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Creșterea mai puternică Recoltarea și depozitarea
tuturor furajelor
a productivității muncii
Spunem simplu : astăzi România
socialistă este de 32 de ori mai bo
gată, din punct de vedere al venitu
lui național, decît în anul 1945 și de
4.5 ori față de anul 1965. O spunem
simplu, dar cu conștiința clară și
convingerea fermă că această bogă
ție a țării, a noastră, a tuturor, a
sporit an de an înfăptuind neabătut
politica științifică a partidului
nostru comunist, printr-un remarca
bil efort propriu, prin munca har
nică, mereu mai productivă, a în
tregului popor.
Ne comparăm permanent cu noi
înșine și cu lumea și constatăm, cu
deplină satisfacție, că în anii con
strucției socialiste și, cu deosebire,
in anii ce au trecut de la Congresul
al IX-lea al partidului, am învățat
să-i dăm o valoare nouă timpului,
să-i smulgem tot mai mult încărcă
tura de util. Am învățat în acești
ani să comprimăm timpul pentru ca
România să înainteze neabătut și
în ritm susținut pe drumul progre
sului și bunăstării, conștienți fiind
că dezvoltarea economico-socială a
patriei noastre depinde, în primă și
ultimă instanță, numai și numai de
munca mai spornică, mai productivă
și eficientă a întregului popor.
Sint toate acestea argumente ma
jore care. ilustrează de ce partidul
nostru situează, în continuare, creș
terea mai accentuată a productivi
tății muncii între obiectivele econo
mice prioritare ale activității noas- _
tre din acest ultim an al actualului
cincinal și din cincinalul viitor. Evi
dențiind incă o dată această cerință
majoră, Ia plenara comună a Consi
liului Național al Oamenilor Muncii,
și a Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, a subliniat : „Creș
terea mai puternică a productivității
muncii constituie factorul fundamen
tal pentru înfăptuirea socialismului
și comunismului".
Se poate afirma cu certitudine că
astăzi nu există analiză sau bilanț
ale activității productive la nivelul
economiei naționale sau al între
prinderilor, secțiilor și atelierelor
care să nu acorde o atenție deose
bită, primordială
productivității
muncii. Barometru sensibil al hăr
niciei, priceperii și inițiativei crea
toare, indicator esențial al eficien
tei cu care este utilizată munca so
cială, productivitatea muncii a in
trat de mult in limbajul oamenilor,
fie că sint mineri sau petroliști, siderurgiști sau chimiști, strungari
sau constructori, economiști sau in
gineri. Și aceasta pentru că în con
știința fiecăruia a devenit tot mai
limpede că productivitatea munții,
creșterea acesteia nu constituie o',
simplă problemă de statistică sau
de. economie politică generală, ci o
problemă de viață, ofcerință obiecti
vă, determinantă a progresului economico-social al țării. Cu atit mai
mult in actuala etapă de dezvoltare
intensă a economiei, cind factorii
intensivi, de eficiență au dobindit
un rol preponderent în strategia
creșterii economice promovate de
partidul nostru. După cum, fiecăruia
îi este limpede că decalajele exis
tente între diferite țări în ce pri
vește dezvoltarea lor economică sint,
în măsură decisivă, decalaje rezul
tate din productivitatea diferită a

muncii realizată de acestea. Cu alte
cuvinte, productivitatea muncii este
indicatorul care exprimă sintetic
gradul de dezvoltare economică și
socială al fiecărei țări, posibilitățile
acesteia de progres.
Este o realitate incontestabilă fap
tul că economia românească dispu
ne in prezent de bază tehnico-materială puternică, modernă, creată in
cea mai mare parte în anii ce au
trecut de la Congresul al IX-lea al
partidului. în această perioadă au
fost construite mii de întreprinderi
noi, dotate cu tehnica cea mai avan
sată, în stare să asigure soluționarea
tuturor problemelor privind dezvol
tarea economiei naționale. Pe aceas
tă bază productivitatea muncii a
cunoscut, an de an, însemnate creș
teri. Totuși, în prezent, la noi pro
ductivitatea muncii este mai mică
decit în țările dezvoltate din punct
de vedere economic, intr-un șir de
unități economice situîndu-se sub
nivelul dotării tehnice de care dis
pun acestea. Iată de ce, oamenii
muncii din toate întreprinderile au
înalta îndatorire patriotică de a ac
ționa stăruitor, zi de zi, pentru ri
dicarea necontenită a productivității
muncii la nivelul exigențelor ac
tuale și al puternicului potențial
productiv de care dispune economia
noastră națională.
De bună seamă, direcțiile în care
trebuie să se acționeze în toate 'ra
murile și unitățile economiei națio
nale pentru sporirea forței producti
ve a muncii sint precis conturate in
Programul de creștere mai accen
tuată a productivității muncii, ela
borat din inițiativa și cu coritribuția hotărîtoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu și aprobat de fo
rurile superioare de partid și de
stat. în strînsă legătură cu preve
derile acestui program, potrivit că
ruia pînă în anul ,1990 trebuie, să se.
realizeze o dublare a productivității
muncii, este pecesar, așa cum a sub
liniat secretarul general al partidu
lui la plenara comună a Consiliului
Național al Oamenilor Muncii și a
Consiliului Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale, ca, pe baza
experienței pozitive de pînă acum,
în toate unitățile economice să se
treacă la constituirea de colective
speciale pentru stabilirea măsurilor
de organizare a producției, de reor
ganizare a lor. astfel incit, cel mai
tirziu pînă la Conferința Națională a
partidului din 1987, să fie încheiat
complet procesul de reorganizare șidotare modernă a tuturor unităților
economice. în spiritul indicațiilor și
orientărilor formulate 'cu acest pri
lej de conducerea partidului, consi
liile de conducere ale tuturor mi
nisterelor vor trebui ca, împreună
cu C.N.S.T.-ul, cu C.S.P-ul și centra
lele, să acționeze și să stabilească
măsurile necesare pentru a se asi
gura, realmente, o schimbare radi
cală, o adevărată revoluție în orga
nizarea și funcționarea tuturor în
treprinderilor.
Experiența a numeroase unități
economice atestă că promovarea lar
gă a progresului tehnic, îndeosebi
prin aplicarea tehnologiilor moderne
de fabricație, mecanizarea, automa-

în aceste zile de sfîrșit de august,
concomitent cu recoltarea diferitelor
culturi și pregătirea temeinică a insămînțărilor de toamnă, o atenție
aparte trebuie acordată strîngerii,
transportării și depozitării furajelor,
astfel încît să se asigure buna hrănire a animalelor pe timpul iernii.
Ce s-a realizat pînă acum și ce tre
buie întreprins, in continuare, in
vederea echilibrării balanței fura
jelor ?
Așa cum am fost informați la Mi
nisterul Agriculturii și Industriei
Alimentare, in acest an au fost fă
cute progrese simțitoare in ce pri
vește asigurarea unor cantități mai
mari de fin — principalul nutreț
pentru bovine și ovine. Totuși, pre
vederile din programul stabilit de
organele agricole privind acest furaj
nu au fost îndeplinite integral. Rea
lizările in ce privește stringerea si
depozitarea finului diferă mult de la
un județ la altul. Astfel, in timp ce,
în județele Bistrița-Năsăud. Brașov,
Caraș-Severin. Cluj, Covasna, Har
ghita, Maramureș, Mureș, Sibiu
— față de program — unită
țile agricole și-au asigurat aproape
în întregime cantitățile necesare, in
altele, realizările sint cu mult sub po
sibilități. Intre acestea sint județele
Argeș. Brăila, Constanța, Dîmbo
vița, Dolj, Ialomița, Mehedinți și
Vrancea. Important este ca. in
aceste zile, să se acționeze ener
gic in vederea completării stocurilor
de fin, îndeosebi prin cosirea și us
carea otavei de pe tinetele natura
le. De asemenea, este necesar să se
încheie ultima coasă la lucerna și
trifoi. Sint și alte rezerve care să
fie valorificate : iarba din zona
căilor de comunicație și din poienile
pădurilor.
Cu aceeași răspundere trebuie pri
vită și problema asigurării cantită
ților prevăzute de furaje suculente.
La această categorie, realizările —
procentual fală de prevederile din
program — sint chiar mai mici de
cît la fin. Cantități mai mari de
furaje au fost insilozate în județele
Arad. Bacău. Bistrița-Năsăud, Cluj,
Harghita. Ialomița, Sălaj. Tulcea. in
schimb. în unitățile agricole din ju
dețele Constanta, Buzău. Călărași,
Dîmbovița. Vaslui. Vrancea și altele
realizările sînt cu totul nesatisfăcă
toare. întrucît urmează o perioadă
de virf la insilozare, este necesar ca
în toate unitățile agricole să fie
luate măsuri în vederea valorifică
rii tuturor surselor de furaje care se
pretează a fi conservate sub aceas
tă formă, cum sint cocenii de po
rumb, capitulele de floarea-soarelui
etc. In mod deosebit se pune aceas
tă problemă in județele din Cimpia
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de sud a tării, unde din cauza se
cetei prelungite există cel mai ac
centuat deficit de furaje suculente.
Pentru acoperirea acestui deficit,
acum este momentul să se treacă
cu forțe sporite la recoltarea porum
bului in știulcți, întrucît cocenii,
avind incă o umiditate optimă, pot
ti insilozați în bune condiții. Desi
gur, știuleții de porumb recoltați pot
fi aduși la umiditatea prevăzută pen
tru înmagazinare prin solarizare. La
această lucrare, este necesar ca in fie
care unitate agricolă să fie concen
trate toate forțele disponibile, spre a
se asigura ca in perioada scurtă cc a
rămas pină la începerea însămînțărilor de toamnă să fie insilozate
cantități cit mai mari de coceni de
porumb. în faza a doua, cind coce
nii de porumb și-au pierdut umidi
tatea, pretutindeni trebuie să se or
ganizeze, in continuare. însilozarea
Iot- in amestec cu porumb masă ver
de. semănat in cultură dublă, sau
alte resturi vegetale in stare verde,
pină la acoperirea întregului nece
sar de furaje suculente. De aseme
nea, trebuie insilozate toate cantită
țile de tăiței de sfeclă in amestec eu
coceni, paie și alte grosiere.
Tot in scopul asigurării unor can
tități cit mai mari de furaje este
necesar ca in toate unitățile agrico
le să se organizeze stringerea și de-,
pozitarea capituielor de floarea-soa
relui. Acestea constituie un furaj
deosebit de valoros, avind aproxi
mativ aceeași valoare ca și fînul.
Pentr.it echilibrarea balanței fura
jere, .hotărîtoare sint deci acum mă
surile gospodărești pentru stringerea,
depozitarea și conservarea tuturor
resturilor vegetale care, sub o for
mă sau alta, pot fi folosite in hrana
animalelor. în această direcție, mi
nisterul de resort a cerut organelor
agricole județene șă pună pe Ptimul
plan ăl ‘ activității" ' lot urgentarea
lucrărilor de recoltare, depozitarea
tuturor furajelor, concomitent cu
pregătirea din timp a bucătăriilor
furajere. Este necesar să' fie verifi
cate și puse în stare de funcționare
toate instalațiile destinate pregătirii
furajelor de volum.
Organizațiile de 'partid de la sate
și consiliile populare comunale au
datoria să cunoască situația din fie
care unitate agricolă în ce privește
asigurarea bazei furajere in funcție
de numărul animalelor existente și
să stabilească măsuri pentru a fi
.strinse, transportate și depozitate
cantități cît mai mari de furaje,
factor de cea mai mare însemnăta
te pentru creșterea producției zoo
tehnice. pentru înfăptuirea progra
mului de dezvoltare a zootehniei.
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generale a socialismului, păcii și în
țelegerii în întreaga lume.
Au fost abordate, de asemenea,
unele aspecte ale vieții internațio
nale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
arătat că, în actualele condiții deo
sebit de complexe ale vieții politice
internaționale, este necesar să se
facă totul pentru încetarea cursei
înarmărilor, trecerea la dezarmare,
în primul rînd la dezarmarea nu
cleară, oprirea militarizării Cosmo
sului, asigurarea și întărirea păcii și
securității. Totodată, a fost reliefată
necesitatea intensificării eforturilor
tuturor popoarelor, ale forțelor iubi
toare de pace de pretutindeni, pen
tru înlăturarea pericolului unui
război nuclear, reluarea și consoli
darea procesului de destindere și co
laborare multilaterală dintre națiuni.
La primire, desfășurată într-'o
atmosferă caldă, prietenească, a luat
parte Tamara Dobrin, președinte al
Biroului Executiv al Consiliului Na
țional al F.D.U.S.
A fost de față Herbert Plâschke,
ambasadorul R. D. Germane la
București.

Ambasadorul Uniunii Sovietice
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu;
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a pri

mit, joi, pe E. M. Tiajelnlkov, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o
convorbire care s-a desfășurat
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.
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Vibrante mesaje și telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu '
ț cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a revoluției de eliberare socială ț
și națională, antifascistă și antiimperialistă
j
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Construcții noi
pentru constructorii de țară nouă

Viata de toate zilele
la Ostrovu Mic

. Țel suprem al politicii partidului și statului nostru,
al tuturor măsurilor întreprinse în cadrul amplului
proces de edificare a societății noi. socialiste, ridi
carea' nivelului de trai al întregului popor, asigurarea
unor cit mai bune condiții de muncă și de viață
tuturor cetățenilor se regăsesc in nenumărate mărturii
de înaltă civilizație materială și spirituală, făurită in
acești ani luminoși ai construcției socialiste, cu deo
sebire in perioada de după Congresul al IX-lea al
partidului.
A înflorit tara, au înflorit și mîndrele plaiuri ale
județului Dolj — străveche vatră racordată la valorile
civilizației contemporane. Unul din domeniile cele mai
edificatoare aie uriașilor pași făcuți și aci spre pro
gres il constituie amplul volum al construcțiilor de
locuințe, chipul nou dobindit prin aceasta de orașele
și satele Doljului, asemeni tuturor județelor patriei.
Este și tema convorbirii purtate cu tovarășul MIRCEA
DUȚULESCU — vicepreședinte al Comitetului exe

*

timp, o nouă cetate espus cu pasiune cîte ceva
nergetică numită Porțile
despre fiecare membru din
de Fier II. Mai mică de
colectivul ■ de constructori
aproape 5 ori decit „sora
(fierar-betoniști, lăcătuși,
din amonte", partea româ
instalatori,
energeticieni,
nească a hidrocentralei, dulgheri ș.a.). Despre mun
intrată parțial în funcțiune ca și preocupările lor, des
cu primele 3 turboagregapre prietenia și solidarita
te de 27 MW, va ajunge ca
tea omului „de șantier",
la sfîrșitul acestui an să
despre familie și copii,
producă la întreaga sa ca
despre umanizarea acestor
pacitate de 216 MW, iar
locuri. Am parcurs sala
ulterior, împr.eună cu cen
turbinelor, unde se făceau
trala suplimentară, la 270
ultimele operațiuni de aMW.
samblare a altei turbine
din
cele șase cu o putere
Ceea ce impresionează
vizitatorul este măreția lu de 27 MW realizate la
crării, ingeniozitatea con întreprinderea de con
structivă românească, ma strucții mașini electrice
terializată prin mîini har Reșița și al cărei hidroagregat va ajunge după
nice de făurari, de oameni
montare la o greutate to
aplecați cu dăruire peste
tală de 1 481 tone. Peste
timp și ape pentru a ivi
noi salbe de lumină și căi cîteva luni, turbina va fi
pusă în mișcare pentru a
noi pentru navele lum’ii.
Noua ecluză românească pulsa în magistralele elec
trice ale tării noi plusuri
de aici va fi capabilă să
asigure transbordarea in > de energie.
Am străbătut apoi cără
mai puțin de o oră a unui
rile de asfalt ale insulei și
convoi de 9 nave și un șlep.
I-am cunoscut pe cîțiva locurile pe care odinioară
din acești oameni minu se ridicau spre soare doar
nați, ajutați de tovarășul sălciile pletoase, iar azi
Mihai Taloescu, secretarul s-au ridicat case și blocuri
comitetului de partid al • pentru cei 8 000 de oameni,
sistemului
hidroenergetic din care peste 5 600 de
constructori.
și de navigație al Porți
Deși nu are o primărie
lor de Fier II. Secretarul
de partid, un om trecut de proprie, noua așezare du
rată
pe insula Ostrovu Mic
prima tinerețe, dar rămas
se conduce după aceleași
mereu tînăr, care ne-a

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită
tovarășului Erich Honecker un cald
salut și cele mai bune urări.
în cadrul întrevederii au fost
relevate cu satisfacție bunele re
lații de prietenie și colaborare care
s-au statornicit și se dezvoltă între
cele două țări și popoare, contribuția
pe care F.D.U.S. și Frontul Național
al R.D.G. au adus-o și o aduc la
amplificarea în continuare a acestor
trainice legături.
A fost subliniată importanța dia
logului la nivel înalt, care a des
chis, de fiecare dată, ample orizon
turi conlucrării multilaterale dintre
România și R. D. Germană. In spi
ritul hotărîrilor adoptate cu prilejul
vizitei oficiale de prietenie întreprin
se de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în mai, anul acesta, în R. D. Ger
mană, a fost exprimată hotărîrea de
a se acționa pentru extinderea și
întărirea pe mai departe a colabo
rării bilaterale pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural și
în alte domenii de activitate, in in
teresul edificării cu succes în cele
două țări a noii orînduiri, al cauzei

dolj :
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In aval de Porțile de
Fier I, la o distanță de cîțiva zeci de kilometri, pe'
care autobuzul ii parcurge
în mai bine de un ceas,,
străbătînd colinele cu vii
și livezi, cu legume, po
rumb sau floarea-soarelui
din mănoasa vale a Dună
rii de Jos a Mehedinților,
se ajunge la insula Ostro
vu Mic. Loc înconjurat de
apele liniștite ale noului
lac de acumulare de la
Porțile de Fier II. Cîndva,
„petic" de circa 4 500 ha de
uscat în mijloc de ape,
insula răminea pradă bălă
riilor, sălciilor și viiturilor
Dunării.
Cu prilejui unei vizite
făcute, în urmă cu cîțiva
ani,
în această zonă
de către
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului,
s-a stabilit să se constru
iască aici o nouă hidrocen
trală. De atunci, Ostrovu
Mic sau „insula cu sălcii",
cum o numeau localnicii
din împrejurimi, a început
să prindă viață. Condițiilor
naturale favorabile li s-au
alăturat strădania și tena
citatea constructorilor și
specialiștilor veniț.i de la
sora lor mai mare, Por' țile de Fier I, și de
pe alte șantiere ale lu
minii pentru a dura, peste

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, a primit, joi, 29 august, la
Snagov, delegația Consiliului Națio
nal al Frontului Național al
R. D. Germane, condusă de Lothar
Kolditz, președintele consiliului, care
efectuează o vizită în țara noastră,
la invitația Consiliului Național al
Frontului Democrației și Unității
Socialiste.
Conducătorul delegației a arătat
că ii revine plăcuta misiune,
de a transmite tovarășului
Nicolae Ceaușescu, din partea tova
rășului Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania,
președintele Consiliului de Stat al
R. D. Germane, un salut călduros și
cele mai bune urări. Totodată, oaspe
tele a mulțumit pentru întrevederea
acordată, pentru posibilitatea ofe
rită de a vizita România și de a
cunoaște realizările poporului român
in dezvoltarea economică și socială a
țării, îndeosebi în ultimele două de
cenii.

Ecluza românească de la Porțile de Fier II din insula •>
Ostrovu Mic — județul Mehedinți

legi stabilite pentru așeză
rile anume avînd drept-centru vital cetatea luminii.
Am aflat de la secretarul
comitetului de partid că
pentru specialiștii de la
Porțile de Fier II s-au

construit și s-au dat în fo
losință 34 apartamente, iar
alte 6() sînt în construcție.
Dumitru MANOLE
(Continuare

In acest generos context. Consi
liul popular județean Dolj a acor
dat construcției de locuințe o im
portanță deosebită. De la un an la
altul. în municipiul Craiova. în orașele Filiași, Băilești. Calafat și Segarcea au apărut noi cartiere, cu apartamente confortabile și toate do
tările necesare. De la Congresul al
IX-lea al partidului pină in pre
zent au fost construite aproape 65 000
apartamente ; numărul acestora este
de 7.3 ori mai mare decit numărul
apartamentelor construite în cele
două decenii anterioare. La aces
tea se adaugă casele nou construi
te de cetățeni cu sprijinul statului,
în toate cele 100 de localități doljene. Practic, numărul total al lo
cuințelor construite în perioada .ce a
trecut de la gloriosul 23 August '44
este de aproape 205 000. în care s-a
mutat peste 80 la sută din populația
județului.
— în ce măsură a schimbat acest
amplu proces constructiv geografia
județului ?
— Arhitecții Institutului județean

cutiv al Consiliului popular al județului Dolj — în
aceste zile din preajma Congresului consiliilor popu
lare.
— Perioada acestor ani — ne-a spus interlocutorul
— luminată de proiectele îndrăznețe, de largă cuprin
dere și perspectivă ale forumului comunist de acum
două decenii, este răstimpul celor mai spectaculoase
progrese cantitative și calitative înregistrate în dez
voltarea noastră. Concomitent cu dezvoltarea econo
mică, in ultimele două decenii Doljul a beneficiat de
un volum de investiții de aproape 100 miliarde lei ;
producția-marfă a județului a crescut de la 3,8 miliar
de lei, cît era în 1965, la 41,9 miliarde lei in prezent.
Ca efect al acestor transformări, au avut loc ample
prefaceri sociale, profunde mutații*. calitative asupra
nivelului de trai și civilizație al oamenilor muncii.
Una dintre acestea este creșterea gradului de ur
banizare — de la 22,5 la sută, cit era în 1965, la 45
la sută în prezent.

de proiectări — colectiv căruia i s-a
conferit în acest an. prin decret pre
zidențial. prestigiosul titlu de „Erou
al Muncii Socialiste" pentru rezulta
tele deosebite obținute în anul 1984
și ocuparea locului I. patru ani con
secutiv, în întrecerea între institu-

Din experiența consiliului
popular județean
tele de proiectare ale consiliilor
populare județene — au reușit să
confere peisajului urbanistic al Craiovei și al celorlalte patru orașe
dol.iene (fie că este vorba de edi
ficii publice sau de ansambluri de
locuințe) o arhitectură modernă, in
concordantă cu exigențele prezentu
lui. cu epoca pe care o trăim. In
orașele Filiași, Băilești, Calafat și
Segarcea s-au înălțat mii de apar

tamente, în toate aceste așezări dez
voltarea impetuoasă a industriei
fiind însoțită de elemente urbanis
tice durabile. In municipiul Craiova
au prins contur în acești ani 10 car
tiere de locuințe. Doar unul dintre
acestea. „Craiovița Nouă", numără în
prezent tot atiția locuitori cît avea
Craiova anului 1944.
Un element definitoriu al puterii
de creație urbanistică, specifică ul
timelor două decenii, îl constituie,
fără îndoială, noul centru civic al
Craiovei, construit ca urmare a in
dicațiilor prețioase date, la fața lo
cului, cu prilejul uneia din nu
meroasele vizite de lucru efectuate
pe aceste străvechi și mereu înnoi
toare meleaguri, de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Secretarul gene
ral al partidului ne-a indicat să înăl
țăm un nou centru civic, demn de
Convorbire consemnată de

Nicolae BĂBĂ1ĂU
corespondentul „Scînteii"
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TE FURAJELE - RECOLTATE TMSWATT SI DEPOZITATE INTEGRAL PENTRO
ÎN JUDEȚELE
ALBA,
DÎMBOVIȚA
SI HUNEDOARA
■I

■I

In legătură cu acțiunile întreprinse în vederea asigurării unor can
tități îndestulătoare de furaje și de bună calitate, corespondenții
noștri județeni au adresat unor specialiști de la direcțiile agricole ur
mătoarele întrebări :

1. Cit din cantitatea de furaje necesară sectoarelor
zootehnice din unitățile agricole s-a asigurat pînă acum ?
2. Ce rezerve de furaje mai există și cum a fost organi
zată valorificarea lor ?
3. Ce măsuri au fost luate in vederea completării nece
sarului de furaje ?
iată răspunsurile primite.

ALBA
loan Rizolo, director cu producția
animală la direcția agricolă :

Programul de dezvoltare a zooteh
niei județului prevede asigurarea, în
fiecare unitate agricolă, a necesa
rului de furaje, astfel incit si ■ în
perioada de stabulație să se obțină
o producție zootehnică bună. în acest
scop sînt valorificate condițiile natu
rale prielnice existente în județul
Alba. Măsurile luate în acest an
pentru creșterea producției de masă
verde pe suprafețele cultivate cu
plante furajere, precum și a celor de
pe pășuni și finețe ne asigură, com
parativ cu anii precedenți, cantități
mai mari de furaje. La această dată,
situația asigurării stocului de furaje
este de 68 la sută la fibroase, 54 la
sută la grosiere și 19 la sută la su
culente. La fibroase și grosiere se va
acoperi necesarul și vom avea un
excedent de 11 000 tone la cele din
urmă. La suculente se prelimina un
deficit de 30 000 tone.
în fiecare unitate au fost efectuate
analize și au fost identificate noi re
surse de furaje, care sînt adunate și
depozitate în finare. La fibroase re
zervele existente reprezintă 21000
tone provenite din coasa a doua și
a treia la trifoliene, otavă, coasa a
doua la plantele perene și finul de
pe finețele naturale. La cantitatea

de 45 000 tone suculente existentă în
prezent urmează să se adauge încă
160 000 tone asigurate prin culturile
duble de porumb de pe 3 000 hec
tare. rădăcinoase de pe 1 055 hecta
re, coletele de sfeclă de zahăr de
pe 1 500 hectare și borhotul rezul
tat din industrializarea sfeclei de
zahăr. De asemenea, au fost luate
măsuri pentru a se pregăti prin saramurare cocenii și ciocălăii de po
rumb. Strîngerea cocenilor de po
rumb și a altor resturi vegetale,
cum sînt vrejii de leguminoase etc.,
va asigura 54 500 tone de grosiere.
Pentru a valorifica aceste rezerve
au fost stabilite măsuri de mobili
zare a tuturor cooperatorilor și a ce
lorlalți locuitori ai satelor, a mijloa
celor mecanice din unități la cosit,
strîngerea și transportul finului, a
cocenilor de porumb, a tuturor restu
rilor vegetale care urmează să intre
în hrana animalelor. Utilajele meca
nice de însilozat au fost repartizate
cu prioritate unităților agricole care
întîmpină greutăți în realizarea sto
cului de furaje. Unele cooperative
agricole, cum sînt cele din Galda de
Jos, Șard, Ungurei, Lăncrăm, Mirăslău și altele, dispun de însemnate
cantități de furaje depozitate în furajeriile
din
incinta
fermelor
zootehnice.
— Iarna trecută, unele unități
agricole s-au confruntat cu mari
greutăți in asigurarea furajelor, apelînd la cumpărări de la alte unități.
— Multe din acestea, datorită mă
surilor luate, și-au asigurat cantități

mari de furaje, astfel încît nu vor
mai trebui să cumpere. Așa au pro
cedat
conducerile
cooperativelor
agricole din Cricău, Petrești, Aiud,
Hopirta, Bălcaciu, Pianu de Sus și
altele, care au tras învățăminte din
experiența precedentei perioade de
stabulație. Unele cooperative agrico
le nu și-au asigurat cantitățile de
fîn prevăzute. Așa sint cooperativele
agricole Unirea și Șibot. Pentru a le
veni în ajutor, direcția agricolă a
elaborat pentru aceste unități pro
grame speciale de asigurare a fu
rajelor atit pentru acest an. cit și în
perspectivă. Intre măsurile stabilite
sint și cele care se referă la în
trajutorarea cu furaje. însă nu
aceasta este soluția. Urmărim, prin
delegații noștri, să fie strinse și de
pozitate toate resturile vegetale, tot
ce oferă cîmpul și grădinile.

DÎMBOVIȚA
Cornel Petrescu, din cadrul com
partimentului producție animală al
direcției agricole :

Este un fapt evident că. în acest
an. s-au întreprins, in județul nos
tru. acțiuni deosebite, de natură să.
asigure o bază furajeră îndestulă
toare. între altele, a fost însămîntată cu lucerna o suprafață de 5 000
hectare. ponderea trifolienelor in
totalul culturilor de furaje ajungînd
la 70 la sută. Din păcate. în ce pri
vește asigurarea cantităților prevă
zute de furaje situația în momentul
de față este departe de a fi sa
tisfăcătoare. Unitățile agricole înre
gistrează. cu puține excepții, restan
te importante la toate categoriile de
furaje. Mai concret, s-au asigurat
numai 43 la sută din cantitatea de
fin prevăzută in program. 18 la sută
la suculente și 75 la sută la furaje
grosiere. Cauza o constituie condi
țiile climatice nefavorabile din acest
an : în primăvară, timpul friguros
s-a prelungit pînă în luna mai. ju
dețul fiind puternic afectat, totoda
tă. de secetă. Toate acestea au de
terminat o scădere considerabilă a
producției de masă verde. în special
la culturile perene. întrucît la cul
turile perene vechi vegetația nu s-a
mai dezvoltat, coasa a treia s-a
efectuat doar pe 1 767 hectare din
7 000 hectare. De aceea, s-a obținut
o producție de numai 16 280 kilogra
me masă verde la hectar, adică mai
puțin de jumătate față de preve
deri.
Pentru compensarea deficitului de
fin s-au semănat și se cultivă 3 500
hectare cu mei, plantă rezistentă la
secetă. Au fost identificate, totodată,
1 600 hectare din fondul silvic de pe

care vom recolta circa 3 000 tone
fin. Pentru completarea necesarului
de fîn s-au repartizat unităților agri
cole toate finețele aparținind consi
liilor populare din zona de deal,
această măsură asigurînd. potrivit
estimărilor, 2 000 tone fin. între
prinderea de pajiști va contribui, la
rindul ei, cu circa 1 000 tone, urmind ca diferența de aproape 20 000
tone să o completăm cu fîn pe care-1
vom procura prin cooperația de pro
ducție. achiziții și desfacerea măr
furilor. Mai trebuie mențiănat fap
tul că într-un număr mare de uni
tăți. mai ales in cele din consiliile
agroindustriale Vișina și Cringurile.
se acționează pentru depozitarea a
peste 5 000 tone frunzare. Referitor
la furajele suculente, doresc să pre
cizez că vom realiza din culturile
duble de porumb masă verde și sorg,
suprafața acestora fiind cu 1 200
hectare mai mare față de plan,
85 000 tone siloz, acțiune care a în
ceput și se va intensifica pe măsură
ce vegetația va avansa. Vom mai
obține aproape 80 000 tone sfeclă fu
rajeră. 6 000 tone colete și frunze de
sfeclă de zahăr si vom primi can
tități însemnate de tăiței de sfeclă
de zahăr și borhot rezultat de la
industrializarea fructelor. în sfirșit.
în ce privește furajele grosiere, ne
cesarul se va asigura prin strîngerea
Si depozitarea, in perioada următoa

re. a 77 000 tone coceni de porumb,
din care mai mult de jumătate se
vor însiloza în amestec cu tăiței de
sfeclă. De asemenea, vor fi strinse
toate capitulele de floarea-soarelui.
vrejii de mazăre si fasole, precum
Si 13 000 ciocălăi de porumb.
— Se organizează strîngerea fura
jelor în județele cu excedent de fu
raje ?
— Da, în aceste zile pleacă în ju
dețul Sălaj, unde există excedent de
furaje, 250 cosași care vor strînge,
pentru unități agricole dîmbovițene,
finul de pe 1 500 hectare de fîneață
naturală.

HUNEDOARA
Victor Herpei, director cu produc
ția animală la direcția agricolă :

Pînă acum a fost strînsă și depo
zitată 71 la sută din cantitatea pre
văzută de fin, 57 la sută din cea de
suculente, iar la grosiere s-au depo
zitat cu 32 la sută mai mult față de
cantitatea prevăzută în program. Aș
dori să remarc faptul că cea mai
mare parte a finului este depozitată
în fînare, care asigură păstrarea lui
în cele mai bune condiții, eliminînd

aproape în totalitate pierderile. Nu
mai în ultimii ani. au fost construite,
din resurse proprii, peste 200 de fi
nare noi.
Cit privește rezervele care mai
există aș vrea să precizez că, in fie
care unitate agricolă, au fost identi
ficate toate sursele de furaje ce pot
fi conservate pentru iarnă. La indi
cația comitetului județean de partid,
direcția agricolă întreprinde de două
ori pe săptămină analize în fiecare
consiliu agroindustrial privind sta
diul depozitării furajelor. Cunoscînd
temeinic situația, am inițiat cosirea
întregii suprafețe cu fîn existent in
zona montană, cit și a celor de pe
marginea șoselelor și a canalelor.
Lucrători de la direcția agricolă, îm
preună cu cadre de la consiliile
agroindustriale au depistat în zonele
montane ale județului suprafețe de
finețe pe care le-au repartizat unor
unități agricole ce au avut de sufe
rit de pe urma secetei. In locul nu
mit Șesuri de lingă Geoagiu au fost
repartizate pentru a fi cosite peste
60 hectare cu fin asociației econo
mice intercooperatiste de la Bobîlna.
Din zonele montane Burjuc și Tisa
au fost repartizate suprafețe cu fin
pentru cooperativa agricolă Ilia.
C.A.P. Dobra a primit asemenea su
prafețe in zona localității Ohoba.
Asemenea exemple ar putea conti
nua.

— Din situația operativă se des
prinde faptul că un anumit număr
de unități agricole, e drept restrîns,
n-au stocat nici jumătate din nece
sarul de fîn. Cum se va acționa pen
tru asigurarea furajelor și în aceste
unități agricole ?
— Sint cîteva unități agricole care
nu au depozitat decît cantități mici
de fin. Adevărul este că deși finul
este cosit, el se află pe cimp. In ase
menea situații se află cooperativele
agricole Peșteana, Orăștioara de Jos,
Clopotiva și altele din consiliile
agroindustriale Totești, Hațeg și Hu
nedoara. Invocarea lipsei mijloacelor
de transport nu poate acoperi insufi
cienta preocupare a conducerilor
acestor unități agricole și chiar a
consiliilor populare respective pentru
rezolvarea problemei furajelor. în
prezent se transportă 1 500—2 000
tone de fin pe zi. Creșterea ritmului
la transportul finului va permite de
pozitarea, în scurt timp, a întregii
cantități prevăzute în program. Sint
deci toate condițiile pentru a asigura
în acest an în întregime stocul de
furaje prevăzut în program.
Anchetă realizată de

Ștefan DIN1CĂ
Ion MANEA
Sabin CERBU
corespondenții

„Scinteii"

-

problemă de maximă

ÎNSEMNĂTATE
preocupare de maximă

RĂSPUNDERE
Creșterea ponderii cărbunilor, și îndeosebi a ligniților inferiori, in
balanța energetică a țării reprezintă un obiectiv economic de o deose
bită importanță, subliniat din nou, cu pregnanță, de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Disponibilitățile de cărbune ale României au foșt
luate în considerație la elaborarea liniilor directoare ale politicii ^ener
getice a partidului și statului nostru, care prevede realizarea pînă în
anul 1990 a unei producții de energie electrica de aproape 38 miliarde
kWh pe baza de cărbune și șisturi bituminoase.
înlocuirea hidrocarburilor cu combustibili solizi, atit în instalațiile de
producere a energiei electrice cit și a celei termice, este, se înțelege,
o acțiune de amploare, care necesită atit intensificarea . eforturilor
specialiștilor din domeniul concepției, proiectării și construcției de echi
pamente energetice, cît și o mare receptivitate din partea unităților
industriale în asimilarea și aplicarea rezultatelor cercetării. Subliniem
acest lucru, întrucît cercetarea științifică românească a elaborat o serie
de soluții deosebit de eficiente pentru valorificarea superioară a, cărbu
nilor inferiori. Una dintre acestea, asupra căreia vom insista. în. con
tinuare, este gazeificarea cărbunelui, adică obținerea așa-numitului gaz
de gazogen. Dar să dăm cuvîntul faptelor pentru a vedea ce s-a realizat
și ce mai trebuie făcut în acest domeniu.

Redescoperirea unor vechi
procedee ? La prima vedere s_ar
părea că da. deoarece îdeea de a
transforma cărbunele in gaz nu este
nouă, procedeul fiind cunoscut și uti
lizat în lume de aproape o jumătate
de secol. în esență, tehnologia constă
în prelucrarea termochimică a căr
bunelui in generatoare speciale, pro
ces din care rezultă oxid de carbon
și hidrogen, care sînt gaze com
bustibile. Nefiind vorba de o ardere,
gazeificarea este nepoluantă. Dar
prețul scăzut și abundența petro
lului, îndeosebi din anii ’60, au deter
minat renunțarea la utilizarea teh
nicilor de gazeificare a cărbunilor și
chiar demolarea instalațiilor existen
te în multe părți ale lumii, inclusiv
In țara noastră. însă criza de hidro
carburi manifestă pregnant în ulti
mul deceniu s-ar părea că a acțio
nat ca un factor stimulativ.
Astăzi, în multe țări procedeele de
gazeificare a cărbunelui au fost re
luate și abordate de pe pozițiile
tehnicilor și tehnologiilor actuale.
In Cehoslovacia, de pildă, în 3 mari

(Urmare din pag. I)

tizarea și robotizarea proceselor de
producție, constituie pîrghia esenția
lă de creștere mai rapidă a produc
tivității muncii. De fapt, în majori
tatea covîrșitoare a întreprinderilor,
cele mai mari resurse de sporire a
productivității muncii există tocmai
în domeniul progresului tehnic. în
acest sens se cuvine precizat că in
momentul de față in economia noas
tră sînt sute și sute de întreprinderi
unde procesele de producție se ca
racterizează printr-un înalt grad de
mecanizare și automatizare. Esen

instalații de gazeificare sub presiu
ne, circa 5 milioane de tone de
cărbune sint transformate în 2 mi
liarde mc de gaz de gazogen. Alte
circa 200 de generatoare de presiu
ne joasă asigură, gaze pentru unii
consumatori izolați. La fel în R.D.G.,
R.F.G., Polonia, Franța, S.U.A. etc.
există o serie de instalații de gazei
ficare a cărbunelui, iar gazul obținut
fie se utilizează într-o anumită uni
tate industrială, fie se introduce în
rețeaua de distribuție a gazelor na
turale pentru alimentarea consuma
torilor urbani. în U.R.S.S. funcțio
nează un număr mare de gazogene,
dar ceea ce este foarte important s-a
reușit stăpînirea cu bune rezultate a
procedeului de gazeificare a cărbu
nelui direct în zăcămînt, la adîncimi
de 150—300 m. Cinci instalații de
acest fel produc anual peste 1,5 mi
liarde mc de gaz. în Uzbekistan, la
Angren, există cea mai importantă
exploatare, aici fiind un zăcămînt
care se întinde pe 150 kmp, la o adîncime de pină la 300 m și cu o
grosime a stratului ce variază intre

țial este acum ca fn toate unitățile
să se acționeze cu hotărîre pentru
folosirea cu maximum de randa
ment a bazei tehnice moderne de
care dispune în prezent industria
nbastră, pentru extinderea susținută
a sistemelor mecanizate și automa
tizate, pentru crearea pe scară lar
gă de linii, secții și sectoare com
plet mecanizate și automatizate, un
rol deosebit de important revenind
în această privință în fiecare uni
tate economică acțiunii de autoutilare, de înzestrare prin efort propriu
cu mașini și instalații moderne, cu

GAZEIFICAREA CĂRBUNELUI
— o soluție pentru viitor, dar care se cere a fi încurajată astăzi
2 și 20 m ; gazul produs este folosit
direct în centrala electrică.
Numeroși specialiști sint de păre
re că centralele electrice de tip
„ciclu combinat", care utilizează
gazeificarea cărbunelui ca o primă
treaptă, vor fi mai ieftine și mai eficientc decît centralele electrice
convenționale, care folosesc drept
combustibil direct cărbunele, compe
titivitatea datorindu-se in cea mai
mare parte acțiunii legilor severe
împotriva poluării adoptate intr-o
serie de țări. Un consorțiu de în
treprinderi și firme constructoare de
centrale electrice din S.U.A., la care
se adaugă întreprinderi japoneze, au
investit circa 300 milioane dolari
pentru construirea unei centrale electrice de dimensiuni comerciale.
Conform calculelor, investițiile spe
cifice vor fi cu circa 3 la sută mai
mici decît în cazul unei centrale de
putere similară alimentată direct cu
cărbune, iar randamentul energetic
de transformare de 36 la sută.
Nu mai puțin importante sînt
concluziile unui studiu efectuat de
Agenția Internațională pentru Ener
gie, care arată că lichefierea cărbu
nelui prezintă un interes deosebit
pentru acele țări cu resurse energe
tice limitate, întrucît aceasta ar per
mite reducerea, in perspectiva ani
lor 2000, a dependenței lor de pe
trolul importat.
Lichefierea cărbunelui ar putea,
Intr-adevăr, să constituie o sursă
sigură de aprovizionare cu carbu
ranți, îndeosebi pentru acele state
ce dețin mari resurse de cărbune.
Iată ce se poate obține dintr-un mi
lion de tone de cărbune adoptînd 3
dintre tehnologiile de lichefiere și
gazeificare. O primă soluție este cea
care vizează hidrogenarea cărbune
lui. în acest caz se pot obține circa
450 000 tone benzină și motorină fo
losite pentru motoarele diesel sau
încălzit. Utilizînd procedeul de ga
zeificare urmat de sinteza FischerTropsh se pot produce 200 000 tone
de benzină și circa 200 000 milioane
mc de gaz combustibil sintetic. în
fine, adoptînd tehnologia gazeificării și apoi sintetizării gazului de
cărbune în metanol rezultă dintr-un
milion tone de cărbune
peste
800 000 tone metanol — materie pri
mă extrem de necesară industriei
chimice. Or, toate aceste procedee
sînt cunoscute de mult și nu trebuie
decît să le „redescoperim" și să le
punem în valoare.

In deplină concordanță cu pro
gresul tehnic realizat pe plan mon
dial, în țara noastră au fost efec
tuate studii de fundamentare a po
sibilităților de gazeificare a cărbu
nilor, în special a ligniților, atit Ia
suprafață (in instalații speciale nu
mite gazogene), cit și în subteran.
In acest sens, mai multe institute de
cercetare, în colaborare cu instituții
de învățămînt superior și unități de
producție, au experimentat o serie
de procedee de gazeificare pe insta
lații pilot și chiar industriale. De asemenea, cu rezultate asemănătoare
celor pe plan mondial s-au soldat și
cercetările de gazeificare subterană
a lignitului, reușindu-se aprinderea
și arderea controlată a unui strat de
lignit cantonat la adîncimea de
200 m, în condiții hidrogeologice
grele.

SEMNALĂM
O EXPERIENȚĂ
CE TREBUIE
EXTINSĂ
Șl GENERALIZATĂ
Cercetarea științifică și-a
spus cuvîntul, dar... Dacă sa"
zeificarea subterană a cărbunelui
este încă în fază de experimentare,
cu aplicabilitate într-un viitor mai
mult sau mai puțin apropiat, nu același lucru putem spune despre
procedeele deja cunoscute care și-au
dovedit valabilitatea cu ani în urmă.
In (ara noastră, înainte de anul
1955 existau peste 50 de gazogene
instalate la diferite fabrici de sticlă,
materiale de construcții, pentru us
carea unor substanțe nemetalifere
etc. Astăzi au mai rămas doar 12,
dintre care 7 din cele existente
înainte. Sînt instalații din prima
generație. Seria noii generații de
gazogene a fost inaugurată anul tre
cut la întreprinderea română de
pîslă și postavuri tehnice din Bucu
rești, ele fiind concepute la Institutul

de cercetare științifică și inginerie
tehnologică pentru echipamente energetice.
Iată ce ne spune ing. Valcriu
Anghel despre noile tipuri de in
stalații concepute de specialiștii
români.
— Noutatea rezultatelor obținute
de colectivul nostru constă în faptul
că am reușit să gazeil'icăm cărbune
le inferior, lignitul cu putere calori
că de numai 1 400—1 500 kcal/kg. în
anul 1982, cu prilejul unei vizite de
lucru in institutul nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu ne-a indicat, ca
pe baza cercetărilor obținute, să
trecem, în cel mai scurt timp, la
realizarea de gazogen pentru uz in
dustrial. Si iată care este bilanțul
realizărilor noastre in momentul de
față : am conceput proiectele pentru
trei tipuri de instalații : una. avind
capacitate de o gigacalorie pe oră. a
și fost executată și omologată, funcționind cu bune rezultate la între
prinderea română de pîslă și pos
tavuri tehnice, asigurînd acestei în
treprinderi circa 50 la sută din ne
cesarul de gaze, pe un cazan. Un al
doilea proiect are în vedere gazogene
de 3 gigacalorii pe oră. Unul dintre
ele este în curs de punere în func
țiune și omologare la Întreprinderea
„Refractara" din Aleșd. Tot aici ur
mează să se mai monteze alte 3 asemenea instalații de aceeași capa
citate. In fine, pentru gazogenul de
4—5 Gcal/oră — dimensiunea maxi
mă posibilă ce se poate construi
după tehnologia de gazeificare ela
borată de noi — ne străduim să-i
găsim beneficiari. Dintre toate este
cea mai complexă instalație. Două
gazogene de acest tip au și fost executate, din fondurile institutului,
la C.U.G. — Cluj-Napoca. Problema
este cine le vrea ?

...Beneficiarii pasează
răspunderea. Intr-adevăr, aceasta-i întrebarea. Și nu intîmplător,
interlocutorul nostru spune că „se
străduiește" să găsească un benefi
ciar. Din cite am aflat, acest tip de
gazogen fusese inițial prevăzut să
fie amplasat la termocentrala de la
Doicești. Gazul de gazogen urma să
înlocuiască păcura folosită ca su
port pentru arderea cărbunelui in
termocentrală. Studiile de amplasa
ment arată însă că la Doicești. nu
există spațiu pentru construirea in

CREȘTEREA MAI PUTERNICA A PRODUCTIVITĂȚII MUNCH
parametri tehnici și economici cît
mai ridicați.
Este cunoscută importanța cu
totul deosebită pe care con
ducerea partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu o acordă ridicării
nivelului de cunoștințe profesionale,
tehnice și științifice al tuturor oa
menilor muncii. Și în mod firesc,
întrucît nivelul tehnic ridicat al
mijloacelor de producție, exigențele
actuale ale revoluției tehnico-știin-

țifice și ale organizării superioare a
producției și a muncii ridică pe un
plan superior rolul factorului uman
în creșterea productivității muncii,
în acest sens, asigurarea unei pre
gătiri profesionale solide, bazată pe
însușirea profundă a cunoștințelor
tehnice, de specialitate, de către fie
care om al muncii constituie o ce
rință imperioasă pentru a utiliza cu
maximum de eficiență puternicul
potențial productiv de care dispun

unitățile economice, pentru a face
față exigențelor calitative superioa
re ale actualei etape de dezvoltare
intensivă a economiei naționale.
Iată de ce în toate unitățile și ra
murile economiei este absolut nece
sar să se aplice neabătut, energic
măsurile stabilite de conducerea
partidului pentru ridicarea nivelului
de pregătire profesională, tehnicoștiințifică a personalului muncitor,
îmbunătățirea în continuare a in-

stalațiilor. în anul 1982, proiectul
este transferat la centrala termică a
Fabricii de zahăr de la Ianca, ju
dețul Brăila. Iarăși note de coman
dă, studii d'g: amplasament, adaptări
de proiect. între timp. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
obține pentru respectiva fabrică cotă
de gaze naturale. „Cotă provizorie"
insă, probabil că și in ideea ca între
timp să fie construite și njontate gazogenele ce vor trebui să substituie
gazele naturale.
Neglijînd acest „neînsemnat" as
pect, M.A.I.A. hotărăște, în anul
1983... transferul gazogenului la cen
trala termică a Fabricii de zahăr de
la Zimnicea. Și aici, din nou studii,
din nou reproiectări. Brusc, benefi
ciarul iși „amintește" insă că are o
producție sezonieră, că centrala sa
termică nu funcționează decit o pe
rioadă limitată de timp și, prin
urmare, amortizarea costurilor insta
lațiilor s-ar face intr-o perioadă
foarte lungă. De la Institutul de
studii și proiectări energetice, uni
tate care a proiectat centrala termi
că de la Zimnicea, aflăm că lucru
rile nu sint decît parțial adevărate.
Această centrală nu asigură energia
termică doar pentru Fabrica de
zahăr, ci și pentru orașul Zimnicea.
Prin _ urmare, funcționarea sa nu
este în totalitate sezonieră. Firește
că în această situație, așa cum ne
demonstrau și calculele de eficiență
ale ing. V. Anghel, costul instalației
de gazeificare a cărbunelui s-ar amortiza foarte repede — în numai
trei ani șî jumătate — doar din
cosțul celor 7 700 tone de păcură de
venită disponibilă prin înlocuirea cu
gazul de cărbune. Se pare că mi
nisterul nu vrea să suporte singur
costul investiției necesitate de con
strucția gazogenelor, dat fiind faptul
câ o parte din energia termică este
livrată orașului Zimnicea, opera
ție ce intră de acum în competen
ta Ministerului Energiei Electrice.
Din această neînțelegere Intre cele
două ministere, care durează de aproape doi ani, un rezultat este
cert : la Zimnicea continuă să se
ardă păcură !

Cum se pot economisi
sute de mii de tone de păcufă. Experiența iernii care a trecut
ne-a arătat cit de greu este de pro

vățămîntului, legarea mai strînsă a
acestuia de cerințele producției.
Fie că este vorba de reorganizarea
pe baze moderne a întreprinderilor
și de promovarea susținută a rpetodelor științifice de organizare a pro
ducției și a muncii, de extinderea
mecanizării, automatizării și roboti
zării proceselor de fabricație, de ri
dicarea pregătirii,politice și tehnicoprofesionale a personalului munci
tor. de întărirea ordinii și discipli
nei sau de aplicarea fermă a prin
cipiilor acordului global, toate aces
tea sînt direcții de acțiune majore
prin care fiecare colectiv de oameni

curat acest gen de combustibil și
cită importanță are disponibilizarea
fiecărei tone de păcură sau fiecărui
metru cub de gaz metan. Or. utili
zarea gazogenelor ar putea conduce
tocmai la substituirea hidrocarburi
lor din procesele de ardere. Și nu
numai la Ianca sau la Zimnicea, ci,
așa cum ținea să precizeze ing. Er
nest Tachauer, de la Institutul de
studii și proiectări energetice, prac
tic, gazul de cărbune ar putea inlocui păcura sau gazele naturale folo
site ca suport de ardere din toate
centralele termice pe bază de căr
bune. Și nu numai aici. Dintr-o lis
tă întocmită de cercetătorii instala
țiilor de gazeificare, desprindem și
alți beneficiari potențiali : toate în
treprinderile care au cuptoare pen
tru uscarea substanțelor ncmctalifere albe (cretă, barită, bentonită,
fosfați etc.), instalațiile de uscare a
tutunului, plantelor medicinale, ce
reale etc., in industria materialelor
de construcții (ciment, cărămizi, var
etc.) și chiar cuptoarele de forjă și
tratament termic. Peste tot în ase
menea instalații se arde in prezent
combustibil lichid sau gazos. Este
vorba de sute de mii de tone de pă
cură și milioane de metri cubi de
gaz metan ce ar putea fi înlocuite
dacă s-ar utiliza gazul de gazogen.
Și tocmai de aceea pentru gene
ralizarea utilizării sint necesare, ca
o’ primă condiție, montarea și omo
logarea de urgență a gazogenelor de
mare capacitate. Problema trebuie
privită cu cea mai mare seriozitate
și responsabilitate de către cele două
ministere, pentru ca în cel mai scurt
timp să înceapă montarea instala
țiilor de gazeificare a cărbunelui.
Totodată, interesele economiei națio
nale impun o preocupare mai sus
ținută din partea conducerilor de în
treprinderi, centrale industriale și
ministere pentru asimilarea rapidă
a instalațiilor de gazeificare a căr
bunelui și utilizarea lor peste tot
unde este posibil, conducînd în acest fel la disponibilizarea hidrocar
burilor utilizate în prezent în pro
cesele de ardere. Este o datorie față
de țară, față de societate, in inte
resul fiecăruia dintre noi.
Vlaicu RADU

al muncii poate să-și aducă o con
tribuție din ce în ce mai importan
tă, la nivelul înaltelor exigențe for
mulate de conducerea partidului nos
tru, la creșterea mai accentuată a
productivității muncii. Cu toții sintem profund interesați să acționăm
cu hotătîre și răspundere în acest
sens, deoarece sporirea mai puterni
că a productivității muncii reprezin
tă în etapa actuală factorul hotăritor al dezvoltării intensive a econo
miei naționale, al înaintării neconte
nite a României pe drumul progre
sului economic și bunăstării întregu
lui popor.

________ y
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CELUI MAI IUBIT FIU AL POPORULUI
-DIN TOATĂ INIMA, OMAGIUL ÎNTREGULUI POPOR
Vibrante mesaje și telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul
celei de-a 41-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă
In aceste momente Înălțătoare, de
puternică însuflețire, cind întregul
nostru popor sărbătorește cu entu
ziasm și totală satisfacție Împlinirea
a 41 de ani de la victoria revoluției
de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă de la
23 August/ comuniștii, toți locuitorii
județului Tulcea, intr-o depljnă
unitate de voință, vă adresează,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, un profund
omagiu, cele mai respectuoase mul
țumiri, întreaga lor recunoștință
pentru tot ce ați făcut și faceți spre
binele si fericirea poporului, pentru
ridicarea patriei spre noi culmi de
'progres și civilizație — se mențio
nează in telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN TULCEA AL P.C.R.
Și cu acest prilej, ne exprimăm
cele mai alese sentimente de bucu
rie și satisfacție, de înaltă gratitu
dine pentru tot ceea ce ați făcut și
faceți pentru dezvoltarea fără pre
cedent a județului nostru și asigu
rarea prosperității locuitorilor de la
’ porțile Deltei Dunării. Raportăm că,
prin aplicarea unor măsuri politice
și organizatorice de mobilizare a co
muniștilor, a oamenilor muncii la
înfăptuirea hotărîrilor Congresului
al XIII-Iea al Partidului Comunist
Român, am asigurat realizarea și
punerea in funcțiune a unor impor
tante obiective economice, creșterea
producției industriale și agricole, am
înfăptuit prevederile Programului
de valorificare și exploatare com
plexă a resurselor naturale din
Delta Dunării.
Ne angajăm solemn să acționăm
cu toată hotărîrea, cu spirit revolu
ționar pentru recuperarea restanțe
lor la producția fizică și marfă în
registrate pină în prezent, realizarea
integrală a planului de stat în acest
an. să obținem producții sporite Ia
culturile de porumb, floarea-soarelui. sfeclă de zahăr și soia, să pu
nem in funcțiune toate obiectivele
de investiții planificate și să pregă
tim in cele mai bune condiții reali
zarea planului pentru cincinalul
1986—1990.
Sărbătorirea glorioasei zile de- 23
August, moment de excepțională
însemnătate in lupta poporului ro
mân pentru eliberare națională și
socială, constituie pentru comuniștii
și ceilalți oameni ai muncii din
COMITETUL DE STAT AL PLANI
FICĂRII un nou și minunat prilej
de a vă ruga, din adincul inimilor,
să primiți cele mai calde urări de
sănătate și fericire, de viață înde
lungată și nesecată putere de mun
că, pentru a conduce mereu națiunea
noastră cu aceeași înțelepciune și
cutezanță spre noi victorii pe calea
edificării socialismului și comunis
mului pe pămintul României.
Gîndirea și activitatea dumnea
voastră revoluționară au deschis noi
orizonturi, au constituit un inepui
zabil izvor de idei și concepte pen
tru teoria și practica construcției
socialiste. Contopind intr-un tot uni
tar analiza profund științifică a rea
lităților in continuă evoluție cu clar
viziunea remarcabilă in precizarea
obiectivelor fundamentale ale pro
gresului economico-social, dumnea
voastră ați descifrat, in fiecare eta
pă, cerințele care trebuie să că
lăuzească dezvoltarea multilaterală
a societății românești, concentrînd
eforturile pentru rezolvarea proble
melor cardinale ale creșterii econo
mice. amplificarea și modernizarea
in ritm susținut a forțelor de pro
ducție și repartizarea lor judicioasă
pe teritoriul țării, promovarea largă
a celor mai noi cuceriri ale științei
și tehnicii in toate sectoarele de ac
tivitate. creșterea venitului național
și, pe această bază, ridicarea nivelu
lui de trai, a calității vieții.
Promovînd o concepție originală,
care ține seama de strinsa legătură
dintre progresul social și nivelul
științific al conducerii tuturor sec
toarelor de activitate, dumneavoas
tră ați fundamentat direcțiile' de ac
țiune pentru ca întregul sistem de
conducere să asigure Îmbinarea di
rijării unitare a economiei pe baza
planului național unic, cu participa
rea oamenilor muncii la adoptarea
și înfăptuirea deciziilor care privesc
prezentul și viitorul țării. Rod al
gindirii dumneavoastră novatoare,
revoluționare, profund științifice,
noul mecanism economic, bazat pe
principiile autoconducerii muncito
rești și autogestiunii. asigură mobi
lizarea Intensă a resurselor naționa
le și utilizarea lor in concordanță cu
cerințele unei creșteri economice
susținute, echilibrate și eficiente.

în telegrama adresată de MINIS
TERUL INDUSTRIEI CONSTRUC
ȚIILOR DE MAȘINI se arată ■
Dezvoltarea multilaterală a patriei
în ritmuri dinamice a autentificat
in fața națiunii noastre că sinteți
omul politic cu cea mai multilate
rală experiență în activitatea Parti
dului Comunist Român, continuator
al gindirii și luptei marilor înaintași
ai neamului.
Totodată, activitatea dumneavoas
tră demonstrează lumii Întregi chi
pul și gindirea adevăratului militant
revoluționar, creatorul epocii noas
tre de tinerețe revoluționară care
și-a consacrat întreaga viață pentru
o politică de dezarmare, de pace,
pentru viață și civilizație.
Constructorii de mașini se anga
jează pentru îmbunătățirea nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor,
creșterea mai accentuată a producti
vității, participarea mai activă la di
viziunea internațională a muncii.
în numele oamenilor muncii din
industria construcțiilor de mașini,
vă asigurăm pe dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, că
vom face totul pentru înfăptuirea
neabătută a politicii de industriali
zare. consacrindu-ne in continuare
toată puterea de muncă și creație
pentru transpunerea in practică a
istoricelor hotărîri ale Congresului
al XIII-Iea al Partidului Comunist
Român.
înfăptuirea revoluției de elibera
re socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă a schimbat esențial
destinul poporului nostru și a des
chis orizonturi largi pentru dezvol
tarea economico-socială a României,
marcind Începutul unei noi ere, pre
facerile adinei, structurale petrecu
te in țara noastră fiind rezultatul
puternicului spirit militant, comba
tiv, revoluționar pe care partidul

nostru l-a insuflat întregului proces
de edificare a noii orînduiri — se
arată în telegrama adresată de MI
NISTERUL INDUSTRIEI DE UTI
LAJ GREU.
Un roi hotărîtor in dinamizarea acestui proces l-a avut istoricul Con
gres al IX-lea al partidului, care,
prin larga deschidere spre înnoiri și
perfecționări în toate domeniile de
activitate, a influențat radical înfăp
tuirea întregii opere de edificare a
construcției socialismului în Româ
nia. Această perioadă marcată atit
de strălucit de activitatea și perso
nalitatea dumneavoastră, ce slujiți
cu cel mai înalt devotament, cu
clarviziune și eroism interesele su
preme ale națiunii române, cauza
păcii și socialismului, este conside
rată pe cele mai înalte temeiuri —
„EPOCA CEAUȘESCU".
Cu inimile pline de bucuria și
mîndria de a vă avea mereu in
fruntea partidului și a țării, vă asi
gurăm că toți oamenii muncii din
industria constructoare de utilaj
greu, din întreprinderi, institute de
cercetare și proiectare, din' centrale
industriale și aparatul ministerului
sînt hotăriți să muncească cu cea
mai înaltă dăruire patriotică pentru
propășirea României socialiste, pen
tru afirmarea demnității și presti
giului țării noastre în rîndul națiu
nilor lumii.

nant contribuția remarcabilă a tova
rășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, eminent om poli
tic și savant de prestigiu internațio
nal, care îndrumă cu înaltă compe
tență cercetarea științifică, îmbogă
țind în același timp patrimoniul cu
noașterii științifice naționale și mon
diale cu opere de mare valoare, teo
retică și practică.
în numele miilor de oameni ai
muncii din această ramură a econo
miei naționale, exprimăm angaja
mentul ferm de a mobiliza întregul
potențial tehnic și uman, pentru rea
lizarea in cele mai bune condiții
a planului pe anul 1985, pregătind
astfel trecerea la realizarea sarci
nilor cincinalului 1986—1990, a hotăririlor Congresului al XIII-Iea al
partidului.
Oamenii muncii din domeniul pe
trochimiei nutresc sentimente de
profundă recunoștință față de secre
tarul general al partidului, ale cărui
gîndire novatoare, acțiune energică
și nestrămutată încredere tn forțele
creatoare ale poporului nostru
se
regăsesc pregnant și în realizările și
dinamismul industriei petrochimice
din ultimii 20 de ani. In această pe
rioadă s-a intensificat ritmul dez
voltării și s-au accentuat laturile ca
litative ale acesteia ca rezultat al
transpunerii în practică a opțiunii

rane și vă urează multă sănătate,
putere de muncgApentru a conduce
pe mai departe destinele României
socialiste.
Ideile dumneavoastră privind con
stituirea creației științifice naționale
într-o puternică forță angajată orga
nic în asigurarea progresului necon
tenit al țării și utilizarea cuceririlor
noii revoluții tehnico-științifice con
temporane în. slujba progresului
omenirii reprezintă pentru noi, cei
care lucrăm în domeniul cercetării
științifice, piatra de temelie a în
tregii noastre activități.
Urmind cu încredere și entuziasm
exemplul de savant patriot, profund
dedicat intereselor țării și poporului,
pe care ni-1 oferă. permanent to
varășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, președintele Consi
liului Național pentru Știință si Teh
nologie și al Consiliului Științific al
Institutului Central de Chimie, ne an
gajăm că vom acționa cu toate for
țele pentru îndeplinirea exemplară a
tuturor sarcinilor care ne revin în
vederea încheierii în bune condiții
a ultimului an al actualului cincinal.
Gîndurile oamenilor muncii din
Industria extractivă de petrol și gaze
se îndreaptă în aceste zile, cu
profund respect și caldă prețuire,
către dumneavoastră, mult iubite și

țf iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
să dăm expresie angajamentului nos
tru solemn. în unitate de gînd, sim
țire și voință cu întregul nostru po
por, urmînd luminosul dumneavoastră
exemplu, de a ne dedica toate energiile și puterea de muncă tra
ducerii tn viață a istoricelor hotărîri
adoptate de Congresul al XIII-Iea al
partidului, înfăptuirii orientărilor și
indicațiilor de inestimabilă valoare
formulate de dumneavoastră pentru
realizarea planului pe acest an și pe
întregul cincinal, pentru asigurarea
bazei materiale a planului pe anul
1986, cu convingerea fermă că în
acest fel ne vom aduce contribuția
Ia ridicarea patriei noastre pe noi
trepte de progres și civilizație, la
afirmarea demnă a României socia
liste în rîndul tuturor popoarelor
lumii.

Tn telegrama adresată de MINIS
TERUL FINANȚELOR se arată :
Neobosita și strălucita dumneavoas
tră activitate, care și-a pus pecetea
pe .toate uriașele transformări pro
duse în cele două decenii de cînd vă
aflați în fruntea partidului și statu
lui, perioada cea mai luminoasă și
mai plină de realizări din întreaga
existență a poporului român, con
stituie pentru noi toți un exemplu
strălucit de urmat și un imbold în
munca pe care o desfășurăm.

noastre patrii, Republica
România.

Socialistă

Cu prilejul celei de-a 41-a aniver
sări a revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiim
perialistă de la 23 August 1944, vă
rugăm să ne permiteți ca, în numele
cadrelor din MARELE STAT MA
JOR. să vă adresăm cele mai calda
și respectuoase felicitări.
Cu adîncă emoție și legitimă mîn
drie patriotică, noi, cei ce slujim pa
tria sub drapel, ne exprimăm pro
funda admirație față de excepționala
activitate ce o desfășurați pentru
promovarea, în viața internațională,
a principiilor noi, democratice, de
deplină egalitate în drepturi, respect
al independenței și suveranității na
ționale, neamestec în treburile in
terne și avantaj reciproc, de nerecurgere la forță și la amenințarea
cu folosirea forței.
Ca ostași ai țării, care ne îndepli
nim datoria sub glorioasele falduri
ale tricolorului românesc, acționind
în lumina indicațiilor și orientărilor
pe care ni le-ați dat, vă încredințăm,
mult stimate tovarășe comandant
suprem, că vom munci fără pre
get, cu înaltă responsabilitate comu
nistă, revoluționară, pentru' tradu
cerea în viață a istoricelor hotărîri
ale Congresului al XIII-Iea al parti
dului, a tezelor, ideilor și orientări

• Comuniștii, toți oamenii muncii dau expresie
celor mai alese sentimente de dragoste nețărmurită,

de inaltă stimă față de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
strălucit conducător al partidului și al țării, perso
nalitate proeminentă a lumii contemporane

• Angajamentul ferm al întregului popor de a
cincinal, de a acționa neabătut pentru înfăptuirea

istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-Iea al
Partidului Comunist Român

• Adeziune plenară față de politica externă

a partidului și a statului, față de titanica activitate
desfășurată de președintele României pentru edi
ficarea unei lumi a păcii, fără arme și fără războaie

In telegrama adresată de MINIS
TERUL INDUSTRIEI CHIMICE se
menționează : Ne este tuturor deo
sebit de plăcut să aducem un fier
binte omagiu proeminentei dumnea
voastră personalități de conducător
comunist, de revoluționar și patriot
înflăcărat, militant de frunte al miș
cării comuniste și muncitorești,
neobosit luptător pentru triumful
idealurilor nobile de independență și
libertate, de progres social, colabo
rare și pace în lume.
împreună cu întreaga noastră na
țiune, dorim să vă exprimăm, cu
acest prilej, profundul nostru devo
tament, să dăm glas simțămintelor
de recunoștință deosebită ale comu
niștilor, ale tuturor oamenilor mun
cii din industria chimică pentru tot
ceea ce ați făcut și faceți spre glo
ria și prosperitatea patriei noastre
socialiste, spre înălțarea României,
în deplină independență și suvera
nitate, pe culmi tot mai înalte de ci
vilizație și progres.
în realizările cu care industria
chimică a întîmpinat aniversarea
marii sărbători de la 23 August și
sărbătorirea a două decenii de la
Congresul al IX-lea al partidului,
eveniment de răscruce în istoria con
temporană a României, ca și in
perspectivele de dezvoltare în cinci
nalul 1986—1990, se regăsește preg

dumneavoastră fundamentale pri
vind incorporarea in baza tehnicomaterială a industriei a celor mai
noi și mai reprezentative cuceriri
ale revoluției tehnico-științifice con
temporane și crearea pe această bază
a unei industrii petrochimice de virf.
capabilă să satisfacă din ce in ce
mai bine cerințele creseînde și me
reu mai diversificate ale economiei
naționale — se arată in telegrama
adresată de MINISTERUL INDUS
TRIEI PETROCHIMICE.
Toate înfăptuirile din industria
petrochimică din anii de după Con
gresul ab IX-lea al • partidului, eve
niment de răscruce in istoria con
temporană a României, precum și
perspectivele de dezvoltare pe care
acest important domeniu al econo
miei noastre naționale le are în vii
torul cincinal încorporează pregnant
contribuția remarcabilă a tovarășei
academician .doctor inginer Elena
Ceaușescu, eminent om politic și sa
vant de renume internațional, care,
în munca de înaltă răspundere pe
linie de partid și de stat, își aduce
o contribuție deosebită la orientarea
cercetării științifice românești, in
concordanță deplină cu cerințele
dezvoltării economico-sociale a tării
și cu exigențele noii revoluții teh
nico-științifice mondiale.
Mult iubite și stimate tovarășe
secretar generai Nicolae Ceaușescu,
vă asigurăm că toți oamenii muncii
din această ramură a economiei na
ționale vor acționa neabătut, cu
abnegație patriotică, mobilizing în
tregul potențial tehnic și uman pen
tru realizarea în cele mai bune con
diții a planului pe anul 1985 și pe
întregul cincinal, asigurînd trecerea
la realizarea exemplară a sarcinilor
cincinalului 1986—1990, la înfăptuirea
tuturor cutezătoarelor obiective sta
bilite de Congresul al XIII-Iea al
partidului pentru viitorii 15 ani, pînă
ia orizontui 2000.

In atmosfera vibrantă, de puternic
entuziasm și avint patriotic, în care
întregul nostru popor sărbătorește a
41-a aniversare a . victoriei revoluției
de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă din
august 1944 și împlinirea a două de
cenii de la Congresul al IX-lea al
Partidului Comunist Român, colecti
vul de oameni ai muncii de la IN
STITUTUL DE CERCETĂRI CHI
MICE BUCUREȘTI iși îndreaptă
gîndurile și sentimentele de caldă
prețuire și profundă recunoștință că
tre dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cel mai
iubit fiu al poporului român, condu
cătorul încercat al partidului și al
întregii noastre națiuni, personali
tate proeminentă a lumii contempo

stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
proeminentă personalitate a lumii
contemporane, care întruchipați cele
mai alese virtuți ale neamului româ
nesc. profund gînditor și neînfricat
luptător pentru independentă și su
veranitate națională, pentru dezar
mare, înțelegere și pace in lume —
se arată în telegrama adresată de
MINISTERUL PETROLULUI.
Mai uniți ca oricind. cu gindul și
fapta, împreună cu întregul nostru
popor. în jurul partidului, al dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, petroliștii țării
își exprimă stima deosebită si înalta
apreciere pentru contribuția dumnea
voastră hotâritoare la marile bătălii
ale partidului nostru in anii luptei
antifasciste și antirăzboinice, pre
zența dumneavoastră nemijlocită în
întregul proces declanșat de revolu
ția de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă și în
deosebi cursul nou, revoluționar im
primat întregii vieți politice, sociale
și economice în anii de cind vă aflați
la cirma țării.
Mulțumindu-vă cu adîncă recunoș
tință pentru îndrumarea și sprijinul
pe care ii acordați petroliștilor tării,
ne manifestăm și cu acest prilej de
plina adeziune la înțeleaptă politică
a partidului și statului nostru și vă
asigurăm că vom depune întreaga
noastră pricepere și putere de muncă
pentru a îndeplini în mod exemplar
sarcinile' ce ne revin din istoricele
hotăriri adoptate de Congresul al
XIII-Iea al partidului, sporind con
tribuția noastră la înflorirea pe mai
departe a patriei, la ridicarea bună
stării poporului — țelul suprem al
politicii partidului.

Cu prilejul aniversării a 41 de ani
de la victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă, eveniment de
însemnătate epocală pentru destine
le țării, pentru întreaga evoluție a
societății românești, comuniștii, per
sonalul muncitor din MINISTERUL
APROVIZIONĂRII TEHNICO-MATERIALE ȘI CONTROLULUI GOS
PODĂRIRII FONDURILOR FIXE,
asemeni întregii noastre națiuni, vă
aduc, din adincul inimii, cu alese
sentimente de stimă, prețuire și res
pect, cel mai fierbinte omagiu, ex
presie a recunoștinței pentru stră
lucita și neobosita activitate pe care
o desfășurați în fruntea partidului
și a țării, în slujba împlinirii nă
zuințelor de veacuri de libertate,
progres și independență ale poporu
lui român, a triumfului cauzei păcii,
înțelegerii și colaborării în întreaga
lume.
în aceste momente înălțătoare, vă
rugăm să ne permiteți, mult stimate

Cu prilejul celei de-a 41-a aniver
sări a victoriei revoluției de elibera
re socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă de la 23 August 1944,
care a deschis o eră nouă în istoria
poporului român — era unor pro
funde transformări democratice, re
voluționare, a realizării deplinei
independente și suveranități națio
nale, a făuririi unei vieți noi. libere
și demne, comuniștii, toti oamenii
muncii din DIRECȚIA CENTRALĂ
DE STATISTICA vă roagă în modul
cel mai respectuos să le permiteți
a vă adresa. mult iubite și
stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, cele mai alese
sentimente de inaltă stimă, deosebită
prețuire și adîncă recunoștință pen
tru tot ce ati făcut și faceți în vasta
operă de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate si comu
nismului în România, pentru nobila
cauză a păcii si înțelegerii între toa
te popoarele lumii.
Puternic mobilizați de strălucitul
exemplu de muncă și viață pe care
ni-1 dați zi de zi. vă încredințăm,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al partidului, președintele Republicii
Socialiste România, că vom acționa
cu întreaga noastră capacitate pen
tru traducerea exemplară în viată a
prețioaselor dumneavoastră orientări
programatice, că vom munci cu dă
ruire și responsabilitate comunistă
pentru perfecționarea continuă a sis
temului informațional statistic, militind cu hotărîre pentru înfăptuirea,
în cele mai bune condiții, a obiecti
velor și sarcinilor ce ne revin din
documentele Congresului al XIII-Iea
al Partidului Comunist Român.

Dînd glas celor mai vibrante sim
țăminte de mîndrie patriotică, de sti
mă și caldă afecțiune, oamenii mun
cii din BANCA NAȚIONALA A RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMANIA,
cu prilejul zilei de 23 August 1985,
exprimă profundul lor. respect l^i în
treaga recunoștință fată de ceea ce
ați făcut și faceți pentru prosperita
tea. progresul și demnitatea patriei
noastre, Republica Socialistă Româ
nia, pentru înflorirea ei continuă în
deplină suveranitate și independență.
Comuniștii, toți oamenii muncii
din Banca Națională se angajează și
cu acest prilej să participe cu toată
fermitatea la înfăptuirea* istoricelor
hotărîri ale Congresului al XIII-Iea
al partidului și să acționeze neabă
tut pentru aplicarea și perfecțio
narea noului mecanism economicofinanciar, pentru așezarea întregii
activități economice pe criterii de
înaltă eficiență în toate unitățile so
cialiste, care să asigure dezvoltarea
continuă a economiei patriei noas
tre spre binele și fericirea întregu
lui popor.

îndeplini exemplar planul pe acest an și pe întregul

In atmosfera de profundă mîndrie
patriotică generată de implinirea a
două decenii de la Congresul al
IX-lea al partidului, comuniștii, toți
oamenii muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA „23 AUGUST" BUCUREȘTI
se. prezintă la cea 'de-a 41-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și
antiimperialistă cu rezultate impor
tante in toate domeniile de activita
te. în acest sens, in cinstea măreței
sărbători putem raporta că locomo
tivă de 1 300 CP cu încălzire elec
trică și automotorul PKP au fost
probate și preluate de beneficiarul
extern.
Ne exprimăm hotărîrea fermă de a
ne dărui cu toată energia, priceperea
și puterea de muncă pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor rezul
tate din hotărîrile Congresului al
XIII-Iea ; de asemenea, ne angajăm
să promovăm în întreaga noastră
activitate spiritul revoluționar co
munist, adueîndu-ne întreaga noas
tră contribuție la marile prefaceri
ale țării.
Vă dorim călduros, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, să aveți putere
de muncă și multă sănătate, să ne
conduceți țara./și partidul spre cele
mai nobile țeluri ale națiunii noastre
socialiste.

tă de MINISTERUL INDUSTRIEI
UȘOARE.
Bilanțul deosebitelor împliniri ale
poporului nostru în toate domeniile
vieții economice și sociale sint in
disolubil legate de numele și activi
tatea dumneavoastră creatoare, de
inestimabilă valoare, desfășurată in
permanență în slujba marilor idea
luri de pace și progres.
Urmînd cu fermitate indicațiile
dumneavoastră, conștienți că mai
avem foarte multe de făcut, vă asi
gurăm încă o dată că sîntem ferm
hotăriți să acționăm cu toată pri
ceperea, să nu precupețim nici un
efort pentru a îndeplini cu cinste
sarcinile de mare răspundere și înalt
patriotism ce revin industriei ușoare.

într-o deplină unitate de cuget și
simțire cu intregul nostru popor, animați de alese sentimente de sti
mă, admirație și recunoștință pen
tru tot ce ați făcut și faceți in
slujba împlinirii destinului socialist
și comunist al României, vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe
secretar general, că nu vom precu
peți nici un efort pentru înfăptuirea
Programului partidului de făurire a
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre
comunism, a hotăririlor. Congresului
al XIII-Iea al partidului, a sarcini
lor stabilite de dumneavoastră în
dreptate spre afirmarea idealurilor
de bunăstare, libertate și demnitate
ale națiunii noastre.
Permiteți-ne, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, să folo
sim și acest prilej pentru a vă ex
prima cele mai alese mulțumiri, cea
mai profundă gratitudine pentru in
dicațiile prețioase pe care ni le-ați
dat permanent, pentru profundele
analize pe care ați binevoit să le
faceți în cadrul vizitelor și întilnirilor de lucru, în vederea realizării
programului de energetică nucleară
și de aplicații ale fizicii în economia
națională. în același timp, ținem să
aducem un cald omagiu mult stima
tei tovarășe academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, savapt de
renume mondial, eminent om poli
tic și de stat, pentru conducerea ne
mijlocită a activității noastre, pen
tru stabilirea obiectivelor și sarcini
lor ce revin domeniului fizicii și energiei nucleare — se arată în tele
grama adresată de COMITETUL DE
STAT PENTRU ENERGIA NU
CLEARA.
Vă rugăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne
îngăduiți să dăm glas nestrămuta
tei noastre voințe, legămîntului nos
tru solemn de a nu precupeți nici
un efort, de a munci cu toată pa
siunea pentru transpunerea in via
ță a prețioaselor dumneavoastră in
dicații, a istoricelor hotărîri adopta
te de Congresul al XIII-Iea al par
tidului, reafirmîndu-ne atașamentul
de neclintit față de politica parti
dului și statului nostru, încrederea
nemărginită că, sub înțeleaptă și
clarvăzătoarea dumneavoastră con
ducere, poporul român va înainta cu
pași siguri pe noi și tot mai înalte
culmi de civilizație, își va vedea îm
plinite nobilele sale idealuri de pace,
progres și. prosperitate, urîndu-vă
din adincul inimii ani mulți și rod
nici în fruntea partidului și statului,
deplină sănătate, nesecată putere de
muncă, spre binele și fericirea po
porului român, spre gloria scumpei

lor de mare valoare teoretică și
practică rezultate din magistrala
cuvintare rostită la recenta plenară
a Comitetului Central al Partidului
Comunist Român și a activului cen
tral de partid, a misiunilor ce ne re
vin din Directiva privind pregătirea
militară și politică a armatei.

In această zi de mare sărbătoare,
cînd o nouă pagină de mărețe reali
zări socialiste se înscrie în cartea
de onoare a istoriei poporului ro
mân, oamenii muncii din industria
ușoară, în gind și în simțire cu în
treaga națiune, dînd glas celor mai
alese sentimente de înaltă prețuire,
profundă recunoștință și total ata
șament, vă roagă să primiți cele
mai calde felicitări și urări de
multă sănătate și putere de muncă
spre a conduce pe mai departe, pe
culmi tot mai înalte de civilizație
și progres, destinele patriei noastre
dragi, România socialistă — se
consemnează în telegrama adresa

Ne exprimăm și cu acest [prilej
bucuria și satisfacția pentru tot ceea
ce ați făcut pentru noi, muncitorii
adîncurilor, recunoștința fără i mar
gini față de contribuția decisivă ce
ați adus-o in cei 20 de ani la dez
voltarea și modernizarea economiei
naționale. La indicațiile dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, unitățile
miniere din Valea' Jiului au cunos
cut o dezvoltare fără precedent, pe
linia introducerii tehnicilor și' teh
nologiilor noi de exploatare. Numai
la întreprinderea noastră, fondurile,
fixe au sporit cu 369 la sută; prin’
dotarea cu utilaje de mare [capa
citate, în vederea creșterii produc
ției de cărbune și reducerii efortu
lui fizic al minerilor. Alături de în
tregul nostru popor, comuniștii, toți
oamenii muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA MINIERĂ VULCAN se an
gajează că nu vor precupeți nici un
efort și vor face totul pențru a-și
realiza și depăși sarcinile de plan
pe acest an la producția fizică de
cărbune, la nivelul cheltuielilor pla
nificate, răspunzînd in acest fel gri
jii de care se bucură din partea
conducerii partidului nostru, a dum
neavoastră personal, contribuind din
plin la continua înălțare și propă
șire a României socialiste.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Roman, președintele Republicii Socialiste România. î-au mai fost
adresate, cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. numeroase mesaje
Șl telegrame din partea unor ministere și instituții centrale, a unor co
mitete municipale, orășenești și comunale de partid, organizații sindicale,
de tineret și femei, colective de muncă din unități industriale și agricole,
institute de cercetări și proiectări, uniuni de creație, instituții de cul
tură și artă, de învătămint, de ocrotire a sănătății, de către unități
militare, precum și de lucrătorii ambasadelor României in diferite țări
ale lumii.
în telegrame este adus un fierbinte si profund omagiu tovarășului
Nicolae Ceaușescu și sint exprimate sentimentele de nețărmurită dra
goste și fierbinte recunoștință ale întregului nostru popor fată de
secretarul general al partidului, președintele Republicii, pentru modul
strălucit în care conduce destinele națiunii, pentru tot ceea ce a făcut
și face spre binele și prosperitatea poporului, spre înălțarea lui. in de
plină libertate și demnitate, pe culmi tot mai înalte de civilizație și
progres, spre comunism.
Mesajele și telegramele pun, de asemenea, în relief audiența largă
pe care o au în lume politica și inițiativele României socialiste, ale
președintelui său. marele prestigiu de care se bucură pe toate meri
dianele globului personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit
exponent al voinței de pace, înțelegere și colaborare internațională,
apărător ferm al dreptului tuturor popoarelor la viață liberă și demnă,
la existentă.
în vibrantele mesaje și telegrame sosite de pe întreg cuprinsul țării,
tovarășului Nicolae Ceaușescu îi este adresată urarea fierbinte a tuturor
celor ce muncesc din patria noastră de a conduce pe mai departe des
tinele națiunii, cu aceeași înțelepciune și patos revoluționar, spre binele
poporului, spre gloria și strălucirea României socialiste.
în telegrame este exprimată adeziunea deplină a întregului nostru
popor la întreaga politică internă și externă a partidului și statului,
legămîntul solemn, de puternică angajare, al întregii noastre națiuni de
a munci cu devotament pentru înfăptuirea exemplară a planurilor și
programelor de dezvoltare economică și socială a țării, de a acționa
cu toată energia și priceperea pentru transpunerea în viață a orientă
rilor și indicațiilor de o inestimabilă valoare ale secretarului general al
partidului, pentru realizarea istoricelor hotăriri stabilite de cel de-al
XIII-Iea Congres al partidului, pentru înflorirea continuă a patriei,
pentru creșterea necontenită a prestigiului României socialiste și afir
marea ei tot mai puternică în rîndul națiunilor lumii.
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O victorie tehnică este întotdeauna
începutul altei bătălii
Dacă întrebați in întreprinderea
au rezolvat numeroase probleme
chiar inginerul Muha. După care
autocamioane din Brașov
~
cine
tehnice. Atît in domeniul proiectă- ■ tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut
>t oamenii care au întotdeauna idei
rii (și s-au proiectat în acești ani
ca asemenea preocupări să fie nea
loroase — chiar așa, întotdeauna !
„familii" întregi de autocamioane),
părat duse pină la 'capăt. Pentru că
vi se vor da două nume : inginecit și în cel al tehnologiei.
ele anunțau rezolvarea unei mari
I Romulus Muha și tehnicianul
Ultima rezolvare tehnică a celor
probleme tehnice pentru întreprinrol Nagy. Amîndoi sînt comudoi „oameni cu idei" se înscrie,
derea brașoveană, pentru economia
ști. De ce ei ?
națională.
prin noutate, prin performantă, in
Răspunsul necesită o explicație
sfera căutărilor „la zi“ pe plan mon
— Nu v-ați angajat la soluționati amănunțită. Cei doi s-au condial. Dar înainte de a vorbi de ea, , rea unei probleme prea grele ?. —
tuit de mult timp, fără să le-o
e bine să spunem că, așa cum le
îl întrebăm pe comunistul Muha.
ară nimeni, în afară de conștiința
este obiceiul, cei doi comuniști s-au
— Așa este. Dar cine izbutește să
• de comuniști, de oameni ai nouangajat în rezolvarea ei nu fiindcă
facă astăzi ceva revoluționar în
, în ceea ce s-ar putea numi „o
aveau „sarcină de serviciu", nu
tehnică fără efort 1 De peste 20 de
hipă-șoc“ de rezolvare a unor
ani, de cînd noi doi ne ocupăm de
fiindcă ar fi fost obligati „prin pla
obleme tehnice grele care apar in
nul tehnic", ci, au gindit ei — cum
astfel de probleme, cunoaștem evo
.reprindere. Denumirea de „echise exprimă Nagy — pentru că „idei
luția vieții motoarelor termice ca
“ ei nu și-au atribuit-o niciodată,
le bune trebuie realizate". Că aces
pe a propriei noastre vieți. Sistemul
nici nu le-a dat-o cineva pină ata este adevărul o demonstrează și
de răcire intermediară nu este o
m. Dar modul
care colaboiză in soluțiorea unor pro:me tehnice, in
re își unesc
■țele ori de cite
i „nu iese ce
ută", îndrepta
te astăzi pe oricine să le atrifaptul că deși nu activează profesio
descoperire absolută. EI a fost folo
ie o asemenea metaforă.
nal in domeniul cercetării, problema
sit in aviație pină la apariția mo
pe
care
au
abordat-o
și
rezolvat-o
toarelor
cu reacție. Datorită avan
Jei doi „oameni cu idei" nu
i s-au
este una de cercetare pură.
tajelor pe care le oferă din punct
ilnit întîmplător, peste noapte,
— Cum s-a născut ideea 1 Vă
de vedere economic, citeva firme din
iar dacă nu s-au căutat tunul pe
place chiar să porniți la drum pe
lume — cele de elită — au trecut
ui, ei s-au descoperit lai timp.
căi mai puțin bătătorite ?
la readaptarea lui pentru motoarele
in 1960, tînărul inginer-stagiar pe
— Aș putea să răspund numai în
de autocamioane. Dacă ta lume se
inci, Romulus Muha, auzea mereu
citeva
cuvinte
—
ne
spune
inginerul
poate realiza acest lucru, chiar dacă
rbindu-se de „omul de idei" CaRomulus Muha. Am gîndit că e
este vorba de firme cu renume, noi
Nagy. Și cum și proaspătul in
timpul să facem totul, așa cum ne
de ce nu am putea ?
ter avea în el „sămînța" căutăcere tovarășul Nicolae Ceaușescu,
■ului de nou, s-au găsit repede,
Cu această întrebare ta minte zi
pentru a ne alinia la cerințele mon
’inerta Muha spune și azi : „Am
și noapte — așa cum procedează toți
diale
în
domeniul
construcției
mo

fătat de la acest tehnician, o a„căutătorii de nou" —- cei doi co
toarelor termice. Poate să pară un
/ărată enciclopedie în materie,
muniști și specialiști, sau specialiști
răspuns
cam
general,
dar
vă
rog
să
ii mult decit din multe tratate
și comuniști, au început pasionanta
mă credeți că lucrurile chiar așa
mice. Și mai are o calitate. O
căutare pentru revolutionarea mo
s-au petrecut. Pentru a înțelege
tă cu ideile și soluțiile propuse, îți
toarelor termice. Intrau în atelierul
însă și mai bine adevărul, ar trebui
nsmite, ca nimeni altul, și încre
de prototipuri la primele ore ale di
să vă vorbesc de o șansă mare pe
țea în posibilitățile de a le da
mineții și ieșeau numai cînd obo
care
am
avut-o,
anume
de
a
înfățișa
ită. Pentru că au și ideile o viată.
seala ori epuizarea îi trimitea acasă.
preocupările noastre în acest do
■ Nagy are întotdeauna o vorbă a
Și nu o zi sau două, ci luni de zile.
meniu chiar secretarului general ăl
: «Dacă ai nevoie, îți dau și eu
După care au apărut primele rezul
partidului.
mină de ajutor. Știi, unde gindesc
tate. Sistemul de răcire a fost adap
Șansa, cum se exprimă specialis
uă capete apar mai multe idei...»",
tat la două motoare supraalimentate
tul brașovean, a fost o vizită de lu
de 256 CP, fabricate în întreprinde
kșa s-au constituit, deci, într-o
cru
a
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu
rea brașoveană. Și, miracol, prin
:hipă“ cei pe care azi uzina îi nuîn
uzină.
Conducerea
întreprinderii
echiparea lor cu acest sistem, pu
ște „oameni care au întotdeauna
brașovene, prezentindu-i secretarului
terea celor două motoare a sporit la
>i“. De atunci au trecut peste 20 de
general
al
partidului
preocupările
280 CP. Chiar și numai această per
i, iar „echipa" este — prin prisma
pentru modernizarea producției, i-a
formanță ar fi fost o răsplată a
siunii pentru nou — la fel de tivorbit
și
despre
intenția
de
a
realimuncii
celor doi comuniști. Ei însă
ră, la fel de entuziastă. Argumen- ' za motoare termice cu sistem de
nu sînt dintre aceia care să se mulțu
cel mai convingător il constirăcire
intermediară
care
reprezintă
mească cu rezultate parțiale. Atunci
e faptul că în toți acești 20 da
una din opțiunile „la zi" ta acest
cînd au o idee, o analizează pe toa
i — care coincid cu „Epoca
domeniu pe plan mondial. „Cine cu
te fețele, propun „n“ variante, pînă
aușescu", eipoca marii renașteri a
noaște bine această problemă ?“ —
obțin maximum în domeniul reș
ii și, deopotrivă, a uzinei — fiea întrebat secretarul general al
pectiv. Și iată că motoarele echipa■e în parte și adeseori împreună
partidului. Și explicațiile le-a dat
te cu sistemul de răcire intermediară au dobîndit nu o singură performantă, ci mai multe. Consumul de
combustibil și ulei la 100 de km a
0 CERINȚĂ A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE
scăzut cu 25 lși, respectiv, 40 la
sută față de motoarele normal
aspirate, Greutatea motorului a
înregistrat și ea O slăbire apreciabilă, fără ca prin aceasta
să aibă performanțe tehnico-funcționale mai scăzute. Rezolvarea tehni
că a celor doi specialiști oferă economiei naționale posibilitatea cer
tă de a realiza motoare mai puter
nice și mai economice, fără inves
tiții materiale suplimentare — și
care
l-a
sancționat
pe
scrisorilor,
întîlnim
la
încrederea
ar fi fost vorba de investiții de ordi
G. Bolfă 'cu „vot de .. Uniunea județeană a
nul a zeci de milioane lei — fiind
cooperativelor agrico
blam cu avertisment",
acordată
că motoarele cu răcire intermediară
iar secretariatul comi
le de producție Argeș.
le obște trebuie tetului județean de D? pildă, la scrisoarea
se realizează pe aceleași tehnologii.
partid a hotărît scoa
Marianei Turnea din
să aibă
terea sa din funcție. comuna Ștefan cel
Cu prilejul analizei Mare, pe care redac
acoperire
întreprinse s-au stabi
ția a trimis-o respec
în fapte
tivei uniuni la 6 fe
lit o seamă de măsuri
concrete pentru îmbu bruarie 1981, am pri
într-o scrisoare a- nătățirea
activității
mit răspuns, după re
Iresată redacției Și
comitetului
comunal
veniri, abia la 31 iulie
emnată de Maria Tur© Declarație de dragoste : TIMPURI
1985 (!!!). Intîrziere
de
partid,
pentru
în

atu, agent agricol Ia
NOI (15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17, DA
muncii organi intru totul nejustifica
tansiliul popular al tărirea
CIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
tă, deoarece proble
zatorice și a răspun
O Pentru libertate, pentru victorie :
omunei Huruiești, jumele
la
care
se
refe

derii
fiecărui
cadru
TIMPURI
NOI — 19
lețul Bacău, se semrea scrisoarea nu erau
din unitățile economi
• Clinele electronic :
STUDIO
—
lala
că
activita9.30;
11,30;
13,30; 15,30
deloc complicate, fiind
ce și instituțiile din
ea politico-organiza•
Râsunetut
fluviului
(„Zilele
filmu

vorba doar de acor
comună.
lui vietnamez'1) :
STUDIO (59 53 15)
orică din localitate nu
darea
unor
drepturi
—
17,30;
19.30
x
e desfășoară la niRăspunsuri care de către cooperativa
• Dot și cangurul — 9; 11; 13, Muș■elul cerințelor actuaagricolă a cărei mem
chetarii
vacanță
-------- - in
"
” — 15; 17; 19;
e. Aceasta din cauză
se lasă prea
DOINA (16 35 38)
bră
este
semnatara
ă secretarul comite•
Pas
iu
doi
:
GRIVIȚA
(17 08 58) —
La alte scri
mult așteptate scrisorii.
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, MIOului
comunal
da
sori (nr. 34894 din 2
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
lartid și primarul co
iunie 1984 ; nr. 35854
Una dintre cerințele
18; 20,15
munei. Ghiță Bolfă,
din 7 august 1984 ; nr.
O Masca
de
argint :
BUZEȘTI
de bază ale activității
iu manifestă interes
(50 43 58) — 15; 17; ÎS
36312
din
17
septem

de soluționare a sesi
ientru
îndeplinirea
9
Așa
bunic,
așa
nepot
—
9; 11: 13,
brie
1984
;
nr.
37709
zărilor oamenilor
Imposibila iubire — 16; 19: UNION
ăspunderilor cu care
din 1 februarie 1985 ;
muncii, sistematic im
(13 49 04)
fost învestit de
nr. 85330 din 16 iunie
pusă atenției organe
• Ghețari pe înălțimi — 15: 17, Ti
ibște, are o con1985 etc., etc.) răspun
neretul
României socialiste — 19 ;
lor și organizațiilor de
luită necorespunzăCOTROCENI (49 48 48)
surile
au
sosit,
de
apartid,
organizațiilor
oare, contrară eticii
9
Un
comisar
acuză s
VIITORUL
semenea, cu întîrzieri
de masă și obștești,
(10 67 40) — 15; 17; 19
loastre, recurge la
de
la
6
la
2
luni.
Re

conducerilor
de
între

©
Acțiunea
„Autobuzul"
— 15; 17;
avoritisme și ilegalipetăm, fără să fie vor
prinderi și instituții
Cei mai frumoși 20 de ani — Epoca
ăți, cu consecințe păba
de
cine
știe
ce
pro

Ceaușescu — 19: FLACARA (20 33 40)
de către conducerea
;ubitoare pentru avu
9 Șansa :
SCALA' (11 03 72)
bleme greu de clarifi
9;
partidului, o constituie
ta obștesc.
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
cat. care să necesite
rezolvarea
operativă,
9
Ostaticul
:
FESTIVAL
(15
63
84)
—
Comitetul .județean
un timp mai îndelun
în termenele prevăzu
9; 11,15; 13,30;
"
15,45; 18; 20,15, EXîacău al P.C.R., căgat pentru rezolvare.
te de lege, a proble
CELSIOR
(65 40 45) — 9 ; 11; 13; 15;
uia redacția i-a triDar și ta astfel de
17; 19
melor ridicate de ce
nis spre soluționare
9 Legenda
dragostei : FEROVIAR
situații, pentru scriso
tățeni ta scrisori sau
esizarea, a constituit
(50 51 40) — 9; 12; 16; 19,
GLORIA
rile cu caracter deose
la audiențe. Nesoco
(47 46 75) — 9: 12; 16; 19. CULTURAL
m colectiv de acti
bit
care
impun
o
cer

tirea acestui principiu,
(83
50
13)
—
9;
12;'
16:
19
viști și cadre de răscetare mai îndelunga
întirzierea rezolvării
O Joc Limonada : LUMINA 04 74 16)
mndere care, analită, legea prevede po
unor sesizări au con
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
;ind afirmațiile res- secințe
9 Adio vise ale tinereții : DRUMUL
sibilitatea prelungirii
păgubitoare
>ective la fața locului
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
termenelor cu cel
pentru bunul mers al
9 Urmărit : POPULAR (35 15 17)
—
ii cu atenția cuvenită,
mult 30 de zile — ceea
activității dintr-o uni
15; 17; 19
i constatat că acestea
ce U.J.C.A.P. Argeș
tate sau alta, fac să
9
Secretul
Apollonici
:
MUNCA
ie confirmă ta cea dăinuie neajunsurile
mod
ignorează în
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30
nai mare parte. Astflagrant.
semnalate, generează
9
Paloș
contra
paloș :
ARTA
a rezultat că alte sesizări.
(21 31 86) — 9 ; 11; 13; 15; 17; 19
Intrucît mai stat și
s-a ocupat mai
Am reamintit aceste alte instituții din ace
nult de rezolvarea lucruri deoarece une
lași județ (Uniunea
mor probleme de inle unități,
cărora
județeană a cooperati
abăeres personal,
,
„Scînteia" le trimite
velor de producție,
tadu-se de la normespre verificare scri
achiziții și desfacerea
e legale, a comis și
sori primite de la ci
mărfurilor și chiar
i tolerat abuzuri, și-a
titori, întîrzie nejusti
consiliul popular ju
(Urmare din pag. I)
favorizat rudele în ce
ficat soluționarea adețean) care întîrzie
irivește deținerea de
cestora,
comunicînd
rezolvarea unor scri
tradițiile revoluționare și arhitecto
oturi ta folosință perrăspunsurile după luni sori și comunicarea
nice ale acestor locuri incărcate de
ională peste prevede
și luni de zile și după răspunsurilor, supu
istorie, demn de anii construcției so
rile statutare etc. Anem aceste cazuri arepetate reveniri.
cialiste. Aceste orientări au consti
/înd asemenea „preoO situație de acest tenției biroului comi
tuit „cuvint de ordine" pentru edi
:upări“, nu-și mai gătetului județean de
gen, contrară normelii
Craiovei, pentru participanți și
ea timp să se ocupe
partid.
lor de soluționare a
arhitecți. Primul tronson realizat pe
ii de treburile obștii,
Calea Unirii — peste 500 aparta
să îndrume și să spri
mente — păstrează și continuă ca
jine activitatea coope
La semnalele cititorilor
racterul și elementele specifice ar
rativei agricole de
hitecturii
locale, tradiționale — prin
• Protejarea terenului agricol împotriva ero
producție și a asocia
integrarea clădirilor monumentale eziunii. Oficiul de „gospodărire
.
a apelor Gorj
tei intercooperatiste
xistente, în cerințele dezvoltării ur
precizează în răspunsul trimis redacției la scri
le creștere a vacilor
banistice moderne.
soarea cititorului Iuliu Preda că. intr-adevăr,
cu lapte, unde, din
rîul Gilort in aval de Tg. Cărbunești prezintă
cauza neglijentei și a
— Desigur, dezvoltarea fără pre
multe zone de eroziuni ce afectează terenul
slabei
organizări a
cedent a construcției de locuințe se
agricol. Pentru combaterea acestora, în cinci
muncii, nu s-au rea
asociază
cu edificarea altor dotări
nalul următor sînt prevăzute importante lucrări
lizat sarcinile de plan.
sociale, culturale și edilitar-gospodăde
regularizare
a
albiei
rîului
pe
sectorul
Tg.
în răspuns se pre
rești. Ce se poate retine ta această
Cărbunești-Brănești. în zona comunei Săulești,
cizează că s-a confir
privință ?
la care se referă semnatarul scrisorii, se vor
mat, de asemenea, și
executa lucrări de întreținere de către Oficiul
— în pas cu dinamismul construc
faptul că primarul a
de gospodărire a apelor cu sprijinul consiliului
ției de locuințe, s-au înălțat verti
recurs și la practici
popular din această localitate.
ginos o serie de obiective ce con
huliganice, . lovind-o
tribuie efectiv la creșterea continuă
pe semnatara scrisorii,
• Stație nouă de alimentare cu apă a ora
a
nivelului de viață, material și spi
motiv pentru care in
șului Videle. Prin darea in folosință a acestei
ritual. al tuturor oamenilor muncii,
prezent se află în curs
stații, ne-a răspuns consiliul popular orășenesc
al fiecărei familii. Este dovedit fap
de judecată.
la sesizarea cetățeanului Costică Nițu, se asi
tul că, în ultimele două decenii, ogură condiții corespunzătoare pentru aprovizio
Concluziile reieșite
crotirea sănătății a devenit o pro
narea cu apă potabilă a tuturor zonelor loca
au fost analizate în
blemă de stat căreia i s-a acordat
lității.
comitetului
plenara
atenția
cuvenită. în acest interval
Gheorrjhe PÎRVAN
comunal de partid
s-au construit Spitalul clinic jude
țean. Spitalul clinic de boli infec-

cinema

în plus, și pentru acest „In plus"
cei doi comuniști au muncit zi și
noapte, sint competitive cu ultimele
performanțe pe plan mondial.
Dar tehnica are „n“ variante ne
prevăzute. E drept, in condițiile de
climă ale tării noastre, soluția gindită și executată de cei doi specia
liști prezenta rezultate certe. Dar
performanțele acelor motoare .tre
buie să se manifeste cu aceleași
rezultate și in condițiile cu climă
deosebit de caldă. Pentru că între
prinderea brașoveană exportă multe
autocamioane și în astfel de țări.
Ce era de făcut in aceste condiții ?
Să se abandoneze soluția ? Să se re
nunțe la o muncă în care s-a inves
tit atita gindire și efort ? Străda
niilor celor doi
specialiști li s-a
alăturat, după omologarea încer
cărilor, și ingine
rul
Constantin
Seceleanu din ca
drul Centrului de
cercetări științifice șl inginerie tehnologică pentru
autovehicule. Iar Carol Nagy a reamintit vorba lui cunoscută : „Știți,
unde gindesc mai multe capete apar
și idei mai multe și mai bune". O
dată cu trecerea la adoptarea siste
mului de răcire la condiții de climă
deosebit de calde au apărut și prime
le necazuri. Pistoanele au început să
se gripeze. Scepticii și invidioșii —
pentru că au fost și din aceștia in
jurul celor trei îndrăzneți — atît au
așteptat. Unul dintre ei, care lucrea
ză chiar în domeniul cercetării mo
toarelor termice, le-a demonstrat
„științific" că se îndreaptă spre un
eșec sigur. Motoarele echipate cu
sistemul de răcire intermediară —
pretindea el — cind vor ajunge la
200 de ore de funcționare, se vor
dezagrega pur și simplu. „Previziu
nile" respectivului specialist nu
l-au demobilizat pe cei trei comu
niști. Dimpotrivă. Și după repetate
calcule și repetate. încercări au sta
bilit cauza gripării pistoanelor și,
o dată cu aceasta, și soluția de remediere.
Alte probe, alte încercări. Șl nu
una, două. încercările au continuat
într-un ritm susținut timp de 800
de ore. Atit cit prevăd normele de
încercare interne și internaționale.
După atingerea acestor parametri
s-a trecut la verificarea celor mai
solicitate piese. Rezultatul ? Aveau
o uzură mult mai mică decît la mo
toarele obișnuite. După aceste pro
be motoarele au fost omologate fără
nici o observație. Cei trei comuniști
au primit felicitări din partea con
ducerii întreprinderii, a tuturor ce
lor care, în toată apriga lor bătălie
pentru nou, au fost alături de ei.
Au crezut în ei și acum se bucură
împreună cu. ei de materializarea
uneia dintre cele mai îndrăznețe
idei pentru perfecționarea autoca
mioanelor românești, pentru crește
rea competitivității lor pe plan mon
dial.
Ce fac acum cei trei autori ? Au
și uitat de bătălia încheiată. Se pre
gătesc — așa cum cere astăzi tehni
ca, așa cum gindesc și acționează co
muniștii — să înceapă alta.

■

I

Nicolae MOCANU
Constantin PRIESCU
• Se întorc cocorii t PROGRESUL
(23
10) — 15; 17; 19
• Bunul meu vecin Sam : PATRIA
(.11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,13; 20
O Marea
cursă :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30
• Rocky : CAPITOL (16 29 17) —
11,30; 14; 16,30; 19,15, la grădină.
20,30
• Hangar 18: BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19.30, MELODIA (LI 13 49)
13,30; 15,45; 18; 20
• Superman : VICTORIA (16 28 79) —
9,30; 12,30;
16; 19, PACEA_ (T1 30 85) —
.......................
16; 19, -------PARC --------HOTEL
(17 08 58) —
20,45
• Cursa infernală : LIRA
(31 71 71)
— 15,30; 17.30; 19,30,
la grădină
20.30, VOLGA (79 71 26) — 9; 11;
15; 17; 19, COSMOS (27 54 95) — 9;
13; 15; 17; 19
• Căpitanul
răzbunării :
FEREN
TARI (80 49 85) — 9; 11; 13; 15; 17;
Q0
• Toată lumea este a mea : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 12; 16; 19, AU
RORA (35 04 66) — 9; 12; 16; 19, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 12; 16; 19
• Yankeii : FLAMURA (85 77 12)
10; 13; 16; 19

CREAȚIA MUZICALĂ
■ oglindă vie a trecutului,
a idealurilor prezentului
A sluji țara cu toată dăruirea ini
mii și adincimea gindirii a fost dintotdeauna crezul muzicienilor noștri,
rațiunea de a fi a școlii românești
de compoziție. Istoria însăși a aces
tui domeniu al culturii naționale face
parte din istoria patriei, căci ma
rile sensuri, evenimente și eroi cu
care se identifică aceasta au fost
și sînt izvorul fundamental de inspi
rație, principiul generator în cintec,
cantată, oratoriu, operă și simfonie.
Oglindă a existenței neintrerupte a
oamenilor acestui pămint pe vatra
străbună, cintecul exprimă adevă
ruri de viață, de muncă și luptă, tacepînd din timpuri imemoriale, din
perioada care precede istoria, cum
sint baladele ce evocă vinătoarea
prin „impresurare", vestigii ale unei
faze anterioare aceleia caracteriza
te prin folosirea arcului și a săge
ții. Instrumente muzicale din os, datind din paleolitic, și din pămint
ars, provenind din neolitic, atestă
prezenta unei bogate culturi muzi
cale generată în spațiul carpato-danubian de civilizația traco-daco-romană și elenistică ale cărei sensuri
de edificare morală, de pledoarie
pentru izbinda păcii și de exprima
re a demnității și vitejiei au fost
atestate ta scrieri celebre ale anti
chității, De la balada istorică, ale că
rei urme pot fi documentate începind cu epoca definitivării etnoge
nezei românilor, așa cum ne relevă
cronici despre voievodatul Transil
vaniei și Banatului, de la melodii
le de vibrant patriotism din veacu
rile eroice ale lui Mircea. Ștefan,
Mihai, Horia, Tudor, Bălcescu, de la
eposul războiului de independență
pînă la cintecul care chema la luptă
pentru o Românie eliberată de ine
străichitate socială și de dominație
’
nă, o țară in care poporul să fie
sale
—
acesta
stăpin pe destinele
este drumul muzicii in sunetele căreia națiunea noastră a urcat cu
tezătoare și demnă pe treptele isto
riei. Moștenitori ai unor asemenea
tradiții militante, precursorii școlii
naționale de compoziție ca A. Pann,
C. Porumbescu, G. Dima, I. Mureșianu, G. Musicescu, D. G. Kiriac
și I. Vidu au făcut să răsune ta
inimi și în conștiințe glasul liber
tății naționale și al luptei pentru
progres social, pentru o viață lumi
noasă a locuitorilor acestui pămint.
Sentimente generoase, aspirații în
noitoare. constituie mesajul cîntecelor de luptă pentru democratizarea
societății românești, pentru transfor
mări revoluționare. Programul este
tic și de angajare socială elaborat
și urmat de muzicienii din toate ți
nuturile românești ta perioada de
luptă pentru desăvîrșirea statului na
țional unitar român, precum și în
epoca marilor bătălii pentru triumful
democrației și risipirea negurilor
războiului și fascizării țării. își află
expresia ta creația și în întreaga
activitate teoretică și obștească des
fășurată de G. Enescu, M. Jora,
S. Drăgoi, G. Breazul, C. Brăiloiu,
M. Andricu, M. Negrea, P. Constantinescu și de mulți alții. Creații ca
Rapsodiile și I’oema Română, Sui
ta I cu Preludiul la unison. Sonata
a IlI-a, ta caracter popular româ
nesc, Suita sătească, suita „Impresii
din copilărie", simfoniile lui Enescu,
opere, balete, oratorii, lucrări sim
fonice și camerale, piese corale rea
lizate de cei mai de seamă compo
zitori ai perioadei dintre cele două
războaie mondiale exprimă cu ori
ginalitate patosul militant patriotic
și democratic, mărturie a unui ar
dent spirit de dăruire și responsa
bilitate. „în țara aceasta stat nevoi

sociale care merită o grabnică și
imperioasă soluționare", scria Enescu (Itampa, 1923) și sesiza cu ascu
țime „vremuri extraordinare de pre
facere". subliniind că „trebuie să ne
așteptăm la O nouă bază a organi
zării sociale" (Cuvintul liber, 1934).
Ferment, împreună cu celelalte va
lori ale culturii noastre, al acestor
„vremuri extraordinare de preface
ri". muzica a aflat în epopeea na
țională care culminează cu revolu
ția de eliberare socială și naționa
lă. antifascistă și antiimperialistă de
la 23 August 1944, în glorioasa epocă deschisă prin acest act istoric
temeiurile propriei sale identificări
în contemporaneitate. Măreață pagi
nă a cronicii românilor, în care ac
tele de supremă dăruire conferă va
loare de sublim eroilor neamului,
23 August este începutul noii isto
rii naționale, la a cărei patetică tăl
măcire participă cu resursele Sale
specifice și muzica.
Mesager de un dinamism generat
de evenimentul însuși, cintecul re
voluționar, antifascist, melodiile

MUZICA
SI EPOPEEA
NAȚIONALA
care au însoțit lupta neînfricată a
comuniștilor conduși de partid ta
anii de cruntă exploatare și de opresiune politică, a fost apoi solia
vremurilor noi, mobilizînd la lupta
pentru libertatea și independența pa
triei, pentru doborîrea vechii orinduiri, pentru triumful revoluției
pe pămintul apărat cu jertfe și îm
podobit cu frumuseți de geniul crea
tor al neamului.
In procesul profund și complex de
edificare a noii conștiințe a oame
nilor muncii, a întregului popor de
venit stăpin pe destinele sale, con
structor al propriei civilizații ma
teriale și spirituale, pe baza pro
gramului de prefaceri revoluționare
înfăptuite sub conducerea partidului
comunist, muzicienii, ca și întreaga
intelectualitate, și-au . consacrat pu
terea de creație, gîndirea și sensi
bilitatea lor glorificării istoriei na
ționale, punerii în apoteoză a actu
lui crucial de la 23 August. Gene
rațiile maeștrilor care au cunoscut
in anii culturii noi, socialiste, o nouă
etapă a afirmării artei lor, au adus
omagiul vibrant revoluției săvîrșite
acum 41 de ani. prin I. D. Chirescu, V. Popovici, M. Socor și
S. Drăgoi, ta cintecul coral,-M. Jora,
D. Cuclin, M. Negrea, M. Andricu,
Z. Vancea, P. Constantinescu, S. Toduță. Ion Dumitrescu, Gheorghe Du
mitrescu in genurile complexe ale
muzicii simfonice și vocal-simfonice,
de cameră, de operă și balet. Noi
afinități elective, în direcția lirismu
lui luminos, a dramatismului poten
țat pînă. la: tensiune tragică, Ia con
flictul mistuitor, cu concluzii edifi
catoare prin gîndirea elevată și Sen
timentul generos caracterizează crea
ții inspirate din istoricele evenimen
te, așa cum sînt, de exemplu, Mărire
tie, patria mea de M. Jora. Balada
steagului de S. Toduță, Șapte cîntece
din ulița noastră de P. Constantines
cu, oratoriile Grivița noastră și Zori
le de aur, opera Fata cu garoafe de
G. Dumitrescu. Creației acestor au-

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează
Duminică 1 septembrie 1985, Ad
ministrația de Stat Loto-Prono
sport organizează o nouă tragere
excepțională Loto, prilejuind parțicipanților încă o posibilitate de a
intra in posesia unor importante
cîștiguri în autoturisme „Dacia
1 300“ (la ambele faze ale tragerii),
mari sume de bani, precum și
excursii in R.S. Cehoslovacă. La
această atractivă tragere se efec
tuează 7 extrageri, în două faze,
cu un total de 66 numere. Extra
geri „legate" în cadrul fiecărei
faze. De reținut că la acest gen de
trageri se poate cîștiga și cu 3
numere din 18 sau 24 extrase.
■ Agențiile Loto-Pronosport vă
stau la dispoziție pentru procura
rea biletelor pînă sîmbătă, 31
august, cind este ultima zi de par
ticipare.

• Teatrul Național (14 71 71, sala Ateliei)) : Intre patru ochi (B) — 19,30
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, rotonda Ateneului) : Spec
tacol de sunet și lumină „Bach-Hândel“. Recital Ion Ghiță — contrabas
— 20
• Teatru) Ciulești
(sala Majestic,
Nu, eu nu regret nimic
14 72 34) :
- 19
• Teatrul satiric-muzica! „c. Tănase“ (15 56 78, grădina Boema) : Pompiliu de Pompadour — 19,30 ; (grădina Cărăbuș) : Melodii, melodii —

rețeaua comercială a județului, nu
mărul unităților cu acest profil a
crescut de la 1 526, in 1965, cu o su
prafață utilă de 87 000 metri pătrați,
la peste 2 500 unități în prezent, cu
o suprafață de aproape 305 000 me
tri pătrați. S-au pus la dispoziția
populației numeroase unități presta-

struite în județul Dolj se va ridica
la aproape 100 000. Va începe să se
contureze „Piața Revoluției", un
modern ansamblu urbanistic, parte
integrantă a noului centru civic
craiovean. care va înmănunchea aproximativ 500 de apartamente, cu
regim de înălțime între 3 și 8 nive-

Pentru constructorii de țară nouă
nivel, instruirea tinerei generații : ta
prezent, unul din patru locuitori ai
județului învață. Din inițiativa se
cretarului general al partidului. Cra
iova a devenit. încă din 1966. cen
tru universitar. în ultimii ani ș-au
construit sedii noi ale facultăților de
electrotehnică și medicină, inaugura
te de către tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Concomitent cu aceste obiective sociale și de invătămint s-au
înălțat noi edificii culturale, dintre
care se detașează, prin arhitectură
și importanță, noua clădire a Tea
trului national din Craiova, integra
tă armonios în peisajul centrului ci
vic al municipiului.
în răstimpul 1965—1985 s-a dez
voltat. într-un ritm fără precedent,

Vasile TOMESCU

Telejurnal
Actualitatea In economie
Cadran
mondial e România șl
problemele lumii contemporane
Amfiteatrul artelor. Revistă TV a
„Cîntărli României"
Efigii
ale
muncii
—
Epoca
Ceaușescu O Noi puncte cardina
le. Reportaj
Telejurnal
închiderea programului

teatre

tioase, s-au extins și modernizat spi
tale in localitățile Băilești. Filiași,
Melinești și Bechet.
Prin condițiile create de partidul
și statul nostru, personal de tova
rășul Nicolae Ceausescu. învățămintul dispune de o bază materială mo
dernă, unde se asigură, la un inalt

tori, care au trăit ei înșiși memora
bilul inceput de istorie a României
noi i se adaugă lucrări aparținind
generațiilor de compozitori formați
în anii orînduirii socialiste și aducînd în chip firesc prinosul de energie și concepție propriu aprinsului ev.
In condițiile deschiderii largi de
orizonturi creatoare consacrată de orientările date la cel de-al IX-lea
Congres al partidului, tentatia marginalizării în conceperea și realiza
rea artei militante, de puternic me
saj patriotic și umanist, și-a dove
dit artificialitatea, devenind revolu
tă prin înseși virtuțile înnoitoare ale
conținutului și mijloacelor de expresie proprii acestei muzici prin
excelență înnoitoare, avansate, S-a
realizat astfel o dinamizare a substanței cintecului coral, o mutație in '
sfera sentimentelor majore, de
elevată noblețe a creației din ge
nurile muzicii ușoare și cintecului
liric, o aprofundare a viziunii este
tice și stilistice din domeniul sim
fonic, concertant, cameral, de ope
ră și balet. în lumina acestor aspi
rații și împliniri, temațica marilor
evenimente ale istoriei patriei a abordat ca perspectivă de desfășura
re contemporaneitatea și viitorul de
aur al patriei socialiste. De aici lo
gica succesiune în evocarea trecu
tului și conștiința finalității acestuia
prin prisma unei viziuni noi. în această lumină capătă valențe de vi
brantă actualitate marile pagini din
trecut ale epopeii naționale, înscriindu-se în opera de artă muzicală, așa
cum se înscriu ta desfășurarea lor
reală, ca trepte ale istoriei, ca evenimente, eroi, sensuri necesare în
arcul de timp al devenirii noastre.
Acest înțeles emană din opera unor
compozitori, de exemplu din crea
țiile lui G. Dumitrescu de la Decebal și Meșterul Manole, Ion Vodă
cei
Cumplit. Răscoala, Pămint
dezrobit, Cantata Victoriei și cele
lalte lucrări amintite inspirate direct
de actul de la 23 August, Simfonia
a II-a a „Republicii" pină la recen
ta transpunere muzical-dramatică a
luptei pentru eliminarea pentru tot
deauna a spectrului războiului atomic, opera Marea iubire. In alte
creații de mare densitate a ideii și
emoției, elemente de ordin epic,
dramatic, liric sau pur și simplu
simboluri ale istoriei noastre de ieri
și de azi — o istorie unică, a continuității și demnității românilor pe
vatra strămoșească — se încorpo
rează cu puterea unui răscolitor
mesaj, ca de exemplu în operele
Dreptul la dragoste de T. Bratu,
Trepte ale istoriei de M. Moldovan,
Dreptul la viață de T. Jarda, in
cantate. Interogatoriul din zori de
D. Popovici. baletul Primăvara de
C. Trăilescu, oratorii, simfonii
____ de
L. Comes, Th. Grigoriu, St. Niculescu, T. Olah, W. Berger, P. Bentoiu,
A. Stroe, A. Vieru. C. Țăranu, E.
Lerescu, D. Bughicl, R. Georgescu,
C. Petra Basacopol, V. Spătărelu,
Th. Drăgulescu, D. Petrescu. L. Ale
xandra. G. Draga, S. Nichifor.
înzestrată cu virtutea de a reda
ta cele mai profunde nuanțe orizon
tul spiritualității unei națiuni, tră
săturile distincte ale gindirii și sen
sibilității acesteia, muzica este și va
fi mult mai mult decît o artă prin
excelentă „inefabilă" — o oglindă a
trecutului, o mesageră a prezentului,
o pasăre măiastră care se. avintă
spre viitor, semnificînd contempora
nilor aleasa lor menire.

toare de servicii, s-a extins rețeaua
de alimentare cu apă, s-a dezvoltat
și modernizat rețeaua stradală.
— Ce perspective se deschid ta vii
tor construcției de locuințe ta jude
țul Dolj 1

— Luminoasă a fost calea dez
voltării urbanistice de pină acum,
luminoase perspective se deschid
pentru viitor. Conform hotărîrilor
Congresului al XIII-lea al P.C.R.,
Doljul va cunoaște noi dimensiuni ale
dezvoltării sale urbanistice. In cin
cinalul viitor se vor construi încă
20 000 apartamente, ceea ce înseam
nă că. la finele următorului cinci
nal. numărul apartamentelor con-

lurf ; primele 7 blocuri se și află
ta stare avansată de execuție.

— în ce zone ale Craiovei vor ii
amplasate celelalte construcții ?

— Se va construi. îndeosebi, în
cartierele Dezrobirii — Rovine (care
va număra în final peste 6 000 apartamente). Siloz — Sărar — Magheru (cu 4 000 apartamente), Lăpuș — Argeș și „Craiovita Nouă"
(un adevărat oraș în oraș care va
număra în final 60 000 apartamen
te. cam tot atitea cite se află in pre
zent în municipiul Craiova.
în Craiova, Filiași și Calafat. Băi
lești și Segarcea, precum și ta așe
zările rurale, se va construi, de a-

semenea. mult, durabil și economi
cos. Potrivit îndrumărilor consiliu
lui popular, proiectanții institutului
județean de specialitate au întocmit
proiectul tip al unor clădiri cu grad
înalt de prefabricare și cu posibi
lități crescute de varietate. Se va
extinde in construcția de locuințe o
soluție nouă de planșeu pentru suprafețe mari, de peste 40 metri pătrati, constituite din' elemente pla
ne ușurate prin practicarea de goluri. ceea ce conduce la reducerea
cu circa 700 kg ciment și 120 kg oțelbeton pe apartament mediu. începind de anul viitor, se vor construi
blocuri in care apa caldă menajeră
va fi asigurată de panouri solare,
realizindu-se pe această cale, numai
în 1986. economii de aproape 600 tone
combustibil conventional.
Acum. în întimpinarea Congresu
lui consiliilor populare, constructorii
de locuințe doljeni și-au intensificat
eforturile și au pus la dispoziția
populației circa 100 de apartamente
peste prevederile de plan la zi. De
fapt, construcțiile de loouinte și social-culturale constituie obiective,
importante pe agenda de lucru a
consiliului popular județean, obiec
tive permanente, de azi și de vii
tor. la care, cu toții, edili, deputati și cetățeni. împreună sint an
gajați plenar, ta interesul obștii în
tregi.
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VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE PRIMITE IERI LA REDACȚIE
HARGHITA :

BRĂILA :

Economii de materiale
și energie

Utilaje livrate
înainte de termen

Creșterea gradului de valorificare
a materiilor prime, materialelor,
combustibilului și energiei electrice,
reducerea consumurilor planifi
cate constituie două preocupări
constante ale colectivelor muncito
rești din industria județului Har
ghita. Astfel, prin promovarea de
soluții și tehnologii avansate, recu
perarea și recondiționarea unor
piese și subansambluri, in perioada
care a trecut din acest an s-au eco
nomisit peste prevederi 1 459 tone
metal, 17 428 tone combustibil con
vențional și 9 949 MWh energie
electrică. Cele mai bune rezultate
au fost înregistrate la întreprin
derea de fier Vlăhița, întreprinde
rea minieră Bălan, întreprinderea
de tractoare Miercurea-Ciuc și în
treprinderea de matrițe și piese din
fontă Odorheiu Secuiesc. (I. D.
Kiss).

La întreprinderea de utilaj greu
„Progresul*1 — Brăila au fost în
cheiate înainte de termenele pla
nificate, și livrate beneficiarilor,
două excavatoare S-3602 cu cupa
de 2,5 metri cubi, pentru programul
minier și patru excavatoare de același tip destinate programului
energetic. Totodată, au fost livrate
în devans 68 tone utilaje tehnolo
gice pentru Canalul Poarta Albă —
Midia — Năvodari, 3 dragline
DHM, două excavatoare S-1203 și
două ciocane hidraulice CH-400
pentru șantierul de amenajare a
riului Dîmbovița.
Rezultate importante s-au obținut
și la producția destinată exportu
lui, fiind furnizate, înainte de pre
vederile contractuale, 75 excavatoa
re S-501, 569 tone subansambluri
și un mare număr de piese de
schimb pentru excavatoare. (Corneliu Ifrim).

BORZEȘTI :

Suplimentar —
186 milioane kWh
energie electrică
Colectivele de energeticieni din
cadrul întreprinderii de electrocentrale Borzești, care asigură buna
funcționare a unităților economice
de pe Valea Trotușului, raportează,
peste prevederile planului. 186
milioane kWh energie electrică
din care mai mult de 42 mi
lioane kWh a fost produsă pe bază
de cărbune. Calculele arată că
energia realizată suplimentar la
Borzești este suficientă pentru ali
mentarea întregii platforme indus
triale pe timp de cel puțin o lună
de zile. Demn de remarcat este și
faptul că acest spor de producție,
realizat îndeosebi pe seama exploa
tării la parametrii ridicați a utila
jelor și agregatelor, a fost obținut
în condițiile diminuării consumului
propriu cu circa 313 000 kWh ener
gie electrică și a economisirii unor
însemnate cantități de combustibil
convențional. (Gh. Baltă).

MARAMUREȘ:
Cantine

pentru

mineri

La Exploatarea minieră Nistru,
din județul Maramureș, a fost dată
în folosință o cantină modernă,
realizată în regie proprie de către
colectivul unității. Apeasta este
cea de a șaptea cantină construită
în actualul cincinal in unitățile din
județul Maramureș, aparținătoare
centralei minereurilor din Baia
Mare. De remarcat că masa con
sistentă pe care o primesc gratuit
minerii la intrarea în schimb este
mereu îmbogățită și diversificată
cu produse din resursele proprii ale
gospodăriilor anexe, organizate pe
lingă aceste cantine. (Gh. Susa).

VASLUI :
Importante lucrări
de îmbunătățiri funciare
în județul Vaslui au fost ob
ținute remarcabile succese in în

făptuirea programului de îmbună
tățiri funciare. „în paralel cu im
portanta acțiune de regularizare a
riului Birlad — ne spunea ingine
rul Victor Popovici, directorul în
treprinderii de execuție și exploa
tare a lucrărilor de Îmbunătățiri
funciare Vaslui — în numeroase
unități agricole ale județului se
desfășoară ample lucrări de com
batere a eroziunii solului, desecări
și amenajări pentru irigații. Preluînd și extinzind valoroasa expe
riență de la Perieni, am reușit să
executăm în acest an lucrări de
combatere a eroziunii solului pe
mari suprafețe, îndeosebi in co
munele Banca, Zorleni, Costeștl,
Viișoara, Duda-Epureni și altele,
cele mai multe înscriindu-se în
vastul proiect de amenajare com
plexă a bazinului hidrografic al
riului Birlad. Am recuperat, ame
liorat și redat in circuitul agricol
pînă acum 420 hectare de teren,
am executat lucrări de combatere
a eroziunii solului pe 5 200 hectare,
și desecări pe 6 750 hectare. în
acest fel, suprafața agricolă care
și-a sporit rodnicia prin lucrări
de îmbunătățiri funciare a ajuns
la aproape 200 000 hectare; în ace
lași timp, ne-am concentrat forțele
pentru extinderea suprafețelor iri
gate11. (Petru Necula).

TULCEA :

Un nou complex hotelier
în localitatea Unirea din județul
Tuicea, situată pe malul lacului
Razelm, a fost dat în folosință un
nou complex hotelier. Unitatea
aparține Oficiului județean de
turism Tuicea și dispune de 150
locuri de cazare. S-au creat astfel
condiții pentru petrecerea conce
diului in zona lacului Razelm. Tu
riștii care poposesc aici au posi
bilitatea să facă plimbări pe lacul
Razelm cu hidrobuzul sau să facă
plajă la Portița, asigurîndu-se
transportul zilnic la hotelul din
Unirea. (Neculai Amihulesei).

A FOST INAUGURAT ÎN CAPITALĂ

Complexul de sănătate Socului

în Capitală și-a deschis porțile
Complexul de sănătate Socului din
noul ansamblu de locuințe cu același
nume, aflat in vecinătatea imediată
a șoselei Pantelimon. Construit din
inițiativa secretarului general al
partidului, acest edificiu răspunde
unor necesități de natură socială și
sanitară ale orașului, cumulind o’
serie de funcțiuni foarte utile popu
lației. Pe lingă scopul tradițional,
complexul are rolul de ocrotire a
sănătății, de căline a organismului
și totodată de recuperare stenică și
destindere, fiind o construcție cu
profil inedit în sistemul de dotări
sociale din Capitală și- din țară.
Constituit din mai multe corpuri
de clădiri, la aceeași cornișă, ceea ce
creează un spațiu monobloc, dispu
nând de linii separate pentru băr
bați și pentru femei, Complexul de
sănătate Sooului este astfel conceput
incit asigură ușor accesul la toate
funcțiunile comune.
Intrarea principală se află pe fa
țada cu arcade, dinspre str. Socului.
Aceasta conduce către holul central
— pe două niveluri, complet vitrat,
avînd orientare și către o curte in
terioară frumos amenajată și plan
tată. Din holul de primire se ajunge
la multiplele servicii care stau la
•dispoziția populației. Mai întîi la
vestiare și filtrele antiepidemice pen
tru control medical, apoi la cabinele
de dușuri comune sau la căzi indi
viduale și la cabinele pentru proce

r
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duri. Există proceduri cu caracter
medical — inhalații, băi de plante,
ultraviolete, electroterapie, dtaduiamice, ultrascurte. împachetări, masăj, gimnastică etc. — care se fac pe
baza recomandării medicilor din po
liclinici. precum și proceduri obiș
nuite: mai multe feluri de dușuri
(comune, scoțiene, sul, . gigant),
saună (tradițională și deschisă), băi
de abur, gimnastică de întreținere,
masaj ș.a., care nu necesită recoman
dări medicale. Ansamblul de sănă
tate dispune. în total, de 4 săli de
gimnastică. 12 saune, 4 cabine de
abur viu,, numeroase cabine de baie
— simple și duble — 2 bazine de
înot avind apă cu o anumită tem
peratură și compoziție, destinate
unor scopuri terapeutice, precum și
un mare bazin de înot acoperit, de
dimensiuni apreciabile — 30 metri
lungime, 9 metri lățime și adîncimea
de 1,80—2,20 metri. Acest bazin este
iluminat natural printr-un front larg
de sticlă dispusă pe fațada posteri
oare a construcției și prin interme
diul unor luminatoare care asigură o
iluminare zenitală a acestei incinte.
In spațiile perimetrale ale bazinului
se găsesc compartimentele tehnice :
centrala termică, centrala de venti
lație. stația de pompare, stația de
tratare și filtrare a apei, centrala de
aburi, precum și spălătoria, o veri
tabilă uzină care asigură și servicii
rapide pentru public. Pe terasa co
mună a complexului de sănătate a

fost amenajat un solar. De aseme
nea. complexul de sănătate dispune
și de alte servicii : coafură, frizerie,
pedichiură, cosmetică, bufet pentru
dulciuri și răcoritoare.
O grijă deosebită s-a acordat dotă
rii cu aparatură și personal califi
cat. Pe lingă aparatura necesară
executării tuturor procedurilor, în
sălile de gimnastică se află spalieri,
bănci de gimnastică, biciclete ergometrice, gantere, mingi medicale etc.
A fost creat și un cabinet medical
pentru consultații legate de terapia
ce se aplică in complex și pentru
cazuri de urgență, iar procedurile ca
și masajul ori gimnastica se execută
cu ajutorul și sub asistenta surori
lor medicale, respectiv masorilor și
instructorilor de educație fizică, bine
pregătiți din punct de vedere profe
sional.
Tarifele percepute populației sint
cele obișnuite, practicate de Minis
terul Turismului și de gospodăria co
munală. ele încadrîndu-se in limitele
12—33 lei. in funcție de diferitele
prestații oferite. Să mai amintim că
acest complex de sănătate are o ca
pacitate de 292 locuri pe oră și pro
gram de funcționare intre orele 10 si
20, in cursul săptăminii, iar dumini
ca de la 7—13, luni fiind închis.
Un complex de sănătate asemănă
tor a fost construit pe Calea Șerban
Vodă și va intra in circuitul funcțio
nal în următoarele săptămini.

Cronica
Ministrul afacerilor externe, Ștefan
Andrei, a avut, joî, o întrevedere cu
delegația parlamentară vest-germană,
condusă de Heinz Westphal,
vicepreședinte al Bundestagului,
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale, a făcut o vizită in țara
noastră.
A fost prezent Hartmut Wolfgang
Schulze-Boysen, ambasadorul R.F.
Germania la București.
4r

Joi au început in Capitală, la ci
nematograful „Studio11, „Zilele fil
mului vietnamez11, organizate cu pri
lejul celei de-a 40-a aniversări a
proclamării independenței acestei
țări. în program se află înscrise re
cente creații . ale cinematografiei
vietnameze.
La festivitatea de deschidere au
luat parte reprezentanți s ai Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste,
Ministerului
Afacerilor
Externe,
Asociației cineaștilor, alți oameni de
artă și cultură, un numeros public.
Au fost prezenți Pham Duy Toan,
ambasadorul Republicii Socialiste
Vietnam la București, și membri ai
ambasadei, precum și șefi de misi
uni diplomatice acreditați in țara
noastră, membri ai corpului diplo
matic.
*•

Cu prilejul Zilei naționale a Jamahiriei Arabe Libiene Populare Sociâ-

zilei

SĂLAJ - apartamentul cu numărul 20000

liste, joi a avut loc, în Capitală, o
manifestare culturală, organizată de
Institutul român pentru relațiile
culturale cu străinătatea, in cadrul
căreia au fost prezentate impresii de
călătorie din această țară și a fost
vizionat un film documentar libian.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Ligii române de
prietenie cu popoarele din Asia și
Africa, reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.
Au fost prezenți Abdul Hamid
Farhat, secretar al Comitetului
Popular al Biroului Popular al Jamahiriei Arabe Libiene Populare
Socialiste, membri ai Comitetului și
Biroului Popular.

FOTBAL
® Campionatul diviziei 'A se va
relua duminică, 1 septembrie^ cu
meciurile etapei a V-a ® Luni,
2 septembrie, jucătorii din lotul re
prezentativ se vor reuni pentru pre
gătirea meciului România — Anglia,
de la Londra — 11 septembrie
© Partidelevetapei a Vl-a se vor
juca la 15 septembrie, dar cele patru
echipe care participă la cupele eu
ropene vor susține respectivele me

(Agerpres)

ciuri cu o zi mai devreme ® Partide
internaționale amicale care au avut
loc ieri : la Moscova, U.R.S.S. —
R. F. Germania 1—0 (0—0); la SaintGall, Elveția — Turcia 0—0.

CICLISM :
Etapele „Turului României"
Populara competiție ciclistă „Turul
României11, manifestare sportivă de
dicată, la cea de-a XXIII-a ediție,
„Anului Internațional al Tineretu
lui11, cuprinde un traseu de aproape
1 200 km. împărțit in opt etape (1—8
septembrie). Etapa I a Turului, la
1 septembrie, va porni de la Cimpulung-Argeș și se va încheia la Căciulata (Vîlcea), după 133 km ; II :
Căciulata — Sibiu — Alba Iulia
146 km ; III : Alba Iulia — Tîrgu
Mureș 143 km ; IV : Sovata — Piatra
Neamț 144 km ; V : Piatra Neamț —
Iași 134' km ; , VI : Iași — Bacău
154 km ; VII : Bacău — Buzău
174 km ; etapa a VIII-a, finală, la
8 septembrie, Buzău — Ploiești —
București 137 km. 0 în cursa ciclistă
„Cupa Voința11, după trei etape, con
duce în clasamentul general Valen
tin Constantinescu (Dinamo). Azi,
ultima etapă, Ploiești — Plopeni —
Valea Călugărească — Ploiești
(126 km).

BOX : Pregătiri
pentru campionatele mondiale
de tineret
(București, 1—8 septembrie)
© Juriul campionatelor mondiale
de tineret va fi alcătuit, conform re
gulamentului competiției, exclusiv
din membrii comitetului executiv al
Asociației Internaționale de box
amator (A.I.B.A.) O Președintele
A.I.B.A., Donald Huli, care va pre
zida și juriul campionatelor, a sosit
ieri în Capitală © Tot ieri a sosit
la București delegația S.U.A. (cuprinzind 12 boxeri) • Citeva date
despre unii boxeri din lotul nostru
reprezentativ de tineret : Dumitru
Beșliu, cat. 75 kg, de la C.S.M. Drobeta-Turnu Severin (antrenor Con
stantin Drăghici), campion național
și balcanic la juniori, locul I la tur
neul „Prietenia11 1985, a susținut 77
meciuri, ciștigind 70, dintre care 30
înainte de limită. Daniel Măeran,
cat. 57 kg, de la Metalul Bistrița,
antrenor Mircea Armeneanu, cam
pion național de juniori și cîștigător al turneelor de la Bydgosz,
Balaton și Schwerinn, a boxat 99
meciuri, ciștigind 91. Ștefan Drișcu,
cat. 67 kg, de la Farul Constanța,
antrenor Ilie Dascălu, campion na-'
țional și balcanic la juniori, locul I
la turneele de la Tbilisi și „Priete
nia11 1985, a susținut 85 meciuri,
ciștigind 77.

Locuri la odihnă și tratament în luna septembrie

O lună pentru care prognoza me
teorologică prevede timp prielnic
practicării turismului, stațiunile
balneoclimaterice, situate pe litoral
și in celelalte zone ale țării, vă
oferă condiții deosebit de bune
.pentru petrecerea vacanțelor și
efectuarea curei balneare.

lizat o medie anuală de peste 2 000
de apartamente.
Ca un reflex al exploziei
industriale produse pe aceste
străvechi meleaguri în „Epoca
Nicolae Ceaușescu11, oamenii mun
cii sălăjeni beneficiază, deci, de la
an la an de locuințe tot mai primi
toare, de obiective social-culturale
tot mai spațioase, de un confort
urban mereu sporit. La Zalău,
unde in anul 1968, de pildă, exis
tau numai 100 apartamente noi. nu
mărul respectiv a crescut la 16 000
in 1985. Nu de mult a fost predat
la cheie apartamentul cu numărul
20 000 din județ. Și construcția de
locuințe continuă in Sălaj, -ca pre
tutindeni in țară. (Eugen Teglaș).

★

Cu prilejul încheierii misiunii în
țara noastră, ambasadorul Republicii
Irak la București, Badri K. Al-Galgawi, a oferit, joi, un cocteil.
Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe,
reprezentanți ai altor ministere și
instituții centrale, oameni de știință
și artă, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră,
membri ai corpului diplomatic.

INFORMAȚII SPORTIVE
UNIVERSIADA ’85
TOKIO 29 (Agerpres). — La
„Athletics Stadium11 din orașul ja
ponez Kobe au început întrecerile
de atletism ale celei de-a 13-a ediții
a Jocurilor mondiale universitare de
vară. în prima zi au fost programa
te, între altele, semifinalele probei
feminine de 400 m garduri, cele două
sportive românce prezente la start
obținind calificarea în finală : Cris
tina Cojocaru a ciștigat seria in care
a alergat, cu cel mai bun timp al
zilei — 55”90/100, iar Nicoleta Vornicu a fost cronometrată in 56”70/100.
în finala probei de 1 500 m fe
minin vor fi prezente, de asemenea,
atletele românce Ella Covaci și Mar
gareta Keszeg. în serii, Ella Covaci
a realizat timpul de 4’19”32/100, iar
Margareta Keszeg a fost înregistrată
in 4’20”81/100.
Prima finală a competiției a fost
cea de aruncarea greutății femei,
cîștigată de Natalia Lisovskaia
(U.R.S.S.), cu 20,47 m.
în turneul de tenis, după califica
rea cuplului Florin Segărceanu—An
drei Dirzu in semifinalele probei de
dublu masculin, joi o altă pereche
română, Daniela Moise—Florin Se
gărceanu a reușit să ajungă in
penultima fază a turneului, in proba
de dublu mixt. în sferturile de fi
nală, Daniela Moise și Florin Segăr
ceanu au învins cu 6—1, 6—1 pe
mexicanii Amalia și Enrique Diaz,
în optimile de finală ale probei de
simplu masculin, Florin Segărceanu
l-a eliminat in două seturi, cu 6—3,
6— 2, pe vest-germanul
Klaus
Giesker.
Turneul de scrimă a programat
joi primele asalturi in proba femini
nă de floretă pe echipe. Formația
-României, alcătuită din Elîsabeta
Guzganu, Reca Lazăr, Rozalia ,Oros
și Gabriela Beka, a întrecut in pri
mul tur echipa Coreei de Sud. cu
9—3, învingind apoi, cu 9—1, selec
ționata S.U.A. și s-a calificat in eli
minările directe, în care va intîlni
reprezentativa U.R.S.S.
Competiția de judo s-a încheiat
cu concursul pe echipe, in care
victoria a revenit selecționatei Ja
poniei, învingătoare în finală, cu
7—0, în fața formației Franței.

Privind imagini recente, este
greu, desigur — pentru cine nu a
mai fost prin Zalău in ultimii zece
ani — să înțeleagă că e vorba, totuși,
de orașul de la poalele Meseșului.
Intr-un timp foarte scurt, aici au
apărut, parcă în evantai, o seamă
de cartiere noi : Păcii, Simion Bărnuțiu, Porolissum, Dumbrava, Brădet, Vișinilor, Republicii, Stadion.
Dar ritmul alert al construcției de
locuințe, străzi și obiective socialculturale se face simțit și în alte
locuri sălăjene : Șimieu Silvaniei,
Jibou, Cehu-Silvaniei, Sărmășag
ș.a. Pentru că, dacă în anul 1970,
întreprinderea de antrepriză construcții-montaj Sălaj construia 628
apartamente, in anii ’80 ea a rea

Oficiile județene de turism vin
în intimpinarea dorințelor dumnea
voastră cu o ofertă generoasă și
diversificată.
Adresați-vă agențiilor de turism
pentru informații suplimentare și
detaliate.

LA OSTROVU MIC
(Urmare clin pag. I)

S-au ridicat 146 pavilioane dotate
cu tot confortul pentru constructori
și familiile lor și s-au dat in folo
sință 3 cantine, la care servesc
masa peste 1 000 persoane pe zi.
Pentru copii și constructori, func
ționează un liceu cu 24 săli de
clasă pentru curs de zi și seral, la
care învățăceii au ajuns anul aces
ta la generația a treia. Din aceas
tă toamnă, tot'aici va funcționa și
o școală de maiștri. Pentru cei
mici, pentru sănătatea lor și a
părinților funcționează o creșăgrădiniță cu 200 locuri și un dis
pensar cu 5 medici specialiști și 8
cadre cu studii medii. Pentru buna
aprovizionare a locuitorilor din co
lonie funcționează mai multe uni
tăți comerciale (magazin alimen
tar cu autoservire, tehnometal.
mixt, gostat, piață ș.a.), iar pentru
unele reparații s-au înființat și
citeva unități prestatoare de ser
vicii.
Din dorința de a-si petrece cit
mai plăcut timpul liber, tinerii din
cadrul „șantierului tineretului11 au

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul cuprins intre 30 august, ora
20 — 2 septembrie, ora 20. în țară :
Vremea va deveni treptat frumoasă in
toate regiunile, iar cerul va fi variabil
cu înnorări mai
accentuate in sudest la începutul intervalului cind local
vor cădea averse de ploaie. In restul

amenajat cu forțe proprii un teren
de fotbal și unul de handbal,
două terenuri de volei și două
de tenis. Acum se lucrează de zor
la clădirea noii creșe și grădinițe
cu 150 locuri, Ia clubul cu 450 de
locuri. între alte preocupări ale
constructorilor și ale familiilor lor
se înscrie și activitatea din cadrul
gospodăriei-anexe și de pe parce
lele personale. Cele 15 ha cultivate
în acord global cu C.A.P. Gogoșu
le vor putea asigura o bună parte
din furajele și porumbul necesare
hranei celor 24 vite (10 vaci cu
lapte) din microfermă și a celor
250 porci, iar restul de furaje îl
vor obține din cosirile din insulă.
Pentru îmbunătățirea hranei la
cantină s-au amenajat 2 ha de te
ren care au fost cultivate cu legu
me și zarzavaturi.
După cum am putut vedea, pa
ralel cu punerea în funcțiune a
hidrocentralei, insula a prins viață
dăltuind în temelia noii localități
care va dura peste timp, indiferent
de numele ce-1 va purta, senti
mentul legămîntului cu tara, al
constructorilor.

teritoriului, ploi izolate. Vîntul va su
fla slab, pînă la moderat, cu unele in
tensificări pe
litoral.
Temperaturile
minime nocturne vor fi cuprinse între
8 și 18 grade, iar cele maxime diurne,
intre 20 și 30 de grade. In București :
Vremea va deveni treptat frumoasă,
cerul va fi variabil cu înnorări mai
accentuate la începutul intervalului
cind există posibilități de ploaie. Vîn
tul va sufla slab.
pînă la moderat.
Temperaturile minime nocturne vor fi
cuprinse între 15 și 18 grade, iar cele
maxime diurne între 25—28 de grade.

RĂSFOIND PREȘ A STRAI NĂ
„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE"

ȘOMAJUL SI AMENINȚĂRILE IA ADRESA PĂCII
- PRINCIPALELE MOTIVE DE ÎNGRIJORARE
în ciuda semnelor unui început
din vest-germanii care au partici
de. redresare, după cea mal pro
pat la sondaj au declarat că sint
fundă recesiune de la cel de-al
îngrijorați de armele nucleare.
doilea război mondial încoace, șo
Spaniolii care in prezent dezbat
majul rămîne preocuparea princi
problema legăturilor militare cu
pală in marile țări industriale oc
alianța atlantică, manifestă, de
cidentale. Aceasta este concluzia
asemenea, o preocupare crescîndă
unui sondaj de opinie organizat de
față de armele nucleare.
„International Herald Tribune", in
Criminalitatea constituie o altă
colaborare cu „Atlantic Institute
preocupare a celor chestionați, în
for International Affairs" (centru
deosebi in R.F.G., Marea Britanie,
particular de cercetări din Paris),
Italia și S.U.A. De exemplu, in
cu „Lous Harris International" (in
Statele Unite, 42 la sută dintre cei
stituție specializată in sondaje de
chestionați și-au exprimat îngri
opinie), precum și cu ziare șl pos
jorarea față de creșterea crimina
turi de radio din țările respective.
lității, cu 12 la sută mai mult,
în cadrul sonda
comparativ cu un
jului au fost an
sondaj din pri
chetate persoane
măvara trecută.i
din opt țări oc
Tot in Statele
cidentale : Fran Rezultatele unui sondaj Unite — unde de
ța, Marea Britaficitul
bugetar
de opinie în țările
nie, R.F.G., Ita
este in continuă
lia, Spania. Nor
occidentale
creștere — pre
vegia, Japonia și
ocuparea față de
S.U.A. In toate
cheltuielile
gu
țările menționa
vernamentale ex
te, cu excepția Norvegiei, îngrijo
cesive stârnește o puternică reacție.
rarea in legătură cu asigurarea lo
Gradul preocupării in legătură cu
cului de muncă cunoaște o clară
șomajul a depășit insă toate ce
accentuare comparativ cu sonda
lelalte preocupări. In Franța, 80
jele efectuate anterior.
la sută din participanții la anchetă
La fel ca în celelalte patru son
au arătat că nivelul folosirii forței
daje similare organizare incepind
de muncă le provoacă o mare în
din 1982, problema șomajului con
grijorare ; procentajul a fost și mai
stituie una din preocupările prin
mare în rindurile celor care efec
cipale.
tuează munci fizice : 90 la sută.
Potrivit cifrelor oficiale, numărul
Chiar dacă îngrijorarea față de
șomerilor din această țară este de
posibilitatea izbucnirii unui război
2,3 milioane persoane, adică circa
a mai scăzut, după începerea noi
10 la sută din forța de muncă.
lor convorbiri privind controlul ar
Doi din trei vest-germani au
mamentelor între Uniunea Sovieti
că și Statele Unite, totuși, o treime
considerat șomajul ca o problemă
critică. Incertitudinea in legătură
din americanii și 30 la sută din ja
cu locurile de muncă ii frământă
ponezii care au participat la son
nu numai pe muncitorii din fabrici
daj au afirmat că se tem de un
război. In Anglia, teama de un
și uzine, dar și pe funcționari și
specialiști, in rindurile cărora pro
război a fost exprimată de 25 la
centajul celor îngrijorați a atins
sută din cei ce au răspuns la în
trebări. Tendințe similare s-au
74 la sută.
constatat în Franța și Italia,
In Spania, 89 la sută dintre cei
în Germania occidentală se con
chestionați au declarat că apăra
stată o reînviere a vigilenței față
rea locului de muncă constituie
de armele nucleare, in condițiile
principala preocupare, cifra res
in care N.A.T.O., in ciuda protes
pectivă fiind cea mai ridicată în
telor, continuă instalarea in Eu
registrată de-a lungul celor patru
ropa a rachetelor americane cu
sondaje efectuate pînă acum.
rază medie de acțiune. Un sfert

Gabriela BONDOC
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• ECONOMIZOR DE BENZI
NĂ. La Școala politehnică din Kielce
(Polonia), a fost pus la punct un nou economizor de benzină, dispozitiv care permi
te reducerea cu 10 la sută a consumului
de carburant, in cursul traficului urban,
în plus, din numeroasele testări pe dife
rite tipuri de autoturisme și camioane a
reieșit că dispozitivul asigură, totodată, o
diminuare cu circa 20 la sută a emanații
lor de oxid de carbon și cu 16 la sută ale
celor de hidrocarburi. De construcție foarte
simplă și ușor de montat, economizorul
determină modificarea amestecului de aerbenzină, in timpul frinărilor repetate, prin
întreruperea automată a afluxului de ben
zină, de fiecare dată cind motorul merge
în gol.

® ALGE-„SCORȚIȘOARĂ". La
altitudinea de 4 420 m, in Tibet, pe malul
lacului Chabyer, cu o surprinzătoare mi-

reasmă de scorțișoară, oameni de știință
chinezi și-au instalat o tabără de cercetări,
cu scopul de a studia tezaurul de bacterii
și de alge din apele cu concentrație ridi
cată de sare. A reieșit că unele varietăți
de alge, cu o deosebită capacitate de adap
tare, conțin în mari cantități, un anumit tip de hemoglobina, îndeosebi cele
care formează, pe marginea lacului,
imense colonii de culoare roșie, tocmai ele fiind și generatoarele parfumu
lui de scorțișoară. Totodată, din analizele
științifice a rezultat că aceste alge de apă
sărată sint la fel de bogate in caroten 13 ca
și cele din Marea Moartă. întrucît caro
tenul 13 constituie o prețioasă sursă de
vitamina A, folosită într-o serie de țări
în industria alimentară, iar extragerea lui
din alge de apă sărată se face prin me
tode puțin costisitoare, in China, se preconizează exploatarea pe scară largă a
acestei noi resurse naturale. De fapt, algele
constituie o prețioasă materie primă

pentru obținerea de proteine cu întrebuin
țare în alimentația omului și în furaja
rea animalelor.

iată deviza, pentru următorul deceniu, în
ce privește viteza trenurilor de cursă
lungă din R.F.G.

® CU TRENUL, CU 300 KM
PE ORĂ. Anul acesta, în R.F.G., cu oca

® „FILTRU" PENTRU BALATON. Recent, a fost inaugurat primul
tronson al sistemului de 'protejare a pu
rității apelor din Micul Balaton, menit să
amelioreze calitatea apelor din lacul prin
cipal, pe malurile căruia s-au dezvoltat
o serie de stațiuni estivale. Acest sistem
se va substitui mlaștinii care a protejat
pînă acum calitatea apelor lacului. Primul
tronson, cu o suprafață de 23 kmp, este
capabil să rețină 20 milioane metri cubi
de apă timp de o lună, filtrind pe cale
naturală, substanțele nocive (fosfor, azot
etc.), din apele care se varsă în Balaton,
întregul sistem, cu o suprafață de 75 kmp
și o capacitate de 104 milioane metri cubi,
urmează să fie finalizat pină in anul 1990.

zia sărbătoririi a 150 de ani de la începutu
rile istoriei „drumului de fier11, va circula
de probă trenul „Intercity-Experimental11,
cel mai tînăr și mai modern urmaș al
trenului „Adler11 (Vulturul), inaugurat la
7 decembrie 1835. Dezvoltînd o viteză de
exploatare de 250—300 km pe oră și o vi
teză maximă de 350 km pe oră, noul
tren este destinat să circule pe distanțe
mari, aproape exclusiv prin tuneluri, peste
poduri și diguri. El face parte din cate
goria trenurilor „Intercity11 care circulă, în
prezent, cu viteze de 200 km pe oră, pe
5 linii, asigurind legături rapide între
gările a 42 de mari orașe ale tării. „De
două ori mai rapide decit actualele trenuri
de călători și pe jumătate cit avioanele11,

modul cum reușea să zboare pteranodonul,
■ o reptilă fosilă, un fel de dinozaur înaripat,
din ordinul pterozaurienilor, trăind în era
mezozoică, în cursul căreia au apărut
pentru prima dată mamiferele, păsările și
peștii osoși. Meritul dezlegării acestei
enigme aparține unui... scriitor britanic,
Stephen Winkworth. Pasionat de preistorie,
dar și de aeromodelism, el a realizat o
serie de machete, in mărime naturală, ale
respectivei reptile, spre a-i descifra formu
la de zbor. în acest scop, a folosit materiale
ușoare (fibre de sticlă, blană artificială
etc.), iar pentru stabilirea curburii aripilor,
a recurs la serviciile unui calculator. In
fine, reptila reconstituită, cintărind 5 kg și
cu o anvergură a aripilor de 4,6 m, „a
reușit11 să zboare timp de aproape trei ore,
cu o viteză de 30 de km, dovedind calități
© SECRETUL REPTILEI ZBU de excelent planor, ceea ce a produs sen
zație mai ales în rîndul paleontologilor
RĂTOARE. Multă vreme, pentru pale care o socotiseră „a priori11, drept o me
ontologi, a constituit un adevărat mister diocră zburătoare.

•

„SESAM

DESCHIDE-TE".

Pentru dejucarea tehnicilor din ce în ce mai
sofisticate folosite de spărgătorii de bănci,
a jafului organizat care a luat proporții
alarmante în Japonia, cunoscuta societate
„Mitsubishi11 a pus la punct un sistem de
securitate care nu permite accesul în incin
tele protejate decit anumitor persoane. Acestea trebuie, firește, să folosească un
cod, dar în plus, sistemul le recunoaște
după amprentele lor digitale, care sint „ci
tite11 de o cameră de luat vederi și com
parate cu cele înregistrate, in prealabil, in
memoria ordinatorului. Capabil să „înma
gazineze11 amprentele a 250 de persoane
autorizate să pătrundă in incinta proteja
tă, ordinatorul are misiunea să și înregis
treze, pe o casetă numele vizitatorilor, data
și ora fiecărei „incursiuni11.

bIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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Propuneri românești privind înghețarea
armamentelor nucleare
avansate la Conferința pentru examinarea modului

de aplicare a Tratatului de neproliferare
GENEVA 29 (Agerpres). — în ple
nara Conferinței pentru examinarea
modului de aplicare a' Tratatului
privind neproliferarea armelor nu
cleare, care se desfășoară la Geneva,
sint prezentate în aceste zile pozi
țiile statelor-părți în legătură cu
sarcinile de bază și prioritățile aces
tei importante reuniuni.
în cadrul dezbaterilor au fost pre
zentate propunerile și acțiunile
României cu privire la imperativul
încetării cursei înarmărilor, in pri
mul rînd a celor nucleare, și al tre
cerii la dezarmare, garantarea secu
rității țărilor neposesoare de arme
nucleare împotriva folosirii armei
nucleare sau a amenințării cu ase
menea arme, a forței in general, dez
voltarea unei largi cooperări inter
naționale pentru folosirea energiei
atomice în scopuri pașnice.
Reprezentantul român a relevat
importanța deosebită pe care o are
conferința in condițiile actuale, de
gravă încordare internațională, sub
liniind necesitatea ca, prin rezulta
tele sale, această reuniune să con
tribuie la intensificarea negocierilor,
în vederea realizării unor acorduri
efective de dezarmare și sporirii în
crederii între state. în concepția țării
noastre continuarea și intensificarea
fără precedent a cursei înarmărilor
nucleare contravin angajamentelor
asumate prin tratat de către statele
posesoare de arme nucleare, a sub
liniat vorbitorul. Amplasarea de ra
chete nucleare cu rază medie de
acțiune, a altor rachete nucleare pe
teritoriul unor state europene este
incompatibilă cu obligațiile asumate
prin Tratatul de neproliferare, cu
spiritul și obiectivele acestuia, toate

statele-părți, în special cele posesoa
re de arme nucleare, avind datoria
de a acționa pentru oprirea ampla
sării de asemenea arme, pentru re
tragerea celor existente și eliberarea
totală a Europei de armele nucleare,
în continuare, șeful delegației țării
noastre a arătat că România prezin
tă la conferință un proiect de pro
tocol adițional la tratat vizind în
ghețarea tuturor armamentelor nu
cleare, ca un prim pas spre conve
nirea unor măsuri de reducere a
acestora. Țara noastră avansează, de
asemenea, două proiecte de rezolu
ție conținind apelul insistent adresat
statelor-părți la tratat de a acționa
și coopera pentru intensificarea ne
gocierilor din cadrul diverselor fo
ruri consacrate dezarmării, în scopul
ajungerii, in cel mai scurt timp, la
acorduri semnificative în problemele
care fac obiectul negocierilor respec
tive, precum și in legătură cu drep
tul țărilor neposesoare de arme nu
cleare de a obține din partea state
lor posesoare de asemenea arme ga
ranții ferme că nu vor deveni nici
odată și în nici o împrejurare obiec
tul folosirii armei ' nucleare sau al
amenințării cu această armă, al
amenințării cu forța in general.
S-a evidențiat, totodată, necesita
tea respectării stricte a prevederilor
tratatului cu privire la accesul ne
îngrădit al tuturor statelor, în spe
cial al celor în curs de dezvoltare,
la tehnologiile pentru utilizarea energiei nucleare în scopul progresu
lui lor economic și social. S-a arătat
că orice măsură suplimentară de
natură să restrîngă accesul statelor
la folosirea pașnică a energiei nu
cleare este contrară spiritului și li
terei obligațiilor asumate prin tratat.
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NU angajării Canadei în proiectul privind
„războiul sîelelor"
OTTAWA 29 (Agerpres). — Par
tidul Nou Democrat din Canada, al
treilea ca număr de deputați in
Parlamentul acestei țări, a cerut
populației, precum și diferitelor
organizații științifice, sindicale, de
femei și tineret, să adreseze cit
mai grabnic primului ministru și
parlamentului mesaje prin care să

îi

se pronunțe împotriva participării )
Canadei la planurile S.U.A. de ț
înarmări cosmice in cadrul „iniția- 1
tivei de apărare strategică", rela
tează agenția T.A.S.S. Totodată,
Partidul Nou Democrat avertizează
asupra pericolelor pe care le im ț
plică pregătirile in vederea așaI
numitului „război al stelelor".

Noi ciocniri în

Manifestări consacrate
sărbătorii naționale a României
PHENIAN 29 (Agerpres). — In
cadrul manifestărilor consacrate
aniversării revoluției de eliberare
socială și națională, antifascista Și
antlimperialistă, in orașul Hegiu
din R.P.D. Coreeană a fost organi
zată o adunare festivă și a avut
loc vernisajul expoziției de foto
grafii „20 de ani de la Congresul
al IX-lea al P.C.R.".
Luind cuvintul, Hong Man Ghiong, vicepreședintele Comitetului
administrativ al orașului, a evi
dențiat importanța actului istoric
de la 23 August, prezentând ma
rile realizări obținute de poporul
român in toate domeniile de acti
vitate, îndeosebi in ultimele două
decenii de cind tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost ales in
funcția supremă de conducere in
partid. A fost reliefată, totodată,
dezvoltarea relațiilor de prietenie,
colaborare și solidaritate militantă
dintre partidele, guvernele și po
poarele român și coreean.

, centrală din orașul Bremen (R. F. Germania) partizanii păcii au alcătuit
1 simbolul mișcării antinucleare sub forma unui impresionant aranjament
ț floral, organizind, totodată, manifestații împotriva cursei înarmărilor, pentru
dezarmare

i
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. LONDRA 29 (Agerpres). — La
Nottingham a avut loc o seară ro
mânească organizată de filiala din
acest oraș a Asociației de priete
nie Marea Britanie — România.
Cu această ocazie, primarul lo
calității și secretarul filialei au evi
dențiat semnificația deosebită a
actului istoric de la 23 August 1944,
precum și transformărilor 'înnoitoa
re cunoscute de țara noastră in
toate domeniile de activitate. Tot
odată, vorbitorii au relevat dezvol
tarea pe multiple planuri a relați
ilor româno-britanice.
ATENA 29 (Agerpres). — An
samblurile folclorice „Doina", al
Casei de cultură a studenților din
București, și „Brădulețul" din Pia
tra Neamț au prezentat specta
cole la Atena, Pireu și in alte lo
calități din Grecia. Spectacolele
s-au transformat in adevărate ma
nifestări ale prieteniei eleno-române, solii cintecului și jocului
popular românesc întrunind apre
cierile elogioase ale publicului.

cu prilejul aniversării
insurecției naționale
slovace
PRAGA 29 (Agerpres). — La Pra
ga a avut loc o adunare solemnă
consacrată celei de-a 41-a aniversări
a insurecției naționale slovace, re
latează agenția C.T.K.
Qi acest prilej a fost relevată, im
portanța evenimentului sărbătorit,
subliniindu-se că insurecția națio
nală slovacă a constituit începutul
unei noi epoci istorice, a deschis
calea construcției socialismului în
Cehoslovacia.

anunțat. într-o declarație radio
difuzată, eliberarea tuturor detinutilor politici.
După lovitura . de stat militară. în
tară domnește calmul. Interdicțiile
de circulație introduse marți seara
au fost ridicate, iar aeroportul și-a
reluat activitatea. Au fost, de ase
menea. restabilite cdmunicatiile tele
fonice și telex. Rămîn încă închise
porturile maritime și frontierele,
precizează postul de radio Lagos,

Convorbiri indirecte între
Afganistan și Pakistan

Vii proteste împotriva politicii de apartheid
a regimului minoritar de la Pretoria
PRETORIA 29 (Agerpres). — în
Republica Sud-Africană continuă să
se înregistreze masive acțiuni ale
populației de culoare, majoritare în
țară, in semn de protest față de po
litica de apartheid și discriminare
rasială a regimului minoritar de la
Pretoria.
Ca un element semnificativ pentru
intensificarea opoziției față de apar
theid in rindul a tot mai largi pă
turi ale populației țării, agențiile de
presă evidențiază că la unele din
aceste demonstrații au participat,
alături de africani, și reprezentanți
ai albilor din R.SIA. ce se pronunță
pentru abolirea discriminării rasiale.
O asemenea acțiune a fost organi
zată în districtul Athlone al orașului
Capetown, iar agenția U.P.I. apre
ciază că aceasta este „cea mai mare
răbufnire multirasială din R.S.A. îm
potriva apartheidului in aproape un
an de continue.demonstrații".
De asemenea, circa 3 500 de studenți. aproape în totalitate albi,
după cum scrie Associated Press, au
încercat să ajungă la reședința ofi
cială a șefului regimului sud-african, Pieter Botha, dar au fost împie
dicați de poliție.
Tot in zona Capetown s-a înregisBONN 29 (Agerpres). — Comisia
pentru afaceri externe a Bundestagului vest-german s-a întrunit — la
cererea partidelor (social-democrat și
ecologist de opoziție — în sesiune
specială la Bonn, cu puține zile îna
inte de sfîrșitul vacanței parlamen
tare, pentru a dezbate situația din
Africa de Sud. Expertul în proble
mele Africii de Sud al fracțiunii social-democrate, Gunther Verheugen,
a cerut guvernului R.F.G. să recurgă
la mijloacele adecvate pentru a de
termina regimul sud-african să ini
țieze un proces de democratizare
care să includă și asigurarea egali
tății depline a tuturor raselor din
această țară.

trat o altă acțiune de protest, la care
au participat peste 2 000 de persoane;'
ce s-au îndreptat spre închisoarea
din Pollsmoor, unde este încarcerat
Nelson Mandela — lider al Congre
sului Național African — condamnat
la închisoare pe viață de autoritățile
de la Pretoria pentru lupta sa împo
triva apartheidului. De asemenea,
noi demonstrații s-au semnalat la
Guguletu, Nyaga și Sowetto, marea
suburbie africană a Johannesburgului.
Intensificîndu-și acțiunile repre
sive, regimul minoritar rasist a mo
bilizat importante efective polițienești
și militare — însoțite de mașini blin
date — care au făcut uz de arme și
grenade cu gaze lacrimogene pentru
imprăștierea demonstranților. Numai
în ultimele 24 de ore, relatează agen.ția Reuter, intervenția brutală a for
țelor polițienești a provocat moartea
a 15 persoane și rănirea a peste 60.
Au fost operate, de asemenea, nume
roase arestări.
Peste 2 200 de persoane sint deți
nute fără judecată în închisorile
sud-africane, de cind în 36 de dis
tricte a fost introdusă, la 21 iulie,
starea de urgență, menționează
Associated Press.

GENEVA 29 (Agerpres). — La Ge
neva a început joi cea de-a cincea
rundă a convorbirilor oficiale indi
recte între miniștrii de externe ai
Afganistanului și Pakistanului, avindu-1 ca mediator pe Dieșo Cordovez, reprezentant special al O.N.U.
Convorbirile, inițiate in 1982, sint
menite să contribuie la reglemen
tarea pe cale politică, prin nego
cieri, a problemelor dintre cele două
țări, a situației din regiune.
Marți și miercuri, Diego Cordovez a avut consultări neoficiale cu
miniștrii de externe ai Afganistanu
lui și. Pakistanului, Shah Moham
mad Dost și, respectiv, Sahibzada
Yaqub Khan.

BONN:

Procesul în scandalul ,,Flick“
BONN 29 (Agerpres). — La Tri
bunalul din Bonn a început joi pro
cesul intentat, sub acuzația de co
rupție și evaziune fiscală, lui Otto
Lambsdorff și Hans Friderichs, foști
miniștri în guvernul vest-german,
implicați în scandalul politico-financiar „Flick", informează agențiile
U.P.I. și France Presse. Potrivit
acuzării, Eberhardt von Brauchitsch,
fostul conducător al concernului, a
plătit, în perioada 1975—1980, 375 000
de mărci vest-germane lui Hans
Friderichs și 135 000 de mărci lui
Otto Lambsdorff, în schimbul unor
facilități fiscale însumînd 450 mili
oane de mărci. Cei doi foști miniștri
au vărsat sumele respective la tre
zoreria Partidului Liber Democrat,
din care făceau parte. în plus,
Lambsdorff și Friderichs sînt acuzați
de evaziune fiscală pentru fonduri
încasate de trezoreria partidului lor,
pe care le-au trecut in contul unor
organisme fictive.
Potrivit presei vest-germane, pro
cesul ar putea dura cîțiva ani. Inculpații resping acuzațiile.

★

ROMA 29 (Agerpres). — în orașul
Rimini au avut loc, timp de două
zile, convorbiri între ministrul vestgerman al afacerilor externe, HansDietrich Genscher, și omologul său
italian, Giulio Andreotti. Cei doi mi
niștri au reafirmat pozițiile țărilor
lor, ale Pieței comune. „împotriva
apartheidului" și dorința de a con
tribui la depășirea acestuia — rela
tează agenția A.N.S.A.
Genscher și Andreotti au avut, de
asemenea, ccmvorbiri cu un repre
zentant al Ministerului francez al
Relațiilor Externe, Catherine La
Lumiere, care a expus punctul de
vedere al Franței față de proiectul
tehnologic „Eureka",' susținînd nece
sitatea cooperării țărilor comunitare
pentru punerea lui in aplicare.

■.... (iW ACTUALITATEA POLITIC^) ....
marea britanie:

Adunare solemnă
la Praga

după lovitura de stat militară

★

ț Ampla mișcare pentru pace care a cuprins toate meridianele lumii se
t manifesta printr-o diversitate de forme Astfel, zilele trecute, în piața

BEIRUT 29 (Agerpres). - în Li
ban situația s-a menținut joi încor
dată. în sudul țării, unități ale așazisei Armate a sudului Libanului,
creată și finanțată de Israel, au
bombardat cu tunuri de calibru greu
orașul Saida. în urma exploziilor
obuzelor s-au înregistrat mari pier
deri materiale, transmite agenția
Kuna.
La Beirut au avut loc noi schim
buri de focuri intre milițiile crești
ne și musulmane, la linia de demar
cație intre estul și vestul orașului.
în nordul țării, Ia Tripoli, cel de-al
doilea oraș libanez ca mărime, s-au
produs ciocniri cu arme automate și
artilerie între miliții rivale. Surse
ale poliției libaneze au afirmat că
s-au înregistrat victime.

SITUAȚIA DIN NIGERIA
LAGOS 29 (Agerpres). — Noul șef
de stat al Nigeriei, Ibrahim Babangida, a desemnat organul suprem de
conducere a tării — denumit Consi
liul conducător al forțelor armate —
alcătuit din 28 de militari, infor
mează postul de radio Lagos, citat
de agențiile internaționale de presă.
Membrii consiliului urmează să de
pună jurămințul vineri, in fata șefu
lui statului.
Totodată.
menționează agenția
France Presse. Ibrahim Babangida a

r

„l/acanfâ politică111 sub semnul incertitudinilor

Deși încă în „vacanță", viata poli
tică britanică începe să se agite —
se înmulțesc declarațiile liderilor po
litici, sondajele de opinie etc. —
ceea ce. anunță apropierea „sezonu
lui congreselor", care și anul acesta
va debuta — potrivit tradiției — la
începutul lunii septembrie, cu
conferința Confederației Sindicale
(T.U.C.) ; vor urma apoi, în ordine,
reuniunile anuale ale marilor parti
de — liberal, social-democrat,
laburist și conservator. Judecind
după documentele sau proiectele lor
publicate ori anunțate în presă pen
tru a fi dezbătute la conferințele
anuale ale acestor formațiuni, pre
cum și'după luările de poziție ale.
diverșilor lideri politici, o atenție
deosebită va fi acordată în continua
re problemelor economice și sociale.
în ceea ce privește evoluția vieții
economice, datele oficiale indică une
le rezultate notabile. în primul rind,
începutul de redresare din 1983 n-a
fost de scurtă durată — așa cum au
prezis unii economiști — astfel incit
în 1984 s-a obținut o creștere a pro
ducției în jur de 3 la sută. Pe de
altă parte, produsul național brut,
care în perioada 1976—1982 a bătut
pasul pe loc, a cunoscut o majorare
de peste 2 la sută. Rezultate asemă
nătoare s-au obținut și în primul
semestru din acest an, chiar dacă nu
s-a realizat ritmul de creștere aștep
tat — de 3,5 la sută.
Deosebit de important pentru vii
torul economiei britanice este faptul
că, investind circa 4 miliarde lire
anual — ceea ce reprezintă doar o
treime din veniturile obținute prin
exploatarea petrolului și gazelor din
Marea Nordului (în 1984 producția
de petrol a fost de 126 milioane
tone, iar veniturile s-au ridicat la 12
miliarde lire), s-a ajuns la realiza
rea unor deplasări însemnate in in
dustriile constructoare de mașini,
electronică și electrotehnică, chimică,
farmaceutică etc., dînd posibilitate
firmelor britanice să concureze în

condiții ceva mai bune cu produsele
lor pe piețele vest-europene, ale
S.U.A. și Japoniei. Așa se și explică
faptul că, in ultimele luni, lira ster
lină a „sărit" la peste 1,40 dolari,
față de numai aproape un dolar Ia
cît ajunsese spre sfîrșitul anului
trecut.
Cu toate acestea, „în economia bri
tanică este ceva care nu merge" —
cum se exprimă ziarul . „DAILY
MAIL", care o compara cu „o loco
motivă care pierde masiv aburi" și,
ca atare, „nu poate să prindă vi
teză".
Potrivit analiștilor, lâ această si
tuație contribuie mai multe cauze.
Desigur, cea mai importantă este
aceea că nu întreg potențialul eco
nomic britanic este „la lucru". Dato
rită crizei economice mondiale, de
care Marea Britanie, ca de altfel și
celelalte țări occidentale industriali
zate, n-a reușit să se desprindă, sint
încă însemnate capacități de produc
ție nefolosite (în unele ramuri, ca
siderurgia, construcțiile navale, ex
tracția cărbunelui, pină la 25—36 la
sută). Aceasta și face ca numărul
șomerilor să se mențină la un nivel
foarte ridicat — de 3,2 milioane, ceea
ce reprezintă peste 13 la sută din
întreaga forță de muncă. Numai in
luna iulie numărul celor fără lucru
a crescut cu 56 500 — situație expli
cată prin sporirea numărului fali
mentelor în rîndul întreprinderilor
„demodate" din punct de vedere teh
nic. Dar tot atît de adevărat este și
faptul că „redresarea economică nu
este încă in măsură să producă sufi
ciente locuri de muncă, astfel incit
șomajul să înceteze să crească" —
după cum arată ziarul „DAILY
TELEGRAPH".
Un rol negativ îl joacă și „scurge
rea" de capitaluri din Marea Britanie
(ca și din alte țări vest-europene)
spre Statele Unite ale Americii, atra
se ca un magnet de nivelul dobînzilor ridicate practicat de S.U.A.
„Anual — scrie revista „ECONO

MIST" — peste două miliarde lire
sterline traversează Oceanul Atlan
tic, lipsind astfel economia britanică
de importante resurse financiare,
care ar putea contribui la o mai
puternică și stabilă redresare a aces
teia". în schimb, capitalurile vesteuropene — arată revista — „ate
nuează efectele negative ale enor
mului deficit bugetar și comercial al
Statelor Unite".
O altă serioasă „hemoragie" de
fonduri — scrie săptămînalul „LA
BOUR WEEKLY" — o „reprezintă,
fără îndoială, cheltuielile pentru înar
mare". în anul financial; 1985—1986
sint destinate acestui scop peste 18
miliarde lire. în bugetul militar res
pectiv sint înglobate doar o parte
din cele 10 miliarde lire prevăzute a
fi cheltuite in următorii ani de tre
zoreria britanică pentru înlocuirea
actualelor rachete și submarine nu
cleare „Polaris" cu noul tip „Tri
dent".
încercînd să insufle mai mult oxi
gen economiei, guvernul britanic a
folosit diverse căi. Pe de o parte, a
căutat să-și convingă partenerii ame
ricani să acționeze in direcția redu
cerii deficitului bugetar, dar se pare
că nu a avut un prea mare succes
în această direcție. Pe de altă parte,
s-a lansat o amplă campanie de ex
tindere și diversificare a relațiilor
economice cu un număr tot mai mare
de țări. S-a încercat chiar și o redu
cere — de fapt, infimă, simbolică —
a cheltuielilor militare, dar „econo
miile" realizate nu reprezintă decît
0,57 la sută din total.
în schimb, după cum relatează
presa londoneză, se pare că s-a optat
pentru o altă cale — și anume re
ducerea cheltuielilor bugetare desti
nate serviciilor sociale.
Pornind de la părerea că „servici
ile sociale înghit sume uriașe", Nor
man Fowler, secretar de stat pentru
problemele respective, a declarat în
Camera Comunelor că „a sosit tim
pul să se treacă la modificări ra

dicale". Opinia partidului laburist,
din opoziție,, este cu totul alta : ten
dințele de modificare a legii privind
serviciile sociale — a declarat Neil
Kinnock, liderul acestui partid —
reprezintă „o' cale brutală de a-i
face pe săraci și mai săraci".
Pentru a crea o idee despre ce în
seamnă, de exemplu, ajutorul de șo
maj — chiar la nivelul actual, neredus
— este suficient să menționăm ca to
talul acestuia se ridică la 1,3 miliarde
lire. Se poate calcula ușor cit re
vine, săptămânal, fiecăruia din cei 3,2
milioane șomeri — circa 8 lire.
Politica guvernului, care are ca
principal obiectiv să combată infla
ția, considerată drept „inamicul pu
blic nr. 1", fără să țină seama de
creșterea șomajului și de lipsirea
păturilor sărace de modestele aju
toare din partea statului, este însă
criticată nu numai de partidele de
opoziție, ci chiar de reprezentanți ai
partidului conservator, de guvernămînt. Cu puține zile înainte de va
canța parlamentară, cu prilejul
dezbaterilor din Camera Comunelor,
48 deputați conservatori au votat îm
potriva unui proiect de lege propus
de propriul guvern, iar 50 s-au
abținut de la vot. Pe de altă parte,
pe plan politic general au loc o serie
de regrupări. Astfel, recent, la
Londra s-a publicat documentul inti
tulat „O nouă asociație — o nouă
Mare Britanie", prin care partidul
laburist și puternica centrală sindi
cală T.U.C. își propun să colaboreze
la elaborarea și aplicarea unei poli
tici economice și sociale în caz de
victorie a laburiștilor la viitoarele
alegeri. Acest program are drept
obiectiv relansarea activității econo
mice prin crearea, într-o perioadă de
doi ani, a unui număr de aproxima
tiv un milion de noi locuri de mun
că, concomitent cu sporirea investi
țiilor în infrastructura economică și
în servicii.

Liban

MOSCOVA

Declarația comună sovieto-laoțiană
MOSCOVA 29 (Agerpres). — De
clarația comună sOvieto-laoțiană,
dată publicității la încheierea .con
vorbirilor dintre Mihail Gorbaciov,
secretar general al C.C. al P.C.U.S.,
și Kaysone Phomvihane, secretar
general al C.C. al P.P.R.L., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
R.D.P. Laos, exprimă dorința celor
două părți de a extinde relațiile
bilaterale pe. multiple planuri —
transmite agenția T.A.S.S. în abor
darea unor probleme majore ale
vieții internaționale, o atenție deo
sebită a fost acordată examinării si
tuației din regiunea Asiei și Pacifi
cului. U.R.S.S. și Laos — menționea
ză declarația — se pronunță cu con
secvență pentru transformarea Asiei
intr-un continent al păcii, stabilită
ții, bunei vecinătăți și al colaborării.

Totodată, ele afirmă că este necesarii
unirea eforturilor țărilor asiatice in
vederea găsirii unor soluții construc
tive reciproc acceptabile, pentru re
glementarea problemelor existente,
pe calea consultărilor bi și multila
terale și, in perspectivă, pentru con
vocarea unui forum general-asiatic»
în vederea examinării întregului
complex de probleme legate de asi
gurarea securității și cooperării
între statele continentului.
în interesul întăririi păcii și secu
rității în Asia — subliniază agenția
T.A.S.S. — Uniunea Sovietică și
R.D.P. Laos se pronunță pentru nor
malizarea relațiilor lor cu Republica
Populară Chineză, fără nici un fel
de condiții care ar putea să dăuneze
intereselor unor terțe țări.

BEIJING:
Conferință
a
-------------------------.>
BEIJING 29 (Agerpres). — Con
ferința P.C. Chinez, programată să
se desfășoare la mijlocul lunii sep
tembrie, va discuta in principal pro
bleme privitoare la cadrele din orga
nele de conducere, precum și pre
vederile celui de-al șaptelea plan
cincinal de dezvoltare a Chinei — a
declarat Hu Yaobang, secretarul ge
neral al C.C. al P.C. Chinez, în ca
drul unei întilniri avute la Beijing

P. C. Chinez

cu Makoto Tanabe, secretarul gene
ral al Comitetului Central Executiv
al P.S. din Japonia. Hu Yaobang
a subliniat — potrivit relatării agen
ției China Nouă — că este necesară
o infuzie de cadre tinere, capabile
și cu cunoștințe largi in organele de
conducere ale partidului, care să
dirijeze realizarea in condiții bune
a procesului de modernizare socia
listă, să asigure continuitatea politi
cii actuale a Chinei.

Eforturi pentru soluționarea prin dialog

a stării conflictuale din America Centrală
BOGOTA 29 (Agerpres). — într-o
declarație făcută la Bogota, minis
trul columbian al relațiilor externe,
Augusto Ramirez Ocampo, a men
ționat că, luna viitoare, se vor des
fășura lucrările unei noi reuniuni a
miniștrilor de externe din țările
„Grupului de la Contadora" (Colum
bia, Mexic, Panama și Venezuela),
în vederea analizării situației încor

date de la frontiera dintre Costa
Rica și Nicaragua și posibilităților de
ajungere la o destindere in rapor
turile centro-americane — transmite
agenția E.F.E. Totodată, el a arătat
că „Grupul de la Contadora" va con
tinua să depună eforturi susținute
în toate direcțiile pentru soluționa
rea prin dialog a stării conflictuale
din America Centrală.

Necesitatea intensificării conlucrării
între statele africane
LUSAKA 29 (Agerpres). — Țările
in curs de dezvoltare din Africa
trebuie să acționeze unite împotriva
prOtecționismului practicat de sta
tele occidentale industrializate — a
declarat ministrul de stat zambian
la Ministerul Energeticii, Transportu
rilor și Comunicațiilor, Simon Kalaba, deschizînd lucrările de la Lusaka
ale Consiliului executiv al Uniunii
căilor ferate africane. După cum re
latează agenția P.A.N.A., citată de
T.A.S.S., el a subliniat că prin con
dițiile impuse de organizațiile finan
ciare internaționale occidentale pen
tru împrumuturile contractate de
țările africane este subminată de
fapt independența politică și econo
mică a statelor continentului. Pentru
depășirea acestor dificultăți se
impun, în primul rînd, extinderea
legăturilor regionale, întărirea și
perfecționarea formelor de colabo
rare intre țările Africii. în acest
cadru, ministrul zambian a reliefat

importanța sprijinirii activității or-,
ganizației Conferința de coordonare
pentru dezvoltare a țărilor din sudul
Africii (S.A.D.C.C.).
Una dintre principalele sarcini ale
Conferinței de coordonare pentru
dezvoltare a țărilor din sudul Africii
(S.A.D.C.C.) constă in extinderea și
consolidarea cooperării dintre țările
membre ale acestei organizații,: a
menționat ministrul tanzanian al
industriei și comerțului, in cadrul
seminarului S.A.D.C.C. ce se desfă
șoară in localitatea Arusha din Tan
zania. Participanții la această reuni
une, avind ca temă dezvoltarea eco
nomică a țărilor independente din
sudul continentului, au arătat jcă,
pentru obținerea unei depline inde
pendențe economice, statele din su
dul Afri'cii trebuie să-și consolideze
sistemele lor economice naționale,
prin lărgirea cooperării regionale pe
baze reciproc-avantajoase.

S- U. A.: Profituri din... fraude fiscale
WASHINGTON 29
(Agerpres). — Potrivit
datelor unui studiu
publicat la Washing
ton și realizat de un
institut particular de
cercetări
economice,
50 de mari companii
americane au profitat
de (unele dispoziții
fiscale inițiate de ad
ministrația
Reagan
centru a nu-și plăti
impozitele către stat,
relateazăagențiile
United Press Interna
tional și France Pres
se. Mai mult chiar,
aceste companii au
înregistrat însemnate
beneficii, apreciate de

autorii studiului la 56
miliarde dolari, și au
obținut din partea fis
cului unele returnări
de fonduri, care au
dus la sporirea avan
tajelor de care au
beneficiat.
A.F.P. notează că
printre firmele care
au obținut rambursări
de fonduri se află
cinci importanți fur
nizori ăi Pentagonului
— „General Dyna
mics", „General Elec
tric",
„Lockheed",
„Grumman" și „Boe
ing". Se adaugă alte
trei mări companii
cunoscute ca
mari
producătoare și furni

zoare de material mi
litar — „Martin Ma
rietta",
„McDonell
Douglas" și „Westing
house Electric", care
au plătit impozite sub
1 la sută din nivelul
beneficiilor.
Este un scandal pu
blic faptul că membri
ai „Grupului
celor
500“ de privilegiațj
plătesc mai puține
impozite decît oamej
nii care o duc greu
în viața de toate zi-}
lele, a declarat presei
directorul organizației
„Cetățenii
pentru
dreptate fiscală", sub
auspiciile căreia s-a
elaborat studiul.

1

74GEIMTHLE DE PRESA

pe scurt
I

I

,

'

I
I

I
I

ÎNTREVEDERE SOVIETO-MONGOLA. La Moscova a avut loc o
întrevedere intre Mihail Gorba
ciov, secretar general al C.C. al
P.C.U.S., și Jambin Batmunh, secretar general al C.C. al P.P.R.M.,
președintele Prezidiului Marelui
Hural Popular al R. P. Mongole,
care se află la odihnă în U.R.S.S.,
relatează agenția T.A.S.S. Mihail
Gorbaciov și Jambin Batmunh au
semnat Programul de cooperare
economică și tehnico-științifică bi
laterală dintre cele două țări pină
in anul 2000.

CONVORBIRI. La Phenian au
avut loc, joi, convorbiri între Kim
Ir Sen, secretar general al C.C. al
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, și Robert
Mugabe, președinte al Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe,
prim-ministru al Republicii Zim
babwe, care întreprinde o vizită în
R.P.D.C. — anunță agenția A.C.T.C.

LEGE. Adunarea R.S.F. IugoslaIvia a adoptat o nouă lege federală
asupra planificării și planurilor de
dezvoltare a țării. Potrivit agen• ției Taniug, legea este chemată să
contribuie la dezvoltarea armoI nioasă și stabilă a Iugoslaviei, la
I integrarea economiei naționale pe
baza principiilor autoconducerii.
Printre obiectivele urmărite figu■ rează, de asemenea, asigurarea unei
productivități mai înalte a muncii,
1 aplicarea pe o scară cît mai largă
I a cuceririlor tehnico-științifice.

PROTEST AL ELVEȚIEI. însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al
Elveției la Paris a protestat oficial
pe lingă Ministerul de Externe al
Franței in legătură cu utilizarea de
pașapoarte elvețiene false de către
agenții serviciului secret francez
implicați in scufundarea navei
„Rainbow Warrior". Cei doi agenți
au fost arestați de poliția neo
zeelandeză, care a stabilit că pașa
poartele acestora .sint false. A.F.P.
scrie că raportul guvernamental în
această afacere, prezentat de Ber
nard Tricot, nu menționează deta
liul cu pașapoartele false.
SCRUTIN ÎN LIBERIA. în Li
beria vor avea loc alegeri prezi
dențiale și legislative, la 15 octom
brie, a anunțat Adunarea Națio
nală interimară liberiană, citată de
agenția Reuter.
CONSILIUL
MILITAR
DIN
UGANDA — autoritate supremă de
stat in această țară — va depune
toate eforturile pentru ca negocie
rile inițiate cu Armata Națională
de Rezistență — grupare militară
de opoziție în perioada fostului
președinte Milton Obote — să con
ducă la încheierea unui acord —
informează un comunicat oficial

dat publicității de postul de radio
Kampala.

DECLARAȚIE. într-o declarație
făcută la Buenos Aires, secretarul
general al Partidului Socialist din
Chile (P.S.-H.), Clodomiro Almeyda, s-a pronunțat pentru utilizarea
tuturor căilor de luptă împotriva
regimului militar din Chile, in ve
derea revenirii țării la un regim
civil, democratic. El a condamnat,
totodată, sprijinul acordat de către
forțele imperialiste regimului mili
tar chilian.
BUGETUL MILITAR JAPONEZ.
Agenția de apărare, națională a Japoniei a cerut pentru cheltuieli
militare în exercițiul financiar
1986 suma de 3 357 miliarde de
yeni, relatează agențiile U.P.I. și
T.A.S.S. Aceste fonduri ar urma să
fie utilizate pentru achiziționarea
de rachete antiaeriene, avioane
antisubmarine și avioane de inter
cepție. Scopul principal urmărit
este întărirea forțelor maritime
militare și aeriene ale Japoniei.
Suma cerută de agenție depășește
cota de unu la sută din produsul
național brut, prevăzută de consti
tuția niponă pentru cheltuieli mili
tare.

EVOLUȚIA NAVETEI „DISCOVERY". De la bordul navetei spațiale
americane „Discovery" a fost plasat pe orbită joi al treilea satelit de
telecomunicații din cursul actualei misiuni, „Syncom-4", identic cu „Syncom-3“, lansat'în aprilie, dar defect, pe care astronauții speră să-l repare
în cursul a două ieșiri in spațiu, sîmbătă și duminică. Intrucît o defec
țiune la brațul robot al navetei face imposibilă utilizarea acestuia pen
tru captarea și repararea satelitului, operațiunea - de captare a satelitu
lui și manevrele necesare pentru repararea lui vor fi efectuate manual.

Nicolae PLOPEANU
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