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IAȘI : Produse de înaltă performanță tehnică
BRAȘOV :

Sortimente

noi de rulmenți
Printre succesele cu care co
lectivul întreprinderii „Rulmen
tul" din Brașov intîmpină ziua
eliberării patriei se numără 'și
asimilarea in fabricația de se
rie a unor noi tipuri de rul
menți speciali de înaltă com
plexitate. Cu noile sortimente,
numărul tipodimensiunilor de
rulmenți asimilate in acest an
de colectivul întreprinderii din
Brașov a atins cifra de 80, față
de numai 50 tipodimensiuni cît
prevede planul tehnic. Și încă
o cifră. De la începutul actua
lului cincinal, colectivul acestei
prestigioase întreprinderi a asi
milat în fabricația de serie 1 000
de tipuri de rulmenți și cuzi
neți. Demn de relevat este și
faptul că valoarea produselor
noi și reproiectate realizate de
la începutul anului depășește
640 milioane lei, ceea ce a con
tribuit la reducerea efortului
valutar al țării cu aproape 200
milioane lei. (Nicolae Mocanu,
corespondentul „Scinteii").

RĂDĂUȚI : Cu aproape
jumătate de an

mai devreme
La întreprinderea de scule,
subansamble și accesorii din
Rădăuți a fost conectată la flu
xul productiv, cu aproape o ju
mătate de an mai devreme, o
nouă capacitate industrială, în
care se va realiza anual o pro
ducție marfă in valoare de 50
milioane lei. La obținerea aces
tui prestigios succes, pe care
oamenii muncii de aici 11 dedică
marii noastre sărbători naționa
le de la 23 August, o contribu
ție deosebită o are beneficiarul,
care a executat in regie proprie
montajul
tuturor
utilajelor.
Demn de relevat este faptul că
echipele care au lucrat la mon
taj au fost astfel constituite in
cit imul din membrii formației
să preia mașina pentru exploa
tare. (Sava Be.jinariu, corespon
dentul „Scinteii").

PORȚILE DE FIER I :
250 milioane kWh
energie electrică

peste plan
Și în perioada care a trecut
din acest an. colectivul între
prinderii „Electrocentrale" Por
țile de Fier I — unitate distinsă
cu înaltul titlu de Erou al Muncii
Socialiste — se situează pe pri
mul loc pe județ in întrecerea
socialistă, ca urmare a succese
lor dobindite in activitatea de
producție. Pe primul plan, energeticienii pun, zi de zi. exploa
tarea la întreaga capacitate a
hidroagregatelor, scurtarea pe
rioadelor de revizii planificate,
obținerea unor economii tot mai
mari la consumul propriu de
energie electrică. Așa s-a reușit
ca pină la această dată hidro
centrala Porțile de Fier I să
pulseze în plus peste prevede
rile de plan, în sistemul ener
getic național, 250 milioane kWh
energie electrică. La consumul
propriu s-a totalizat de aseme
nea o economie de peste 300 000
kWh energie electrică. (Virgiliu
Tătaru, corespondentul „Scin
teii").

BISTRIȚA-NĂSĂUD :

Producție fizică
suplimentară
Reușind să îndeplinească și
să depășească sarcinile de plan
pe cele 7 luni ale anului in curs ■
la producția marfă, sporul față
de perioada precedentă din 1984
depășind 450 milioane lei, colec
tivele de oameni ai muncii din
industria județului Bistrița-Năsăud au concretizat aceste va
lori în substanțiale cantități de
produse
livrate suplimentar
atit beneficiarilor interni, cit și
partenerilor de peste hotare. Au
fost obținute, în plus, 176 tone
plumb și 33 tone cupru în con
centrate. aproape 39 500 tone
oțel-beton, produse de mecani
că fină, optică, echipamente hi
draulice și pneumatice în valoare. de peste 13,1 milioane lei,
mijloace de automatizare, însemnate cantități de utilaje tehpentru
metalurgie,
nologice
conductori electrici izolați, ca
bluri electrice etc. Cu realizări
deosebite se înscriu în acest
fructuos bilanț muncitorii și
specialiștii întreprinderii meca
nice, textiliștii de la „NETEX"
din Bistrița, preparatorii mine
reurilor complexe de la uzinele
din Rodna, laminorișții din Beclean, fabricanții hîrtiei din
Prundu Birgăului, hidrotehni
cienii de la Colibița. (Gh. Crișan, corespondentul „Scinteii").

COVASNA : Lignit
Unitate productivă a
tehnicii noastre de virf,
inaugurată in anul 1978,
in prezența secretarului
general al partidului,
care a orientat continua
sa dezvoltare, Combina
tul de utilaj greu din
Iași
se prezintă la
marea noastră sărbătoa
re națională cu noi ș(
remarcabile
realizări.
După ce a trecut rind pe
rînd la executarea unor
produse tot mai com
plexe, cum sint cilindrii
de laminoare din fontă
cu crustă dură și din
oțeluri aliate și inalt
aliate, caje de laminoa
re, intre care și cele de
320 tone purtind marca
binecunoscută „C
,Quatro“,
scule speciale pentru
laminorul de 20) toii de
la Roman, care■ înainte
se aduceau din import.
piesele pentru turbinele
hidraulice de 14 MW,
pompe de noroi pentru
sonde și cuptoare elec
trice pentru metalurgie,
recent, aici a fost reali
zată cea de-a treia ge
nerație de arzătoare
cu autorecuperatoare de
căldură. Aceste arzătoa
re, care asigură o redu
cere cu peste 30 la sută
a consumului de gaz
metan utilizat la încăl
zirea cuptoarelor, re
prezintă o noutate nu
numai pe plan național,
ci și pe plan mondial.
Cea mai recentă reu
șită
a
colectivului ?
Realizarea tuturor pie
selor, subansamblelor și
ansamblel'or , necesare
pentru morile cu bile și
autogene destinate pre-

energetic peste plan

lucrării minereurilor de
cupru de la Roșia Po
ieni. După cum su
gerează și imaginea, o
moară cu bile este un
colos, care cintărește
peste 200 de tone. Dar
nu atit gabaritul, cit
complexitatea sa tehni
că atestă performanta
constructorilor de ma
șini ieșeni. Această in
stalație, de concepție ro
mânească, la execuția
căreia s-au aplicai cele
mai moderne tehnologii,
obtinindu-se astfel un

Colectivul de muncă al între
prinderii miniere Căpeni a de
pășit planul de extracție pe 7
luni ale anului cu 45 568 tone și
in același timp a depășit anga
jamentul luat pe întregul an cu
15 568 tone lignit energetic. Ast
fel, in perioada trecută de la
începutul anului, întreprinderea
a realizat un spor la producția
marfă în valoare de 10,6 mili
oane lei, în condițiile în care
nivelul planificat al productivi
tății muncii a fost depășit cu
9,3 la sută.
— Dorința noastră, a tuturor
minerilor din bazinul carboni
fer al Baraoltului, este — ne
spune tovarășul Ștefan Marian,
secretarul comitetului de partid
pe întreprindere — ca să păs
trăm acest avans pînă la finele
anului și chiaș să-l sporim,
lună de lună, cu sute de tone
de cărbune. Pentru aceasta, ne
perfecționăm continuu munca.
Un exemplu : la toate sectoare
le, in toate schimburile de lucru
ale întreprinderii s-a introdus
asistența tehnică de specialita
te, adică prezența cadrelor .cu
studii superioare la toate locu
rile de muncă, în orice oră a
zilei, pentru a scurta timpul de
luare a unor decizii. în aceste
zile, se fac ultimele lucrări la
montarea primului excâvator cu
rotor care va fi pus în funcțiu
ne in județul nostru. Cu o ca
pacitate de 1 400 metri cubi pe
oră. noul!excavator va lucra la
cariera de lignit. Sfintu Gheorghe, la descopertare. (Păljânos
Maria, corespondentul „Seinteii“);

spor substantial de pro
ductivitate si o calitate
ridicată a execuției, re
prezintă încă o premie
ră industrială in cadrul
combinatului.
(Manole
Corcaci, corespondentul
„Scinteii).
în fotografie : Foto
reporterul Leonid Stratulat a surprins mo
mentul transportării uti
lajului principal — moa
ra propriu-zisă -- pen- '
tru a fi așezată pe la
găre.

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit,
marți, la Snagov, pe Abdurrahman
Jama Barre, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Democratice So
malia, care face o vizită oficială în
țara noastră.
Ministrul somalez a inmînat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un me
saj și a transmis un salut călduros,
urări de sănătate și fericire, de pro
gres și prosperitate pentru poporul
român din partea secretarului gene
ral al Partidului Socialist Revolu
ționar Somalez, președintele Repu
blicii Democratice Somalia, Moha
med Siad Barre.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru mesaj și a transmis
tovarășului Mohamed Siad Barre
salutul său călduros și cele mai bune
urări pentru poporul somalez prie
ten in dezvoltarea multilaterală a
patriei.
în cadrul întrevederii, care s-a
desfășurat intr-o atmosferă cordială,
au fost analizate unele probleme
privind stadiul și perspectivele rela-

țlilor româno-somaleze, exprimindu-se satisfacția pentru evoluția lor
pozitivă în conformitate cu hotărîrile stabilite cu prilejul dialogului la
nivel înalt. A fost manifestată do
rința României și Somaliei de a dez
volta și extinde în continuare ra
porturile de colaborare româno-so
maleze, în mod deosebit în domenii
le industrial, agricol, minier, pescui
tului șl în alte sectoare de activitate
de interes comun, pe baza ințelegerilor convenite la nivel înalt
Au fost abordate, de asemenea,
unele probleme internaționale ac
tuale.
acest
cadru,
președintele
în
Nicolae Ceaușescu a subliniat că
problema fundamentală a zilelor
noastre o constituie oprirea cursei
înarmărilor, trecerea la dezarmare,
în primul rind la dezarmarea nu
cleară, reluarea și consolidarea poli
ticii de pace și înțelegere în întreaga
lume.
S-a relevat, totodată, Însemnătatea
soluționării pe cale politică, prin tra
tative a stărilor de tensiune și con
flict care mai dăinuie în diferite zone
ale lumii.

S-a reafirmat sprijinul activ al ce
lor două țări cu lupta desfășurată,
sub conducerea S.W.A.P.O., de po
porul namibian pentru dobindirea in
dependenței depline, pentru asigura
rea dreptului său de a-și alege ca
lea dezvoltării viitoare. A fost ma
nifestată hotărîrea țărilor noastre de
a milita susținut pentru lichidarea
politicii de discriminare rasială și
apartheid in Africa de Sud.
Schimbul de vederi a pus in evi
dență necesitatea întăririi colaboră
rii dintre țările în curs de dezvolta
re, țările nealiniate în lupta pentru
soluționarea problemelor subdezvol
tării. inclusiv cea a datoriilor exter
ne. pentru făurirea unei noi ordini
economice internaționale, care să
asigure dezvoltarea multilaterală a
tuturor popoarelor, și în primul rînd
a celor rămase în urmă.
în timpul convorbirii s-a subliniat
că România și Somalia au, în pro
bleme majore ale vieții politice in
ternaționale, poziții identice sau
foarte apropiate.
La primire a luat parte Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe.

al ministrului afacerilor
Marți, 13 august, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe trimisul special al
tovarășului Todor Jivkov, secretar
general al Comitetului Central al
Partidului Comunist Bulgar, președințele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria — Marii
Ivanov, prim-adjunct al ministrului
afacerilor externe al R. P. Bulgaria.
Oaspetele a înmînat tovarășului

Nicolae Ceaușescu un mesaj din
partea tovarășului Todor Jivkov și
a transmis un călduros salut, urări
de sănătate și fericire, iar poporului
român succese tot mal mari în dez
voltarea multilaterală a patriei.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru mesaj, pentru
urările adresate și a rugat să se
transmită tovarășului Todor Jivkov
un cald salut și cele mai bune urări,
iar poporului bulgar prieten —
noi succese în construcția socialistă.

în timpul întrevederii, desfășurate
într-o atmosferă caldă, tovărășească,
s-a exprimat dorința de a extinde
și diversifica raporturile de colabo
rare dintre România și Bulgaria in
folosul țărilor și popoarelor noastre
vecine și prietene, cauzei generale a
socialismului, păcii, securității, coo
perării și înțelegerii in Balcani, pe
continentul european și în întreaga
lume.
La primire a luat parte
,_____ Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe.

ROMÂNIA SOCIALISTĂ
valoroase contribuții la soluționarea

O concepție profund umanistă
la baza dezvoltării armonioase
a tuturor județelor țării
La jumătatea deceniului nouă al
secolului XX, România socialistă se
înfățișează, in întregul său cuprins,
ca o țară înfloritoare, cu mari plat
forme industriale amplasate in abso
lut toate județele, cu orașe și sate
noi, reclădite practic din temelii. în
numai patru decenii de' construcție
socialistă, dintr-o țară agrară, slab
dezvoltată, printr-o judicioasă poli
tică de dezvoltare și amplasare a
forțelor de producție, România a
devenit un stat industrial agrar, cu
o industrie puternică, modernă, cu. o
agricultură socialistă în plin progreș, cu un nivel de viață materială
și spirituală în continuă creștere.
Momentul decisiv al înaintării hotărite a României pe calea progre
sului l-a constituit Congresul al IXlea al partidului, care a inaugurat
epoca unor mărețe și trainice împli
niri socialiste. Deschiderile de mare
amploare determinate de Congresul
al IX-lea — amplificate de congre
sele și conferințele naționale ce au
urmat — au impulsionat și îmbună
tățit, pe fondul noii împărțiri admi
nistrative a țării din 1968, amplasa
rea rațională a forțelor de producție
în țara noastră.
în elaborarea și aplicarea politicii
de dezvoltare economicoLsocială ar
monioasă a țării, rolul hotărîtor re
vine tovarășului Nicolae Ceaușescu
— ilustrul nostru conducător care,
prin gindirea sa științifică, umanis
tă, profund novatoare, acționează
consecvent pentru amplasarea echi
librată a forțelor de producție pe
teritoriul țării. încă în Raportul
prezentat la cel
de-al
IX-lea
Congres al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia că : „O
latură importantă a politicii noastre
economice este îmbunătățirea con
tinuă a repartizării forțelor de pro
ducție pe teritoriul țârii". Iar la
Congresul al XIII-lea al P.C.R.,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, referindu-se la orientările de perspec
tivă privind dezvoltarea României
pină in anul 2000, sublinia că : „Va
continua acțiunea de dezvoltare a
activităților industriale in toate localitățile".
Este aceasta dovada cea mai concludentă a consecvenței cu care
militează secretarul general al parti
dului, de mai bine de două decenii
de cind conduce destinele țării și ale
unei
poporului, pentru realizarea
dezvoltări economico-sociale armoni oase, a concepției sale, riguros
științifice, privind realizarea proce
sului de industrializare. Se cuvine amintit in acest context faptul că din
inițiativa și sub directa conducere
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
Congresul al XII-lea a adoptat —
pentru prima oară în istoria politicii
economice a partidului și statului
nostru — un program special pri
vind dezvoltarea și modernizarea
vieții economice și sociale a Româ
niei în profil teritorial»

Fundamentind politica partidului
nostru de dezvoltare multilaterală a
tuturor județelor țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a precizat adeseori că manifestarea egalității intre oameni incepe, in primul rind,
în domeniul economic, cu democrația economică, că nu există egalita
te acolo unde există înapoiere eco
nomică.
în
concepția
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, repartizarea teritorială rațională a forțelor de
producție,
urmărind
atragerea,
combinarea și folosirea eficientă
a resurselor economice și umane
in profil teritorial, este o pro-

1944

blemă dej optimizare economicosocială, Astfel, teoria amplasării forțelor de producție conStituie o componentă esențială a
teoriei generale a optimului economico-social în care își află premise
le teoretice și metodologice. Siste
mul criteriilor optimului economicosocial teritorial vizează : atragerea
în circuitul economic și folosirea
rațională, deplină și eficientă a tu
turor resurselor locale, materiale și
i-

Prof. dr. C. NICULICIO1U

marilor probleme ale lumii contemporane
Este 6 realitate, recunoscută as
tăzi pe toate meridianele, că Româ
nia socialistă s-a manifestat și se
, manifestă cu vigoare pe arena
mondială ca o prezență din cele
mai active, mai dinamice și con
structive, desfășurînd o politică ex
ternă de amplă deschidere, promovînd larg dialogul cu toate na
țiunile planetei, aducindu-și
din
plin contribuția la soluționarea
marilor probleme care confruntă
omenirea contemporană, ceea ce a
făcut să se bucure, pe toate me
ridianele, de o înaltă considerație
și de un prestigiu fără precedent.
în mod deosebit, activitatea in
ternațională a României socialiste
a cunoscut o amploare și intensitate
cu totul deosebite in cele două
decenii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, pe
rioada cea mai rodnică și mai bo
gată in împliniri din întreaga noas
tră istorie. în conștiința poporului
nostru, ca și in recunoașterile elo^gioase ale contemporaneității, a-

ceastă activitate' este Indisolubil
legată de numele secretarului
general al partidului, președin
tele
Republicii,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, creatorul
și
promotorul neobosit al politicii ex
terne, inițiatorul tuturor acțiunilor
internaționale ale partidului și sta
tului nostru.
Traducind consecvent în viață
orientările fundamentale elaborate
de conducătorul partidului și sta
tului. România s-a preocupat și se
preocupă constant de extinderea
colaborării cu țările socialiste, cu
statele in curs de dezvoltare, cu
toate țările lumii, pe baza princi
piilor noi de relații interstatale,
acționează consecvent pentru salv
gardarea păcii și evitarea unui ho
locaust nuclear, ca problemă fun
damentală a epocii, pentru înfăp
tuirea dezarmării, in primul rind
atomice, pentru edificarea securi
tății europene, pentru stingerea fo
carelor de tensiune și conflict
și soluționarea tuturor litigii
lor internaționale, exclusiv pe

cale pașnică, pentru instaura
rea noii ordini economice in
ternaționale, pentru eradicarea de
finitivă a vechii politici de forță,
dominație și dictat și statornicirea
pe întreg globul a unui climat de
înțelegere, destindere și încredere,
care să asigure dezvoltarea liberă,
suverană și independentă a fiecă
rei națiuni, într-o lume mai bună
și mai dreaptă.

Cu prilejul aniversării actului l«toric de la 23 August „Scintela"
își propune să prezinte sintetic un
ciclu de articole asupra unor as
pecte majore ale activității interna
ționale a partidului și statului nos
tru.

In pagina a Vl-a publicăm pri
mul articol din acest ciclu: ACTI
VITATE VASTA, NEOBOSITA
PENTRU APĂRAREA BUNU
LUI SUPREM AL OMENIRII :
PACEA.

(Continuare în pag. a IX-a)
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UN MARE OBIECTIV
ENERGETIC,
O ȘCOALĂ A ÎNALTEI
TEHNICITĂȚI

In aceste zile, la Cernavodă,
acolo unde se înalță prima centrală
nuclearoelectrică din România
PAGINA A III-A

Repere noi la Fundulea
Lipsa reperelor din
peisajul plat al cimpiei l-a obligat dintotdeauna pe țăranul
din Bărăgan să trans
forme în reper orice
linie verticală fixă și
să denumească locuri
le in funcție de aceas
ta. Construcțiile mo
numentale lipseau, fi
rește, dar un copac
singuratic eră tocmai
bun pentru a denumi
un loc de citeva zeci
de hectare. La Fun
dulea, satul de Bără
gan în care m-am
născut, punctele car
dinale erau travestite
in funcție de citeva
astfel de toponimice :
un roșcov bătrin, care
a fost trăsnit intre
timp și nu mai există,
străjuia, undeva in
afara satului, dincolo
de cring, drumul spre
București și indica
apusul ; locul se nu
mea, deci, La Roșcov ;
dincolo de Mostiștea,
spre nord, așadar, o
moșie întreagă era de
numită La Copaci, din
cauza unui pilc de ste
jari rămași din codrul
Vlăsiei sau plantați in
urmă cu sute de ani
de cine știe ce pro
prietar cu grija deli
mitării hotarnice ; și
mai departe, ușor spre
est, putea fi văzut de
la distante de zeci de
kilometri in zilele se
nine de vară, un tufan
falnic — locul se nu^niea La Tufan, și pină

acolo, aveam eu im
presia, puteai să mergi
o zi întreagă cu că
ruța. Din direcția si
tuată cam intre Co
paci și Tufan sufla cu
furie in nopțile lungi
de iarnă temutul Cri
vat, iar închipuirile
cele mai hide și mai
înfricoșătoare din bas
mele ascultate atunci,
Cotoroanțele și Zmeii,
veneau, de obicei, tot

dat ștafeta altora noi
și la acest schimb
subtil am asistat intrucitva din afară, lăsindu-mă surprins de
fiecare dată de topo
nimicul nou, constatindu-i apoi evidenta
concordantă cu reali
tatea, acceptindu-l la
rîndu-mi. Eram incă
elev, deci trăiam acolo,
pe cind a apărut ex
presia, ciudată pentru

ÎNSEMNĂRI
dintr-acolo. Cam aces
tea erau principalele
repere pentru că ori
zontul sudic, ce ascun
dea o tipsie uriașă cu
marginea in Dunăre,
nu era întrerupt decit
de „gara mică de cimpie“ și de silozul de
lingă ea — singurele
legături
cu
lumea
mare — de fapt ro
binetele mereu deschi■ se- prin care griul se
scurgea spre marile
piețe europene si, in
schimbul lui, nu so
seau de acolo nici mă
car vești. Doar primă
vara, dinspre gară,
batea călduț Austrul
și le amintea producă
torilor de griu înfome
tați peste iarnă că a
venit vremea sâ iasă
la cules de urzici.
In ci țiu a ani numai,
reperele vechi au pre-

româna din Bărăgan,
cu ușor iz americă
nesc, La Fermă : citeva barăci și un mic
parc de mașini agrico
le, timpuri bine lu
crate și presărate cu
țăruși albi pe care
erau scrise misterioa
se cifre. In vacantele
de licean am lucrat și
eu pe acele timpuri
— castram porumb,
polenizam, număram
boabele ,de pe știuleți,
le tintăream cu ba
lanțe farmaceutice —
iar locul deja se nu
mea La Esperențe sau
La
Institut.
Luase
ființă și era condus de
Nicolae Giosan, pro
fesor la Agronomia
din București, Institu
tul de cercetări pen
tru cereale și plante
tehnice de la Fun
dulea.

Experiențele alea de
atunci, munca cercetă
torilor și inginerilor, a
țăranilor care înce
peau să nu se mai
teamă de cuvintul „la
borator", au transfor
mat Fundulea, acest
toponimic cu rezonan
te de ascunziș înde
părtat de orice fel <de
centru, intr-un reper
pe hărfile F.A.O. Spui
Fundulea, adaugi o
cifră și agronomul din
Asia, din Africa sau
din America știe des
pre ce anume vorbești
— un soi de griu cu
o anumită rezistentă
la cădere sau la se
cetă, un hibrid timpu
riu de porumb, un soi
de soia care a bătut
toate recordurile pro
ductivității la hectar.
Mai tirziu, cred că
eram prin facultate,
îl intreb pe un vecin
unde lucrează și-mi
spune
simplu
„La
Plante", arătind cu
mina spre locul care,
cum ■ știam de multă
vreme, se numea La
Roșcov. Afirmația unui făran că el lucrea
ză la plante este cel
pufin tautologică! dacă
nu surprinzătoare și
în alt fel. Dar, 'de
fapt, era vorba de un

Mircea NEDELC1U
(Continuare
în pag. a IV-a)
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PRODUCȚIA FIZICĂ - REALIZATĂ INTEGRAL!
© Două secții cu aceleași condiții tehnico-materiale, dar multă,
vreme cu rezultate diferite © Cit „cîntărește" indisciplina în
balanța realizărilor © Măsuri bine gîndite, eficiente, aplicate
cu intîrziere, ...dar mai bine decit niciodată
Ani Ia rînd, Filatura de bumbac
din Zalău și-a realizat și chiar de
pășit sarcinile de plan la toți indi
catorii, fiind socotită, pe bună
dreptate, una dintre unitățile econo
mice cu rezultate constant bune ale
județului Sălaj. Și în primul semes
tru al acestui an, colectivul între
prinderii a realizat, pe ansamblu,
prevederile de plan la producția fizi
că. Spunem pe ansamblu, deoarece
dacă una din secțiile acestei unități
— secția de fire cardate din Zalău
— a reușit în perioada amintită să
îndeplinească și chiar să depășească
sarcinile de plan la producția fizică,
cealaltă secție — secția de fire
pieptănate subțiri din Șimleu Silvaniei — a încheiat atît primul
semestru al anului, cît și luna
iulie cu însemnate restanțe la acest
indicator. Cu alte cuvinte, ce s-a
adunat cu o mină s-a risipit cu alta.
Mai mult, în luna iulie, nici secția
din Zalău nu a reușit să-și măi în
deplinească integral sarcinile de
plan.
— Situația nesatisfăcătoare din această lună, ne spune tovarășul Wille
Anton, directorul întreprinderii, se
datorează calității necorespunzătoare
a bumbacului. Acest neajuns a fost
însă înlăturat intr-un timp foarte
scurt, materia primă de care dispu
nem în prezent fiind de bună calita
te. Cît privește rezultatele pe primul
semestru, precizez că ambele secții
au beneficiat de aceleași condiții
tehnico-materiale.
— Totuși, șeful secției din Șimleu
Silvaniei ne relata că aici s-a resim
țit lipsa firelor din poliester...

— Doar temporar, iar greutățile
din această cauză puteau fi depășite
prin mobilizarea mai puternică a
cadrelor de conducere și a colectivu

organizației de sindicat, Aurica Sur,
a încercat să ne explice că acest
fapt ține și de o anume .mentalitate
a tinerelor muncitoare, care nu au
înțeles încă pe deplin înalta răspun
dere ce revine fiecăreia dintre ele
în proce'sul de producție, că orice
abatere de la ordine și disciplină in
fluențează negativ rezultatele pe an
samblul secției și întreprinderii.
— Intr-adevăr, unitatea este mai

LA FILATURA DE BUMBAC DIN ZALĂU t

Nu numai în ansamblu,
ci și la fiecare sortiment
lui de aici. Aș spune chiar că aceas
tă secție a beneficiat de o aprovizio
nare mai bună decît secția din Za
lău. Rămînerile în urmă se datorea
ză unor cauze interne, de natură
organizatorică.
Este un punct de vedere realist,
subliniat, de altfel, cu toată clarita
tea și în cadrul adunării generale a
oamenilor muncii din secție. Astfel,
așa cum s-a arătat cu acest prilej,
în primul semestru al anului, aici,
s-a înregistrat uh număr mare
de absențe nemotivate. După cum
foarte , mult au „cintărit" în balanța
realizărilor din primul semestru și
numeroasele întirzieri de la pro
gram, precum șl fluctuația mare a
personalului muncitor. Președinta

nouă, media de virată a muncitorilor
netrecind de 21 de ani, ne precizează
directorul întreprinderii. Fluctuația
a fost foarte mare, și încă mai
avem probleme în această privință.
Consider că n-am reușit să acționăm
în așa fel incît să se înțeleagă de la
început că muncitorii cei mai buni,
cei mai disciplinați, se pot afirma
profesional mai repede tocmai într-o
secție nouă. Pentru redresarea acti
vității productive a acestei secții,
împreună cu comitetul orășenesc de
partid din Șimleu Silvaniei, am sta
bilit un' program de măsuri tehnicoorganizatorice temeinic fundamentat,
menit să asigure organizarea superi
oară a producției și a muncii și, pe
această bază, recuperarea neîntirziată a restanțelor.

Așa cum aveam să constatăm, con
form programului amintit de direc
torul întreprinderii, de la secția din
Zalău au fost redistribuiți o serie de
muncitori cu înaltă calificare pentru
efectuarea unor operațiuni importan
te in cadrul secției din Șimleu Sil
vaniei ; sistematic, fie directorul, fie
inginerul-șef îndrumă concret, la
fața locului, activitatea secției din
Șimleu Silvaniei ; a fost întărit con
trolul tehnic de calitate ; s-a inten
sificat acțiunea de ridicare a pregă
tirii profesionale a întregului perso
nal muncitor ; au sporit preocupările
organelor și organizațiilor de partid,
U.T.C. și sindicat pentru întărirea
ordinii și disciplinei. Totodată, sarci
nile de plan au fost riguros reparti
zate pe formații de lucru și pe
schimburi, urmărindu-se zi de zi, pe
întregul flux tehnologic, stadiul în
deplinirii lor.
La rîndul său, șeful secției, ing.
Ștefan Varga, recent numit în aceas
tă funcție, precizează că s-a asigurat
integral baza tehnico-materială ne
cesară îndeplinirii planului pe acest
an, ritmul actual de producție fiind
de natură să creeze condiții favora
bile recuperării restanțelor pină cel
tirziu la sfirșitul lunii septembrie.
Așadar, se poate ! Este pe deplin
posibil ca și secția din Șimleu Sil
vaniei să obțină rezultate bune, la
nivelul planului. Măsurile tehnicoorgânizatorice luate — ce-i drept, cu
O oarecare intîrziere — de condu
cerea întreprinderii au început să
dea roadele scontate, să se concre
tizeze, așa cum o dovedesc grafi
cele zilnice, într-un ritm superior de
producție. Important este acum ca
aceste măsuri să fie aplicate pină la
capăt, stăruitor și cu maximă efi
ciență — în interesul acestui colec
tiv, al economiei naționale.

Eugen TEGLAS

corespondentul „Scînteii"

giurgiu :

Din grădini la piață - pe un drum cit mai scurt!

In marile bazine legumicole din
județul Giurgiu, de la Uzunu, Vedea,
Hotarele, Izvoarele etc., zilnic Se
află în grădini, la recoltat, mii și
mii de oameni. După cum am aflat
la trustul horticol județean, pînă la
12 august au fost recoltate și livrate
la fondul de stat 37 000 tone de to
mate, fasole verde, ardei gras, vine
te. ceapă uscată, morcovi și multe
altele, realizîndu-se prevederile pla
nului la zi. Rezultate bune au fost
obținute și în ce privește industria
lizarea legumelor și fructelor. Ara
urmărit pe teren cum se desfă
șoară recoltarea, transportul și li
vrarea legumelor.
La Asociația legumicolă Izvoarele
se aflau la recoltarea tomatelor pes
te 300 oameni. Temperaturile ridi
cate au grăbit coacerea roșiilor necesitînd o intervenție urgentă spre
a se preveni deprecierea de recoltă.
Sub îndrumarea atentă a tehnicie
nilor Chiva Stanciu și Ion Andronic,
oamenii string cu grijă fiecare fruct.
„Se lucrează zi-lumină — a ținut să
ne precizeze Cornelia Batori, direc
toarea asociației. Cu forțele de care
dispunem, bine organizate, reușim că
zilnic să recoltăm intre 35—40 tone
tomate".
La fermele Stăneștl, Luncă, Drăghiceanu, Vi.eru și Putineiu, aparținînd de I.L.F. Giurgiu, eforturile ce
lor aproape 500 de oameni aîlați in
cîmp erau concentrate la recoltarea
-fasolei verzi de pe cele 300 hectare,
„întreaga producție este destinată
industrializării — ne spune inginerul
Marin Diță. Tocmai de a.ceea acor
dăm o mare atenție sortării păstăilor

PENTRU AFIRMAREA PUTERNICA A FACTORILOR INTENSIVI Al CREȘTERII ECONOMICE

MECANIZAREA, AUTOMATIZAREA
Șl ROBOTIZAREA PRODUCȚIEI

incă din faza de recoltare, înlăturînd pe cele vătămate". Cu forțe spo
rite Se lucră șl la I.P.L. Uzunu, uni
tate reprezentativă a legumiculturii
din județul Giurgiu, ca și in unită
țile agricole situate în zonele legu
micole Valea Dragului, Vărăști, Tomulești, Toporu și Călugăreai.
Cu toate ateste rezultate pozitive
trebuie ca în continuare să fie lua
te măsuri energice pentru a se înlă
tura unele carențe de
organizare

galați :

care se . mai manifestă încă in ce
privește recoltarea legumelor.
Ne
referim mai ales la asigurarea am
balajelor necesare, la pregătirea co
respunzătoare a mașinilor
pentru
transportul recoltei, la organizarea
temeinică a sortării și industrializă
rii .produselor, ca și la • promptitudi
nea unor benpficiari din țară in ri
dicarea legumelor contractate.

Ion MANEA

corespondentul „Scinteli"

Transportul produselor
cu recoltarea

Am urmărit, împreună cu tovară
șa Florica Beldiman, președintele
consiliului agroindustrial Schela, ju
dețul Galați, cum se desfășoară re
coltarea și livrarea legumelor în cîteva unități din acest consiliu. La
Cooperativa agricolă Braniștea
se
lucra la recoltarea tomatelor, vinetelor, ardeiului, a altor culturi.
Gheorghe Leca, președintele coope
rativei, și economista fermei legu
micole, Tincuțâ Șarpe, apreciau că
programul de recoltare și de livrare
pe care unitatea l-a stabilit de co
mun acord cu beneficiarul, pentru
săptămîha în curs — 12—18 august
— poate fi respectat, cu condiția
mobilizării exemplare a cooperatori
lor la realizarea acestor lucrări de
Sezon. O garanție în acest sens o oferă Șl primarul comunei, AniiCă
Domnițeanu, care ne asigură că, în
aceste zile, recoltarea legumelor se
află în centrul atenției.
într-o altă unitate, la ferma nr.
10 a I.A.S. ș end re ni, o analiză la
fața locului evidențiază necesitatea
accelerării recoltării tomatelor, pre
ședintele consiliului agroindustrial
Schela Iui nd măsuri imediate pen
tru suplimentarea forței de muncă
eu 100 de elevi din Galați.
De altfel, așa cum ne spunea to
varășul Victor Honciii, directeCUI
trustului horticol județean, în toâte
Unitățile agricole se depun eforturi
susținute pentru strîngerOa la timp

și fără pierderi a produselor din gră
dini. Este firesc, întrucit unitățile
agricole din județul Galați au în
cultură 8 320 hectare cu legume în
ogor propriu, sperindu-se la o pro
ducție totală de legume de peste
233 000 tone. De la directorul trus
tului horticol Județean aflăm că se
lucrează bine in grădinile de legume
ale I.A.S. Șendreni șl I.A.S. Galați,
la întreprinderea de sere Galați, la
cooperativele agricole Liești, Șerbănești, Tulucești, la I.P.I.L.F. Tecuci, ca și în alte unități unde re
coltarea și livrarea sa efectuează
conform graficelor.
In alte unități agricole din județ
însă, cum sînt cooperativele agricole
Șlvița, Independența, Bucești, Matca,
Tecuci, COsmești, Movileni și altele
sint necesare măsuri pentru intensi
ficarea ritmului de recoltare șl li
vrare, astfel incit atît piața, cît și
fabrica de la Tecuci să primească
în mod ritmic toate cantitățile de le
gume planificate. O ultimă problemă
ridicată de trustul horticol județean
pe care o supunem atenției factori
lor în drept Se referă la obligația ca
I.T.A. și I.T.S.A.Î.A. să asigure, în
totalitate, în perioada următoare,
mijloacele de transport. In prezent,
necesarul este asigurat abia în pro
porție de o treime.

Dan PEAEȘU
corespondentul

„ScînteU*

— condiții hotăritoare ale progresului economic om
Ziarul nostru a prezentat pînă acum (vezi „Scînteia" nr. 12 331 și
13 334) punctele de vedere ale participănților la dezbaterea organizată la
Brașov iu legătură cu roiul efortului propriu și al colaborării dintre pro
ducție și cercetare, cu măsurile ce se impun in continuare, in lumina
istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al P.C.R., pentru impul
sionarea acestei acțiuni de o deosebită actualitate și importantă pentru
progresul economico-social al țării, asupra căreia secretarul general ăl
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a insistat stăruitor în magistrala
cuvîntare rostită la Plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor
Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale. Pu
blicăm, azi, ultima parte a dezbaterii.

der că organizarea unui asemenea
compartiment ar impulsiona conside
rabil această acțiune, creîndu-se pre
misele unor progrese mai rapide in
acest domeniu de maximă insemnătate pentru economia noastră.
lancu Purcăroiu : Soluționarea op
timă a problemelor privind mecani
zarea, automatizarea și robotizarea
producției, mai ales a celor de
perspectivă, impune intr-adevăr să
acordăm o mai mare atenție activită■ ții de cercetare și proiectare uzinală.
cioasă între sarcinile ce revin in pre
Redacția : Cu ce eficiență se con
In prezent, capacitățile de proiectare
zent șl în perspectivă unităților eco
cretizează acțiunile privind meCaniale întreprinderii noastre nu acoperă
nomice în această privință și asi
zarea, automatizarea șt robotizarea
la sută:,din capacitățile ,
gurarea unui sistem mai. operativ de. •deciț
proceselor de fabricație ?
de execuție. prin autoutilare existen
finanțare a lucrărilor din acest do
Iura Stavăr : Indiscutabil, mecani
Ca'atare,
posibilitățile de a între
te.
meniu.
zarea. automatizarea și robotizarea
prinde cu forțe proprii o serie de
Iura Stavăr : Intr-adevăr, regle
producției constituie una dintre cele
cercetări privind perspectiva sint
mentările actuale referitoare la asi
mai sigure căi de sporire mai' ac
oarecum limitate. De aceea, conco
gurarea fondurilor de investiții, în
centuată a eficientei întregii activi
mitent cu întărirea compartimentelor
special privind acțiunile anuale de
tăți economice. Practic, la întreprin
de proiectare, consider deosebit de
dotări, sînt încă greoaie. Or. consi
derea mecanică nr. 2 Brașov, meca
utilă dotarea unităților economice cu
der că. așa cum se subliniază în
nizarea si automatizarea producției
laboratoare de specialitate, ce ar fa
Directivele Congresului al XIII-lea
contribuie în proporție de 50 la sută
cilita considera
pînă la aproape
bil activitatea de
70. la sută la în
cercetare și ex
făptuirea sarcini
DEZBATEREA „SC1NTEII* A PUS IN EVIDENȚĂ :
perimentare, de
lor anuale de
promovare a pro»
creștere a pro
• Experiențe care ilustrează rolul decisiv al efortului pro
greșului tehnic in
ductivității mun
general.
priu în acțiunea de mecanizare, automatizare și robotizare
cii și de reducere
Redacția: Fap
a
consumurilor
© Cum este popularizată experiența înaintată și ce se
tele atestă că iii
materiale și ener
întreprinde pentru generalizarea ei
activitatea unor
getice.
colective de între
© O mai strînsă conlucrare între producție și cercetare
Nicolae Șovăi
prinderi se mani
tă : Cred că și
pentru finalizarea optimă a programelor de modernizare teh
festă incă o oare
experiența între
care reținere față
nică și tehnologică
prinderii de trac
de nou. Ce tre
toare constituie
© Necesitatea unor măsuri mai eficiente pentru asigura
buie
întreprins
un argument con
pentru promova
rea echipamentelor electronice, electrotehnice și pneumatice
cret în ce priveș
rea mai susținută
te eficiența acțiu
destinate mecanizărilor și automatizărilor
a noului in dome
nii de mecaniza
©
In
fiecare
unitate
economică
o
îmbinare
mai
judici

niul de care dis
re, automatizare
cutăm ?
oasă între preocupările actuale și cele de perspectivă în pro
și robotizare a
Ovidiu Mihai :
producției.
De
movarea progresului tehnic.
Sarcinile comple
pildă, introduce
xe, de mare în
rea liniilor auto
semnătate ce re
mate de prelu
vin colectivelor de întreprinderi în
al partidului, este necesar să se ac
crat carcasele transmisiei centrale
domeniul mecanizării, automatizării
ționeze stăruitor pentru perfecțio
și carcasele cutiilor de viteză de
și robotizării producției impun, îna- .
narea continuă a mecanismului ecola noile tipuri de tractoare de 85 CP
into de toate, să se renunțe la prac
nomico-financiar. in strînsă concor
și de 100 CP a dus, în ambele cazuri,
tica de a se merge numai pe soluții
dantă cu sarcinile noi. deosebit de
la dublarea productivității muncii la
consacrate, verificate de alții, fără
complexe ce revin întreprinderilor
aceste operații, iar cheltuielile anua
riscuri. Desigur, există în această pri
în actuala etapă de dezvoltare inten
le de manoperă s-au redus cu 4,5
vință multe experiențe bune care
sivă a economiei naționale, astfel
milioane lei.
merită să fie extinse in cît mai multe
Incît acesta să stimuleze puternic
lancu Purcăroiu : Aș evidenția șl
întreprinderi.
Dar aceasta nu exclude
promovarea progresului tehnic, ridi
un alt aspect. La întreprinderea de
ca problemele noi să fie abordate cu
carea pe un plan calitativ superior a
autocamioane realizăm mașini și uti
mai mult curaj, în fiecare întreprin
întregii activități productive.
laje de înaltă tehnicitate, care re
dere, fără teama de imputare în ca
Redacția : Sarcinile privind meca
prezintă, practic, 50 Ia sută din pla
zul unor eventuale nereușite.
nizarea, automatizarea și robotizarea
nurile anuale de investiții. Și dacă
lancu
Purcăroiu :
Există In
producției sînt, indiscutabil, deosebit
avem în vedere că în mod obișnuit
tr-adevăr teama de a aborda o lu
de complexe. înfăptuirea lor impune,
aceste iltilaje se importau, atunci este
crare nouă datorită faptului că exis
zi de zi, eforturi stăruitoare, dar și
evident că pe această cale se reduce
un mod de a gindi în perspectivă, de
tă Si riscul ca aceasta să nu reușeas
substanțial efortul valutar al tării. In
că. Consider însă că, aliniindu-ne Ia
a acționa potrivit tocmai cerințelor
anul 1985, bunăoară, prin executarea
acestei perspective.
resursele de care dispunem, abordînd
unor mașini și utilaje prin autouticu curaj o strategie proprie de pro
lare, vom economisi circă 11 milioane
Ovidiu Mihai : Un asemenea mod
movare a noului, specifică activității
dolari.
de a gîndi există la toate nivelurile,
fiecărei unități economice, rezultatele
în ce ne privește, optăm pentru
Marcel Peca : Mal mult în pre
în ce privește mecanizarea, automa
preocupările de perspectivă, dar din
zent, cînd pretutindeni în. lume se
tizarea și robotizarea producției se
păcate nu reușim să realizăm acest
manifestă un profund interes pen
vor situa, cu certitudine, la nivelul
lucru. Mai exact, nu reușim să depă
tru mecanizarea, automatizarea și'
înaltelor exigențe stabilite de condu
șim etapa preocupărilor curente. Una
robotizarea producției, progresele în
cerea partidului. Complexitatea și
din cauze o constituie faptul că în
registrate în acest domeniu creează
amploarea obiectivelor din acest do
întreprinderea noastră, „Electroprepremise certe pentru a oferi pe piața
meniu impune soluționarea optimă,
cizla“ — Săcele, nu există un com
externă o serie de produse deosebit
cu îndrăzneală si curaj a tuturor
partiment de proiectare care să
de solicitate. Bunăoară, întreprinde
problemelor. Aceasta depinde. în
rea „Rulmentul", unde îmi desfășor
se ocupe în mod special de mecani
primă
și ultimă instanță, de calitatea
activitatea, a devenit în momentul
zarea, automatizarea si robotizarea
muncii fiecărui muncitor, tehnician
de față, din Importator, o unitate
producției, iar capacitățile de care
și inginer, promovarea noului, a pro
exportatoare de mașini șl utilaje
dispunem sînt încărcate exclusiv cu
gresului tehnic în general consti
pentru producția de rulmenți. Ast
asimilări de produse noi. Intens soli
tuind. deopotrivă, o chestiune de
fel, mașinile specializate pentru fa
conștiință și competență profesională.
citate de economia națională. Consi
bricația de bile sînt solicitate în
prezent atît în S.U.A. și Italia. Cît și
pe alte piețe externe.
Suscitind un interes deosebit In rîndul participanților, dezbaterea
Redacția : Există, la nivel de în
organizată de ziarul „Scînteia", în colaborare cu Consiliul județean de
treprinderi și centrale, preocupări
control muncitoresc al activității economice și sociale Brașov, a pus în
pentru optimizarea acțiunii de me
evidență o seamă de experiențe, inițiative și rezultate valoroase în do
canizare, automatizare și robotizare a
meniul mecanizării, automatizării și robotizării producției. Bunăoară, în
producției ?
unitățile județului, numai anul trecut s-au realizat, cu forțe proprii,
aproape 900 de mașini și utilaje, 170 agregate și peste 450 mecanizări. Cît
lancu Purcăroiu : Evident, există
privește eficiența acestor eforturi, este suficient să amintim că, pe această
preocupări la toate nivelurile pentru
optimizarea acțiunii de mecanizare,
cale, într-0 serie de întreprinderi s-a obținut între 54 Ia sută și 97 la sută
automatizare și robotizare a procese
din sporul productivității muncii, concomitent cu reducerea cheltuielilor
lor de fabricație. în întreprinderea
de producție și ridicarea calității produselor. Esențiale sint aCum, așa
noastră, de pildă, s-au făcui o seamă
cum pe bună dreptate S-a subliniat în Cadrul dezbaterii, eforturile crea
de încercări — cu forte proprii sau
toare, spiritul de inițiativă și răspundere cu care va acționa in acest scop
în colaborare cu Universitatea din
fiecare colectiv de oameni al muncii din unitățile industriale și' institutele
Brașov — pentru a optimiza soluțiile
de Cercetare științifică Și inginerie tehnologică. De asemenea, important
propuse în acest scop. Am Început,
pe această bază, să aplicăm metode
este ca propunerile formulate să fie examinate cu toată atenția de foru
moderne de optimizare mono sau
rile în drept, spre a se contura noi posibilități ale acestei acțiuni de marc
multicriteriale. dar sîntem încă de
însemnătate pentru dezvoltarea intensivă a industriei noastre.
parte de a generaliza aplicarea lor.
De fapt, asemenea preocupări se ma
Ilie ȘTEFAN
terializează. în general, foarte greu
Nicolae MOCANU
în practică. Iată de ce, după opinia
corespondentul „Scînteii" |
mea, se impune o corelare mai judi

Izvoare de... hărnicie.
mu^e unități agricole din judeTeleorman, îndeosebi în cele situate în afara sistemelor de irigații,
oamenii caută și găsesc soluții pentru a asigura apa necesară culturilor.
La C.A.P. Uimeni au fost luate măsuri pentru punerea în Valoare a
unor Izvoare din preajma satului. Astfel, apa unui izvor din apropierea
grădinii de legume a fost captată cu ajutorul unui microbaraj. Cu ea se
irigă 10 hectare cu tomate. Tot cu apa din izvorul respectiv urmează să
se irige, gravitațional, 14 hectare .cu plante de nutreț. In multe unități
agricole din consiliile agroindustriale Siliștea, Purani, Tătărăștii de Jos,
Orbească, Nanov, apa din izvoare este folosită la irigat. (Stan Ștefan).

Din grădini, cantități mari de tomate sînt livrate fabricilor de conserve
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Tinerii pe frontul plinii. Peste 8000 de tineri din satele și
, orașele județului Mureș participă, în aceste zile, la lucrările agricole de
i vară. Astfel, un mare număr de elevi string și transportă baloții de păie
’ de pe miriști, iar alții dau_ ajutor la selectarea griului de sămînță.Cei
mâi mulți contribuie la lucrările din grădinile de legume și în livezi. Pînă
! acum
ei au cules 1 040 tone legume și 320 tone fructe. (Gheorghe Giurgiu).

SINAIA

Instalații eoliene pe pășuni. Un colectiv de mecanici, con

în fabricație — un nou tip de pompă de injecție
Acum, în preajma
marii sărbători haționale de la 23 August,
colectivul
întreprinderii de meiîcanică fină
din Sinaia) sse prezintă
cu o nouă realizare
tehnică. In colaborare
cu un grup de cercetători și specialiști
din Brașov, a fost con
ceput prototipul, pusă
la punct documenta
ția de fabricație . și
introdusă în producție
o nouă pompă de in
jecție, care permite
motoarelor de pe au
tobuze să funcționeze
cu metanol, înlocuindu-se astfel în mare
parte
combustibilul
tradițional — motorina.
După cum ne relatea
ză dr. lng. Laurențiu
Doinaru, directorul u-

ț
I

nității, un prim lot
Tot In ideea de a
din noul echipament
se reduce cît mai
mult consumul speci
de injecție a și fost
livrat beneficiarului și ' fic de carburant la
deja o parte din au
suta de kilometri par
tobuzele
Brașovului
curși, cercetătorii și
specialiștii uzinei au
circulă in bune con
diții utilizînd meta
perfecționat și intro
nolul în combinație.
dus în fabricație un
Acest produs — care
ventil electromagnetic
reprezintă o nouă și
destinat
închiderii
importantă izbîndă a
circuitului de motori
colectivului sinăian —
nă de la cheia de
a fost prezentat în ca
contact a autovehicu
drul expoziției jude
lului. De curînd a în
țene de creație Știin
țifică și tehnică, des
ceput să fie livrat
acest produs unități
chisă Ia Ploiești. în
lor interesate. Ventiurma datelor Culese
electromagnetic
privind comportamen- lul
tul în exploatare a
montat pe mașini va
oferi încă o posibili
echipamentului de in
tate de economisire a
jecție — date de alt
fel excelente — noul
combustibilului. (Con
produs va intra în
stantin Căpraru, co
respondentul
„Scînfabricație de mare
serie.
teil").

dus de inginerul TiberiU Gabriel Kiss, de la S.M.A, Moftin, județul Satu
I Mare,
a realizat șl montat lâ fintîna pășunii cooperativei agricole din lo

ț

*

calitate o instalație eoliană de o construcție deosebită. E vorba de o insta
lație eoliană cu elice, care printr-un ax acționează un lanț cu noduri ce
scoate apa din fîntînă și o varsă într-un jgheab din care se adapă cele
10 000 de oi aflate pe pășune. Debitul de apă asigurat este, în medie, de
1 000 litri pe oră, dâr el va putea fi mărit. Asemenea instalații sint, în
curs de montare și pe pășunile cooperativelor agricole Dorolț, Livada,
Apa, Ardud, Mădăraș. In momentul de față, aceste instalații sint com
pletate cu echipamente menite să le sporească funcționalitatea, astfel
incit vor putea fi utilizate și la producerea de energie electrică necesară
funcționării „păstorilor electrici", precum și la încălzirea instalațiilor de
muls etc. (Octav Grumeza).

Exemplul primarilor. La ?Gc'eri?’ «reul cade pe umerii meca
nizatorilor. La prășit — pe întregul sat. Este meritul multor primari din
județul Ialomița că au reușit să antreneze la aceste lucrări pe toți locui
torii. Iar exemplul personal este cel mai convingător. Cită vrenie s-au
prășit culturile însămînțate lh primăvară, pe primarii unor comune îi
puteai găsi in mijlocul formațiilor de cooperatori, cu sapa în mină. Este
vorbă, între alții, de Anton Gheorghe. primarul comunei Munteni-BUzău, Nicolae Bejan, primarul comunei Reviga, Elena Fuierea, primarul
comunei Gheorghe Doja. Acum porumbul este mare. Primarii se află
mereu în cîmp. Și tot 'la prășit. Dar de această dată pe terenurile însămințate cu culturi duble. „Dacă la orz și grîu nu am avut producții prea
mari, vrem să compensăm nerealizările prin recoltele ce vor fi Obținute
la culturile duble —- ne spune primarul comunei Gheorghe Doja. Dar
aceste culturi trebuie Îngrijite exemplar. Ceea ce șl facem". Și e bine
așa ! (Mihai Vișoiu).

Dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor țării
(Urmare din pag. I)
umane ; îmbunătățirea Structurii So
ciale în profil teritorial a personalu
lui muncitor ; perfecționarea struc
turii de ramură a economiei județu
lui, într-o concepție unitară privind
profilarea economiei județelor țării
astfel incit structurile economice ale
județelor să se integreze organic în
structura de ansamblu a complexu
lui nOstru economic național ; mini
mizarea cheltuielilor de producție
pe unitatea de venit național sau pe
un serviciu, a cheltuielilor de ex
ploatare a utilajelor, a cheltuielilor
de transport al produselor pină Ia
consumator ; sporirea gradului de
autoaprovizionare teritorială cu pro
duse agroalimentare ; creșterea con
tribuției economiei și a celorlalte
sfere de activitate din județul res
pectiv la desfășurarea comerțului
exterior și cooperării economice in
ternaționale ale țării noastre.
In politica de repartizare terito
rială rațională a forțelor de pro
ducție, promovată cu fermitate in
ultimele două decenii, se oglindesc
înseși principiile juste ale politicii
naționale pe care le-a afirmat in
mod statornic partidul nostru. Sint
memorabile în această privință cu
vintele secretarului general al parti
dului : „Trebuie să fie clar că dacă
nu am industrializa în mod armo
nios întreaga țară, dacă am menți
ne vechea stare de înapoiere a unor
zone, oricît am vorbi de egalitate în
drepturi, inegalitatea, de fapt, tot ar
rămîne".

In anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R. în țara
noastră au fost create peste 250 de
platforme industriale, fiecare județ
devenind, astfel, un centru indus
trial în plină dezvoltare. In anul
1984, fiecare județ dispunea de fon
duri fixe în valoare de peste 20 mi
liarde lei, față de numai 6 județe în
1965. Industria construcțiilor de ma
șini și chimia, ramuri care valorifi
că superior progresul tehnic, sînt
prezente cu unități puternice în ma
joritatea județelor țării noastre.
Pe baza înfăptuirii politicii parti
dului de repartizare rațională a for
țelor de producție s-au creat mili
oane de noi locuri de muncă, cu
precădere în zonele mai puțin dez
voltate în trecut. Dacă pe ansam
blul economiei naționale numărul
personalului muncitor a crescut, în
ultimii douăzeci de ani, de circa 1,7
ori, în județele Bistrița-Năsăud, Să
laj și Gorj această creștere este de
2,6 ori, în județul Olt de 2,5 ori, în
județul Vaslui de 2,1 ori, in județul
Iași și Teleorman de 2 ori. Pe pla
nul vieții politice, aceasta exprimă
creșterea rolului clasei muncitoare
în toate zonele țării, dezvoltarea pe
această bază a democrației socialiste
și a unei intense vieți politice în
fiecare localitate, afirmarea mai
puternică a rolului conducător al
partidului.
Pentru a impulsiona accelerarea
procesului de dezvoltare armonioasă
a tuturor județelor țării, din indica
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, la
fundamentarea și practica reparti
zării teritoriale a forțelor de pro-

ducție s-a introdus un indicator
nou : — volumul minim anual de
activitate pe locuitor — cuprinzînd
producția industrială, agricolă, de
construcții-montaj, a unităților sil
vice, Veniturile din activitatea de
transport, industria casnică, prestă
rile de servicii și desfacerile de
mărfuri. Așa cum se prevede în Le
gea pentru adoptarea Planului na
țional unic de dezvoltare economicosocială a României în perioada
1981—1985, în acest an, in toate ju
dețele țării, acest indicator va re
prezenta minimum 70 000 lei anual
pe locuitor, in prețuri actualizate.
Dacă avem în vedere că, în anul
1965, volumul de activitate economi
că pe locuitor se situa, în 27 de ju
dețe, între 10 000—20 OOO lei, și că
numai un singur județ depășea
35 000 lei pe locuitor, rezultă clar
saltul spectaculos pe care l-au făcut
toate județele țării în anii de
grandioase
realizări ai „Epocii
Nicolae Ceaușescu". In acest an, in
31 de județe se va realiza un volum
de activitate economică pe locuitor
de peste 80 000 lei, din care în 16 ju
dețe peste 100 000 lei, depășindu-se
astfel prevederile actualului plan
cincinal.
Programul-directiVă adoptat , de
Congresul al XIII-lea al partidului
pentru dezvoltarea economico-sociălă a țării în profil teritorial asigură
continuarea neabătută a politicii de
amplasare rațională a forțelor de
producție pe teritoriu, de ridicare
economico-socială a tuturor județe
lor țării, în vederea creării unor
condiții egale de muncă și de viață

pentru toți cetățenii patriei. Astfel,
activitatea economică pe locuitor vă
ajunge în anul 1990 în fiecare județ
la cel puțin 80 000 lei anual, iar în
29 de județe acest indicator va de
păși 100 000 lei anual.
Corelat cu programele de dezvol
tare economico-socială a județelor,
se vă îmbunătăți utilizarea forței de
muncă, sporind în continuare gra
dul de ocupare a acesteia, ceea ce
asigură o bază trainică creșterii ve
nitului național în țara noastră —
temelia ridicării nivelului de trai al
întregului popor.
însuflețiți de prețioasele indicații
cuprinse în cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu rostită la plenara
comună a Consiliului Național al
Oamenilor Muncii din industrie,
construcții,
transporturi, circulația
mărfurilor și finanțe și a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale din luna iunie a.c.,
de îndemnurile adresate la recenta
plenară a C.C. al P.C.R. și a activu
lui central de partid, oamenii mun
cii din țara noastră sînt puternic
angajați in înfăptuirea obiectivelor
economico-sOciale ale acestui an —
premisa unui start bun în viitorul
cincinal, de care ne mai despart
doar cîteva luni de zile. Astfel, ela
nul creator al poporului nostru iz
vorăște din conștiința faptului că tot
ceea ce gîndește și întreprinde
partidul, secretarul său general, este
făcut numai și numai din perspec
tiva intereselor majore vitale ale
omului muncii, are în vedere afir
marea multilaterală a personalității
cetățenilor patriei noastre socialiste.
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prima centrală nuclearoelectrică clin România
Se află într-o fază avansată de construcție prima centrală
nuclearoelectrică, cea de la Cernavodă, obiectivul energetic de
cea mai mare capacitate din cite s-au construit pînă acum'
la noi (3 500 MW), născut din inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Prima filă din cronica marelui șantier co
incide cu pagina fierbinte a primei vizite de lucru pe care a
făcut-o aici secretarul general al partidului, în iulie 1979, cind
s-a definitivat amplasamentul centralei și s-au trasat liniile di
rectoare ale realizării ei. De neuitat pentru constructori au fost
și vizitele de lucru ce au urmat în 1980, 1981, 1982 și în primăvara acestui an.

Ce este o centrală
nuclearoelectrică ?
întrebarea poate căpăta o
puzderie de răspunsuri. In ra
port cu nenumăratele unghiuri
din care pot fi privite lucru
rile.
Aflat în fața marii întinderi
a șantierului centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă, pri
mul răspuns l-am primit de la
inginerul Ștefan Lăcătuș, direc
torul întreprinderii antrepriză
» de construcții nucleare (cu rol
de antrepriză generală) :
— Ce este ? Este o uriașă răs
pundere pentru cei care au pri
mit misiunea s-o realizeze. Și,
de aici, prin atît de riguroase
le norme tehnice care se cer
respectate, prin noutatea pro
cedeelor, prin exigența pe .care
le-o impune, ea este, pentru
constructori, o școală extraordi
nară. O înaltă școală a profesionalității, a organizării, a dis
ciplinei, a gîndirii tehnice și economice. Veți cunoaște șantie
rul, momentele mai importan
te prin care a trecut, veți cu,, nț>aște oamenii, biografiile și fe- ,
îul. . în care gîndesc ei.dșspre
munca lor și poate.că atunci veți
înțelege că tot ce se întîmplă
aici, aerul pe cate'îl respirăm.'
sentimentele pe care le trăim
sînt ale unei uriașe răspun
deri, ale unei misiuni grele, dar
care ne onorează și ne înalță! ale unei permanente confruntări cu noi înșine, ale unei
mari șanse ce ni s-a dat : aceea de a construi ceva care
înseamnă tehnică de vîrf in
construcțiile industriale. Cu pri
lejul repetatelor vizite de lucru
pe care le-a tăcut la noi, tova
rășul Nicolae Ceaușescu ne-a
mobilizat, ne-a înflăcărat tocmai
in această idee, a răspunderii
ce o avem de a înălța cu price
pere și operativitate un obiectiv
energetic de primă însemnătate
pentru economia țării.
Pe lingă noi trec, spre di
versele lor treburi, construc
tori. Pe căștile lor, o mică plă
cută metalizată poartă
un
semn, un semn, să-i zicem, he
raldic : silueta stilizată a unui
om ținînd în brațul întins, stă
pînind deci, forța atomului...
Ce este o centrală nuclearo
electrică ?
Iată și răspunsul tehnic, re
dus la ultima schemă. Să por- ■
nim de la principiul reactoru
lui nuclear, explicat într-un dic
ționar enciclopedic simplu... O
instalație complexă în care se
realizează o reacție în lanț, con
trolată, de fisiune a nucleelor
atomice ale elementelor grele
radioactive, cu scopul de a per
mite utilizarea energiei degaja
te... Partea principală a reactortilui nuclear este zona activă
în care se desfășoară reacția amintită — „calandria" ii spun
constructorii de la Cernavodă acestui agregat — și care con
ține combustibilul nuclear —
uraniu natural, în cazul de care
vorbim — moderatorul' — apa

săm pe nimeni să producă, iar
la sfîrșit, să vedem dacă a gre
șit sau nu. Noi nu permitem
greșelii să apară pentru că in
tervenim, pe parcursul fabrica
ției, prevenind eventuala aba
tere de la conformitate.
— Și asta cu orice produs ?
— Cu toate, absolut cu toa
te produsele. De la sîrmă pină
la cele citeva zeci de sortimen
te de ciment, de la pietrișul din
balastiere pină la seînduri, de
la șuruburi de orice fel pină la
cele mai complexe mecanisme,
utilaje și instalații.
— Și... tîrguiala ?
— Care tirguială ?
— Cu calitatea.
— înseamnă că n-ați înțeles.
Nu există așa ceva. Există, de
sigur, situații care implică ten
siuni, discuții pînă la înțelege
rea ideii că. la noi, calitatea nu
are gradații. E una singură, cea
prescrisă. Cînd pe altă cale nu
reușim, atunci facem înțeleasă
această idee prin amenzi la
care ne împuternicește Inspec-

grea, în cazul centralei de Ia
Cernavodă — și barele pentru
controlul reacției... Un agent
termic — apa grea Ia Cernavodă — preia căldura, transfcrînd-o în exterior într-un
schimbător de căldură — sint
aici, de fapt, patru pentru fie
care reactor. Reactorii, în nu
măr de cinci, sint, la Cerna
vodă, de tip CANDU, furnizind
aburii (deci energia necesară)
pentru cinci turbine și cinci ge
neratoare electrice (grupuri energetice) de cite 700 MW. Pu
tere electrică instalată în final
— 3 500 MW.
Ce este o centrală nuclearo
Așa cum, în instalația numielectrică ?
tă „Calandria" din inima reacS-o înțelegem pe cea de la torului, atomii, bombardați cu
Cernavodă și printr-o altă op neutroni, se divid exponențial
tică : aceea a exigențelor ce se creînd o reacție în lanț și eliimpun față de tot ce se pro berînd o uriașă cantitate de educe industrial ori se clădește nergie, tot astfel, conștiința apentru a face parte din uria cestor oameni, în contact cu
șul complex tehnic al centra răspunderile ce le sînt atribuite
lei. Deci o discuție despre... Era în procesul construirii unui
să greșesc
spunind „controlul de obiectiv de mare complexitate
_
. calitate". Nu,, aici nu este fo- tehnică, dă naștere unor ener
loșit acest termen. A fost in- gii pe care unii nu și le-au culocuit cu
cu un.
un sistem
sistem care
care innoscut pînă aici, iar alții, pen-locuit
seamnă infinit mai mult : asi tfu a și le pune în valoare au
venit de la mari depărtări spre
gurarea calității.
— Vedeți, aici, la noi — îmi a lucra la Cernavodă. „Sîntem
«punea inginerul Ion Nistea — aici un colectiv — spune ingi
nu avem de-a face cu norma nerul Gheorghe Răducu, direc
de calitate, termenul nu-și are torul Antreprizei de construcții
rostul. Aici totul se judecă în nucleare (unitate subordonată '
de antrepriză
funcție de prescripțiile tehnice întreprinderii
date — este sau nu este în pentru construcții nucleare) —
conformitate cu ele. Nici mai sintem deci un colectiv care,
mult, nici mai puțin, nici mai judecat după proveniențe, pare
bun. nici mai rău. sub nici o extrem de divers, dar care, aici,
formă și cu nici un motiv alt în focul unor lucrări preten
fel decît se prevede în proiec țioase, a dovedit o omogenitate
te. prescripții, rețete. Pentru a- și o putere de concentrare ex
bateri, atunci cînd apar, noi în traordinare. Să vă vorbesc,. de
cheiem acte de neconformitatc. exemplu, despre operația glisă
Ele presupun sau înlocuirea rii peretelui perimetral, a an
reactorului. Au fost trei
produsului cu un altul perfect velopei
acum. Turnarea acestui
. executat sau elaborarea unui pină
din beton precompriproiect și a unei tehnologii de cilindru
cu diametrul de peste
aducere la conformitate. înțe mat,
40
m,
cu
înălțimea unui bloc cu
legeți ? Dacă ați ■ înțeles asta, 17—18 etaje,
trebuie să se rea
atunci ați înțeles totul despre lizeze în condiții
tehnice strict
cum lucrăm și cum gîndim noi determinate, și, o dată
începută,
aici.
nu poate fi întreruptă sub nici
Dar să mai insistăm asupra un motiv. în cursul turnării, în
acestei idei, că merită (reporte
structura peretelui se cer în
rul a mai întîlnit-o în între globate sute și sute de piese
prinderile aparținind industriei metalice speciale, așezate în
aeronautice). Deci, o scurtă dis poziții riguros confoime cu cele
cuție cu inginerul Dan Prpdoiu,
din proiect. Pe tot parcursul
șeful compartimentului de asi glisării, în zona respectivă de
gurare a calității.
lucru se află în permanență a— Noi — spune el, pe un tdn proximativ 250 de oameni. Acategoric (tonul pe care in per vînd fiecare atribuția lui pe
manentă i-1 impune răspun care trebuie să și-o îndepli
derea ce o poartă) — nu dăm nească strict corelat cu mersul
certificate de calitate. Noi facem ' întregii operații. Nimeni nu
istoricul calității produsului, ur- poate fi aici „erou" de unul
mărindu-1 de la prima pînă la singur, după cum nimeni nu se
ultima operație. Un exemplu oa poate sustrage nu numai de la
recare : oțelul-beton care se îndeplinirea misiunii, dar nici
produce, special pentru noi, la de la ritmul ei. Ei bine, de. la
Hunedoara. Prin reprezentanții prima glisare încă, tot acest
noștri de acolo urmărim acest extraordinar mecanism a funcoțel de la pregătirea șarjei, pe ’ ționat perfect.
tot parcursul elaborării ei. apoi
Reporterului i s-a . vorbit
• la turnare, în procesul de la
minare și pînă la expediere. Iar mult aici, la Cernavodă, despre
aici îl urmărim, mai departe, aceste glisări, care se consideră
în procesul utilizării... Nu lă- a fi examene riguroase pentru

toratul de Stat pentru Contro
lul Activității Nucleare și Asi
gurarea Calității Nucleare. în
ființat în virtutea Legii nr.
6/1S/82. De aceea, in componen
ta acestei centrale nu va intra,
sub nici un motiv, ceva cu o
cît de mică abatere de la pre
scripții. Și deci totul va fi și
va funcționa exact așa cum s-a
prevăzut. Dincolo de asta însă
este vorba despre educație, des
pre o școală a înaltei exigen
țe. a responsabilității, pentru
constructori ca și pentru sute
le de furnizori din țară. Pen
tru că sînt sute. Nu exagerez
dacă spun că produoînd. pen
tru programul nuclear, indus
tria românească realizează un
progres tehnologic. Și mai tre
buie să vă spun. că sînt cazuri
cînd contractanți ai produselor
românești de export spun : ,,Da,
cumpărăm aceste produse de la
această uzină româneâscă pen
tru că ea oferă o garanție : lu
crează pentru programul nu
clear".

„Reacția în lanț46 a răspunderii
și disciplinei

■

23 APRILIE 1985. Șantierul de la Cernavodă a fost vizitat din nou de către tovarășul Nicolae Ceaușescu,

sub a cărui îndrumare a fost elaborat întregul program a! energeticii nucleare. Ca și la precedentele
competența profesională, disci
plina și spiritul de organizare
vizite, constructorii l-au întîmpinat pe secretarul general al partidului cu entuziasm și cu matură recepti
ale constructorilor. A fost mai
vitate față de indicațiile primite
întîi o perioadă de pregătiri
minuțioase. Și — unii o mărtu
1
risesc, alții nu — de... trac. Examinînd proiectul și tehnolo
giile, oamenii aceștia, dintre mișcat fără nici o problemă. foarte siguri, dar cred că aici, de învățătură cu caietul în de computer. Nu cunoaște ideea
care mulți trecuseră și prin alte Au fost st'rigăte de bucurie și la Cernavodă, s-a egalat cel mină și despre faptul că cea de toleranță și derogare. Aici a
grele încercări, au trăit mo îmbrățișări. Apoi bătălia și-a mai bun timp realizat de con de aici și nu alta este lucrarea trebuit să uite aceste noțiuni și
mente în care au trebuit ăă urmat cursul...
structorii canadieni la aseme vieții lui ! „Să mă fi văzut
le-a uitat. Deci Gomolea po
tragă adine aer în piept. Aveau
Prima glisare..-de perete peri nea glisări. Răspunsul, la tele stînd cu urechea ciulită și cu vestea...
.. . ceva"
.
... totul ____
în față.j
cu
nou!, ri- metral a incepift ia pra 1. noap- xul expediat firmei canadiene- ■ ochii holbați-pe ..lingă inginerii
.La . glisarea-, peretelui peri
fori tehnice' pe care încă
. .. nu le,
tea, la 16 martie 1983. Și s-a a confirmat performanța. Par ăștia tineri^ cu cunoștințe proas metral pentru al treilea/ reac
■. ■ '■
înțelegeau
.
îhcheiat pe 2 aprilie, la ora 2,14. tea canadiană a fost și mai în pete, ' .eu, J secretarul lor d,e tor, cind mai era puțin, aici, la
Cînd timpul primei glisări s-a
" " Durata : .17.--zile, o oră și 14 mi>partid și om care credeam că noi în fabrică, s-au blocat/două
apropiat, întreaga suflare a ce nute. Dimineața, reprezentanții' cântată de rezultatul glisării pe știu destule. Asta e, șantierul silozuri.. Defect care le provoa
lor ce aveau/ să participe la ea partenerului canadian pentru retelui perimetral de la cel db" ăsta e o școală pentru toți con că și pe altele. Dacă furnizarea
s-a constituit într-un corp șco realizarea' acestei centrale au al treilea reactor : 11 zile și 17 structorii. Și un loc în care se betonului se întrerupea era de- ■
lar cu program special. S-au făcut ochii mari. Calitatea era ore. Record ! Septembrie 1984. plămădesc și se călesc caracte zastru... Dar nu s-a întîmplaf.
ținut cursuri. Materiile cursu ireproșabilă, constataseră asta Au urmat cuvinte de laudă, fe re. îmi place robustețea mora Toată suflarea fabricii a sărit
lui — operațiile ce urmau a se și în zilele precedente. Dar mai licitări pentru constructorii ro lă a acestor oameni, faptul că ca un singur om...
face; Pp meserii și echipe. Apoi, era ceva. Au afirmat că nu sint mâni.
în toiul celor mai încordate
— Am venit aici alarmat, că
cînd mai era o săptămînă pînă
momente ei găsesc puterea de încetinise furnizarea betonului
la termenul începerii, s-au fă
a zîmbi, cînd e cazul. în tim — spune Ion Nistea — și pe
cut repetiții. Ca pentru o mare
pul unei glisări am fost che Gomolea nu l-am mai recunos
montare scenică. Atîta doar că
mat la telefon și anunțat că mi cut. Era alb de ciment de sus
scena era imensă, înțesată cu
s-a născut un nepot. Vestea s-a pină jos, ca o momiie de vată...
utilaje și instalații de șantier,
dus repede și m-au primit cu
— Nu conta — răspunde Go|
■ iar o parte dintre replici se
strigăte de bucurie și glume. De molea — cînd am învățat faj
rosteau prin radiotelefon. Spec
asta le ardea ! Da, și de asta brica asta să meargă, a fost și
tatori nu erau. Pentru că toți
Ce este o centrală electrică făcute de dulgherul Blînduță"). trebuie să-i ardă omului, dacă mai și !
cei aflați în imensul spațiu fă- nucleară ?
„De ce vrei să mergi acolo 7“ e om. De atunci am rămas pen
Greu e în fiecare zi pentru
ceau parte din distribuție, 250
Este locul în care chiar și „Că e ceva nou și mai greu și tru ei ,,bunicu’“, „moșu“, „ta
ei. Pentru că smt peste o mie
de oameni pe schimb. Total 500. constructori cu experiență au
acolo e de mine". „Bine, du-te, taie". Minunați băieți avem ! de rețete de betoane și oricind
La repetiții (ei le spun simu venit să... învețe. Și locul în e nevoie de oameni ca tine la Vedeți, o construcție ca asta trebuie să fie în măsură s-o
lări) s-a văzut că pentru a fi care tineri pasionați și entu- Cernavodă !“. Șeful echipei de crește oameni. Din toate punc prepare pe oricare. Ce mare lu
mai ușor de corelat întreaga o- ziaști și-au început cariera de dulgheri, Gheorghe Blînduță, în
tele de vedere".
cru, veți spune, să amesteci ci
perație și pentru a nu se'pro constructori „la cel mai înalt etate de 55 de ani, a descoperit
Momente de încordare. Exis ment cu apă și cu pietriș ? Aici
duce confuzii, oamenii .fiecărei nivel". Locul în care munca și aici, pe șantierul centralei elec tă, desigur. Și nu puține. Doar e mare lucru !
• meserii și ai fiecărui gen de viața • capătă - sensuri extraordi trice nucleare, că, după patru că sînt tratate cu luciditate,
Aici orice e mare lucru ! .
operații trebuie să poarte un nare. însemnul de pe căștile zeci de ani, era departe de a filtrate prin conștiința răspun
Aici se înalță o foarte pre
semn distinctiv. Și li s-au pus constructorilor — omul stăpî- fi știut chiar totul în meseria derilor grave, rezolvate cu orice tențioasă construcție industrială.
pe braț banderole de diferite . nind cea mai puternică dezlăn- lui. S-a trezit în fața unor pre efort uman s-ar cere. Puține
Și se urmează o adevărată
culori.
țuire de forțe, aceea a reacției tenții noi și foarte mari. „Ve sînt neprevăzutele, iar cînd apar universitate a construcțiilor. Se
— Glisarea propriu-zisă a în nucleare — este aici, în cel mai deți, dumneavoastră, toată viața totuși, ele sînt luate cu asalt de pregătesc specialiști și mese
ceput noaptea — povestește in direct mod, un simbol moral.
am crezut că în construcții, la o voință umană mai tare decît riași, se modelează caractere!
spectorul de specialitate, ingi
Printre mulți alții, am întîl- turnarea betoanelor, toleranțele orice. La fabrica de betoane, se formează colective care, de
nerul Ion Nistea. Și ce noapte ! nit aici cîțiva constructori care nu pot fi măsurate decît în șeful ei, maistrul Gheorghe aici încolo, vor fi în măsură sa
Noaptea, da, pentru ca, pină la au inscrustat experiențe multe centimetri. Aici am văzut că Gomolea, povestea reporterului... construiască orice. Au în spate
ziuă, cofragul să se umple cu și grele în betonul celor mai trebuie și că se poate măsura Dar mai întîi cîteva cuvinte experiența citorva decenii de
beton și să facă priză, iar miș mari construcții ale acestor de în milimetri. Așa că aici aproa- despre el și despre fabrică. De mari și extraordinar de multe
carea cofragului, prima lui ri cenii de efort constructiv ne- pe că am luat-o de la început. fapt e un complex de instalații, ■ construcții. Și au, în față, per
dicare, cu doi centimetri, prin maiîntîlnit. Să-1 auzi, de exem Era normal. O țară în care atî între care una pentru frig (aspectiva construcțiilor de măre
intermediul a 40 de verine de plu, pe un „bătrîn" dulgher, șef ta s-a construit și care țintește tunci cind. apa și agregatele se performanță tehnică. Sînt oa
construcție specială; să se facă de echipă, aflat in pragul pen atît de departe în dezvoltarea cer răcite pentru ca betonul să meni care reprezintă, in cel mai
dimineața, cu ambele schimburi sionării, că a venit aici... ca să ei, era normal să urce și aceste ajungă, la turnare, Ia tempera înalt grad, sensul istoric al ade față — 500 de oameni. Am învețe ! Ba chiar s-a și bătut trepte în tehnicitatea construc tura cerută), o stație de încăl cestui timp revoluționar. Sim
avut cu toții mari emoții, de pentru asta. A făcut cerere, nu țiilor. Absolut normal".
zire (iarna cînd, din aceleași bolul de pe căștile lor — omul
Ori să-l auzi vorbind pe mais necesități, betonul trebuie în stăpînind cea mai puternică
sigur. Se va mișca sau nu uria i s-a aprobat, că de el aveau
șul cofrag ? Știam că se va miș nevoie acolo, la hidrocentrala trul Tudor Boieru, la vîrsta călzit). Și cu alte instalații spe forță, aceea a atomului — este,
ca, făcusem totul exact cum se Tismana. Și s-a dus în audien de 51 de ani, după o viață do ciale. El, Gomolea, n-a mai totodată, și simbolul societății
la ministru. Direct la miniș muncă și după ce a condus, de lucrat^ înainte la o asemenea
mai făcuse și în alte părți și tă
tri. Se cunoșteau de pe șantie exemplu, lucrările de montare
Fabricase ciment, nu și care s-a propulsat pe sine cu
cu aceleași mijloace, dar la noi re! („De patruzeci de ani sînt a unei mari conducte ce sub- fabrică.
betoane. I s-a spus cum trebuie extraordinară forță.
era prima oară și, în asemenea constructor, un munte de be traversează Dunărea, să-l auzi, să fie aici totul și a făcut în
cazuri, emoțiile sînt emoții. S-a toane s-a . turnat în cofrajele deci, pe el vorbind despre seri tocmai. Cu o conștiinciozitate
Mihai CARANEIL

Locul în care cei mai buni
constructori... au venit să învețe

•

vi.

g

■
s

Centrala nucleoroelectricâ de la Cernavodă se inalțâ prin efortul conjugat al constructorilor aflați aici in fața unor exigențe tehnice deosebite. In fotografie: o parte a impresionantei priveliști a șantierului

Foto : M. Caranfil
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GARANȚIE
FERMITATEA SI EXIGENTA
» A
PROPRIILOR HOTĂRlRI ALE ORGANIZAȚIILOR
7

Trecerea la o calitate nouă, supe
rioară, în toate domeniile vieții economico-sociale — necesitate obiecti
vă în actuala etapă de dezvoltare a
«ocietății noastre — presupune o ac
tivitate multilaterală, atotcuprinză
toare, in cadt’ul căreia aplicarea cu
conșecvență a hotărîrilor și progra
melor partidului, cerință subliniată
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la
plenara Comitetului Central și a ac
tivului central de partid, are un rol
primordial. In cele ce urmează vom
insista asupra unor aspecte ale mo
dului in care organizațiile de partid
din cîteva unități industriale din
municipiul Buzău se preocupă de
traducerea în viață a obiectivelor
cuprinse în propriile programe spe
ciale, îndeosebi cele privind ridi
carea continuă a nivelului tehnic și
calitativ al produselor și sporirea
mai accentuată a productivității
muncii.
Activitatea desfășurată în acest
sens de comitetul de partid de Ia
întreprinderea dc geamuri cuprinde
toate componentele, în succesiunea
lor organică, necesare înfăptuirii cu
consecvență a obiectivelor stabilite.
Să ne oprim, de pildă, la programul
de creștere a nivelului tehnic și ca
litativ al produselor. Pentru funda
mentarea lui, comitetul de partid a
inițiat o largă acțiune de cunoaștere
a posibilităților tehnice și umana
din fiecare secție, atelier și sector,
de consultare a comuniștilor, a ce
lorlalți oameni ai muncii. Sugestiile
ți propunerile lor au fost centrali
zate și examinate prin prisma efi
cienței și a realismului lor. O dată
declanșată activitatea de îndeplinire
a măsurilor cuprinse în program, co
mitetul de partid, birourile organi
zațiilor de bază au trecut la exerci
tarea unui control sistematic și per
manent, în diferite forme, incepînd
de la analiza activității diferitelor
organisme pină la prezentarea de
rapoarte de către membri de partid
în fața adunărilor generale.
Iată un exemplu concret care Ilus
trează consecvența în îndeplinirea
obiectivelor stabilite. Printre altele,
programul de creștere a nivelului
tehnic și calitativ al produselor cu
prinde și introducerea tehnologie!
de securizare pe orizontal a geamu
rilor subțiri de 3—4 mm destinate
industriei de automobile. înfăptui
rea acestei prevederi a necesitat mal
multe faze. Mai întii a fost orga
nizat un colectiv pentru elaborarea
tehnologiei necesare, format,din in
gineri și muncitori de înaltă califi
care, printre care comuniștii Costică
Trașcă, Radu Dănilă, Constantin 01teanu și Ștefarț Ivan. Tot acest co
lectiv a asigurat și desfășurarea fa
zei de experimentare. A urmat apoi
trecerea în fabricație a produsului.
Intr-o adunare generală a organiza
ției de bază din secția de securizare
a geamurilor a fost adoptat un plan
de măsuri cu sarcini concrete pentru
fiecare comunist. Stadiul desfășură
rii trecerii in fabricație a fost perio
dic examinat de biroul organizației
de bază, adueîndu-se pe parcurs
corecturile necesare. Realizarea acestui sortiment de geamuri cu
calități superioare, obținute cu

’

complexitate
plexitate — au necesitat implicaconsumuri reduse de materii prime
rea tuturor
t.
_ compartimentelor Intreși energie, s-a încadrat în terme
prinderii (le contactoare. Comitetul
nul prevăzut în program. Con
de partid și consiliul oamenilor mun
semnăm in acest sens și opinia secre
cii au pus la punct o adevărată
tarului comitetului de partid din în
strategie pentru înfăptuirea acestui
treprindere,
tovarășul
Gheorghe
obiectiv,
considerat prea îndrăzneț
Predoiu : „Aproape că nu există
de unii tovarăși din centrala indus
obiectiv a cărui îndeplinire să nu
trială de resort. Au fost constituite
solicite eforturi, strădanii, căutări și
grupe de specia
frământări. După
liști care au lu
părerea mea, cine
-....... ........ .................
crat direct în sec
cedează in fața
ții,
indeplinirea
primelor
obstasarcinilor
a fost
cole, cine nu inurmărită
zilnic
fruntă cu curaj și
cu ajutorul unor
tărie de caracter
grafice, iar mem
greutățile
ivite,
brii birourilor or
nu poate infăptui
nimic din ceea ce Wgțj
ganizațiilor
de
și-a propus. De
bază au stat de
aceea, ducerea la
vorbă cu munci
torii și le-au sti
bun sfirșit a ho- fts;
tăririlor și prollv
mulat
puternic
gramelor repreinițiativa și răs
zintă o cerință
punderea în reali
absolut obligato
zarea noului pro
rie a unui stil de
dus.
Introduce
IN UNITĂȚI INDUSTRIALE
muncă revoluțiorea în fabricație
tar".
DIN MUNICIPIUL BUZĂU
a transformatoa
Atunci cînd au
relor a însemnat
fost Ia timp mo
într-adevăr o perbilizate de or
■ formanță remar
ganizațiile de partid, cînd capa
cabilă a întregului colectiv de muncă.
citatea lor tehnică ® fost pusă
Ne-am referit la exemplele de la
în valoare prin acțiuni bine organi- , întreprinderea de tîmplărie metalică
zate și desfășurate cu consecvență,
și produse din mase plastice pentru
și alte colective muncitorești din
construcții și de la întreprinderea
municipiu au obținut succese re
de contactoare pentru a evidenția
marcabile. Bunăoară, Ia întreprin
posibilitățile de care dispun cele
derea de tîmplăric metalică și pro
două colective muncitorești, capaci
duse din mase plastice pentru con
tatea lor tehnică și profesională de a
strucții, prin reproiectarea profilelor,
se mobiliza în rezolvarea unor pro
realizarea unor mașini și utilaje cu
bleme de producție. Problema care
forțe proprii, introducerea de tehno
se ridică este : sînt oare folosite pe
logii moderne, a sporit productivita
deplin aceste resurse 7 Este o între
tea muncii, a fost redusă greutatea
bare Ia care am fi putut găsi răs
produselor, concomitent cu îmbună
punsul dacă am fi avut posibilita
tățirea calității lor, a crescut gradul
tea să examinăm în ce măsură sint
de valorificare a materiilor prime.
duse la îndeplinire și alte măsuri
De asemenea, proiectarea și rea
?revăzute în programele speciale. La
lizarea transformatoarelor de sudură
ntreprinderea de tîmplărie metalică,
prin puncte pentru liniile de matrini s-a spus că programele speciale
țat caroserii în industria automobi
s-ar afla la secretarul adjunct cu
lelor — un produs de o deosebită
problemele economice al comitetu-

lui de partid, care n-a fost de găsit.
La întreprinderea de contactoare,
programele au fost, de asemenea,
încuiate undeva de către șeful servi
ciului producție, plecat in delegație.
Dacă programele speciale stau
uitate prin cine știe ce sertare
și nimeni nu se interesează de ele,
este ca și cum n-ar exista. Mai poa
te fi vorba în aceste două unități in
dustriale de urmărirea cu consecven
ță a îndeplinirii programelor specia
le 7 Evident că nu.
în finalul documentării noastre am
solicitat și opinia tovarășului Pericle
Pascu, secretar al comitetului muni
cipal de partid, nu înainte de a-i
relata constatările noastre. „Intr-ade
văr — ne spune dinsul — îndepli
nirea cu consecvență a programelor
speciale a scăpat din vederea organi
zațiilor de partid din unele între
prinderi buzoiene. Astfel, deși la în
treprinderea. de contactoare au fost
introduse tehnologii moderne și asi
milate multe produse noi, totuși re
zultatele nu sînt încă pe măsura
excelentei dotări tehnice și a nive
lului înalt de calificare a personalu
lui muncitor. De asemenea, la între
prinderea de utilaj tehnologic consu
mul de metal continuă să fie ridicat,
iar în unele secții de la întreprin
derea de sirmă și produse din sirmă
productivitatea muncii este încă scă
zută. După cum sînt încă unele pro
bleme nesoluționate în ce privește
calitatea produselor la turnătoria de
la -Metalurgica-".
Concluzia care se desprinde din
investigațiile noastre este că îmbu
nătățirea stilului de muncă al orga
nelor și organizațiilor de partid, al
organelor de conducere colectivă din
întreprinderi trebuie să stea mai
mult în atenția comitetului munici
pal de partid, spre a se înlătura din
activitatea lor orice tendințe de for
malism și manifestări de tărăgănare
în înfăptuirea propriilor programe
de măsuri, așa cum a reieșit din
cazurile semnalate.

spectacole ale formațiilor artistice
de amatori, expoziții, colocvii, întîlnirile cu sătenii ale unor scrii
tori, artiști plastici, muzicieni, ac
tiviști de partid și de stat.
Muncă-cercetare-creație. Pregăti
tă timp de cîteva luni și declan
șată la jumătatea lui iunie a.c., in
coordonarea biroului comitetului
județean de partid, acțiune ce-și
propune să instituie o nouă tra
diție în viața spirituală a satelor
botoșănene — sărbătorirea in fle
care an a datei de atestare docu-

unei noi tradiții în îndeletnicirile
lor gospodărești : creșterea viermi
lor de mătase. „Toate acestea re
prezintă doar un început, aprecia
Constanta Moldoveanu, secretarul
comitetului de partid al comunei
,.Mihai Eminescu". Pentru că, pină
la următoarea ediție a sărbătoririi
datei de atestare a localității, in
iunie anul viitor, ne-am propus să
finalizăm și să includem in pro
ducție rezultatele a cinci-șase teme
de cercetare, destinate în întregi
me sporirii producțiilor vegetale și
animaliere".
Rememorînd și
omagiind trecu
tul, punind în va
loare remarcabi
lele cuceriri ale
prezentului,
în
deosebi ale ulti
melor două dece
nii, manifestările
organizate cu pri
lejul sărbătoririi
datei de atestare
documentară
se
constituie totodată
în proiecții ample și temeinic fun
damentate in viitor. Sub genericul
„Epoca Ceaușescu — epoca unui
viitor de aur". Ia Vlăsinești, Ipotești și Tudora au avut loc mai
multe dezbateri, simpozioane, mese
rotunde etc. în cadrul cărora s-au
prezentat in detaliu schițele de
sistematizare ale localităților și
programele de dezvoltare economico-socială adoptate în spiritul
orientărilor stabilite de Congresul
al XIII-lea al partidului. „Desigur,
încadrarea în prevederile sistema
tizării reprezintă o obligație lega
lă. Ne propunem însă ca partici
parea la acest act să se producă în
mod conștient, de către fiecare sătean“ — explica in cadrul unui
simpozion Nicolae Honciuc, pri
marul comunei Vlăsinești.
Manifestare complexă, ce reuneș
te intr-o viziune unitară trecutul,
prezentul și viitorul fiecărei loca
lități, sărbătorirea datei de ates
tare documentară a satelor botoșănene se poate constitui într-o nouă
tradiție în viata spirituală a acestora.

înnoiri în viata
spirituală a satului

Constantin VARVARA
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mentară — deține un conținut cu
mult mai complex.
„Pătrunderea mai aprofundată a
conceptului elaborat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu privind rolul, și
funcțiile marelui festival al mun
cii și creației „Cintarea României"
a determinat factorii educaționali
din județ să adopte o optică nouă
asupra acțiunilor și manifestărilor
ce se organizează în acest cadru.
Succint, este vorba de o preocupa
re cu mult mai mare pentru am
plificarea activității de cercetare și
de creație tehnico-științifică, pen
tru integrarea operativă a rezulta
telor acesteia in unitățile produc
tive" — spunea Lazăr Băciucu,
secretar al comitetului județean de
partid. Astfel, la Ipotești meca
nizatorii din comună au pus în
aplicare, pe terenurile
coopera
tivei agricole locale, un sistem efi
cient pentru prașila mecanică a
porumbului, conceput și elaborat
de un colectiv de specialiști condus
de dr. ing. loan Lașcu, din loca
litate. în spiritul sarcinilor stabi
lite de plenara lărgită a Consiliu
lui Național al Agriculturii din
luna mai a.c., marea majoritate a
locuitorilor comunei au participat
la acțiuni menite să pună bazele

SHvestrl A1LENEI

corespondentul „Scintaii

DRUMUL TALENTELOR TINERE,
• 9

drum al muncii și cunoașterii

Aspect dd Id Intreprinderecr de contactoare din Buzău

Foto : E. Dichiseanu

DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE

Sala de ședințe a consiliului popu
lar comunal era goală, răcoroasă.
Notam de pe graficele expuse date
despre evoluția localității, rememo
rând spusele mai multor tovarăși din
conducerea Consiliului popular al
județului Iași : „Este foarte interesânt ceea ce se petrece la Mădirjac,
localitate considerată cindva printre
cele mai Înapoiate. Progresul inregistrat de cițiva ani e senzațional.
Una e să ajungi fruntaș cînd te afli
la șosea națională, ori lipit de calea
ferată, și alta e cînd ai de adus
majoritatea materialelor de construc
ție de Ia zeci și zeci de kilometri".
încăperea e dominată de o mare
masă rotundă, inelară, cu patruzeci
de locuri în jurul ei, atîtea cite per
soane participă la sesiunile deputațjlor. In centrul inelului — un vas
uriaș cu un arbust ornamental ; pă
durea, hotărâtoare în viața și felul
de a fi al locuitorilor, nu putea lipsi
din spațiul în care se dezbat chestiu
nile lor de seamă. Sala era goală,
răcoroasă, dar iți puteai imagina pe
deputați și invitați întruniți la sfat,
ca in jurul mesei dacice, ori ca sub
un arbore secular, schimbind opinii
și căutind soluții în numele celor
2 240 de locuitori.
Ns-am gindit că grija protocolară
pe care o sugerează această ampla
sare a participanților, ca la marile
tratative internaționale, se asociază,
fără îndoială, cu o anumită înțelege
re a menirii și activității deputaților, a menirii și activității primaru
lui și ajutoarelor sale. Iată de ce
l-am Întrebat de la bun început
pe președintele biroului executiv,
Viorel lordache :
— Care credeți că este trăsătura
cea mai Importantă pentru primar
într-o comună ca a dumneavoastră 7
— Șl pentru primar, care nu este
decît primul dintre deputați, și pen
tru deputați, fără de care primarul
ar fi ca fără miini, ■ fără glas, fără
simțuri, trăsătura cea mai importan
tă într-o comună mică este să fie
exemplu In toate. El se află con
tinuu sub lupa atenției și judecății
concetățenilor. Orice vorbă neurmată de faptă, sau orice faptă contrară
vorbelor, orice sfat adresat altora și
încălcat de el însuși ar atrage o gra
vă știrbire a autorității. Și invers :
orice străduință de a fi primul cind
trebuie întreprins ceva, stirnește am
biția celorlalți, bunul lor simț, buna
lor credință, și se transformă într-un
șir continuu de acțiuni, de fapte, de
rezultate. Societatea noastră a creat
condiții ca toți oamenii să fie egali.
Nici nu ne închipuim cît de departe
merge acest simț al egalității. Dacă
trebuie cultivate legume, ori cres
cute animale, oamenii se uită dacă
și reprezentanții lor direcțl cultivă,
cresc, străduindu-se să-i ajungă.
Dacă acești reprezentanți s-ar limita
la vorbe, atunci și cei care i-au ales
er face totul să-i egaleze... doar în
vorbe. Tot așa la muncă, tot așa la
aspectul bropriei gospodării, tot așa
la îndeplinirea celorlalte îndatoriri
cetățenești.
Parcurgind numeroasele încăperi
ale dispensarului — clădire nouă, cu
etaj, strălucind de curățenie, cu ca
binete și săli de tratament sau de
așteptare mobilate și decorate cu
gust, demne de o policlinică urbană
(insă mult mai bine întreținute 1) —
U întrebăm pe medicul Cezar

„Vn trecut eroic pentru un pre
zent glorios". Cîteva zile, la rînd,
reveniți de pe cimp o dată cu asfin
țitul soarelui, cei mai mulți dintre
locuitorii comunei Vlăsinești se
imbrăcau în straie sărbătorești și
porneau spre unul dintre cămine
le culturale ale satelor componente.
Programul îl cunoșteau dinainte
(era afișat pe toate ulițele), ceea
ce făcea, uneori, ca locuitori ai re
ședinței comunei să se îndrepte
spre satele Sirbi ori Miron Costin,
sau invers, în funcție de preferința
pentru o manifestare sau alta. Se
sărbătorea
data
de atestare docu
mentară a celei
mai vechi locali
tăți din comună
(aproape 650 ani
de existentă neîn
treruptă). dar tot
ce se intîmpla
depășea cu mult
marcarea unui eveniment crono
logic. întrucît re
feratele și comu
nicările prezentate în cadrul mai
multor simpozioane purtind gene
ricul „Un trecut eroic pentru un
prezent glorios" demonstrau — cu
fapte arheologice, cu alte argumen
te științifice — că așezările de azi
ale comunei se află pe rămășițele
altora, datînd de mii de ani, această
continuitate de „coloană fără sfîrșit“ nefiind întreruptă de nici una
dintre năvălirile străine produse
de-a lungul istoriei. Manifestările
actuale răspund cum se cuvine sen
timentului de respect față de tre
cutul de luptă al neamului, față de
cei. care și-au plătit cu sacrificiul
suprem setea de libertate socială și
independență națională. Mari pa
nouri reproduceau aprecieri pre
luate din operele tovarășului
Nicolae Ceaușescu : „Ne plecăm cu
venerație in fața eroilor națiunii,
in fața celor care nu și-au pre
cupețit viafa pentru a asigura li
bertatea și progresul poporului ro
mân, care au pus, la timpul lor. o
piatră la temelia mărețului edificiu
pe care îl înălțăm astăzi pe melea
gurile României socialiste".
Același sentiment și-a găsit trans
figurarea artistică in montaje literar-muzicale, recitaluri de poezie,

Berea dacă e adevărat că a solicitat,
atit el cit și soția dinsului, să nu
efectueze ultimul an al stagiului in
centrul universitar, intr-o clinică
reputată, ci să se prezinte cu un an
mai devreme la post, pe coclaurile
Mădîrjacului. De ce a făcut-o ?
— Ne-au atras și condițiile excep
ționale de aici, ne-a atras și ideea
de a putea studia retrași de la ten
tațiile pierderii vremii, în vederea
perfecționării ulterioare, dar ne-a
atras cel mai mult spiritul oameni
lor, cit sint ei de săritori, cum se

durea comunală sau pe terasamentul
drumului a brațelor trebuincioase, la
timp și în număr suficient.
Iar dacă este așa — dacă toată
lumea participă la acțiunile de interes obștesc in frunte cu edilii aleși.
, .
dacă virtutea acestora e să fie pri
mii la faptă și chibzuitl ca gestio
nari ai averii comune, care mai este
oare diferența între primar, sau vice
președinte și orice alt bun gospodar 7
Am reluat prin această întrebare
discuția cu tovarășul Viorel lordache.
— Primarul poate fi întrecut in

• „Miracolul" unei comune unde nimic nu mai pare surprin
zător O De cîteva ori mai departe poate să însemne ți de
cîteva ori mai ieftin ® O denumire ce va figura cindva pe
.
hărțile turistice
ajută unul pe altul. Este un fel de
a fi comun tuturor, de la primar la
ultimul locuitor. Din acest mecanism
al conviețuirii nu puteau să lipseas
că medicii. La o asemenea distanță
de orice spital sau alt dispensar, nu
puteam accepta ca localitatea să ne
plătească, iar noi să-i blocăm pos
turile și să stăm trei ani departe,
într-un stagiu formal.
Am adus această temă și in discu
ția purtată cu tovarășul vicepreșe
dinte al biroului executiv al consi
liului popular, Pavel Ion.
— Spiritul de întrajutorare al oa
menilor noștri se manifestă nu nu
mai la necaz. îl puteți regăsi
și cînd e de reparat drumul acesta
da 14 kilometri, care ne leagă de
lume, cînd e de făcut vreo nouă con
strucție de interes comunal — pe
schelele căreia părinți și copii, func
ționari și țărani, profesori și elevi,
alegători și aleși lucrează umăr la
umăr — sau chiar cînd este de pre
gătit un spectacol pentru estrada
noastră de lîngă „Stejarul unirii".
— Vorbeați de drum ; am aflat că
ați adus majoritatea materialelor de
construcție de la mari distanțe...
— ...Cu lemnul stăm bine, dar pia
tra a trebuit să o cărăm și de la 200
de kilometri.
— Tocmai ! Cum reușiți 7 Că am
văzut și localități în care cade piatra
pe ele. dar drumurile tot cu hlrtoape
«tat.
— La posibilitățile altora de a efec
tua trei transporturi, cu aceleași mij
loace, noi abia apucăm să efectuăm
unul singur. Asta ne-a făcut de trei
ori mai economi, de trei ori mai chibzuiți. Nu ne putem permite nici un
fel de risipă. Fiecare e cu ochii în
patru pentru orice kilogram de ci
ment, față de orice cărămidă și orice
roabă cu balastru.
Răsfoim devizele de execuție ale
principalelor construcții din Mădir
jac și constatăm că vorbele interlo
cutorului au deplină acoperire. Con
strucția noii școli și a noii clădiri
a dispensarului a avut preț estimat
1,6 milioane lei, dar a costat numai
1,4 milioane lei, deci s-au economisit
200 mii lei, adică 1/8 din valoarea
totală. Asta în pofida cheltuielilor
suplimentare de transport, cauzate de
amplasarea geografică a comunei.
Aceste cifre includ și ceva din zum
zetul prezenței pe schele, ori în pă-

hărnicie și chibzuință de alțl gospo
dari. Strădania lui de a fi exemplu
nu înseamnă să dețină și monopolul
de cel mai bun gaspodar.
—■ Atunci prin ce trebuie să fie
mai altfel primarul decit cel mai
bun gospodar 1
— Prin mindria nutrită in numele
comunei, prin strădania ca această
mîndrie să fie Întreținută prin fapte.
Orice om poate fi mindru de loca
litatea sa, dar deputatul, primarul,
trebuie să însumeze, să amplifice
orgoliul local al tuturor. Gospodarul
obișnuit e mindru mai întii pentru
casa lui și după aceea pentru locali
tatea lui. Cu primarul este exact in
vers : el trebuie să fie mindru mai
întii pentru localitatea care l-a ales

cinema
• Pa« in doi s SCALA (11 03 72)
9,15; 11,30; 14,15;
16,30,
VICTORIA
(16 28 79) — 9: 11,15; 13,30 ; 15,45; 18;
20. EXCELSIOR (65 49 45) • - 9; 11.15;
13.30; 15,45: 18; 20
• Tineretul
Rom&nlel socialiste s
SCALA — 19. POPULAR (35 13 17) —
17: 19
• Actorul și
sălbaticii a
STUDIO
(59 53 15) — 9; 12: 115; 18
• Masca de argint1 : DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15; 17;: 19
• Nemuritorii : COSMOS (27 54 95) —
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Declarație de dragoste : SALA
MICA A PALATULUI — 17,15; 19,30,’
COTROCENI
(49 48 48) — 15, ARTA
(213186) — 9: 11; 13; 15: 17; 19, la
grădină — 20,45
• Cei mai
frumoși 20 de ani —
EPOCA CEAUȘESCU : COTROCENI
— 17: 19, PACEA — 17; 19
• Stejar — extremă urgență s PA
CEA (71 30 85) — 15
• Secretul Iul Bachus : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Primăvară pentru o oră — 9; 11;
13: 15. Ciuleandra — 16,30; 19; DOI
NA (16 35 38)

și după aceea pentru casa în car®
locuiește.
— E chiar atit de importantă această diferență 7 Se manifestă ea,
în vreun fel, practic 7
— Da, se manifestă sub forma pro
iectelor de viitor.
— Care proiecte de viitor 7 Ați
construit un centru frumos, aveți
clădiri noi pentru școală, dispensar,
instituțiile, comunale, bloc, casa spe
cialistului.' aveți moară. brutărie,
drum asfaltat pe unde cu zece ani
în urmă camioanele circulau remor
cate de tractoare, trotuare cum n-au
visat bătrânii... Ce mai năzuiți 7
— Pentru început — un obelisc al
eroilor lingă „Stejarul unirii", sădit
de părinții noștri în 1918. Apoi — în
localul vechi al școlii — un mic mu
zeu sătesc, in special cu unelte de
tehnică populară...
— ...Nu vă supărați de întrerupe
re : cine să viziteze muzeul ?
— Vizitatori are comuna. Iar cu
timpul, cind ne vom construi și un
mic motel..
— ...Motel 7 Cine să poposească pa
aceste meleaguri îndepărtate 7
— Dealurile din jur sint țesute cu.
drumuri forestiere, iar pădurile sînt
pline cu vinat. Oricind ne putem
dezvolta și activități turistice...
Un optimism sublim și pur, ca
aerul pădurilor Înconjurătoare, îți
insuflă discuția cu asemenea gospo
dari. Cutezanți și deciși, în egală
măsură, ca vremurile în care trăiesc,
ca vremurile ce i-au format.

Serqiu ANDON
Manele CORCAC1

Ce înseamnă un creator tînăr,
compozitori români, cea care va
prelua ștafeta lui Enescu, Paul Conun savant tînăr 7 Cred că no
țiunile acestea pot suferi mo
stanținescu sau Mihail Jora. a com
dificări substanțiale în funcție
pozitorilor zilelor noastre (mai
virstnici sau mai tineri), asigurind
de epocă. Acum cîteva secole
continuitatea
culturii
muzicale
(sau chiar mai puțin) un om de
românești, permanentul său pro
știință putea cu mult mai multă
gres. Deseori sintem tentați să ne
ușurință — a se citi mult mai pu
glijăm ce se întimplă în procesul
țin timp — să parcurgă cunoștin
țele pe care omenirea le poseda în
de instrucție ; școala, l’pcultatea
domeniul respectiv, pentru ca, de la
funcționează, știm asta. Sînt uzi
nele de creare, discrete, cu foc con
o virstă încă relativ mică, să poată
tinuu.
ce
asigură
permanent
trece la cercetări fundamentale, la
descoperiri, la investigarea noilor schimbul unui, mîine fără șl’îrșiț.
domenii. La fel și în. artă. îp . mu-; Sintem obișn'uiți să-i vedem doar
zică, Compozitorul se' putea forma4 pe tinerii deja lansați, cu manifes
tări publice și premii internaționa
rapid cu atit mai mult cu cit nu
le la activ, cu prezențe la Radio și
numai elementele de limbaj se pu
teau însuși mai repede, dar ele
TV sau in presă. Dar modestul
student de la compoziție, cine este
constituiau deseori singurul (sau
el și (ce este mai important) cine
aproape singurul) obiect studiat de
el (noțiunea de școală completă
va fi 7 Oare nu aici. în Conservaexistind foarte aproximativ pentru
cel ce se directions într-un sens
precis, cum ar fi fost cel al muzi
OPINII
cii). Iată de ce, nu întimplător, Vi
valdi sau Bach, Mozart sau Beetho
ven, Schubert sau Schumann erau
deja autori consacrați la 20—25 de
tor, se naște Enescu de mîine 7 Sau
ani, cu multe opusuri ce au
poate că de aici va pleca în lumea
străbătut apoi secolele, înfruntînd
muzicii cel ce va concura (în fine I)
cu succes judecata nemiloasă a Is
cu succes vedetele mondiale ale
toriei. Compozitorul secolului XX
muzicii ușoare ! Furnici harnice (și
se află în fața unor sarcini mult
mai puțin... greieri guralivi și lăumai dificile, mai greu de rezolvat.
dăroși), studenții compozitori adu
Limbajul sonor a evoluat extraordi
nă, cu sirguință, siguranță, meș
nar de mult, în plus orizontul cul
teșug, cunoștințe, idei. Și totul
tural s-a diversificat, devenind tot
se plămădește și' dospește înmai complex. Realitățile sociai-pocet, totul se face cu efort, cu
litice ale acestui sfirșit de mileniu
mari eforturi din partea lor, a
sint mai complicate decit ale orică
studenților, dar și a dascălilor
rei epoci anterioare. Iată de ce este
lor : se disecă sonata beethovenia
aproape iluzoriu să ne mai imagi
nă. se analizează arhitectura com
năm nașterea unui Mozart al seco
plexă a fugii bachiene, dar nu este
lului XX, în sensul apariției unui
uitat cintecul patriotic al lui Pocreator care, de la o virstă fragedă
rumbescu sau Chirescu și nici înîncă, să poată spune totul. Nu în _ torsăturile modal-romănești ale ar
timplător, concursurile internațio
moniilor enesciene sau ale melodi
nale pentru tinerii compozitori au
cii lui Paul Constantinescu. Struc
limită superioară 35 — eventual 40
turile severe ale lui Ștefan Nicude ani (Schubert nu a apucat
lescu, pulsația telurică a lui Tiberiu
această virstă. Mozart murea la 35
Olah, construcția ingenioasă a lui
de ani 1). Tot mai multe sînt con
Anatol Vieru sau profunzimea
cursurile fără limită de virstă. Toa
partiturii lui Aurel Stroe. finețea
te acestea atestă de fapt seriozita
lui Dan Constantinescu sau rafina
tea cu care este privită activitatea
mentul lui Miriam Marbe — iată
creatorului de muzică, complexitace au de învățat studenții de la
tea sarcinilor sale. Și atunci cum
profesorii lor, toți iluștri reprezen
putem privi tinăra. foarte tînăra
tanți ai componisticii românești. Și
generație care în momentul de fată ■ încet, încet, mai întii pentru puțini
se lansează 7
și apoi pentru tot mai mulți, încep
Evident nu putem da răspunsul
să apară nume : Mihnea Brumariu
dintr-o dată. Totuși unele precizări
sau Liviu Dănceanu — dintre
se pot încerca. Această atît de im
proaspeții absolvenți. Sau (tot din
portantă, esențială, am spune, ge
aceeași categorie, dar în altă... ca
nerație foarte tînără este aceea ce
tegorie de muzică). Daniela Nacu
se plămădește in școală, atît în li
și Sorin Raicovescu. Dintre cei
ceu, cît mai ales în Conservator.
aflați încă pe băncile facultății
y^Este de fapt generația viitoare de
amintesc de Adrian Nichiteanu și

George Ballut, de Ioana Glodeanu,
Ana Maria Avram, Cristian Romilă și loan Dobrinescu sau de
studenții anului I Anca Aleman
și Adrian Stroici. Am pomenit cîte
va nume doar. Mai sint și alte
le care, aflate acum pe un plan
secundar, pot țîșni mai tîrziu spec
taculos, imprevizibil. Acumularea
științei muzicale se face cu trudă
și rezultatele nu sînt la toți imedia
te, percutante. Esențial este faptul
că toți acești tineri, foarte tineri
creatori, cunosșuți, deocamdată doar
din cenaclurile, concertele Coiispr-’
vatorului, îșj iau rolul în serios,
api'ofundind cu pasiune meseria pe
care și-au ales-o. Ei își cunosc de
rolul in societatea viitorului pe care
o vor sluji cu armele lor. talentul
și pana de compozitor. Nobilă lor
sarcină, aceea de a transpune pe
portativ imaginea Omului, a ființei
superioare pline de ideile cele imai
înălțătoare, este grea, dificilă. Omul
acesta, contemporanul unei socie
tăți dinamice. în plină dezvoltare,
este confruntat cu o multitudine
de situații, pe care trebuie să le
depășească. Schematic, problemati
ca pare simplă. Abstractizarea ei
sonoră, echivalarea ei în stări mu
zicale sînt cu adevărat o sarcină
dificilă de care toți acești tineri
sint conștienti. Ei nu compun doar
sonate, cvartete, cîntece patriotice
revoluționare
sau
coruri
de
substanță folcloric-românească1. ei
studiază filozofia, aprofundează
sociologia culturii, se înarmează cu
argumentele psihologiei și ale so
cialismului științific, cercetează fe
nomenul sonor, bazele fizice! ala
muzicii. Este normal, este firesc ca
această foarte tînără generație
participantă, activă, plină de ener
gie, să ajungă apoi tînăra și apoi
matura generație de compozitori
români, ea să fie purtătoarea
făcliei culturii muzicale româhești
peste ani, decenii și veacuri. Ea are
menirea să dăltuiască în sujiete
imaginea nouă a unei țări ce se
dezvoltă și crește in forță economi
că și culturală neîncetat. Chipul
țării ce dorește pacea, fericirea
oamenilor a constituit și va consti
tui idealul suprem al acestor tine
re, foarte tinere generații, cea care,
modestă acum, stâ și scrie note în
Conservator. Cea care în acest an,
declarat Anul International al Ti
neretului, și-a propus să închine
fierbinți și inspirate pagini pămîntului românesc, prieteniei, dragos
tei, încrederii în oameni, în viitorul
Planetei.

Dan BUCIU

corespondentul „Scînteli"

• Urmărit I LUMINA (14 74 18) — 9;
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Legenda
dragostei : FESTIVAL
(15 63 84) — 0; __
12; -tu
16;, 11,
19, MELODIA
(11 13 40) — 9;12;
..................
16; 19
• Așa bunic, așa nepot 3 BUZEȘTI
(50 43 58) — 14; 16; 18
•
Secretul
Apollonie! :
DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
ft Joe Limonada : LIRA (317171) —
15,30; 17,30; 19,30, la grădină - - 20,43,
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17;
19. GIULEȘTI
(17 55 46) — 9 ; 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20
• Paloș contra paloș ; FLOREASCA
(33 29 71) — 9: 11 ; 13; 15,30; 17,45; 20
• Doctorițele : MIORIȚA (14 27 14) —
9; 11; 13; 15; 17; 10
• Bunul meu vecin Sam î PATRIA
(11 86 25) — 9;
1
11,45; 14,30; 17,15; 20
•
Marea
cursă î
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9>; 12; 15,30; 18,30
f
ft Filiera I î CAPITOL (16 29 17) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 20.45
A Toată lumea est« a mea ; BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12,15; 15,45;
18.45, FAVORIT (54 31 70) — 9; 12; 16;
19. GLORIA
(47 46 73) — 9,15; 12,15;
15.45; 18.15, FLAMURA (85 77 12) — 9;
13; 16; 19
• Clinele electronic s TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30: 17,45; 20
® yankeii : FEROVIAR (50 51 40) —
9; 12; 16; 19. la grădină — 20,45

Cursa
Infernală :
GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 13;
20. AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20, la grădină — 21,
CULTURAL
(83 50 13) — 9: 11,15:
13,30; 15,45; 18; 20,15
• Superman :
UNION (13 49 04) —
10; 13; 16; 19. FERENTARI (80 49 85)
— 9: 12; 16; 19. MUNCA (21 50 97) —
15,30; 19
ft Atenție la Pană de vultur : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19, FLACARA
(20 33 40) — 15; 17; 19
•

teatre
•
Filarmonica
„George Enescu"
(15 68 75, rotonda Ateneului Român) ;
Spectacol de sunet și lumină „BACH
— HANDEL". Recital Trio Baroc,
Georgeta Stolerlu — soprană. Danie
la Isipciuc — vioară — 20
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda
scriitorilor din Cișmigiu) : Spectacol
de sunet și lumină „Ev de lumină,
ev de eroism" — 21
• Teatrul Gluleștl
(sala Majestic,
14 72 34) : Jocuri crude — 19
• Teatrul satlric-muzleal „C. Tănase" (15 56 78, grădina Boema) : Boe
ma, bucuria mea ! — 19.30 ; (grădina
Cărăbuș) : Melodii, melodii — 19,30

Repere noi la Fundulea
(Urinare (lin pag. I)

alt reper nou : dincolo
de conacul Mdricăi
Sion, unde Mateiu Caragiale s-a dus să imbătrinească
savurindu-și superbele-i în
chipuiri, cimpul din
preajma
bătrînului
roșcov este cultivat cu
lavandă, mac de cul
tură, omag, amică, ci
nară, izmă și odolean
și arată ca o pictură
fauve sau una impre
sionistă ; o secție a
institutului s-a trans
format in institut de
sine stătător și se
ocupă cu cercetarea
plantelor medicinale și
aromatice. Asta vrea
să zică noul reper în
trebuințat cu dezinvol
tură de țăranii din
Fundulea — La Plan
te. In laboratoarele
din clădirea modernă
care s-a ridicat în
fața conacului matein
se vorbește despre
papaveracee, ranunculacee, valeriana offi-

cinalis și lavandula
angustifolia, dar sper
ca asta să nu determine pe nimeni
să distrugă putinele
urme lăsate de acest
.mare scriitor intr-un
peisaj peste care fla
mura' lui literară, cu
verde și aur, continuă
să fluture.
Apoi, să fi fost prin
’80. a încăput lingă
gară construcția unei
fabrici de zahăr și am
asistat la „tradiționa
la" reacție la nou
a tradiționalului moș
hîtru al satului : „Fa
brică dă zahăr ? O șă
pută, neică, de-o să
ne mute naști’ din
loc!". Anul trecut i-a
fost
tăiată fabricii
panglica inaugurală și,
deocamdată, nu s-a
in
schimbat nimic
aerul de respirat al
fundulenilor, dar deja
un alt reper topogra
fic și-a făcut loc in
limbajul lor. Sigur că
reperele vechi sint
pitorești, deși copiii de

azi nu mai știu nimic
despre ele (La Roș
cov, La Tufan, La Co
paci), dar cele noi au
o putere de sugestie ce
pare a veni dinspre
literatura științificofantastică. Din viitor
deci. Acest „La Fitotron", pe care l-am
auzit încă în urmă cu
vreo cițiva ani, mi se
pare cel mai spectacu
los (este vorba de o
hală in care cercetă
torii de la institut fac
experiențe genetice cu
plantele cele mai co
mune), șl el ar fi jus
tificat și zvonul pe
care l-am auzit chiar
atunci, cum că nume
le satului Fundulea,
chiar dacă a . fost îm
prumutat citorva so
iuri de cereale cunos
cute in toată lumea,
va fi schimbat. Mi-ar
fi plăcut să scriu in
biografiile mele ulte
rioare : „născut în co
muna Zorii Comunis
mului,
fostă
Fun
dulea...".

I
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Citadela aluminiului românesc
Actualul municipiu Slatina, în
care am copilărit și m-am pregătit
pentru viață, a fost, pînă în anul
1965, un tipic tîrg de provincie, a
cărui economie era reprezentată
doar de ateliere meșteșugărești, de
o fabrică de cherestea și de o
moară. In 1948, în ajunul naționa
lizării, totalul puterii motoarelor
instalate aici era de numai 980 CP,
iar populația orașului depășea doar
cu ceva 13 000 de locuitori. în pre
zent, Slatina are 70 000 de locuitori,
din care 46 000 sint ocupați în in
dustrie, iar valoarea producției in
dustriale depășește anul acesta 15
miliarde lei, față de numai un sfert
de miliard în 1965.
începutul acestor prefaceri pro
funde a fost marcat de intrarea in
funcțiune a întreprinderii de alu
miniu, unde lucrez și eu, și care s-a
dezvoltat și modernizat continuu în
anii din urmă, și-a sporit produc
ția și a ridicat calitatea metalului
argintiu. Ca urmare a progresului
tehnic, a crescut, de asemenea, pro
ductivitatea muncii. Se diversifică
și gama de sortimente pe care le
realizăm. Astfel, a fost asimilată
recent sîrma din aliaj de aluminiu,
siliciu și magneziu, cu o rezistență
dublă față de sirma obișnuită de
aluminiu. Noul produs este utilizat

pentru rețelele electrice din zonele
accidentate. Specialiștii noștri, in
colaborare cu cercetătorii Institutu
lui central de chimie, au obținut
un aluminiu rafinat cu o puritate
de 99,99 la sută, necesar industrii
lor electronică și farmaceutică. Au
fost introduse în producție noi
tipuri de aliaje destinate industriei
de autoturisme. Ne asigurăm, de
asemenea, din producție proprie,
peste 80 la sută din piesele de
schimb necesare întreținerii și re
parării utilajelor. Se acționează
hotărît pentru reducerea în conti
nuare a importului, pentru asimi
larea de noi sortimente și aliaje de
aluminiu necesare economiei na
ționale.
După întreprinderea noastră și-au
făcut apariția altele, ca cea de pie
se turnate din aluminiu și pistoane
auto, de prelucrare a aluminiului,
întreprinderea de produse cărbunoase, care livrează electrozi pen
tru industriile metalurgică și con
structoare de mașini, anozi clorosodici pentru industria chimică și
alte produse. Industria orașului in
clude. totodată, și fabrici textile,
unități ale industriei alimentare etc.
Paralel cu această rapidă dezvol
tare industrială, au fost înălțate
blocuri de locuințe pentru aproape

20 de mii de familii, precum și o
întreagă serie de edificii socialcuiturale, cum sint Casa de cultură
a sindicatelor, marele magazin uni
versal „Oltul", două cinematografe,
18 cămine pentru nefamiliști, o
casă de copii și un cămin-leagăn,
un spital județean, policlinici, dis
pensare, școli. Din orășelul de altă
dată au rămas doar puține clădiri.
Blocurile noi alcătuiesc întregi car
tiere, se aliniază de-a lungul
bulevardelor și străzilor „Victo
riei", „Trandafirilor", „Păcii, „Al. I.
Cuza", „Nicolae Titulescu", „Dobrogeanu Gherea", flanchează noile
piețe.
Atît colectivul întreprinderii noas
tre, cît și colectivele celorlalte uni
tăți economice din oraș, în întîmpinarea marii noastre sărbători de
la 23 August, sint angajate din plin
în îndeplinirea sarcinilor ce le
revin în acest an, răspunzînd
astfel chemării adresate între
gului nostru popor de tovarășul
Nicolae Ceaușescu de a încheia
Cincinalul actual cu realizări de
seamă in toate sectoarele vieții eco
nomice și sociale.

sint mai sărace decît au fost Pri
mele. Cu ani în urmă se aplica un
sistem de exploatare cu pilieri de
susținere. în acești pilieri rămînea
cam 15 la sută din minereu. Pen
tru a evita aceste pierderi, am in
trodus o tehnologie nouă, care ne
dă posibilitatea recuperării inte
grale a rezervei de minereu, avind,
totodată, și o serie întreagă de alte
avantaje.
Am îmbunătățit șl transportul In
subteran prin introducerea de loco
motive electrice în locul celor
diesel, mari consumatoare de car
buranți, prin luarea unor măsuri
de eliminare a strangulărilor de pe
fluxul tehnologic.
Productivitatea muncii a crescut,
de lă începutul actualului cincinal
și pînă în prezent, de la 6 tone Ia
8 tone pa post, ceea ce reprezintă
cel mai înalt nivel din bazinul mi
nier maramureșean. Numai în ac
tualul cincinal am realizat, pînă
acum, o producție suplimentară de
metale neferoase în valoare de
peste 150 milioane Iei. Noi asigu
răm circa 30 la sută din producția
de metale neferoase a Centralei
minereurilor din Baia Mare.
Situindu-se de patru,ori la rînd
în fruntea întrecerii pe țară, colec
tivul de mineri din Cavnic a cuce
rit în acest cincinal înalta distinc
ție de Erou al Muncii Socialiste,
titlu obținut pentru prima oară pe
tară de o unitate minieră.

mecanizatorii și cooperatorii noștri
au obținut 5 235 kg grîu la hectar,
5 886 kg orz și o producție medie
de 9 549 kg porumb la hectar. Po
sibilitățile noastre actuale sint însă
și mai mari și ne vom strădui să
demonstrăm acest lucru muncind
cu hotărire pentru înfăptuirea noii
revoluții agrare.
Pentru rezultatele pe care le-a
obținut, cooperativa noastră a fost
distinsă cu titlul de Erou ăl Mun
cii Socialiste și Cu alte ’ ordine șl
medalii.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a
făcut cinstea să ne viziteze în mai
multe rindurî. De fiecare dată ne-â
sfătuit ce și cum să facem pentru
a obține producții cit mai mari.
Ținem cont in permanență de aces
te prețioase îndrumări.
Dar Sintana de azi nu maî este
doar o localitate agricolă. îmi
amintesc că prin 1965 aveam în co
mună un modest atelier de tîmplărle, care dădea anual o producție
de 150 000 lei. în locul lui acum se
înaltă o importantă secție de mobilă
a Combinatului de prelucrare a
lemnului din Arad. Numai produ
sele pe care le trimite această Sec
ție la export reprezintă 33 milioane
lei anual. Avem și o serie de alte
unități economice neagricole. Dacă
în urmă cu două decenii în comuna

în aceeași zi, oaspetele a avut o
întrevedere cu Ion Ceaușescu, mi
nistru secretar de stat, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al
Planificării, în cadrul căreia au fost
abordate posibilitățile de lărgire a
conlucrării româno-somaleze în do
meniul economic și diversificării
schimburilor comerciale bilaterale.
*
La invitația Uniunii Centrale a
Cooperativelor Meșteșugărești, o de
legație a Uniunii Generale a Coope
rativelor din Irak, condusă de pre
ședintele acestei organizații, Qais
Abdul Jabbar Sheida, a efectuat, în
perioada 6—13 august, o vizită de
prietenie și schimb de experiență în
țara noastră. în cadrul convorbirilor
purtate cu conducerea UCECOM,
au fost abordate aspecte ale dezvol
tării relațiilor economice și de co
laborare dintre cele două organizații
cooperatiste.
Delegația irakiană a avut, de ase
menea. întrevederi la Ministerul In
dustriei Ușoare, CENTROCOOP și
Ministerul Construcțiilor Industriale
— Departamentul pentru construcții
în străinătate, a vizitat întreprinderi,
precum și unități ale cooperației
meșteșugărești din municipiul Bucu
rești, județele Prahova, Brașov și
Cov'asna.
La încheierea vizitei, delegația a
fost primită de tovarășul Ludovic
Fazekâs, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului.

tehnician,
Întreprinderea de aluminiu Slatina

Cavnicul a devenit oraș. Au fost
înăltăte blocuri, însumind peste 906
de apartamente confortabile, școli,
un spital, au fost asfaltate străzile.
Pentru a se asigura masa celor
peste 2 000 de mineri, înainte de
intrarea lor în șut, avem o gospodărie-anexă cu un hectar și jumă
tate de solarii, trei hectare de gră
dină de legume și cu o crescătorie
de porci.
De altfel, întreg mineritul mara
mureșean, care dă peste 40 la Sută
din metalele neferoase ale tării, se
poate
mîndri
cu
remarcabile
izbînzi obținute în acești 20 de ani:
o dată cu noile mine date în pro
ducție, în Maramureș au apărut un
institut de cercetări și unul de invățămînt superior, grupuri școlare
și licee Industriale de profil minier,
uzine constructoare de mașini și de
utilaj minier. In afară de Cavnic,
au devenit orașe șî alte centre mi
niere/ cum sint Tirgu-Lăpuș șî
Borșa,.
....
Cind facem un asemenea bilanț’
gîndul nostru curat, sentimentele
noastre de dragoste și recunoștință
6e Îndreaptă spre conducătorul
partidului și statului nostru, care a
vegheat, părintește, și asupra aces
tui colț de țară.

Mircea TODORAN

secretarul comitetului de partid
de la Exploatarea minieră Cavnic,
județul Maramureș

Chipul oamenilor — în oglinda comunei
Mă bucur de fiecare dată cînd
citesc în „Scînteia" despre marile
prefaceri petrecute în toate coltu
rile țării în acești 20 de ani de
istorie nouă care au trecut de la
Congresul al IX-lea al P.C.R., de
.cind în fruntea partidului se află
tovarășul Nicolae Ceaușescu. con
ducătorul nostru drag. Lucruri fru
moase s-au realizat în această pe
rioadă și în comuna noastră —
Sintana, din județul Arad.
Principala ocupație a locuitorilor
comunei noastre de cîmpie a fost
și rămîne, desigur, agricultura.
Cooperativa noastră agricolă de
producție „Viața nouă", în care
lucrez de la înființare, s-a numă
rat printre unitățile constituite încă
de la începuturile cooperativizării
agriculturii în țara noastră. Averea
ei Obștească depășește în prezent o
sută de milioane de lei. îi cunosc
fiecare etapă a dezvoltării sale.
Principalele culturi sînt cerealele.
Suprafețe importante sînt cultivate,
de asemenea, cu plante tehnice, cu
legume, precum șl cu plante de
nutreț necesare sectorului zooteh
nic. Întorcîndu-ne Ia anul 1964,
bunăoară, producțiile de atunci ne
apar modeste : 2 173 kg grîuj_a hec
tar, 3 224 kg porumb, 4 720 kg orz.
De atunci încoace însă, ele au cres
cut an de an. în 1984, an care pen
tru noi n-a fost chiar cel mal bun,

Ministrul agriculturii și industriei
alimentare, Gheorghe David, a avut,
marți, o întrevedere cu ministrul
afacerilor externe al Somaliei, Ab
durrahman Jama Barre, care în
treprinde o vizită oficială în țara
noastră. Au fost abordate aspecte ale
dezvoltării și aprofundării colaboră
rii româno-somaleze in domeniile
agriculturii și industriei alimentare.

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul apropiatei Zile națio
nale a Republicii Gaboneze, marți
după-amiază a avut loc în Capitală
o manifestare culturală organizată de
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, in cadrul
căreia au fost prezentate aspecte ale
dezvoltării economice și sociale din
această țară.
Au participat membri al conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și Ligii
române de prietenia cu popoarele
din Asia și Africa,
un numeros
public.
Au fost prezenți Jacques Mombo,
ambasadorul Republicii Gaboneze la
București, și membri ai ambasadei.
*
La Ambasada R. D, Germane din
București a fost organizată, marți,
o conferință de presă prilejuită de
apropiata ediție de toamnă a Tîrgului internațional de la Leipzig.
Gorlt Uwe, director general adjunct
al tîrgului, a prezentat aspecte ale
programului acestei manifestări eco
nomice, precum și ale cooperării
economice dintre tara noastră șl
R. D. Germană. România va prezen
ta la această ediție a tîrgului o
gamă largă de produse ale indus
triilor construcțiilor de mașini, chi
mice, de prelucrare a lemnului,
textile, confecții și altele.

*
Marți dimineața, navele americane
„Kidd" și „Doyle", Care au efectuat
o vizită în portul Constanța, au pă
răsit apele teritoriale românești. Pe
timpul cit. s-au aflat In țara noas
tră, membrii echipajelor au vizitat
obiective economice, cultural-turistice și monumente istorice din mu
nicipiul Constanța și de pe litoralul
românesc al Mării Negre,

(Agerpres)

Alexandru ALBU

Stăpîni ai comorilor din adîncuri
Pentru noi, minerii din Cavnic,
cel 20 de ani care au trecut de
cind tovarășul Nicolae Ceaușescu
se află la cîrma destinelor patriei
noastre au fost ani de eforturi
continue pentru valorificarea cit
măi deplină a Zăcămintelor de me
tale neferoase existente în zona
noastră, conștient! fiind de faptul
că economia națională are mare ne
voie de aceste adevărate comori
din adîncuri.
în vederea atingerii acestui scop,
■m acționat, concomitent, în mai
multe direcții. O atenție de prim
ordin am acordat, în permanență,
asigurării rezervelor necesare de
minereuri. Pentru aceasta, am in
tensificat, de la an Ia an, lucrările
de Cercetare geologică. Volumul
acestora este dublu în prezent față
de anul 1980. Ca urmare, rezervele
miniere exploatabile identificate
sint suficiente nu numai pentru
frbnturile actuale de lucru, cl și
p.eptru cele viitoare.
Ne-am preocupat, în al doilea
rlnd, de introducerea unor metode
de exploatare rațională a zăcămin
telor și de recuperare a metalelor
din minereuri, de obținerea unor
produse de calitate în condiții de
eficiență maximă. Dacă în 1965 sco
team minereu de la nivelul de 412
metri, în prezent am coborît la o
adîncime de peste 800 metri. Pro
ducția a crescut mereu, deși filoa
nele aflate la adincimi mai mari

Cronica zilei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

noastră activitatea productivă era
aproape în exclusivitate agricolă,
astăzi producția-marfă industrială
pe care o realizăm într-un an este
de 127 milioane lei. în 1965 aveam
în Sintana 185 de muncitori, iar
acum avem peste 1 600.
Multe s-au făcut la noi In co
mună. în această perioadă, șl în
domeniul social-cultural. A fost dat
in folosință un spital cu 90 de pa
turi, unde lșl desfășoară activitatea
13 medici, avem trei dispensare în
Sintana și un punct sanitar in satul
Caporal Alexa. S-ău construit două
școli generale și un liceu agro
industrial cu cantină si internat, 5
grădinițe, 4 cămine culturale Și un
cinematograf, 2 magazine universa
le, un stadion cu 1 700 locuri, iar în
acest an se vor încheia lucrările la
un nou bloc de locuințe cu 12 apar
tamente și cu spații comerciale cu
o suprafață de 500 mp. Sintana de
azi arată astfel ca o așezare mare
și frumoasă, reconstruită prin hăr
nicia locuitorilor el, dar și datorită
minunatelor condiții de muncă și
de viață pe care partidul nostru
le-a creat pe întregul teritoriu al
patriei.

Marțian MACARIE

țăran cooperator,
C.A.P. „Viața nouă”, Sintana,
județul Arad

SĂLAJ : „Ecouri meseșene"
Tradiționala sărbătoare a dansu
lui popular femeiesc „Ecouri meseșene", aflată la cea de-a 16-a
ediție, desfășurată recent în splen
didul cadru natural de pe muntele
Meseș, a reunit valoroase formații
de dansuri populare specifice unor
renumite zone folclorice. Spectaco
lul interjudețean al dansului, or
ganizat de Comitetul județean de
cultură și educație socialistă Să
laj, s-a bucurat de o deosebită
apreciere din partea numeroșilor
iubitori ai artei populare prezenți
in marele amfiteatru natural. Și-au
dat concursul dansatoare din ju
dețele Alba, Argeș, Călărași, Gorj,
Hunedoara, Mureș, Prahova, Sâtu

Mare, Sibiu, Vaslui și juo'ețul-gazdă, Sălaj. Fie că a fost vorba des
pre invîrtitele de pe Tirnave, Ciu
leandra argeșeană, Bătrîneasca hunedoreană, sîrbele din Gorj sau
Călărași, Hora din Vaslui, Brează
prahoveana sau Muiereasca din
Sălaj, dansurile prezentate au creat
o stare de dinamism, optimism, de
Vie emoție artistică.
Această amplă manifestare se
înscrie în suita acțiunilor organi
zate în scopul Valorificării celor
mai frumoase tradiții folclorice,
fiind dedicată împlinirii a două
decenii de la Congresul al IX-lea
al partidului și sărbătoririi zilei
eliberării patriei noastre. (Eugen
feglaș, corespondentul „Scînteii").

Din partea guvernului șl a poporului singaporez vă adresez mulțumiri
pentru amabilul mesaj pe care ni l-ați transmis cu prilejul Zilei noastre
naționale.

Dr. YEOH GHIM SENG
Președintele interimar
al Republicii Singapore

ZIUA INDEPENDENȚEI PAKISTANULUI
Poporul pakistanez aniversează,
astăzi, împlinirea a 38 de ani da
la proclamarea independentei țării
(14 august 1947), evocînd cu acest
prilej unul dintre cele mai impor
tante momente ale istoriei sale na
ționale. Actul de acum aproape
patru decenii a pus capăt unei
lungi perioade de dominație colo
nială, deschizînd calea unor efor
turi susținute pentru lichidarea
înapoierii moștenite din trecut șl
făurirea unei vieți noi. Dacă în
anul proclamării Independenței in
dustria era ca și inexistentă, rezumîndu-se la un număr redus de
ateliere și mici întreprinderi, as
tăzi Pakistanul dispune de o in
dustrie proprie diversificată, capa
bilă să livreze o gamă largă de
produse, ca utilaje chimice, trac
toare, autoturisme, nave, echipa
ment rulant, iar produsul național
brut a crescut de circa cinci ori.
Au fost înălțate, de asemenea,
mari baraje (Mangla, Tarbela),
s-au extins suprafețele irigate,
s-au dezvoltat știința, cultura și
învățămîntul.
în ultimii ani, procesul de dezI voltare economică a țării s-a amI plificat și mai mult, făcînd ca pe
harta Pakistanului să apară o se
rie de importante Obiective indus
triale, agricole, ca și în alte dome
nii de activitate. O dovadă eloc
ventă în această privință o oferă
I chiar anul în curs. în luna ianua
rie a fost inaugurată Uzina side
rurgică de la Pipri — cel mai mare
complex Industrial din tară. Ea
este situată la aproximativ 40 km
de Orașul Karachi, într-o zonă
unde au fost descoperite aprecia
bile zăcăminte de minereu de fier
și va avea o Capacitate de 13,6 mi
lioane tone. Tot în împrejurimile
marelui oraș din sud, la Nooriabad
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20,00 Telejurnal. în tnttmpinarea zilei
de 23 August
20,20 Actualitatea In economie. De ps
frontul muncii —■ în cinstea ma
rii sărbători
50,35 Un august de lumini biruitoare.
Emlsiuna de versuri (color)

vremea
institutul de meteorologie șl hidrolo
gie Comunică timpul probabil pentru
intervalul 14 august, ora ZO — 17 au
gust, ora 20. In țară : Vremea va fi
frumoasă și călduroasa, în toate re-

operațiile efectuate ; scutirea de
impozite și taxe a depunerilor, ciștigurilor și dobinzilor ; dobînzi și
ciștiguri în bani, obiecte și ex
cursii in străinătate ; dreptul de a
Împuternici alte persoane să dis
pună de sumele păstrate la C.E.C.;
dreptul de condiționare a restituirii
depunerilor; dreptul de a intro
duce dispoziție testamentară asupra gumelor depuse; imprescripti
bilitatea depunerilor, a dobinzilor
și cîștigurilor.

Avantajele economisiri!
pe libretul de economii
cu dobîndă și ciștiguri
Varietatea instrumentelor de economisire puse la dispoziția popu
lației de către Casa de Economii șî
Cohsemnațlunî Oferă posibilitatea
ca fiecare cetățean să aleagă, în
vederea economisirii, pe acela care
răspunde mai bine cerințelor sale.
Cetățenilor care doresc să eco
nomisească pe un libret care, pe
lingă dobînda anuală, le acordă și
șansa să obțină prin trageri la
sorți și un cîștig, Casa de Econo
mii șl Consemnațluni le prezintă
astăzi libretul de economii cu do
bîndă și ciștiguri.
Avantajul specific al depunerilor
pe acest libret constă in faptul că
din dobînda anuală de 3,5 la sută,
0,5 la sută se atribuie sub formă
de ciștiguri In bani, tar 3,0 la sută
se acordă in numerar fiecărui de
punător prin înscrierea în libret.
Cîștigurile, ale căror valori Sînt
cuprinse intre 50 000 de Iei șt 500
de lei, se acordă prin trageri la
sorți trimestriale, la care parti
cipă libretele care au în cursul tri
mestrului pentru care se face tra
gerea la sorți un sold mediu tri
mestrial de cel puțin 50 de Iei șf
care nu au fost lichidate în cursul
trimestrului respectiv.
Cîștigurile ieșite la sorți se acordă integral libretelor de econo
mii care au un sold mediu trimes
trial egal Cu cel puțin 10 Ia sută
din valoarea cîștigurilor. Dacă sol
dul mediu trimestrial este mai mic
de 10 la sută din valoarea cîștigului, se acordă un ciștig de 10 or!
mai mare declt soldul mediu tri
mestrial al libretului.
De reținut că emiterea, depune
rile Ulterioare șl restituirile la li
bretele de economii cu dobindă șl

ciștiguri se pot efectua Ia oricare
unitate proprie C.E.C. sau manda- “■
tară autorizată.
Cine poate primi informații
în legătură cu sumele
depuse Ia C.E.C.
Depunătorii la C.E.C. beneficia
ză de multiple drepturi și avan
taje, printre care și păstrarea se
cretului privind numele depunăto
rului, ale titularilor depunerilor și
operațiile efectuate de C.E.C.
Legea finanțelor șl Statutul C.E.C.
reglementează că informații in le
gătură cu Sumele depuse la C.E.C.
se dau de organele Casei de Eco
nomii și Consemnâțiuni numai în
scris, pe bază de cerere scrisă sau
de adresă, cu condiția prezentării
libretului sau indicării numărului
acestuia: titularilor libretelor de
economii; persoanelor indicate prin
clauza de împuternicire înscrisă in
libret, dat numai pentru operații
le făcute de acestea; depunători
lor, numai pentru sumele depuse
de aceștia pe numele altor per
soane; persoanelor
împuternicite
de către titulari prin procură sau
printr-o altă formă de împuterni
cire legală, în limitele stabilite
prin împuternicire; părinților
șl
tutorilor, pentru depunerile aparținind titularilor minori; persoane
lor Înscrise la dispoziția
testa
mentară, numai după decesul titu
larului și numai pentru soldul
existent la data decesului; moște
nitorilor legali sau testamentari,
prin atestarea acestei calități de '
Către organele notariale sau in
stanțele judecătorești numai pen
tru soldul existent la data .dece
sului titularului.
Potrivit legii, nici o altă per
soană In afară de cele arătate mai
sus nu are dreptul să ceară date
informative asupra depunătorilor
și operațiilor efectuate de aceștia
la Casa de Economii și Consemnațiuni.
Este important de reținut că in
strumentele de economisire oferi
te populației de unitățile C.E.C.
din
întreaga țară răspund toate
aceluiași scop: păstrarea în cea
mal deplină siguranță a economii
lor bănești personale și sporirea
acestora prin dobînzi șl ciștiguri.

• CĂRBUNE „CURAT". Pe baza
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unei tehnologii elaborate de specialiști ai
Universității „Lund", din Suedia, în orașulport Malmo a intrat, recent, in funcțiune,
in premieră rriondială, o rafinărie de cărbune care produce un excelent înlocuitor
al petrolului folosit pentru încălzirea locuințelor sau, în scopuri industriale. Fabricat din cărbune cu conținut de sulf, în
amestec cu apă și unele substanțe chimice,
noul combustibil este cu 30 la sută mai
ieftin decît petrolul, iar poluarea cu sulf
a atmosferei, prin arderea acestuia, este
simțitor redusă. Tehnologia de fabricație
permite extragerea zgurii, a metalelor
grele și a altor substanțe poluante încă
din faza de rafinare a cărbunelui, reducîndu-se astfel necesarul de costisitoare filtre
pentru coșurile termocentralelor și ale
altor unități industriale utilizatoare.

j

• CIUPERCI, IN LOC DE ÎN

GRĂȘĂMINTE CHIMICE. Dintr'°
)

serie de experimente efectuate în zone ari

de, din inițiativa Programului Națiunilor
Unite pentru mediul Înconjurător, a rezul
tat că micoriza, respectiv conviețuirea sta
bilă între anumite ciuperci și rădăcinile
plantelor superioare se dovedește a fi mai
eficientă decît ingrășămintele artificiale,
îndeosebi la culturile de leguminoase. Ca
atare, la Centrul de cercetări microbiolo
gice din Cairo, a fost organizat, recent,
un curs de specializare consacrat utilizării
endomicorizelor în lupta de stăvilire a
extinderii deșertului și de regenerare a
terenurilor aride și semiaride. Respective
le ciuperci, care se fixează pe rădăcinile
plantelor, facilitează absorbția apei șl a
elementelor nutritive din sol, sporind to
leranța la secetă, salinitate și, totodată,
stabilizînd terenurile, prin
structurarea
corectă a solului. Cursanții veniți la Cairo
dintr-o serie de țări ale Africii șl Asiei au
fost inițiațl cum pot fi aceste ciuperci izo
late, „cultivate" în laborator, in mari can
tități, și apoi folosite, prin tehnologii adecvate, pentru punerea în valoare a te
renurilor agricole.

• CIT 10 000 MILIARDE DE
SORI. Cercetători ai Institutului de radioastronomie Max-Planck su descoperit,
recent, o radiogălaxie gigantică, cu ajutorul
celui mai mare radiotelescop mobil din lume,
de lingă Bonn, prevăzut cu o antenă avind
diametrul de 100 metri. De fapt, grație aces
tui radiotelescop, cercetătorii vest-germani
au descoperit, pînă acum, în Calea Lactee, în
total, 1 200 de noi radiosurse care nu figu
raseră în nici un catalog astronomic. Din
tre toate, noua radiogalaxie gigantică, si
tuată pe locul trei, printre cele cunoscute
pînă in prezent, In ce privește dimensiu
nile, reprezintă descoperirea cea mai spec
taculoasă. Spre deosebire de celelalte ra
diosurse din Calea Lactee, In general, de
formă rotundă, aceasta prezintă o formă
alungită. Nucleul său fix, cu dimensiunea
sub o secundă de arc, ceea ce la scară
cosmică reprezintă
o zonă
minusculă,
emite imense cantități de energie, in do
meniul undelor radio, obiectul fiind la fel

glunile țării. Vtntul va sufla »Iab pînă
la moderat. Temperaturile maxime,
diurne, vor fi cuprinse Intre 27 șl 37
grade, iar cele minime, nocturne, în
tre 12 și 22 grade. In București i Vre
mea va fl călduroasă si frumoasă»
Vintul va
sufla
predominant slab.
Temperaturile maxime vor Oscila intra
32 șl 35 grade, iar cele minim® într«
17 șl 20 de grad®.

în aceste zile, numeroase colec
tive artistice din Capitală,- ca și diiialte centre Culturale ale țării, între
prind turnee în stațiunile de pe lito
ral. Astfel, Teatrul Național „I. L,
Caragiale" prezintă piesa „Idolul și
Ion Anapoda", iar Teatrul de come
die bucureștean piesa „O dragoste
nebună, nebună, nebună". Susțin, de
asemenea, spectacole și concerte la
Mamaia, Eforie Nord și Sud, precum
și in stațiunile din zona Mangalia»
Filarmonica din Ploiești, Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" din Bucu
rești, ansamblurile de cîntece șl dan
suri populare românești „Banatul" șl
„Maramureșul".
(Agerpres)

Informații sportive
FOTBAL • Etapa ® «I-a a
diviziei A la fotbal programea
ză astăzi următoarele meciuri s
Dinamo București — Chimia Rîmnicu
Vilcea
(stadion
Dinamo),
Victoria București — S.C. Bacău
(stadion Metalul), Universitatea Cra
iova — Sportul studențesc, Petrolul
Ploiești — Politehnica Timișoara,
F.C. Olt — Steaua București. F.C.
Argeș — F.C. Bihor, Universitatea
Cluj-Napoca — F.C.M. Brașov, CorVinul Hunedoara — Rapid București,
A.S.A. Tg. Mureș — Gloria Buzău.
Toate meciurile vor Începe la ora 16.
Posturile noastre de radio vor
transmite, alternativ, pe programul
I, din jurul Orei 17,45, aspecte de la
toate jocurile etapei.
CAIAC-CANOE • Intre 15 șl 18
august se vor desfășura la Malines
(Belgia) întrecerile campionatelor
mondiale de câiac-canoa.
Din lotul țării noastre fac parte,
printre alții, dublul campion olim
pic Toma Simionov, Aurel Macarencu, Angelin'Velea, Vasile Dibâ, Ionel
Constantin, Nicolae Feodosei, Ionel
Lețcaie — Ia masculin și Tecla Ma
rinescu, Agafia Constantin și Genoveva Matinache — la feminin.
CICLISM © Cea de-a 23-a ediție
a Turului ciclist al României se va
desfășura Intre 1 și 8 septembrie, în
opt etape, pe un traseu Însumind
1 165 km. La întrecere, alături de ce!
mai valoroși rutieri din țara noas
tră, și-au anunțat participarea spor
tivi din R.D. Germană, Grecia, R.F,
Germania, Olanda, Polonia, Siria șl
Turcia.
(Agerpres)

------- ——

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII-----------------ț

50,45 Memoria documentelor. Zile eroi
ce pentru noul
destin a! țării
(III)© Cu 200 zile mal devreme
21,05 Film serial (color). „Limita po
sibilului". Premieră pe țară. Pro
ducție a
televiziunii
sovietice,
Cu : Vitali Solomin,
E. Evstig
neev, a. Leontiev, I. Kuznețov;
I. Stupakov, E. Ivocîklna. Regla s
Pavel Kogan șl Piotrl Mostovoi.
Episodul 3
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Turnee ale unor teatr®
pe litoral

INFORMAȚII DE LA C.E.C.
Avantajele economisiri!
la locul de muncă
al depunătorilor
Casa de Economii și Consemnațiuni pune la dispoziția populație!
o formă avantajoasă de a econo
misi în mod constant o sumă de
bani chiar Ia
locul de muncă :
depunerile prin virament pe bază
de consimțămint scris.
Depunerile se pot efectua, la alegere, pe libretul de economii
preferat sau în contul curent per
sonal.
Prin folosirea acestei forme da
economisire se asigură efectuarea
sistematică a depunerilor lunar
sau chenzinal, fără ca depunătorul
să se deplaseze de fiecare dată la
unitatea C.E.C., aceste operații
fiind efectuate de întreprinderea
sau de instituția Ia care acesta își
desfășoară activitatea.
Cei care doresc să utilizeze această Jformă de economisire' tre
buie să completeze un formular
prin care să solicite unității socia
liste Ia care lucrează să li se de
pună la C.E.C. parțial sau total re
tribuția sau orice alte drepturi pe
care le primesc. Formularele res
pective se găsesc la ghișeele C.E.C.
din întreprinderi ori instituții sau
la oricare unitate C.E.C. și se pun
la dispoziția depunătorilor gra
tuit.
Sumele consimțite să fie depuse
la C.E.C. sînt înscrise în libretul
de economii la ghișeul C.E.C. din
întreprindere sau la
unitatea
C.E.C. unde s-au virat sumele res
pective. înscrierea în contul cu
rent personal a sumelor virate se
efectuează în mod automat de uni
tatea C.E.C. la care este deschis
contul.
Sumele consimțite a fi depuse cu
regularitate la C.E.C. se pot mo
difica în sensul majorării sau mic
șorării acestora. De asemenea, de
punătorul poate oricînd să dispună
anularea
consimțămintuiul dat,
fără nici o motivare.
De reținut că depunători! care
folosesc această formă de econo
misire beneficiază de toate drep
turile și avantajele generale acor
date de Casa de Economii și Consemnațiuni, și anume : garanția sta
tului asupra sumelor depuse, eco
nomiile puțind fi retrase oricînd ;
păstrarea secretului privind nume
le depunătorilor, ale titularilor șl

a fost inaugurată recent prima fa
brică modernă de ciment, care face
parte dintr-un număr de opt ase
menea obiective aflate în curs de
construcție ; în 1989, cînd acestea
vor fi date în exploatare, produc
ția de ciment a țării va crește cu
3.5 milioane tone față de actualul
nivel. Succese la fel de importan
te au fost obținute în ultimul timp
și in agricultură, unde lucrează o
mare parte din cei 80 de milioane
de pakistanezi. De curînd a fost
dat in exploatare primul tronson
al canalului Chasma, cu o lungime
de 93 km, care în final va face
posibilă irigarea unei suprafețe de
280 000 ha de terenuri agricole. De
asemenea, în ultimii ani au fost
electrificate 5 300 sate și construite
drumuri de țară pe o lungime de
5 000 km, s-au creat facilități de
aprovizionare cu apă potabilă pen
tru aproape 3,5 milioane de oa
meni și au fost înălțate 8 500 de
școli noi.
Animat de sentimente de priete
nie față de popoarele care au pă
șit pe calea dezvoltării de sine stă
tătoare, poporul român urmărește
cu viu interes rezultatele activității
constructive desfășurate de po
porul pakistanez. între Republica
Socialistă România și Republica
Islamică Pakistan s-au statornicit
relații de colaborare, întemeiate pe
deplina egalitate în drepturi și
avantajul reciproc, care Cunosc un
curs mereu ascendent. O contribu
ție hotăritoare la Înregistrarea
acestei evoluții pozitive au adus
înttlnlrile la
nivel înalt dintre
președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Mohammad Zia-ul
Haq, care au dat un puternic im
puls dezvoltării colaborării bilate
rale pe multiple planuri, în inte
resul ambelor popoare, al cauzei
păcii și înțelegerii internaționale.

de luminos cit 10 000 miliarde de zor! «au
I 000 de galaxii.

o

ROBOT HEXAPED., Pină }n

prezent, pentru a permite roboților să se
deplaseze in spațiu, s-au folosit, în prin
cipal, trei modalități : ei au fost dotați fie
cu roți, fie cu șenile, fie cu două picioare,
după modelul uman. Recent Insă, firma
„Odetics", din S.U.A., șl-a propus o nouă
modalitate, respectiv Înzestrarea roboților
cu... șase picioare. Primul robot hexaped,
supranumit „Odex I", se remarcă prin ca
pacitatea de a purta o povară de șase ori
mai mare decît propria greutate. Specia
liștii firmei inițiatoare a robotului hexaped
intenționează să realizeze, curînd, o serie
întreagă de asemenea roboți, cărora să li
se încredințeze „misiuni" mai complicate,
cum ar fl controlul funcționării, la parame
tri normali, a centralelor âtomoelectrlce,
cît și repararea operativă a instalațiilor
defecte ; executarea unor operațiuni cu
înalt grad de periculozitate în unele ex
ploatări miniere etc.

® REINVENTAREA ARSENA
LULUI ACUPUNCTURII. De?>
„însemnările împăratului Huangdi despre
medicină", datînd de acum mai bine de
2 000 de ani, se consemna folosirea, în
China, a nouă tipuri de ace în acupunctu
ra, în epoca modernă, pretutindeni In lu
me, se Întrebuințează, în principal, doar un
singur tip de ac pentru aceste tratamente.
După peste 30 de ani de studii experimen
tale, directorul adjunct al Institutului de
cercetări de medicină tradițională
din
provincia Shanxi a reușit să reproducă
însă toate cele nouă tipuri de ace, ceea
ce i-a adus premiul III, pa 1984, pentru
realizări tehnico-științifice, al provinciei
Shanxi.
De reținut că toate cele nouă
tipuri de ace, cu o arie largă de utilizări,
se folosesc deja In diferite secții ale cli
nicii institutului, cu foarte bune rezultate.

® ȚIGĂRI-CAFEA, O ASO
CIAȚIE PRIMEJDIOASĂ. Do cerce-

tarea posibilei acțiuni mutagens șî, prin
urmare, cancerigene a cofeinel și teofilinei, prezente in cafea și, respectiv, în
ceai, mai ales cînd consumul acestora este
însoțit de nicotină din țigări, se ocupă și
specialiști bulgari din cadrul Institutului • de oncologie din Sofia. Ei au supus
celulele ovariene ale unor hamster! influentei a două recunoscute
substanța
cancerigene, concomitent cu a fumului de
tutun, după ce le-au expus, in prealabil,
acțiunii unei anumite doze de cofeină șl
teofilină. La cromozomii celulelor expusa
cofeinei, prin includerea acesteia In hrana animalelor, s-au observat destul de
frecvente perturbări genetice, în timp ce
cromozomii celulelor expuse teofilinel nu
au fost afectați.
Deocamdată, concluzia oamenilor de
Știință este că se poate consuma ceai
fără riscul îmbolnăvirii de cancer, cafeaua
însă, în special asociată cu fumatul excesiv, este deosebit de nocivă.

D|N ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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Manifestări peste hotare consacrate
marii noastre sărbători naționale
In diferite țâri ale lumii sînt organizate, în aceste zile, manifestări
consacrate celei de-a 41-a aniversări a revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiimperialistă de Ia 23 August 1944.
PHENIAN 13 (Agerpres). — La
cooperativa agricolă de producție
„Prietenia coreeano-română" din
Sambon a avut loc o adunare fes
tivă, la care au participat Hoang
Uan Dak, secretar al comitetului de
partid al provinciei Phenianul de
Sud, alte cadre din conducerea de
partid și de stat locală, un numeros
public. In alocuțiunile rostite de
președintele C.Ă.P. și însărcinatul
cu afaceri a.i. al României la Phe
nian au fost evocate semnificația
istorică a actului de lâ 23 August
1944, succesele poporului român dobindite in opera de făurire a noii
societăți, îndeosebi în ultimii 20 de
ani, de cind in fruntea partidului
și statului român se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Participanții la adunare au vizio
nat un film artistic românesc.

PRAGA 13 (Agerpres). — Ambasa
da țării noastre la Praga, in colabo
rare cu Ministerul Culturii R.S. Cehe
și Casa de cultură a sindicatelor
din întreprinderile de transporturi
Praga, a organizat un spectacol fes
tiv, prezentat de ansamblul folclo
ric al Combinatului petrochimic
Pitești. Arta interpretativă a soliș
tilor și dansatorilor români a fost
răsplătită cu îndelungi aplauze. Au
fost prezenți Român Narozny, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al R.S. Cehoslovace, funcțio
nari superiori din Ministerul ceho
slovac de Externe, Ministerul Cul
turii al R.S. Cehe, membri ai co'mitetului național al orașului
Praga, membri ai corpului diplo
matic, oameni de cultură, un nu
meros public.
In perioada 10—ÎS august se des
fășoară in R.S. Cehoslovacă, la Luhacovice — oraș eliberat de armata
română — „Zilele culturii româ
nești", cuprinzînd o expoziție de
pictură, o gală, de filme și audiții
de muzică românească. Cu prilejul
deschiderii, in alocuțiunile rostite,
au fost evocate semnificația actu
lui istoric de la 23 August 1944,
succesele poporului român in con
strucția socialistă, precum și dez
voltarea continuă a relațiilor româno-cehoslovace.
S-a păstrat un moment de recu
legere in memoria ostașilor români
căzuți in luptele pentru eliberarea
Cehoslovaciei și au fost depuse co
roane de flori la obeliscul eroilor
români căzuți în luptele de lingă
Luhacovice.
LONDRA 13 (Agerpres). — La
Londra a avut loc adunarea festi
vă a Asociației de prietenie Marea
Britanie — România, dedicată ani
versării revoluției de eliberare so

cială și națională, antifascistă și
antiimperialistă din România.
Harry Francis, președintele co
mitetului asociației, a evocat in
cuvîntul său contribuția României
la infringerea Germaniei naziste,
semnificația actului istoric de la 23
August 1944, precum și realizările
remarcabile obținute de poporul
român in anii construcției socia
liste. El a evidențiat, de asemenea,
dezvoltarea relațiilor de prietenie
și colaborare româno-britanice in
perioada postbelică. în încheierea
adunării, participanții au adresat
președintelui Republicii Socialiste
România, Nicolae Ceaușescu, un
mesaj in care dau o înaltă aprecie
re politicii de pace a țării noastre.
A fost organizat un stand de carte
privind viața, activitatea și opera
președintelui Nicolae Ceaușescu.
De asemenea, a fost deschisă o ex
poziție de fotografii documentare.
Asistenta a urmărit cu viu interes
spectacolul grupului folcloric „Doi
na" din Londra, format din tineri
britanici, care au interpretat dan
suri populare românești.

BUENOS AIRES 13 (Agerpres).
<— In cadrul manifestărilor dedica
te aniversării revoluției de elibe
rare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și împlini
rii a 20 de ani de la Congresul al
IX-lea al Partidului Comunist
Român, la centrul cultural „San
Martin", din Buenos Aires, a fost
organizată o acțiune culturală de
dicată României. Au luat cuvîntul
președintele Societății scriitorilor
din Argentina, Carlos Alberto De
bole, președintele Consiliului pen
tru pace din această țari, dr. Aldo
Tessio, și editorul E. S. Rueda, care
au subliniat politica de pace și co
laborare promovată cu consecvență
de România socialistă, de președin
tele Nicolae Ceaușescu. A fost evi
dențiată importanța actului istoric
de la 23 August 1944 și a Congre
sului al IX-lea al P.C.R. in viața
poporului nostru.
Au participat membri ai corpului
diplomatic, oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

★

Cele mai multe victime au fost înregistrate în orașele-ghetou din pro
vincia Cape.
Pe de altă parte, persoane necu
noscute au incendiat în cursul nopții
locuința din Bradford a lui Winnie
Mandela, soția liderului populației
de culoare Nelson Mandela, încar
cerat pe viață.
★

WASHINGTON 13 (Agerpres). —
în prezent, situația din Republica
Sud-Africană este „în mod evident
gravă", fiind momentul să se ia „hotărîri radicale", a declarat purtătorul
de- cuvînt al Casei Albe, Larry Speakes, transmit agențiile United Press
International și France Presse. Speakes a afirmat că guvernul sud-african trebuie să înceapă negocieri care

să aibă ca rezultat restabilirea
„drepturilor politice" ale populației
majoritare. Agențiile remarcă faptul
că administrația este supusă tot mai
mult unor presiuni din partea opi
niei publice, ca și a diferitelor
cercuri politice, inclusiv din Con
gres, pentru a institui sancțiuni eco
nomice împotriva regimului minori
tar de la Pretoria.

Conferința generală
a O.N.U.D.I.

( OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR,
î
TRECEREA LA DEZARMARE!
ț Primul forum african consacrat problemelor securității, îI
(

VIENA 13 (Agerpres). — La Viena
au început lucrările primei Confe
rințe generale a Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare In
dustrială (O.N.U.D.I.), la care parti
cipă reprezentanți ai peste 110 state
din diferite regiuni ale lumii. Confe
rința marchează un moment de sea
mă în existența O.N.U.D.I. — trans
formarea sa din organism subsidiar
al O.N.U. în instituție specializată de
sine stătătoare. După cum se subli
niază în primul articol al actului
constitutiv — principalul său obiectiv
îl constituie „promovarea și accele
rarea dezvoltării industriale a țări
lor în curs de dezvoltare, contri
buind astfel la instaurarea noii
ordini economice internaționale".

dezarmării si dezvoltării

I
î

LOME 13 (Agerpres). — în ca
pitala Republicii Togo, Lome, a
început marți conferința panâfricană în problemele securității, dezar
mării și dezvoltării, organizată sub
auspiciile O.N.U. și Organizației
Unității Africane. Este primul fo
rum consacrat acestor probleme pe
continentul african.
Deschizînd lucrările, ministrul
togolez al echipamentelor, minelor,
poștelor și telecomunicațiilor, Barry
Moussa Barke, a spus că acest fo-

rum trebuie să devină o etapă în
semnată în cadrul campaniei internaționale pentru dezarmare lansate de O.N.U. Cursa înarmărilor pe
Pămînt și în Cosmos, a spus el,
provoacă îngrijorare legitimă în
țările în curs de dezvoltare. El s-a
pronunțat pentru adoptarea unor
măsuri efective iri vederea creării
pe continentul african de zone denuclearizate. De asemenea, ministru.1 togolez a propus marcarea
unei zile a dezarmării pe acest
continent.
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în favoarea găsirii unei

cu Hiroshima și Nagasaki sâ nu se repete!
ț MOSCOVA 13 (Agerpres). — Cu armament, au avut loc demonstra
i prilejul împlinirii a patru decenii ții de protest împotriva cursei în

soluții problemei datoriilor

ț supra orașelor japoneze Hiroshima
1 și Nagasaki, în Uniunea Sovietică
J s-au desfășurat Săptămina de so

BRASILIA 13 (Agerpres). — într-un interviu acordat ziarului „O
Globo", ministrul de externe al Bra
ziliei, Olavo Setubal, a declarat că
țara sa se pronunță în continuare
pentru convocarea unei conferințe a
țărilor datornice și a celor creditoa
re pentru a găsi o soluție problemei
datoriilor, transmite agenția Taniug.
„Tratativele politice asupra cărora
insistăm nu se referă numai la da
torii, ci și la normele care guver
nează actualul sistem financiar in
ternațional", a adăugat ministrul
brazilian. Brazilia — a spus el — se
pronunță atît pentru modificarea
acestor norme, cît și pentru sporirea
influxurilor de fonduri in țările în
curs de dezvoltare.

lidaritate cu .victimele exploziilor
nucleare și Săptămina de acțiune
pentru interzicerea armelor nu
X cleare — informează agenția
î T.A.S.S.

13 (Agerpres). —
I WASHINGTON
S.U.A. s-a desfășurat o amplă
î încampanie
antirăzboinică în legătu

ră cu comemorarea victimelor
bombardamentelor atomice de la
Hiroshima și Nagasaki din anul
I 1945. în cadrul acestei campanii, in
apropierea unui număr de 40 de
baze militare sau poligoane expe
rimentale ale unor întreprinderi de

țărilor în curs de dezvoltare

armărilor. Ei au cerut ca tragedii
ca cele de Ia Hiroshima și Na- /
gasaki să nu se repete și că armele ț
nucleare să fie lichidate.

de la bombardamentele atomice a-

i

WASHINGTON 13 (Agerpres). —
Un grup de oameni de știință de la
mai multe instituții de invățămînt
superior din Statele Unite și-au
pus semnătura pe o petiție în care
se declară împotriva programului
„Inițiativa de apărare strategică",
cunoscut și sub numele de „Războiul stelelor". Totodată, se cere
refuzarea fondurilor destinate cercetărilor in domeniul armelor cos
mice. Petiția, care se pronunță îm
potriva militarizării spațiului cos
mic, a avut un ecou pozitiv in
întreaga țară.
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ORIENTUL MIJLOCIU
® Reprezentantul S.U.A. s-ar putea întîlni cu o delegație
iordaniano-paiestiniană la Amman • Opoziția Israelului față
de o asemenea eventualitate • Ciocniri la Beirut între
milițiile rivale ® Un nou grup de deținuți libanezi eliberați
de Israel
WASHINGTON 13 (Agerpres). —
Richard Murphy, adjunct al secreta
rului de stat al S.U.A., a sosit la
Amman, în cadrul unei vizite în
Orientpl Mijlociu, unde s-ar putea
întîlni cu o delegație comună iorda
niano-paiestiniană, a anunțat purtă
torul de cuvînt al Departamentului
de Stat, Charles Redman, citat de
agențiile A.P., U.P.I. și KUNA. El a
precizat că Statele Unite „sînt pregă
tite să participe la o astfel de întîlnire dacă se va cădea de acord asu
pra aranjamentelor legate de orga
nizarea acesteia și dacă ea va avea
drept obiectiv inițierea unor nego
cieri directe între,israelieni și arabi".
„Sintem încredințați că o pace justă
și durabilă între Israel și vecinii săi
poate fi realizată numai pe calea tra
tativelor", a subliniat purtătorul de
cuvînt.

TEL AVIV 13 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe israelian. Yitzhak
Shamir, referindu-se Ia o posibilă în
trevedere între Richard Murphy,
adjunct al secretarului de stat al
S.U.A., și o delegație comună iorda
niano-paiestiniană, a declarat că Is
raelul „se opune unei intîlniri între
o personalitate americană și o dele

CONFERINȚA ORGANIZAȚII
LOR P.C. BRAZILIAN, care a
I examinat problema alegerilor mu
nicipale ce se vor desfășura in luna
noiembrie, a avut loc la .Sao Paulo.
IS-a adoptat propunerea privind ac
țiuni comune ale Partidului Comu
nist și Partidului Mișcarea Demo
cratică Braziliană în alegerile din
Sao Paulo. Potrivit
declarațiilor
| lui Jarbas Olanda, membru al C.C.
al P.C. Brazilian, conducătorul orIganizației de partid din Sao Paulo,
comuniștii brazilieni se pronunță
pentru unirea tuturor forțelor deImocratice din țară în vederea rea
lizării unor transformări progre, siste.

pace în Parcul păcii de Ia Hiroshima

Rolul stofelor europene
în întărirea securității internaționale
— evidențiat de președintele P.S.D. din R.F.G.
MOSCOVA 13 (Agerpres). — în,tr-un interviu acordat televiziunii
sovietice, Willy Brandt, președin
tele Partidului Social-Democrat din
R.F.G., a subliniat necesitatea ca
procesul început la Helsinki, pen
tru asigurarea securității și coope
rării in Europa, să nu se transfor
me în rutină. Trebuie să ne gîndim
din nou in ce domenii ale econo
miei, ecologiei, științei și tehnicii
este posibilă dezvoltarea în conti
nuare a cooperării dintre state cu
orînduiri sociale diferite — a de

clarat Willy Brandt. El a subliniat
rolul statelor europene în întărirea
securității internaționale. Experien
ța actuală — a arătat W. Brandt
— ne învață că, în condițiile exis
tenței armelor moderne de distruge
re, securitatea pe timp îndelungat
poate fi asigurată numai dacă se
încheie tratate care duc la reduce
rea armamentelor și controlul asupra lor, tratate care duc spre
progres pe calea destinderii și
dezarmării
relatează agenția
T.A.S.S.

I!
I

DECLARAȚIE. Secretarul general al P.C. Portughez, Alvaro Cunhal, a declarat că aderarea Portugaliei la Piața comună va duce la
subordonarea ecpnomiei naționale
monopolurilor internaționale. Totodată, el a criticat politica de ter
giversare a reformei agrare și de
denaționalizare a băncilor și între
prinderilor industriale, ceea ce a
dus la creșterea șomajului și a
inegalității sociale în Portugalia.

I
I
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SUDANUL ȘI IRANUL au con
venit asupra redeschiderii ambasa1 delor lor din Khartum și Teheran
Ica un prim pas în vederea reluării
relațiilor diplomatice — a anunțat
agenția sudaneză de presă S.U.N.A.,
citată, de agenția Reuter. Această
I decizie a fost adoptată cu prilejul
convorbirilor purtate cu oficialită
țile sudaneze de ministrul adjunct
I de externe iranian, Hossein SheiI

gație a O.E.P., o întîlnire care prin
însuși faptul că se produce repre
zintă o recunoaștere a O.E.P." —
transmite agenția United Press Inter
national.
„Administrația S.U.A. a hotărît
aceasta in pofida opoziției exprese a
guvernului Israelului" — a precizat
ministrul israelian.

BEIRUT 13 (Agerpres). — La Bei
rut s-au înregistrat noi ciocniri, în
tre milițiile rivale, în cursul nopții
de luni spre marți, informează agen
țiile United Press International și
France Presse. Cele mai intense
schimburi de focuri au avut loc in
zona liniei de demarcație dintre sec
toarele de est și de vest ale capita
lei libaneze.
TEL AVIV 13 (Agerpres). — Isra
elul a eliberat, marți, 161 deținuți
libanezi din închisoarea de la Atlît,
din nordul țării, care au fosț predați
oficialităților Comitetului Internațio
nal al Crucii Roșii, informează agen
țiile internaționale de presă. Citind
surse militare israeliene, agenția
France Presse menționează că in în
chisoarea de la Atlit se mai află 250
de libanezi.

Noi lupte în Salvador
SAN SALVADOR 13 (Agerpres).
— Noi lupte intre detașamentele
Frontului Farabundo Marti pentru
Eliberare Națională (F.M.L.N.) și
trupele salvadoriene trimise împo
triva lor au fost înregistrate, in ulti
mele zile, in regiunile din estul și
nordul țării — informează agenția
I.P.S. Postul de radio „Venceremos"
al F.M.L.N. a anunțat că, in cursul
confruntărilor, insurgenții au provo-

DE PRESA

scurt

TEHERAN 13 (Agerpres). — Pe
șantierul barajului Vafreghan de
lingă localitatea Saven, din Repu
blica Islamică Iran, undiȚ asociația
Romelectro-Molavi construiește acest obiectiv prioritar in economia
iraniană, a avut loc o adunare fes
tivă. Muncitorilor și personalului
tehnic le-au fost înfățișate semnifi
cația și însemnătatea momentului
sărbătorit. In încheierea adunării a
fast prezentat im film artistic ro
mânesc.

În Africa de Sud continuă demonstrațiile de protest
împotriva politicii de apartheid
PRETORIA 13 (Agerpres), — ,Ma?
nifestările populației de culoare îm
potriva sistemului de apartheid au
continuat in mai multe orașe sudafricane. Potrivit agenției . Reuter,
represiunea brutală la care au re
curs forțele polițienești ale regimu
lui rasist împotriva acțiunilor de
luptă ale populației majoritare opri
mate s-au soldat cu alți 11 morți.

UN IMPERATIV PRIMORDIAL

î
î
î

kholeslam, care efectuează o vizită
la Khartum, consacrată normaliză
rii relațiilor dintre cele două țări.

GUVERNUL DIN SRI LANKA a
respins propunerile comunității tamile prezentate la cea de-a doua
rundă de negocieri de pace, des
fășurată în capitala Bhutanului,
Thimbu — informează agențiile
Associated Press și France Presse.
S-a precizat că propunerile res
pective reprezintă o contestare a
„suveranității și integrității" țării..
In vederea reglementării conflictu
lui,
reprezentantul
guvernului
srilankez le-a cerut tamililor să
depună armele și să desființeze

cat armatei importante pierderi în
oameni și au capturat o însemnată,,
cantitate de armament și' muniție.
Agenția Prensa Latina relatează, la
rindul său, că ciocniri violente au
avut loc în zona cantonului Guarumo, din departamentul Morazan, si
tuat la circa 180 km de San Salva
dor, unde unitățile F.M.L.N. au lan
sat un atac asupra efectivelor bata
lionului „Lenea".

bazele de instruire militară din
tară și din străinătate.
DECES. Agenția China Nouă
anunță că a incetat din viață, la
virsta de 69 ani, Xiao Hua, membru al C.C. al P.C. Chinez, vice
președinte al Comitetului Național
al Conferinței Consultative Politice
Populare a R.P. Chineze.
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ACȚIUNI ANTIMAFIA. Poliția
italiană a întreprins marți o vastă
acțiune în zona situată la est de
Palermo (Sicilia), considerată ca
un refugiu probabil pentru aproximativ 200 de șefi și asasini ai Ma
fiei. căutați de justiția italiană.
Săptămina trecută, o operațiune
similară a fost organizată în cen
trul orașului Palermo. Aceste acțiuni se înscriu în cadrul eforturilor
întreprinse de autoritățile italiene
împotriva crimei organizate, în
contextul recrudescenței violenței
mafiote, în urma căreia trei poli
țiști au fost uciși intr-o perioadă
de nouă zile.

„Problema fundamentală a epocii noastre este opri
rea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, la dezar
marea nucleară, asigurarea unei păci trainice în întrea
ga lume. Noi vom face totul în această direcție!“.

AUGUST
„ROMANIA, ȚARĂ A PĂCII",
„CEAUȘESCU, EROUL PĂCII" :
aceste cuvinte pot fi întîlnite frec
vent în paginile presei mondiale,
sînt rostite de personalități cunoscu
te ale vieții politice și obștești inter
naționale, s-au înrădăcinat trainic în
conștiința contemporaneității. Ele
dau un puternic relief, o expresie'
pregnantă marii realități că apărarea
și consolidarea păcii, bunul cel mai
de preț al omenirii, s-a constituit ca
preocuparea fundamentală a întregii
activitățî internaționale a României
socialiste, în toate cele peste patru
decenii care au trecut de la istoricul
act de Ia 23 August și, mai ales, în
perioada de la Congresul al IX-lea
al partidului, denumită cu atîta în
dreptățită mîndrie de poporul nostru
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

înaltă răspundere pentru
destinele propriului popor,
pentru soarta întregii uma
nități Este firesc ca poporul ro
mân să prețuiască pacea, pentru că
el știe din propria experiență ce
înseamnă urgia războaielor. Neavînd
niciodată ambiții de cotropire sau
veleități războinice, nerîvnind nici
odată la ceea ce nu i-a aparținut,
luînd arma în mină numai și numai

NICOLAE CEAUȘESCU
pentru a-și apăra ființa națională,
„sărăcia și nevoile și neamul", cum
spunea poetul, poporul nostru, prin
marile jertfe de singe pe care le-a
dat, și-a dobîndit, o dată cu liberta
tea, și dreptul la pace. Argumentelor
trecutului li se adaugă, în același
timp, imperativele prezentului. In
tr-adevăr, înfăptuirea cutezătoarelor
programe de propășire neîntreruptă
economico-socială a patriei a fost și
este posibilă numai in condiții de
pace, liniște și securitate. Muncito
rii din fabricile noi și moderne ri
dicate în cele peste patru decenii de
viață liberă, țăranii cooperatori de
pe ogoare, cărturarii din așezămintele de invățămînt, din institutele și
laboratoarele de cercetări, toți lo
cuitorii țării aspiră din adîncul fi
inței să trăiască și să muncească în
condiții de pace și liniște, la adăpost
de amenințarea unei conflagrații nu
cleare. Iată tot atîtea temeiuri care
îndreptățesc aprecierea că întreaga
politică externă, toate acțiunile des
fășurate de țara noastră, de pre
ședintele ei pe tărîmul vieții inter
naționale s-au .subsumat și se con
centrează asupra obiectivului pri
mordial care este salvgardarea păcii.
Prioritatea absolută acordată apă
rării păcii apare mai necesară ca
oricind, astăzi cind viața internațio
nală traversează o perioadă de încor
dare fără precedent, caracterizată prin
escalada continuă a înarmărilor, în
primul rind nucleare, prin continua
rea amplasării noilor rachete într-un

șir de țări ale Europei, prin proiec
tele de militarizare a spațiului cos
mic. Pornind de la realitatea inexo
rabilă că existența armelor atomice
a dus la o schimbare radicală a mo
dului în care se pune astăzi proble
ma războiului, că în mod inevitabil
în zilele noastre un conflict mondial
s-ar transforma într-un război nu
clear, în care ar pieri întreaga ome
nire, este meritul inestimabil al pre
ședintelui României de a fi pus în
lumină cu toată limpezimea că, in
aceste împrejurări, nu există proble
mă mai importantă decît aceea
de a se face totul pentru a se pune
capăt cursei înarmărilor nucleare și
a se trece la măsuri reale de dezar
mare, de a se apăra cu toate forțele
dreptul primordial al oamenilor la
viață și la pace, la existență liberă
și demnă. Istoria va consemna la loc
de cinste inițiativele de un înalt umanism ale președintelui României,
demersurile sale de larg răsunet, vi
brantele apeluri adresate oamenilor
de stat și popoarelor de pretutindeni,
propunerile concrete avansate, pro
gramele practice de acțiune pentru
prevenirea unei conflagrații nucleare,
pentru consolidarea păcii.

Prioritatea
priorităților :
eliminarea tuturor arme
lor nucleare. Prin glasul de
înaltă autoritate al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, România s-a pro

nunțat cu toată fermitatea în repe
tate rînduri și a acționat statornic și
neobosit pentru eliberarea Europei
de amenințarea racheto-nucleară,
pentru oprirea amplasării pe conti
nent a rachetelor americane cu rază
medie de acțiune, precum și a contramăsurilor sovietice, pentru trecerea
la retragerea și distrugerea tuturor
armelor nucleare. Sint cunoscute, în
acest sens, mesajele adresate de pre
ședintele României conducătorilor
U.R.S.S. și S.U.A., ca și șefilor de
state din numeroase alte țări. Sînt
cunoscute, de asemenea, apelurile
pentru pace și dezarmare ale Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, inclusiv din prima jumătate a
acestui an, apelurile similare ale
Marii Adunări Naționale, ale altor
foruri din țara noastră, ale tinere
tului României, activitatea Comite
tului național român „Oamenii de
știință și pacea", marile adunări, mi
tinguri și marșuri ale păcii de pe
tot cuprinsul patriei, stăruie încă în
memorie răsunetul în întreaga lume
al celor 18 milioane de semnături pe
Apelul poporului român către sesiu
nea specială a Organizației Națiuni
lor Unite consacrată dezarmării. Este
cunoscută și larg apreciată consec
vența pozițiilor României la dezba
terile O.N.U., ale Conferinței pentru
dezarmare de la Geneva, ale altor
foruri care au în atenție această
problematică de vitală importanță.

Reducerea cheltuielilor și
efectivelor militare, măsuri
imediat realizabile pe calea
dezarmării. Aceasta ar constitui
un pas hotăritor în înfăptuirea ma
relui deziderat al dezarmării gene
rale, pentru care România a acționat
și acționează cu neslăbită vigoare și
tenacitate, inițiind și promovînd un
amplu program de măsuri concrete,
mergind de la simplu Ia complex,
dă la ceea ce este posibil astăzi la
ceea ce va fi posibil mîine, astfel
ca omenirea să fie total și definitiv
eliberată de coșmarul războiului,
obiectiv la care trebuie să-și aducă
contribuția toate statele lumii. în
concepția țării noastre, printre mă
surile cu aplicabilitate imediată o
importanță deosebită ar avea înghe
țarea cheltuielilor militare la nivelul
anului în curs și apoi reducerea lor
anuală cu 5—10 la sută, ca și redu
cerea, chiar din anul acesta, cu 10
la sută a trupelor din Europa și de
pe alte continente, în primul rind a
trupelor aparținind celor două alianțe
militare, țările socialiste fiind che
mate să adopte inițiative unilaterale
în acest sens, ceea ce, fără a afecta
cu nimic raportul existent de forțe,
ar demonstra în fața întregii ome
niri voința de pace a țărilor socia
liste, ar întări prestigiul lor, ar de
termina și celelalte state să le urme
ze exemplul.
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companiei JAL
TOKIO 13 (Ager
pres). — Cu mari
eforturi,
înfruntind
condițiile grele de re
lief și de timp, echi
pele de salvare au
reușit să, ajungă la
locul catastrofei avio
nului „Boeing 747“, aparținînd
companiei
Japan
Air. Lines,
care s-a prăbușit luni
cu peste 500 persoane
la bord, într-o zonă
muntoasă greu accesi
bilă. Deși nimeni nu
spera să existe supra
viețuitori, echipele de
salvare au descoperit

patru persoane care
la 17 ore după acci
dent se mai aflau in
viață — două femei și
două fetițe. Ulterior
s-a anunțat că au
mai fost găsite alte
patru persoane in via
ță. insă știrea nu a
fost confirmată de
purtătorul de cuvînt
al companiei. Purtăto
rul de cuvînt al com
paniei a declarat că
nu există încă nici o
probă privind cauzele
accidentului. Purtăto
rul de cuvînt al
JAL a precizat că.
la numai 15 minute

de la decolare, pilotul
a anunțat că o ușă a
cedat și avionul nu i
poate fi controlat. |
După alte 13 minute, ’
avionul s-a prăbușit,
luind foc. In cursul
zilei de marți, un frag- |
ment din stabilizato
rul vertical al aviogu- Ș I
lui a fost găsit la 9
km în largul țărmului ■
japonez al Oceanului > .
Pacific. Experții apre- I
ciază că. fără stabili- |
zatorul vertical, avio
nul este greu de con- \ l
trolat, fapt semnalat I
și de pilotul avionului I
prăbușit.

ROMÂNIA SOCIALISTĂ - VALOROASE CONTRIBUȚII LA SOLUȚIONAREA MARILOR PROBLEME ALE LUMII CONTEMPORANE

Activitate vastă, neobosită pentru apărarea
bunului suprem al omenirii: PACEA
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Echipele de salvare la locul accidentului avionului
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Salutînd tratativele sovieto-americane de la Geneva ca pe un fapt po
zitiv al vieții internaționale, tovară
șul Nicolae Ceaușescu arăta, cu deplin,
temei, că popoarele sînt în drept să
ceară să se ajungă cît mai grabnic
la rezultate concrete, neputindu-se
admite ca aceste negocieri să se
transforme într-un paravan, într-un
mijloc de liniștire a opiniei publice,
la adăpostul căruia să continue
nestingherit cursa înarmărilor. în
același timp. România a apre
ciat și apreciază că toate statele
continentului european au o răspun
dere deosebită, trebuie să participe,
într-o formă sau alta, la realizarea
unor acorduri care să ducă la elimi
narea rachetelor cu rază medie de
acțiune, a tuturor armelor nucleare,
în Europa și în restul lumii.

1

Securitatea
europeană,
componentă fundamentală
a apărării păcii. In ansamblul
eforturilor pentru realizarea dezar
mării și asigurarea păcii mondiale o
primordială însemnătate revine edi
ficării unui climat de securitate, în
credere și cooperare pe continentul
european, unde sînt concentrate cele
mai puternice mijloace de distrugere
și efective militare și unde se află
față în față cele două blocuri opuse.
Tocmai în virtutea acestei viziuni de
largă cuprindere potrivit căreia secu
ritatea europeană constituie o com
ponentă fundamentală a apărării
păcii, România socialistă, președin
tele ei au acționat consecvent 'pentru
dezvoltarea de relații bune, normale
cu toate statele din Europa, indife
rent de regimul social-politic —
jucînd în acest domeniu un rol de
pionierat — și a depus, totodată, o
intensă activitate in procesul de
pregătire și, apoi, în desfășurarea cu
succes a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa. Re
trospectiva, cu puțin timp in urmă,
a deceniului care a trecut de la în
cheierea acestei conferințe a prile
juit, o dată în plus, evidențierea
aportului important al țării noastre
la promovarea principiilor și obiec
tivelor Actului final de la Helsinki,
încă de la tribuna conferinței, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia
că hotărîrile adoptate, angajamen
tele asumate prin acest document
reprezintă doar un început, că este
necesar să se adopte noi măsuri, să
se continue și intensifice eforturile
pentru a se trece la acțiuni concrete
pe linia dezarmării, ca unic suport
realist al securității — iar evoluțiile
care au urmat au demonstrat juste
țea deplină a acestui punct de ve
dere. Tocmai spre a se reveni la un
curs spre destindere și a-i imprima
trăinicie și ireversibilitate, România
a avansat, în acest răstimp, nume
roase inițiative constructive, a parti
cipat activ la reuniunile generaleuropene de la Belgrad și Madrid,
numărindu-se printre promotorii
Conferinței pentru măsuri de încre
dere și de securitate și pentru dezar
mare, care se desfășoară la Stock
holm. Sînt larg cunoscute și apre
ciate propunerile țării noastre în
vederea finalizării cu succes a lu

crărilor acestui for, astfel incit hotăririle adoptate să marcheze o con
tribuție pozitivă la marele deziderat
al făuririi unei Europe unite a păcii
și colaborării, fără arme nucleare,
in care fiecare națiune să-și poată
concentra toate forțele activităților
creatoare..
Reglementarea exclusiv pe cale
pașnică, la masa tratativelor, a ori
căror litigii și diferende dintre state
este, in concepția secretarului gener
ral al partidului, o altă componentă
esențială a salvgardării și întăririi
păcii, o altă direcție de acțiune pro
movată stăruitor de România socia
listă, în lumina marelui adevăr că,
oricît de îndelungate și dificile, ne
gocierile sint infinit preferabile
recurgerii la calea armelor, care
provoacă imense vărsări de singe și
distrugeri, fără a aduce vreo soluție,
ci, dimpotrivă, cronicizează disputele,
amenințînd pacea generală.

Cuvîntul hotăritor aparți
ne popoarelor. Este convingerea
fermă a țării noastre, puternic rea
firmată de președintele ei, că po
poarele nu și-au spus ultimul cuvînt,
că forțele social-politice cele mai
largi, inclusiv conducătorii politici
lucizi care-și iubesc propriul popor
și prețuiesc pacea, sînt în măsură,
așa cum demonstrează marile mișcări
antirăzboinice de pe întreg globul,
cărora poporul nostru li se alătură
cu întreaga forță, să impună, prin
acțiunea lor unită și convergentă, o
politică nouă, corespunzătoare aștep
tărilor celor mai fierbinți ale tuturor
națiunilor, să pună capăt cursei înar
mărilor atît pe Pămînt, cît și in
Cosmos, să înlăture primejdia unei
conflagrații atomice, să asigure
triumful păcii.
Iată, în ultima instanță, conținutul
și sensul profund al întregii politici
externe a României socialiste desfă
șurate cu atîta dinamism, principia
litate și consecvență în cei 41 de ani
de viață nouă și liberă și în special
în cele două decenii ale „Epocii
Ceaușescu". Aceasta este perspectiva
optimistă a acțiunilor pe care, cum
subliniază secretarul general al
partidului, România își propune să
le întreprindă și în viitor pe tărîmul
vieții internaționale.

Romulus CĂPLESCU
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