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IM UIMIM SWNILDB SIMTE DE TOi/ARASUI NUM CEAUSESCU
SPORIREA In ritm Înalt
A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
— obiectiv prioritar al activității economice in anul 1985

In Întreaga tară, colectivele, de 
oameni ai muncii. însuflețiți de mo
bilizatoarele hotăriri ale Congresului 
al XIII-lea al partidului, au trecut 
la transpunerea in viață a obiecti
velor actualei etape de dezvoltare 
intensivă a economiei naționale, 
ceea ce impune. ca o cerință de 
prim ordin, accentuarea factorilor 
calitativi, de eficiență ai activității 
economico-sociale. în acest context, 
așa cum a subliniat tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu la plenara comu
nă a C.C. al P.C.R. și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, precum și la plenara Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii, este necesar ca, in anul 1985 și 
in continuare. să se acționeze cu 
fermitate in direcția creșterii mai 
puternice a productivității muncii. 
Prin plan s-a prevăzut că. in anul 
1985,

sarcinile de creștere o produc
tivității muncii sint de 14,7 la 
sută in industria republicană și 
de 13,4 la sută in activitatea 
de construcții-montaj.

Sint ritmuri inalte, dar absolut ne
cesare și posibil de realizat pentru 
a înfăptui perseverent, pas eu .pas, 
obiectivul stabilit de Congresul al 
XIII-lea al partidului de a se asi
gura pmă in anul 1990 dublarea pro
ductivității muncii. comparativ cu 
anul 19IJ0. Sint prevederi mobiliza
toare. dar realiste, care țin seama 
de potențialul tehnic și uman de 
care dispune in prezent economia 
națională, de posibilitățile și cerin
țele de a se realiza in fiecare între
prindere o product ivii ate cit mai ri
dicată. apropiată de nivelurile obți
nute in țările dezvoltate industrial. 
Bunăoară, șe cuvin,- reținut faptul 
Că. n> condițiile in care pentru pro- 
ducția-marlă iiulustriâlii s-a prevă
zut o creștere de 7,5 la sută. în
seamnă că întregul spor al produc
ției va fi obținut pe seama ridicării 
productivității muncii, ceea ce re
prezintă o caracteristică esențială a 
unei economii dinamice, eficiente.

De ce se pune cu atita acuitate 
sarcina creșterii in ritm cit mai 
Înalt a productivității, muncii ? Iată 
numai cîteva argumente. Prin creș
terea mai accentuată a productivi
tății muncii se asigură importante 
sporuri de producție cu aceeași do
tare tehnică, pe mașinile, utilajele 
și instalațiile existente in prezent in 
unitățile economice. Un calcul edi
ficator arată că

dacă in anul 1975 un singur 
procent de creștere a producti
vității muncii echivala cu un 
spor absolut de producție in
dustrială de 5 miliarde lei, in 
1985 acest spor se ridică la a- 
proape 12 miliarde lei.

Totodată, cu cit se asigură spo
ruri mai mari de producție pe sea
ma creșterii productivității muncii, 
cu at.it sporesc mai rapid produsul 
social și venitul național, creindu-se 
în acest fel resurse tot mai mari 
atit pentru dezvoltarea forțelor de 
producție ale economiei naționale, 
cit și pentru ridicarea nivelului de 
trai al întregului popor.

Sporirea in ritm inalt a produc

tivității muncii, așa cum sublinia 
secretarul general al partidului, se 
impune cu atit mai stringent pentru 
țara noastră — țară aflată în plin 
proces de dezvoltare. în ultimă in
stanță,, lichidarea decalajelor pe 
planul dezvoltării economice., fată de 
alte țări, depinde de lichidarea de
calajelor dintre nivelurile producti
vității muncii.

Trebuie luat In considerare și un

actuale, principalele direcții de ac
țiune pentru înfăptuirea riguroasă a 
sarcinilor de plan privind creșterea 
productivității muncii ?

ÎNNOIREA si modernizarea 
PROCESELOR DE FABRICAȚIE, în 
vederea asigurării unui înalt grad 
de mecanizare, automatizare și ro
botizare a producției, este o primă 
cerință, subliniată din nou de’ to
varășul Nicoiae Ceaușescu la plena-

DINAMICA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 
In industria republicană 

(calculată pe baza valorii producției-marfă)
— în procente —

1984

alt argument, care pledează pentru 
creșterea mai rapidă a productivi
tății muncii. Ne referim la corela
ția economică fundamentală, potri
vit căreia ritmul de creștere a pro
ductivității muncii trebuie să de
vanseze permanent ritmul de spo
rire a retribuției. Cu alte cuvinte, 
pentru creșterea cit mai substantia- 
îâ a retribuțiilor este necesar să 
asigurăm, înainte de toate, o teme*-  
lie economică solidă, un plus de 
productivitate. Pe o asemenea bază 
sănătoasă este posibilă înfăptuirea 
prevederilor planului pe anul 1985 
referitoare Ia creșterea cu circa 8 la 
sută a retribuției reale a persona
lului muncitor, față de anul 1989.

Care sint. in lumina exigențelor

ra Consiliului Național al Oameni
lor Muncii. Cu acest prilej, secreta
rul general al partidului atrăgea a- 
tenția asupra necesității de a se ac
ționa hotărit pentru soluționarea 
mai rapidă a problemelor de auto
matizare și robotizare din sectoarele 
calde și din alte sectoare cu muncă 
grea.

Desigur, sînt remarcabile progre
sele înregistrate în ultimii ani. prac
tic in fiecare întreprindere, in aces
te domenii importante ale perfecțio
nării activității productive. în pre
zent sînt sute și sute de întreprin
deri in care procesele de producție 
se caracterizează printr-un inalt 
grad de mecanizare și automatizare, 
care permite obținerea unor impor

tante sporuri de producție. Dar, !n 
același timp. în unele unități se re
curge încă la munca fizică obosi
toare și de slab randament pentru 
executarea anumitor operații tehno
logice. De asemenea, datorită men
ținerii unor tehnologii învechite, 
ritmului nesatișfăcător de înnoire și 
modernizare a produselor, încărcă
rii necorespunzătoare a mașinilor și 
utilajelor cu performanțe tehnice 
ridicate, continuă să se lucreze cu 
un nivel scăzut de productivitate, 
sub posibilitățile reale existente.

Iată, așadar, un domeniu In care 
progresul tehnic are un cimp vast 
de aplicare. prin ’ingeniozitatea și 
talentul creator al fiecărui colectiv 
de oameni al muncii, al specialiști
lor din institutele de cercetare și 
proiectare. Fără indoială. în această 
privință, un rol important revine 
acțiunii de autoutilare, de Înzestra
re — prin efort propriu, creator, de 
concepție si execuție — cu mașini, 
instalații și dispozitive care au pa
rametrii tehnici și economici cit 
mai ridicați. Sarcini Importante in 
privința înnoirii și modernizării pro
ceselor tehnologice revin, cu deose
bire in această perioadă, cercetării 
științifice, care trebuie să promove
ze stăruitor tot ceea ce este înain
tat in tehnică, să asigure soluții efi
ciente pentru creșterea mai rapidă 
b productivității muncii.

PERFECȚIONAREA ORGANIZĂ
RII PRODUCȚIEI este o altă .ale. 
deosebit de importantă. pentru 
creșterea productivității muncii. Un 
flux de producție bine gindit. in 
care materiile prime și materialele 
sosesc ritmic, se asigură încărcarea 
optimă a capacităților de producție, 
eliminindu-se „timpii morți" și sta
ționările inutile, este de natură să 
permită un inalt ritm de făbfiertție. 
Așadar,, este , necesar să . se . asigure., 
pretutindeni o riguroasă organizare 
internă a fabricației, reducerea per
sonalului: indirect productiv, extin
derea lucrului la mai multe mașini, 
să se întărească ordinea și discipli
na la fiecare loc de muncă, intr-un 
cuvînt să se creeze condiții pentru 
funcționarea cu precizie de ceasor
nic a întregului mecanism productiv.

CREȘTEREA CALIFICĂRII ȘI 
PREGĂTIRII PROFESIONALE A 
PERSONALULUI MUNCITOR con
stituie, așa cum atestă experiența din 
numeroase unități economice, o im
portantă pîrghie de sporire a pro
ductivității muncii. Potrivit preve
derilor de plan. prin învățămintul 
profesional și liceal de specialitate 
urmează a fi pregătiți 300 000 de 
muncitori calificați, care vor intra 
in producție in anul 1985, punin- 
du-se un accent deosebit pe perfec
ționarea învățamintului profesional 
și de maiștri, îmbunătățirea pro
gramelor de învățăminț. în paralel, 
in întreprinderi se vor desfășura 
intense activități de perfecționare a 
pregătirii profesionale a întregului 
personal muncitor. „Dacă innoim 
utilajele și introducem tehnologii 
noi — sublinia secretarul general al 
partidului — este firesc ca și mun
citorii. inginerii, tehnicienii să-și

Corneliu CARLAN
(Continuare in pag. a II-a)

Nu știm dacă sintagma 
din titlu — „laboratoare de 
performanța" — este omo
logată de dicționare sau 
de uzul curent : dar ea 
numește cel mai exact te
ritoriul pe care, mai mul
te zile la rind, reporterul 
l-a străbătut in compania 
unor cercetători din mai 
multe domenii, oameni de 
știință ale căror realizări 
se 'situează in linia intii 
a științei mondiale. Sau 
— ca să prelungim alego
ria — se al'lă dincolo de 
linia intii a frontului cu
noașterii. acolo unde min
tea iscoditoare a omului 
tatonează încă. se înfrun
tă direct cu secretele Uni
versului, cu necunoscutul, 
acolo unde cercetarea ști
ințifică pătrunde pentru 
intiia oară pe teritoriul 
către care, de la inalta tri
bună a celui de-al XIII- 
lea Congres al partidu
lui, tovarășul Nicoiae 
Cpaușeseu ii chema cu 
înflăcărare pe muncitorii 
laboratoarelor : „In nici 
un domeniu nu s-a înche
iat procesul revoluționar 
al cunoașterii ! -Nu există 
realități și fenomene, legi - 
tați ale dezvoltării lumii 
ce nil pot fi cunoscute, ci 
numai care nu sint incă 
cunoscute. Iată de ce tre
buie să acționăm perma
nent pentru înțelegerea și 
cunoașterea a noi și noi 
taine ale naturii și Uni
versului. pentru aprofun
darea legităților generale 
ale dezvoltării societății 
omenești, ale progresului 
uman — și să le punem la 
baza intregii opere de edi
ficare a socialismului și

comunismului in Româ
nia". Acolo trăiesc, in li
nia intii a științei mon
diale sau chiar dincolo de 
ea. oameni dăruiți cu 
trup șj suflet științei, 
animați de o nobilă pa
siune patriotică și revolu
ționară, oameni de virst.e 
felurite, personalități foar

— Sint biolog, prin vo
cație și prin formație. Ce 
caut în petrol ? Să vă ex
plic. Un zăcămint de titei 
are un factor de recupera
re, de obicei circa 30 la 
sută, adică furnizează ne- 
fortat circa o treime din 
masa lui. Prin metode se
cundare și terțiare asupra

șului Nicoiae Ceaușescu ; 
incă înainte 'de declanșarea 
primei crize a petrolului, a 
cerut factorilor responsa
bili să-i mobilizeze pe oa
menii de știință spre va
lorificarea la maximum a 
rezervelor energetice ale 
tării. Atunci am inceput 
cercetările pentru a folosi

Aerul tare al înălțimilor

INCURSIUNE IN LABORATOARELE ȘTIINȚEI DE PERFORMANȚĂ

te diferite, temperamente 
.deosebite chiar, dar care 
au in comun — ne îngă
duim să parafrazăm vor
bele Văcărescului — „creș
terea științei românești 
și-a patriei cinstire!’. Să 
dăm cuvintul cîtorva din
tre ei...

„îndrăzniți I 
De la natură 

poți să iei mai mult 
decit crezi I"

11 cheamă Ion Lazăr, 
are 55 de ani, este, cum 
spune. „primul incălțat 
cu pantofi din familia sa", 
vorbește englezește ca 
românește și numele său 
este citat în studii scrise 
în multe limbi. Este prin
tre primii în lume care... 
Dar mai bine să-l ascul
tăm.

cărora nu insist, factorul 
de recuperare poate să 
crească pină la 40 si chiar 
50—60 la sută.

— Tot n-am Înțeles ce 
caută un biolog aici. .

— O clipă și veți înțe
lege. Aplicarea acestor 
metode duce, fatal, la creș
terea prețului extracției. în 
lume s-au căutat diverse 
altele. mai ieftine. în 
S.U.A. mai intii. in U.R.S.S. 
și alte două, trei târî s-a 
încercat, in anii ’50. să se 
aplice o idee, o sclipire teo
retică mai bine zis. mai 
veche, dar rezultatele n-au 
fost pe măsura așteptă
rilor.

— Despre ce este vorba ?
— Să vă spun mai intii 

că cercetările colectivului 
pe care ii conduc au fost 
declanșate la începutul 
deceniului trecut de o pre
viziune genială a tovară

microorganismele In ex
tracția de titei.

— Era după eșecurile 
altora, totuși...

— Eșecurile, ale tale sau 
ale altora, pot fi benefice 
dacă ai tăria să le suporți 
și dacă știi să le exploa
tezi, să le supui tirului 
concentrat al criticii știin
țifice. Studiind experien
țele de pmă atunci, am bă
nuit de ce n-a mere și am 
inceput munca. în 1971. Am 
auzit voci : „Au capotat 
alții și o să reușiți voi...“. 
„O să reușim !“, Știam d« 
ce.

— Oricum, a trecut vre
mea cînd pictură se făcea 
doar la Paris. cercetare 
doar în Statele Unite, in
venții în Germania...

— Să nu uităm că noi 
sîntem țara care i-a dat 
pe Vuia și pe Coandă, pe 
Gogu Constantinescu. pe

Gheorghe Marinescu, pe 
Paulescu, că nu am fost 
în știință niște „nimeni" 
nici pe vremea cînd isto
ria nu ne era prielnică ; 
dar. vedeți dumneavoastră, 
mentalitatea de codaș mai 
rămine la unul, la altul, 
sau complexul de provin
cial, cum să-i mai spun. 
Ei bine...

— Ei bine, sper că azi 
au tăcut.

— Și incă cum... în 1974, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
a vizitat institutul nostru 
(Institutul de științe biolo
gice — n.n.) și ne-a ascultat 
cu multă atenție. Ne-a în
curajat și foarte curind 
am simțit din plin ajuto
rul sau. Cuvintele pe cara 
ni le-a spus atunci au de
venit deviza noastră de 
lucru : „îndrăzniți 1 De la 
natură poți să iei mai mult 
decit crezi !“.

— Și ați Îndrăznit.
— Curind, am făcut pri

ma experiență. Sonda în 
care am injectat microor
ganisme, după o concepție 
originală, și-a dublat pro
ducția. După datele noas
tre o asemenea dublare 
durează 1—5 ani.

— Rezultate recunoscutei
— în 1978, după prima 

zguduire petrolieră, a avut 
lo< o conferință internațio
nală. Acum disputam de pe 
alte poziții, eram cineva ; 
eram singurii in lume, la 
acea dată, care pusesem 
microorganismele să extra
gă țiței.

Georqe-Radu 
CH1ROV1C1

(Continuare în pag. a IlI-a)

Municipiul Pitești o cunoscut, co dealtfel toate localitățile pptriei, o puternică dezvoltare economico-socială. In ima
gine, cîtevo din noile construcții ridicate în acest oraș in ultimii ani Foto: E. Dichiseanu

Rezultate 
de seamă 

în întrecerea 
socialistă

Au îndeplinit planul

anual
4 1 unități economice 
din județul Hunedoara
Oamenii muncii din uni

tățile economice ale județului 
Hunedoara acționează cu însu
flețire pentru a încheia acest an 
cu rezultate cit mai bune in 
producție. Punind un accent mai 
mare pe creșterea productivită
ții muncii în toate sectoarele de 
activitate, pe folosirea deplină 
și eficientă a capacităților de 
producție și a timpului de lucru. 
41 de unități economice din ju
deț raportează îndeplinirea îna
inte de termen a planului de 
producție pe acest an. realizînd 
suplimentar o producție indus
trială in valoare de peste 932 
milioane lei. Printre unitățile 
cu cele mai bune rezultate se 
numără. Combinatul siderurgic 
Hunedoara, întreprinderea elec- 
trocenlrale Deva și Centrala 
minereurilor Deva, unde în a- 
cesTe ’ zile S‘e lucrează la para» 
metrii prevăzuți pentru anul vi
itor. (Sabin Cerbu, coresponden
tul „Scînteii").

Industria municipiului 
Oradea

Desfășurind larg Întrecerea 
socialistă in cinstea aniversării 
Republicii, colectivele de oameni 
ai muncii din întreprinderile 
municipiului Oradea raportează 
îndeplinirea înainte de termen 
a sarcinilor la producția-marfă 
pe întregul an. Datorită avansu
lui de timp ciștigat, s-au creat 
condiții ca pină la finele anului 
să se realizeze o producție-mar- 
fă suplimentară in valoare de 
peste 420 milioane lei. Se vor 
livra peste prevederi energie 
electrică pe bază de cărbune, 
produse de mecanică fină, alu- 
mmâ, mașini-unelte de prelu
crare a metalelor prin așchiere. 
mobilier din lemn, materiale de 
construcții, confectii-textile, în
călțăminte, zahăr, alte produse 
utile economiei. Este de remar
cat faptul că aceste sporuri au, 
fost realizate in condițiile in 
care productivitatea muncii a 
cunoscut o creștere de 6 711 lei 
pe fiecare om al muncii. (Ioan 
Laza, corespondentul „Scînteii").

Energie electrică 
peste prevederi

Colectivul întreprinderii elec- 
trocentrale Porțile de Fier șe 
află pe primul loc pe țară in 
întrecerea socialistă pe ramură, 
ca urmare a rezultatelor deose
bite obținute in producție. Folo
sirea la întreaga capacitate a 
hidroagregatelor, scurtarea pe
rioadelor de revizie planificate, 
înlăturarea risipei de orice fel 
— acestea au fost obiectivele 
care s-au urmărit zi de zi prin- 
tr-0 temeinică organizare a 
muncii. Pină la această dată, 
hidrocentrala Porțile de Fier I 
a pulsat, peste prevederile de 
plan, in sistemul energetic na
țional 420 milioane kWh ener
gie electrică. Totodată, la con
sumul propriu s-a inregistrat o 
economie de peste 1,1 milioane 
kWh energie electrică. (Virgiliu 
Tătaru, corespondentul „Scin- 
teii").

Producție 
suplimentară 

cu consumuri reduse
Colectivele de oameni ai mun

cii din unitățile economice ale 
județului Cluj au desfășurat o 
activitate susținută pentru creș
terea producției și reducerea 
consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibil și energie 
electrică. Astfel, in acest an în 
pare prevederile de plan la pro
ducția-marfă au fost depășite cu 
557,2 milioane lei, s-au economi
sit. față de normele de consum, 
4 100 tone metal, 46 093 MWh e- 
nergie electrică și 18 000 tone 
combustibil conventional. Cele 
mai bune rezultate au fost obți
nute de Combinatul metalurgic 
din Cimpia Turzii, Întreprinde
rile „Carbochim", „Tehnofrig” și 
„Terapia” din Cluj-Napoca, În
treprinderea „Chimica" și fabri
ca „Turdeana" din Turda. 
(Marin Oprea, corespondentul 
„Scînteii").

în întîmpinarea
aniversării Republicii

J din țării |
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Magistralele cutezanței
în tabela marilor 

construcții ale Epocii 
Ceaușescu, noua 
ferată Vîlcele — 
Vîlcea, menită 
scurteze distanta 
tre Pitești și orașul 
sub dealul Capelei 
124 de kilometri, 
are pătratul său. 
parametri de o forță 
aparte. E un tronson 
feroviar nu lung (nici 
40 km), dar de o com
plexitate a lucrărilor 
care il singularizează 
între construcțiile ge
nului. Chiar și faimo
sul traseu Orșova — 
Drobeta-Turnu Seve
rin, cel mai spectacu
los dintre drumurile 
de fier ale acestor ani, 
închină, ni se spune, 
steagul îndrăznelilor și 
al performanțelor teh
nice in fața liniei fe
rate Vîlcele — Rm. 
Vîlcea. O linie care 
înseamnă o densitate 
a lucrărilor de artă 
(tunele. poduri, via
ducte, diguri, consoli
dări de versanti etc.) 
de vreo trei ori mai 
mare ca la Orșova — 
Drobeta-Turnu Șeve- 

, rin și O jiiivergiu ă a 
premierelor . absolute 
ale domeniului neatins 
nicrcind la noi. Virst.a 
de astăzi a țării, con
temporaneitatea ei cu 
civilizația tehnică a- 
vanSată, maturitatea 
construcției românești 
în acești ani-forță ai 
dezvoltării noastre, al 
căror pisc de largă 
iradiere istorică a fost 
Congresul al IX-lea al 
partidului, își găsesc 
aici o elocventă sem- 

^nificare. La anul, cind

de llie PURCARU
cale 
Rm.

să 
din- 

de 
cu 
iși 
cu

vom celebra două de
cenii de la Congresul- 
focar de idee și faptă 
al devenirii României 
de astăzi, pe noua cale 
ferată va șuiera pri
mul tren.

Am vizitat șantierul 
acestui prodigios mo
nument de tehnică și 
de artă in aceste zile

Oameni și fapte 
de pe șantierul 
unei căi ferate 
unde inteligența 

tehnică 
se îngemănează 

cu eroismul 
cotidian

în care, ca pretutin
deni, Raportul prezen
tat de tirmaciul desti
nului național la Con-1; 
greșul’tal XIIMea«-al«i“ 
partidului -face ca 
ritmul . ..'.nl.rei'i'rii șă 
capete suflu 
epopee. 
aici, se 
condiții 
dealuri . 
străpuns, sînt ape de 
traversat și de deviat, 
sint încercări care țin 
deopotrivă de nepre
văzutul geologic și de 
exigențele unei teh
nici de virf), in care 
omul trebuie să-și dea 
măsura întreagă. Omul

nou, căruia istoricul 
Raport la Congresul 
al XIII-lea i-a revelat 
cu pregnanță uriașa 
însemnătate, 
tuată de 
general al 
la recenta 
Consiliului 
Oamenilor 
poartă aici 
nume. La 
lui, desigur, 
lucrează, 
spune, șansa desăvâr
șirii ei — faptele o 
dovedesc — nu e prea > 
departe.

O cale ferată, ca șl 
o linie aeriană a înal
tei tensiuni sau ca și 
zborul unui avion, iși 
alege, teoretic vorbind, 
traseul cel mai scurt, 
traseul optim, indife
rent de accidentele 
reliefului de jos. între 
Vflcele și Rimnic sint 
numai dealuri, masive 
de lut și de piatră, 
răzvrătiri de lavine și 
cremeni, prăpăstii și 
ripi. Noua cale ferată 
le abordează frontal, 
străpungînd masivele 
și travei’sînd in salturi 
fantastice văile și 
prăpăstiile. Sînt patru 
tunele, cel de la punc
tul numit Ghibei fiind 

-1, 
cel de iu punctul Ploș- 
tina intinzindu-se pe 
2 500 de metri, sint 
șase kilometri de po
duri și nouă mari via
ducte. Decanul ultime
lor e cel de la Topo- 
log, cel mai mare din 
țară, care va lega doi 
versanti printr-o pun-

reaccen- 
secretarul 
partidului 
Plenară a 

Național al 
Muncii, 

mii de 
biografia 

încă se 
dar, ni se

” > amplii Re lung de 2 240' de metri, 
Construcția, 

desfășoară în 
aparte (sînt 

și munți de

(Continuare 
in pag. a IlI-a)

T * ’ + ”In inima tarii
în inima țării, în ini

ma Munților Apuseni, 
trăiește un copac ne
muritor, cu nume de 
om. La acel bătrin în
țelept mulți au mers 
adesea să ceară sfat, 
să ia suflet și totdeau
na Gorunul Iui Horea 
le-a dat gînd și suflet. 
Poate pentru că de a- 
colo se aude glasul 
vintului in frunzișul 
de la Țebea, pentru 
că in văzduh sună 
limpede și azi șuierul 
unei coase albastre, 
pe nesimțite. Horea a 
devenit una din per
manentele memoriei 
noastre. Credem în 
Horea ca într-unul 
care a pus piatră de 
temelie la zidirea li
bertății și demnității 
românești. Acest ță
ran de geniu a înțeles 
că libertatea românu
lui nu poate fi primi
tă, libertatea se plă
tește cu singe, cu jert
fă. cu tot ce a avut și 
are mai bun acest po
por. Așa cum ne apa
re Horea — din isto
rie, din legendă, din 
monumentale tomuri, 
imaginea lui rămine 
un foc nestins : fața 
sa cu ochi sfredelitori, 
neliniștiți. privind 
mult deasupra vremu
rilor, obrazul supt, 
chinuit, al vizionaru
lui. Și cînd te gindești 
că meseria lui era să 
facă zidiri si case de 
lemn pentru oameni, 
într-o zi însă. Nicula 
Ursu, zis și Horea, a 
înțeles, tot privind in 
sus de-a lungul săgeții 
de șindrilă, că scăpa
rea vine nu din vîrful 
ei. ci din ochiul și 
mina omului. Astfel a 
devenit el unul din 
marii revoluționari ai 
veacului al XVIII-lea, 
ai lumii întregi.

Drumurile sals la 
Viena, prietenia lui 
cu Cloșca și Crfșan, 
legăturile cu Izvoare
le subterane ale răz
vrătirilor secolului, 
probabilitatea de a-1 
fi lntîlnit pe losif 
al II-lea, „luminatul 
Cezar". avangardis
mul programului său 
revoluționar, așa cum 
reiese din Ultimatu
mul adresat nobililor 
transilvăneni, antici-

pind uimitor ideile Re
voluției franceze din 
1789, apoi suferința, 
martiriul teribil și ul- 
timele-i cuvinte testa
mentare rostite sub 
roată, acolo pe eșafod 
la Bălgrad : „Mor pen
tru națiune !“ — aces
tea toate și multe al
tele îl consacră în ca
lendarul celor mal 
mari revoluționari ai 
tuturor timpurilor.

Există în istorie anu
mite coincidențe sini-

ÎNSEMNAM
de Mircea VAIDA

bolice : în Alba Iulia, 
Mihai Viteazul a intrat 
călare spre a săvirși 
cea dinții unire a 
neamului, la Alba au 
stat în temniță Horea, 
Cloșca și Crișan, la 
Alba — Horea și Cloș
ca au fost trecuți in 
moarte în modul cel 
mai cumplit de sentin
ța unui tribunal expri- 
mînd deopotrivă ura 
și teama unei nobilimi 
orgolioase, și barbare, 
în fine, la Ălba lulia. 
la 1 Decembrie 1913 
poporul român con
sfințea Marea Unire a 
națiunii Întregite.

Cine citește cu aten
ție poemul pe care 
Eminescu l-a dedicat 
celui mai de seamă 
dintre cei trei repre
zentanți ai mulțimilor 
răzvrătite înțelege 
un adevărat cult pen
tru martir, al căruj 
nume în accepția poe
tului — „mai mult o 
să tie" decit vecia 
munților.

în literatura româ
nă el e un personaj 
omniprezent — în poe
me, în proză, în roma
ne. în dramaturgie. 
Se pare că acum două 
veacuri însăși polemi
ca politică a iluminis
tului Ion Budai-De- 
leanu, autorul unicei 
noastre epopei, are ră
dăcini în lupta și e- 
roismul lui Horea.

Apoi, neîndoielnic.

Gorunul gînditor cu 
largi semnificații li
rice și filozofice din 
poezia lui Lucian Bla- 
ga e înrudit îndea
proape cu Gorunul 
mitologic și Istoric de 
la Te bea.

Tocmai Gorunii de 
la Țebea, semnele 
concentrice ale cercu
rilor de virstă — mă 
duc cu gîndul în ace
lași timp la tradiția 
de sacrificiu și luptă 
a neamului, ca și la 
realitatea, la clipa 
fierbinte — la azi. la 
acum, la aici. Două 
trunchiuri paralele se 
înalță la Țebea în lu
mina blinda de toam
nă sub cerul Apuseni
lor : Gorunul multise
cular și Gorunul tine
reții patriei, sădit în 
anii noi, in cei mai 
luminoși ani ai pa
triei socialiste, de cel 
ce-i este tării marele 
erou contemporan și 
simbolul demnității ei 
socialiste, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu.

Iată încă o fericită 
coincidență istorică — 
împrejurarea că in zi
lele cînd s-au împlinit 
200 de ani de la ma
rca ridicare a țărăni
mii conduse de Horea, 
Cloșca și Crișan. țara 
întreagă, in frunte cu 
comuniștii se pregătea 
pentru cel de-al XIII- 
lea Congres al parti
dului. eveniment poli
tic ce se va înscrie cu 
litere de aur în isto
ria nouă a . țării pen
tru îndrăznețele și 
amplele sale decizii 
de dimensiuni națio
nale. Referindu-se la 
revoluția populară din 
1784. secretarul gene
ral al partidului, pre
ședintele României 
socialiste, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. a- 
răta că ,aceasta a de
monstrat „atit ma
rile resurse revolu
ționare ale maselor 
populare cit și năzuin
ța imperioasă spre u- 
nitate a celor trei 
principate românești".

Veacuri de istorie 
încap între trunchiuri
le gorunilor care poar
tă nume omenești, 
numele unor mari și 
luminați fii al patriei.
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Pentru dezvoltarea bazei de materii prime și energetice O DIRECȚIE PRINCIPALĂ DE ACȚIUNE
Nu este prima dată cînd relatăm 

în acest an despre munca sondorilor 
și specialiștilor de la Schela de pro
ducție petrolieră Poeni, din județul 
Teleorman. în cîteva rînduri am 
prezentat diferite aspecte din activi
tatea acestui ambițiqs colectiv, care 
după ce a reușit să recupereze res
tanțele din primul semestru al anului 
se înscrie acum printre fruntașii în 
Întrecerea socialistă pe ramură. Ci
frele sînt grăitoare. Producția fizică 
suplimentară obținută în perioada 
care a trecut din acest an se ridică 
la 6 380 tone țiței și 22,7 milioane mc 
de gaze. A crescut în același timp șl 
eficiența economică, principalele di
recții de acțiune fiind reducerea 
cheltuielilor materiale planificate cu 
3,3 milioane lei, extinderea recondi
ționăm pieselor de schimb și a sub- 
ansamblelor, a căror valoare depășeș
te 1,6 milioane lei. Dincolo însă de 
limbajul sec al cifrelor se află fap
tele cotidiene de muncă ale sondori
lor, ale petroliștilor, ale acestor oa
meni ușor de recunoscut după o anu
me asprime a feței, specifică celor ce 
lucrează tot timpul în bătaia soare
lui, a vînturilor sau a ploilor.

Argumente ? Sint multe. Iată de 
pildă unul. Nu de mult, într-o sîmbă- 
tă de noiembrie, seara, din cauza 
temperaturii foarte scăzute, a chiciu
rii și a poleiului, izolatorii de la li
niile de alimentare cu energie elec
trică s-au spart. întregul parc de 
sonde al schelei s-a oprit. Fără să 
fie chemați de nimeni au venit de 
acasă și petroliștii aflați în timpul 
odihnei. Cu deosebire electricienii au 
lucrat neîntrerupt două zile și două 
nopți pentru ca activitatea să reintre 
pe făgașul normal la toate cele 7 bri
găzi de producție.

Asemenea oameni are schela din 
Poeni. îi are așa cum i-a crescut. 
Oricît de grea ar fi o anumită si
tuație, nici unul nu părăsește locul 
de muncă, nu pleacă acasă pînă cînd 
defecțiunile la o instalație sau alta 
nu sint înlăturate. Pot fi date multe 
asemenea exemple. Săptămîna trecu
tă, sonda 1 184 ajunsese cu producția 
la „zero" din cauza viiturilor de ni
sip. S-a hotărît trecerea ei din pom
paj în metoda de exploatare gaz — 
lift. Oamenii din echipele conduse de 
sondorii șefi Ion Lazăr și Nicolae 
Vîlcescu au reușit acest lucru cu 16 
ore mai devreme decît se prevedea, 
iar sonda aduce acum din adîncuri, 
zilnic, 7 tone de țiței. Iar cei la care 
ne-am referit;nu sînt singurii care 
procedează așa. La brigada de pro
ducție nr. 3, sonda 9 I 5, cu un debit 
de 12 tone țiței pe zi, a fost pusă în 
funcțiune cu 5 zile mai repede decît 
termenul planificat. Și aceasta dato
rită dăruirii în muncă, priceperii 
sondorilor îndrumați de maistrul 
Vasile Tudorache.

Am considerat firesc să redăm ‘ 
asemenea episoade pentru că rezul-

țațele din ultima vreme ale colecti
vului schelei sînt clădite pe muncă 
tenace, bine organizată, pe răspun
dere și abnegație revoluționară. în 
întrecerea dintre brigăzi, cele condu
se de inginerul Alexandru Neacșu și 
subinginerul Gheorghe Rădulescu se 
află deocamdată în frunte. La nivelul 
formațiilor de lucru, rezultate mai 
bune au fost obținute de cele coordo
nate de Radu Mihăilă, Ion Tocan, 
Gheorghe Mihalache, Stelian Mora-

Prin efectuarea reparațiilor capitale 
la 213 sonde vechi și repunerea lor 
în funcțiune s-au extras din 
adîncuri peste 93 000 tone de țiței. 
Multe sonde inactive au intrat astfel 
din nou în circuitul productiv. Zi de 
zi, o tonă obținută în plus de la o 
sondă, alte cîteva de la cele pînă nu 
de mult inactive au determinat creș
terea producției cu zeci și zeci de 
tone de petrol. Și așa, în perioada 
care a trecut din luna decembrie s-a 
realizat, în medie, o producție supli-

Un colectiv fruntaș
demonstrează cum poate

fi depășit planul
la producția de țiței

La schela tfe extracție petrolieră Poeni — Teleorman, 
PÎNĂ IERI, 6 380 TONE ȚIȚEI 

EXTRAS PESTE PREVEDERI

ru, Gheorghe Raion. Dar competiția 
celor mai harnici continuă.

— In urma aplicării măsurilor pe 
care în bună parte ei înșiși le-au 
propus, sondorii noștri sînt acum pe 
deplin convinși că sursele de creș
tere a producției nu au fost epuizate, 
că stă în puterea lor să extragă mai 
mult țiței — ne spune secretarul co
mitetului de partid, tovarășul Ilie 
Nae. Și, mai mult ca oricînd. au în
țeles că nici un efort nu este prea 
mare atunci cind este vorba de inte
resele majore ale economiei na
ționale.

Totodată, rezultatele obținute se 
datoresc competenței profesionale a 
petroliștilor, care au aplicat nume
roase măsuri geologo-tehnice. O 
atenție deosebită a fost acordată ex
ploatării fiecărei sonde la parame
trii maximi. S-au stabilit în acest 
stop programe tehnologice menite să 
determine utilizarea optimă a capa
cității zăcămintelor, a echipamentelor 
mecanice de fund și de suprafață.

mentară de 170 tone țiței pe zi. Cele 
peste 13 200 măsuri geologo-tehnice 
(acidizări, fisurări hidraulice, cimen
tări, modificări ale elementelor de 
pompaj, consolidări împotriva viitu
rilor de nisip) aplicate în acest an au 
asigurat un nivel tot mai ridicat al 
producției.

Indicațiile și orientările secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prind viață zi de 
zi, iar rezultatele sînt din ce în ce 
mai bune. In acest context, am reți
nut și un alt fapt deosebit : la fie
care dintre cele 60 de sonde noi date 
în exploatare în acest an, termenele 
planificate au fost reduse cu două și 
chiar trei zile. Imediat ce se termi
nă forajul se fac probele, beneficia
rul lucrînd alături de constructor la 
montajul instalațiilor de forță, al 
conductelor și unităților de pompa
re. S-au extras astfel, în perioada 
care a trecut din. acest an, aproape 
6 000 tone de țiței. în același timp 
se conturează noi rezerve de petrol 
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în adîncimea straturilor geologice. 
Au fost extinse forajele de cercetare 
și în alte zone vecine, folosindu-se 
în acest scop sonde de mare adin- 
cime. Conform programului, pînă la 
sfîrșitul anului vor fi pușe în va
loare noi zăcăminte prin intrarea in 
funcțiune a încă 11 sonde noi.

— Vom persevera în aplicarea mă
surilor tehnico-organizatorice care 
și-au dovedit eficiența și, totodată, 
vom lua altele suplimentare, ne spu
ne inginerul Ion Niță, directorul 
schelei. Ne-am propus să depășim 
în continuare nivelul zilnic de țiței 
extras cu cel puțin 100 de tone, asi- 
gurînd astfel o bază bună pentru 
trecerea la realizarea planului pe 
anul viitor, cind sarcinile ce ne revin 
vor spori cu 35 000 tone țiței.

înalta conștiință muncitorească, 
disciplina care caracterizează puter
nicul colectiv al petroliștilor din 
Poeni oferă garanția că rezultatele 
înregistrate în ultimele luni vor fi 
ridicate la un nivel superior. în aces
te zile se finalizează ultimele măsuri 
din programul privind exploatarea 
întregului parc de sonde la un po
tențial maxim în perioada de iarnă. 
Se amenajează ultimele drumuri de 
acces la sonde, se fac revizii la toate 
instalațiile de forță, se montează 
masturi la toate sondele izolate pen
tru a se putea interveni operativ cu 
instalații speciale în caz de avarie. 
Au fost întocmite programe de mă
suri geologo-tehnice pentru 16 sonde, 
care vor fi reactivate, și pentru 20 
sonde ce vor fi puse în funcțiune în 
primul trimestru al anului 1985, cînd 
muncitorii și specialiștii schelei sint 
hotărîți să realizeze o producție zil
nică record, de peste 1 900 tone țiței 
extras. între altele, se prevăd con
stituirea a încă 4 formații de repara
ții capitale și pentru probe de pro
ducție, extinderea injecției cu fluide 
pentru creșterea factorului final de 
recuperare a țițeiului din zăcăminte, 
îmbunătățirea pregătirii profesionale 
a întregului personal muncitor.

Se impune însă ca la eforturile co
lectivului de petroliști din această 
schelă să se adauge un sprijin mai 
substanțial din partea forurilor de 
resort în rezolvarea unor probleme 
care, în principal, se referă la : ur
gentarea construirii stației de 110/20 
kV de la Preajba, termenul de pu
nere în exploatare fiind deja depășit 
cu cîteva luni ; aprovizionarea rit
mică, la nivelul repartițiilor, cu car
buranți și uleiuri pentru motoare ; 
asigurarea cu țeava pentru conduc
tele de amestec de la sonde și cu 
piese de schimb și cauciucuri pen
tru instalațiile de intervenții ; ur
gentarea lucrărilor de construcție la 
grupul industrial, depozitul central 
și rețeaua de conducte magistrale de 
apă tehnologică și țiței.

Stan STEFAN
corespondentul „Scînteii"

PENTRU BUNA PREGĂTIRE A PRODUCȚIEI

ANULUI VIITOR

Mașini-unelte la nivelul 

performanțelor mondiale

Supunem atenției o valoroasă experiență privind
creșterea producției de carne de pasăre

De mai mulți ani, între
prinderea „Avicola“-Bacău 
se situează constant în rin- 
dul unităților avicole cu 
rezultate de vîrf în produc
ția de ouă și carne de pa
săre. In acest an, sarcinile 
de plan au fost depășite cu 
3 000 tone carne și 25 mi
lioane de ouă, realizîndu-se 
beneficii de peste o sută de 
milioane de lei, ceea ce 
situează întreprinderea pe 
primul loc între unitățile a- 
vicole din țară. Ziarul nos
tru a mai scris despre aces
te rezultate. De data aceasta 
ne vom referi la un singur 
aspect : creșterea curcilor.

De la bun început, tre
buie arătat că la „Avico- 
la“-Bacău creșterea curci
lor diferă mult față de 
metoda gospodărească. Aici, 
întreaga activitate este or
ganizată 
dustrial. Curcile se cresc 
In hale speciale, după a- 
numite tehnologii. Pentru 
aceasta au fost rezolvate 
numeroase probleme. Spe
cialiștii unității au organi
zat cercetarea științifică 
aplicativă în domeniul creș
terii pe scară industrială a 
curcilor. In laboratorul 
propriu, dotat cu aparatură 
modernă, s-au întreprins 
cercetări ale căror rezulta
te aplicate in producție 
contribuie la creșterea pro
ducției de carne și ouă, la 
eradicarea bolilor specifice. 
Parametrii garantați de fir
ma exportatoare a tehno
logiilor de creștere a curci
lor au fost depășiți cu 35 
la sută, „Avicola“-Bacău 
fiind a doua firmă din lume 
care a reușit să obțină linii 
pure libere de bolile respi
ratorii, De asemenea, greu
tatea medie la sacrificare 
a puilor de curcă pentru 
carne a crescut de la 4,3 kg 
la 6,5 kg, ceea ce înseamnă 
un apreciabil salt calitativ. 
Eficiența economică face 
cu putință ca din benefi
ciile realizate întreaga plat
formă avicolă să se amorti
zeze în mai puțin de 
opt ani.

Inginerul Petre Plăcintă, 
Erou al Muncii Socialiste, 
directorul întreprinderii, a- 
preciază că în viitorul 
cincinal performanțele în 
producție vor crește cu zece 
la sută pe seama rezerve
lor și posibilităților de or
ganizare cunoscute, cu 8—10 
la sută pe baza perfecțio
nării tehnologiilor rezulta
te din activitatea de cerce
tare și cu 20—25 la sută 
prin îmbunătățirile calita
tive în furajare. Multe din
tre metodele și tehnolo
giile perfecționate ale avi- 
cultorilor de aici prezintă 
un larg interes, Îndeosebi 
organizarea selecției și 
ameliorării curcilor. De mal

in sistem in-

mulți ani. „Avicola“-Bacău 
gestionează Programul na
țional de creștere și ame
liorare a curcilor. Pe una 
din platformele avicole, la 
Brad, s-a creat un labora
tor cu profil complex, care 
rezolvă teme cu caracter 
științific și practic din do
meniul selecției, nutriției, 
al prevenirii îmbolnăviri
lor. Unul dintre selecțione
rii cu experiență, inginerul 
Mircea Tănase, apreciază 
că ameliorarea liniilor de 
curci se bazează pe stu
diile de inginerie genetică 
aplicată și are drept o- 
biectiv sporirea vitezei 
de creștere și a greutății 
de livrare, reducerea con
sumului specific de fu
raje, mărirea rezistenței la 
condițiile de mediu și la 
îmbolnăviri. In acest scop

totul gol“, aplicat pentru 
prima dată în țară, la „A- 
vicola“-Bacău se asigură 
efective numeroase de pui 
pentru creșterea în cadrul 
întreprinderii, cît și pentru 
a fi livrați altor unități. In 
stațiile de incubație moder
nizate și adaptate de spe
cialiștii, mecanicii și elec
tricienii unității se obțin 
anual 4,5 milioane de pui 
de curcă. Ing. Maria Său- 
tea, șefa stației de incuba
ție de la Popas-Hemeiuși, 
ne spune că aici se aplică 
o nouă tehnologie de incu
bație, bazată pe igienizarea 
și dezinfectarea incubatoa
relor după fifecare serie de 
pui, ceea ce asigură rupe
rea lanțului microbian, 
prevenirea îmbolnăvirilor 
fiind considerată incompa
rabil mai eficientă decît

LA ÎNTREPRINDEREA 
„AVICOLA" - BACĂU

se folosesc scheme de hi
bridare care asigură com
binații variate de linii 
pure, reușind să creeze hi
brizi bilinari și hibrizi tri- 
linari cu însușiri superi
oare pentru producția de 
carne. „Urmărim să îmbu
nătățim randamentul la tă
iere, care a ajuns la 80 la 
sută, cu performanțe de 
pină la 87 la sută și să mă
rim 1—. ~. 
calitate superioară 
spune 
brizii 
porția 
lor a 
sută 
casei.
imens ___.... .
tilă pentru cunoașterea în
sușirilor individuale la mii 
și mii de curci. Serii în
tregi de date și observații 
sint prelucrate cu ajutorul 
calculatorului electronic. 
Dintr-o sută de curcani se 
oprește pentru reproducție 
doar unul singur, cel mai 
bun. Exigența este justifi
cată de performanțele atin
se : greutatea curcanilor 
depășește 20 kg, cu recor
duri de pînă la 35 kg la 
vîrsta de 35 săptămîni. în 
fermele de selecție și în 
laboratoare, alături de spe
cialiști genetiști, lucrează 
muncitori specializați, teh
nicieni, operatori, laboranți, 
informaticieni a căror tră
sătură comună este pasiu
nea, conștiinciozitatea și 
corectitudinea în tot ceea 
ce fac“.

Rezultatele obținute au la 
bază și organizarea temei
nică a incubației. Pe baza 
principiului „totul plin,

proporția cărnii de 
_ ' ne 

inginerul. La hi- 
creați de noi pro- 
pieptului și pulpe- 
ajuns la 35—40 la 

din greutatea car- 
Selecția implică un 
volum de muncă u-

combaterea acestora. Efi
ciența aplicării principiului 
„totul plin, totul gol“ în 
incubație este confirmată 
de creșterea indicilor teh- 
nico-economici. Numărul 
de pui obținuți la suta de 
ouă puse la incubat a cres
cut de la 63 cît prevedeau 
parametrii inițiali la 76 in 
acest an“.

Creșterea puilor de 
curcă în primele săptă- 
mîni de viață, datorită 
sensibilității lor, este con
siderată cea mai dificilă 
activitate. De aceea. îngri
jirea acestora se face cu 
cea mai 
hale cu 
jat, iar 
rațională 
țuri combinate echilibrate 
din punct de vedere al 
conținutului energetico- 
proteic și vitaminic. Pa 
baza studiilor și observa
țiilor inginerilor zooteh- 
niști Gheorghe Pilat, Axi- 
nia Dumitru, Octavian Ju- 
gan, a tehnologului-șef dr. 
Gh. Bistriceanu și celor
lalți specialiști ai între
prinderii s-au conceput 
programe diferențiate de 
întreținere și furajare di
rijate automat, corelate cu 
perioade de lumină șl în
tuneric în hale. Metodele 
practicate aici asigură lo
turi uniforme de pui vi- 
guroși și sănătoși, i 
cresc cel mai mult 
greutate și au cel mgi 
dus consum 
furaje.

Cum poate 
alte unități 
riența întreprinderii ..Ăvi- 
cola“-Bacău ? Inginerul Pe-

mare atenție, in 
microclimat diri- 
pentru furajarea 
se asigură nutre-

specific

care 
în 

. re
de

fi aplicată fn 
avicole expe-

tre Plăcintă apreciază că, 
în fiecare județ, între
prinderile avicole își pot 
amenaja hale pentru creș
terea curcilor de reproduc
ție așa cum s-a procedat, 
dealtfel, in județele Pra
hova. Mureș și altele. Im
portant este ca acestea să 
obțină ouă pentru incu
bație și pui de sezon pen
tru a fi livrați unităților 
agricole și gospodăriilor 
populației în vederea creș
terii lor în tot cursul ve
rii. „Avicola“-Bacău oferă 
și o experiență în ce pri
vește construirea taberelor 
de vară in sistem indus
trial, aceasta prezentînd 
un larg interes si pentru 
alte unități agricole. în 
primul rind, costul unei 
hale în tabăra de vară este 
cu 600 000 lei mai redus 
decît al unei hale obiș
nuite. în al doilea rind, 
se asigură condiții pentru 
o înaltă productivitate a 
muncii, la două serii de 
pui de curcă crescuți re
venind o valoare a pro
ducției de două milioane 
de lei pe îngrijitor. în al 
treilea rînd, se înlătură 
complet consumul de e- 
nergie electrică pentru 
iluminatul și ventilația ha
lelor. în taberele de vară 
se asigură aceleași insta
lații de mecanizare și se 
aplică cu aceeași exigență 
tehnologia stabilită ca și 
in halele obișnuite. Desi
gur, cea mai eficientă me
todă la îndemîna unități
lor agricole constă în creș
terea curcilor in adăposturi 
bine amenajate și dotate, 
în construcțiile zootehnice 
rămase libere pe timpul 
verii, perioadă cînd Se re
duce consumul de energie 
și combustibil. Totodată, 
curcile valorifică sursele 
variate de furaje de pe 
lucerniere. miriște etc. 
Dealtfel, directorul între
prinderii ne spune că „A- 
vicola“-Bacău furnizează 
altor unități și județe cel 
puțin 2 milioane pui de 
curcă pe an, cît și teh
nologia de creștere a aces
tora. După vîrsta de șase, 
șapte săptămîni cînd puii 
încep să-și autoregleze 
temperatura se pot crește 
în mediu natural cu furaje 
existente în fermele vege
tale sau în gospodăriile 
populației.

Performanțele de la „A- 
vlcola“-Bacău sînt un e- 
xemplu și un îndemn pen
tru a crește un număr 
sporit de curci în toate 
unitățile agricole.

C. BORDEIANU 
Gh. BALTA 
corespondentul „Scînteii

Noi capacități 
de producție

La întreprinderea de repara
ții nave și utilaje din Tulcea a 
fost pusă in funcțiune o nouă 
capacitate de producție. Este 
vorba de o instalație de lansare 
a navelor cu o arie de 60 de 
metri. Ea permite lansarea 
unor nave fluviale de pînă 
la 360 tone. Do menționat 
faptul că, odată cu finali
zarea lucrărilor la acest obiec
tiv, au fost puse în funcțiune 
noi instalații mecanice pentru 
montarea corpului de navă, care 
asigură sporireâ productivității 
muncii la operațiile respective 
de peste 4 ori. (Neculai Amihu- 
Iesei, corespondentul „Scînteii").

In continuarea ciclului de artico
le referitoare la modul cum este 
pregătită producția de mașini-unel
te pentru perioada următoare, pre
zentăm cîteva din preocupările spe
cialiștilor din domeniul cercetării 
științifice și ingineriei tehnologice.

Vibrantul ecou pe care hotăririle 
programatice ale celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului, în
demnurile și orientările mobiliza
toare ■ ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, l-au avut in conștiința 
colectivelor de oameni ai muncii 
se regăsesc și în rezultatele obținu
te de specialiștii de la Institutul de 
cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru mașini-unelte și 
agregate (I.C.S.I.T.-Titan). Ele con
turează dimensiunea forței de 
creație și producție a acestei 
prestigioase unități de cercetare 
— distinsă cu înaltul titlu de „Erou 
al Muncii Socialiste1* — unde, 
în ultimii 10 ani, s-au conceput, 
proiectat și deseori chiar materiali
zat sub formă de prototipuri mași- 
nile-unelte de prelucrare a metalu
lui fabricate în țara noastră. Fieca
re kilogram de metal încorporat in
tr-o asemenea mașină își sporește 
înzecit, și chiar mai mult, valoa
rea. Un bilanț succint și, desigur, 
încă incomplet pe patru ani ai cin
cinalului actual arată, de pildă, că 
în laboratoarele de cercetare-pro- 
iectare ale institutului au fost rea
lizate documentațiile după care 
s-au fabricat in unitățile indus
triale de profil aproape 600 de 
.mașini-unelte speciale și la temă, 
linii și mașini automatizate, centre 
de prelucrare și celule 
roboți încorporați ș.a.

Spiritul de angajare 
nară, de puternic avînt 
racterizează activitatea 
colectiv de specialiști din institut.

—• Avem în față documentele 
Congresului al XIII-lea, ne spune 
tovafășul Aurel Sandu, directorul 
institutului, care reprezintă un vast 
program ce direcționează eforturile 
creatoare ale întregului nostru po
por. Alături de toți oamenii mun
cii, cercetătorii și proiectanții 
din I.C.S.I.T.-Titan lși exprimă 
hotărirea fermă de a face , totul 
pentru ducerea la îndeplinire a 
sarcinilor încredințate. Tocmai de 
aceea putem raporta cu mîndrie 

premergă- 
și în pre- 
colectiv a 
spirit de 

profesiona-

flexibile cu

revoluțio- 
creator ca- 

întregului

că atît în perioada 
toare Congresului, cît 
zent, întregul nostru 
muncit și muncește cu 
răspundere și ridicat 
lism, realizînd înainte de termen 
documentațiile pentru 12 noi tipuri 
de mașini-unelte speciale, toate 
unicate, 5 proiecte de execuție pen
tru noi mașini-unelte, linii auto
mate sau de transfer, 24 de suban- 
sâmble specifice pentru mașini- 
unelte și depășirea cu 5 la sută a 
planului la producția-marfă reali
zată în propriile sectoare de pro
ducție. Așa cum prevăd Directivele 
Congresului al XIII-lea al parti
dului, cercetarea științifică tre
buie să contribuie activ, sub
stanțial la îndeplinirea programe
lor privind creșterea mai rapidă a 
productivității muncii și ridicarea 
calității produselor românești la cel

mai înalt nivel mondial și chiar 
peste acest nivel. în acest context, 
este limpede că doar mașinile- 
unelte concepute la înalt nivel teh
nic și calitativ vor putea asigura 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
ce ne revin. De exemplu, linia au
tomată de prelucrare a corpului 
distribuitorului hidraulic, actual
mente în probe tehnologice la 
întreprinderea de scule și elemen
te hidraulice din Focșani, asi
gură o productivitate de 4 ori mai 
mare față de tehnologia clasică de 
prelucrare. Performanțe similare 
are și celula flexibilă pentru fa
bricarea pieselor de tip carcasă, 
care în momentul de față este în 
faza de montare în secțiile de mi- 
ctoproducție ale institutului. Ase
menea mașini — din care vom rea
liza circa 300 bucăți în următorii ani 
— complet automatizate, dotate cu 
roboți și manipulatoare, sînt proto
tipurile viitoarelor mașini-unelte, 
care vor determina, așa cum a in
dicat secretarul general al partidu
lui, automatizarea, robotizarea și 
cibernetizarea industriei, procese cu 
profunde și importante implicații 
de ordin calitativ, precum și pe 
planul creșterii eficienței econo
mice. Cit privește sistemele de 
copiat electronice bi și tridimen
sionale, ce vor echipa strungurile 
carusel fabricate la Roman și res
pectiv mașinile de frezat produse 
la Oradea, acestea conferă pieselor 
prelucrate, așa cum o și dovedesc 
primele două mașini de acest fel 
care lucrează la „Electrobanat" Ti
mișoara — performanțe calitative 
net superioare.

Un alt succes recent al acestui 
colectiv îl reprezintă realizarea — 
în colaborare cu institutele de cer
cetări din domeniile automatizării, 
electrotehnicii și cu aportul Fabricii 
de aparatură nucleară din cadrul 
I.C.E.F.I.Z. și al întreprinderii de 
cercetare și producție pentru ma
teriale semiconductoare — instala
ției complet automatizate pentru 
tragerea monocristalelor de siliciu, 
p premieră națională în domeniu. 
La’ 'fel, au fost concepute îna
inte de termen — tot pentru 
prima oară în țară — mașini de 
rectificat role șl sape de foraj, care 
contribuie la modernizarea și creș
terea performanțelor utilajelor pe
troliere, la sporirea competitivită
ții lor pe piața externă.

Sint doar cîteva din recentele 
fapte de muncă pe care comuniștii, 
oamenii muncii de la I.C.S.I.T.-Ti- 
tan le înregistrează in această pe
rioadă de maximă și rodnică ac
tivitate de după Congresul parti
dului. Exemplul specialiștilor 
din această unitate de cercetare — 
care prin munca și strădaniile lor 
au contribuit la situarea României 
socialiste printre primele zece țări 
constructoare de mașini-unelte din 
lume — reprezintă o imagine vie 
a puternicei angajări a cercetării 
științifice și ingineriei tehnologice 
în opera de 
sub gloriosul 
lui Comunist

construcție socialistă, 
stindard al Partidu- 
Român.

Vlaicu RADU

în aceste zile, la întreprinderea „Rulmentul" din Brașov se muncește intens, bine organizat, pentru îndeplinirea 
exemplară a tuturor indicatorilor de plan. In fotografie, aspect din secția montaj

Foto : E. Dichiseanu

PRODUCTIVITATEA MUNCII
(Urmare din pag. I)
însușească cunoștințe noi pentru a 
stăpini noile tehnologii, noile ma
șini." Cu atît mai mult acum, cînd 
în economia noastră se pune un ac
cent cu totul deosebit pe factorii 
calitativi, de eficientă, perfecționa
rea pregătirii profesionale a perso
nalului muncitor trebuie să consti
tuie o preocupare permanentă în 
toate întreprinderile. Mai bine pre
gătit profesional, flecare om al 
muncii va realiza în unitatea unde 
lucrează, la locul său de muncă, 
indici superiori în folosirea mijloa
celor tehnice, va contribui mai sub
stanțial la promovarea progresului 
tehnic, la creșterea productivității 
muncii.

ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI TEH
NOLOGICE ȘI A MUNCII. Cu deo
sebire se cuvine să stăruim asupra 
necesității întăririi disciplinei în 
producție. Oricît de bine ar fi dotat 
și organizat un loc de muncă, o 
secție sau o linie tehnologică, oricît 
de înaltă ar fi calificarea oameni
lor. nivelul productivității muncii 
este determinat în mare măsură de 
conștiinciozitatea cu care își face 
datoria fiecare, de la muncitor la 
director.

Anul acesta, valoarea unui mi
nut in industrie echivalează cu

o producție de peste 3 milioa
ne lei.

Cu alte cuvinte, atît se cîștigă 
pentru producție, într-un minut, 
dacă se lucrează bine, dar tot atît 
Be pierde atunci cînd se irosește un 
minut din timpul destinat activită
ții productive.

Odată cu generalizarea acordului 
global, oamenii muncii înțeleg și 
prețuiesc tot mai mult valoarea 
timpului de muncă. în concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu. apli
carea formei de organizare și retri
buire a muncii în acord global este 
menită să asigure legarea nemijlo
cită a veniturilor tuturor membrilor 
formațiilor de lucru, ale fiecărui 
Om al muncii în parte, de realizarea 
în cele mai bune condiții a sarci
nilor de plan, de acțiunile întreprin
se pentru gospodărirea judicioasă a 
mijloacelor de producție, in vederea 
sporirii productivității muncii, a efi
cienței economice in general. Apre
ciind că s-au obținut o serie de re
zultate bune în aplicarea noului 
sistem de retribuire, a acordului 
global în toate sectoarele, la plena
ra Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, secretarul general al 
partidului a prezentat un exemplu 
edificator : într-un sector de con
strucții, două brigăzi care au început 
în același timp lucrările, una reali
zase, la un bloc, numai două niveluri,

iar alta ridicase patru niveluri. Cei 
care lucrează bine vor cîștiga mai 
mult, piitînd obține o creștere neli
mitată a veniturilor din muncă. Iată 
de ce este necesar ca organele și or
ganizațiile de partid să acționeze cu 
toată fermitatea, prin variate forme 
ale muncii politico-educative, pentru 
creșterea continuă a spiritului de 
răspundere față de buna gospodă
rire și folosire a proprietății ob
ștești încredințate fiecărui colectiv 
de oameni ai muncii, să se facă to
tul pentru întărirea spiritului de 
ordine și disciplină în toate sectoa
rele de activitate.

Exemplele, argumentele, faptele 
prezentate conduc spre o singură 
concluzie. Este firească dorința fie
cărui om al muncii, a întregului 
popor, de a trăi mereu mai bine. 
Dar înfăptuirea acestei dorințe, spre 
care năzuim cu toții, nu are decît 
o singură sursă : munca noastră 
mereu mai spornică, mai bine or
ganizată, mai eficientă, menită să 
asigure creșterea productivității 
muncii. Sîntem deci pe deplin in
teresați cu toții — ca proprietari, 
producători și beneficiari a tot ceea 
ce înfăptuim — ca în anul 1985 și 
în continuare să se realizeze o pro
ductivitate a muncii mereu mai 
înaltă — factor hotărîtor al înaintă
rii necontenite a României pe dru
mul progresului economic și bună
stării întregului popor.

Noutăti 
tehnico-stliniifice 

românești
Felix M-216 - 

un calculator modern, 
cu o sferă largă 

de aplicare
Calitate și productivitate sporită, 

economii de materii prime și energie, 
eficiență — acestea sînt efectele in
troducerii tehnicii de calcul în pro
ducție. Și, ca atare,. industria româ
nească de calculatoare răspunde soli
citărilor în continuă creștere prin 
realizarea unei game tot mai largi și 
diversificate de produse. Calcula
toare de capacitate medie, minicalcu- 
latoare, microcalculatoare universale 
și de proces, terminale, mașini de 
contabilizat și facturat — iată numai 
cîteva din produsele care ilustrează 
progresele înregistrate de tînăra in
dustrie românească de calculatoare 
electronice.

Microcalculatorul universal Felix 
M-216 este unul din cele mai noi 
produse care incorporează tot ceea 
ce este mai modern în momentul de 
față în domeniul componentelor mi
croelectronicii, cel mai reprezentativ 
subansamblu fiind microprocesorul. 
Pe pastila sa de siliciu, de pildă, de 
dimensiunea unei unghii, există echi
valentul a 30 000 de porți logice (o 
poartă fiind un circuit care reali
zează o funcție logică simplă de ge
nul „și“, „sau", „nu" etc.).

Noul microcalculator, nu mai mare 
decît o mașină de scris, are o viteză 
de calcul de pînă la 800 000 instruc
țiuni pe secundă și o memorie de un 
milion biți, parametri ce întrec cu 
mult performanțele calculatoarelor 
cu un gabarit de 10—12 ori mai mare, 
care se fabricau cu numai un dece
niu în urmă. El a fost conceput de 
un colectiv de specialiști de la între
prinderea de calculatoare electronice, 
coordonat de ing. Constantin Botez, 
și cadre universitare de la Catedra 
de calculatoare, condusă de profe
sorul universitar Adrian Petrescu, de 
la Institutul politehnic București.

Domeniul de utilizare al noului 
microcalculator este foarte larg : cer
cetarea științifică, prelucrarea date
lor, gestiunea economică a întreprin
derilor, comanda roboților industriali, 
proiectarea etc., constituind prin 
aceasta un răspuns concret, eficient 
al cercetării științifice la cerințele 
curente ale economiei naționale, o 
apropiere între tehnica de calcul și 
necesitățile producției.

Laserul folosit cu bune 
rezultate și în industria 

siderurgică
Tăierea marginilor materialelor 

laminate este o operațiune -deosebit 
de importantă, de care depinde in 
bună măsură nivelul consumurilor 
de combustibili și energie, precum și 
încadrarea materialului finit într-o 
categorie calitativ superioară. In ca
zul laminatelor de tablă groasă, uti
lajul clasic pentru tăierea marginilor 
materialului laminat este format din 
două foarfeci : una fixă și alta mo
bilă, paralelă cu prima. Deplasarea 
acesteia din urmă, atunci cînd este 
nevoie de modificarea dimensiunilor 
tablei laminate, trebuie făcută cu 
mare precizie. Din păcate, folosirea 
unui model după care să se facă tă
ierea nu se poate realiza, deoarece 
temperatura ridicată a materialului 
laminat ar distruge orice obiect fo
losit în acest scop. Mai puțin o... rază 
laser. Este ideea adoptată de un co
lectiv de cercetători de la Institutul 
de fizică și tehnologia aparatelor cu 
radiații, format din cercetătorii știin
țifici Virgil Vasiliu, Ion Șerban, Pe
tre Ghilac, Nistor Zaharia și ingine
rul Nicolae Vilcu. de ia Combinatul 
siderurgic din Galați, care, încercînd 
să soluționeze problema, a conceput 
un echipament cu laser cu heliu- 
neon pentru orientarea laminatelor 
față de foarfecele de tăiere.

Funcționarea sa este deosebit de 
ingenioasă. Cu ajutorul unui sistem 
de lentile se proiectează direct pe 
laminat două raze paralele de lu
mină, după care se orientează depla
sarea materialului laminat. Noul 
echipament de orientare este utilizat 
cu foarte bune rezultate la Combina
tul siderurgic din Galați, unde s-au 
obținut importante creșteri ale pro
ductivității muncii și calității produ
selor, precum și importante economii 
de materiale și energie.

Control nedistructiv 
de mare precizie 

și eficiență
La laboratorul de sudură și tehno

logia metalelor din cadrul Institutu
lui de Cercetări și modernizări ener
getice din București a fost pusă la 
punct o metodă de mare precizie și 
eficiență pentru controlul nedistruc
tiv al coturilor conductelor din 
sistemul fierbător al cazanelor ter
mocentralelor. în aceste zone ale 
conductelor, prin care circulă apă su
praîncălzită, la 350’C, ca urmare a, 
„îmbătrînirii" metalului, după zeci de 
mii de ore de funcționare apar dese
ori fisuri ce pot conduce la avarii cu 
consecințe economice deosebit de 
mari. Prin procedeul elaborat de spe
cialiștii institutului, utilizînd o me
todă de control cu ultrasunete și pal- 
patoare specifice, care aderă perfect 
la raza de curbură a țevilor, se poa
te pune în evidență, cu o precizie de 
90 la sută, orice fisură apărută în 
masa metalului. în același timp, pen
tru ca procedeul să devină operativ, 
au fost stabilite un mod de apreciere 
a defectelor șl criterii de interpretare 
a rezultatelor controlului.

Metoda a fost aplicată inițial la o 
serie de grupuri energetice de la ter
mocentralele Iernut, Brazi, Fîntînele 
ș.a. Efectuîndu-se aproape 2 300 de 
verificări s-a constatat că 142 de 
coturi prezentau fisuri, care consti
tuiau potențiale surse de avarii și 
s-au luat măsuri pentru înlocuirea 
lor imediată.

Date fiind importanța și eficiența 
metodei, începind din acest an, ea a 
fost cuprinsă în normativul intern 
de probe și verificări al Ministerului 
Energiei Electrice pentru omologarea 
și controlul coturilor conductelor 
care intră in componența grupurilor 
energetice cu puteri între 50 și 220 
MW.
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Cuvîntare la Plenara Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii 

11 decembrie 1984
EDITURA POLITICA

CARNET COTIDIAN
Prezentarea de condoleanțe 

la Ambasada Uniunii Sovietice

Magistralele cutezanței
(Urmare din pag. I)
te aeriană lungă de 1,3 
km și suspendată — 
la 54 de metri deasu
pra văii ! — pe 39 de 
pile, mai înalte decît 
columna brâncușiană. 
Viaductul, ne spune 
ing. Dorel Oniță, șeful 
lucrării, traversează 
pe sub cer un sat, Cio- 
fringenii, un curs de 
apă și o pădure. Cei 
ce-1 clădesc sînt con
structorii de tunele 
din brigada Olt 3, 
aceiași care ferăstru- 
iesc și culoarele prin 
masiv de la Ploștina 
și Ghibei. Patru noi și 
moderne gări și, în 
final, o nouă gară la 
Rimnic întregesc o lu
crare care, concepută 
integral la noi, se 
execută exclusiv cu 
forțele noastre, garan
ția înfăptuirii ei fără 
cusur fiind celelalte 
mari ctitorii ale aces
tor ani, datorate ace
lorași oameni. Aceștia 
sînt românii, sînt re
prezentanții „minuna
tei noastre clase mun
citoare", cum cea mai 
autorizată voce a 
partidului și a națiu
nii a definit-o la tri
buna marelui forum 
al comuniștilor, repre
zentanții harnicei, e- 
roicei, intrepidei, mi
raculoasei noastre 
muncitorimi, devenită 
o singură ființă cu 
creația sa. Revenind 
la viaductul de la To- 
polog, emblematic pen
tru dimensiunea lu
crării, dar nu singurul 
care operează cu cifre 
mari, vom mai nota 
că, potrivit calculelor 
făcute de inginerul 
Oniță, înălțimea cu
mulată a pilelor este 
de 3,8 ori mai mare 
decît Empire State 
Building, celebrul zgi- 
rie-nori, iar cantita
tea de beton încorpo
rată în ele ar umple o 
garnitură de tren 
lungă de 99 de kilome
tri.

Am străbătut de 
cîteva ori șantierul a- 
cestei monumentale 
lucrări, am stat de 
vorbă cu oameni că 
ing. Nicolae PrOcop, 
șef de brigadă la „lan
satorul de grinzi* *1 (o 
instalație de peste 200 
de tone, „made in 
Romania"), ca maca
ragiii Mihai Pițigoi 
sau Ion Rusu, ca 
maistrul principal A- 
lexandru M. Ion (tus
trei specialiști ai res
pectivului „lansator") 
și cu mulți alții. Oa
meni a căror creație 
o prezidează efortul 
maxim, dar și finețea 
(în structura miilor de 
tone de beton armat și 
pretensionat care țin 
încordat un viaduct, 
de exemplu, n-are 
voie să se insinueze 
nici măcar o bulă de 
aer cît virful de ac, 
căci o astfel ' de butu
rugă mică ar da peste 
Cap gigantul), o prezi
dează, peste toate, ca
maraderia, solidarita
tea deplină, răspunde
rea fierbinte â fiecă
ruia pentru destinul și 
reușita tuturor, care 
apropie și suprapune 
șantierul cu un cîmp

• Cireșarii : PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 14; 16; 18; 20, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11; 16; 18; 20.
• Mitică Popescu : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Tinerețe fără bătrînețe : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Raliul: FEROVIAR (50 51 40) — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Moara lui Călifar : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Horea: LIRA (317171) — 15,30;
18,30, COSMOS (27 54 95) — 12; 14,15; 
16,30; 19.
0 Acordați circumstanțe atenuante?: 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Zbor periculos: FLACĂRA (20 33 40)
— 15; 17; 19.
• Amurgul fîntînilor : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.
• O lumină la etajul zece : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 10; 11,45; 13,30; 
15,30; 17,45; 20, FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20.
• Ani eroici : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Gară pentru doi : SCALA (11 03 72)
— 9; 12; 16; 19.
• Omul păianjen se întoarce : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 20.
• Vedere de la mansardă : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Lupii mărilor : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,15; 15: 17,15; 19,30.
• Agonia : CENTRAL (14 12 24) — I; 
12,15; 16; 19,15.
• Program de desene animate — 
9,30; 11,15; 13, Ana Pavlova — 16,30;
19.15, Pintea — 14,30: DOINA (16 35 38).
• Povestea unei orchestre : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Marynia : UNION (13 49 04) — 9,30; 
13,30; 15,30; 16; 18; 20.
• Micul dejun în pat : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
0 A treia față a monedei : VIITO
RUL (10 67 40) — 15,30: 17,30; 19,30.
• Dreptate în lanțuri : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Imperiul contraatacă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,45;
19.15.
• Polițist sau delincvent : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,43; 20.
• Adio, dar rămîn cu tine : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

de bătălie sau cu o 
expediție polară.

Un astfel de model 
de etică și de climat 
am întilnit, desigur, și 
pe alte mari șantiere, 
dar ni s-a părut, con- 
templînd truda celor 
ai locului, că aici el 
propune o dimensiu
ne neașteptată. Ne-a 
confirmat-o și ing. 
Nicolae Procop, care 
de-un sfert de veac 
trăiește pe șantiere, și 
maistrul Gheorghe A- 
vram, venit aici din 
’79, de la primul atac 
asupra dealurilor și 
munților, și minerul- 
specialist Eugen Miha- 
lache, as al străpunge
rilor prin piatră, cu 
ultimii lauri ai muncii 
culeși pe șantierul 
Orșova — Severin ; 
ne-au confirmat-o și 
dulgheri-experți în 
cofraje glisante din 
„brigada Vocheștilor", 
numită așa fiindcă 
șapte din cei paispre
zece membri ai ei, în 
frunte cu șeful, Mihai 
Vochescu, sînt toți 
„Vochești", sînt frați, 
veri, unchi și nepoți, 
veniți aici din Grădiș
tea Vilcii. Toți au fost 
unanimi în a ne de
clara că, într-adevăr, 
o astfel de construcție 
nu se poate înfăptui 
în afara solidarității 
și a răspunderii comu
ne, a sincronizării și 
unificării eforturilor 
astfel ca nici un strop 
din ele să nu se piar
dă. Remodelarea și re- 
desenarea dealurilor, 
colinelor, munților, a- 
pelor, văilor, ferăs- 
truirea tunelelor cu 
„scuturi mecanizate" 
(niște uriași și inteli- 
genți roboți care exca
vează, încarcă în va- 
goneți, montează așa- 
numiții „bolțari" pen
tru „mantalele de pro
tecție" ale edificiului 
subteran, fac o mie și 
una de alte treburi), 
punerea în funcțiune 
a „lansatoarelor“-gi- 
gant, împlîntarea de 
obeliscuri ale tehnicii 
pe stincile goale, acolo 
unde abia se cațără 
puii de capră neagră
— totul desfide truda 
de unul singur. „In 
Raportul prezentat 
Congresului — ne-a 
spus maistrul Alexan
dru M. Ion de la „lan
satorul" de 200 de tone
— tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vorbind 
despre conștiința re
voluționară ce-1 defi
nește pe omul nou, a 
legat-o strîns, și fi
resc, tocmai de soli
daritatea deplină în 
acțiune, de participa
rea activă a tuturor 
energiilor naționale, 
într-un unic șuvoi 
creator, la realizarea 
Programului partidu
lui. Pentru noi, con
structorii, acest co
mandament sau acest 
adevăr, cum vreți să-i 
ziceți, face parte din 
însăși ființa noastră. 
Noi sîntem deprinși să 
urcăm mereu, așa cum 
facem și-aici, escala- 
dind munții pe care-i 
vedeți. Urcăm după 
cei îndrăzneți, care bat 
undeva, sus, bornele, 
care fixează, cum s-ar 
zice, corzile, care ne 
trimit îndemnuri. E

greu, e greu mai ales 
după clipele relaxării, 
cînd ești ispitit să te 
uiți înapoi, deși ți-e 
frică să nu amețești și 
să cazi. Ar fi grav. 
Căderea ta ar antrena 
un șir vijelios de că
deri, și vai de cei de 
jos, de la capătul cor
zii ! Intre noi toți tre
buie deci să existe o 
solidaritate a cățărării, 
a gesturilor, a respira
ției. Și mai e ceva. 
Trebuie să fim conști- 
enți că înapoi sau pe 
loc nu există, că îna
intarea, e drept, se 
plătește, se plăteș
te scump, prin efor
turi grele, dar și 
stagnarea — după cum 
secretarul general ne-a 
deslușit nu o dată — 
se plătește cumplit, 
prin scoaterea din 
cursă. Alocarea, potri
vit Directivelor Con
gresului, a unor im
portante fonduri pen
tru investiții, deci 
pentru înaintare, ex
primă tocmai acest 
imperativ, vital pen
tru existența și dez
voltarea țării".

Da, totul pe acest 
șantier desfide lipsa 
solidarității, a răspun
derii, așa cum desfide 
stagnarea, așa cum 
desfide improvizația 
sau neatenția. Un de
taliu în aparență mi
nor, dar care circum
scrie clar și exact a- 
cest adevăr : calea fe
rată zboară pe culmi, 
unde terasamentele 
sînt tăiate cu dinami
tă, ea zboară în rit
mul alert reclamat de 
grafice, dar și cu grija 
ca pietrele detunate 
de explozii să nu a- 
fecteze văile ce se cas
că jos, pline și ele de 
viața bogată a șantie
rului ; drept care ba
lastul e transportat cu 
maxime precauții, în 
camioane care se miș
că în felul mașinilor 
ce poartă inscripția 
„Atențiune, copii 1“

Dincolo de rostul ei 
economic, noua cale 
ferată Vîlcele — Rm. 
Vîlcea va însemna, fi
resc, o reașezare în 
alte tipare a vieții zo
nei, o. nouă calitate a 
acestei vieți. Sint ciți- 
va ani de cînd,, la Cio- 
frîngeni, unde-și fixa
se sediul Șantierul 83 
tunele-viaducte Rm. 
Vîlcea — Vîlcele, am 
văzut un sat trăind cu 
acuitate emoția uria
șului viaduct sub care 
urma să se pitească. 
Ca să atingă acel via
duct, satului i-ar fi 
trebuit o construcție 
de înălțimea „Inter
continentalului" bucu- 
reștean. N-a avut, 
n-are și, firește, nu va 
avea astfel de edificii, 
dar în viitor, grație 
căii ferate și amena
jărilor constructive 
polarizate de ea, Cio- 
frîngenii vor deveni 
oraș, realizînd niște 
prefaceri pe verticală 
greu de imaginat pînă 
ieri. Un însemn, din
tre multele, al civili
zației pe care îl aduce 
industria, centru vital 
al socialismului, nu
cleu și reazim al celor 
mai prolifice înteme
ieri.

■ Constructorii de utilaj chimic 
din Borzești, situați pe primul loc 
în întrecerea socialistă pe ramură, 
își fac un titlu de cinste din a exe
cuta și pune la dispoziția econo
miei naționale utilaje de înaltă teh
nicitate, cu performanțe la nivelul 
tehnicii actuale. Printre acestea se 
numără instalațiile pentru industria 
metalurgică, instalațiile pentru us
carea și filtrarea produselor chimi
ce, mașinile de presat furtune și 
altele, realizate în premieră pe țară. 
Zilele acestea a fost fabricată cea 
de-a 700-a tonă de utilaj tehno
logic peste prevederile planului, 
colectivul de aici depășindu-și cu 
mult angajamentul anual asumat 
în întrecerea socialistă.

■ La uzina de preparare a căr
bunelui din Lupeni se acordă o de
osebită atenție perfecționării con
tinue a proceselor tehnologice. Ca 
urmare, calitatea cărbunelui pre
lucrat pentru producerea energiei 
electrice s-a îmbunătățit considera
bil. De asemenea, la cărbunele 
destinat cocsificării, prin reducerea 
conținutului de cenușă s-a obținut 
o creștere a calității acestuia, iar 
prin valorificarea .integrală și supe
rioară a cărbunelui brut s-au re
cuperat 85 000 tone șlam șistos, 
care a fost livrat unor fabrici de 
cărămidă din țară.

■ Au început lucrările de con
strucție a centralei termice din 
Filiași, care va asigura termofica- 
rea principalelor unități economico- 
sociale, precum și a noilor an
sambluri de locuințe. Alimentarea 
noii centrale termice se va face cu 
cărbune inferior din bazinele mi
niere ale Olteniei.

■ A fost dat în folosință, in o- 
rașul Sulina, un nou hotel, cu o 
capacitate de cazare de 150 de 
locuri. El se înalță în apropierea 
locului unde Dunărea se îmbrăți
șează cu marea. Este o construc
ție modernă, realizată în stil arhi
tectonic local, care îmbogățește 
zestrea edilitară a falezei orașului.

■ Colectivul Fabricii de agregate 
din cadrul întreprinderii de autoca
mioane Brașov a realizat mașina- 
agregat cu ciclu automat numărul 
90. O bună parte din cele 90 de 
mașini-agregat sînt destinate pre
lucrării unor repere ale motorului 
de 360 CP cu care sînt echipate

autovehiculele grele. Este demn de 
relevat faptul că, în acest an, co
lectivul fabricii a realizat o produc
ție cu circa 30 la sută mai mare 
decît capacitate^ prevăzută prin 
proiect.

■ Oamenii muncii de la Combi
natul metalurgic din Tulcea au e- 
laborat șarja cu numărul 250 000. 
O cifră care încorporează munca 
metalurgiștilor tulceni în cei opt ani 
de existență a combinatului. Prin 
punerea în funcțiune, numai în 
acest an, a încă trei cuptoare, se 
realizează acum întregul necesar 
de feroaliaje al țării, eliminîndu-se 
importul.

■ Acționînd cu dăruire și abne
gație, colectivul de oameni ai mun
cii de la întreprinderea județeană

de recuperare și valorificare a ma
terialelor refolosibile Buzău a reușit 
ca, de la începutul anului și pînă 
acum, să atragă în circuitul eco
nomic importante cantități de ma
teriale refolosibile : 66 000 tone 
oțel, 5 170 tone de fontă, 700 tone 
cupru metalic, 486 tone alamă, 300 
tone bronz, 263 tone plumb, 471 
tone zinc, 2 065 tone hîrtie și car
toane, 240 tone de materiale textile 
și altele.

■ Pe cursurile apelor de mun
te Tazlău și Oituz din județul Ba
cău au fost construite cu forțe lo
cale și puse in funcțiune două noi 
microhidrocentrale. Alte patru ase
menea microhidrocentrale se află 
în plină construcție la Hemeiuși, 
Andrieșești, Orășa și Bogdănești.

în legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului D. F. Ustinov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul apărării al 
U.R.S.S., la Ambasada Uniunii So
vietice din București a avut loc. du
minică, prezentarea de condoleanțe.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a

Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și a Guvernului Re
publicii Socialiste România au trans
mis condoleanțe tovarășii Ion 
Coman, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Milea, prim-adjunct 
al ministrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, Con
stantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Cronica zilei
Luni, tovarășul Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe, a 
primit pe Cisse Fode, noul ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al

Republicii Guineea în Republica So
cialistă România, în vederea apropia
tei prezentări a scrisorilor de acredi
tare.

Un nou edificiu de sănătate la Borșa

Zestrea edilitară a 
orașului Borșa s-a 
îmbogățit zilele aces
tea cu un nou edificiu 
de sănătate : spitalul 
cu 430 paturi, cuplat cu 
policlinică. Odată cu 
darea in folosință a 
noului complex spita
licesc, centrul minier 
Borșa se înscrie in ria
dul așezărilor urbane 
care dispun de o re
țea sanitară de înalt 
nivel, atit profilactic, 
cit și de tratament. Tot 
aici, la Borșa, va 
funcționa și un cen

tru de recuperare a 
forței de muncă și de 
selecționare a acesteia 
pentru ramurile ■ in
dustriale specifice ju
dețului. Cadrele medi
cale care lucrează 
în noile edificii de să
nătate au urmat 
cursuri de specializare 
in centrele universi
tare. iar pentru aco
perirea necesarului de 
personal sanitar me
diu s-au înființat două 
clase la Liceul sanitar 
din Baia Mare, special 
pentru spitalul din

Borșa, înălțat de couț 
structorii maramure
șeni intr-un peisaj 
montan pitoresc. Noul 
edificiu de la Borșa se 
înscrie in programul 
de măsuri elaborat de 
conducerea partidului 
și statului nostru pen
tru asigurarea celor 
mai bune condiții de 
muncă și viață oame
nilor muncii care con
tribuie la dezvoltarea 
bazei de materii prime 
a țării. (Gheorghe 
Susa, corespondentul 
„Scinteii").

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE ’

R. P. CHINEZĂ:

Se dezvoltă rețeaua rutieră
Rețeaua rutieră a 

R. P. Chineze totali
zează in prezent pes
te 900 000 km, legind 
intre ele toate orașe
le importante, precum 
și 92 la sută din co
munele rurale. Nu de 
mult a fost deschisă 
pentru trafic o arteră 
rutieră cu o lungime 
de 950 km în zona de 
podiș din provinciile 
Shaanxi. Gansu și 
din regiunea Ningxia 
Hui. Noua arteră care 
traversează Fluviul 
Galben are 100 de po
duri și viaducte sî

șase tunele si a fost 
racordată la un mare 
număr de alte căi ru
tiere, asigurînd astfel 
o mai bună legătură 
între centrele eco
nomice ale acestei 
zone.

A fost terminată și 
șoseaua Tianshan. cu o 
lungime de 532 km, 
care traversează mun
ții cu același nume, 
ureînd pînă la altitu
dini de peste 3 500 m. 
în zonele ce prezin
tă pericol de avalanșe, 
constructorii au reali
zat coridoare de pro

tecție din beton ar
mat.

Se lucrează la șo
seaua Qinghai-Tibet, 
de 1 940 km. una din 
cele mai înalte din 
lume, care va fi ter
minată în acest an ; se 
asigură creșterea ca
pacității de trafic a 
șoselelor existente : se 
realizează noi tronsoa
ne pentru asigurarea 
legăturilor cu marile 
porturi și centre eco
nomice ; se constru
iesc noi drumuri în 
mediul rural.

R. D. GERMANĂ:

Modernizarea produselor 
industriei constructoare de mașini

INFORMAȚII SPORTIVE

Cei mai buni sportivi ai anului
Tradiționala anchetă a Asociației 

presei sportive din România, pentru 
desemnarea celor mai buni sportivi 
români ai anului, a stabilit pentru 
anul 1984 următoarele clasamente : 
FEMININ (au primit votul 28 de 
sportive) : 1. Maricica Puică (atle
tism) — 472 p ; 2. Ecaterina Szabo 
(gimnastică) — 457 p ; 3. Doina Me- 
linte (atletism) — 381 p ; 4. Simona 
Păucă (gimnastică) — 362 p ; 5. Ahir 

■șoara Cușmir-Stanciu (atletism) — 
330 p ; 6. Valeria Racilă (canotaj) — 
298 p ; 7. Rodica Arba — Elena Hor- 
vat (canotaj) — 110 p ; 8. Vali Io- 
nescu (atletism) — 85 p ; 9. Laura 
Cutina (gimnastică) — 55 p ; 10. Mi- 
haela Loghin (atletism) — 42 p ; 
MASCULIN (pe buletinul de vot au 
fost înscriși 37 de sportivi) : 1. Ivan 
Patzaichin (canoe) — 445 p ; 2. Nicu 
Vlad (haltere) — 396 p ; 3. Ion Drai- 
ca (lupte greco-romane) — 394 p ; 
4. Vasile Andrei (lupte greco-roma

Aqenfia Prensa Latina 
despre succesele sportivilor 

României
HAVANA 24 (Agerpres). — într-o 

retrospectivă a anului sportiv in
ternațional, comentatorul agenției 
Prensa Latina menționează succesele 
sportivilor din România obținute în
deosebi la Jocurile Olimpice de vară 
de la Los Angeles, unde s-au situat 
pe locul al doilea în clasamentul pe 
medalii din 140 de țări participante. 
„Luînd în considerare faptul că 
România are o populație de numai 
22 milioane locuitori, acest succes al 
sportivilor români este cu adevărat 
remarcabil."

vremea
ne) — 273 p ; 5. Toma Simlonov 
(canoe) — 269 p ; 6. Petre Becherii 
(haltere) — 254 p ; 7. Vaier Toma — 
Petre losub (canotaj) — 171 p ; 8. 
Vasile Stingă (handbal) — 130 p ; 9. 
Corneliu Ion (tir) — 99 p ; 10. Silviu 
Lung (fotbal) — 90 p ; ECHIPE (au 
primit voturi 35 de echipe și echipa
je) : 1. Echipa feminină de gimnas
tică a României — 493 p ; 2. Echipa 
de fotbal Dinamo București — 273 
p ; 3. Echipa de fotbal Universita
tea Craiova — 225 p ; 4. Echipa fe
minină de popice Voința București
— 177 p ; 5. Echipa masculină de 
handbal a României — 174 p ; 6. E- 
chipa feminină de șah a României
— 158 p ; 7. Echipa feminină de
handbal Chimistul Rm. Vilcea — 
148 p ; 8. Echipa masculină de hand
bal H.C. Minaur Baia Mare — 104 
p ; 9. Echipa masculină de handbal 
Steaua — 74 p ; 10. Echipajul de
caiac 4 fete al României — 72 p.

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 25 decembrie, ora 20 — 28 
decembrie, ora 20. In țară : Vreme 
schimbătoare, cu cer mai mult noros. 
Vor cădea precipitații temporare sub 
formă de ninsoare în cea mai mare 
parte a țării, cu excepția regiunilor 
sud-estice, unde vor fi și sub formă 
de lapoviță și ploaie. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu unele inten
sificări în sud. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 8 și plus 
2 grade, mai scăzute în centrul țării, 
iar cele maxime între minus 5 și plus 
5 grade. în București : Vreme în ge
neral închisă. Temporar va ninge. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperatura 
minimă intre minus 4 grade și minus 
un grad, cea maximă între zero șl 3 
grade.

Programul de înnoi
re și modernizare a 
produselor tuturor ra
murilor industriei, sta
bilit de către cea de-a 
opta plenară a C.C. al 
P.S.U.G., este adus 
la îndeplinire cu suc
ces și de către între
prinderile construc
toare de mașini. Ast
fel, Uzina construc
toare de mașini grele 
din Magdeburg a asi
milat în producție un 
nou tip de excavator 
cu rotor destinat lu
crului în carierele de 
cărbuni. Dacă în 1981 
cantitatea de produse 
noi realizate aici re
prezenta doar 10 la 
sută din volumul to
tal de producție, anul

trecut ea a ajuns la o 
treime.

In ultimii ani au 
fost asimilate noi pro
duse și la uzina con
structoare de mașini 
din Henningdorf, care 
livrează locomotive e- 
lectrice și Diesel. în 
1985 va intra în pro
ducție de serie loco
motiva Diesel „EL-20", 
dotată cu aparatură 
electronică pentru ur
mărirea în orice mo
ment a funcționării 
motorului și a altor 
mecanisme. Noul tip 
de locomotivă va fi 
livrat căilor ferate in
terne, urmînd să trac
teze trenuri de marfă 
și de pasageri, precum 
și numeroșilor parte

neri externi ai R.D. 
Germane.

Combinatul „Karl 
Zeiss" din Jena pro
cedează la moderniza
rea unui număr de 
300 de instalații și uti
laje, ceea ce va duce 
la o creștere a pro
ductivității lor cu 10 
la sută.

Oamenii muncii de 
la Combinatul da ve
hicule electrice din 
Ruhla au avansat, de 
la începutul anului, 
peste 400 de propu
neri de înnoire și mo
dernizare, care vor 
face posibilă, în 1985, 
ridicarea ponderii pro
duselor noi și perfec
ționate pînă la 34 la 
sută din producția 
combinatului.

R.P. UNGARĂ:

Pe primul plan al atenției: reducerea
consumurilor de energie și combustibili

tv
BOX : Doi tineri puqiliști 

români, învinqători 
la turneul de la Tbilisi

La turneul de la Tbilisi, desfășurat 
zilele trecute, au participat pugiliști 
tineri din România, Bulgaria, Ceho
slovacia, Ungaria și U.R.S.S., printre 
ei aflindu-se mai mulți boxeri care 
fac parte din loturile reprezentative 
pentru campionatele mondiale de ju
niori, competiție programată la 
București, în septembrie 1985.

Dintre boxerii români s-au distins 
la Tbilisi Marius Roman (categoria 
67 kg) și Ștefan Drișcu (71 kg) care 
s-au clasat pe primul loc la catego
riile respective, după cite o serie de 
trei meciuri victorioase.

15,00 Telex
15,05 Televacanța școlară
15.30 Laureați ai Festivalului național 

„Cîntarea României" '
15,50 Experiență înaintată — Inițiative 

— eficiență. Preocupare perma
nentă pentru promovarea pro
gresului tehnic

16,10 îndrumări tehnice pentru lucră
torii din. agricultură 0 La zi în 
cercetarea și practica agricolă. 
Rubrică de informații 0 Tehno
logii de vîrf — producții agricole 
record

16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Anuar economic 1984. Țara la ora 

bilanțului în anul 40 al libertății 
sale, anul Congresului al XIII-lea 
al partidului

20,35 Teatru TV. „Steaua fără nume" 
de Mihail Sebastian

21,45 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

în R. P. Ungară se 
desfășoară o activitate 
intensă în vederea re
ducerii consumurilor 
de energie și combus
tibili, care se materia
lizează în perfecționa
rea proceselor tehnolo
gice, în promovarea 
unui strict regim de 
economii. Ca urmare 
a eforturilor depuse, 
în anul 1983. în condi
țiile creșterii venitului 
național cu 0,7 la sută, 
consumul de energie 
s-a redus cu 1,9 la 
sută în comparație cu 
anul precedent. Dato
rită aplicării măsuri
lor de raționalizare a 
consumului de com- 
□ustibil, anul trecut s-a 
consumat cu un milion 
de tone de țiței mai

puțin decît în anul
1982, ponderea petro
lului redueîndu-se de 
la 34,7 la sută, în 1980, 
la 29,4 la sută, în anul
1983. Potrivit planuri
lor, ea va scădea și în 
continuare pînă la 23 
la sută în anul 2000. 
Concomitent, s-a tre
cut la utilizarea în 
mai mare măsură a 
cărbunelui, ponderea 
acestuia în balanța e- 
nergetică ajungînd Ia 
60 la sută, nivel pla
nificat pentru anul 
1985.

Din anul 1981 și pină 
în prezent au fost puse 
în aplicare 800 de pro
iecte de raționalizare 
a consumurilor de 
energie electrică, eco
nomiile rezultate fiind

echivalente cu 270 000 
tone de țiței. Printre 
altele, s-a trecut la 
producerea unor apa
rate electrocasnice cu 
un consum mai redus 
de energie comparativ 
cu tipurile anterioare. 
La Miskolc a fost în
ființat un birou de 
asistență tehnică, unde 
locuitorii orașului pot 
obține îndrumări pri
vind modul in care 
poate fi diminuat con
sumul de curent elec
tric. Specialiștii apre
ciază că, numai prin 
aplicarea recomandă
rilor primite de la 
acest birou, consumul 
casnic de energie elec
trică s-a redus în pri
mul semestru al a- 
cestui an cu 2 la 
sută.

cinema
0 Campionul : DACIA (50 35 94) —
8,45; 13; 15,30; 18; 20,15.
• Dublu delict : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15.30; 17,30; 19,30.
• Marfă furată : PACEA (60 30 85) — 
15,30; 17,30; 19,30.
0 Drumul spre victorie : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Avertismentul : GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
0 Salamandra : AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
0 Legenda călărețului singuratic : 
ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Cartea lui loviți — 19.
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Studioul 
tînărului muzician — VIII (în co
laborare cu Ansamblul artistic al 
U.T.C.), cvartetul „Juventus", Ovidiu 
Bădilă — contrabas, Magda Boboc — 
pian, formația „Canto Armonico" Tg. 
Mureș — 19.
0 Opera Română (13 18 57) : Povestea 
micului pan — 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Prințesa circului — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 19; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Gustul parvenirii — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, 
fluturi — 19.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 19,30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 19.
0 Teatrul „Nottara* 4 (59 31 03, sala 
Magheru) : Mîța în sac — 18,30; (sala 
Studio) : Pensiunea doamnei Olimpia
— 19.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19,30.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre... elefanți — 19; (sala Victoria, 
50 58 65) : Frumosul din pădurea... 
zăpăcită — 19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; După datina străbună — 19. 
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Boroboață — 10.
0 Circul București (10 65 90) : Parada 
circului — 19.
0 Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Atenție ! Estrada în emisie
— 19,30.

(Urmare din pag. I)
— Ce simte un om de știință cînd 

îzbîndește ? Singurul în lume ?
— Eu știu ? E greu de spus... Poa

te pentru că nu e o clipă anume, 
ca la sportivi, cînd apare pe tabela 
electronică „nou record mondial". E 
altfel. Poate că simți o oboseală plă
cută și pe urmă tragi aer în piept 
ca să continui.

— Care credeți că este condiția 
primordială pentru a izbîndi în 
știință ?

— Fără discuție, pasiunea. Pasiu
nea și perseverența. Este combusti
bilul personalității creatoare. Fără 
pasiune și perseverență un om de 
știință poate trăi, dar rezultatele vor 
fi ca și viața lui : mediocre.

Există un secret 
al performantei ?

— Da, am înțeles ce doriți. Dați-ml 
vă rog voie, înainte de a începe acest 
interviu, să aduc un omagiu mare
lui savant patriot la școala căruia 
m-am format — ca om și ca om de 
știință — profesorului Elie Carafoli. 
A fost, decenii de-a rîndui, dovada 
vie a unei axiome : știința are patrie.

Interlocutorul nostru este profeso
rul universitar doctor docent V. N. 
Constantinescu, de la Institutul po
litehnic din București. Despre una 
din descoperirile sale — lubrificația 
prin turbulență — s-a spus în Anglia, 
în 1958, că „este de interes pur aca
demic" ; în 1974, o conferință inter
națională în Statele Unite ale Ame- 
ricii, consacrată lubrificației turbu
lente, evidenția larga ei aplicabilita
te in industria energetică, în indus
tria nucleară, în cea aerospațială. 
Mașinile de mare putere ale prezen
tului și viitorului nu pot funcționa 
altfel.

— Tovarășe profesor, cum se naște 
o idee prioritară?

— Nu cunosc o idee care să se fi 
născut- înainte de a munci. Cerceta
rea cere muncă, muncă și muncă, 
îți alegi o problemă și citești tot ; in 
paralel, faci experiențe. In procesul 
de aprofundare apar aspecte nelă
murite, neconcordanțe, contraziceri 
care te preocupă, încep să te obse
deze. Și într-o bună zi apare ideea. 
Nu cred în iluminări. Sigur, o idee 
poate să-ți vină și pe stradă — dar 
după ani de muncă îndîrjită, după 

zile și nopți de-a rîndui cînd n-al 
părăsit laboratorul. Și după ce ai 
îdeea, urmează alți ani de muncă 
pentru a o descoperi cu toate va
lențele ei, pentru a cerceta aplica
țiile.

— Le spuneți și studenților acesta 
lucruri?

— Dacă le spun? Le inoculez, ca să 
zic așa. Creșterea unui tînăr în
seamnă, în primul rînd, dirijarea lui 
către muncă. Mai ales în cazul tine
rilor, acest lucru înseamnă a funda
menta spiritul creator.

— Ce adăugați la această ecuație a 
efortului creator ? Ce alt termen ?

— Ce alți termeni, mai exact. Cer
cetarea științifică mai implică — pe 
lingă patriotism, competență și mun

că — un orizont cultural larg, in 
afara specialității, care te ajută să-ți 
ordonezi propriile idei, perseverență, 
tărie de caracter, voință și... orgoliu.

— Orgoliu ?
— Atenție, nu vanitate ; orgoliu, 

adică prețuire a muncii tale și 
demnitate, ca și voința de a fi pri
mul prin rezultatele tale. Trăsături 
morale, după cum vedeți. Am lăsat 
la urmă, voit „termenul" cel mal 
important al ecuației : spiritul re
voluționar. Chemările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, chiar atunci cînd 
nu se adresează în mod exclusiv 
oamenilor de știință, rezonează în 
sufletul lor ca adevărul cel \mai im
portant, fiindcă știință de avangardă 
este sinonim cu spirit revoluționar : 
a voi în permanență noul, a fi mi
nat de insatisfacție creatoare, a nu 
te mulțumi niciodată cu ceea ce ai 
realizat, a nu abandona dacă ești 
în impas. Și, foarte important : a te 
bate pentru ideile tale. Cîteodată, 
dacă ar asculta cineva pe la ușile 
noastre ar crede că ne certăm...

— Contraziceți, deci, imaginea 
omului de știință glacial, distant.

— O imagine falsă. Ceea ce are 
adevăratul cercetător este romantis
mul revoluționar. Nu ești capabil să 
te înflăcărezi, nu mai ești tînăr ; nu 
mai ești tînăr, rămîi cu titlurile de 
pe cartea de vizită, dar mi-e greu 
să cred că vei mai inova.

— Iată că „ecuația" propusă se 

amplifică. Tinerețea de spirit se trans
formă în tinerețe de faptă — ro
mantismul revoluționar devine mo
tor al progresului. Știința datorează 
mult entuziasmului, în fond, valori
lor morale superioare.

— Tinerețea propriu-zisă, tînăra 
generație — continuă interlocutorul 
nostru — este o problemă cardinală 
pentru noi. Sarcinile Congresului al 
XIII-lea sînt, în fond, sarcini pen
tru 15 ani ; nu se pot realiza fără ti
neri. în masa lor găsim un mare nu
măr de entuziaști — ne revine sarci
na să le păstrăm și să le cultivăm 
entuziasmul. Să-i pregătim pentru 
producție și pentru cercetare, să 
muncim cu ei în așa fel incit, odată 
trecută poarta uzinei ca inginer sta

Aerul tare al înălțimilor

giar, să li se amplifice pasiunea 
pentru nou. Să educăm, deci, spe
cialiști și revoluționari.

— O sarcină politică.
— Totul e politică — în știință, ca 

și in viață.

La frontierele Universului
Aveam senzația — și vom explica 

Imediat de ce — că ne aflăm într-o 
cosmonavă care se întoarce, prima 
pe Pămint, din planeta Marte. Eram 
într-un laborator al I.C.P.C.P.A.M. 
în comuna Balotești din sectorul a-> 
gricol Ilfov și, prin aceasta, la gra
nițele Universului cunoscut. Aici, 

• Virginia Mateescu, 42 de ani, și Mi- 
haela Mitran, 28 de ani, au realizat, 
acum doi ani, pentru prima dată în 
lume, un transplant genetic Ia or
ganisme superioare, o lucrare de in
ginerie genetică. Științific, acest lu
cru se numește „transfer dirijat de 
ADN heterolog la păsări".

— Mihaela Mitran, o întrebare pe 
care am mai pus-o zilele acestea : 
cum se naște o idee prioritară ?

— Simplu : citind foarte mult și 
experimentînd foarte mult.

— Mulțumesc, am primit același 
răspuns 1

— Pe urmă, după ce ideea s-a năs
cut, este iarăși simplu, povestea cu 
oul lui Columb. Părerea mea este că 
oamenii cu idei sînt foarte pasionați 
și direcționați.

— Ce Înseamnă „direcționați" ?
— Cîmpul lor de interes este foarte 

concentrat, au capacitatea de a î se 
dedica integral.

Deci, din nou : muncă și pasiune, 
pasiune și muncă. Așa cum aerul pe 
care-1 respirăm se compune din 
oxigen și azot, aerul tare al înălți
milor performantei are în alcătuirea 
sa, în chip obligatoriu, dăruire și 
abnegație.

— Virginia Mateescu, pentru dum
neavoastră este a doua oară că obți
neți o premieră pe plan mondial. 
Cum ați reușit ?

— N-a fost clar de la început că 
facem o cercetare fundamentală. Am 
plecat de la o problemă practică.

îmbunătățirea performanțelor rasei 
de găini Leghorn. A fost mult 
de lucru, n-am avut timp să ne gîn- 
dim mai departe. De abia în timpul 
muncii, după ce am avut ideâa, 
ne-am dat seama ce facem, în fond, 
și am aprofundat linia de gîndire 
care se născuse în focul practicii. 
O cercetare științifică așa cum este 
aceasta pleacă de la problemele pro
ducției, se transformă în cercetare 
fundamentală și se întoarce la pro
blemele producției altfel.

— Spirala dialectică a cunoașterii, 
așa cum o statuează marxism-leni- 
nismul.

— Dar cunoașterea — intervine 
Mihaela Mitran — nu este o înain
tare în beznă, adică în tainele ma
teriei, cu mîinile goale. Duci în ele 
o lanternă cu care cercetezi ziua de 
mîine și lanterna asta este volumul 
de cunoștințe acumulat de știință 
pînă Ia tine.

— Și mai duci — reia Virginia Ma
teescu — pasiunea pentru nou. Ea 
te împiedică să hibernezi mintal, să 
zaci pe ceea ce știi. Este vorba de 
spiritul revoluționar, care te împie
dică să te culci pe lauri, dacă i-ai 
obținut vreodată, și te împinge să-i 
obții dacă nu-i ai.

— Care este „motorul" dumnea
voastră ?

— Motorul nostru ? Sînt mal 
multe. în știință trebuie să ai senti

mentul că ești util societății, că ești 
util patriei, să vrei s-o slujești cu 
tot ceea ce ai mai bun în tine. Cred 
că performantă de dragul perfor
manței nici nu există — trebuie să 
te subordonezi unui țel mai înalt. 
Și este vreunul mai înalt decît acela 
de a-ți servi patria, de a ști că îi 
ești util, că îi întorci, după puterile 
tale, ceea ce ea ți-a dat ? Trebuie 
să ai puternic sădit în tine senti
mentul datoriei. în știință, cînd son
dezi necunoscutul, nu poți trăi fără 
un suport moral puternic ; zilele și 
nopțile de gindire, de emoții, de 
așteptări te-ar consuma dacă nu ai 
avea un suport moral puternic și o 
țintă înaltă.

— Nu v-a Intimidat gîndul că vă 
aflați pe frontiera necunoscutului, 
Mihaela Mitran ?

— Nu, de ce ? Dacă am merge toți 
pe urmele pașilor altora, unde am 
ajunge ?

— Sînteți două, Virginia Mateescu. 
Ce credeți despre spiritul de echipă ?

— Știți ce este el ? Ați văzut la 
mare stabilopozii ? Asta este. EI se 
formează greu, dar cind se formează 
devine o forță greu de măsurat. Im
portant într-un colectiv este să nu 
existe meschinărie, invidie, prostie ; 
cînd vin din afară, dacă vin, se 
izbesc de... stabilopod. Echipa rezis
tă, surîde și trece mai departe... 
Cinci ani de muncă asiduă leagă 
oamenii. Dar... de fapt, știți care 
este lucrul cel mai important in ști
ință ? Să nu te intereseze performan
ța in sine 1

★
înțelegem aceste din urmă cuvinte 

ca fiind expresia voinței subliniate 
de toți interlocutorii noștri de a-ți 
face datoria, de a munci cu pasiu
ne și perseverență, animat de spirit 
revoluționar, pentru a-ți sluji pa
tria, a sluji cunoașterea umană. 
Ducînd mai departe torța aprinsă de 
înaintași, oamenii de știință români 
muncesc, în condițiile socialismului, 
cu gîndul că poporul are nevoie de 
ei, de talentul, de pasiunea și dărui
rea lor. Ei iși fac datoria dind viață 
chemărilor partidului, ale secretaru
lui său general și eforturile lor, 
eforturile muncitorilor din cerceta
rea științifică se constituie ca o 
parte mereu mai mare, mereu mai 
prețioasă din avuția întregului po
por. Spiritul revoluționar este me
diul lor cotidian.
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Soluționarea globală a problemei datoriilor
externe impune restructurarea sistemului

financiar-monetar mondial
SUTE DE MILIOANE DE OAMENI ÎN CĂTUȘELE

*

CĂMĂTĂRIEI INTERNAȚIONALE

Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
XIII-lea al partidului acordă o 
mare atenție analizei proceselor și 
tendințelor din economia mondială, 
îndeosebi a situației din țările in 
curs de dezvoltare, care s-a înrău
tățit considerabil, subliniindu-se 
necesitatea stabilirii — de comun 
acord de către statele bogate și 
cele sărace. — a unui program ge
neral in vederea sprijinirii efor
turilor de lichidare a subdezvoltă
rii, a decalajelor dintre state și 
făurire a unei noi ordini economice 
internaționale.

Concluziile cuprinse în Raport, 
în celelalte documente ale Congre
sului iși găsesc o temeinică fun
damentare în realitățile vieții in
ternaționale, marcate de faptul că, 
în ciuda semnelor de înviorare a 
producției apărute încă din 1983 in 
unele țări dezvoltate, climatul eco
nomic general rămine deosebit de 
preocupant. De la începutul actua
lului deceniu, producția statelor 
lumii a treia scade an de an, cele 
mai afectate de restringerea acti
vității economice fiind țările din 
Africa subsahariană și America 
Latină.

De la „banii sau viața !" 
la „dați banii și viața I". 
Desigur, la crearea actualei situații 
critice din țările lumii a treia au 
contribuit mai mulți factori, dar. 
așa cum se arată și in Raportul 
prezentat la Congres de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un factor prin
cipal a fost politica dobinzilor ex
cesiv de inalte practicate de cîțiva 
ani de unele țări capitaliste dez
voltate. Este știut, in genere, că ță
rile subdezvoltate au acumulat o 
datorie exorbitantă — de peste 700 
miliarde de dolari — care,'practic, 
le-a blocat creșterea economică. 
Dar se cunoaște mai puțin că ju
mătate din sporul datoriei acestor 
state după 1980 — de circa 300 
milioane de dolari — a rezultat 
din practica dobinzilor inalte. Ast
fel, debitorii care aveau de supor
tat o dobindă medie anuală de 
2—4 la sută in anii ’60 și de 5—6 
la sută la inceputul deceniului '70, 
au văzut costul creditului ridicat 
la 18,87 la sută in 1981, la 14,86 la 
sută în 1982, la 10,79 la sută în 
1983 și 11,25 Ia sută in 1984, după 
ce in trimestrul al doilea al anu
lui dobinda a crescut in patru rin- 
duri, de la 11 la 13 la sută. Acesta 
este insă procentul mediu, care 
maschează faptul că în unele peri
oade și pentru anumite „credite" 
acordate țărilor slab dezvoltate do- 
binzile au depășit nivelul aberant 
de 25 la sută !

Asemenea costuri ale creditului 
s-au dovedit ruinătoare pentru în
treprinderile și chiar pentru eco
nomiile unor state din lumea a 
treia, care n-au dispus de suficiente 
mijloace financiare proprii și au 
fost nevoite să apeleze la capitaluri 
străine. Căci este greu de găsit o 
firmă, în special in țările sărace, 
care să lucreze cu o eficiență atit

de mare incit să-și poată plăti din 
beneficii măcar dobinzile la îm
prumuturile contractate. Dealtfel, 
în domeniul creditului „un punct" 
— adică unu la sută — in plus sau 
în minus marchează fonduri consi
derabile. După aprecierile Băncii 
Mondiale, la actualul volum al da
toriei externe, sporirea cu numai 
un procent a nivelului dobinzilor 
aruncă asupra țărilor in curs de 
dezvoltare o povară suplimentară 
de 4 miliarde de dolari — sumă 
egală cu jumătate din ajutorul a*  
cordat de țările bogate pentru dez
voltarea agriculturii in țările să
race. Or, cum dobinzile n-au spo
rit cu doar unu sau doi la sută, 
este limpede că neocămătăria prac
ticată de unele țări dezvoltate are 
grave consecințe pentru țările sub
dezvoltate atit în domeniul econo
mic. cit și pe plan social. De la 
tradiționala formulă de brigandaj 
„banii sau viața" s-a ajuns la 
situația in care țărilor sărace li se 
iau și banii și li se răpesc și con
dițiile de viață, „de subzistență și 
dezvoltare.

Cînd săracii „ajută" pe 
bogați Datorita scumpirii exa
gerate a creditului, plățile efectua
te de țările in curs de dezvoltare 
in contul dobinzilor s-au dublat 
după 1980. ridicindu-se in 1983 la 
peste 50 miliarde de dolari. Aceas
ta înseamnă că, în medie, aproape 
15 cenți din fiecare dolar obținut 
de lumea a treia "din exporturi este 
.„înghițit" de dobînzi. Dar. in spa
tele mediei se află situații deose
bit de critice — cum sint cele ale 
Braziliei sau Mexicului — in care 
jumătate și chiar mai mult din ve
niturile in devize sint absorbite de 
profiturile băncilor creditoare.

Politica spoliatoare a „banilor 
scumpi" a împins problema datori" 
ilor intț-un adevărat „cerc vicios" : 
țările lumii a treia sînt nevoite 
să consacre o parte tot mai mare 
din veniturile lor nu dezvoltării 
economice, ci plății datoriilor, care 
însă nu poate fi efectuată tocmai din 
pricina slăbirii activității econo
mice. în aceste condiții, unele țări 
(Bolivia, Ecuadorul, Columbia) s-au 
văzut nevoite să recurgă la acte 
fără precedent — suspendarea uni
laterală a rambursării datoriei — 
pentru a-și reface capacitatea de 
plată.

Și mai alarmant este însă faptul 
că dobinzile, împreună cu ratele 
scadente la creditele contractate, 
adică ieșirile de capital în contul 
datoriei externe, a țărilor subdez
voltate, s-au ridicat anul trecut 
la 100 miliarde de dolari, sumă ce 
întrece (cu circa 20 de miliarde) 
totalul intrărilor de fonduri în ță
rile respective. Cu alte cuvinte, s-a 
ajuns la situația aberantă ca țările 
sărace, ai căror copii mor de foame 
sau de lipsa apei potabile, să ..aju
te" pe cele bogate. Această „deca- 
pitalizare" netă a țărilor lumii a 
treia a devenit unul din principalii 
factori de extindere a subdezvoltă
rii și de adîncire a decalajelor eco
nomice dintre state.

Ingerințe și practici de 
tip colonialist. Pentru multe 
țări sărace lucrurile au ajuns total 
inacceptabile : veniturile din ex
porturi se diminuează, in timp ce 
creditele externe au devenit inac
cesibile din pricina dobinzilor inal
te. Ca urmare, investițiile iri eco
nomie se reduc, la fel și ritmurile 
de creștere. Dar, -in timp ce pro
ducția statelor lumii a treia scade, 
datoria lor externă crește. în a- 
ceste condiții se intensifică încer
cările unor țări bogate, unor' bănci 
și instituții financiare internaționa
le de a recupera privilegiile avute 
înaintea decolonizării in statele 
sărace.

Elocvent în acest sens este un 
episod petrecut in Zair, țară care, 
atunci cînd a cerut un nou credit 
pentru a onora scadența la un îm
prumut mai vechi, a primit satis
facție din partea băncilor credi
toare. dar... cu condiția ca in func
ția de director general al Băncii 
Naționale șă fie numit, timp de un 
an, un reprezentant al Fondului 
Monetar Internațional, iar în cea 
de șef al vămilor — o oficialitate... 
din fosta metropolă.

Cazul nu este singular. Nume
roase alte țări sărace, aduse in si
tuația de a nu-și putea achita la 
termen ratele scadente, au fost 
constrinse, prin adevărate acte 
de imixtiune și ingerințe, să ac
cepte condiții dintre cele mai gre
le — devalorizări monetare și 
creșteri de prețuri, reducerea chel
tuielilor sociale și restringerea 
producției, „remedii" care afectea
ză îndeosebi păturile largi ale 
populației.

România — o politică în 
consens cu interesele tu
turor popoarelor. Evolutiile 
din economia mondială reliefează 
astfel și mai pregnant realismul 
poziției României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind căile și 
modalitățile de depășire a actua
lei crize economice mondiale. Așa 
cum se arată și in Raportul pre
zentat de secretarul general al 
partidului la cel de-al XIII-lea 
Congres, relansarea activității eco
nomice la scară mondială impune, 
în mod deosebit, găsirea unei so
luții globale a datoriilor țărilor în 
curs de dezvoltare, propunerile 
formulate de România (menționa
te în caseta alăturată) reprezen- 
tind un program concret, realist și 
eficient in această direcție.

Este, așa cum se arată și în do
cumentele Congresului al XIII-lea 
al partidului, convingerea Româ
niei că transpunerea în practică a 
unor astfel de măsuri, impuse de 
însăși gravitatea actualei situații, 
ar aduce o însemnată contribuție 
la relansarea activității economise 
mondiale și începerea unui proces 
efectiv de făurire a unei noi or
dini economice internaționale.

Ifllllll

Manifestări consacrate României 
socialiste

în diferite țări ale lumii au avut 
loc manifestări consacrate prezen
tării realizărilor României socialis
te. hotăririlor Congresului al XIII- 
lea al partidului.

al XIII-lea al Partidului Comunist 
Roman.

In continuare a fost organizată o 
gală de filme.

Cuvîntarea tovarășului W. Jaruzelski
la plenara C.C. al P.M.U.P

0 POVARĂ INSUPORTABILĂ
• Din cele 50 de țări africane, 22 

au o datorie externă care depășește 
jumătate din produsul lor național 
brut.

• 65 de cenți din fiecare dolar ob
ținut de țările latino-americane din 
exporturi sînt absorbiți de serviciul da-

PENTRU LUMEA SĂRACĂ...
toriei, adică de ratele scadente la cre
ditele contractate și de dobînzi.

• Țările în curs de dezvoltare au 
acumulat o datorie externă de peste 
700 miliarde de dolari, sumă aproape 
egală cu aceea a cheltuielilor militare 
mondiale.

...Șl PROPUNERILE REALISTE ALE ROMÂNIEI 
PENTRU DESPOVĂRAREA OMENIRII

• Anularea datoriilor pentru țările 
cu un venit național pînă la 500—600 
de dolari pe locuitor; o reducere im
portantă a acestor datorii pentru țările 
cu un venit național pînă la 1 000- 
1 200 de dolari pe locuitor ; o reduce
re generală, de 30 pînă la 50 la sută, 
a datoriilor pentru toate țările în curs 
de dezvoltare.

• Stabilirea unor limite maxime ale 
dobinzilor, de 7-8 la sută pentru cre
ditele vechi și de 5 la sută pentru cele 
noi.
• Convenirea unui plafon pentru 

plățile anuale în contul datoriei ex
terne, care să nu fie mai mare de 
10-15 la sută din exporturile statelor 
debitoare.

• Acordarea în continuare de cre
dite cu dobînzi raționale țărilor lumii a 
treia, fără a li se impune condiții eco
nomice și politice, pentru sprijinirea 
progresului lor economico-social.

• Restructurarea sistemului mone
tar și financiar pentru a se asigura 
participarea, cu drepturi egale, a tu
turor statelor la activitatea organisme
lor financiare internaționale.

• Convenirea începerii de negocieri 
reale între țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare, în vederea găsirii 
unei soluții globale a problemelor eco- 
nomico-financiare și realizării noii or
dini economice internaționale.

Gh. CERCELESCU

CEHOSLOVACIA. La școlile po
litice regionale din Hradec Kralove 
și Ceske Budejovice din R.S. Ce
hoslovacă au fost organizate expu
neri de prezentare a documentelor 
adoptate de Congresul al XIII-lea 
al P.C.R.

Cu acest prilej, a fost evidenția
tă importanța realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția de 
secretar general al Partidului Co
munist Român pentru înfăptuirea 
neabătută a Programului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Au participat activiști ai P.C. din 
Cehoslovacia și ai organizațiilor de 
tineret, de masă și obștești.

OLANDA. In localitatea Orvelte. 
din provincia Drenthe, a avut loc 
vernisajul expoziției artiștilor plas
tici români Ion Gheorghiu. Petru 
Popovici și Dan Băncilă. in prezen-. 
ța oficialităților locale și centrale 
ale provinciei și a unui numeros 
public. Expoziția s-a bucurat de 
aprecieri din partea vizitatorilor.

SPANIA. La institutul oficial de 
limbi străine din Madrid a avut loc . 
o seară românească ce a prilejuit' 
relevarea semnificației zilei de 
1 Decembrie 1918 in istoria poporu
lui român. Studenți ai institutului, 
participanți la cursurile de vară de 
limba și literatura română organi
zate in țara noastră, au prezentat 
impresii despre România.

CUBA. Ea școala „Republica So
cialistă România-, din Alquizar. a 
avut loc o manifestare culturală de
dicată țării noastre. Directorul șco
lii a vorbit despre realizările obți
nute de poporul român in ultimii 
40 de ani și a reliefat importanța 
pentru dezvoltarea viitoare a țării 
noastre a documentelor Congresului

JAPONIA. Asociația de prietenie 
Japonia—România, filiala Osaka, a 
organizat o adunare festivă. Cu 
acest prilej, prof. univ. Taigo Ito 
a făcut o prezentare a realizărilor 
obținute de țara noastră, precum și 
a direcțiilor și orientărilor prevăzu
te in documentele Congresului al 
XIII-lea al P.C.R.

VARȘOVIA 
ferindu-se, in 
cea de-a 18-a plenară 
P.M.U.P., la realizările obținute de 
R.P. Polonă in anul 1984. Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, a arătat că 
acest an a fost rodnic, rnareind o pe
rioadă de intense eforturi ale parti
dului, ale organelor și organizațiilor 
sale, ale Întregului popor, transmite 
agenția P.A.P. Apreciem — a men
ționat vorbitorul — că au fost înre
gistrate succese remarcabile in in
dustrie, agricultură, in livrările de 
mărfuri pentru piață. S-a îmbunătă
țit eficiența economică prin creșterea 
productivității muncii în industrie, 
prin activitatea de invenții și inova
ții. De asemenea, s-a îmbunătățit si
tuația financiară, reflectată și in 
consolidarea monedei naționale.

Vorbitorul a arătat, totodată — 
menționează P.A.P. — că. prin acti
vitatea lor concretă, oamenii muncii 
și-au demonstrat sprijinul față de 
programul partidului de consolidare

24 (Agerpres). — Re- 
cuvintarea rostită la 

a C.C. al

a Poloniei în toate domeniile de ac
tivitate.

in legătură cu obiectivele pentru 
1985, W. Jaruzelski a arătat că una 
dintre sarcinile prioritare va fi lupta 
împotriva proastei gospodăriri. El a 
subliniat că asigurarea calității pro
ducției și serviciilor, intensificarea 
ritmului in construcția de locuințe, 
dezvoltarea electronicii, inclusiv apli
carea robotizării, asigurarea legăturii 
indestructibile dintre știință .șt pro
ducție reprezintă sarcini strategice.

în anii aceștia —- a spus vorbito
rul — economia R.P. Polone a resim
țit influenta factorilor externi, fapt 
ce demonstrează că țara este parte 
inseparabilă a lumii contemporane — 
o lume a unor conflicte sociale acute. 
R.P. Polonă este interesată in forme 
de participare — pe bază de egali
tate — la diviziunea internațională a 
muncii.

Tn încheiere, primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P. a precizat că, in 
prima parte a anului 1986, va avea 
loc cel de-al 10-lea Congres al 
P.M.U.P.. care va aproba programul 
de perspectivă al partidului.

moscova : Funeraliile lui D. F. Ustinov

Convorbiri chino-sovietice
BEIJING (Agerpres). — Agențiile 

China Nouă și T.A.S.S. informează 
că premierul Consiliului de Stat, al 
R.P. Chineze, Zhao Ziyang, l-a pri
mit pe Ivan Arhipov, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S,. In cursul convorbirii au fost 
examinate probleme ale dezvoltării 
pe mai departe a colaborării intre 
U.R.S.S. și R.P. Chineză pe plan eco- . 
nomic, comercial, științific și tehnic.

★
Chen Yun, membru al Comitetului 

Permanent al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, prim-secretar al Co
misiei Centrale a P.C.C. pentru con
trolul disciplinei, s-a întîlnit cu Ivan 
Aphipov, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. în 
cursul convorbirii a fost subliniată 
importanța dezvoltării, in continua
re, a legăturilor economico-comercia- 
le și tehnico-științifice dintre R.P. 
Chineză și U.R.S.S., a unor relații 
normale de bună vecinătate, in 
general.

IN LUMEA CAPITALULUI

în perioada 21—23 decembrie, Ivan 
Arhipov, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.. și 
Yao Yilin, vicepremierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, au avut trei 
runde de convorbiri, în cursul cărora 
s-a procedat, intr-o atmosferă priete
nească, de bunăvoință și construc
tivă. la un schimb de păreri asupra 
dezvoltării continue a colaborării co- 
mercialTeconomice și 
fice bilaterale.

Cele două părți au 
bleme legate de semnarea acorduri
lor referitoare la colaborarea econo
mică și tehnică, tehnico-științifică și 
crearea comisiei sovieto-chineze de 
colaborare economică, comercială și 
tehnico-științifică, ajungind la o în
țelegere in acest sens. S-a convenit, 
de asemenea, ca în prima jumătate a 
anului viitor să fie semnat acordul 
pe termen lung referitor la schimbu
rile comerciale și plăți pe 1986—1990.

colaborării co- 
tehnico-științi-

examinat pro-

Flagelul șomajului continuă să se extindă
COPENHAGA 24 (Agerpres). — în 

Danemarca, șomajul a atins proporții 
alarmante. Potrivit ultimelor statis
tici oficiale, număruf șomerilor din 
această țară a crescut in săptămina 
care a trecut cu incă 9 000 de per
soane, ajungind în prezent la aproa
pe 300 000, din care o f 
tineri care n-au împlinit 
de 24 de ani.

treime sint 
, incă virsta

MADRID 24 (Agerpres). 
dezvoltare economică a 
1985, estimată la 2,5 la sută, va fi in
suficientă pentru a contracara agra
varea șomajului, flagel care va afec
ta 21,5 la sută din totalul populației 
active — una dintre cele mai ridi
cate rate din rîndul țărilor occiden
tale industrializate, afirmă un raport 
de perspectivă al Organizației pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.), dat publicității la Paris 
și citat de agenția France Presse.

în prezent, șomajul afectează 18,6 
la sută din populația spaniolă aptă 
de muncă.

\
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17 la sută din 
lor superioare 
Marea Britanie 
de muncă, relevă dateoficiale publi-

— Rata de 
Spaniei in

(Agerpres). — Peste 
absolvenții instituții- 
de invățămint din 
nu-și pot găsi un loc

7T

cate la Londra, Printre, acești absol
venți sint specialiști in filologie, is
torie, geografie, științe .expetp. ,Ei 
sint nevoiți să se adrdseje’ oficiilor 
de plasare a forței de muncă, ale 
căror liste de șomeri' ’'tbtiilizelîză 
peste 3 milioane de persoane. De a- 
semenea, in Marea Britanie se înre
gistrează un nivel ridicat al șomaju
lui în rîndul cadrelor didactice. în 
prezent, in această țară, 26 000 de în
vățători și profesori nu au un loc 
de muncă.

BONN 24 (Agerpres). — Potrivit 
estimărilor Institutului pentru cerce
tarea economică din Kiel (R.F. Ger
mania). conjunctura in țările occiden
tale industrializate se va caracteriza, 
în anul 1985, printr-o încetinire a 
expansiunii economice. Institutul 
pornește de la premisa că produsul 
național brut real al acestor țări 
crește, anul viitor, cu numai 2,5 
sută.

De asemenea, utilizarea forței
muncă va rămine nesatisfăcătoare 
anul viitor in aceste țări. în Europa 
occidentală, de pildă, șomajul se va 
situa probabil la un nivel și mai ri
dicat decit cel actual, cind afectează 
peste 20 milioane de persoane.

va 
la

de
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ÎNTREVEDERE ROMANO-SO- 
VIETICA. La Moscova a avut loc 
luni o întrevedere intre general-co
lonel Constantin Olteanu, m.embru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România, și mareșalul Uniunii So
vietice, S.L. Sokolov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., ministrul apărării 
al U.R.S.S. Au fost abordate, 
acest cadru, bunele relații de 
tenie și colaborare dintre cele 
țări și armate.

investițiile de capital străin in 
R.S.A. sînt investițiile britanice. In
vestițiile S.U.A. reprezintă 26,5 mi
liarde, iar împrumuturile acordate 
de băncile americane regimului de 
la Pretoria depășesc patru miliarde 
dolari.

in 
prie- 
două

cerutGUVERNUL PANAMEZ a ____
S.U.A. să respecte cu strictețe pre
vederile tratatelor . referitoare la 
Canalul Panama semnate in 1977, a 
declarat ministrul panamez al afa
cerilor externe, Fernando Cardoze. 
Acesta a precizat că țara sa „accep
tă să pregătească canalul pentru 
anul 2000, dar înțelege ca și S.U.A., 
partenerul ei majoritar in 
rațea controlului și 
acestei căi navigabile, 
atitudine similară".

LA BISSAU s-au încheiat lucră
rile plenarei C.C. al P.A.I.G.C. con
sacrată analizării situației econo
mice a țării. Participanții au dezbă
tut problemele dezvoltării economi
ce, sociale și culturale a țării și a 
fost adoptat planul de dezvoltare 
social-economică pe următorii patru 
ani. Plenara a hotărit să convoace 

alcel de-al IV-lea Congres 
P.A.I.G.C. în noiembr ie 1986.

asigu- 
funcționării 

să adopte o

FRONTULUI 
NAȚIONALA 

încheiat la 
consacrată 
hotăririlor

PLENARA C.C. AL 
DE ELIBERARE 
DIN ALGERIA s-a 
Alger. Plenara a fost 
analizării indeplinirii ...____  .
celui de-al V-lea Congres al F.L.N. 
și programului partidului pe anul 
viitor. Plenara a adoptat o rezolu
ție de politică generală. în înche
ierea lucrărilor plenarei a luat 
cuvintul Chadli Bendjedid, secre
tarul general al . partidului, pre-, 
ședințele țării, care ă făcut un apel 
la mobilizarea resurselor umane și 
materiale pentru îndeplinirea sar
cinilor construcției naționale.

ARESTĂRI ÎN CHILE. Poliția 
chiliana a arestat 16 persoane, 
printre care lideri ai unor organi
zații locale ale partidelor politice 
de opoziție și conducători ai unor 
organizații sindicale. După institu
irea stării de asediu in țară, la 6 
noiembrie, autoritățile militare au 
arestat și deportat peste 500 de 
persoane aparținind celor mai di
ferite orientări politice și profe
sionale.

„RĂZBOIUL OȚELULUI" dintre 
S.U.A. și țările C.E.E. s-a extins și 
asupra Suediei. Potrivit ziarului 
suedez „Dagens Industrie", ca ur
mare a măsurilor protecționiste ale 
S.U.A. împotriva produselor din 
oțel provenind din țările occiden
tale, exportul suedez pc piața ame
ricană s-a redus la jumătate.

EXPERIMENT ASTRONOMIC.

SUMA TOTALA A INVESTIȚIILOR 
DE CAPITAL OCCIDENTALE ÎN E- 
CONOMIA REPUBLICII SUD-AFRI- 
CANE, conform datelor comunica
te de Camera de Industrie a aces
tei țări, se ridică la 50 miliarde 
ranzi. Aproximativ 40 la sută din

MOSCOVA 24 (Agerpres), — La 24 
decembrie, la Moscova au avut loc 
funeraliile lui D.F. Ustinov, activist 
de frunte al partidului comunist și 
statului sovietic, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
apărării al U.R.S.S., mareșal al Uniu
nii Sovietice, deputat in Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. în Piața Roșie 

. — transmite agenția T.A.S.S. — a 
avut loc un miting de doliu, la care 
au participat conducători ai P.C.U.S. 
și ai statului sovietic, comandanți 
militari, reprezentanți ai oamenilor 
muncii.

La funeralii au luat parte delega
ția română, condusă de general-co
lonel Constantin Olteanu, membru al

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul apărării națio
nale, precum și alte delegații mili
tare de peste hotare.

Personalitatea lui D.F. Ustinov a 
fost evocată de Grigori Romanov, 
membru al 
al C.C. al 
membru al 
al P.C.U.S., .
tului orășenesc Moscova al P.C.U.S., 
mareșalul Uniunii Sovietice Serghei 
Sokolov, ministrul apărării al 
U.R.S.S., de alte persoane oficiale.

După incheierea ceremoniei de do
liu, urna funerară a fost depusă in
tr-o nișă, acoperită apoi cu o placă 
memorială, in zidul Kremlinului.

Biroulpi Politic, secretar 
P.C.U.S., Viktor Grișin, 
Biroului Politic al C.C. 
prim-secretar al Comite-

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri între reqele Iordaniei și președintele Comite
tului Executiv al O.E.P. • Hotărire a Consiliului militar al 

libaneze
recentelor sale întrevederi cu 
litățile din mai multe state

armatei
AMMAN 24 (Agerpres). — Regele 

Hussein al Iordaniei a avut convor
biri eu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, sosit în 
vizită la Amman. Agenția iordaniană 
de presă. Petra, citată de United 
Press International, menționează că 
au fost abordate aspecte ale proble
mei palestiniene reieșite din hotări- 
rile adoptate in cadrul reuniunii 
Consiliului Național Palestinian, des
fășurată luna trecută la Amman.

Totodată, Yasser Arafat , a prezen
tat suveranului iordanian rezultatele

oficia- 
arabe.

BEIRUT 24 (Agerpres). — 
liul militar al armatei libaneze 
hotărit constituirea unui comitet 
coordonare, cu însărcinarea de 
pregăti desfășurarea de

Consi- 
a 

de 
a 

trupe 1’._ 
zona șoselei de litoral dintre Beirut 
și riul Awali, din sudul tării. Co
mitetul va fi alcătuit din reprezen
tanți ai armatei libaneze, ai miliții
lor creștme, druze și șiite. precum 
și din i observatori străini, transmite 
agenția France Presse.

HAVANA 24 (Agerpres). — Barie
ra protecționistă pe care țările occi
dentale dezvoltate au ridicat-o in 
fața țăriior în curs de dezvoltare din 
America Latină este cu fiecare an 
tot mai înaltă, scrie ziarul cubanez 
„Granma". Urmarea directă a acestui 
„război comercial" o constituie uriașa 
datorie externă a acestei regiuni a 
lumii, care depășește in prezent 400 
miliarde dolari. Anul 1985, apreciază 
ziarul, va ascuți și mai mult con
fruntările in domeniul comerțului, de 
aceea este absolut imperios să se in
staureze o nouă ordine economică in
ternațională.

datoriei externe, și in special a do
binzilor inalte. împiedică guvernele 
multor țări să înfăptuiască progra
mele social-economice propuse, sub
liniază ziarul.

CARACAS 24 (Agerpres). — Uriașa 
datorie externă a statelor latino- 
americane împiedică dezvoltarea eco
nomică, socială și politică indepen
dentă a țărilor din această regiune 
a globului, duce la înrăutățirea si
tuației materiale a maselor de oa
meni ai muncii, subliniază ziarul ve- 
nezuelean „El Nacional". Achitarea

LIMA 24 (Agerpres). — Peru va 
cere Fondului Monetar Internațional 
să amine cu șase luni plata datoriei 
sale externe, ce se ridică la 13 mi
liarde dolari, a anunțat președintele 
Fernando Belaunde Terry.

în cursul unui turneu în sudul ță
rii, Terry a spus că economiștii gu
vernului peruan vor negocia cu o 
delegație a F.M.I., așteptată in ia
nuarie Ia Lima, și vor cere aminarea 
atit a ratelor scadente, cit. și a altor 
datorii, din cauza dificultăților fi
nanciare pe care Ie întimpină Peru.

0 nouă crimă

APLANAREA CRIZEI DE GU
VERN DIN ISRAEL. Potrivit com
promisului realizat de formațiunile 
politice componente ale coaliției 
guvernamentale din Israel. Yossef 
Burg, președintele Partidului Na
țional Religios, a devenit titularul 
portofoliului ministerial pentru pro
blemele religioase, iar Yitzhak Pe- 
retz (Partidul Shas) — ministru de 
interne. Neînțelegerile din cadrul 
cabinetului în legătură cu reparti
zarea ministerelor respective au 
declanșat, săptămina trecută, o gra
vă criză de guvern, aplanată in ul
timul moment, prin intervenția 
personală a premierului Shimon 
Peres, liderul Partidului Muncii, și 
a ministrului afacerilor externe, 
Yitzhak Shamir, 
cului Likud.

neofascist
• Atentat cu bombe în 
expresul Napoli — Mi
lano • 17 persoane uci
se si 116 răniie • Ma
nifestații de protest 

întreaqa Italie
în

Un 
co-

afacerilor 
conducătorul

In Salvador 
incepind de

blo-

ARMISTIȚIU, 
trat in vigoare, 
un armistițiu intre efectivele Fron
tului Farabundo Marti pentru 
berare Națională (F.M.L.N.) și 
vern, cu prilejul sărbătorilor.

a in- 
luni,

Eli- 
gu-

S-aALEGERILE DIN INDIA, 
încheiat prima zi a alegerilor par
lamentare din India, care se desfă
șoară in mai multe etape, ele ur- 
mind să continue joi și vineri. S-a 
inregistrat o participare record la 
vot. Rezultatele acestui scrutin nu 
vor fi cunoscute pînă la sfirșitul 
șăptămînii, insă Partidul Congre
sului (I) al primului ministru Rajiv 
Gandhi pare — potrivit estimărilor 
agențiilor de presă — să se îndrep
te spre o victorie sigură.

ACCIDENT DE AVIAȚIE. Un 
avion aparținind companiei de 
transporturi aeriene nepaleze s-a 
prăbușit cu 23 de persoane la bord. 
Potrivit unui comunicat oficial. 15 
persoane și-au pierdut viața iar 8 
au supraviețuit.

tn cursul zilei de marți, cercetători 
americani și vest-europeni vor proceda la unul dintre cele mai intere
sante experimente astronomice — crearea primei comete artificiale care 
va fi vizibilă cu ochiul liber, timp de peste 10 minute, in regiuni ale 
emisferei nordice. Potrivit programului stabilit, un satelit artificial vest- 
german va elibera patru conteinere cu oxid de bariu, care, după ce se 
vor depărta suficient de satelit, vor exploda, împrăștiind substanța res
pectivă, la altitudinea de 112 908 kilometri. Sub acțiunea vuitului solar, 
oxidul de bariu se va împrăștia, creind un nor care va lua forma unei 
comete.

ROMA 24 (Agerpres). — 
grav atentat terorist a fost 
mis împotriva unui tren rapid 
ce se deplasa pe ruta Napoli — 
Milano. Două bombe au explo
dat in timp ce trenul traversa 
tunelul Val di Sambro, provo- 
cind moartea a 17 persoane și 
rănirea altor 116. tn apeluri te
lefonice anonime către organele 
de presă, mai multe organizații 
extremiste au revendicat acest 
atentat. Procurorul general al 
orașului Bologna a apreciat că 
există o legătură intre acest 
ultim atentat și cele care au 
avut loc in același tunel in 1974 
și in gara din Bologna in 1980, 
comise de neofasciști.

Noul act de violență a provo
cat un val de indignare in 
Italia. Cele două camere ale 
parlamentului și-au întrerupt 
vacanta parlamentară, iar pre
ședintele Sandro Pertini și pre
mierul Bettino Cra.vi au efectuat 
vizite la locul atentatului. Sin
dicatele din regiunea Calabria 
au decldrat luni o grevă tempo
rară, iar in mai multe orașe ale 
țării, intre care Roma, Milano, 
Napoli, Florența și Bologna, au 
avut loc, la chemarea autori
tăților municipale și a sindica
telor, mari manifestații de pro
test impotriva. violenței și me
todelor extremiste de acțiune 
ale mișcărilor neofasciste.

Principalele partide politice 
ale țării au organizat întruniri 
speciale consacrate situației 
create. Partidul Comunist Ita
lian sublinia intr-un comunicat : 
„De 15 ani, mișcările neofasciste 
terorizează populația, iar justi
ția noastră trebuie să se arate 
mai severă față de militanții 
acestor grupuri de extremiști 
care provoacă vărsări de singe". 
Alte formațiuni politice au ce
rut guvernului să folosească 
toate mijloacele ce-i stau la dis
poziție pentru a elimina mișcă
rile teroriste din viața țării.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71341. București Piața Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA*  
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Griviței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafie CASA SCÎNTEII 40 360


