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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, împreună cU 
tovarășa Elena Ceaușescu. va efec

tua o vizită oficială de prietenie in 
Republica Populară Democrată , Co
reeană, la invitația tovarășului Kim 
Ir Sen, secretar general al Comite

tului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, in a 
doua decadă a lunii octombrie 1985.

a făcut o vizită de lucru în unități agricole 
din mai multe județe ale țării

ÎN INDUSTRIE

Secretarul general al partidului a analizat, împreună cu specialiști și cadre de conducere, modul in care se desfășoară 

campania agricolă de toamnă, măsurile luate pentru stringerea cit mai grabnică și fără pierderi a recoltei și livrarea
4

la fondul de stat a produselor agricole contractate, pentru buna desfășurare a insămînțărilor, a tuturor lucrărilor de sezon @ In toate unitățile industriale să fie luate măsuri ener
gice pentru realizarea integrală, la toate sortimentele, a pla
nului la producția fizică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, în zilele de luni și 
marți, o vizită de lucru în uni
tăți agricole din județele Con
stanța, Ialomița, Giurgiu, Te
leorman, Olt, Dolj, Mehedinți, 
Argeș și Dîmbovița.

® In următoarele două săptâmîni, întreaga producție 
pentru export ce mai este de realizat în acest an, potrivit 
contractelor încheiate cu partenerii externi, să fie lansată în 
fabricație, spre a fi realizată pînă la sfîrșitul lunii noiembrie 
sau, cel tîrziu, pînă în primele zile din decembrie.

® Practic, în luna decembrie, în fiecare întreprindere 
trebuie să se realizeze produse destinate exportului in anul 
1986.

La analiza efectuată cu acest pri
lej au fost de fată tovarășii Ion 
Dincă, Nicolae Giosan. Silviu 
Curticeanu, precum și Florea Gru
ia, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Agriculturii și Industriei A- 
limentare.

ta. înscrisă‘in practica stator- 
de secretarul general al parti
de a se consulta permanent cu 
orii bunurilor materiale din 
sectoarele economiei naționale, 
ierea ridicării întregii activități 

cote de eficien'ă și calitate, a 
:a obiectiv analiza amănunțită 
ului in care se acționează pen- 
iectuarea în condiții optime a 
r lucrărilor campaniei agricole 
mnă. Au fost examinate cu 
tă măsurile organizatorice și 
p luate pentru stringerea și de- 
tea grabnică, fără pierderi, a 
t>r toamnei, asigurarea furaje- 
besare'sectoarelor zobtehhrcb. 

livrarea la fondul de stat a 
elor agricole contractate. In 

■. timp, au fost analizate acqu
ire trebuie întreprinse pentru 
area la termen a arăturilor și 
Sitarilor de toamnă, respectîn- 
(ntocmai tehnologiile prevăzu- 
1 special asigurarea densității 
<a plantelor la fiecare cultură, 
la cu randament maxim a ma- 
tși utilajelor agricole din do- 
țectuarea fertilizărilor, buna 
fiare a irigațiilor, astfel încît, 
tu-se toate concluziile din ac- 

t, desfășurată și rezultatele 
obtjp?î'n acest an agricol, să se 
obțiin anul viitor recolte bogate, 
așai se prevede in programele, 
prio.-e de dezvoltare si moderni- 
zareagriculturii. în documentele 
Conului al XIII-lea al partidului.

îneiași timp, secretarul general 
al pluiui a analizat modul în, 
careanele județene de partid, di- 
recțiigricole, unitățile de produc
ție tnează în vederea îndeplini
rii finilor de mare insemnătate 
ce livin, răspunderea cu care 

'asigt.evaluarea și preluarea în- 
tregijroducții la culturile de 
toam

© Pe șantierele de investiții, maximă concentrare a forțelor 
pentru accelerarea ritmului lucrărilor, pentru punerea ne- 
întîrziată în funcțiune a tuturor capacităților prevăzute să 
producă în acest an.

© Acțiuni energice pentru încheierea grabnică a tu
turor contractelor de aprovizionare tehnico-materială și des
facere, pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare trecerii 
la realizarea planului pe primul an al noului cincinal.

© Pretutindeni, în întreprinderi și pe șantierele de inves
tiții, comuniștii, oamenii muncii sînt chemați să se angajeze 
cu toată hotărîrea, să acționeze cu abnegație și spirit de 
răspundere revoluționar pentru ca fiecare zi din acest ultim 
trimestru să fie cit mai rodnică, cit mai bogată în împliniri, 
spre a se asigura îndeplinirea integrală, la toți indicatorii, 
a planului pe acest an.

ÎN PAGINA A ÎI1-A : Relatări de la Șantierul naval 
din Giurgiu și întreprinderea „Electroprecizia"- 

, Săcele.

RECOLTA
- pusă grabnic la adăpost!

ÎNSĂMÎNȚĂRILE
- încheiate la termen!

Aut efectuate analize în coope- 
rativiagricole de producție Gir- 
lița, îița, Coslugea, Ion Corvin, 
PietrtPlopeni, Darabani, precum 
și în eprinderile agricole de stat 
PietreDorobanțu, ferma nr. 9 a 
unitățagroindustriale Constanța, 
Baza recepție Nicolae Băl- 
cescu județul Constanța ; co
operate agricole de producție 
OgradMovilița, Făcăeni, Sudiți, 
precur I.A.S. Ograda — județul

Ialomița ; cooperativele agricole de 
producție Pietrele, Institutul de 
cercetări pentru irigații și drenaje 
Băneasa — județul Giutgiucoope
rativele agricole de producție Mă
gura, Măldăeni, Călmățuiu și Puți-, 
neiu — județul Teleorman ; coope
rativele agricole de producție Izbi- 
ceni și Bucinișu — județul Olt : 
cooperativele agricole de producție 
Amărăștii de Jos, Castranova. Pu
țuri, Bratovoiești și Sălcuța — ju-

dețul Dolj ; cooperativele agricole 
de producție Oprișor, Gruia, Gogoșu 
și Vinjuleț, precum și I.A.S. 
Gogoșu — județul Mehedinți ; coo
perativa agricolă de producție Buzo- 
iești — județul Argeș ; cooperativa 
agricolă de producție Șelaru — jude
țul Dîmbovița.

Primii secretari ai comitetelor ju
dețene de partid au informat pe 
secretarul general al partidului des
pre măsurile tehnice și organizato-

rice luate de organele și organiza
țiile de partid, consiliile populare, 
direcțiile agricole, consiliile unice 
agroindustriale pentru mobilizarea 
tuturor forțelor umane și mecanice 
în vederea grăbirii strîngerii roa
delor acestei toamne, folosirii din 
plin a fiecărei ore bune de lucru, 
pentru ca întreaga recoltă să fie 
adunată cu spirit gospodăresc și 
depozitată în cele mai bune condiții. 
S-a arătat că, pe baza prevederilor 
legale, întreaga populație de la 
sate participă zi de zi la lucrările 
de pe cîmp, considerând stringerea 
recoltei o îndatorire patriotică, o 
cauză a tuturor oamenilor muncii, a 
fiecărui cetățean în parte.

Apreciind măsurile luate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că nu 
au fost epuizate toate posibilitățile 
pentru o mobilizare maximă a în
tregii populații de la sate, pen
tru folosirea intensă, cu randa
ment ridicat, a puternicei baze teh
nice de care dispune în prezent 
agricultura noastră socialistă, a ate
lajelor, a tuturor mijloacelor de 
transport.

Examinînd lanurile de porumb, 
sfeclă de zahăr, soia, secț.etarul ge
neral al partidului a apreciat că, in 
condițiile specifice ale acestui an 
agricol, unitățile care au respectat 
întocmai tehnologiile de semănat, 
au efectuat la timp lucrările de 
întreținere și au folosit eficient 
toate.sursele de apă au acum satis
facția unor recolte pe măsura efor
tului, priceperii și pasiunii cu care 
au lucrat, tn general, in toate uni
tățile vizitate s-a constatat că, mai 
ales în ceea ce privește producția 
de porumb, recolta . este bună.

Cercetînd nivelul producției de 
porumb în numeroase lanuri, to
varășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat că la unele unități re
colta de porumb este mai mare 
față de evaluarea făcută. Ca urmare, 
a indicat să fie luate măsurile 
cuvenite pentru evaluarea corectă, 
direct în lan, a recoltei, în deplină 
concordantă cu realitățile din cimp.

Pe parcursul vizitei s-a acordat o 
atenție deosebită asigurării tuturor 
condițiilor necesare obținerii unor 
recolte mari și sigure in anul vii
tor. Secretarul general al partidului 
a cerut organelor și organizațiilor 
de partid, cadrelor de conducere din 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, specialiștilor prezenți 
să tragă toate concluziile din rezul
tatele pozitive, dar și din lipsurile 
ce s-au manifestat în acest an agri-

col. S-a insistat in mod deosebit 
asupra necesității efectuării la timp 
și in condiții de inaltă calitate a in- 
sămințărilor de toamnă. respectîn- 
du'-se cu strictețe normele privind 
perioada optimă de semănat, densi
tatea la hectar, urmărindu-se în 
permanentă starea de vegetație. De
oarece in această toamnă precipita
țiile sînt sub cotele normale, trebuie 
să fie folosite din plin toate resur
sele de apă ce stau la îndemîna uni
tăților agricole de sfat și coopera
tiste, pentru a asigura astfel apa 
necesară ca cerealele insămînțate să 
răsară și să se dezvolte in bune con
diții.

A fost subliniată Importanța ce 
trebuie acordată arăturilor adinei de 
toamnă, fertilizării solului cu îngră
șăminte naturale, punerii in stare 
de funcționare și extinderea siste
melor de irigații — toate avind un 
rol hotărîtor pentru nivelul produc
ției vegetale a anului viitor. Au fost 
luate măsurile necesare ca unitățile 
de producție să poată folosi cu efi
ciență întregul parc de mașini și 
utilaje agricole de care dispun.

întreaga vizită ș-a desfășurat sub 
semnul unui pronunțat caracter de 
lucru, punind. incă o dată, in relief 
preocuparea statornică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru dezvol
tarea și modernizarea acestei ramuri 
de bază a economiei noastre națio
nale.

Cooperatorii, mecanizatorii aflati 
la munca cimpului au intimpinat pe 
secretarul general al partidului cu 
toată căldura inimii, cu sentimente 
de recunoștință.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
Întreținut cu lucrătorii ogoarelor, in- 
tevesîndu-se de rezultatele muncii 
lor. de veniturile realizate, adresîn- 
du-le urări de succes in importanta 
muncă pe care o desfășoară oentru 
progresul general al tării, oentru 
binele lor si al întregului popor.

Primii secretari din județele 
vizitate au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. in numele comu
niștilor. al tuturor oamenilor muncii, 
vii mulțumiri oentru vizita efectuată, 
pentru indicațiile și recomandările 
primite și l-au asigurat că acestea 
vor mobiliza și mai puternic activul 
de partid, specialiștii, toti oamenii 
din agricultură, orientîndu-i în mun
ca lor de zi cu zi.

Ei s-au angajat ca. folosind condi
țiile create, să încheie toate lucrările 
campaniei de toamnă la termenele 
stabilite. în 1 condiții de înaltă efi
ciență și calitate.

® In primă urgență se înscrie necesitatea intensificării 
la maximum a însămînțării griului. Este obligatoriu ca această 
lucrare să se încheie în cîteva zile în zonele colinare și de 
nord ale țării și pînă la 10 octombrie în celelalte județe. 
Pentru aceasta pretutindeni munca trebuie să se desfășoare 
zi și noapte la arat și pregătirea terenului și zi-lumină la 
semănat.

© Cele mai importante forțe de la sate trebuie concen
trate, în continuare, la cules pentru a crește mult ritmul re
coltării, transportului și depozitării întregii producții. Cu de
osebire trebuie grăbită stringerea produselor perisabile — 
legume, fructe, soia, sfeclă de zahăr - astfel încît timpul ne
favorabil să nu provoace nici o pierdere de recoltă.

® O atenție maximă este nevoie să se acorde organiză
rii temeinice a transportului producției din cîmp la locurile 
de depozitare. In acest sens, mijloacele repartizate la trans
port, inclusiv toate atelajele, trebuie folosite cît mai intens, 
pentru ca recolta strînsă să fie în aceeași zi pusă la adăpost.

® In scopul asigurării necesarului de furaje pentru hra
na animalelor pe timpul iernii este de cea mai mare im
portanță ca toate resturile vegetale să fie adunate și însi- 
lozate. Cu precădere se impune stringerea în totalitate a 
cocenilor și ciocălăilor de porumb, resurse de mare însem
nătate pentru echilibrarea balanței furajere.

© In fiecare județ și în fiecare unitate agricolă trebuie 
să se acorde o atenție deosebită livrării în totalitate a can
tităților de produse contractate la fondul de stat, aceasta 
constituind o îndatorire patriotică de mare răspundere a tu
turor producătorilor agricoli.

@ Cunoașterea cu exactitate a producției realizate Ia 
culturile agricole și, mai ales, la porumb, reprezintă o de
osebită importanță pentru a se asigura repartizarea judicioa
să a acesteia, potrivit cerințelor economice. Tocmai de aceea, 
evaluarea recoltei trebuie să se facă cu maximă răspundere, 
încît aceasta să reflecte fidel realitatea.

9 Organele și organizațiile de partid de la sate, con
siliile populare și conducerile unităților agricole au datoria 
de a asigura mobilizarea puternică a tuturor forțelor din 
agricultură, astfel încît toate lucrările să se încheie pînă la 
termenele stabilite.

ÎN PAGINA A III-A : Mersul lucrărilor agricole de 
toamnă în Județele Mureș, Sălaj, Satu Mare și 

Tiiîren.
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maximă

IN DEZBATEREA DE ASTĂZI A „SCÎNTEII":

® CE ROL OCUPĂ TEHNOLOGIILE MODERNE 
ÎN REDUCEREA CONSUMURILOR DE ENER
GIE SI COMBUSTIBIL ?

© CE TENDINȚE SE MANIFESTĂ ÎN TARA 
NOASTRĂ SI ÎN ALTE ȚĂRI ÎN DOMENIUL 
INGINERIEI TEHNOLOGICE ?

® CARE SÎNT SECTOARELE ENERGOFAGE ALE 
INDUSTRIEI CONSTRUCTOARE DE MA
ȘINI ?

© CE ACȚIUNI IMEDIATE POT FI LUATE PEN
TRU A INFLUENTA, ÎN CEA MAI MARE MĂ
SURĂ, ATÎT CONCEPȚIA CONSTRUCTIVĂ, 
CIT SI PERFORMANTELE UTILAJELOR DIN 
PUNCT DE VEDERE ENERGETIC ?

® CARE SÎNT FACTORII DIRECT RĂSPUNZĂ
TORI ÎN CONCEPEREA SI ASIMILAREA CU 
OPERATIVITATE ÎN PRODUCȚIE A CELOR 
MAI EFICIENTE SOLUȚII TEHNOLOGICE?

Este cunoscut impactul pe care îl au tehnologiile 
moderne asupra progresului tehnic, asupra realizării unor pro
duse competitive în toate sectoarele de activitate. în ultimii 
ani, efectele promovării unor tehnologii moderne au fost deo
sebit de pregnante și, în domeniul reducerii consumurilor ener
getice. Secretarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, a subliniat în repetate rînduri necesita
tea intensificării eforturilor cercetării științifice naționale în ve
derea' promovării largi a tehnologiilor moderne, stimulării pro
gresului tehnic în toate domeniile activității economice și so
ciale ca o direcție prioritară pentru economisirea resurselor 
energetice. Ce trebuie întreprins acum - rapid și eficient - 
pentru a consuma mai puțină energie pentru realizarea ace
lorași valori materiale ? Care sint principalele tendințe mani
festate in țară și in lume in domeniul proiectării tehnolo
gice sub presiunea crizei energetice ? Cum este elabo
rată strategia noilor tehnologii prin prisma consumurilor 
tehnologice ? lată cîteva probleme pe care „Scînteia" le 
situează în centrul acestei dezbateri organizate în dome
niul industriei construcțiilor de mașini, la care partici
pă : ing. Traian Cristian BÂRCA - directorul Institutului de 
cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru elec
trotehnică, prof. univ. dr. ing. D. DR1MER, de la Institutul 
politehnic din București, dr. ing. Cezar MEREUȚĂ, șef colectiv 
cercetare, proiectate echipamente energetice și surse noi, în
treprinderea. „Aulobuzul"-București, ing. consilier Dan POPOViCI, 
de la Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică 
pentru industria construcțiilor de mașini din București.

Ce știm și ce ar trebui să știm 
despre principalii consumatori

50 MW. Avantajele ar fi enorme: 
o .asemenea centrală s-ar con
strui într-un timp mult mai 
scurt decît una de mare capa
citate, cu cheltuieli mai reduse.

Sint convins că forțele de cer
cetare și proiectare ale politeh

nicii bucureștene ar putea reali
za o asemenea centrală, ce ar 
asigura necesarul de energie 
electrică și termică pentru ne
voile proprii, inclusiv pentru 
căminele studențești și locuin
țele din apropiere.

„Regula de trei compuse66 
a unei strategii energetice 

eficiente

D. DRIMER : Este o realitate 
că. în prezent viața economică 
și socială la noi și in majorita
tea țărilor lumii se desfășoară 
încă sub semnul si pe baza ge
nerației de tehnologii create în 
condițiile energiei ieftine si a- 
parent nelimitat disponibile, teh
nologii clădite pe edificiul con
sumului sporit de energie, cu 
numeroase procese energofa- 
ge. La fel. mare parte din 
procesele si utilajele spe- 
cifiie tehnologiilor actuale 
sint concepute și construite cu 
randamente energetice scăzute, 
fapt ce conduce la un consum 
exagerat și nerational de ener
gie. Prpblema ce s-a ridicat cu 
acuitate încă de acum 5—6 ani, 
cînd efectele crizei energetice 
ajunseseră la apogeu, este ca 
toate aceste tipuri de tehnologii 
să fie substituite prin altele, 
care să realizeze aceleași sco
puri utilitare, consumînd însă 
cu mult mai puțină energie.

Un studiu al Comisiei de con
servare a energiei din cadrul 
Conferinței Mondiale a Energiei 
evidențiază că pe plan mondial 
din economia relativă de ener
gie de 48 la sută la nivelul anu
lui 2020 față de anul 1980, o cotă 
de 17 la sută s-ar putea realiza 
prin modificări în structurile de 
producție, ca rezultat al reduce
rii ponderii proceselor și activi
tăților energointensive, iar 31 Ia 
sută ar urma să fie obtinut prin 
scăderi ale consumurilor speci
fice pe baza unor noi tehnologii 
și promovării mai rapide a pro
gresului tehnic.

Pe bună dreptate se spune că 
prima măsură luată în scopul 
economisirii este depistarea 
locurilor risipei, a sectoarelor 
mari consumatoare de energie. 
Cerință" cu atît mai valabilă în 
marele domeniu al industriei 
construcțiilor de mașini, in care 
există o mare diversitate de 
forme de utilizare a energiei și 
combustibilului. Această impor
tantă ramură economică, fiind 
un consumator final de energie, 
în multe țări puternic industria
lizate din lume, a făcut obiectul 
unor studii riguroase și amănun
țite din punctul de vedere al 
consumului de energie si com
bustibil.

Ce relevă, printre altele, aces
te studii întocmite ca urma
re a unor bilanțuri ener
getice în diferite ramuri ale 
industriei construcțiilor de ma
șini — autoturisme, mașini agri
cole, navală, mașini-unelte 
etc. S-a constatat, de pildă, că 
principalii consumatori de ener
gie sint procesele tehnologice 
de turnare și cele de vopsire. 
Firește, măsurile nu ău întîr- 
z.iat să- apară. O soluție a con
stituit-o adoptarea tehnologiei 
de turnare continuă. Au fost, 
de asemenea, dezvoltate o serie 
de tehnologii de turnare de 
precizie a pieselor de oțel și 
fontă — turnarea centrifugală, 
în forme vidate, în forme ușor 
fuzibile. în cimp magnetic etc.

— cît și procedee de ambuti- 
sare la rece și la cald ce conduc 
la mari economii de energie și 
materiale. Prin eforturile re
marcabile ale cercetării noastre 
științifice, multe dintre aceste 
tehnologii moderne au fost deja 
aplicate în unele întreprinderi 
din țară. De pildă, turnarea, in 
forme vidate, inițiată de poli
tehnica bucureșteană, se aplică 
astăzi nu numai la întreprinde
rea „Vulcan", ci și în alte opt- 
nouă unități industriale din 
tară. La fel, turnarea con
tinuă se aplică cu bune re
zultate în diverse întreprinderi. 
Toate aceste tehnologii se pre
tează foarte bine. la automati
zare, eficiența lor energetică pu- 
nîndu-se și mai mult in valoare.

Aceleași studii relevă, de ase
menea. un fapt ce merită sem
nalat. S-a constatat că lucrul 
efectiv, „în șpan", al mașinilor- 
unelte convenționale nu depă
șește 10—15 la sută din timpul 
de funcționare a mașinilor. 
Restul timpului este utilizat 
pentru încărcarea mașinii, pre
gătirea fabricației, măsurători 
etc. Un procent aproape dublu 
se înregistrează la mașinile cu 
comandă numerică, si abia la 
celulele și liniile flexibile de fa
bricație timpul efectiv de utili
zare se apropie de 50 la sută. 
Este de la sine înțeles că ten
dința actuală este dc a substitui 
treptat mașinilc-unclte cu co
mandă numerică cu mașini care 
să dispună de un sistem de co
mandă adaptativ, flexibil. Cel 
mai mare centru uzinal flexibil'' 
existent în momentul de față 
cuprinde 70 de mașini. Cu toate 
acestea, mărimea optimă pare a 
se situa la nivelul a 10 mașini. 
Un asemenea sistem-tip poate 
cuprinde 250 de piese diferite, 
circa 20 dintre acestea puțind fi 
prelucrate simultan. Eficacita
tea unui centru de prelucrare 
flexibil este deosebit de ridi
cată : un asemenea grup de ma
șini arc un randament similar 
cu cel obținut dc un mare ate
lier cuprinzînd o sută de mașini 
convenționale și realizează un 
consum de energie mai mic.

Și, în fine, nu cred că este 
lipsită de interes o idee ce ca
pătă, în unele țări, din ce în ce 
mai multă audientă. Este legată 
de asigurarea unei anumite in
dependențe energetice a marilor 
consumatori industriali. Este de 
așteptat ca în cîtiva ani anumite 
tehnologii neconvenționale care 
utilizează surse concentrate de 
energie (fascicule laser, elec
trochimie, electroeroziune. fas
cicule de electroni etc.) să aibă 
o pondere tot mai mare în acti
vitatea productivă. .Pentru a 
evita. în momentele' de func
ționare. absorbirea unei mari 
cantități de energie din sistemul 
energetic este extrem de util 
ca întreprinderea respectivă 
să-și aibă propria centrală elec
trică. Aceasta ar putea să fie o 
minicentrală, chiar nuclearo- 
elcctrică, cu puteri de 20, 30 sau

T. C. BÎRCĂ : Se poa
te considera că ■ economia 
de energie în industrie se 
realizează prin măsuri ierarhi
zate cuprinse în trei categorii, 
ce se disting prin complexitatea 
lor. prin nivelul de adoptare și 
realizare a deciziilor, prin in
tervalul de timp necesar trans
punerii în practică, prin fondu
rile ce trebuie asigurate etc. O 
primă categorie se referă la 
măsurile numite adesea tehni- 
co-cconomice. Ele constau în 
îmbunătățiri ale exploatării in
stalațiilor existente sau in mo
dernizări ale acestora, fără ca 
principiul lor funcțional să fie 
afectat. Sint depistabile prin 
cercetări aplicative de durată 
scurtă în cadrul cărora se 
examinează starea tehnică a 
instalațiilor și se determină pa
rametrii de funcționare ; sint 
relativ ușor de realizat, fondu
rile implicate fiind de regulă 
mici, iar rezultatele rapide. Fie
care unitate industrială își are 
aici sursele și rezervele > sale, 
unde se poate acționa si se pot 
găsi soluții pentru fiecare caz 
în parte. Sistemul „pașilor mă-, 
runți“ — adică al modernizărilor, 
perfecționărilor. optimizărilor 
treptate care să reducă în timp 
nivelul consumurilor specifice 
de energie și de materiale 
energointensive — este astăzi, 
pînă la apariția acelor tehnolo
gii denumite revoluționare, apte 
să schimbe radical pe cele pre
zente, calea cea mai directă și cu 
rezultate imediate. In orice caz 
asemenea măsuri au avut și mai 
au încă o prioritate absolută, 
ele au permis reduceri ale con
sumurilor energetice pe plan 
mondial cu valori estimate la 
10—15 la sută, la noi în țară 
procentul fiind mai ridicat.

Indiscutabil, o astfel de etapă 
.se impune ca necesară, dar ea 
nu poate duce la rezolvarea de 
fond a problemelor energetice 
cu care este confruntată ome
nirea. Așadar, ea trebuie folo
sită pentru pregătirea perioadei 
următoare, cea a descoperirii și 
aplicării măsurilor care vizează 
modificări structurale ale teh
nologiilor și instalațiilor utili
zate. Această a doua categorie 
de măsuri implică cercetări 
complexe, de lungă durată, cu 
factori de risc sporit. Fonduri
le implicate atît în cercetare, 
cît mai ales în aplicare sint ri
dicate. iar intervalele de timp 
necesare mari. Eficienta lor fi
nală este, însă substanțială.

Să ne gindim doar ce ar în
semna pentru electrotehnică, 
pentru construcția de mașini 
electrice, transformatoare, dis
tribuția curentului electric etc. 
realizarea unor materiale su- 
praconductoare la temperaturi 
obișnuite 1 Sau construcția unor 
magneți supraconductori la 
temperatura mediului ! în acest 
caz. stocarea energiei electrice 
ar deveni o realitate și ar rezol
va în mare parte siguranța în 
funcționare a oricărui sistem 
energetic național.

In fine, o a treia categorie de 
măsuri se referă la orientări de 
principiu ale dezvoltării gene
rale și au drept scop modificări 
în structura industriei sau chiar 
în activitățile economico-socia- 
le de ansamblu. Deciziile cu 
efecte- considerabile se iau .ade
sea la nivel politic, in funcție de 
un complex de factori tehnico-, 
economici și sociali.

Doresc să insist, in continua
re, asupra măsurilor din pri
ma categorie, întrucît con
sider că nici pe departe nu 
au fost epuizate toate posibili
tățile. existind încă o multitu
dine de tehnici și tehnologii 
care, atît la noi, cit și in lume, 
nu au ajuns încă să-și etaleze 
pe deplin valențele. Aș începe 
cu cea mai simplă, dar cu o efi
ciență energetică deosebită : 
siguranțele fuzibile. Pentru fie
care în parte, consumul de 
energie (1—2 Wh) nu re
prezintă mare lucru. Dar 
ele sint zeci de milioane în 
întreaga țară, montate in fiecare 
apartament sau unitate indus
trială. însumat, consumul aces
tor siguranțe conduce la valori 
impresionante, de ordinul sute
lor de mii de megawați.'oră be 
an. Cercetarea și realizarea 
unor noi sisteme de siguranțe fu
zibile cu consumuri minime de 
energie sint sarcini prioritare 
ale institutului nostru.

De o deosebită eficientă ener
getică — reducerea consumului 
cu valori între 50—70 la sută — 
sint tehnologiile ce utiiizează 
microundele pentru diverse sis
teme de încălzire. Există. în 
acest sens. în țara noastră, un 
program de utilizare a micro
undelor — coordonat de Consi
liul Național pentru Știință și 
Tehnologie — în industria ali
mentară, în turnătorii (pentru 
uscarea miezurilor). în indus
tria textilă etc. Perfecționări 
constructive — în ceea ce pri
vește materialele utilizate — se 
pot aduce chiar motoarelor elec
trice. Un studiu realizat de o 
binecunoscută firmă vest-ger- 
mană aprecia că dacă cele 19 
milioane de motoare electrice 
în funcțiune pe teritoriul R.F.G. 
ar consuma cu numai 2—3 la 
sută mai puțină energie, atunci 
s-ar realiza într-un an o econo
mie de 13 miliarde kWh ! Este 
posibil acest lucru ? Sîntem în 
măsură să răspundem afirmativ 
și avem în vedere o serie de 
tendințe pe plan mondial, cît și 
în institutul nostru, ce vizează 
îmbunătățirea calității materia
lelor izolante și a unor mate
riale magnetice, precum și in
troducerea magneților perma- 
nenți în excitația mașinilor de 
curent continuu. Iată, așa
dar. că și în electrotehnică, do
meniu în care energia electrică 
era utilizată cu cele mai înalte 
randamente, există largi posi
bilități de economisire, ac
țiune ce va fi ridicată la cote 
superioare în viitorul cincinal.

Ingineria tehnologică 
are cuvîntul decisiv

D. POPOVICI : Nu fără 
temei Sfe spune că aproa
pe în totalitate soarta unui 
produs, apreciată din orice punct 
de vedere, inclusiv energetic, 
este hotărită încă dip faza de 
concepție, de proiectare. întot
deauna un proiectant a căutat 
să rezolve cît „mai economic", 
„mai eficient" soluțiile con
structive sau tehnologice propu
se. Dar ponderea pe care o are

energia în înțelesul acestor doi 
termeni nu a fost niciodată așa 
de mare ca acum. Am putea 
spune chiar, ca element al ac
centuării laturii calitative a ac
tivității noastre — în lumina 
sarcinilor stabilite de documen
tele Congresului al XIII-lea al 
partidului — că eficiența ener
getică apare ca un veritabil cer
tificat al competenței proiec
tantului.

NICOLAE CEAUSESCU

AU TRECUT PROBA PRACTICA (
Cercetarea științifică din tara noastră a finalizat si anii-

Va trebui ca, o dată cu aplicarea măsurilor pentru 
reducerea consumurilor și realizarea de economii, 
să intensificăm cercetarea pentru a elabora noi 
tehnologii, pentru a găsi noi căi de reducere a consu 
murilor energetice și de combustibil în general.

Deseori proiectele noastre sint 
destinate realizării unor echipa
mente sau au in vedere tehno
logii după care se vor fabrica 
zeci sau sute de mii de produ
se. Se înțelege că o scăpare, o 
întîrziere sau o greșeală pe care 
le-am lăsa să treacă vor avea 
implicații la scara întregii in
dustrii. Așa că punctul forte 
al economiei de energie pe care 
o putem determina noi, proiec- 
tanții și cercetătorii, este și va 
rămîne nivelul tehnico-științific, 
performanțele de productivitate, 
fiabilitate, constructive etc. atin
se de produsele și tehnologiile 
pe care le proiectăm. Iată, de 
pildă, o mașină de electroero
ziune. Cintărește- 10 tone și are 
o productivitate aproape dublă 
față de una construită cu zece 
ani în urmă. Dar o mașină care 
produce cît două economisește 
în fond toate Cheltuielile și e- 
fortul material pentru o altă 
mașină. Asta înseamnă și foarte 
multă energie economisită. A- 
ceasta este principala direcție de 
realizare a economiilor, inclusiv 
a celor energetice. Un asemenea 
tip de acțiune asupra reducerii 
consumului de energie prin in
termediul tehnologiei trebuie să 
fie dominant în munca proiec
tantului, încorporînd criteriul 
energetic în însuși procesul de 
concepere a noilor produse și 
tehnologii de fabricație.

Aș dori să mă refer în conti
nuare la sectoarele de vopsito- 
rie care, pe bună dreptate s-a 
spus mai înainte, se plasează 
într-o zonă de mari consumuri 
energetice în industria construc
toare de mașini. în cadrul insti
tutului nostru există un program 
complex ce are în vedere mo
dernizarea tehnologiilor și insta
lațiilor de protecție a suprafe
țelor, adică vopsirea. Este o ac
tivitate de mare amploare, ce 
înglobează cercetarea de tehno
logii, proiectare de utilaje, o 
largă activitate de montaj și de 
dare în folosință a unor linii 
tehnologice de vopsire concepute 
la cel mai înalt nivel tehnic. 
Concret. După un proiect ela
borat de noi, în momentul de 
față, la întreprinderea de auto
turisme din Pitești se află în

curs de montare o linie de vop
sire cu o capacitate de 25 auto
turisme pe oră. Față de proce
deele actuale, consumul de ener
gie se va reduce considerabil, cu 
pină la 30—40 la sută. De pildă, 
numai prin utilizarea sistemului 
de recuperare a căldurii cu li
chid intermediar introdus in 
proiect, consumul de energie 
termică pentru încălzirea acru
lui de climatizare in cabinele 
dc vopsire va scădea de la 
42,8 Gcal/oră la 29,1 Gcal/11. O 
soluție similară a fost prevăzută 
și pentru întreprinderea meca
nică Muscel, unde consumul de 
energie termică se va reduce 
la linia de vopsire a autoturis
melor ,.ARO“ de Ia II Gcal/h la 
8,3 Gcal/h. Și aceasta nu este 
totul. în aceleași proiecte sint 
prevăzute și alte soluții tehnice 
și tehnologice care au determi
nat modificări înseși tehnologii
lor de vopsire. Este un lucru 
cunoscut că înainte de a fi vop
sit metalul trebuie pregătit. A- 
dică acoperit cu un anumit ma
terial — de regulă substanțe pe 
bază de fosfați de fier sau 
zinc — pe care să adere bine 
vopseaua. Această operație se 
efectuează la o temperatură de 
85—95 grade. Deci consum de 
energie. Prin urmare, aici tre
buia să acționăm. Să căutăm 
materiale cu ajutorul cărora 
fosfatarea — așa se numește 
operația — să se realizeze la o 
temperatură mai scăzută. Ele 
ne-au fost oferite de Combina
tul chimic Valea Călugărească, 
le-am experimentat, am elabo
rat tehnologia de lucru cu ele. 
Rezultatul fosfatarea se poate 
face și Ia temperatură mai scă
zută — circa 50°C. Evident, in 
întreprinderile în care am apli
cat procedeul, consumul de ener
gie s-a redus proporțional. De 
pildă, la întreprinderea „Auto
buzul" s-a înregistrat o econo
mie anuală de 400 t.c.c. pe an, 
la „Semănătoarea", deocamdată, 
700 t.c.c., dar poate crește și 
mai mult. Și. în fine, precizez 
că atît această tehnologie, cît și 
altele ce vor determina reduceri 
ale consumului energetic sint 
incluse acum în liniile de vop
sire automatizate pentru auto
turismele „Dacia" și „ARO“.

Marea răspundere 
a întreprinderilor pentru 

generalizarea noilor tehnologii

MEREUȚĂ : Subliniind 
reprezintă. în 
principala cale 
resurselor pe 
oferă natura, 
și principalul

c.
că tehnologia 
zilele noastre, 
de risipă a 
care ni le 
dar totodată 
mijloc de a economisi aceste 
resurse, nu facem decit să apre
ciem lucid rolul fundamental 
care revine cercetării tehnolo
gice în reducerea consumurilor 
și sporirea eficienței cu care 
este utilizată energia. în același 
tirtip trebuie să subliniem răs
punderea deosebită pe care o 
au unitățile industriale în pro
blema accelerării procesului de 
promovare a progresului tehnic, 
în asimilarea și generalizarea 
celor mai eficiente soluții și teh
nologii. Or, tocmai asupra aces
tei probleme aș dori să mă 
opresc în continuare.

Se spune deseori că industria, 
prin modul său de organizare, 
prin sarcinile de ’ 
trimestrial, anual 
sistem rigid in 
poate interveni 
structurale ale tehnologiilor fără 
ca procesul de producție să nu 
fie perturbat. Este foarte po
sibil să fie așa. Dar exemplul 
oferit de unele întreprinderi 
foarte mari care în ultimii ani 
au asimilat o multitudine de 
produse și tehnologii noi — „23 
August" a devenit astăzi un ve
ritabil poligon al noilor soluții 
tehnice și tehnologice — demon
strează că această afirmație nu 
este justificată. întreprinderile 
pot să-și înnoiască tehnologiile 
din mers fără să-și afecteze pla
nul de producție. însăși expe
riența întreprinderii „Autobu
zul" demonstrează acest lucru. 
Despre unele asimilări de teh
nologii in secția noastră de vop
sitorii a amintit chiar tovarășul 
inginer Popovici. Aș mai men
ționa, du asemenea, implemen
tarea roboților industriali în 
operațiile de sudură a caroseri
ilor, realizarea unor instalații 
de recuperare a căldurii, intro
ducerea unor noi surse de ener
gie etc. Firește, o condiție im
portantă in această acțiune o 
are colaborarea întreprinderii cu 
institutele de cercetare științifi
că. Dar cel mai mare rol tre
buie să II dețină compartimen
tele de concepție ale întreprin
derilor. Aceste nuclee de cerce
tare, încadrate cu un număr co-

plan — lunar, 
etc. — este un 
care greu se 
cu schimbări

respunzător de specialiști, pot 
să abordeze și să rezolve o serie 
de probleme majore pe care le 
pune înnoirea tehnologiilor din 
propriile întreprinderi. Cine 
dacă nu cercetătorul din între
prindere cunoaște mai bine teh
nologiile utilizate, locul unde ar 
trebui să se acționeze prompt 
pentru reducerea consumurilor 
energetice ?

Legat de activitatea specialiș
tilor din producție canalizată 
spre implementarea unor tehno
logii noi cu 
sporită aș 
observație, 
tehnologilor 
se impune, 
față, și o reglementare legisla
tivă corespunzătoare. Mai con
cret, in nomenclatorul de poziții 
ale planurilor de tehnică nouă 
cu care operează toate întreprin
derile din țară ar trebui să figu
reze și rubrica „Modernizări cu 
eficientă energetică sporită". 
Intr-adevăr, pare paradoxal, 
dar o asemenea poziție — nu se 
știe prin ce omisiune — nu 
există în planurile de tehnică 
nouă. Or, este cert că o regle
mentare corespunzătoare ar im
pulsiona puternic activitatea de 
reducere a consumurilor energe-t 
tice prin noi tehnologii.

Și, în fine, încă o chestiune 
pe care, personal, o consider 
extrem de importantă, și anu
me : organizarea în ccl mai 
scurt timp a reciclării energe
tice a tehnologilor din indus
trie. în condițiile actuale se im
pune cu necesitate ca toți teh
nologii să posede cunoștințe de 
energetică generală, pentru a 
putea alege soluția tehnologică 
cea mai eficientă și din punct 
de vedere energetic.

După părerea mea, consider 
că, cel puțin în etapa actuală, 
acestea ar fi cîteva din aspectele 
semnificative ce ar putea grăbi 
elaborarea și asimilarea de către 
întreprinderi a unor tehnici și 
tehnologii care să conducă la 
optimizarea energetică a proce
selor industriale. Unirea efortu
rilor creatoare ale tuturor oame
nilor muncii din industrie, du
blată de un cadru organizato
ric corespunzător, va putea, in
tr-adevăr, să determine ca teh
nologiile să devină un veritabil 
„zăcămint" de resurse energe
tice.

eficientă energetică 
dori să mai fac o 
Pe lingă eforturile 
și energeticienilor 

în momentul de

Cercetarea științifică din țara noastră a finalizat și anii- ' 
cat in practică o serie de soluții și tehnologii menite să i 
gure~ însemnate economii de energie și combustibil. P 
zentăm citeva dintre ele, in ideea că acestea pot stîrni iii 

■resul unui mare număr de întreprinderi :
® Specialiștii din Institutul de inginerie tehnologică 

proiectare pentru industria metalurgică in colaborare cu 
de la întreprinderea de produse cărbunoase din Slatina 
elaborat un nou procedeu de grafitare a electrozilor si 
rurgici, care reduce consumul de energie electrică cu 
ca 700 kWh pe tona de electrozi.

© Un colectiv de specialiști din întreprinderea „Mec; 
ca" din orașul Dr. Petru Groza a conceput un dispo 
de cpmandă automată a conexiunii motoarelor elecl 
asincrone, care asigură funcționarea maș'milor-unelte ctț 
consum de erjergie electrică [edus cu circa 25-40 la s 
Pină in prezent au fost echipate circa 700 de motoarf 
acest dispozitiv. Economia de energie înregistrată se rj 
la circa 25 milioane kWh.

© La întreprinderea de piese auto din Sibiu se ai 
cu bune rezultate tehnologia de sudare cu fascicul de 1 
țroni. Eficiența economică față de vechiul procedeu cA 
într-un consum de energie cu 45 la sută mai scăzut ț 
productivitate a muncii cu 35 la sută mai mare. ' 

® La întreprinderile „23 August", I.M.G.B. și de aul) 
mioane Brașov sî.nt în curs de montare noi tipuri del 
zătoare cu recuperare totală de energie pe unele cup.’ 
de forjă și tratament termic, realizate după o concepțisj 
ginală, de cercetători de la Institutul de cercetare și 
fică, inginerie tehnologică și proiectare pentru sectoare ci ' 
Noile arzătoare conduc la o reducere de minimum- 
sută a consumului de combustibil, ceea ce reprezintă o 
formanță în domeniu.

O In cadrul Catedrei tehnologia metalelor de la Un; 
sitatea din Brașov a fost conceput un nou procedeu de 
tare termochimică a pieselor din oțel. Aplicată la trati 
sateliților din angrenajele cutiilor de viteză ale tractoar, 
consumul de energie se reduce de 25 de ori, iar prod 
vitatea muncii crește de 17 ori.

Din întreaga lume, agențiile de presă aduc zilnic 'i 
despre succesele obținute de oamenii de știință in elaboa 
unor noi tehnologii de producere și economisire a enei. 
Semn că peste tot continuă să existe preocupări pentru ■- 
rea celor mai eficiente soluții de ieșire din criza energi.

© Specialiștii de la Maxwell Laboratories, din S.U.4u 
pus ia punct o nouă tehnică de sudare, ce utilizează ,r- 
ță magnetică pulsatorie in loc de căldură. Consumuie 
energie este redus de 5 ori.

O Firma Asahi Glass din Japonia a creat prototipuui 
nou motor Stirling, al cărui randament termic depășe37 
la sută. Prototipul utilizează carbură de siliciu pentruite 
piesele supuse unei încălziri prelungite.

© Firmele Allied Carp și Emerson Electric din S.U./ter- 
cetînd elaborarea unor tehnologii care să conducă IP"- 
terea randamentului motoarelor, au realizat un nou mial, 
denumit „Metglas" {sticlă metalică). Principala carfis- 
tică a noului material este aceea că economisește la 
sută din energia electrică pierdută sub formă de c>ră.

© Tehnicienii de la „Fiat" și „Peugeot" au creat iou 
tip de motor de mare performanță. Numele său „f — 
„Fully Integratet Robothised Engine", motor conct și 
realizat de... roboți. Operă a maeștrilor in electronicroul 
motor cintărește 68 kg, dezvoltă 45 CP Ia 5 000 tu pe 
minut și asigură un consum de carburant cu 20 la smai 
mic comparativ cu un motor de aceeași performanță,

® Pentru a evita ca plantele să sufere de lipsa apă, 
un grup de cercetători de la INRA (Franța) a pus iunct 
un bioprogramator de irigație. Captatori plasați fruc
tele citorva arbori dintr-o livadă măsoară regulat oțiile 
de dimensiuni produse de viața plantei. Acești capti sint 
conectați la un microprocesor central care coman robi
netul instalației de irigare de îndată ce „pragul ,i“ a 
fost atins. Instalația conduce la efectuarea unor irrtante 
economii - circa 30 la sută — de apă și, mai ), de 
energie, asigurind totodată obținerea de recolte b<e.

CÎTEVA CONCLUZII

© Respectarea cu strictețe a perioadelor de efec
tuare a bilanțurilor energetice în întreprinderi și pe 
ramuri industriale în scopul depistării acelor sectoare 
și utilaje cu mari consumuri energetice și de com
bustibil, pentru a putea adopta măsuri corespunză
toare.

@ Institutele de cercetare științifică, inginerie teh
nologică și proiectare să includă obligatoriu în elabo
rarea proiectelor studii privind consumurile energetice 
tehnologice, acestea constituind unul dintre cei mai 
importanți indicatori de eficiență ai obiectivului pro
iectat.

® Lărgirea polidisciplinară (energetică, electronică, 
fizică, chimie, mecanică etc.) a abordărilor tehnologice 
pentru elaborarea unor tehnologii integrate din punct 
de vedere energetic.
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© Concentrarea forțelor de cercetare știiiică și 
inginerie tehnologică în vederea realizării înmene 
cît mai scurte a programelor speciale elabde pe 
ramuri și subramuri ale industriei.

© O mai amplă mobilizare a nucleelor de «cetare 
(peste 1 500) existente în întreprinderi pentrioluțio- 
narea unor probleme majore privind elaborai unor 
tehnici și tehnologii care să conducă la tăcerea 
consumurilor energetice în propriile unități ecomice 
și coordonarea acestei acțiuni la nivel națioil.

® Creșterea rolului și răspunderii direcții teh
nice din ministere în promovarea și generizarea 
tehnologiilor noi cu implicații importante în duce
rea consumurilor energetice.

Dezbatere realizată de Vlaicu TDU
1
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CAMPANIA AGRICOLA DE TOAMNA - DESFĂȘURĂ TA EXEMPLAR !

insâmînțările de

90 hectare din cele 187 hectare 
urmează, să fie însămîntate cu

La C.A.P. Glodeanu Sărat, județul Buzău, se acționează cu toate for
țele pentru recoltarea porumbului, eliberindu-se astfel terenurile pentru 

toamnă Foto : Dorin Ivan

ÎISÂM1NȚÂRILE - încheiate la termen! RECOLTA-pusăgrabnic la adăpost!
MUREȘ

Ritmul este încă nesatisfăcător!
După încheierea însămînțării or

zului pe cele 23 030 hectare plani
ficate, in județul Mureș se acțio
nează energic la semănatul griu
lui care va ocupa 61 850 hectare. 
Pînă în seara zilei de luni. 30 sep
tembrie. in unitățile cooperatiste și 
de stat sămința a fost încorporată 
în sol pe 21.500 hectare, ceea ce re
prezintă 35 la sută din suprafața 
planificată. Aceasta înseamnă că la 
începutul acestei săptămîni, hotări- 
toare pentru efectuarea însămînță
rii in perioada optimă sțaljilită, 
mai erau de semănat, pe ansam
blul județului, 45 130 hectare.

Că viteza de ’lucru la semănat 
poate fi mult sporită, au demon- 
strat-o, în cursul zilei de luni, .nu
meroase unități agricole, din consi
liul agroindustrial Idrnuț,; unde, 
griul ocupă o suprafață de 3 560 
hectare. Am oprit la cooperativa a- 
gricolă din Cuci. „Experiența anu
lui trecut, cînd am realizat, în me
die, 3 782 kg griu la hectar, ne-a 
arătat ce importantă are pentru ob
ținerea de producții mari încadra
rea strictă în epoca optimă de se
mănat — ne-a precizat Mihai 
Gybrfi, inginerul-șef al cooperati
vei. Pe unele parcele s-au obținut 
chiar 6 000—7 000 kg grîu la-hectar. 
Acest lucru ne-a ambiționat, . și 
vrem să demonstrăm. în 1986, că 
și terenurile noastre de pe Valea 
Mureșului sînt «capabile» de pro
ducții medii de 7 000 kg griu la 
hectar". Cum ? Mai întii facem 
precizarea că, la C.A.P. Cuci, griul 
ocupă o suprafață de 350 hectare. 
Vasile Moldovan, președintele uni
tății, cu care am parcurs o bună 
parte din terenurile cooperativei, 
ne-a spus că din suprafața plani
ficată cu grîu, 110 hectare sînt am
plasate după porumb, 30 hectare 
după sfeclă de zahăr, 70 hectare 
după cînepă, 60 hectare după 
leguminoase, iar restul de 80 hecta
re, după alte culturi. Intr-un cu- 
vînt, o amplasare după cele mai 
bune premergătoare. Totodată, a- 
vind în vedere urgența încheierii 
semănatului, la recoltarea și trans
portul sfeclei de zahăr, a porum
bului, ca plante premergătoare, au

acționat, în timp util, circa 600 de 
cooperatori și 12. capacități mari 
de transport. Urmarea ? Pină luni, 
30 septembrie, au fost însămința- 

' te- 120 hectare cu griu, iar 200 hec
tare au fost eliberate, arate și pre
gătite exemplar' in vederea incor
porării seminței în sol. „Cele două 
mașini de semănat — ne spunea 
inginerul-șef — asigură o viteză
zilnică de peste 20 hectare. De 
remarcat că numai în cursul zilei 
de luni am semănat 30 hectare. 
Ceea ce înseamnă că vom incheia 
semănatul griului chiar înainte de 
10 octombrie".

Cu aceeași răspundere față de 
încadrarea riguroasă in perioada 
optimă, stabilită și de calitatea lu- 

' 'orarilor acționează in acest consiliu 
agroindustrial și mecanizatorii <și 
cooperatorii din Sălcud, Cipău, Cu- 
cerdea, unde ' suprafețele însămîn
tate cu grîu sînt peste media ..pe 
județ. De altfel. de la Ștefan Lasz- 
io. președintele consiliului agroin
dustrial, aflăm că, în cursul zilei 
de luni, față de 248 hectare plani
ficate, au fost insămințate cu grîu 
260 hectare. „Cu forțele de care 
dispunem — ne spune acesta —. 21 
de semănători, 80' tractoare la araț, 
54 discuri ușoare la pregătirea te
renului, apreciem. că ne vom înca
dra neabătut în perioada optimă 
Stabilită la semănat".

Așa trebuie insă să procedeze și 
Unitățile agricole din consiliile a- 
groindustriale din centrul și nordul 
județului, unde însămînțarea griu
lui avansează anevoios. Cauza ? 
Una singUră : neeliberarea în timp 
util a suprafețelor stabilite pentru 
amplasarea griului. Urmarea : pe 
ansamblul județului, viteza zil
nică stabilită la semănat este de
parte de a fi atinsă. Dovada : dacă 
în ziua de sîmbătă. 28 septembrie, 
sămința a fost pusă sub brazdă pe 
2 570 hectare (o realizare cu mult 
sub posibilități), suprafața însămîn- 
țată duminică. 29 septembrie, a 
scăzut la 2110 hectare !

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

sălaj : Exemple bune există.

Dar trebuie să fie și urmate!
în unitățile agricole din județul 

Sălaj urmează să fie insămințate . 
34 980 hectare cu grîu, lucrare ră
masă mult în urmă față de grafic, 
pînă luni seara fiind semănate

8 001 hectare. De ce această stare 
de fapt — ne explică Dumitru Pitic, 
director cu producția vegetală ih 
cadrul D.G.A.I.A. Sălaj : „N-a'm 
putut realiza vitezele planificate la

arat, pregătitul terenului și semă
nat cu deosebire1, datorită neapro- : 
vizionării ritmice cu carburanți,.dar 
și condițiilor grele determinate de 
secetă. Pămîntu] este lipsit de u- 
miditate, se ară. greu, pe alocuri 
abia reușindu-se 1.5 hectare pe 
tractor. Este nevoie, de asemenea, 
să. se facă mai multe treceri cu 
discurile și grapele în vederea unei 
bune pregătiri a patului germina
tiv. în prezent, pentru grăbirea rit
mului lâ semănat se lucrează în 
schimburi prelungite la pregătitul 

' terenului, în schimbul de noapte la 
arat și zi-lumină la semănat". Ca 
atare, luni, spre exemplu, s-au în- 
sămînțat. aproape 1 400 hectare cu 
grîu. Deși nu s-a atins încă viteza 

. planificată, oricum s-a realizat 
mult mai. mult decît în zilele an
terioare, existînd toate premisele . 
ca.'această viteză să crească în 
viitor.

Raidul anchetă întreprins în cî
teva unități agricole din raza con
siliului unic Zalău ne-a dovedit că 
se acționează cu. toată răspunderea 

_la semănat, mănifestindu-se o gri
jă deosebită pentru efectuarea u- 
nor lucrări de bună calitate. La 
C.A.P, Hereclean. inginerul-șef al 
cooperativei. Vasile Cantor, verifi
ca, pas cu paș, respectarea adînci- 
mii, distanța între rînduri, viteza de 
lucru. „Agrofondul este foarte bun 
— ne spune specialistul. în parcela 
aceasta contăm pe 5.000 kg de griu 
la hectar, pentru că au fost admi
nistrate îngrășăminte naturale -și 
chimice Ia nivelul necesarului". Din 

' cele 410 hectare planificate a fi 
: insămințate cu grîu. pînă- luni sea
ra erau semănate 150 hectare. Erau 
pregătite pentru semănat .88 hecta
re. cît pentru două zile bune de lu
cru cu semănătorile din dotare. 
Porumbul a fost cules de pe aproa-

pe 
ce 
grîu. cooperatorii, elevii, muncitori 
din zonă industrială a Zalăului lu
crând acum de zor la eliberatul su
prafețelor ,de. porumb, coceni, 
sfeclă etc. De altfel, din cîte ne-a 
relatat loan Crișan, președintele 
consiliului agroindustrial, zilnic 
sint prezenți în unitățile agricole 
din raza consiliului peste 1 000 de 
elevi, numeroși lucrători din între
prinderi, care dau un ajutor sub
stanțial în această perioadă.

Aceeași mobilizare exemplară la 
arat, .pregătitul terenului și semă
nat am constatat și la C.A.P. Dio- 
șod. Șeful secției de mecanizare, 
Kulcsar Francisc, ne relatează te
legrafic : „Arăm cu 9 tractoare, 3 
sint la semănat, 4 la discuit. Sînt 
pregătite deja pentru semănat 120 
hectare. în cîteva zile încheiem se
mănatul griului pentru că lucrăm 
zi și noapte. Noaptea la arat și 
pregătitul terenului, ziua la semă
nat". în acest mod se lucrează a- 
proape peste tot în unitățile agrico- 

I Ie din Buciumi. Agrij, Zalău, Cri- 
șenl, ceea ce explică cum unități
le din raza consiliului Zalău se si
tuează peste media pe județ lâ în- 
sămînțatul griului. ' Experiența a- 
cestor- unități trebuie însă grabnic 
să fie generalizată în toate unități
le agricole din județ, 
cialiștii, mecanizatorii și 
torii de răspundere să 
cu toată hotărîrea pentru 
carea ritmului la semănat, 
incit viteza planificată, să fie rea
lizată și depășită. Aceasta este o 
condiție hotărîtoare pentru înche
ierea însămîpțării griului in cel mai 
scurt timp.

Euqen TEGLAȘ 
corespondentul „Scinteii"

In,toate unitățile agricole din județul Satu Mare se 
lucrează cu sîrg, prin mobilizarea unor ample forțe 
umane, la recoltarea roadelor toamnei. Se urmărește 
cu prioritate eliberarea acelor suprafețe care urmează 
să fie îrjsămînțate cu grîu. Alături de membrii coope
ratori participă la culesul porumbului, sfeclei de za
hăr, cartofilor și al altor produse mii de navetiști din 
unitățile industriale detașați în această perioadă la 
unitățile agricole ................ .
precum și zeci de
școli din județ.

Analizînd cifrele
. agricole județene,, se poate aprecia că ritmul

trebuie impulsionat cu deosebire la culesul porum
bului și sfeclei de zahăr. La cartofi, recoltarea se află 

■ în faza de finalizare-, acțiunea desfășurîndu-se pe ulti
mele 30 de hectare. Sfecla de. zahăr a fost recoltată 
pină la 30 septembrie de pe 1 660 hectare, adică de pe 
29 la 'Sută din suprafață. La acest capitol, semnalăm 

. însă și-unele neajunsuri-generate de-neglijente mani
festate în cîteva' unități agricole. La C.A.P. Moftinu 
Mic, spre exemplu, pe o parcelă situată lîngă stația 

1 Domănești a rămas, după recoltare și; depozitarea pe 
cimp în grămezi, multă sfeclă in pămint. Asemenea 
neajunsuri se cer de urgentă înlăturate.

Pe ansamblul județului porumbul a fost recoltat de 
. pe 16 la sută din cele 57 255 hectare cultivate în unită-

din localitățile unde domiciliază, 
mii de elevi din licee și celelalte

statistice din operativa direcției 
recoltării

țile socialiste. în fruntea acțiunii se situează unitățile 
din consiliile unice Livada cu 28 la sută, Valea Vinu
lui — cu 25 la sută, Sanislău — cu 22 Ia sută. în aceste 
consilii se acționează mult mai bine și la transportul 
porumbului din cîmp la locurile de depozitare cu ate
lajele. permițînd utilizarea remorcilor la alte lucrări 
agricole prioritare. Este de remarcat faptul că în județ, 
la transportul și depozitarea roadelor acestei toamne 
sint mobilizate 1 150 de căruțe ale cooperativelor agri
cole. la care se adaugă alte numeroase apartinînd 
membrilor cooperatori și cetățenilor cu gospodărie 
individuală.

■ în același timp însă, unitățile agricole din alte con
silii agroindustriale înregistrează rămîneri în urmă la 
recoltarea porumbului : consiliul Odoreu a realizat 

' aceasta lucrare doar pe 12 la sută din suprafață, con
siliul Șantău — pe 13 la sută, consiliul Moftin — pe 
14 la sută, consiliul Ardud — pe 15 la sută. Concluzia 
este limpede : în întreg județul, dar cu deosebire în 
unitățile rămase în urmă, trebuie să se acționeze cu 
toate forțele umane și cele mecanice, într-un spirit 
de inăltă răspundere ■ pentru ca recolta să fie în în
tregime pusă la adăpost în timp optim.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii*

iar spe- 
toți ,fac- 
actioneze 
intensifi- 

astfel

Pînă luni, 30 septembrie, In județul Tulcea, po- 
. rumbul a fost recoltat de pe aproape 39 000 hectare, 
' ceea ce reprezintă 44 la sută din suprafața cultivată.

Culesul se desfășoară intens în unitățile din consilii- 
. le agroindustriale Baia, Isaccea, Ceamurlia de Jos și

Somova, unde producția a fost adunată de pe jumă
tate din suprafețele cultivate.

Am urmărit cum se desfășoară recoltarea porumbu
lui în consiliul agroindustrial Babadag. La coopera-

- tiva agricolă de producție Babadag, zilnic sînt con
centrați mii de oameni la culesul manual. Pe una 
din sole am întîlnit-o pe tovarășa Maria Avram, 
primarul orașului Babadag. „în acest, an, toate cele 
649 hectare cultivate cu porumb le recoltăm manual 
— ne spune primarul. Pentru a realiza această lucra
re pînă la 5 octombrie, așa cum ne-am propus, am 
mobilizat zilnic la cules peste 2 000 de oameni. Știu- 
leții sînt transportați în aceeași zi cu atelajele și 
tractoarele cu remorci. De asemenea, ziua și noaptea, 
echipe de cooperatori taie cocenii1 și-1 depozitează la

- capătul solelqr". Tovarășul Ion Ioniță, președintele 
cooperativei agricole Tufda, ne spune că s-a dat prio
ritate recoltării strugurilor și legumelor. Acum, cînd 
aceste lucrări s-au încheiat, iar arăturile pentru în- 
sămînțările de toamnă au fost finalizate, forțele me
canice și umane sînt concentrate la semănatul griu
lui și culesul porumbului. „Zilnic strîngem recolta de 
pe aproximativ 60 de hectare — ne spune președin
tele cooperativei. într-o săptămînă vom pune la adă
post întreaga producție de porumb de pe cele 600 
hectare cultivate". La cooperativa agricolă Sarichioi, 
recoltarea porumbului este întîrziată. Din cele aproa
pe 800 hectare cultivate 
în cîmp, la recoltat, se

două combine. în schimb, Ia ora prinzului, pe ulițele 
satului am întîlnit sute de oameni. Ca atare, zilnic 
se culeg doar 25—30 hectare de porumb. Inginerul- 
șef al unității, Mihai Rațiu, era îngrijorat că peste 
două zile semănătorile nu vor mai avea front de 
lucru, griul urmind să fie semănat pe suprafețele 
ocupate acum de porumb. Cine trebuie să se ocupe 
de organizarea muncii la cules ?

în, unitățile din consiliul agroindustrial Babadag, ca 
de altfel in întreg județul, se înregistrează decalaje 
mari între cules - și transportul producției în bazele 
de recepție. Mai exact, ceea ce se recoltează într-o 
zi nu ajunge, așa cum s-a stabilit, la locul de depo
zitare. La această dată, în unitățile agricole din ju
dețul Tulcea se află pe cîmp peste 50 000 tone de 
știuleți. Motivul ? „Tractoarele planificate să trans
porte porumbul — ne spune tovarășul Vasile Macavei, 
director al direcției agricole județene, sînt folosite 
Încă la arat pentru a asigura front de lucru semă
nătorilor. în schimb, au fost concentrate la trans
portul porumbului aproape 1 000 de atelaje". Se im
pune însă ca toate mijloacele de transport să efec
tueze zilnic 4 curse, ceea ce nu se realizează. Sînt 
dese cazurile cînd nu se fac decît două transporturi. 
Comandamentul județean a luat măsuri ca la încăr
cat și descărcat -să fie organizate mai multe echipe 
de cooperatori și oameni ai muncii, dotate cu mijloa
ce mecanice. De asemenea, s-au intensificat acțiunile 
de mobilizare a tuturor forțelor existente în sate, iar 
din orașe lucrează la recoltarea porumbului afcroape 
2 000 de oameni ai muncii.

au fost strînse doar 160, iar 
aflau doar 50 de oameni si

Neculaî AMIHULESEI 
corespondentul „Scinteii

Suprafețele insămințate in ziua de 30 septembrie in județe din zona a lll-a, in procente, față de cele stabilite

■’l
Cifrele înscrise in graficul de mai sus pun cu acuitate în evidență faptul că, în unele județe din cele onalizate, factorii de răspundere din agricultură trebuie să întreprindă măsuri hotărîte pentru intensificarea puternică a vitezei de însămințare a griului, astfel incit 

această lucrare să se încheie în cîteva zile
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PLANUL LA EXPORT PE ACEST AN REDUCEREA CONSUMULUI DE METAL
- îndeplinit cu aproape trei luni mai devreme - dovadă concludentă a spiritului gospodăresc
Potrivit unei practici statornicite 

de mai mult timp in activitatea con
siliului oamenilor muncii și a comi
tetului de partid de la Șantierul na
val din Giurgiu, analizele decadale 
care se fac cu privire la stadiul de 
realizare a producției destinate ex
portului s-au transformat in adevă
rate schimburi de experiență. Cu 
acest prilej, șefii compartimentelor 
productive și secretarii organizații
lor de bază prezintă măsurile luate, 
inițiativele valoroase promovate și 
acțiunile ce vor fi întreprinse în 
continuare pentru ca la nivelul fie
cărei formații de muncă și al între
gului șantier toate contractele cu 
partenerii externi să fie onorate 
exemplar.

După ultima analiză pe I această 
temă, care a avut loc zilele trecute, 
toți cei prezenți au fost'invitați să 
participe la momentul lansării la 
apă ,a celei de-a 15-a nave fluviale 
din planul de export pe anul 1985. 

■ Este vorba de o nouă barjă tip „Eu
ropa 2", cu o capacitate de 1600 
tone. Aici, pe cala de lansare, in 
prezența partenerului extern, nava 
—. cu o greutate proprie de aproape 
330 tone — a fost supusă unui ri
guros control tehnic, „De fapt, așa 
cum remarca Dumitru Tonia, secre
tarul comitetului de partid de la 
secția construcții-corp, a fost un 
examen al capacității tehnice și or
ganizatorice, al competenței profe
sionale, pe care întregul colectiv al 
șantierului l-a trecut cu succes".

— Timpul de asamblare la această 
barjă a fost scurtat cu 10 zile — 
ține să precizeze maistrul Constan
tin Bene, care dirijează operațiunile 
de lansare. Concomitent, am făcut 
toate pregătirile și imediat vom 
transborda pe cala de lansare cea 
de-a 16-a navă de același tip, din 
programul nostru de export pe acest 
ultim an al actualului cincinal, la 
care timpul de asamblare va fi re
dus cu 12 zile.

Așadar, la Șantierul naval din 
Giurgiu, realizarea integrală a sar
cinilor la export pe anul 1985 con
stituie o chestiune de zile. Cele 
aproape trei luni cîștigate in înde
plinirea planului vor permite colec
tivului să-și concentreze eforturile 
pentru pregătirea producției și fa
bricarea primelor nave din progra
mul de export pe anul viitor. Aici 
se cuvine să facem precizarea că 
parametrii tehnico-funcționali com

petitivi ai navelor, calitatea irepro
șabilă- a acestora, precum și prom
ptitudinea cu care șahtierul își ono
rează contractele încheiate sînt 
principalii factori care au făcut ca 
pianul la export din cincinalul vii
tor să fie acoperit incă de pe acum 
cu comenzi pînă în anul 1988. Care 
este „secretul" acestei reușite ?

.Din discuțiile purtate cu munci
tori și specialiști din șantier am re
ținut că, pentru fiecare perioadă de 
plan, întreaga activitate privind 
realizarea producției destinate ex
portului a fost din timp și temei
nic pregătită. Fiind vorba de pro
duse cu un ciclu del fabricație foarte 
lung, aici s-a permanentizat reg.ula

La Șantierul naval 
din Giurgiu

ca prin buna organizare a muncii, 
prin promovarea unor soluții teh- 
nico-constructive eficiente, timpul 
de realizare a fiecărei nave să fie 
scurtat în medie eu 10—15. zile nu
mai la faza de asamblare, ceea ce 
face ca ultimul trimestru al anului 
să fie folosit pentru pregătirea pro
ducției din anul următor.

— Este un sistem de a ne organiza 
munca foarte avantajos din mai 
multe puncte dejvedere și1 pe care-L 
vom promova în continuare — ne 
spune inginerul Corneliu Miron, 
șeful secției construcții-cOrp. în 
acest scop, încă din toamna anului 
trecut am organizat un flux, tehno
logic specializat în realizarea pro
ducției pentru export, începind de 
la proiectare, debitare, asamblare și 
pînă la lansarea la apă a navelor. 
Aici lucrează :■ cel mai destoinici 
■muncitori și 'specialiști, a căror 
preocupare de ,bază o constituie rit
micitatea, calitatea și promptitudi
nea în realizarea și livrarea navelor 
la export.

De asemenea, pentru aplicarea cu 
rigurozitate în practică a noilor mă
suri privind creșterea răspunderii 
personalului de conducere și a per
sonalului tehnic, economic și de 
altă specialitate în realizarea planu
lui de export, în cadrul șantierului 
a luat ființă un comandament care 

se ocupă exclusiv de realizarea zil
nică a producției pentru export.

Aceste măsuri au inceput să-și' 
arate roadele, astfel că ciclul de fa
bricație al ultimelor trei nave din 
planul de export pe acest an a fost 
scurtat la jumătate față de timpul 
înregistrat în 1984. Totodată, indi
cele, de utilizare a metalului a cres
cut, cu 3 la sută, iar cheltuielile ma
teriale au fost reduse cu peste 2,3 
milioane lei.

Se poate afirma că pentru con
structorii de nave din Giurgiu ex
portul constituie o sarcină priorita
ră, de realizarea căreia se ocupă 
toți muncitorii, specialiștii, pînă la 
nivelul conducerii șantierului,. Dar 
oamenii muncii de aici -știu foarte 
bine că promovarea pe scară tot 
mâi largă a exportului este asigu
rată si de înnoirea rapidă a pro-, 
ducției pentru a răspunde, prompt 
solicitărilor formulate de partenerii 
externi.

Chiar și numai un singur'exem
plu este ilustrativ pentru prompti
tudinea cu care acest colectiv răs
punde oricărei solicitări formulate 
de parteneri. Recent, cu prilejul 
perfectării comenzii pentru execu
tarea pînă în anul 1988 a unui lot 
de 2ă barje de 1 600 tone, partene
rul extern a solicitat ca aceste nave 
să fie acoperite. Desigur că o ase
menea cerință a fost acceptată, deși 

' la Giurgiu nu s-au mai construit 
astfel de nave.

' Care sînt temeiurile care stau la 
baza acceptării acestei comenzi ? — 
îl întrebăm pe Petre Niciilescu, 
secretarul comitetului de partid. 
„Capacitatea tehnică și organizato
rică a colectivului, competența pro
fesională și inalta sa conștiință po
litică, virtuți muncitorești dovedite 
cu atîtea alte prilejuri — ne spune 
dinsul. Pentru a realiza în cît mai 
bune condiții noua comandă, am și 
trecut la întocmirea documentației 
tehnice, la asigurarea materiilor 
prime, Ia pregătirea forței de muncă 
și a liniilor de fabricație. Așa înțe
legem noi, constructorii de nave 
din Giurgiu, să răspundem în
demnurilor adresate de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a realiza 
exemplar ■ planul la producția desti
nată exportului".

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii”

Se spune pe bună dreptate că, în 
unitățile industriale prelucrătoare, 
modul în care este gospodărit meta
lul, eficienta tehnologiilor aplicate 
sint ilustrate concludent si de canti
tățile de șpan. ștraifuri si alte ma
teriale refolosibile rezultate din pro
cesul de' producție. Cu cît aceste 
cantități sint mai mici, cu .atît mai 
mare va fi indicele de utilizare a 
metalului, ceea ce se va reflecta po
zitiv asupra nivelului consumurilor 
materiale, asupra indicatorilor de 
eficientă. Acest adevăr axiomatic se 
verifică și prin rezultatele obținute 
de întreprinderea „Electroprecizia" 
Săcele. în ultimii ani. deși volumul 
producției .a crescut aici mereu, la o 
serie de grupe de materiale. în spe
cial la metale neferoase, volumul 
materialelor reutilizabile rezultate 
in procesul de prelucrare a scăzut 
constant. Astfel. în timp ce în anul 
1981 au rezultat 841 tone materiale 
refolosibile din aluminiu și aliaje, 
anul trecut volumul acestora a fost 
totalizat la 153 tone, pentru ca in 
8 luni din acest an să însumeze nu
mai 107 tone.' O diminuare asemă
nătoare a cunoscut și volumul mate
rialelor refolosibile de alamă : .237 
tone în 1981, 206 tone în 1984 și 123 
tone in 8 luni din acest an.

— Explicația acestei situații este 
cît se poate de simplă — ne spune 
inginerul Vasile Ghioca, responsabil 
cu normele de consum pe întreprin
dere. în anii actualului cincinal, dar 
mai cu seamă în 1985, in întreprin
derea noastră s-au făcut eforturi 
deosebite, mai ales la nivelul com
partimentelor de concepție, pentru 
găsirea unor soluții si modalități care 
să permită o utilizare cît mai depli
nă a metalului, inclusiv a neferoase
lor, al căror consum în uzina noas
tră nu este deloc neglijabil. Dintre 
numeroasele exemple ce pot fi date, 
am să mă opresc la unul singur : 
pînă în 1983. culeele rezultate de la 
turnarea pieselor din aluminiu și 
aliaje de aluminiu erau colectate și 
livrate ca materiale refolosibile în
treprinderii județene de valorificare 
a materialelor refolosibile. După nu
meroase încercări, specialiștii com
partimentului nostru metalurgic au 
găsit soluții ca aceste culee1 să fie 
reînnobilate și reintroduse în circui
tul productiv, economisindu-se nu
mai pe această cale circa 280 tone 
aluminiu nou. în același timp, indi

cele de utilizare a acestui metal a 
crescut la 95—98 la sută.

Lâ fel de valoroase sub 
eficientei economice s-au dovedit’ și 
alte soluții tehnice adoptate de spe
cialiștii din întreprindere. Poate cel 
mai concludent exemplu este cel ofe
rit de regindirea și reproiectarea 
unor tehnologii, cum ar fi ștanțarea 
combinată a tolelor stator-alternator 
și rotor-demaror. Despre- ce este 
vorba ? Pină anul trecut, cele. două 
tole se executau separat, fiecare din 
bandă de otel nouă. Tehnologia ștan- 
țării lor în acest mod era conside
rată bine pusă la punct și. deci, nu 
ridica nici un fel de probleme. Dar 
aceasta doar la prima vedere. Exami- 

La întreprinderea „Electroprecizia" - Săcele

nînd-o prin prisma exigentelor pe 
care conducerea partidului le pune 
în privința gospodăririi cît mai judi
cioase a resurselor materiale, ingi
nerii Titus Dascălu și Eugen Măta
se. din compartimentul de concepție, 
au ajuns la concluzia că, sub aspec
tul eficienței economice, tehnologia 
de ștanțare separată a celor două 
tole nu este corespunzătoare. Ca 
atare, ei au regîndit tehnologia .res
pectivă și au adoptat o soluție prin 
care tola rotor-demaror se execută 
din discul ce rămîne după ștanțarea 
tolei stator-alternator, ceea ce a 

1 dus la renunțarea executării ei din 
tablă întreagă. Prin aplicarea acestei 
metode s-au ecpnomisit 860 tone ta
blă din oțel în anul 1984 și 351 tone 
tablă în 8 luni din acest an. Pe lîngă 
economia de metal, soluția respectivă 
oferă și un alt avantaj : cele două 
tole se execută concomitent pe 
aceeași mașină, deci cu o producti
vitate dublă.

La fel de eficientă se dovedește și 
reproiectarea constructivă a unor 
repere. Pînă nu de mult, fulia pen
tru alternator, de exemplu, o piesă 
cu o greutate de 240 grame, se exe
cuta dintr-un disc de fontă care cîn- 
tărea peste un kilogram. Apoi, acest 
reper a început să fie executat din 
două discuri de otel prinse în nituri. 
Dacă în primul caz inconvenientul 
principal îl constituia consumul ridi

aspectul zută. Iată însă că tehnicianul
cat de metal, în al doilea caz se în
registra o productivitate mai scă- 

Ioan 
Godri a venit cu o soluție pe cît de 
ingenioasă, pe atît de economică: 
fulia respectivă să fie executată din
tr-un disc de otel din aceeași prin
dere pe mașină. prin despicare. 
Această soluție reclama însă un uti
lai adecvat, care a fost executat prin 
autoutilare în întreprindere. Prin 
noua soluție nu s-a realizat numai 
o importantă economie de metal, ci 
și o creștere substanțială a produc
tivității muncii si a calității piesei. 

Dintre măsurile cele mai recente 
aplicate pentru utilizarea cît mai 
eficientă a materialelor și. în primul

rind, a metalului, se remarcă minia
turizarea unor componente ale echi
pamentului electric pentru autovehi
cule și tractoare. Și în acest caz. so
luția adoptată este aceea a regindirii 
și reproiectării produselor. Din nu
meroasele exemple prezentate de in
ginerul Al. Constantinopol. din ca
drul compartimentului proiectări, ne 
vom opri doar la două. în urma re
proiectării, greutatea releelor din fa
milia ,1610 pentru autovehicule și 
tractoare s-a redus de două ori. iar 
volumul de trei ori. Și tot prin re- 
proiectare, regulatorul tip 1410 în
corporat in alternatoarele 1161—1162 
a devenit de trei ori mai ușor.

O atenție deosebită s-a acordat în 
ultima perioadă și îmbunătățirii ac
tivității de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile. de recon- 
diționăre a unor piese de schimb și 
S.D.V.-uri. în urma măsurilor luate, 
o parte din materialele refolosibile 
recuperate — cum sînt culee din 
aluminiu și aliaje de aluminiu, 
resturi de tablă și capete de bare — 
sînt reintroduse în circuitul produc
tiv. Pe de altă parte, cu ajutorul ele
vilor și cadrelor didactice de la cen
trul școlar profesional de pe lîngă 

■ întreprindere, s-au recuperat si rein
trodus în circuitul productiv mari 
cantități de materiale și piese rezul
tate din dezmembrarea a mai bine 
de 25 000 alternatoare și demaroare 

sosite de la diferite centre de repa
rații din tară.

După cum era și de așteptat, efec
tele aplicării acestor măsuri n-au 
întîrziat să apară. Ele se regăsesc in 
reducerea normelor de consum și 
realizarea pe această cale a unei 
economii de aproape 500 tone metal 
după 8 luni din acest an, dintre care 
o' bună parte sînt metale neferoase 
deficitare și scumpe. Evidențiind ex
periența valoroasă și rezultatele bune 
obținute de colectivul unității' in 
gospodărirea metalului, nu se p'oate 
spdne însă că rezervele de reducere 
a normelor de consum au fost epui
zate. Despre asemenea rezerve ne-a 
vorbit Cornel Viseroiu, contabilul-șef 
al întreprinderii :

— Am în vedere în mod special 
necesitatea reducerii rebuturilor. 
Este adevărat. în 8 ’luni din acest 
an. volumul rebuturilor s-a redus la 
jumătate fată de aceeași perioadă a 
anului trecut. Totuși, ele se mențin 
la un nivel ridicat, ceea ce atrage 
după sine și o anumită risipă de me
tal. Măsurile tehnice si organizato
rice luate în ultimul timp. întărirea 
asistentei tehnice în toate schimbu
rile vor determina însă, fără îndoia
lă. și o reducere a volumului de re
buturi.

într-adevăr. aplicarea programului 
de măsuri' adoptat de consiliul: oa
menilor muncii la începutul trimes
trului II a determinat într-o peri
oadă relativ scurtă diminuarea con
siderabilă a volumului rebuturilor 
și. în general, gospodărirea mai bună 
a metalului. Deosebit de eficiente 
s-au dovedit in acest caz măsurile 
luate pentru îmbunătățirea activității 
de programare a fabricației. încăr
carea judicioasă a mașinilor si uti
lajelor — redueîndu-se în felul aces
ta numărul de reglaje — sporirea 
exigentei în efectuarea controlului 
tehnic de calitate ș.a. întregul colec
tiv este hotărît ca în perioada care 
a mai rămas pînă la sfîrșitul anului 
să reducă și mai mult* consumurile 
specifice de metal, astfel îneît aces
tea să ajurigă practic la nivelul pre
vederilor din anul viitor.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteii*
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CUM SE REALIZEAZĂ PREGĂTIREA 
ÎN MESERIE A LICEENILOR ra

în continuarea opiniilor exprimate 
de oameni ai școlii și specialiști din 
județele Tulcea și Bacău („Scînteia" 
nr. 13 268 și 13 309), în ziarul de as
tăzi dăm cuvîntul unor directori de 
licee industriale și specialiști din 
judefele Teleorman și Satu Mare.

Colaborarea 
școală- 

întreprindere - 
factor esențial 

în buna organizare 
a practicii 

în producție
Liceul industrial nr. 1 din Roșiori 

de Vede, cu un efectiv de peste o 
mie de elevi, pregătește forța de 
muncă pentru I.M.M.R. Roșiori in 
meseriile mecanici mașini și utilaje 
vagoane, . sudori, prelucrători prin 
așchiere și forjori tratamentiști. Exi
gențele procesului de producție din 
întreprindere, între care calitatea se 
situează pe primul loc, ne-au deter
minat și ne determină să acționăm 
permanent - pentru > perfecționarea 
pregătirii profesionale a viitorilor 
muncitori. Astfel, după o temeinică 
analiză a activității desfășurate de 
elevi în orele de practică producti
vă, care a avut loc în urmă cu 
trei ani, consiliul de condu
cere al școlii a direcționat întreaga 
activitate instructiv-educativă spre 
o mai bună corelare a gradului de 
pregătire a elevilor cu cerințele eco
nomice actuale și de perspectivă ale 
domeniului de activitate. Cu spriji
nul conducerii I.M.M.R. Roșiori, s-a 
trecut la realizarea unui atelier com
plex de lucru chiar în hala de re
parații A 4 a întreprinderii. De co
mun acord, am hotărît să schimbăm 
„din mers“ sistemul de practică al 
elevilor. Aceștia au fost îndrumați 
să învețe meseria lucrînd efectiv la 
reparații de vagoane, sub directa su
praveghere a maiștrilor-instructori.

Atelierul de. instruire practica a 
fost dotat cu documentație tehnică 
adecvată fiecărui tip de vagon. Pen
tru rapida manipulare a documenta
ției, în atelier au fost amplasate, 
prin grija întreprinderii, informatoa
re acționate electric, care oferă po
sibilitatea identificării rapide și pre
cise a documentului căutat. în 
scopul pregătirii cît mai temeinice a 
elevilor în ce privește manipularea 
și citirea documentației tehnice, în. 
catedra de specialitate s-a pus 
accent pe orele de desen tehnic, cu 
deosebire pe temele legate de citirea 
și interpretarea desenului tehnic. 
Integrarea elevilor în noua discipli
nă de muncă s-a făcut treptat, ele
vii acomodîndu-se destul de repede

cu noul climat de muncă. Participa
rea lor la muncă se face potrivit 
pregătirii tehnice, dar și specificului 
vîrstei. Bunăoară, elevii din clasa a 
IX-a recondiționează piese de schimb 
ale vagonului luat în lucru ; elevii 
clasei a X-a demontează și mon
tează elementele componente ale 
aparatelor de rulare a vagonului ; 
elevii claselor a Xl-a și a XII-a 
execută efectiv reparații la suban- 
samblele vagonului, punînd în apli
care cunoștințele dobîndite la disci

's plina tehnologia reparării vagonului 
de marfă. Pentru ușurarea muncii 
elevilor și mărirea productivității, 
s-a luat inițiativa confecționării, 
prin autodotare, a Onor dispozitive

Claritate 
și accesibilitate 

în predarea 
cunoștințelor

Existența unei industrii chimice 
puternice în țara noastră ne contu
rează și nouă, cadrelor tehnice de 
specialitate din întreprinderi, care 
predăm în licee cu profil de chimie 
industrială, cel puțin două grupuri 
mari de sarcini : participarea activă 
la pregătirea forței de muncă pen
tru această importantă ramură a

Experiențe și opinii privind asigurarea forței de muncă 
pentru dezvoltarea economico-socială a țării

indispensabile intr-un atelier de in
struire practică de acest profil : un 
dispozitiv de susținut tamponul și 
cilindrul de frînă în timpul demon
tării și montării, un stand pentru 
probarea simultană a doi cilindri de 
basculare ai vagonului Fads-k, și un 
dispozitiv de montat și de demontat 
crapodina.

Sprijiniți de conducerea întreprin
derii, elevii noștri au astfel de con
diții optime pentru însușirea mese
riei alese, meserie care le va oferi 
în viitor multe satisfacții. De ase
menea, acomodarea cu întreprinde
rea a tînărului se face fără dificul
tăți, iar integrarea — operativ. 
Prin acest mod de realizare a in
struirii practice, în decurs de trei 
ani, elevii au reparat în cadrul ate- 
lierelor-școală peste 1 500 vagoane 
marfă. încrederea întreprinderii 
I.M.M.R. Roșiori în capacitatea ele
vilor de a executa lucrări de cali
tate, in cadrul atelierelor-școală, a 
determinat repartizarea către atelie
rul de prelucrări prin așchiere a 
confecționării unor repere din pla
nul său de export. De asemenea, 
toate lucrările practice, de bacalau
reat și absolvire a școlii profesio
nale și de maiștri reprezintă re
pere din planul de producție al 
întreprinderii. Eficiența unui ase
menea mod de pregătire profe
sională este dovedită și din rezulta
tele obținute de elevii liceului nostru 
la concursul pe meserii din anul 
școlar precedent : la faza județeană 
— cinci locuri I și un loc .II ; la faza 
pe minister — un loc I și un loc III ; 
la faza republicană — două men
țiuni.

Inq. Ștefan BURSUMA.C 
directorul Liceului industriei nr. 1 
din Roșiori de Vede

economiei naționale și, prin integra
rea învățămîntului cu cercetarea și 
producția, dezvoltarea și îmbogăți
rea continuă a tezaurului științific 
din acest sector de activitate.

Primul grup de sarcini ridică pro
bleme complexe specialistului, care 
trebuie să utilizeze cele mai efi
ciente modalități pentru a-i face pe 
elevi receptivi la noțiunile predate 
Ia diferite discipline de profil, pentru 
a le forma deprinderi practice te
meinice. durabile, conform cerințe
lor actuale de la locurile de muncă. 
Din anul 1977 predau continuu dis
cipline de specialitate la clasele cu 
profil de chimie industrială, condu- 
cînd și laboratorul de chimie apli
cată. De la bun început, am avut în 
vedere necesitatea unei ample do
cumentații științifice de specialitate, 
fapt pentru care am realizat o cola
borare fructuoasă cu biblioteca li
ceului, înzestrată cu un număr în
semnat de volume tehnice. Do
tarea laboratorului, construirea unor 
puncte de lucru funcționale au fost 
rezolvate pe parcurs cu sprijinul 
altor licee de profil, prin colabora
rea cu foștii mei profesori de la fa
cultatea din Cluj-Napoca, în așa fel 
îneît liceul nostru să poată asigura 
elevilor deprinderi practice sigure și 
cunoștințe temeinice în formarea lor 
ca viitori muncitori și specialiști.

Preocuparea pentru calitatea pro
cesului instructiv-educativ s-a con
cretizat prin diferite acțiuni. în pri
mul rînd, prin claritatea și accesibi
litatea predării cunoștințelor, cu 
accent pe memorarea selectivă și pe 
gîndirea activă a elevilor în însuși
rea noțiunilor. Dezbatem activ cu 
clasa problemele complexe ale unor 
fluxuri tehnologice cu ajutorul plan

șelor, machetelor sau al foliilor de 
retroproiector, rezolvăm probleme cu 
un grad ridicat de operaționalitate. 
Continuitatea și dozarea rațională a 
eforturilor de pregătire sînt cerințe 
primordiale, ca și alegerea logică, fi
rească a succesiunii temelor și capi
tolelor — toate acestea reprezentind 
domenii largi pentru măiestria di
dactică. Am considerat, de aseme
nea, o înaltă îndatorire de profesor 
buna pregătire a elevilor pentru di
ferite competiții. Elevii noștri parti
cipă permanent la concursul pe me
serii, etapa pe Ministerul Industriei 
Chimice, avînd locuri fruntașe in 
clasament. în anul școlar trecut, 
de exemplu, eleva Fodor Marfa, din 
clasa a Xl-a, a obținut premiul I, 
iar eleva Cherecheș Mariana — men
țiune la acest prestigios concurs al 
operatorilor chimiști.

Al doilea grup de sarcini necesită 
o adevărată vocație pentru școală, 
dublată de pasiune pentru cercetare 
științifică. Cercul de chimie indus
trială „Cunoaștere și adevăr", în care 
am selectat elevii pasionați, dar și 
cu reale deprinderi și capacități de 
lucru, a dobîndit de-a lungul celor 
8 ani de existență o bogată și rodni
că experiență. Dintre lucrările știin
țifice realizate două sînt înregistra
te la O.S.I.M., ca invenții. Evident, 
în activitatea cercului, elevii sînt 
antrenați intr-o documentație indi
viduală, urmată de sistematizarea 
datelor experimentale. Am realizat 
și o „bancă de idei" care vine în 
ajutorul celor începători, asigurînd 
și o continuitate între promoții. Cele 
mai multe dintre acestea sînt inspi
rate din colaborarea cu unitatea pe 
lingă care funcționează liceul — în
treprinderea de piese de schimb și 
utilaje pentru industria chimică — 
care sprijină permanent, direct, pre
gătirea de specialitate a elevilor. în 
această ordine de idei, consider că 
n-ar fi rău dacă printre indicatorii 
întrecerii socialiste dintre unitățile 
industriale ar figura și rezultatele 
obținute de instituțiile de învățămînt 
ale acestora, evidențiindu-le pe cele 
care contribuie activ la pregătirea 
viitorilor lor muncitori și specialiști.

Prof. inq. Paul ATYIM
Liceul industrial • nr. 6 Satu Mare

Și cîteva 
propuneri...

® în toate etapele pregătirii teh- 
nico-productive să se urmărească 
permanent realizarea policalificării 
elevilor. O corelare mai bună a pro
gramelor școlare, astfel îneît să se 
evite tratarea acelorași teme și no
țiuni în cadrul mai multor discipli
ne de învățămînt, ca și gruparea 
disciplinelor tehnice ce se condițio
nează reciproc și care la ora actuală 
sînt predate separat într-un număr 
mic de ore (ex., mecanica, rezistența 
materialelor, mecanisme și organe 
de mașini) pot determina perfec
ționarea pregătirii în meserie a li
ceenilor — ing. Alexandru Mureșanu, 
directorul liceului industrial „Unio" 
din Satu Mare.

® Mulți dintre elevii liceului de 
construcții își desfășoară activitatea 
de pregătire practică, profesională 
pe șantierele locale de construcții. 
Ar fi de dorit ca să li se asigure 
peste tot condiții corespunzătoare 
atît pentru pregătirea în meserie — 
eventual prin alcătuirea de echipe 
de elevi — cît și pentru formarea 
lor ca tineri revoluționari, cu un 
profil moral-cetățenesc demn de 
epoca în care trăiesc și muncesc — 
ing. Gyongyi Costeanu, director ad
junct la Liceul industrial de con
strucții din Satu Mare.

Q Colectivele didactice, profesorii 
diriginți, organizațiile U.T.C. să des
fășoare o mai atentă muncă de 
orientare școlară și profesională a 
elevilor, îndrumîndu-i spre acele do
menii de activitate și meserii intens 
solicitate de ^conomia națională și 
de economia locală, pentru care au 
aptitudinile necesare — prof. Dumi
tru Berceanu, directorul Liceului 
industrial nr. 2 din Alexandria.

Opinii consemnate de
Florica D1NULESCU 
și corespondenții „Scinteii"

Operă clasică chineză 
de poezie, unul dintre 
cele mai străvechi docu
mente spirituale ale cultu
rii universale. Hijing sau 
Cartea poemelor, este 
întîia carte lirică a chi
nezilor. Ea evocă vre
muri legendare (împărații 
Sh.ang, sec. 16 î.e.n.), 
sintetizează o vastă expe
riență materială si spiri
tuală și. prin multiplele 
valori pe care le conține, 
a putut să intre de tim
puriu in sistemul general 
de educație, devenind, 
tptodată. ..cartea de căpă- 
tii a cărturarului chinez 
din toate timpurile". Mul
tă vreme această selecție 
a trei sute cinci din cele 
peste trei mii de cîntece 
populare, balade, ode si 
imnuri i-a fost atribuită, 
în chip legendar, filozo
fului Confucius, care le-ar 
fi cules și redactat în ju
rul anului 475 î.e.n. la în
toarcerea în satul natal. 
Lu. Cronicarul Sima 
Quian. autorul acestei a- 
tribuiri. credea că filozo
ful ,.a selectat pe cele 
care puteau servi prin in
culcarea decentei si a co
rectitudinii..." Obișnuia 
să le cînte acompaniin- 
du-se la lăută. îi îndem
na pe discipoli : „Lăsa- 
ți-vă inspirați de poe
me. conformați de ritual 
și perfecționați de muzi
că" și considera că ..fără 
studiul poeziei nu te poți 
exprima". Valoarea mo
delatoare a acestei poe
zii provine din capacita
tea ei de a organiza si 
stăpîni forțele sufletești 
ale omului, instaurînd 
înlăuntrul său ordinea 
sentimentelor căci. ne 
spune alt înțelept chinez 
(Ling din eseul romanesc 
dialogat „Ispita occiden
tului" de Andre Malraux). 
„civilizația e un fenomen 
psihologic și doar una 
singură . este cea autenti
că : cea a sentimentelor". 
Mao Chang, urmaș si dis
cipol al lui Confucius, va 
explica prima parte a
cărții poemelor. Guo 
Feng („Poemele principa
telor") pornind de la 
semnificațiile celor două
silabe din titlu. Aceste 
cîntece sînt ca un suflu.

conțin învățăminte

care transformă suflete
le". Dacă fiecare civiliza
ție modelează o anumită 
sensibilitate, omul mare 
fiind cel care va putea 
ridica sensibilitatea la 
treapta ei cea mai înaltă, 
trebuie să vedem în spa
tele acestei opere monu
mentale care este „Car
tea poemelor" un mare 
autor, în mintea si sufle
tul căruia au încăput cele 
mai alese gînduri. senti
mente. trăiri născute în

finitelor tonalități prin 
care se comunică viata 
unui sentiment etern, de 
la gratia atîtătoare a pre
venirii („Dragule, eu 
te-aș ruga / Pe zid nu te 
mai urca / Nu-mi mai 
rupe salcia / Că-ți știu 
bine dragostea (...) Dra
gule eu te-aș ruga / Pe 
zid nu te mai lăsa / Duzii 
nu mi-i mai strica / Doar 
îți știu eu dragostea...") 
pină la intensitatea rugu
lui marii pasiuni („Ver-

„CAR TEA 
POEMELOR" 

însemnări pe marginea 
unei antologii de poezie clasică 

chineză

contact cu zbuciumul vie
ții istorice si individuale: 
poporul chinez însuși. 
Căci „Cartea poemelor" 
este, cum apreciază pe 
drept cuvînt prefațatorii 
și traducătorii acestei cu
legeri antologice de o sută 
cinci cîntece de iubire, 
ode și imnuri. Mira și 
Constantin Lupeanu. „do
vada viguroasă si expre
sivă a unei mari literaturi 
populare ca fundament al 
uriașei culturi chineze 
care a învrednicit-o stră
lucit". „una dintre cele 
mai frumoase, emoțio
nante si inspirate poezii 
ale omenirii tuturor tim
purilor". însumînd în 
versiunea completă o sută 
șaizeci de poeme Feng, 
partea întîi a „Cărții Poe
melor" este. în principal, 
un mare poem de iubire, 
utilizînd larg elemente 
narative și alegorice, o 
vastă orchestrare lirică a 
pasiunii și gingășiei, a 
candorii si clocotului su
fletesc. a seninătății si 
tumultului interior, a in

cinema
0 Gala filmului din R.P.D. Coreeană. 
„Drumul": STUDIO (59 53 15) — 19 
O Aripi pe zăpadă: SCALA (11 03 72)
— 9; 1.1,15: 13,30: 15,45: 18: 20,15,
GLORIA (47 46 75) — 9: 11,15: 13,30:
15,45; 18; 20, CULTURAL (83 50 1?) — 
9; 11,15; 13,30: 15,45: 18: 20,15
© Declarație de dragoste: BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17; 19
© Sosesc păsările călătoare: FEREN
TARI (80 49 85) — 9; 11: 13; 15: 17: 19 
® Secretul lui Bacchus: DACIA 
(50 35 94) — 9: 11,30: 14; 16.15; 18,30 
© Masca de argint: FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 1>1: 13: 15.30; 17,45; 20 
O Cantonul părăsit. Stelele de lă 
Sopot: PROGRESUL (23 94 10) — 15; 
17; 19
© Cu mîinile curate: POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17: 19
@ Atenție la „Pană de vultur" — 9: 
11; 13,15, Logodnica mecanicului Ga
vrilov — 15,30; 17,45: 20; LUMINA 
(14 74 16)
® O dragoste ciudată: TIMPURI 
NOI (15 G1 10) — 9: 11; 13,15; 15,30;
17,45: 20
© Crăiasa zăpezii — 9: 10,30: 12: 
13,30; 17,15, Masca de argint —• 15; 
18,45: DOINA (16 35 38)
0 Persoana indezirabilă: UNION 
(13 49 04) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19
0 Darclăe: VIITORUL (10 67 40) — 9; 
12: 16: 19
©Moștenirea: DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15,30; 17,30: 19,30
0 Așa bunic, așa nepot: PACEA 
(71 30 85) — 15; 17: 19, GRĂDINA
FEROVIAR (50 51 40) — 20
0 Burlacul căsătorit: ARTA (21 31 86)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19
© Legenda dragostei: LIRA (317171) 
15,30 18,30

t V
20,00 Telejurnal

de-i veșmântul ei. verde, / 
Cu-auriu căptușit! / Ini
ma tristă mă pierde / Fo
cului meu nesfirșit"). A 
doua parte a „Cărții poe
melor", Ya, conține imnuri 
dinastice, imnuri minore 
și majore, satire sau cînte
ce de laudă evocind fapte 
istorice ori mitice și des
tinate, prin tradiție, unor 
împrejurări precis defini
te, iar „Odele Zhou", cele 
mai vechi piese lirice din 
„Cartea poemelor", cîntă 

'strămoșii și roadele, pă- 
mîntul. Ele ne apar nu 
numai ca documente isto
rice și de viață — cum 
sînt, îndeobște, si toate 
celelalte — dar și expre
sia unei rafinate „gindiri 
poetice" și lirice în care 
funcția imaginației, a 
„fanteziei" creatoare este 
alta decît aceea cu care 
ne-a obișnuit poezia eu
ropeană : ea are aici un 
rol selectiv, de „lectură" 
ordonatoare, menită nu 
să „ilimiteze" gîndul, dar, 
prin eliminarea succesivă

a neesențialului, efeme- 
rulvĂ, să-l fixeze, delimj- 
tinâu-1, într-un spațiu 
dajt, in cazul de lata solul 
muncii imperceptibil sa
cralizate (ca la Tudor Ar- 
ghezi, in „Belșug" sau, 
altfel, la Ion Gheorghe, 
în „descintecele" lui) : 
,Dine-ascuțite brăzdare 
de plug I Scot ei pentru 
■munca in timpuri din 
sud I Tot -felul de gnne 
pun ei în pămint, ț Și pa
ce bob are-o viață in el. / 
De față sînt cei ce-au ve
nit să se uite / și coșuri 
rotunde, pătrate / Li-s pli
ne cu mei / Purtind pălă
rii ușoare de paie / La 
sapă trudesc lucrătorii, / 
In locuri uscate sau ude 
plivind buruieni. I Stir- 
pind buruiana, / Va crește 
un mei cum nu-i altul 
bogat. I Sub seceri . cad 
brazdele coapte foșnind. / 
Si snopii sînt bine clă
diți, ! Cit zidul de-nalțt,' 
Ca dinții-ntr-un pieptăn 
uniți, / Si sute de- case-i 
așteaptă. / Umplindu-se 
sute de case, I Au mulțu
mire și pace neveste, co
pii. / Si iată-acum sacri
ficăm taurul / Cu botnița 
cea neagră, coarnele în
toarse, / Urmașilor învă
țătură să trecem. I Res
pectul și-nchinarea de 
strămoși". Viziunea este 
totalizantă. reunind Si 
concentrind. într-o aceeași 
mișcare, actele funda
mentale : punerea bobu
lui „viu" sub pămînțul 
despicat de „afscutite 
brăzdare" — declanșează 
într-o imaginație Specific 
ordonatoare foșnetul vii
toarei recolte. pacea că
minului. ofranda și cultul 
strămoșilor care aureo
lează și conferă sacralita- 
te actelor esențiale ale 
muncii.

■ Este meritul Mirei și 
lui Constantin Lupeanu 
de a ne fi oferit. _ într-o 
versiune ce denoță talent 
și sensibilitate poetică, 
această minunată „Carte 
a poemelor", însoțită de o 
substanțială și temeinic 
documentată prefață, de 
note explicative absolut 
necesare cititorului roman.

C. STANESCU

© Toată lumea este a mea: COTRO- 
CENI (49 48 48) — 13; 16: 19
0 Superpolițistul: PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11: 13,15; 
15,15; 17,30;'19,45, FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11: 13; 15; 17,15: 19,30. MELODIA 
(11 13 49)'— 9: 11,15; 13.30: 15,45: 18; 
20
0 Marea cursă: LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9: 12; 15.30: 18,30
• Cum stăm, tinere?: CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15: 13,30: 15.45; 18: 
20,15
Q Bunul meu vecin Sam: FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12; 16: 19, MIORIȚA 
(14 27 14) — 8,30; 1-1,30: 14.30; 17,30: 20, 
FLACĂRA (20 33 40) — 9,30: 12,30;
15,30; 18,30
0 Căpitanul răzbunării: VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20
0 Călărețul electric: FEROVIAR 
(50 51 40) — 8,45: 11: 13: 15,15: 17.30: 
19,30, GIULEȘTI (17 55 46) — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20. AURORA (35 04 66)
— 9: 11,15: 13,30: 15,45; 18; 20
0 Cei șapte fantastici: EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9: 11; 13: 15,15; 17,30:
19,45, FLAMURA (85 77 12) — 11 ; 13; 
17,15: 19,30
0 Ali-Baba și cei 40 de hoți: COS
MOS (27 54 95) — 10,15: 13; 16: 19
0 Hangar 18: GRI VITA (17 08 58) — 
9; îl,15: 13,30: 15,45; 18; 20. GRA
DINA PARC HOTEL (17 08 58) — 19,30 
0 Confidențe: VOL# A (79 71 26) —
9; 11: 13: 15: 17:^lâ
0 Cursa infernală: MUNCA (21 50 97)
— 15: 17: 19
© Cu tine viața e frumoasă: GRA
DINA ARTA (21 31 86) — 19.30
0 Nick Carter superdetectiv: GRĂ
DINA AURORA (35 04 66) — 18.30
© Unâeva, cîndva: GRADINA GLO
RIA (46 47 75) — 19.30
© Toată lumea ride, cîntă si dan
sează: GRADINA LIRA (31 71 71) —
19,30

© Un șerif extraterestru: GRĂDINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 19.30
© Serbările galante: GRĂDINA, 23 
AUGUST (11 13 49) — 1.9,30
© Piedone în Egipt: GRADINA MO
DERN (11 03 72) — 19

teatre
© Teatrul National (14 71 71. sala 
Atelier): Ascensorul de bucătărie si 
Apărătorul din oficiu — 19.30
O Opera Română (13 18 57): Frei- 
schiitz — 18
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44): Cîn- 
tec despre mine însumi — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05):
Atenție, se filmează — 19,30
© Teatrul de comedie (16 64 60): 
Avea două pistoale cu ochi albi și 
negri — 19
0 Teatrul ,,C. I. Nottara“ (59 31 03, 
sala Magheru): Pădurea — 18,30:
(sala Studio): Amintirile Sarei Bern
hardt — 19
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Bărbierul din Sevilla — 19 
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(sala Savoy. 15 56 78): Corina — 19 
0 Ansamblul ..Rapsodia română" 
(13 13 00): Pe sub cetini la izvoare — 
18
© Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55): 
Un tinăr printre alții — 9: Albă ca 
zăpada și cei 7 pitici — 15
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): 
Făt-Frumos din lacrimă — 16: (sala 
din Piața Cosmonautilor): Dana și 
Leul — 10: Nu vorbiți in timpul spec
tacolului — 16
• Circul București (10 41 95): Tom și 
Jerry la circ — 19

20,20 Actualitatea în economie. 1585 — 
prag între două cincinale

20,35 Să cîntăm doina (color). Recital 
al Corului Radioteleviziunii

20.45 Cabinet de informare politico- 
ideologică. Victoria revoluției și 
făurirea societății socialiste în

România — încununare a. luptei 
istorice a poporului nostru

21,00 Film serial: „Două generații". 
Prima parte

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea ‘ programului

Privită în ansamblu, arta noastră 
contemporană — care a cunoscut în 
ultimele două deaenii o impresionan
tă înflorire, în contextul îmbogățirii 
și diversificării paletei genurilor și 
speciilor ce o ilustrează — afirmă și 
propagă o viziune profundă, comple
xă, viguros și totodată nuanțat .dia
lectică asupra lumii. Unele dintre 
cele mai convingătoare argumente în 
acest sens sînt date de ■ prezența și 
bogăția conflictelor reflectate, . în 
strînsă legătură cu natura și cu -struc
turarea personajelor în jurul unor 
importante confruntări etice, sociale, 
al afirmării unor idealuri superioare
— caracteristici specifice proceselor 
evolutive, transformării revoluționa
re a lumii.

Așa cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU: „Eroismul 
muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, 
întreaga activitate tumultuoasă de 
transformare revoluționară a țării 
oferă minunate posibilități literaturii 
și artei, creației de toate genurile, 
dînd subiecte pentru opere nepieri
toare, care să ridice cultura și arta 
românească Ia un nivel mai înalt de 
dezvoltare, să contribuie Ia formarea 
conștiinței socialiste a poporului nos
tru, să însuflețească în muncă și via
tă tinăra generație, să înfățișeze 
perspectiva, viitorul luminos al pa
triei noastre".

■ în climatul de efervescență ce a 
urmat Congresului al IX-lea, și crea
ția noastră artistică, promovînd rea
lismul, investigînd și reflectînd ade
vărurile existentei, a dat o replică 
vie atît personajelor edulcorate, ar
tificiale din unele opere precedente, 
cît și tezelor ■ eronate, dogmatice an
terioare, prin care se teoretiza dispa
riția conflictului din artă, ca și din 
viață.

Romanele, filmele, dramaturgia 
(gen, prin definiție al „conflictului" 
uman, hrănindu-se, fructificînd fer
til, prin tradiție, opoziția de atitu
dini, concepții, idei, sentimente etc.), 
au arătat — prin intermediul unor 
personaje de cele mai variate vîrste, 
temperamente, surprinse în comple
xitatea lor nu o dată contradictorie,
— cit de variate și semnificați-

- - - - - - - - - - -  DE LA
ve, sub raport ideatic și formativ, 
pot fi asemenea confruntări. Ele au 
relevat, în lumina lor adevărată, 
specificul, acestor confruntări într-o 
societate în care vechiul nu a dispă
rut cu totul, iar strădania pentru 
extinderea, acreditarea și desco
perirea noului este în plină desfășu
rare ; în care opoziția dintre vechi 
și nou, dintre noul aparent, formal 
și noul autentic (ca și dintre bine și 
foarte bine) generează, în chip ne
cesar, unele frămîntări, tensiuni.

Cu alte cuvinte, într-o epocă în 
care lupta pentru transformarea re
voluționară a lumii și a conștiințelor 
este programatică, într-o. epocă în 
care progresul social este/solidar ce
lui uman, în care afirmarea omului 
nou este asociată unui permanent 
proces de creație, solicitînd intens 
„lupta", perfecționarea, autodepăși- 
rea, arta, prin reflectare esențiali- 
zată a vieții și prin accentul pus pe 
forța idealului, a prilejuit emoțio
nante dezbateri și pledoarii pentru 
progres. Desigur, o atare finalitate a 
presupus o bună cunoaștere a feno
menelor ample ale existenței, ale uni
versului de gîndire și simțire specific 
oamenilor de azi, orientarea creato
rilor spre maxima obiectivitate în 
selectarea și esentializarea fenome
nelor vieții.

Pornind de la înseși principiile re
flectării artistice, ca un reflex direct 
al realității contemporane, cei 
care domină (și care ar trebui să do
mine într-o măsură și mai mare) 
„prim-planul" creațiilor noastre lite
rare, teatrale, cinematografice, plas
tice, muzicale sînt eroii reprezenta
tivi pentru timpul pe care îl trăim, 
prin lupta pentru progres ce o des
fășoară, prin tensiunea aspirațiilor 
morale ce însuflețesc această luptă. 
„Avem nevoie de o artă, de o cine
matografie, de un teatru care să 
prezinte esența, modelul omului pe 
care trebuie să-l făurim ! Chiar dacă 
cîteodată trebuie să înfrumusețăm 
un erou, e bine ca el să devină mo
del, ca tineretul să știe, să înțeleagă 
că așa trebuie să fie !“ — sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Este în esență vorba de eroi de 
mare autenticitate realistă și totoda
tă de eroi care impresionează prin 
mulțimea, bogăția, adîncimea, com
plexitatea calităților lor morale, prin
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spiritul activ cu care privesc lumea 
și intervin în ordonarea ei, prin se
tea neobosită de a fi mai buni, de 
a face mai mult și nu în ultimul 
rînd prin puterea lor (implicit 
estetică) de a îndemna oamenii să 
viseze, de a trezi și canaliza ener
gii apte să transforme idealurile în 
realitate, de a cultiva încrederea în 
om și în puterea sa de a transforma 
lumea.

Acest fond principial teoretic este 
tot mai vizibil asumat în numeroase 
creații artistice. Se poate totuși 

Semnificația conflictelor 
si condifia eroului
■> ■>

constata că în unele cărți ori filme se 
manifestă tentația unei reflectări în 
care realismului și obiectivitătii li se 
substituie o viziune arbitrară. în 
numele subiectivității creatorului se 
propun abordări parțiale, înguste 
ale omului contemporan — abordări 
în fond deformatoare, dacă avem în 
vedere forța de generalizare a ima
ginii artistice. Așa se întîmplă atunci 
cînd autorii unor filme, romane, 
piese de teatru desprind din viața 
tumultuoasă, complexă, din dinamica 
contradictorie — inerentă unor 
transformări multiple — aspecte se
cundare, colaterale. Așa se întîmplă 
atunci cînd se expun, în plină lu
mină, conflicte morale nesemnifica
tive. minore, marginale sau se valori
fică sumbru, pesimist lecția unor în
fruntări și Confruntări. Așa se în
tîmplă cînd sînt transformați în pro
tagoniști eroi nesemnificativi pentru 
timpul nostru, tributari unor menta
lități periferice, temperamente și vo
ințe slabe, ființe „nevertebrate mo
ral", insignifiante ; „chipuri" care, 
oricum, nu pot sugera „măsura", 
temperatura morală, starea omului 

contemporan și cu atît mai puțin 
aspirațiile sale.

Or, cerința legitimă ca opera de 
artă să sprijine procesul de formare 
a omului unei conștiințe superioare, 
să cultive convingeri înaintate, să 
polarizeze atitudini specifice aspira
țiilor și izbînzilor sub semnul noului 
(în construcția materială, socială, 
morală, spirituală),-să se manifeste 
(chiar atunci cînd artistul intero
ghează lumea) ca o valoare afirma
tivă nu poate fi satisfăcută prin 
pedalarea unilaterală asupra unor 

personaje slabe, ce se lasă purtate 
pe valurile propriilor lor deficiențe, 
propriei incapacități de decizie și 
acțiune, cantonate in preocupări mă
runte și străine de jdeea răspunderii 
lor umane, etice, cetățenești. Și nici 
supradimensionind carențe, scăderi și 
lăsînd mereu în umbră sensuri, 
gesturi, acte umane generoase, exem
plare sau absolutizînd stările de cri
ză și ignorînd căile depășirii lor !

Creația presupune capacitate de 
selecție și de sinteză ; atît conflic
tele, cît și eroii artei riu sînt expre
sii întîmplătoare sau indiferente ale 
vieții, ci selectări ale ei, in numele 
unui crez sau al unui mesaj; sinteze 
multiplu semnificative. Iar calitatea 
reflectării este piatra de încercare 
nu numai a măiestriei scriitorului, 
cineastului, omului de teatru, plas- 
ticianului, ci și a răspunderii sale 
civice și a demnității sale.

Să ne amintim că imperativul unei 
viziuni obiective și mature asupra 
realității — ce își are temeiul fun
damental în climatul societății ac
tuale, în idealurile ce animă poporul 
cu care creatorul trebuie să fie pe 

deplin solidar — își află importante, 
exemplare temeiuri și în lecția înain
tașilor. Marii noștri clasici au produs 
și satire nepieritoare, ca cele ale lui 
Caragiale (a căror aciditate a fost 
tot expresia angajării scriitorului, a 
dorinței sale de a îndrepta „năravu
rile", nu a unei chemări nihiliste), 
dar și opere care au surprins și defi
nit tot ce au mai bun civilizația și 
spiritualitatea națională. Să ne amin
tim, in acest sens, scrierile lui Alec- 
sandri, Eminescu, Creangă, Hașdeu, 
Slavici, Davila, Rebreanu, Agârbicea- 

nu și multi alții. Marii scriitori din 
perioada interbelică au creat, de ase
menea, nu numai eroi grevați de 
mentalitatea burgheză și striviți de 
ea (ceea ce, pentru ei, era, în fond, 
o probă de realism și de atitudine 
critică), ci și numeroase chipuri 
eroice, exemplare prin pasiune și 
spirit vizionar, prin înțelepciunea 
specifică poporului nostru (ce i-a 
ajutat să supraviețuiască și să asigu
re perenitate valorilor), prin patrio
tismul lor ardent, prin credință in 
ideea de dreptate socială și națio
nală, prin cultul, lor pentru adevăr 
și umanismul 10il generos. Operele 
lui Mihail Sadoveanu, Liviu Rebrea
nu, I. Agârbiceanu, Lucian Blaga, 
Camil Petrescu aduc elocvente 
mărturii în această privință.

Sigur, în viață, în realitate poate 
fi detectată și o galerie de eroi 
negativi. Aceasta se află la originea 
unor creații satirice originale— cu o 
funcție bine determinată, cu rol efi
cient în progresul moral și social. 
Dar a reduce aspectele infinite ale 
vieții și, mai ales, complexitatea 
umană â etapei actuale la exclusivi

tatea, dominanta sau măcar la re
lieful unor atare imagini, a face din 
ele perspective predilecte ar în
semna a limita păgubitor dimen
siunile creației, a rarefia nepermis 
oxigenul necesar unei vieți spiri
tuale bogate, fertile.

Este, așadar, legitim să reflectăm 
cu mai multă atenție și răspundere 
asupra felului in care sint distribui
te accentele etice și filozofice în 
operele artistice actuale, asupra 
perspectivei morale acreditate prin 
conflictele și eroii filmelor, romane
lor, pieselor de teatru. Este firesc, 
în această privință, să se exprime cu 
claritate dezacordul atunci cind felu
rite incarnări ale „răului", vetustu
lui, lașității, cind „eroi" prin care se 
absolutizează stări de criză și se 
subliniază neputința umană devin 
protagoniștii, personajele de prim- 
plan ale unor creații cu largă difu
zare in masele largi de oameni ai 
muncii. Astfel, alături de creații 
semnificative, valoroase se propun 
texte dramatice, scenarii de film 
sau chiar se realizează pelicu
le care — din punctul de vedere 
al viziunii asupra lumii, al raportu
lui dintre realitate și universul fic
țiunii artistice, al semnificațiilor de
gajate de personaje și conflicte, 
pe cît de tensionate, paradoxal, pe 
atît de mărunte — trezesc firești in
terogații. și semne de nemulțumire. 
Un film al cărui dramatism (chiar și 
intensificat prin modalități artistice 
expresive, inspirate) s-ar limita 
în esență la potențarea unor modeste 
și triste tribulații sentimentale, la 
„înscenarea" unor dileme de opțiune 
sentimentală, în fond confuze și 
false nu ar putea prezenta decît per
sonaje palide, inapte a oglindi sau 
acredita trăsăturile cu adevărat spe
cifice omului contemporan, ale tînă
rului muncitor sau intelectual de azi. 
Pentru aceștia definitorii rămin: lu
ciditatea, demnitatea, răspunderea, 
combativitatea (și față de propriile 
slăbiciuni), conștiința idealului 
de atins, aspirația creatoare, 
vocația de a contribui la ordinea și 
armonia vieții, de a participa la fău
rirea societății celei mai înaintate 
din istoria omenirii. Mai ales în ca
zul creațiilor destinate tinerilor, care, 
prin natura vîrstei, a experienței mai 
reduse de viață, au mai puține re

pere privind realitățile umane, este 
necesar să fie promovate cu lucidi
tate și consecvență personaje repre
zentative, eroi cu asemenea trăsături 
îneît să se poată institui în exemple 
de gîndire și comportare, de atitudi
ne înaintată și voință constructivă.

Apariția unor creații în care dobin- 
desc pregnanță personaje necaracte- 
ristice pentru opțiunile esențiale ale 
prezentului, personaje de tipul celor 
amintite: in rindurile de mai sus, re
levă persistența uneori a unei infruc
tuoase distante între conștiința teo
retică mărturisită. între profesiunile 
de credință și capacitatea' concretă 
de finalizare. Dezvoltarea spiritului 
critic și autocritic, conștientizarea și 
mai lucidă a Tatiunilor artei con
temporane. a finalităților ■ concrete 
ale fiecărui act creator, cit și adin- 
cirea, pătrunderea mai .angajată a 
fenomenelor vii. dinamice ale exis
tenței contemporane devin, în atare 
condiții, imperative legitime. Poate 
și trebuie să devină tot mai ptiter- 
nic integrat organic structurii opere
lor propuse receptării publice 
adevărul că realismul în artă nu e, 
nu poate fi, o fotografiere întimplă- 
toare a oamenilor, că operele auten
tice nu pot fi rodul unor atitudini 
contemplative în fata conflictelor, ci 
rezultante ale selecției, sintezei, ati
tudinii active a creatorului, ale efor
tului lui de a înrîuri și lărgi spiri
tul omului contemporan, de a-i da 
încredere în forțele sale, de a-i re
leva noblețea vocației, responsabili
tatea misiunii. A zugrăvi omul con
temporan reprezentativ pentru zilele 
noastre de avînt constructiv, creator 
înseamnă a surprinde modul eroic în 
care el participă la progresul uman, 
la făurirea societății socialiste. A 
dezvălui prin artă conflictele de via
tă inseamnă a dezvălui sensurile re
zolvării acestor conflicte, care nu pot 
fi decît elevat umaniste, purtate in 
numele unor idealuri pe măsura 
timpului de construcție multilaterală 
în care ne aflăm, de către personaje 
reprezentative pentru concepția noas
tră despre lume, pentru idealul de 
om nou.

Natalia STANCU
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Viata noua i
Nu mi-a venit prea ușor să scriu 

aceste rînduri. Fiindcă noi. cei ce 
lucrăm în subteran, privind și re- 
tinind tot ce e frumos și nou, 
obișnuim să ne destăinuim gîndu- 
rile prin viu grai, și mai puțin să 
le așternem pe hîrtie. M-au îndem
nat însă să scriu despre orașul 
nostru. Lupeni, mîndria înfăptui
rilor socialiste, părerile ortacilor 
mei despre bogatele realizări ale 
ultimilor 20 de ani.

Pe drept cuvint se poate spune 
că în acești ani orașul Lupeni a 
fost chemat la o viată nouă. An 
de an s-au alocat însemnate fon
duri pentru dezvoltarea exploată
rilor miniere Lupeni și Bărbăteni, 
a întreprinderii de fire artificiale 
..Vîscoza". — unități unde s-au 
creat rhii die locuri de muncă pen
tru mineri, soțiile și fiicele aces
tora. Numai în acest an a fost in
vestit peste un miliard lei în ve
derea dezvoltării economico-sociale 
a orașului, pentru construcția de 
noi apartamente, a unei piețe agro- 
alimentare, pentru alimentări cu 
apă și alte lucrări edilitar-gospo- 
dărești.

Orașul Lupeni. ca de altfel toate 
localitățile Văii Jiului, continuă să 
se dezvolte în ritm susținut. în 
cincinalul pe care-1 încheiem. Lu- 
peniul si-a creat si o nouă vatră, 
în locul fostelor „colonii" moșteni
te din trecut, s-au construit cartie
rele Braia și Vîscoza. cu blocuri 
frumoase, confortabile, cu spatii 
comerciale și unități de servicii. 
Orașul a fost racordat la rețeaua 
de termoficare a Văii Jiului.

Condiții tot mai bas 
pentru ocrotirea sănâtății

„Ne apropiem de 5 000". Iată o 
afirmație care poate fi auzită frec
vent in noua maternitate din Brăi
la. Evident, cifra se referă la co
piii care se vor naște pînă la sfîr- 
șitul anului in acest modern edi
ficiu al ocrotirii vieții. Dar. pentru 
ca cititorii „Scînteii" să-și facă o 
imagine mai completă despre noua 
maternitate, să aducem citeva ar
gumente.

Noua maternitate a fost ampla- 
' jtă pe una din cele mai frumoase 
jfft'ere ale orașului, ridicîndu-și 
cele 5 niveluri .de încăperi luminoa
se. Dispunem de 500 de paturi. 6 
săli de naștere. 6 săli de operație, 
o secție de reanimare. Circuitele 
funcționale, aparatele și utilajele 
noi. întreaga dotare oferă celor 24 
de medici si 173 cadre medii con
diții excelente pentru a veghea, 
ca niște buni părinți, mamele și 
copiii de aici. Cind cu aproape 
un an in urmă era dat în folo
sință acest lăcaș, gindurile noastre, 
ale celor care milităm pentru 
triumful vieții, ca și ale tuturor 
brăilenilor. s-au îndreptat . du 
recunoștință către . secretarul ,ge-... 
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de a cărui ac
tivitate sînt legate cele mai mari 
înfăptuiri din istoria milenară a 
poporului nostru.

Se poate spune că progresele 
realizate în domeniul ocrotirii să
nătății în județul Brăila, ca dealt
fel în întreaga tară, sînt cu adevă
rat spectaculoase. Este semnifica
tiv în acest sens că in ultimii 20 
de ani numărul medicilor din județ 
a crescut de la 316 la aproape 800,

itudenții bucureșteni a strînsul recoltelor toamnei
Din gările Băneasa, București’ 

fiord și Obor, precum și de la au- 
iogări au plecat spre unitățile 
agricole ale țării peste 6 200 de 
studenți din Capitală, insotiti de 
cadre didactice universitare. Un 
„Gaudeamus igitur" matinal răsu
na ca un legămint permanent al 
tinereții cu ■ hărnicia. Studenții 
bucureșteni „semnau" in clipa de
marării trenurilor speciale desti
nate lor, a autobuzelor din auto- 
gări, de la ferestrele acestora, an
gajamentul ca, in campania agri
colă de toamnă, printre fruntașii 
la strinsul recoltelor să fie și ei.

Iată-i dar coborînd în aceeași zi 
în gări și halte diferite ale jude
țelor Călărași, Constanța și Buzău 
pentru a poposi apoi la strînsul re
coltelor intr-un șir de unități agri
cole din Cernavoda, Minăstirea, 
Dragalina, Tirgușoru, Nazarcea și 
altele! Parte din ei — circa 1 500 — 
vor ajuta la strînsul recoltelor în 
cadrul întreprinderilor de legume- 
fructe din diferite localități.

Citeva mii de tineri deci, con
form unei tradiții a cărei deviză 
de generozitate e „educația prin 
muncă și pentru muncă", vor înlo
cui, timp de două săptămîni, caie
tul de student cu coșul de nuiele 
al culegătorului.

Să le urâm, și noi, studenților 
bucureșteni roade bogate din cim- 
puri și, la întoarcere, pe măsură, 
din amfiteatrele largi ale științei 
și culturii (Marta Cuibuș).

« LupenUor
De multe ori ne-am pus între

barea : oare ce-ar spune un vechi 
miner, care a lucrat, pe aici în urmă 
cu 20—30 de ani. și ar reveni 
acum la Lupeni ? Fiindcă n-ar 
mai recunoaște nici Lupeniul, 
și nici celelalte orașe ale Văii 
Jiului. Căci nu este vorba doar 
că s-au ridicat niște blocuri 
noi. întregul oraș s-a dezvol
tat într-o modernă linie arhitec
tonică. Și trebuie să subliniez că 
Lupeniul va înregistra noi progrese 
pe calea urbanisticii și în viitorul 
cincinal, cind se vor mai construi 
încă 3 200 apartamente — aproape 
un nou orășel — vor avea loc noi 
dotări in domeniul culturii și în- 
vătămîntului. al sănătății, al pres
tărilor de servicii către populație.

Cu mindrie vă scriu și despre 
faptul că noi. cetățenii orașului, 
in frunte cu deputății, am pus 
umărul la ridicarea noilor edificii 
economice si sociale. în spiritul 
prevederilor proiectului Legii pri
vind autoconducerea. autogestiunea 
economico-financiară și autofinan
țarea unităților administrative, sîn- 
tem deciși să ne sporim contribu
ția la dezvoltarea, modernizarea si 
înfrumusețarea orașului in care 
trăim și muncim. Si pentru ca nu 
numai orașul să fie mai frumos, 
ci întreaga tară să prospere, tre
buie să sporim producția de căr
bune. să dezvoltăm puterea eco- 
nomico-socială a patriei.

Mihai NISTOR 
miner, șef de brigadă 
la întreprinderea minieră Lupeni

iar numărul de locuitori care revin 
la 1 medic a scăzut la mai puțin de 
jumătate. Să mai menționăm că 
în această perioadă numărul de 
paturi din spitale s-a dublat (nu
mai în ultimii 6 ani s-au construit 
două mari spitale, cuprinzînd 1 200 
de paturi), că în județ funcționea
ză 9 dispensare policlinice, 57 dis
pensare medicale teritoriale, 24 
dispensare de întreprindere, 14 dis
pensare școlare, numeroase case de 
naștere și creșe. Sînt imagini ale 
creșterii continue a nivelului de 
civilizație, expresii concludente ale 
politicii partidului care situează pe 
prim plan grija față de om. •

Noi, oamenii' în halate albe, cei 
care avem înalta misiune de a 
sluji oamenii, de a le alina sufe
rințele și a veghea asupra celei 
mai mari bucurii a fiecărei familii 
— copiii — ne exprimăm întreaga 
recunoștință pentru excepționalele 
condiții , pe care partidul, țara, le 
oferă acestui important domeniu 
social. Apelul vibrant adresat în
tregii noastre națiuni de tovarășul. 
Nicolae Ceaușescu de la tribuna 

“Congresului 'al III-’.'ea al consi
liilor populare pentru intensifi
carea eforturilor in vederea ridi
cării patriei pe noi trepte de pro
gres și bunăstare a găsit în con
știința noastră un profund ecou, 
ne-a amplificat hotărîrea de a 
munci cu și mai multă dăruire spre 
binele oamenilor.

Dr. Ara PUSCHKȚĂ
medic primar, director al Spitalului 

de obstretică și ginecologie Brăila

Concurs de afișe pe tema economiei
în scopul stimulării creației gra

fice pe tema economiei și pentru 
realizarea unor afișe de populari
zare a ideii și avantajelor econo
misirii la C.E.C. cit mai sugestive. 
Casa de Economii și Consemnațiuni, 
în colaborare cu Uniunea artiștilor 
plastici, organizează, cu prilejul 
„Săptămînii economiei" — 1985,
cea de-a XVII-a ediție a con
cursului de afișe cu tema : „Avan
tajele economisirii la C.E.C.".

Lucrările pentru concurs se vor 
prezenta în formatul 70X100 cm, 
numai cașerate si vor fi astfel rea
lizate îneît să permită tipărirea în 
maximum șase culori.

Casa de Economii și Consemna
țiuni acordă pentru cele mai bune 
afișe următoarele premii :

— Premiul I : un libret de eco
nomii cu dobîndă cu o depunere de 
5 000 de lei :

— Premiul II : tm libret de eco
nomii cu dobindă cu o depunere 
de 3 500 de lei :

— Premiul III : un libret de eco
nomii cu dobindă cu o depunere 
de 2 000 de lei :

— Două mențiuni constînd în li
brete de economii cu dobîndă cu o 
depunere de 1 500'de lei fiecare.

Pentru acordarea premiilor, afi
șele vor fi selecționate de către 
un juriu format din reprezentanți 
ai Uniunii artiștilor plastici ’ și ai 
Casei de Economii și' Consemna
țiuni.

Casa de Economii 'și Consem- 
țiuni își rezervă dreptul de a mul
tiplica unele dintre afișele primite,

Tinerețea unui 
vechi oraș 

tukean
Situat la poalele culmii Pricopa- 

nului, cel mai înalt vîrf al bătrini- 
lor munți Hercinici, orașul Măcin 
este cunoscut încă din secolul al 
III-lea înaintea erei noastre, fiind 
clădit în vatra cetății antice 
Arrubium. în istoria sa de peste 
două milenii, ultimele două de
cenii au marcat o dezvoltare fără 
precedent. Datorită vastului pro
gram de dezvoltare economică și 
edilitară promovat de partidul și 
statul nostru, tirgul prăfuit de al
tădată a căpătat o înfățișare cu 
totul nouă. Cei aproape 12 000 de 
locuitori ai orașului se mîndresc cu 
marile lor realizări. Dacă în urmă 
cu 20 de ani aproape că nu' se pu
tea vorbi de vreo activitate indus
trială la Măcin, acum aceasta se 
materializează prin realizarea unei 
producții industriale în valoare de 
peste o jumătate miliard de lei. 
Prin construirea unei moderne în
treprinderi de tricotaje, punindu-se 
în valoare resursele locale de ma
terii prime și refOlosibile de care 
dispunem, au fost create peste
3 000 locuri de muncă. Odată cu 
dezvoltarea economică a orașului 
s-a îmbogățit continuu zestrea sa 
edilitară. Anul trecut a fost dat în 
folosință un spital cu 250 de pa
turi și policlinică. în ultimul de
ceniu s-au construit peste 700 de 
apartamente, practic din fiecare
4 familii una locuiește în noile 
blocuri.

Preocuparea noastră este de a ne 
perfecționa continuu stilul de 
muncă, de a acționa permanent 
împreună cu toți cetățenii pentru 
realizarea sarcinilor de plan, baza 
economică a dezvoltării edilitare a 
orașului. Astfel, oamenii muncii 
din oraș au realizat cu aproape 5 
luni mai devreme sarcinile de plan 
pe întregul cincinal la producția 
marfă industrială. Pînă la sfîrșitul 
acestui an vom produce suplimen
tar mărfuri în valoare de peste 30 
milioane lei.

Tinînd seama de numeroasele 
propuneri formulate de cetățeni, 
acționăm cu perseverență pentru 
înfrumusețarea orașului. Numai în 
acest an valoarea lucrărilor efec
tuate de locuitorii orașului se ri
dică la peste 10 milioane lei. Este 
vorba de repararea și moderniza
rea unor străzi, realizarea unor 
zone de agrement, plantarea 
de pomi, arbuști ornamentali 
și flori, înființarea unor baze 
sportive și locuri de joacă pentru 
copii. Sînt lucrări realizate la pro
punerea cetățenilor și cu sprijinul 
acestora, care contribuie la înfru
musețarea localității în care trăim 
și muncim.

Se cuvine, de asemenea, subliniat 
faptul, că .orașul Măcin- își autofi- 
nanțează de mai mulți ani întrea
ga'activitate. 'Cu alte cuvinte, sîn- 
tem în măsură să spunem că ora
șul nostru se străduiește,, așa cum 
a cerut secretarul general al parti
dului, să devină în perspectivă o 
adevărată cetate economico-so- 
cială.

Ion S1M1ON
primarul orașului Măcin, 
județul Tulcea

Pentru lucrurile prezentate la 
concurs pe care; le va achiziționa 
Casa de Economii și Consemna
țiuni se vor plăti drepturile legale 
de autor.

Afișele pentru concurs se vor 
expedia pînă la data de 15 octom
brie a.c. (data poștei) pe adresa : 
Casa de Economii și Consemna
țiuni, serviciul economii. Bucu
rești, Calea Victoriei nr. 13. Afișele 
se vor preda împreună cu un plic 
închis pe care se va menționa., 
același moto înscris și pe spatele 
afișului. în plic se va introduce o 
coală de hîrtie pe care se va men
ționa, de asemenea, motoul înscris 
pe spatele afișului, precum și nu
mele, prenumele și adresa exactă 
a autorului.

Casa de Economii și Consemna
țiuni va organiza cu prilejul „Săo- 
tămînii economiei" — 25—31 oc
tombrie 1985 — o expoziție in care 
vor fi prezentate afișele selecțio
nate de juriul.concursului.

Afișele care nu au fost selec
ționate pentru expoziție pot fi ri
dicate de autori de la Centrala 
C.E.C. în maximum 15 zile de la 
deschiderea expoziției.

Afișele prezentate în cadrul ex
poziției pot fi ridicate in maximum 
10 zile de la închiderea acesteia.

Lucrările neridicate în limitele 
acestor termene nu vor fi păstrate.

Informații suplimentare privind 
organizarea concursului pot fi so
licitate la telefonul 13 38 14/185.

Oamenii muncii din agricultura ju
dețului Brașov au încheiat recoltatul . 
cartofilor de pe întreaga suprafață 
cultivată. De asemenea, ei raportea
ză că și-au îndeplinit angajamentul 
asumat de a obține producții record 
de 40 000 de kg Ia hectar pe 15 la 
sută din suprafața cultivată cu 
cartofi. ,

în telegrama adresată cu acest prilej, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar genera] al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, de Comitetul 
județean' Brașov al P.C.R. se arată 
că în prezent se acționează cu fer

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Guineea — a XXVII-a ani
versare a proclamării independentei 
— marți după-amiază a avut loc în 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, in 
cadrul căreia au fost înfățișate as
pecte din activitatea desfășurată de 
poporul guineez pe calea dezvoltării 
economico-sociale a patriei.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 2 octombrie, ora 20 — 5 oc
tombrie, ora'20. în țară: Vremea va 
fi predominant frumoasă, cu cerul va
riabil. Izolat, in nordul tării. în a doua 
parte a intervalului, va ploua slab. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat.

INFORMAȚII SPORTIV
FOTBAL : Steaua, Universitatea 

Craiova și Dinamo joacă azi meciurile 
din cupele europene

Ne aflăm la ora meciurilor retur 
din prima etapă a cupelor europene ; 
astăzi. Steaua și Universitatea vor 
juca pe terenurile proprii din Bucu
rești și Craiova partidele revanșă cu 
Vejle B.K. și. respectiv, A.S. Mo
naco. în timp ce Dinamo va înfrunta 
la Skoplje pe Vardar.

în „Cupa campionilor", Steaua por
nește ca favorită in meciul cu Vejle 
B.K., rezultat în tur 1—1. Jocul va 
avea loc la stadionul Steaua, /de la 
ora 14,30, și va fi arbitrat de Lo 
Bello jr. (Italia). Echipa noastră cam
pioană s-a .pregătit cu multă grijă, 
nu are indisponibilități în formație, 
iar toți jucătorii manifestă multă am
biție de a obține calificarea în fața 
unei echipe valoroase cum este Vejle. 
Internaționalii danezi Sivebaeck și 
Bertelsen, titulari în formația Dane
marcei la recentul meci cu U.R.S.S., 
precum și Allan Simonsen, conducă
torul de joc al echipei, sînt fotbaliști 
cunoscută care împreună cu ceilalți 
coechipieri constituie adversari de 
luat in seamă, ceea ce explică aten
ția cu care Steaua s-a pregătit pen
tru acest joc. Dorim campionilor 
României să se exprime pe măsura 
tăriei- acestei populare -echipe-si-—să 
dobindească o victorie concludentă 
pentru culorile 1 noastre sportive.

La Craiova, in „Cupa cupelor" : 
Universitatea — A.S. Monaco (în tur 
0—2). Partida va incepe la ora 14 și 
va fi arbitrată de Schmidhuber (R.F. 
Germania). In pofida unor indispo
nibilități însemnate (Cămătaru, Iri- 
mescu, Cirtu), amatorii de fotbal aș
teaptă din partea craiovenilor un ioc 
aVintat și de calitate, prin care să se 
impună în fata valoroșilor adversari. 
Timp de 90 de minute ii îndemnăm 
pe craioveni să nu le dea răgaz ad
versarilor. să joace cu toată dăruirea 
pentru victorie ! '

în „Cupa U.E.F.A.". Dinamo, după 
ce a învins la București. ■ cu 2—1. pe 
Vardar. va evolua azi la Skoplje. 
Meciul va incepe la 15,30 (ora 
României) și va fi arbitrat de Pauly 
(R.F. Germania). Deși au un avantaj 
minim, jucătorii bucureșteni au ple
cat la drum cu gîndul exclusiv la 
calificare. Urăm echipei succes de-, 
plin 1 J

Valerin MIRONESCU
VOLEI. în ziua a doua a campio

natelor europene de volei, ce se des
fășoară in mai multe orașe din Olan
da. s-au înregistrat următoarele re
zultate : masculin : România — Spa
nia 3—1 (amintim că. în prima zi, 
echipa noastră a pierdut in fata celei 
a Poloniei cu 0—3) ; Cehoslovacii — 
Polonia 3—1 ; Grecia — Suedia 3—2; 
Franța — Olanda 3—0 ; U.R.S.S. — 
Italia 3—1 ; Bulgaria — Iugoslavia 
3—0. Feminin : Ungaria — România 
3—1 (15—13, 7—15, 15—8. 15—8) ;

HUNEDOARA:

Noi spații comerciale
Uniunea județeană a cooperației 

meșteșugărești se preocupă stărui
tor de dezvoltarea industriei mici, 
diversificarea și îmbunătățirea ca
lității serviciilor către populație. 
Peste 20 milioane lei sînt investiți 
în acest an in scopul inființării și 
dării în folosință a noi spatii pen
tru prestări-servicii, mai ales la 
parterele noilor blocuri înălțate la 
Deva, Hunedoara, Petroșani, Brad, 
Orăștie, Călan, Lupeni și Vulcan. 
(Sabin Cerbu).

mitate pentru încheierea însămîntării 
griului pe ultimele suprafețe stabi-.( 
lite, recoltării sfeclei de zahăr, po
rumbului și legumelor, strîngerii si 
depozitării tuturor furajelor, pentru 
onorarea exemplară a obligațiilor 
contractuale la fondul de stat. Tot
odată. se execută lucrările de îmbu
nătățiri funciare, se aplică amenda
mente și îngrășăminte si se efectuea
ză ogoarele de toamnă în vederea 
asigurării celor mai bune condiții de ' 
realizare ă însămînțărilor de primă
vară și a producțiilor agricole din 
anul 1986.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S. și ai Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Fode Cisse, am
basadorul Republicii Guineea la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Temperatura în creștere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între 4 și 14 gra
de. izolat mai coborîte în primele 
nopți îndeosebi în estul Transilvaniei, 
unde se va mai produce brumă. Ma
ximele vor oscila între 16 și 26 de 
grade. Ceată locală. dimineața. în 
București: Vremea va fi predominant 
frumoasă, cu cerul variabil. Vînt în 
genera] slab. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
7 și 10 grade, iar maximele intre 24 și 
26 de grade. Dimineața, ceată slabă.

Olanda — Italia 3—0; U.R.S.S. — R.F. 
Germania 3—0; Cehoslovacia — Gre
cia 3—0 ; R.D. Germană — Bulgaria 
3—1 ; Polonia — Franța 3—0.

ȘAH. Turneul internațional femi
nin de șah pentru trofeul „Acropo
lis", desfășurat la Atena, a fost cisti- 
gat de maestra româncă Dana Nuțu, 
cu 9 puncte din 11 posibile, urmată 
de Suzana Maximovici (Iugoslavia) 
și Elisabeta Polihroniade (România)
— cu cite 8 puncte. în turneul mas
culin au terminat învingători trei 
concurenți : românul Valentin Stoica, 
iugoslavul Jocsici și grecul Kotronas
— cu 7,5 puncte fiecare din 11 posi
bile. ® Meciul pentru titlul mondial 
dintre marii maeștri sovietici Gări

; Kasparov și Anatoli Karpov a con
tinuat marți cu partida a U-a, în
cheiată la mutarea a 25-a cu victo
ria lui Kasparov. Scorul a devenit 
egal : 5,5—5,5 puncte. în partida a 
12-a, programată joi, 3 octombrie, 
Karpov va avea piesele albe.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndă 
și ciștiguri ieșite ciștigătoare ia tra
gerea la sorti din trimestrul III 1985
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1 4498850 50 000
1 2901083 40 000
1 1679370 40 000
1 5199103 40 000
1 2900287 30 000 ’
1 4941083 30 000
1 2220104 30 000
1 3813129 30 000

.1 3827194 30 000
1 3659126 20 000
1 876017 20 000
1 3826146 20 000
1 2901094 20 000
1 27951

Terminația 
numărului 
libretului 
cîștigător

20 000

69 52787 10 000
69 37293 10 000
69 45549 10 000
69 03099 10 000
69 15903 10 000
69 77828 10 000
69 70251 5 000
69 73644 5 000
69 98090 5 000
69 60961 5 000
69 85136 5 000

684 4308 2 000
684 3632 2 000
684 7248 2 000
684 2974 2 000
684 4568 1 000
684 7225 1 000
684 3212 1 000
684 5358 1 000

6 840 090 500
6 840 984 500
19 925 ciștiguri in
valoare de lei : 21 333 000

Cîștigurile se acordă integral titu
larilor libretelor de economii care 
au un sold mediu trimestrial egal 
cu cel puțin 10 la sută din valoarea 
ciștigului : dacă soldul mediu tri
mestrial este mai mic de 10 Ta sută 
din valoarea cîștigului, se acordă un 
ciștig de 10 ori mai mare decit sol
dul mediu trimestrial al libretului. 
Libretele cu sold mediu trimestrial 
mai mic de 50 de lei nu beneficiază 
de cîștig.

Din activitatea partidelor democratice 
și progresiste din noile state independente

REPUBLICA ZIMBABWE

PREOCUPĂRI PENTRU TRADUCEREA ÎN VIATĂ 

A HOTĂRÎRILOR CONGRESULUI 1. A. N. II.
Organizator al luptei de eliberare 

națională a poporului Zimbabwean, 
luptă încununată de victorie în 
urmă cu cinci ani, Partidul Uniu
nea Națională Africană (Z.A.N.U.) 
din Republica Zimbabwe a elaborat 
la ultimul său congres un amplu 
program privind dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării.

Perioada celor cinci ani de exis
tență liberă a noului stat apărut pe 
harta Africii a fost o perioadă de 
intense eforturi pentru lichidarea 
urmărilor dominației coloniale și a 
consecințelor războiului intern. 
„După dobîndirea independenței — 
arăta primul ministru Robert Mu
gabe, președintele Z.A.N.U. — pro
blema numărul unu era pentru noi 
asigurarea securității republicii și 
consolidarea independenței sale. Am 
pornit la rezolvarea acestor proble- • 
me ținind seama de faptul că aproa
pe toți locuitorii țării noastre 
(7,5 milioane) deveniseră cetățeni ai 
Republicii Zimbabwe. In pofida 
existenței unei opoziții față de noua 
putere și a anumitor contradicții in 
rîndul conducătorilor, am acționat in 
sensul unității, îndemnînd poporul 
să se unească, sâ aplice politica de 
reconciliere. Formarea în acea pe
rioadă a unui guvern de uniune na
țională a fost un mare succes, care 
a demonstrat că unitatea este posi
bilă, indiferent de rasă, trib, de ori
gine etnică, credință religioasă, de 
apartenență la o organizație politică 
sau alta. Republica Sud-Africană 
conta pe apariția la noi a unui gu
vern care să simpatizeze cu regimul 
albilor și să nu se opună sistemului 
apartheidului. Ea spera, de aseme
nea, că vom începe să-i. persecutăm 
pe cetățenii albi, ceea ce le-ar fi 
oferit prilejul să invadeze Zim
babwe. Noi însă nu le-am dat un 
asemenea pretext".

Referindu-se la problemele inter
ne, Robert Mugabe sublinia că încă 
de la început acestea au fost foar
te acute. „Astfel — a spus el — 
trebuia să instalăm 250 000 de per
soane care se refugiaseră în unele 
țări africane vecine. Și am reușit. 
Dar în interiorul țării mai erau încă 
aproape un milion și jumătate de 
persoane care în timpul războiului 
iși părăsiseră casele și se refugiase
ră în regiuni mai puțin periculoa
se. Acești oameni voiau să se în
toarcă la casele lor. în esență, și 
acest lucru l-pm făcut".

Țăranii reîntorși atunci la casele 
lor se unesc în cooperative (între 
1980 și 1984 numărul acestora a 
crescut de la 376 la 1 340), acțiune 
care este de natură să ducă la trans
formări socialiste la sate. Partidul 
Z.A.N.U. a subliniat in cadrul con
gresului său că mijloacele de pro
ducție trebuie să fie in miinile oa
menilor muncii și ei: să participe la 
gestiunea producției. In acest scop, 
în întreprinderile industriale au 
fost formate comitete muncitorești, 
însărcinate” să * adfii'îhistfeke’ " 'indus-' 
tria. Printre măsurile de amplu 
ecou in rîndul maselor muncitoare 
adoptate de guvern se numără in
troducerea salariului minim. Invăță- 
mîntul primar a devenit gratuit ; a 
fost declanșată o amplă campanie 
de alfabetizare. Totodată, se con
struiesc noi policlinici și spitale ; 
îngrijirea medicală este gratuită 
pentru persoanele cu salarii mici.

Congresul al II-lea al Z.A.N.U. a 
adoptat statutul partidului și un 
program de acțiune sub forma a 
zece rezoluții care preconizează 
adîncirea și amplificarea procesului 
inaugurat odată cu proclamarea in
dependenței. O atenție deosebită 
este acordată creșterii rolului parti-'- 
dului. Programul de acțiune preci
zează în acest sens : „Intrucît de la 
începutul luptei revoluționare ar
mate și apoi de Ia cucerirea inde
pendenței, interesele, aspirațiile și 
obiectivele partidului și poporului 
Zimbabwean coincid in tot mai mare 
măsură, este necesar pentru ordi
nea, pacea și prosperitatea țării să 
se afirme tot mai puternic rolul 
conducător al Z.A.N.U., iar politica 

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștiguri 
ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul III — 1985

N
r. c

rt. Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

ciștigătoare
Procentul 

de ciștiguri

1 295 250 %
200 %2 709

3 897 100 %
4 158 50 %
5 068 25%
6 257 25 %
7 418 25%
8 031 25%
9 085 25 %

10 607 25%
11 609 25%
12 188 25 %
13 906 25%
14 057 25 %’
15 176 25%

Calcularea si înscrierea cîstigurilor 
în librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C. 

partidului să fie realizată în viitor 
de toți cetățenii, fără excepție. Este 
voința fermă și neclintită a poporu
lui și a partidului său de a intro
duce, la timpul potrivit, in confor
mitate cu legea și constituția, siste
mul partidului unic".

în ce privește căile de dezvoltare 
a tinerei țări africane, în statut se 
exprimă opțiunea pentru „edificarea 
unui stat socialist în Zimbabwe, ba
zat pe principiile marxist-leniniste", 
iar în programul de acțiune se re
comandă guvernului să „intensifice 
socializarea economiei". Se are în 
vedere în acest fel „introducerea 
proprietății de stat asupra mijloace
lor de producție, extinderea progra
melor de calificare a muncitorilor 
și introducerea principiului autocon- 
ducerii, formarea de întreprinderi 
cooperatiste în industrie, comerț și 
meșteșuguri, controlul băncilor și al 
societăților de asigurare, extinderea 
sectorului public și înființarea de 
întreprinderi industriale de stat". 
„Guvernul Republicii Zimbabwe — 
subliniază documentul — consideră 
reforma agrară drept un element 
cheie al strategiei sale economice, 
în acest sens, se va intensifica pro
gramul de constituire a întreprinde
rilor de stat, ca sector principal al 
agriculturii socialiste, promovin- 
du-se, concomitent, crearea de coo
perative agricole".

Aceste opțiuni iau în considerare 
condițiile istorice, economice, so
ciale și culturale specifice țării, as
pirația poporului Zimbabwean de a 
valorifica în folosul propriu resur
sele naționale, de a înainta cit mai 
rapid pe calea făuririi unei vieți noi. 
într-o cuvîntare rostită la Institu
tul de studiț pentru dezvoltare din 
Harare, Robert Mugabe evidenția în 
acest sens experiența României în 
înfăptuirea noii societăți. „Dacă do
rim imprimarea unui ritm accele
rat desfășurării revoluției socialiste 
în țara noastră — declara președin
tele Z.A.N.U. — este necesar ca 
partidul să-și asume rolul său isto
ric legitim în cadrul societății noas
tre, în care toate organizațiile eco
nomice și sociale, instituțiile statu
lui — așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie să se 
afle sub îndrumarea sa politică și 
să acționeze unite pentru edificarea 
sistemului socialist".

Deși scurtă, perioada care a tre
cut de la congresul Z.A.N.U. a fost 
marcată de intense eforturi și cău
tări pentru traducerea în viată a 
hotărîrilor sale. Plenarele desfășu
rate în ultimele luni au elaborat 
liniile directoare ale programului de 
acțiune pe anul 1985, care prevede 
lărgirea bazei socialiste a econo
miei, avansarea țării spre sistemul 
partidului unic, consolidarea secu
rității și a capacității de apărare — 
orientări ce vor sta și la baza vii
torului plan cincinal de dezvoltare 
economică și socială a țării. Pe plan 
economic.. so-depun - eforturi pentru 
depășirea greutăților create de se
ceta ce a lovit Africa în ultimii ani 
Și de criza economică mondială. A 
început realizarea a numeroase pro
iecte de lucrări publice (drumuri, 
diguri, ameliorări funciare), de pe 
urma cărora vor beneficia circa 
600 000 de locuitori din zonele ru
rale. La Harare, capitala țării, a luat 
ființă un mare șantier de construc
ții de locuințe.

Este insă o realitate că în reali
zarea acestui program de dezvoltare 
Z.A.N.U. întîmpină și un șir de di
ficultăți. Principala cauză o consti
tuie activitatea desfășurată de unele 
elemente ostile liniei politice a 
Z.A.N.U., care întrețin o stare de 
animozitate în diferite regiuni ale 
tării. în aceste condiții, președintele 
Z.A.N.U. sublinia că, prin transpu
nerea îh viață a hotărîrilor adoptate 
de congresul partidului, Republica 
Zimbabwe va putea avansa spre 
realizarea scopurilor politice pe care 
și le-a propus : „instaurarea unui 
stat cu partid unic și înfăptuirea re
voluției socialiste".

Nicolae N. IUPU

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Duminică 6 octombrie. Admi

nistrația de Stat Loto-Pronos- 
port organizează cea de-a doua 
tragere specială LOTO 2 din 
acest an. în cadrul celor 7 ex
trageri, in 3 faze, cu un total- 
de 32 numere extrase, partici- 
panților li se oferă noi posibili
tăți de a putea intra în posesia 
unor importante ciștiguri in 
AUTOTURISME „DACIA 1'300", 
bani în valoare de 25 000 lei. 
5 000 lei etc., precum și excursii 
în R. P. Ungară. Ciștigurile se 
acordă pe 18 categorii. Extrageri 
„legate" în cadrul fiecărei faze. 
Important că la acest gen de 
trageri se atribuie ciștiguri si 
pentru 2 numere din 6 extrase. 
Sîmbătă 5 octombrie este UL
TIMA ZI DE PARTICIPARE.

1
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MARGARETĂ EOLIANĂ, 

iluminatul public, în Franța a fost 
punct un original „lampadar" care 
utilul cu esteticul, respectiv nu

Pentru 
pus la 
îmbină 
consumă curent din rețeaua electrică și se 
prezintă sub forma unei imense margarete, 
cu înălțimea de 6,5 metri. Petalele acesteia 
sînt, de fapt, palele unei turbine care uti
lizează energia vintului pentru a produce 
electricitate, iar frunzele constituie stabili
zatorul destinat să mențină în permanență 
axul rotorului paralel cu direcția vintului. 
Autonomia becului, prevăzut cu un sistem 
de aprindere pe bază de celulă fotoelectri- 
că, depinde de numărul de acumulatori cu 
care este echipat „lampadarul". Astfel, 
bunăoară, un singur acumulator asigură 54 
de ore de funcționare. Un releu de ten
siune împiedică aprinderea becului, atunci 
cind acumulatorii sint insuficient încărcați, 
evitindu-se astfel descărcarea totală a 
acestora, cu efecte negative asupra longe
vității lor.

© LUBRIFIANT CU LONGE
VITATE MARE. La Santa Fe, capitala 
statului New Mexico, a fost lansat, de cu- 
rînd, pe piață un excelent lubrifiant pen
tru automobile, extras din zizyphus, un 
arbore fructifer meridional, originar din 
Mexic. Rezistent la temperaturi și pre
siuni ridicate, noul lubrifiant prezintă o 
durată de „viață" foarte mare, respectiv 
el nu trebuie înlocuit decît după parcur
gerea de către autoturism a 32 mii km. 
De fapt, acest ulei vegetal se pretează 
foarte bine ca lubrifiant și pentru avioane. 
Pe de altă parte, ceara de zizyphus este 
tot mai solicitată de industria cosmetică, 
dovedindu-se un bun înlocuitor pentru 
cetaceum, ceea ce permite cruțarea ba
lenelor, specie 
Prin extinderea 
cererea de asemenea fructe meridionale a 
ajuns, în prezent, la 200 mii tone pe an.

pe, cale de dispariție, 
domeniilor de utilizare,

© DIN 
TIVA CU 
din S.U.A. își 
eforturile 
dementului 
cu aburi, 
la sută, față de 28 la sută, în cazul unor 
motoare diesel. De unde provine redeștep
tarea interesului față de bătrîna locomo
tivă ? în contextul permanentei scumpiri 
a derivaților petrolului, locomotiva cu 
aburi, deși mai lentă, este considerată 
drept o alternativă demnă de interes pen
tru cele diesel.

© ANCORE TUBULARE. sPe- 
cialiști 
Sofia 
coră",

NOU LA LOCOMO-
ABURI ? Mai multe firme 

concentrează, în prezent, 
în direcția îmbunătățirii ran- 

energetic al locomotivelor 
Acesta este de numai 8

ai Institutului 
au conceput

dispozitiv folosit in subteran pen
tru consolidarea și protecția rocilor. Spre
deosebire de „ancorele" folosite în mod cu
rent, un fel de buloane ce trebuie mereu

superior de mine din 
un nou tip de „an-

strînse, noua, „ancoră" nu comportă nici un 
element constructiv complicat. Ea se pre
zintă sub forma unui simplu tub din oțel, 
cu secțiunea ovală. Contactul dintre masa 
stîncii și tub se face pe întreaga lungime a 
acestuia, creîndu-se un sistem autoreglabil. 
Altfel spus, cu cit stînca tinde să trans
forme ovalul tubului în rotund, cu atît 
sporește și rezistența acestuia. Montarea 
noii „ancore" se face cu ajutorul unui per
forator de mină obișnuit. Cum ? Un adap
tor montat în partea inferioară a acesteia 
elimină mișcarea rotativă a pistolului, 
transformîndu-1 în ciocan ce înfige „an
cora" in fisura rocii de consolidat.

® BETON DE CINCI MILENII.
în ruinele neolitice de la Dadiwan, pro
vincia Gansu, arheologi chinezi au desco
perit o pardoseală de beton, a cărei vîrstă 
s-a determinat că este de 5 000 de ani. în 
urma testelor de rezistentă la presiune, a 
reieșit că acest beton neolitic suportă 
sarcini de 100 kg pe centimetrul pătrat.

® PENTRU ANALIZA... PO
LUĂRII. Specialiști ai Institutului de 
cercetări în siderurgie din Budapesta au 
pus la punct un dispozitiv care, mai întii 
„pescuiește", prin mijloace mecanice, eșan
tioane de praf aflat în suspensie în aer, 
iar apoi analizează electronic dimensiunea, 
greutatea și compoziția respectivelor impu
rități. Varianta portativă a acestui dispo
zitiv este destinată, îndeosebi, controlării 
indicelui de poluare a atmosferei, în apro
pierea fabricilor de ciment. Cealaltă va
riantă se montează direct in coșurile unor 
uzine, asigurînd analiza cantitativă și fi- 
zico-chimică „nonstop" a prafului ce se 
evacuează în aer, inclusiv radioactivitatea 
acestuia, ceea ce recomandă folosirea dis
pozitivului in centralele atomoelectrice.

® PRERIILE MAMUȚILOR. In 
tundra din nordul Takuției se descoperă 
mereu noi și noi rămășițe de mamuți și 

de alte animale erbivore mari. S-a ridicat, 
firesc, întrebarea : cu ce s-au hrănit aceste

animale preistorice ? Multă vreme specia
liștii au presupus că mamuții au trăit 
dincolo de paralela 72 numai in perioadele 
mai calde dintre epocile glaciare. în ultima’ 
perioadă au apărut însă dovezi că ei au 
trăit aici și în epocile glaciare, inclusiv în 
cele mai reci. Oamenii de știință consi
deră că în respectivele perioade, cînd Ocea
nul înghețat de Nord era acoperit cu un 
strat gros de gheață în tot timpul anului, 
clima Arcticii era excesiv continentală, iar 
în timpul verii cîmpiile din nordul Iaku- 
ției se acopereau cu iarbă — hrană exce
lentă pentru mamuți și alte erbivore 
mari. Ca atare, aceste stepe arctice au fost 
supranumite „preriile mamuților". Recent, 
în apropiere de orașul Tiksi, dintr-un; strat 
de loess a fost scos la iveală un os de 
mamut care, cu ajutorul metodei carbonu
lui radioactiv, s-a stabilit că datează de 
acum circa 21 630 ani. în apropiere, s-au 
identificat resturi de rădăcini de ierburi 
și grăunțe de polen care atestă că, pe 
atunci, în respectivele locuri nu era tun
dră, ci stepă.
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soluționarea0 cerință majoră, subliniată în dezbateri 

prin eforturi comune a problemelor lumii contemporane

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). - Trimisul Agerpres, N. 
transmite : în discursurile rostite î
Adunării Generale a O.N.U., șefii de delegații ai statelor 
continuă să dea expresie îngrijorării profunde a guvernelor și popoareloi 
lor, a întregii opinii publice mondiale, în legătură cu încordarea gravă 
care persistă de mai mulți ani pe plan internațional față de pericolele 
generate de cursa înarmărilor, in primul rînd a înarmărilor nucleare, și 
acumularea în lume a unui mare număr de probleme spinoase, de interes 
general care așteaptă soluții urgente.

Chilie, 
în cadrul dezbaterilor din plenara 

membre

DECLARAȚIA AGENȚIEI ROMANE
DE PRESA „AGERPRES"

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GUINEEA

Președintele Venezuelei, Jaime 
Lusinchi, a subliniat, în discursul 
său, că sarcina principală a O.N.U., 
inclusiv a actualei sesiuni aniversa
re a organizației mondiale, o repre
zintă „înaintarea spre obiectivele 
păcii, justiției și înțelegerii între toa
te popoarele lumii".

Lupta împotriva subdezvoltării, a 
declarat președintele venezuelean, 
este astăzi tot atit de importantă ca 
și lupta pentru pace. Situația de ne
siguranță privind gradul de angaja
re al diferitelor state față de rezol
varea problemelor dezvoltării gene
rează o lipsă de încredere, care se 
traduce printr-o stare de insecuri
tate la scară mondială in ceea ce 
privește viitorul — a spus șeful sta
tului venezuelean. El a arătat, de 
asemenea, că „este de datoria Națiu
nilor Unite să devină un centru pen
tru armonizarea eforturilor și a 
voinței politice, în scopul abordării 
problemelor dezvoltării economice și 
sociale ca o prioritate colectivă". 
Vorbitorul a apreciat că este de cea 
mai mare urgență să se înceapă ne
gocieri serioase și responsabile, in 
vederea rezolvării problemei datoriei 
externe a țărilor în curs de dezvol
tare, care a devenit o povară apă
sătoare pentru popoarele acestor 
țări.

Ministrul afacerilor externe al Su
danului, Ibrahim Taha Ayoub, a de
clarat că cea de-a 40-a aniversare a 
creării O.N.U. trebuie să fie folosită 
dă toate statele membre „pentru a-și 
reafirma atașamentul lor față de 
principiile înscrise în Carta Națiu
nilor Unite". Vorbitorul a apre
ciat că dificultățile economice ale 
statelor africane, ale celorlalte țări 
în curs de 
facă obiectul 
crete între 
te și țările 
restructurării

■ dezvoltarea constituie obiectivele de 
Xueqian a 
și poporul 
facă toate 

popoarele

bază ale Chinei, Wu 
evidențiat că guvernul 
chinez sint hotărîte să 
eforturile, împreună cu 
altor țări, pentru realizarea acestor 
aspirații supreme. în continuare, el 
a expus poziția țării sale în legă
tură cu situația din regiunea asia
tică și cu alte focare de conflict din 
lume. Existenta „punctelor fier
binți" constituie o sursă importantă 
a creșterii încordării pe plan mon
dial, a menționat vorbitorul, adău
gind că disputele internaționale tre
buie soluționate pe calea negocieri
lor pașnice, pe bază de egalitate. în 
conformitate cu principiile coexis
tenței pașnice, fără recurgere la 
forță sau la amenințarea cu forța.

Dezvoltarea este o problemă 
majoră, strîns , legată de pacea 
mondială, a spus ministrul chinez 
de externe, relevând totodată 
că. paralel cu continuarea cursei înar
mărilor si persistența pericolului de 
izbucnire a unui război. în lume, sute 
de milioane de oameni, majoritatea 
populației globului se pronunță îm
potriva războiului, pentru o viată 
pașnică. Lupta perseverentă a po
poarelor, creșterea forțelor antirăz
boinice creează o bază plină de spe
ranțe pentru pace.

Evoluția economiei mondiale s-a 
caracterizat, în ultimii ani, prin
tr-o creștere a dezechilibrului și 
instabilității, ca rezultat al extinde
rii decalajului economic între țările 
dezvoltate și cele in curs de dezvol
tare. Numeroase țări trec prin grave 
dificultăți economice, sînt împovăra
te de datorii externe sau sînt supuse 
restricțiilor, protecționiste. nu dispun 
de fondurile necesare dezvoltării, sint 
lovite de fluctuațiile de pe piața mo
netară și financiară. într-o lume a 
interdependentelor însă, stabilitatea 
economică și progresul țărilor dez
voltate nu se poate baza pe stagna
rea și sărăcia țărilor in curs de dez
voltare — a arătat el. subliniind că 
stabilitatea economică și dezvoltarea 
tarilor mai sărace reprezintă un fac
tor important pentru asigurarea pă
cii. în acest sens, ministrul chinez 
s-a pronunțat pentru instaurarea 
unei noi ordini economice, echitabile 
și juste, pe plan international, de 
care să beneficieze toate popoarele.

Referindu-se la problema dezarmă
rii, Wu Xueqian a spus că tara sa a 
salutat reluarea convorbirilor so
vieto-americane asupra controlului 
armamentelor și apropiata întîlnire' 
Ia nivel înalt • dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. Arătind că țările mari pose
soare de armament nuclear dispun 
de un arsenal uriaș și că înarmările 
în spațiul cosmic sporesc conside
rabil pericolul de război, el a pre
zentat o propunere de dezarmare, 
prevăzând ca toate ștatele dețină
toare de arme nucleare să-și asume 
obligația de a nu folosi primele 
aceste arme, de a nu amenin
ța cu astfel de arme statele ne
nucleare sau zonele libere de arma
ment nuclear. De asemenea, pe pla
nul armamentului convențional, 
cele două blocuri militare, Organi
zația Tratatului de Ia Varșovia și 
N.A.T.O. să ajungă cit mai curind 
la un acord de reducere drastică a 
armelor lor convenționale. în ce 
privește utilizarea pașnică a spațiu
lui cosmic, se cere S.U.A. și U.R.S.S.' 
să pună capăt imediat tuturor forme
lor cursei înarmărilor spațiale, 
urmînd să se încheie un acord in
ternațional asupra interzicerii com
plete și a distrugerii armamentelor 
din spațiul extraatmosferic. în legă
tură cu dezvoltarea armelor chimice, 
țările participante la Conferința de 
dezarmare de la Geneva sint chema
te să încheie negocierile cit mai

a

statului 
a apre- 
cea mai 
o con-

in legătură cu bombardarea de către aviația israeliană
a cartierului general al O.E.P. din lunisia

dezvoltare trebuie să 
unor negocieri con

statele industrializa- 
sărace, în vederea
radicale a actualului

sistem de relații economice si finan
ciare internaționale și a înaintării
graduale, prin eforturi comune, in
direcția instaurării noii ordini eco
nomice internaționale. Problema da
toriei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare — a declarat ministrul 
sudanez — trebuie să se bucure de o 
atenție prioritară pe plan internațio
nal și nu trebuie abordată după ti
parele trecute.

Ministrul de externe al Bulgariei, 
Petăr Mladenov, a declarat că ac
tuala sesiune care marchează a 40-a 
aniversare a O.N.U. „se desfășoară 
într-o situație internațională încor
dată. Accelerarea cursei înarmărilor, 
acțiunile'care duc la extinderea ei în 
spațiul cosmic, politicile care Vizează 
obținerea supremației mondiale, a- 
mestecul în treburile unor state .su
verane și ridicarea de obstacole' îri 
calea reglementării pașnice a con
flictelor — conduc toate Ia creșterea 
considerabilă a pericolului unui răz
boi nuclear". Vorbitorul s-a referit, 
în continuare, la pericolele fără sea
măn generate de cursa înarmărilor, 
în special de înarmările nucleare, 
subliniind cți „astăzi problema se 
pune astfel : ori omenirea elimină 
armele nucleare, ori armele nucleare 
vor distruge omenirea"^ Sîntem 
profund convinși, a adăugat el, 
că întărirea păcii și securității 
internaționale, stăvilirea cursei înar
mărilor, reducerea și limitarea ar
mamentelor, coborîrea nivelului 
competiției militare pot fi realizate 
numai prin negocieri constructive, 
vizînd elaborarea unor acorduri efec
tive, reciproc acceptabile, bazate pe 
principiile egalității și dreptului egal 
la securitate. Pe această bază tre
buie să se desfășoare toate negocie
rile din sfera dezarmării — de la 
Geneva, Viena, Stockholm, din alte 
foruri internaționale.

Astăzi, popoarele au nevoie de 
eforturile comune și oneste ale tu
turor statelor și forțelor sociale, pen
tru a se opri caruselul cursei înar
mărilor și pentru a se pune în apli
care măsuri practice, menite să con
tribuie la îmbunătățirea situației in
ternaționale și reluarea destinderii. 
Aceasta este, a spus vorbitorul, o 
cerință imperativă a zilelor noastre. 
Prezentind poziția țării sale in fa
voarea dezarmării, în primul rînd a 
dezarmării nucleare, vorbitorul a 
arătat că Bulgaria se pronunță pen
tru crearea unor zone denuclearizate 
în Europa și in alte regiuni ale lumii, 
considerînd că aceasta țjr contribui 
în mare măsură la diminuarea pe
ricolului nuclear. în acest context, 
a declarat el, trebuie privite și efor
turile noastre pentru transformarea 
Peninsulei Balcanice într-o zonă li
beră de arme nucleare.

Vorbitorul a evocat, în aceeași 
ordine de idei, marea însemnătate 
pe care o are, în actualele împreju
rări internaționale, intensificarea la 
scară mondială a mișcării pentru 
pace, împotriva cursei înarmărilor, • 
în favoarea dezarmării, în primul 
rînd a dezarmării nucleare. Un fac
tor pozitiv, a declarat el, îl constituie 
implicarea crescîndă a _ celor mai 
largi cercuri ale comunității interna
ționale la lupta pentru rezolvarea 
problemelor păcii și dezarmării. Vo
ința lor a devenit un factor care nu 
mai poate, fi ignorat în elaborarea de 
către state a politicilor lor în aceste 
probleme de importanță vitală. 
In continuare, ministrul de externe 
bulgar a expus poziția țării sale in 
favoarea reglementării pe cale paș
nică, prin negocieri a stărilor con- 
flictuale din Orientul Mijlociu și din 
alte regiuni ale globului. în înche- ijvui ____  __  ...
ierea- discursului său. ministrul bul- desfășoară Anul Internațional al Ti-

curîrid și să ajungă la o convenție 
asupra interzicerii totale și distru
gerii acestor arme.

Relevind că R.P., Chineză se opune 
cu hotărîre cursei înarmărilor și se 
pronunță pentru măsuri practice și 
efective de reducere a armamente
lor, ministrul chinez a menționat că 
cheltuielile militare ale Chinei sint 
menținute de multă vreme la un 
nivel scăzut și că recent s-a hotărît 
reducerea forțelor armate ale țării 
cu un milion de oameni. Puținele 
arme nucleare pe care le deține China 
și numărul limitat de experiențe nu
cleare pe care le-a efectuat servesc 
exclusiv autoapărării, a arătat vorbi
torul. încă din prima zi în care a 
devenit posesoare de forță nucleară, 
China a declarat că nu va folosi 
niciodată prima armele nucleare, a 
menționat ministrul chinez, adăugind 
că, de asemenea, China nu va folosi 
arme nucleare împotriva statelor ne
nucleare sau zonelor libere de arme 
nucleare.

Ministrul de externe al 
Bahamas, Clement Maynard, 
ciat că una din misiunile de 
înaltă răspundere a O.N.U.
stituie apărarea păcii și înfăptuirea 
dezarmării. Vorbind despre rolul 
însemnat ce revine O.N.U. în pro
movarea unei largi colaborări între 
state, in domenii de interes comun, 
el a relevat importanța majoră a 
proclamării și marcării, în 1985, în 
întreaga lume a Anului Internațio
nal al Tineretului in baza unei ini
țiative de larg răsunet a României.

Ministrul de externe al R. I’. S. Al
bania, Reis Malile, a trecut în re
vistă in discursul său înfăptuirile și 
neajunsurile înregistrate in activita
tea O.N.U. în cei 40 de ani de la 
fondarea sa, arătînd intre altele că 

. din păcate, ca urmare a promovării 
de către unele state a propriilor in
terese unilaterale și a nesocotirii 
principiilor Cartei, Națiunile Unite 
nu s-au putut ridica întotdeauna la 
înălțimea așteptărilor și cerințelor 
popoarelor. între neajunsurile prin
cipale din activitatea organizați
ei mondiale el a 
capacitatea O.N.U. 
ca unele conflicte 
militare străine in 
state suverane și 
de ăn a cursei 
timp ce în cadrul 
sfera dezarmării nu _ 
rezultate notabile. între direcțiile de 
bază spre care se cere orientată ac
tivitatea O.N.U., în perioada urmă
toare, ministrul albanez a mențio
nat apărarea dreptului popoarelor la 
autodeterminare și independență, 
salvgardarea păcii și prevenirea 
război nuclear și instaurarea 
raporturi economice echitabile 
state.

După ce a prezentat poziția . 
sale in legătură cu negocierile ac
tuale din domeniul dezarmării, re
lațiile Est-Vest și problemele secu
rității și cooperării in Balcani și în 
Europa, vorbitorul a spus : în ce o 
privește, R.P.S. Albania va continua 
să promoveze oi politică de bună ve
cinătate. Ca rezultat al acestei poli
tici și ca urmare a bunei Voințe și 
a eforturilor comune am stabilit re
lații prietenești între țara noastră și 
Grecia, Turcia și Italia. Albania va 
continua să acționeze ca un factor 
de pace și stabilitate în regiune. în 
continuare, vorbitorul a declarat că 
țara sa se pronunță pentru rezolva
rea pe cale pașnică a conflictului 
din Orientul Mijlociu, pentru o solu
ție de pace care să asigure poporului 
palestinian materializarea dreptului 
său inalienabil la un stat propriu, 
independent. Totodată, țara sa este 
pentru soluționarea prin negocieri a 
celorlalte conflicte existente în di
ferite părți ale lumii.

Ministrul de externe al Tunisiei, 
Be,ii Caid Essebsi, a evocat in dis
cursul său pericolele mari existente 
în viața internațională ca urmare a 
recurgerii frecvente la forță și la 
amenințarea cu forța, a continuării 
în rițm accelerat a cursei înarmă
rilor, a numărului mare de conflicte 
locale și a înrăutățirii permanente a 
situației economice a țărilor în curs 
de dezvoltare.

Agenția, română de presă „Ager- 
pres“ a fost împuternicită să declare 
următoarele :

Opinia publică din România a luat 
cunoștință cu . profundă îngrijorare, 
neliniște și indignare de atacul să- 
vîrșit de aviația israeliană asupră 
sediului central al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei aflat în 
Tunisia, soldat cu numeroase pier
deri umane și materiale.

Guvernul român condamnă cu 
toată fermitatea această nouă acțiune 
agresivă a Israelului îndreptată îm
potriva teritoriului unui stat inde
pendent și suveran, nesocotindu-se 
în mod deosebit de grav normele și 
principiile care trebuie să guverneze 
raporturile dintre state. Nimeni și 
nimic nu poate justifica această ac
țiune agresivă a Israelului, folosirea 
brutală a forței împotriva teritoriului 
Tunisiei, stat suveran și independent, 
cu care România întreține relații de 
strînsă prietenie și colaborare.

Atacul aerian israelian asupra te
ritoriului tunisian complică și mai

— și așa foarte încor-mult situația 
dată — din Orientul Mijlociu și în
depărtează șansele realizării păcii in 
această parte atil de frămintată a 
lumii, dînd totodată o gravă lovitură 
eforturilor politico-diplomatice nen- 
tru soluționarea pașnică a conflic
tului arabo-israelian.

Acțiunea agresivă a Israelului 
contravine flagrant declarațiilor ofi
ciale recente ale guvernului acestei 
țări prin care se exprimă intenția de 
a contribui la realizarea unei regle
mentări politice a conflictului 
zonă.

Considerînd că Israelul poartă 
treaga răspundere pentru acest 
agresiv, manifestare flagrantă a 
rorismului de stat, opinia publică 
din România cere cu fermitate să se 
pună capăt oricăror acțiuni de acest 
fel, își reafirmă sprijinul deplin pen
tru cauza dreaptă a poporului pales
tinian, pentru soluționarea pe cale 
politică a problemelor complexe din 
Orientul Mijlociu.

din
în- 
act 
te-

Un act agresiv, contrar intereselor păcii 
în Orientul Mijlociu

menționat in- 
de a împiedi- 

și intervenții 
treburile unor 

escaladarea an 
înarmărilor, în 
negocierilor din 
s-au înregistrat

unui 
unor 
intre
țării

TUNIS 1 (Agerpres). — Violînd 
spațiul aerian al Tunisiei, avioane de 
luptă israeliene au bombardat astăzi, 
cartierul general al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, situat 
în suburbiile sudice ale capitalei tu
nisiene — transmit agențiile inter
naționale de presă.

Atacul a fost confirmat de surse 
militare israeliene. citate' de agenția 
France Presse.

Yasser Arafat și principalii con
ducători ai O.E.P. nu au avut de 
suferit în urma raidului israelian. a 
anunțat la Cairo Nabil Chaath. con
silier diplomatic al liderului O.E.P.

TUNIS 1 (Agerpres). — Purtăto
rul de cuvînt al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.), Ah
med Abderrahman, a condamnat în 
termenii cei mai severi atacul între
prins'de avioane israeliene asupra 
cartierului general al O.E.P. din Tu
nis, informează agenția France 
Presse. El a declarat ziariștilor că 
acest act agresiv a fost întreprins 
asupra unei zone civile rezidențiale 
din capitala tunisiană.

TUNTS 1 . (Agerpres). — Guvernul 
tunisian a hotărît să sesizeze Consi
liul de Securitate al O.N.U. in le
gătură cu raidul israelian efectuat

GENEVA

marți dimineața asupra, cartierului 
general al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei din apropiere de 
Tunis, s-a anunțat oficia] în capitala 
tunisiană, după cum ti'ansmite agen
ția France Presse. Secretarul de stat 
pentru afacerile externe al Tunisiei, 
Mahmoud Mestiri. a' convocat amba
sadorii țărilor membre ale Consiliu
lui de Securitate, cărora le-a adus la 
cunoștință agresiunea aviației israe- 
liene împotriva integrității teritoria
le a Tunisiei, 
tionată.

relevă sursa men-

NAȚIUNILE
— Secretarul
Javier Perez de Cuellar, a calificat 
raidul israelian de la Tunis drept un 
act „inacceptabil**, care dăunează 
procesului de pace în Orientul Mij
lociu — transmite United Press In
ternational. El a exprimat „pro
funda îngrijorare** pe care o resimte 
comunitatea internațională față de 
această acțiune, soldată cu victime 
omenești și condamnabilă prin vio
larea . integrității teritoriale a unui 
stat membru al O.N.U. Javier Perez 
de Cuellar a apreciat că astfel de 
acțiuni contribuie la perpetuarea 
cercului vicios al actelor de violentă 
și îndepărtează perspectiv^ găsirii 
unor soluții problemelor din regiune.

UNITE 1 (Agerpres). 
general al O.N.U.,

Negocierile sovieto-americane privind 
armamentele nucleare și cosmice

oc-
a

GENEVA 1 (Agerpres). — La 1 
tombrie, la Geneva a avut loc 
doua reuniune plenară din această 
săptămină a delegațiilor sovietică si 
americană participante la negocieri
le privind armamentele nucleare și 
cosmice. în centrul atenției s-au 
aflat noi propuneri sovietice supuse 
negocierilor.

Conducătorul delegației sovietice, 
Viktor Karpov, a declarat presei că 
propunerile respective au în vedere 
soluționarea radicală a întregului 
complex de probleme care constituie 
obiectul negocierilor de la Geneva, 
în conformitate cu principiul securi
tății egale și echivalente.

Propunere a S.U.A. pentru o reuniune extraordinară
a principalelor state occidentale industrializate

WASHINGTON 1 (Agerpres). - 
Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
a propus ca, spre sfîrșitul lunii oc
tombrie, să se desfășoare, la New 
York, o reuniăpe extraordinară a 
principalelor șapte state occidentale

Pregătirea de cadre naționale obiectiv
important al programelor A. I. T.

NAȚIUNILE 
— Trimisul 
transmite : La 
al O.N.U.

UNITE 1 (Agerpres) 
Agerpres N. Chilie 
sediul din New York 

s-au încheiat lucrările 
simpozionului internațional cu tema 
„Pregătirea de cadre și Națiunile 
Unite după 40 de ani : contribuții 
trecute, noi . realizări și direcții de 
viitor", organizat de Departamentul 
O.N.U. pentru cooperare și dezvol
tare tehnică și Asociația internațio
nală a cadrelor, 
la . _
fesională ale

 , care au participat 
programele de formare pro- 

_ 1" _1_ Națiunilor Unite 
(W.A.F.U.N.I.F.). După cum este cu
noscut, simpozionul constituie una 
dintre multiplele acțiuni organizate 
pe planul O.N.U. în cadrul Anului 
Internațional al Tineretului (A.I.T.), 
marcat în întreaga lume pe par
cursul anului 1985.

Participanții au examinat în pro
funzime fiecare dintre componen
tele devizei A.I.T. — „Participare, 
Dezvoltare, Pace** — urmărind să 
evidențieze căile șl mijloacele con
crete prin care O.N.U. poate să con
tribuie la traducerea în viață a 

'acestor importante obiective. Discu
țiile s-au concentrat asupra stabili
rii celor mai adecvate programe de 
pregătire a tinerelor cadre, sub 
egida Organizației Națiunilor Unite, 
care să identifice problemele-cheie 
ce confruntă omenirea și să con
tribuie la formarea cadrelor în spi
ritul idealurilor nobile sub care se

Excelenței Sale General LANSANA KONTE
Președintele Republicii Guineea

CONAKRY
Cu prilejul celei de-a XXVII-a aniversări a proclamării independenței 

Republicii Guineea, vă adresez călduroase felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, iar poporului guineez prieten progres și 
prosperitate. ,

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare exis
tente între România și Guineea se vor dezvolta tot mai mult, spre binele 
popoarelor noastre, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 2 octombrie, poporul Republi
cii Guineea sărbătorește împlini
rea a’ 27 de ani de la proclamarea 
independentei, eveniment care a 
marcat, sfîrșitul unei lungi perioade 
de dominație colonială, deschizînd 
calea unor prefaceri înnoitoare in 
această țară africană. In anii care 
au trecut de atunci, poporul 
guineez s-a angajat cu hotărîre pe 
drumul lichidării înapoierii econo
mice moștenite din trecut, obți- 
nîhd o seamă de succese importan
te prin valorificarea superioară a 
însemnatelor bogății naturale, a re
surselor umane.

Bogățiile subsolului guineez- — o 
treime din rezervele mondiale de 
bauxită, importante rezerve (15 
miliarde de tone) de minereu de 
fier, zăcăminte însemnate de dia
mante. cobalt, aur. cupru, argint, 
mangan și uraniu — fac ca prin
cipala ramură a dezvoltării econo
mice să o constituie exploatarea 
minieră. Semnificativ în acest 
sens este faptul că acest sec

ator contribuie intr-o proporție de 
25 Ia sută la formarea avuției na
ționale. asigurînd. totodată, circa 97 
la sută din totalul veniturilor ex
terne. Principalul obiectiv pentru 
extracția și prelucrarea bauxitei se 
află la Kindia. unitate intrată in 
exploatare cu circa 10 ani în urmă. 
An de an. complexul de la Kindia 
și-a mărit producția, ajungînd să

extragă, în 1984. peste trei milioa- / 
ne tone de bauxită, cu 300 000 tone 
mai mult decit cu un an înainte. 
Pornind de la faptul că,in agricul
tură lucrează patru cincimi din to
talul populației (5.5 milioane locui
tori). in actualul plan cincinal 
(1981/1985) investiții importante sini 
îndreptate spre acest domeniu. 
Se au în vedere. în principal, ex
tinderea suprafețelor cultivate cu 
orez, cereală de bază in hrana 
populației. Sint in curs de reali
zare o serie de proiecte vizînd 
asigurarea unor recolte sporite, 
care să ducă la reducerea impor
turilor de produse agroalimentare. 
în prezent, eforturile guvernului 
de la Conakry se concentrează spre 
activizarea economiei și lansarea 
unor noi programe menite să ac
celereze procesul dezvoltării.

în spiritul politicii sale active, de 
prietenie și colaborare cu ță
rile africane, cu toate statele’ 
care au pășit pe drumul afirmării 
independente, poporul român ur
mărește cu interes transformările 
înnoitoare din Republica Guineea, 
cu convingerea că bunele rapor
turi existente între țările noastre 
se vor dezvolta și diversifica tot 
mai mult, spre binele reciproc și 
în folosul politicii de pace, inde
pendentă națională, destindere și 
înțelegere în lume.

Vicepreședintele S.U.A. l-a primit pe ministrul 
de externe al României

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
fost transmis președintelui Statelor 
Unite ale Americii, Ronald Reagan, 
și vicepreședintelui S.U.A., George 
Bush, un mesaj de salut, cu pri
lejul primirii, la Washington, a mi
nistrului afacerilor externe al 
României, Stefan Andrei, de că
tre vicepreședintele S.U.A. Mul
țumind, vicepreședintele George

Bush a rugat să se transmită un 
cald mesaj președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarăș 
Nicolae Ceaușescu.

In cadrul întrevederii care a avu-t 
loc cu acest prilej au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
relațiilor bilaterale româno-ame- 
ricane, precum și unele probleme 
ale situației internaționale.

La întîlnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a parti
cipat ambasadorul Rojnâniei la 
Washington, Nicolae Gavrilescu.

Convorbiri cehoslovaco-ungare
FRAGA 1 (Agerpres). — Comuni

catul de presă publicat la încheie-* 
rea convorbirilor' dintre Gustav 
Husâk, secretar general al C.C. al 
P.C.C.. și Janos Kadar, secretar ge
neral al P.M.S.U., care a efectuat o 
vizită in Cehoslovacia, subliniază 
dorința celor două țări de a extinde 
colaborarea bilaterală pe multiple 
planuri, transmite agenția C.T.K. în 
cadrul schimbului de păreri asupra 
situației internaționale actuale, cei

doi conducători de partid au eviden
țiat hotărîrea R.S. Cehoslovace și 
R.P. Ungare de a acționa în direcția 
reducerii încordării pe plan interna
țional, în Europa și in întreaga lume. 
A fost exprimată, totodată, solida
ritatea cu popoarele din Africa, Asia 
și America Latină in lupta impotri- 
va imperialismului, neocolonialismu
lui și rasismului, pentru deplina in
dependență politică și economică a 
acestor popoare.

Sesiunea Consiliului General 
al Federației Sindicale Mondiale

gar a spus că „reglementarea pro
blemelor globale, cum sînt elimi
narea subdezvoltării economice, a 
foametei, sărăciei, bolilor, analfabe
tismului, se află în strînsă legătură 
cu întărirea păcii șl securității in
ternaționale și cu încetarea cursei 
înarmărilor, care ar elibera uriașe 
resurse necesare pentru ameliorarea 
condițiilor de viață ale oamenilor și 
ale umanității în ansamblul ei".

R.P. Chineză promovează o poli
tică externă independentă, de pace, 
care corespunde nu numai interese
lor fundamentale ale poporului chi
nez, ci și intereselor fundamentale 
ale popoarelor din întreaga lume — 
a arătat Wu Xueqian, consilier de 
stat, ministru al afacerilor externe 
al R.P. Chineze.

Arătînd că pacea, cooperarea și

neretului. ,,în dezbaterile consacrate proble
maticii păcii și securității interna
ționale s-a relevat importanța deo
sebită a programelor naționale și 
internaționale de educare a tinere
tului în spiritul idealurilor înțele
gerii, colaborării și păcii. Exprimind 
o profundă îngrijorare față de pro
porțiile alarmante ale cursei înar
mărilor, în special ale înarmărilor 
nucleare, participanții au subliniat 
necesitatea ca aceste programe sa 
se integreze în campania mondială 
pentru dezarmare a O.N.U., avînd 
ca scop să conștientizeze masele de 
tineri, opinia publică națională și 
internațională asupra pericolului nu
clear și să le mobilizeze in lupta 
pentru înfăptuirea dezarmării, cu

prioritate a dezarmării nucleare, și 
pentru salvgardarea celui mai de 
preț bun al tuturor oamenilor de pe 
planeta noastră — pacea. De ase
menea, s-a relevat că între cerințele 
menținerii și consolidării păcii figu
rează la loc de frunte și întărirea 
respectului pentru normele dreptu
lui și legalității internaționale, eli
minarea ultimelor vestigii ale colo
nialismului și neocolonialismului, 
eradicarea apartheidului ’ și a ori
căror discriminări față de oameni și 
popoare, obiective la a căror mate
rializare tineretul își poate aduce o 
importantă contribuție.

S-a evidențiat că Anul Internațio
nal al Tineretului a prilejuit desfă
șurarea unor impresionante și va
riate manifestări împotriva cursei 
înarmărilor, în favoarea dezarmării și 
păcii, la nivel local, național, regio
nal și internațional, in cadrul cărora 
tineretul lumii, indiferent de convin
gerile politice, și-a exprimat cu vi
goare opțiunea fermă de a trăi intr-o 
lume eliberată de spectrul războiului, 
de povara înarmărilor, o lume a des
tinderii, securității și păcii.

In legătură cu cealaltă componen
tă a devizei A.I.T. — „Dezvoltare** 
— în dezbateri au fost evocate pe 
larg marile dificultăți cu care este 
confruntat tineretul din numeroase 
state, în special din țările în curs de 
dezvoltare, ca urmare a crizei econo
mice mondiale, a agravării subdez
voltării și decalajelor economice. Un 
loc important in dezbaterile asupra 
acestei problematici l-au ocupat feno
menul șomajului, care afectează in 
proporții de masă tineretul din sta
tele occidentale, și flagelul drogurilor 
și al violenței ce periclitează grav 
condiția tinerei generații. S-a dega
jat concluzia că sint necesare conti
nuarea și intensificarea eforturilor 
O.N.U., ale altor organizații interna
ționale guvernamentale și neguver
namentale pentru crearea condițiilor, 
în vederea asigurării pretutindeni a 
dreptului la educație, la formare 
profesională, la muncă și la o viată 
demnă, astfel încit tinerii să-și poată 
pune în valoare uriașul potențial de 
care dispun în folosul propășirii pro
priilor națiuni, al promovării cauzei 
colaborării echitabile între state, al

progresului economic și social al 
tuturor țărilor.

Cu privire la componenta „Parti
cipare**. înscrisă pe frontispiciul 
A.I.T., participanții au fost de acord 
că Anul Internațional al Tineretului 
a stimulat puternic preocupările tutu
ror statelor și ale organizațiilor 
internaționale pentru implicarea mai 
activă a tineretului in 'viața socială 
și politică atit pe plan;național, cit 
și internațional și au arătat că acest 
proces pozitiv se cere din plin fruc
tificat pentru a se crea condițiile ne
cesare afirmării plenare a tinerei ge
nerații în opera de construcție na
țională, ca și în soluționarea justă 
a marilor probleme existente astăzi 
în lume.

Evidențiind interdependenta strînsă 
dintre cele trei componente ale de
vizei A.I.T., precum și importanța lor 
majoră pentru tinăra generație, pen
tru toate popoarele, participanții au 
subliniat necesitatea găsirii unor for
me corespunzătoare pentru conti
nuarea acțiunilor generatș de Anul 
Internațional al Tineretului și. in 
context, au scos in relief valoarea 
deosebită a „liniilor directoare pen
tru programe de viitor in domeniul 
tineretului**, elaborate de Comitetul 
Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T., 
precum și a apropiatei Conferințe 
mondiale a Națiunilor Unite pentru 
A.I.T., care se va desfășură la sediul 
O.N.U., începind cu data de 13 no
iembrie.

Participanții au dat o deosebită 
apreciere cuvîntului de salut adre
sat simpozionului de tovarășul 
Nicu Ceaușescu, ministrul pentru 
problemele tineretului, președintele 
Comitetului Consultativ ăl O.N.U, 
pentru A.I.T., care, prin ideile impor
tante pe care le conține, a contribuit 
la orientarea dezbaterilor asupra pro
blemelor de fond ce preocupă tînăra 
generație din întreaga lume, asupra 
căilor prin care O.N.U., celelalte or
ganizații guvernamentale și neguver
namentale pot să aibă un aport 
sporit la modelarea tinerei generații, 
la educarea ei in spiritul idealurilor 
înțelegerii, colaborării și păcii, la 
participarea ei plenară la eforturile 
pentru construirea unei mai
bune si mai drepte.

industrializate în legătură cu intîl- 
nirea sovieto-americană la nivel, 
înalt de la Geneva, din luna noiem
brie — a anunțat Casa Albă, citată 
de agenția Associated Press.

Convorbirile de la New York cu 
conducătorii Marii Britanii, Canadei, 
Franței, Italiei, R.F.G. și Japoniei ar 
urma să se axeze pe probleme de 
ordin economic .și politic, precum și 
asupra controlului armamentelor, a 
declarat un purtător de cuvînt al 
Casei Albe. Președintele Reagan 
„dorește să aibă un dialog cu condu
cătorii occidentali și să-și exprime 
propriile puncte de vedere asupra 
unei serii de probleme înainte de a 
se întîlni cu Mihail Gorbaciov, secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice", a precizat el.

0 nouă manevră a regimului 
rasist din R.S.A.

PRETORIA 1 (Agerpres). — în- 
tr-o nouă încercare de a abate a- 
tenția de la esența politicii de apart
heid și discriminare rasială practica
tă de regimul minoritar sud-african, 
„președintele" acestei țări, Pieter 
Botha, a avansat, in cadrul lucrărilor 
Congresului Partidului Național — 
de guvernămint — un așa-numit 
„calendar al negocierilor" cu majo
ritatea de culoare din țară. Prezen
tând acest proiect drept „dovadă a 
receptivității și bunelor intenții" ale 
regimului său față de populația de 
culoare — pe care, chipurile, a invi
tat-o să ia loc în Consiliul Prezi
dențial (organ consultativ). alături 
de albi — Pieter Botha și-a dat în vi
leag adevăratele intenții cind a pre
cizat că vor fi menținute în vigoare 
prevederile care interzic dreptul de 
vot egal pentru populația majorita
ră, precum și sistemul bantustanelor, 
piedici esențiale în calea revenirii 
țării la o viață politică normală.

LUSAKA 1 (Agerpres). — Con
gresul Național African (A.N.C.), 
principala mișcare de opoziție a 
populației de culoare din Africa de 
Sud împotriva regimului de la Pre
toria, a respins total așa-numitele 
propuneri de reformă făcute de 
„președintele" Pieter Botha. într-un 
comunicat difuzat la Lusaka, reluat 
de agenția France Presse. se subli
niază că prin propunerea unui „ca
lendar al negocierilor" cu majorita
tea de culoare din țară, șeful regi
mului rasist a. confirmat că este de
cis să continue politica de apart
heid. Toate propunerile făcute nu au 
alt scop decît „menținerea domina
ției minoritare albe", relevă docu
mentul, care se pronunță pentru re
cunoașterea dreptului de vot univer
sal pentru populația de culoare.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — M. 
Chebeleu transmite : La Moscova 
s-au deschis lucrările celei de-a 37-a 
sesiuni a Consiliului General al Fe
derației Sindicale Mondiale. la 
care iau parte reprezentanți ai or
ganizațiilor sindicale din peste 80 de 
țări de pe toate continentele.

Mihail Gorbaciov, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., a adresat par- 
ticipanților un mesaj in care se arată 
că agravarea situației internaționale 
provoacă ingrijorarea popoarelor 
lumii pentru soarta păcii, cursa înar
mărilor avînd repercusiuni negative 
nu numai asupra situației celor ce 
muncesc, ci pune sub semnul între
bării însuși viitorul omenirii. Succe

sul pentru înfăptuirea marilor dezi 
derate ale umanității depinde ir 
mare măsură de sindicate, de clase 
muncitoare de pretutindeni, se arate 
în mesaj.

La lucrările sesiunii participă și c 
delegație a Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România. în cadrul 
dezbaterilor a luat cuvîntul Lina' 
■Ciobanu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Pe ordinea de zi a sesiunii sînt 
înscrise probleme privind activitatea 
F.S.M., în perspectiva pregătirilor 
celui de-al XI-lea Congres sindical 
mondial, care va avea loc în toamna 
anului viitor.

BEIRUT

Colaboratori ai unor instituții sovietice 
din Liban capturați ca ostatici 

de organizații extremiste de dreapta
MOSCOVA 1 (Agerpres). — T.A.S.S. 

transmite : La Beirut a fost săvîrși- 
tă o crimă flagrantă. Bandiți apar- 
ținind uneia din organizațiile extre
miste de dreapta ultrareacționare au 
capturat & ostatici patru colabora
tori ai unor instituții sovietice din 
Liban. Teroriștii formulează drept 
condiție a eliberării lor cerințe legate 
de acțiunile grupărilor libaneze ri

r

vale din regiunea orașului Tripoli. 
Viața ostaticilor este in pericol.

Acest act terorist de capturare a 
unor cetățeni sovietici încalcă groso
lan dreptul internațional. Ca orice 
activitate teroristă, el impune con
damnarea fermă din partea opiniei 
publice sovietice și mondiale.

Organele competente ale U.R.S.S. 
întreprind toate acțiunile necesare 
pentru salvarea cetățenilor sovietici.
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ANIVERSARE. Cu prilejul celei 
1 de-a 36-a aniversări a proclamării 
I Republicii Populare Chineze, peste

20 000 de locuitori ai Beijingului au 
luat parte, la 1 octombrie, la o ma
nifestare cultural-artistică organi- 

Izată in Sala Mare a Poporului din 
capitala chineză — relatează agen
ția China Nouă. Manifestări asemă- 

Inătoare s-au desfășurat și in alte 
puncte ale capitalei chineze.

VIZITA. în cadrul convorbirilor 
I la nivel înalt cubanezo-tanzanie- 

ne. dintre delegațiile conduse de 
' Fidel Castro, președintele Con- 
. siliului de Stat și al Consiliului 
I da Miniștri ale Republicii Cuba, 
' si Julius Nyerere, președintele Re- 
Ipublicii Tanzania, care a efectuat 

o vizită oficială la Havana, s-a 
acordat o atenție deosebită evolu- 

| fiilor pe plan internațional. Cei

doi șefi de stat s-au pronunțat, pe | 
de altă parte, in favoarea instau
rării unei noi ordini economice I 
internaționale, subliniind in con- I 
text necesitatea soluționării pro- 1 
blemei datoriei externe. .

LA STOCKHOLM s-a reunit I 
noul parlament al Suediei. Riks- 
dagul. rezultat din alegerile gene- I 
rale de la 15 septembrie. Primul I 
ministru Olof Palme a prezentat 
programul guvernului social-demo- . 
crat in domeniul economic. în in- I 
tentia de a redresa balanța comer- I 
cială a tării și pentru combaterea 
inflației. Referindu-se la politica I 
externă, el a subliniat că Suedia | 
continuă să se pronunțe în favoa
rea unei zone fără arme nucleare i 
in nordul Europei, precum și in 
centrul continentului, ca si pentru I 
înghețarea cursei înarmărilor nu
cleare.
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