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DEZARMAREA,
REDUCEREA CHEITUIEIIIOR MILITARE 
- cerințe hotărîtoare pentru stimularea dezvoltării tuturor 
statelor, pentru soluționarea unor acute probleme sociale
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SPIRIT GOSPODĂRESC, RESPONSABILITATE RIGUROASĂ

1N ÎNTREAGA ACTIVITATE ECONOMICĂ!

Oțelurile aliate - refolosite integral, 
operativ reintroduse în circuitul economic!

Pornind deTa însemnătatea economică cu totul deosebită a acțiunilor 
de recirculare intensă, integrală a tuturor, oțelurilor aliate refolosibile în 
vederea recuperării și reulilizării elementelor de aliere, in ziarul „Scinteia" 
au fost publicate o serie de articole în care ș-au ridicat diferite proble
me legate de desfășurarea mai bună a activității, subliniindu-se necesi
tatea întăririi spiritului gospodăresc și de răspundere in unitățile econo
mice, avîndu-se in vedere sarcinile deosebite puse de conducerea parti
dului în acest domeniu. De această dată ne propunem să prezentăm 
concluziile unor investigații în unități constructoare de mașini pe tema 
recuperării și valorificării oțelurilor aliate refolosibile, rezultate din pro
cesele de fabricație;.. .

Un început bun, dar care 
trebuie consolidat

In cadrul întreprinderii „Tehnofrig" 
din Cluj-Napoca se realizează o 
gamă largă de utilaie si instalații 
alimentare si frigorifice, pentru fa
bricarea cărora sînt folosite cantităti 
însemnate de oțeluri aliate și, îndeo
sebi. tablă si profile din oțel inoxi-, 
dabiL Iată, succint, cîteva' măsuri 
tehnice si gospodărești. adoptate aici 
pentru recuperarea si valorificarea 
resturilor de oteluri aliate :

Chiar prin proiectul de execu
ție a ^produselor sînt nominalizate, 
pe de o parte, reperele care se rea
lizează din materiale noi. iar. pe de 
altă parte, cele care se execută din 
materiale recuperabile. Bunăoară, 
pentru unul din tipurile de «împre
soare frigorifice în fisa de consu
muri tehnice planificate sînt nomi
nalizate 14. repere care se execută 
numai din tablă de otel inoxidabil 
recuperată.

Bin magazia de materiale noi 
se eliberează secțiilor numai canti
tatea strict necesară de tablă de otel 
inoxidabil prevăzută in proiect si în 
tehnologie pentru reperele stabilite 
a fi executate din aceste materiale ; 
pentru reperele care urmează să fie 
realizate din materiale recuperate se 
ridică bucăți de tablă colectate Ia 
atelierul de croire si debitare a ma
terialelor. unde sînt depozitate într-o 
magazie specială. Practic, evidenta 
si circulația acestor materiale refolo
sibile șe realizează după același re
gim gestionar ca acel al materiale
lor noi.

La atelierul de debitare, strai- 
furile de tablă și capetele de tablă 
care se pot utiliza sînt depozitate in 
rafturi speciale, pe mărci și grupe de 
mărci. Din acestea se execută repe
rele de dimensiuni mai mici. Bucă
țile de tablă inoxidabilă sau de bare

de oțel inoxidabil din care nu se mai 
poate confecționa nici uri fel de re
per sînt adunate în conteinere spe
ciale și, de aici, după ce sînt cîn- 
tărite, sînt trimise la turnătorie, pe 
bază de bon, în. care este specificată 
marca oțelului.

întreprinderea dispune de o In
stalație corespunzătoare pentru tur
narea de piese din otel inoxidabil. 
Dacă înainte o serie de piese șe 
executau din profile laminate, prin 
prelucrare mecanică, acum acestea 
se realizează prin procedee de tur
nare de precizie, folosindu-se mate
riale recuperate atît de la sectorul 
de debitare și din atelierele de scu- 
lărie și prelucrări mecanice ale în

treprinderii, cit și de la întreprin
derea de utilaj alimentar din Sla
tina, care nu- are Q asemenea turnă
torie. Se apreciază; că prin turna
rea de precizie, folosindu-se mate
riale recuperate, se realizează o eco
nomie de circa 60 tone de laminate 
pe am în perioada care a trecut din 
acest an, la. turnătoria de precizie 
au fost valorificate 122 tone de oțel 
inoxidabil, recuperat, din care 62 tone 
S-au primit de la Slatina..

La secția sculărie există o evi
dență corespunzătoare a resturilor 
de oțel, pe mărci și grupe de mărci. 
Capetele, de laminate, sculele uzate 
se'. recuperează și se. refolosesc. în 
cazul capetelor de laminate, acestea 
se marchează din nou și se refolo
sesc pentru realizarea unor repere 
mai mici, iar ceea ce nu se mai poate 
refolosi se trimite la turnătorie.

Măsurile adoptate pînă acum pen
tru gospodărirea judicioasă a restu
rilor de oțeluri aliate, pozitive în 
esență, trebuie completate însă cu 
altele de natură asemănătoare pen
tru ca nici o cantitate din aceste ma
teriale să nu se irosească, totul să 
fie valorificat superior. Astfel, .nici 
la sculărie și nici in celelalte secții 
de prelucrări mecanice, șpanul de 
oțeluri aliate nu se separă pe mărci 
sau grupe de mărci de oțel. Totul 
ajunge în același loc cu oțelul-car- 
bon, se balotează și se trimite spre 
oțelării. în acest fel se irosesc can
tități Însemnate de elemente de alie
re conținute în șpanul de oțel aliat.

Am discutat această situație cu in- 
(Continuare in pag. a III-a)

A

Reducerea cheltuielilor militare constituie o necesitate obiectivă atît 
pentru oprirea generală a înarmărilor, pentru a asigura pacea, cit și pentru 
ridicarea nivelului de trai al popoarelor, pentru asigurarea dezvoltării lor 
economico - sociale.

NICOLAE CEAUȘESCU

■ Transportul recoltei 
-încheiat grabnic!

■ Arături adinei 
pe toate suprafețele! 

a însilozarea furajelor,
V J •

Recoltarea culturilor de toamnă 
este pe terminate. In continuare, 
trebuie acordată prioritate transpor
tării și depozitării ultimelor canti
tăți de produse agricole care se 
mai află în cîmp sau în grădinile 
de legume. Este in interesul oa
menilor muncii din agricultură, al 
nostru, al tuturor, ca din recolta a- 
cestui an să nu se piardă absolut 
nimic. Perioada în care ne găsim 
trebuie folosită intens și pentru 
transportul și depozitarea tuturor 
cantităților de furaje aflate in cîmp, 
asigurîndu-se, totodată, condițiile 
necesare bunei iernări a animale
lor.

Concomitent cu eforturile sporite 
din aceste zile pentru punerea la 
adăpost a recoltei, este necesar să

se acționeze energic în vederea in
tensificării arăturilor adinei de* 
toamnă. Potrivit datelor furnizate de 
Ministerul Agriculturii . și Industrie' 
Alimentare, pînă: în seara zilei de 
23 octombrie au fost efectuate a- 
ră.turi adinei pe 1,1 milioane hec
tare, . reprezentind 25 la sută din 
suprafața prevăzută. Intrucît arătu
rile adinei sînt hotărîtoare pentru 
nivelul recoltei la culturile care se 
insămînțeazâ în primăvara viitoare, 
este necesar ca organele și orga
nizațiile de partid, organele agrico
le și consiliile populare să între
prindă măsuri mai hotârite in ve
derea bunei folosiri a tractoarelor, 
astfel incit arăturile să se încheie, 
la termenul prevăzut, pe toate su
prafețele.

In pagina a lll-a - relatări din județele Dolj, Sațu Mare și Bihor 
privind executarea lucrărilor agricole de toamnă

VASLUI : Producție 
suplimentară 
cu consumuri 

energetice reduse
Angajate cu toate forțele pen

tru încheierea cu succes a pla
nului pe acest an și pe între
gul cincinal, colectivele de oa
meni ai muncii din unitățile 
economice ale județului Vaslui 
raportează noi succese de pres
tigiu în întrecerea socialistă. 
Printre fruntași se află oamenii; 
muncii de la întreprinderile 
„Mecanica", de materiale izola
toare,. de aparate de măsură și 
control, de la Combinatul de 
fire, sintetice din Vaslui, de la 
întreprinderea de produse abra
zive și cea de confecții din 
Bîrlad. Este de remarcat faptul 
că aceste succese au fost obți
nute în condițiile economisirii 
unor însemnate cantități de e- 
nergie electrică. (Petru Necula, 
corespondentul „Scînteii").

CLUJ-NAPOCA :
Livrări suplimentare 

la export
Colectivele de oameni ai mun

cii din unitățile economice ale 
județului Cluj acționează cu ho- 
tărîre pentru onorarea integra
lă a sarcinilor de plan pe acest 
an și cu prioritate a exportului, 
în prezent, în mai multe între
prinderi sînt lansate în fabrica
ție ultimele comenzi pentru ex
port din planul pe acest an, 
precum și comenzi din planul pe 
anul viitor, care vor fi finaliza
te înainte de termenele stabili
te. (Marin Oprea, coresponden
tul ..Scînteii").

DtH ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
• reportaje • însemnări •

Pornind de la situația atît de gravă și de complexă 
existentă pe plan internațional, și care face ca perioada 
actuală să poată fi apreciată ca o perioadă de 
răscruce in destihele omenirii, România socialistă acor
dă o importanță excepțională opririi cursei înarmărilor, 
reducerii cheltuielilor militare și înfăptuirii dezarmării, 
în primul rînd nucleare, considerînd, prin glasul de înal
tă autoritate al tovarășului Nicolae Ceaușescu, că 
salvgardarea păcii constituie problema fundamentală 
a epocii noastre.

Cu satisfacție se poate constata că această poziție 
este larg împărtășită in rindul forțelor mondiale ale 
păcii, otit de ample și de diverse. In rindul acestor 
forțe, un rol deosebit de important revine țărilor socia
liste, chemate să dea exemplu și să se situeze în avan
garda apărării păcii, intereselor vitale ale popoarelor. 
In acest sens se cuvine amintit că Declarația adoptată 
recent la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul de la Varșovia s-a 
pronunțat cu hotărire pentru inlăturarea pericolului nu
clear, pentru încetarea escaladei înarmărilor, pentru dez
voltarea relațiilor internaționale in spiritul coexistenței 
pașnice și destinderii.

Intr-adevăr, trecerea la dezarmare și la diminuarea

lor

câ 
de

bugetelor militare ar avea ample și multiple conse
cințe pozitive, ar asigura condițiile necesare pentru 
exercitarea reală de către oameni a drepturilor 
vitale, fundamentale.

România socialistă a subliniat, in repetate rînduri, 
toate statele - absolut toate statele, fără deosebire
orinduire, grad de dezvoltare, mărime sau situare geo
grafică - ar avea numai și numai de ciștigat de pe 
urma adoptării unor măsuri concrete in acest sens, 
a inițierii in locul programelor de înarmare a unor 
programe de dezvoltare economico-socială, de lichida
re a șomajului, a subdezvoltării, a împărțirii lumii in 
țări bogate și țări sărace. Reducîndu-se substanțial 
și continuu armamentele și cheltuielile militare, ar 
deveni disponibile uriașe mijloace financiare, umane, 
științifice care să fie utilizate in vederea ridicării bună
stării materiale și spirituale a popoarelor. Așa cum 
arată secretarul general al partidului, președintele 
Republicii, numai astfel de programe și inițiative sint 
în interesul popoarelor, servesc acestora, servesc 
omenirii.

Asemenea măsuri s-ar răsfringe in mod binefăcător 
asupra tuturor aspectelor și laturilor vieții social-poli- 
tice și economice mondiale :

- AR CONTRIBUI SUBSTANTIAL LA STIMULAREA DEZVOLTĂRII SI ACCELERAREA 
PROGRESULUI TUTUROR ȚÂRILOR

- AR DISPONIBILIZA IMENSE FONDURI PENTRU LICHIDAREA SUBDEZVOLTĂRII, A 
DECALAJELOR DINTRE STATE

- AR CONTRIBUI IN MOD HOTĂRITOR LA DIMINUAREA ȘOMAJULUI PE PLAN MON
DIAL

- AR JUCA UN ROL ESENȚIAL IN ERADICAREA FOAMETEI CARE AFECTEAZA MARI 
REGIUNI ALE GLOBULUI

- AR ÎNGĂDUI DESFĂȘURAREA EFORTURILOR NECESARE PENTRU LICHIDAREA 
ANALFABETISMULUI

- AR PERMITE DECLANȘAREA UNOR AMPLE CAMPANII PENTRU COMBATEREA EPI
DEMIILOR Șl ASIGURAREA UNOR CONDIȚII SANITARE CORESPUNZĂTOARE TUTUROR LO
CUITORILOR PLANETEI

- AR ÎNLESNI CONSIDERABIL ÎNLĂTURAREA CONSECINȚELOR CRIZEI ECONOMICE 
Șl ÎNSĂNĂTOȘIREA ECONOMIEI MONDIALE

- AR AVEA CONSECINȚE POZITIVE ASUPRA CLIMATULUI POLITIC MONDIAL PRIN 
CREȘTEREA ÎNCREDERII INTRE STATE Șl STIMULAREA DESTINDERII

' ’ AR FACE POSIBILA REALIZAREA UNOR VASTE PROIECTE ȘTIINȚIFICE MONDIALE, 
IN SLUJBA ÎNFLORIRII CIVILIZAȚIEI PLANETARE

- AR REDUCE RISCUL DE RĂZBOI, AR REPREZENTA UN PAS DECISIV PENTRU ELIMI
NAREA PRIMEJDIILOR GRAVE CE AMENINȚĂ OMENIREA

In legătură eu asemenea aspecte, ziarul nostru iși propune să publice un ciclu de articole. In pagina a 
publicăm primul din aceste articole.

Lucrul simultan la mal multe 
mașini reprezintă un element 
important al creșterii producti
vității muncii la întreprinderea 
„UNIO" Satu-Mare unde, in a- 
ceste zile, se desfășoară o acti
vitate intensă pentru realizarea 

planului de producție.
Foto : Sandu Cristian

Certificatul de încredere

ODORHEIU SECUIESC

Tinerețea unei jumătăți de mileniu
Titlul acestui reportaj 

nu-și propune neapărat 
să-1 șocheze pe cititor ; pur 

. și simplu el exprimă o rea
litate. Și aceasta deoarece 
acum, cind împlinește 500 
de ani.de la prima sa ates
tare documentară. Odor- 
heiu Secuiesc se înfățișea
ză mai tinăr ca orieînd.

Iată, ne aflăm în. cel mai 
mare cartier al municipiu
lui care poartă numele lo
cului unde a fost înălțat, 
Beclean. Este, totodată, și 
cel mai tinăr : se află în 
plină construcție. Pînă 
acum s-au ridicat aici 
blocuri însumînd peste 
5 000 de apartamente în 
care s-a și mutat o popu
lație egală cu cea a întreg 
Odorheiului Secuiesc de 
acum două decenii. Alte 
cartiere — Republicii,. Ta
berei, Insulei — alcătuiesc, 
și ele. ansambluri« arhitec
tonice elegante, armonioa
se. Li se adaugă. într-o ne
cesară și firească alăturare, 
edificiile Casei de cultură 
— un adevărat palat cu 
coloane înalte, masive —, 
spitalului și policlinicii, 
sălii polivalente cu peste 
1 500 de locuri, hotelului și 
marelui magazin , univer
sal,. toate la un loc creind 
ambianța unui oraș mo
dern, primitor.

Cit de îndepărtată ne 
pare acum imaginea așeză
rii de altădată, cu străzi 
înguste. întortocheate, mul
te din ele desfundate, fără 
trotuare și fără canalizare, 
cu case scunde, dărăpăna
te. cu zidurile care parcă 
împrumutaseră cenușiul 
ruinelor cetății din ime
diata apropiere a centrului! 
Un centru și. el croit odini
oară cam la nimereală, 
după, posibilitățile și gus
turile de moment ale unuia 
Sau altuia, cu dughene mici 
și: ateliere meșteșugărești 
ce-și scoteau mărfurile

direct în stradă. Această 
fizionomie, specifică mul
tor orășele In prima parte 
a acestui secol, a dăinuit 
aici pină acum vreo 20 de 
ani și- este tot mai mult 
dată uitării.

— Odorheiu Secuiesc s-a 
dezvoltat puternic, asemeni 
întregii Românii, datorită 
politicii partidului, a secre
tarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de 
ridicare a tuturor zonelor 
și localităților tării pe te
melia trainică a industria
lizării socialiste — ne spune 
Porzolt Ștefan, prim vice
președinte al consiliului 
popular municipal. în ulti
mele două decenii; produc
ția industrială a crescut la 
noi de 14 ori ; asta înseam
nă vigoare economică, șan

se egale de realizare in 
viață prin muncă unită, în
frățită. accesul larg la cu? 
ceririle tehnicii, științei, 
culturii. Este cunoscut fap
tul că înainte vreme odor- 
heienii umblau prin tară in 
căutare de lucru ; acum 
avem unde să muncim aici, 
în întreprinderile dotate cu 
tehnică înaltă. Multe din 
produsele pe care le reali
zăm sînt apreciate in în
treaga țară, dueînd. tot
odată. faima priceperii si 
hărniciei românești în zeci 
de țări de pe toate meri
dianele globului.

O dată cu vocația sa in
dustrială. . Odorheiu Secu
iesc a dobîndit și o nouă 
înfățișare urbanistică. Edi
lii ne argumentează :

— Iată.

puțin de patru variante ale 
sistematizării centrului, ne 
arată arhitectul loan Co- 
jan. desfășurind planșele, 
în urma consultării largi a 
populației am ajuns la ho- 
tărîrea de a păstra și a- 
menaja parțial centrul 
vechi și de a construi un 
altul nou, alături. în preaj
ma cetății, valorificînd cit 
mai bine posibilitățile re
liefului și bazindu-ne pe 
tradițiile arhitectonice lo
cale. în felul acesta putem 
spune că au devenit părtași 
la proiectele noastre, ale 
arhitecților, numeroși lo
cuitori, cum sînt inginera 
Georgeta Popa, tehnicianul

Gh. ATAJVASIU

pre- 
gră- 

cu 
pro-

coner- 
de la o 
în rest, 
inutilă, 
umblă 

nu 
Fiecare

bine închegată. în care 
nimeni nu trișează. în 
care nimeni nu.se dă 
Ia o oarte de la greu, 
se simte în tot si în 
toate. Iar 
aceasta — mi se 
ne — are peste 
de membri !

La o fabrică de 
muri nu se lucrează 
numai cu materialele 
cele mai fine. Nisipul, 
in primul rînd. se con
sumă in cantităti in
dustriale. Si n-am vă
zut risipit nici un fir 
de nisip ! Resturile de 
geamuri mă așteptam 
să le aud scîrtiind la 
fiecare pas. Si n-am 
auzit troznindu-mi sub 
pantof nici un ciob !

Toate acestea m-au

si 
familia 

SDU- 
1 800
gea-

7NSEMNARI

in- 
nu 
ln- 
în

inutile 
gravate 
trotuarului, 

de-o Dalmă.

Străbat curtea Între
prinderii : luminoasă, 
curată. Doti merge in 
ciorapi de la o hală Ia 
alta fără să te murdă
rești. In hale. în ate
liere. în laborator — la 
fel. Nu e nevoie să ai 
ochi de expert ca să-ti 
dai seama că aici ..tre
burile merg". Merg 
bine adică. .Rareori 
cineva foarte 
ocupat, foarte 
bit traversează 
vreo situație de 
ductie între 
tile unui dosar 
clădire la alta, 
nici o mișcare 
Nimeni nu
alandala. Nimeni 
stă la taifas.
om îsi vede de treaba 
lui. Privindu-i. fie pe 
cei de la cuptoare, fie 
pe cei de la secția gea
muri securizate, fie De 
cei de la atelierul de 
masini-unelte ori de 
la laboratorul dev cer
cetare. ai impresia că 
nimic nu e mai im
portant pe lume în afa
ră de ce fac ei.

Si dacă totul merge 
bine, si dacă nu sînt 
probleme cu planul, si 
dacă exportul în cele 
peste 30 de tari nu 
tîmpină dificultăți, 
sint oare 
scriptiile 
cinjentul

. cu litere
la aproape fiecare zece 
pași : MUNCA. OR
DINE. DISCIPLINĂ ? 
„Nu. nu sînt inutile", 
îmi explică inginera 
Elena Fickl. secretara 
comitetului de partid 
de la întreprinderea 
de geamuri Medias, 
unde mă aflu. Aceste 
inscripții ne 
tesc. ..la 
dacă vreți, 
am realizat 
intr-adevăr 
noastră, pe 
disciplina 
ne-am impus-o zi 
zi". Inginerul .. . 
Gerhardt, șeful atelie
rului de masini-unelte. 
gîndeste la fel. Mai
strul Blai Emil, chi- 
mista Rodica Mihai, 
laborantii Florin Stă- 
nescu si Elena Etves. 
inginerul chimist
Nicolae Bucin. si nu 
numai ei. gîndesc la 
fel. înfăptuiesc la fel.

Un aer de seriozita
te. de gravitate a 
crului bine făcut 
ruie peste tot. O at- 

^mosferă de familie

reamin- 
tot Dasul" 

că tot ce 
se bazează
De 

ordinea
De

munca 
si 

care 
de 

Mayer

lu- 
stă-

făcut să merg mai de
parte. pe fir. Am ti- 
nut neapărat să-i cu
nosc si pe directorul 
întreprinderii. Simți
sem din felul de a 
vorbi al oamenilor, din 
comportamentul si re
zultatele muncii lor că 
nu este străin nici de 
cel mai mărunt lucru 
ce se petrece in între
prindere.

L-am cunoscut. In
ginerul Vasile Miclea 
este un bărbat voinic, 
în deplină maturitate 
a puterilor sale crea
toare. așezat la vorbă, 
temeinic in gesturi, in. 
gînduri si in priviri. 
Dacă n-ai nimic de 
ascuns, in Dreaima lui 
te simți in certitudine. 
„Am auzit că mai 
înainte de a fi angaiat 
cineva în întreprinde
re. țineți neapărat să-l 
cunoașteți ?“ — am în
trebat. ..Da ! — mi-a 
răspuns. Tin să-i cu
nosc De cei ce vor să 
lucreze în familia 
noastră..." ..De ce ?“ — 
m-am prefăcut eu 
nu st'u. Chiar 
știam. ..Uite-asa... 
ti-mi mina... (I-am
mina... Mi-a strins-o 
cald, puternic. ană- 
sat). Uneori dintr-o 
strîngere de mină afli 
mai multe despre un 
om. decît din ceasuri 
întregi de povestiri 
despre acel om. E ca 
un certificat de încre
dere... Nu ne este in-

câ 
nu 

da
da t

diferent cine vine să 
lucreze Ia noi... Avem 
nevoie de oameni se
rioși. competenti. de
votați fabricii... Vine 
cite unul care. în cite- 
va luni, a schimbat nu 
știu cite locuri de 
muncă, nu știu cite în
treprinderi... Cum să-l 
cred că se va ata
șa de noi ? Cum o să-1 
cred tocmai eu. care 
lucrez aici din 1942. de 
cind eram ucenic! Aici 
mi-am făcut scoaln. 
aici mi-am luat diolo- 
ma de inginer, aici 
stau la Dlansetă alături 
de tovarășii mei de 
muncă... De muncă, de 
ordine si disciplină... 
Alături de 
care, prin' ____
forturi neprecupețite. ’ 
au făcut din numele 
fabricii noastre un re
nume !... Nu e ușor să 
te imnui în fata unor 
parteneri cum sînt cei 
din S.U.A.. Franța. 
Cehoslovacia, R.F. Ger
mania și alte țări 
cu o tradiție recunos
cută în materie... Poa
te. din Drea mare 
obișnuință, un geam vi 
se Dare un lucru de <> 
orea mică imDortantă. 
Gînditi-vă însă că fru
musețea si limoezi- 
mea luminii zilei. în 
casa dumneavoastră, 
deoinde. în bună mă
sură. si de munca 
noastră. Ar putea niș
te oameni fără o 
structură sufletească 
limpede si temeinică 
să facă geamuri orin 
care lumina soarelui 
să pătrundă în case 
nedeformată ? !“

Nu știu. Cred că 
n-ar outea.

Am părăsit între
prinderea de geamuri 
Medias ..citind" 
proorii mei nași 
trotuarul elegant 
curte : muncă, ordine, 
disciplină.

De-atunci privesc 
terestrele oamenilor 
cu o dragoste nouă, 
iar cind cineva din ne
atenție. ori din nepri- 
cenere. sparge un 
geam în apropierea 
mea. resimt aceasta ca 
pe o lovitură a nro- 
Driei ființe. Știu că in 
geamul rece si inert, 
undeva, niște oameni 
bu turnat sufletul lor 
cald, generos si pu
ternic.

toti cei 
atîtea e-

cu 
pe 

din

Petre GJ1EI.MEZ

ani.de
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Adunările generale anuale ale organizațiilor 
ile partid pentru dări de seamă 

- sub seninul eKigentei, 
al responsabilhăîii comuniste

Munca politico - organizatorică - strîns legată de cerințele

Desigur, darea de seamă si dezba
terile comuniștilor au abordat o 
gamă largă de probleme, s-au refe
rit la întreaga activitate politico-or- 
ganizatorică și educativă desfășurată 
în ultimul an de organizația de 
bază. Dar ceea ce a caracterizat în
treaga desfășurare a adunării anuale 
de dare de seamă a organizației de 
bază nr. 2 de la secția tesătorie a 
întreprinderii textile „Cazanele" — 
Orșova a fost spiritul de exigentă Și 
combativitate, de răspundere comu
nistă pentru valorificarea tuturor po
sibilităților în vederea îndeplinirii e- 
xemplare a sarcinilor de olan pe 
acest an și pregătirea în cele mai 
bune condiții a producției anului vii
tor.

Este adevărat, colectivul secției a 
obținut o serie de rezultate bune în 
acest an: sarcinile de plan la pro
ducția fizică și la produsele destina
te în cooperare pentru export sint 
îndeplinite la zi; totodată, au fost 
realizate importante economii de ma
teriale. „Dar nu ne putem declara 
mulțumiți cu aceste rezultate" — se 
arăta în darea de seamă. Tocmai de 
aceea, darea de seamă a pus în aten
ția comuniștilor principalele proble
me cu care se confruntă activitatea 
secției, a prezentat situații, stări de 
lucruri negative din munca unor co
muniști, a evidențiat experiența po
zitivă și a criticat neajunsurile, a 
conturat direcții de acțiune concrete 
menite să completeze planul de mă
suri adoptat cu un an în urmă la 
adunarea de dare de seamă și ale
geri.

în mod firesc, „tonul" dării de sea
mă a imprimat și dezbaterilor un spi
rit de intransigență fată de neajun
suri, de combativitate revoluționară. 
„Principala rezervă de sporire a con
tribuției colectivului nostru la înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
plan ale întreprinderii — spunea în 
cadrul adunării comunista Gherghina 
Curea, controlor tehnic de calitate — 
o constituie întărirea disciplinei. Mai 
sint țesătoare care îptîrzie, care nu 
urmăresc cu cea mai mare atenție 
funcțîonărea mașihucilr. buna desfă
șurare.,a procesului' tehnOlogid, ceea 
ce se răsfringe negativ asupra indi
celui de creștere a productivității 
muncii, asupra calității țesăturilor, 

Măsuri feme, atenție permanentă realizării Ia termen

asupra consumurilor de materie pri
mă și energie electrică". „Va trebui 
ca biroul organizației de bază să 
pună în discuția adunărilor generale 

■ și modul, in care unii maiștri comu
niști, șefi de formații, își îndepli
nesc răspunderile, atribuțiile încre
dințate privind organizarea muncii 
— arăta tesătoarea Elisabeta Pasăre. 
De ce unele formații reușesc să-și 
îndeplinească zi de zi sarcinile de 
producție, iar alături, lucrind pe ace
leași tipuri de mașini, cu aceeași ma
terie primă, altele nu și le îndepli
nesc?" „Trebuie să organizăm mai 
bine și ajutorarea tinerelor munci
toare în folosirea cu pricepere, cu 
maximă eficiență, a celor 480 de mi
nute— sublinia comunista Smaranda 
Paraschiva, țesătoare fruntașă pe în
treprindere, Nu trebuie să le lăsăm 
să „se descurce singure", așa cum se 
mai întîmplă". „Conducerea între
prinderii — arăta comunistul Ion 
Purcaru, trebuie să ne ajute cu mai 
multă operativitate în rezolvarea 
unei probleme importante: mai avem 
războaie care trebuie să funcționeze 
automat, dar care din lipsa unor pie
se de schimb nu funcționează în 
acest regim, ceea ce influențează atît 
asupra creșterii productivității mun
cii, cît și asupra consumului de 
energie electrică". „Cred că biroul 
organizației de bază — sublinia Ale
xandru Gruia, șef de atelier — tre
buie să intensifice munca politico- 
educativă, să folosească mai intens 
discuțiile individuale, munca de la 
om Ia om. activitatea agitatorilor, 
gazeta de perete pentru mobilizarea 
fiecărei muncitoare din cadrul co
lectivului nostru la îndeplinirea zi do 
zi a sarcinilor de plan. Cu mai mul
tă stăruință trebuie să combatem 
mentalitatea unor țesătoare care con
sideră. că dacă azi nu-și îndeplinesc 
norma pot recupera mîine restan
țele". Vasiîc Dîu, directorul între
prinderii, a relevat că îndeplinirea 
sarcinilor importante ce stau în fața 
colectivului secției în acest an ca și 
în anul viitor (secția. asigură o. trei
me din întreaga producție a Intre-, 
prinderii) cere o mobilizare mai pu- 
ternică, o participare mai activă 
fiecărui comunist, a fiecărei țesătoa
re din secție la folosirea integrală a 
timpului de lucru, a mașinilor, la

asigurarea calității fiecărui metru de 
țesătură. „Se pierd încă multe mii de 
ore de muncă — arăta el — și din 
cauza ruperii firelor, staționării ma
șinilor, calității reparațiilor, ca și Ia 
trecerea fabricației unor noi sorti
mente. Diminuarea acestor pierderi, 
sporirea contribuției biroului organi; 
zatiei de bază la întărirea ordinii și 

„ disciplinei, la dezvoltarea spiritului 
de inițiativă și răspundere ar duce 
la obținerea unor rezultate supe
rioare".

Tntr-adevăr, în cadrul adunării 
s-au făcut multe observații, multe 
propuneri privind îmbunătățirea 
muncii organizației de bază. Ceea 
ce trebuie spus însă este că ase
menea observații, asemenea propu
neri privind creșterea eficienței ac
țiunilor, implicarea mai directă a bi
roului organizației de bază în rezol
varea problemelor activității secției, 
ale îndeplinirii sarcinilor de plan au 
fost făcute și în cadrul altor adu
nări generale. Unele dintre ele au 
fost incluse în planurile de măsuri. 
(Spre exemplu, generalizarea expe
rienței muncitorilor și formațiilor 
fruntașe, întărirea ordinii și discipli
nei. creșterea răspunderii maiștrilor 
și ajutorilor de maiștri în asigurarea 
bunei funcționări a mașinilor, pune
rea în funcțiune a atelierului-școală 
etc.). Dar nu toate au fost aplicate 
întocmai. y

Este un adevăr bine cunoscut: sim
pla adoptare a unor hotăriri, a unor 
măsuri, oricît de bune ar fi ele. nu 
înseamnă automat și îndeplinirea lor. 
Iată de ce hotăritoare pentru întrea
ga activitate a biroului organizației 
de bază este acum organizarea mun
cii pentru aplicarea neîntîrziată în 
viață a tuturor măsurilor stabilite. 
Numai aceasta va asigura înlăturarea 
neajunsurilor ce se mai fac simțite, 
perfecționarea în continuare a acti
vității politico-organizatorice. afir
marea mai puternică a capacității or
ganizației de bază de a mobiliza 

, eforturile comuniștilor, ale întregu
lui colectiv la îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de plan pe acest an 
șl la pregătirea în cele mai bun.e con
diții a producției anului viitor.

Al. PINTEA

Imagine din municipiul Constanța

Noutăți 
social-edilitare 

la Tulcea
Tulcea. orașul de oe malul Dună

rii. acolo unde ne hărțile marinari
lor punctul este notat „Mila 38", 
are o virstă de peste 2 300 de ani, 
dar a doua si adevărata sa tinerețe 
a trăit-o abia în ultimele două de
cenii. în locul prăfuitelor periferii 
de odinioară, s-au înăltat noi si 
moderne cartiere însumînd 18 000 
de apartamente. De curînd. s-au 
încheiat lucrările la noi ansambluri 
de locuințe. Pe faleza Dunării s-au 
înăltat aproape 1 000 de aparta
mente. în blocuri zvelte, cu spatii 
comerciale, la parter. în afara noi
lor cartiere de locuințe s-au con
struit 24 de scoli. 23 grădinițe. 6 
licee, o frumoasă Casă a cărții, o 
casă de cultură a tineretului, două 
hoteluri. 3 cinematografe, super- 
magazinul „Diana". un spital cu 
700 de paturi, două policlinici.

în aceste zile, alte obiective edi
litare prind contur. Strada Ba- 
badag. principala arteră de intrare 
în oraș, a devenit șantier. Pină 
acum aici au fost date in folosință 
230 apartamente si unități comer
ciale însumînd beste 3 000 metri 
pătrati. iar în următoarele luni, 
cind blocurile aflate în construcție 
vor fi finalizate, alte aproape 800 
apartamente vor îi puse la dispo
ziția tulcenilor. Tot în aceste zile, 
constructorii au început lucrările 
la noi ansambluri de locuințe. Este 
vorba de două cartiere, unde se vor 
inălta, în viitorul cincinal, peste 
7 000 de apartamente, sistematizin- 
du-se în felul acesta altă poartă 
de intrare in municipiul de la 
„Mila 38“ a Dunării. Si încă o 
noutate : pe planșetele proiectanti- 
lor priride contur rețeaua electrică 
de alimentare a troleibuzelor. Deci.' 
nu peste multă vreme, ne străzile 
Tulcei vor circula primele tro
leibuze.

Neculal AM1HULESE1 
corespondentul „Scînteii"

O CERINȚĂ A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE

Rezolvarea promptă, temeinică 
a scrisorilor oamenilor muncii

Experiențele pozitive 
se cuvin generalizate

Tehnicianul normator Bula! Geor
ges de la brigada nr. 4 Craiova, 
a Antreprizei specializate „Energo- 
petrol" Cimpina, solicita, intr-o scri
soare adresată „Scinteii", să se ana
lizeze activitatea unității ..în care 
lucrează, unde, după cum afirma el, 
există o experiență pozitivă în or
ganizarea muncii in brigadă, dar și 
unele neajunsuri.

La semnalarea redacției, o comisie 
constituită din specialiști din Minis
terul Petrolului a efectuat o ana
liză complexă a activității brigăzii. 
Cu acest prilej a rezultat că în ce 
privește folosirea forței de muncă, 
echipele care compun brigada au o 
alcătuire corespunzătoare, membrii 
acestora avînd repartizate sarcini pe 
parcursul întregului program de lu
cru. In plus, mulți dintre ei efec
tuează, pe lingă activitatea de bază, 
și alte atribuții suplimentare in ca
drul formațiilor de lucru, unde exis
tă un climat de muncă săriătos, de 
disciplină și răspundere.

O problemă asupra căreia autorul 
scrisorii avea unele nedumeriri se 
referea la completarea foilor pentru 
determinarea manoperei efectuate în 
acord global. Comisia a constatat că 
la această brigadă nu se respectau, 
în totalitate, prevederile metodologi
ei lucrului în acord global, atît prin 
neluarea în calcul a tuturor articole
lor de deviz, cît și în ce privește 
exacta încadrare in normele de mun
că, in funcție de tehnologia aplicată. 
Tehnicianul G. Bulai, care a efec
tuat aceste lucrări, se menționează 
în răspuns, a recurs din proprie ini
țiativă Ia simplificări ce au determi
nat operarea unor modificări în foile 
de manoperă ce nu aveau o bază 
reală de calcul.

Pentru înlăturarea deficiențelor 
manifestate, s-a dispus conducerii 
Antreprizei specializate „Ene.rgo- 
petrol" Cimpina șă desemneze un 
colectiv care pînă la sfirșitul lunii 
octombrie a.c. să efectueze renor- 
marea tuturor lucrărilor executate 
de brigada din Craiova în acest an 
și, pe baza acesteia, să procedeze la 
regularizarea drepturilor de mano
peră. Conducerea antreprizei va 
stabili, de asemenea, răspunderile 
pentru cei vinovați de întocmirea 
necorespunzătoare și modificarea 
foilor de manoperă a lucrului în 
acord global, organizind, totodată, 
un control permanent asupra modu
lui cum se întocmesc aceste situații 
la toate brigăzile.

Orice sesizare 
trebuie soluționată 

în conformitate cu legea
In cadrul sistemului larg al demo

crației noastre socialiste sint asigu-

rate condițiile necesare pentru ca 
scrisorile, propunerile, sesizările și 
solicitările oamenilor muncii să fie 
examinate și soluționate la fața lo
cului, în unitățile de bază, cu ma
ximă receptivitate, operativitate și 
competență, in conformitate cu te
meinicia acestora, cu legile țării, cu' 
normele eticii și echității socialiste.

Am reamintit acest principiu de 
bază pentru că semnatarii unor 
scrisori adresează cîteodată solicitări 
neîntemeiate, care contravin norme
lor legale, insistînd pe lîngă foru
rile centrale pentru soluționarea lor, 
chiar dacă pe plan local li s-a ex
plicat în repetate rînduri că nu au 
dreptate. Ca în cazul ce-1 relatăm 
în continuare.

Anton Ionescu din comuna Nico- 
rești, județul Galați, membru al co
operativei agricole de producție 
„Unirea" din localitate, a sesizat 
consiliului de conducere al unității, 
precum și comitetului județean de 
partid că a fost obligat de coope
rativă, chipurile pe nedrept, la plata 
unor despăgubiri reprezentînd con
travaloarea producției obținute de 
pe un teren pe care l-a deținut în 
folosință. In răspunsurile ce i s-au 
dat. i s-a explicat limpede că mă
sura luată este temeinică și legală, 
întrucît neexecutind volumul da 
muncă stabilit de adunarea generală, 
așa cum prevede statutul C.A.P., nu 
avea dreptul la lot în folosință.

Privind situația numai din punct 
de vedere al interesului său, cel în 
cauză s-a adresat „Scînteii", susți- 
nînd că ar fi fost nedreptățit, că nu 
i s-a rezolvat cererea așa cum a do
rit el. Din răspunsul Uniunii jude
țene a cooperativelor agricole do 
producție Galați, căreia redacția i-a 
solicitat să-i lămurească încă o dată 
situația, rezultă că A.I., deși este 
membru cooperator, refuză să lucre
ze în cooperativă, fiind încadrat la

La semnalele cititorilor
• O nouă secție de prestări ser

vicii. In urma analizei efectuate la 
fața locului pe baza sesizării adre
sate „Scînteii" — ne-a răspuns Uniu
nea județeană a cooperativelor de 
producție, achiziții și desfacerea măr
furilor Argeș — s-a hotărît înfiin
țarea unei secții de zidărie in comu
na Rucăr. Activitatea acesteia va fi 
extinsă în funcție de eficiența ce o 
va avea.
• Neregulile, prompt sancționate.

Șeful silozului Perișoru, județul Că- 
•’ lărașh ■ Nicolae Stelian, se precizea- 
ț ză Th 'răspunsul comitetului jude- • 

țean "de partid,- a fost sancționat 
disclpliha'r, ’ precum și pe linie de 
partid cu „vot de blam", pentru 
neregulile constatate în activitatea 
sa, cu prilejul cercetării sesizării 
adresate redacției.
• Prin eforturi comune. Pentru 

îmbunătățirea stării de funcționalita

o stînă particulară, motiv pentru 
care, în mod legal, adunarea gene
rală a cooperatorilor nu i-a aprobat 
loto în folosință.

A. Ionescu, și alții care gîndesc 
ca el, trebuie să înțeleagă că orice 
solicitare, orice sesizare nu poate fi 
soluționată decît în conformitate cu 
prevederile legale, cu normele eticii 
și echității socialiste.

în sprijinul mai bunei 
organizări a muncii

Necesitatea îmbunătățirii activită
ții secției de mase plastice a coope
rativei meșteșugărești „Prestarea" 
din Drobeta Turnu-Severin a întă
ririi disciplinei în cadrul acestei uni
tăți a constituit obiectul unei se
sizări adresate nu demult redacției,

Uniunea județeană a cooperative
lor meșteșugărești Mehedinți, căreia 
i-a fost trimisă scrisoarea spre so
luționare, ne-a adus Ia cunoștință 
modul cum s-a acționat pentru în
lăturarea neajunsurilor constatate în 
această privință și pentru mai buna 
organizare a muncii. S-au stabilit 
astfel mai multe măsuri, între care : 
urmărirea și îndrumarea îndeaproa
pe, de conducerea cooperativei prin 
compartimentele de resort, a acti
vității secției ; introducerea condicii 
de prezență pe baza căreia se va 
întocmi pontajul ; lichidarea sto
cului de produse finite. S-a hotărît, 
de asemenea, ca lansarea în produc-, 
tie de noi produse să se facă nu
mai cu aprobarea compartimentului 
producție și numai în funcție de co
menzi ferme, cu termene concrete de 
execuție și livrare. Pentru deficien
țele constatate, se arată în răspuns, 
șeful secției mase plastice. Petra 
Apostol, a fost sancționat disciplinar.

te a drumului nr 80, Ohaba — Jiu — 
Covrigi din județul Gorj. la care »» 
referea o sesizare primită la. ziar, 
direcția județeană de drumuri și 
poduri ne-a comunicat că s-au dis
pus măsurile cuvenite. Astfel, în 
acest ultim trimestru al anuluitjse va 
procura și așterne pietrișul necesar, 
procedîndu-se și la reprofilarea dru- , 
mului cu autogrederul. De aseme
nea, pînă la jumătatea lunii, de- ' 
cembrie va fi. pus în funcțiune și I 
podul din .beton de pe acest traseu. | 
Unele din lucrări se vor executa cu J 
participarea cetățenilor din cele două .'-j 
sate, care vor acorda mai multă i 
atenție curățirii și desfundării șan- -• 
țurilor, pentru a se asigura colecta
rea șl evacuarea apelor rezultate din 
precipitații.

Gheorghe PtRVAN i

a utilajelor energetice
t

Comuniștii din secția cazangerie 
nr. 2 a întreprinderii „Vulcan" s-au 
întrunit in adunarea generală anua
lă de dare de seamă, pentru a ana
liza activitatea politico-organizato- 
rică si educativă desfășurată de or
ganizația de bază în vederea înde
plinirii exemplare a planului pe 
acest an și a dezbate măsurilev ca 
trebuie întreprinse pentru pregăti
rea în bune condiții a producției 
anului 1986 — primul an al viitoru
lui cincinal. Problematica adusă în 
dezbaterea comuniștilor — perfec
ționarea activității în vederea im
pulsionării producerii unor impor
tante părți componente ale cazone
lor de termocentrale și măsurile ce 
se cer adoptate în vederea îmbună
tățirii muncii organizației de partid 
de aici — are implicații directe în 
realizarea la timp și în bune con
diții a unor noi obiective energetice, 
în asigurarea subansamblurilor ne
cesare reparațiilor la cazanele exis
tente în termocentrale.

Pornind tocmai de la marea răs
pundere ce revine comuniștilor de 
aici, muncitorilor și specialiștilor, 
în calitate de furnizori de echipa
mente energetice, darea de seamă 
anuală prezentată de secretarul bi
roului organizației de bază, Ioan 
Andreica, a făcut o analiză exigentă 
a muncii desfășurate în acest an. 
Analiza nu a insistat asupra rezul
tatelor bune obținute de secție, pen
tru că ele erau bine cunoscute par- 
ticipanților la adunare : îndeplini
rea integrală a planului pe trei tri
mestre, furnizarea către termocen
trale a unor cazane cu randamente 
tehnice superioare, echiparea locu
rilor de muncă cu mijloace mecani
zate de manevrare a produselor. în
cadrarea în' general, cu cîteva excep
ții. în cheltuielile materiale de pro
ducție s.a. In spiritul cerințelor for
mulate la recenta ședință a Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
analiza făcută de darea de seamă și-a

propus să dea un răspuns concret 
la neajunsurile ce se mai fac simțite 
pentru ca Pe baza concluziilor re
ieșite să . se adopte un program 
complex de măsuri politico-organi
zatorice menite să contribuie Ia în
deplinirea exemplară a planului pe 
acest an și la pregătirea in bune 
condiții a planului pe anul viitor.

Evident, în asemenea condiții a 
apărut limpede că îmbunătățirea 
activității politico-organizatorice de
pinde în primul rind de fermitatea 
cu care comuniștii secției vor trece 
la aplicarea amplului plan de mă
suri elaborat de biroul organizației 
de bază pentru înfăptuirea impor
tantelor sarcini ce le revin, -care 
cuprinde multe obiective concrete 
atît pentru activitatea de ansamblu 
a organizației de bază, cît și sar
cini exacte, cu răspunderi precise, 
individuale, pentru majoritatea co
muniștilor. In fața sarcinilor de o 
de,osebită însemnătate pe care le 
au de realizat, dezbaterile ce au 
urmat au fost, cum era și firesc, pe 
măsura așteptărilor.

„Am reușit să realizăm cu forțele 
noastre lucruri deosebite în secție, 
arăta comunistul Aurel Anghel, su
dor. Tot noi trebuie să găsim solu
țiile și la problemele nerezolvate. 
Știm că nu toți tovarășii din secția 
noastră participă la muncă cu toa
tă capacitatea lor, cu toată răspun
derea. Nu mai putem tolera sub nici 
un motiv pe chiulangii, pe cei care 
se îmbolnăvesc „planificat" cind au 
interese personale. Dacă socotim 
fondul de timp neutilizat prin în
voiri sau absențe, vedem unde s-au 
pierdut multe tone de utilaje pe 
care diferite termocentrale ale tării, 
beneficiarii noștri, le așteaptă. Fată 
de asemenea oameni trebuie să ma
nifestăm întreaga noastră intransi
gență comunistă, aplicînd cu rigu
rozitate normele disciplinei de 
partid și de producție". Opinii Ia fel 
de ferme au exprimat si alti comu

niști. între care si Dobre Florică. 
șeful unei echipe care are de execu
tat pină la sfîrsitul anului importan
te comenzi pentru echiparea cazane- 
lor energetice de mare capacitate.

Comunistul Dumitru Ccnuse, con
trolor tehnic de calitate, a ridicat 
în cuvîntul său problema colaboră
rii secției cazangerie cu proiectanții. 
„Institutul de proiectare se află în 
incinta uzinei, dar nu înțeleg — a 
subliniat el — de ce trebuie să trea
că uneori cîteva zile pină ni se 
acordă asistența tehnică, pînă se 
rezolvă neconcordanțele din dese
ne ?“ „Chiar mîine vom merge îm
preună la comitetul de partid al 
institutului să organizăm o dezba
tere comună cu proiectanții, pentru 
a îmbunătăți colaborarea" — a dat 
răspuns pe loc problemei aduse 
în discuție secretarul biroului orga
nizației de bază. „Am avut deseori 
probleme în asigurarea cu energie 
electrică a producției, spunea comu
nistul Ion Tacoș. Dar, ca furnizori 
de utilaje energetice, știm cel mai 
bine că și de noi depinde îmbtină- 
tățirea funcționării termocentrale
lor. Avem o răspundere deosebită 
în această direcție și trebuie să re
cunoaștem că nu ne-am făcut întot
deauna datoria. Acum trebuie să ac
ționăm cu toată hotărîrea și exi
gența pentru a traduce în viață mă
surile recente adoptate în acest scop 
de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.".

O concluzie care, prin amplul plan 
de măsuri politico-organizatorice a- 
doptat în acest sens de adunarea 
generală anuală a comuniștilor, a 
pus bazele unui program de lucru 
menit să asigure participarea efec
tivă a organizației de partid la so
luționarea problemelor esențiale le
gate de sporirea contribuției secției 
cazangerie la echiparea cu cazane a 
termocentralelor electrice.

Dan CONSTANTIN

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
Tinerețea unei jumătăți de mileniu

(Urmare din pag. I)

Mâthe Lăszlo, gospodina 
Ana Sota, deputatul Tamas 
Nagy Dionisie și multi 
alții Încă.

Pe deputatul Tamas 
Nagy Dionisie il aflăm, 
după o vreme, în circum
scripția sa electorală din 
cartierul Simbătești. II în
trebăm despre preocupările 
Ia ordinea zilei.

— Multe, ne răspunde. Și 
asta pentru că și cartierul 
nostru are un specific al 
său. aparte : aici 95 la sută 
dintre oameni lucrează in 
Industrie și... 100 la sută 
în agricultură. Așa se face 
că la ieșirea din schimb, 
strungarii, electricienii, fi
latoarele, specialiștii in me
canica fină nu se sfiesc să

pună mîna pe sapă și oe 
coasă și să lucreze pămîn- 
tul de lingă casă sau cel 
luat în acord global de la 
C.A.P. In plus, fiecare 
crește tot mai multe ani
male în gospodărie. Drept 
urmare, în acest cincinal 
numărul animalelor s-a du
blat iar cantitatea de pro
duse contractate cu statul 
e de patru ori mai mare. 
Cum s-ar spune, stăpinito- 
rii tehnicilor de vîrf din in
dustrie n-au uitat să fie si 
țărani. Ei își îndeplinesc 
ambele îndeletniciri cu 
multă vrednicie.

Privim în jur șl ne dăm 
seama că această vrednicie 
e izvorul a tot ce există 
aici demn de toată lauda : 
casele noi. spațioase, cu zi
duri trainice si ferestre

mari, străzile frumos ali
niate, pietruite, curate. A- 
șadar, orașul crește, se 
înnoiește nu numai in cen
tru ci pretutindeni, pînă în 
marginile sale.

Tot despre hărnicie, des
pre spiritul de inițiativă a- 
vea să ne vorbească cu în
suflețirea. cu entuziasmul 
caracteristice virstei și o 
tînără. Lenuța Foia, secre
tară a comitetului munici
pal U.T.C. :

— Peste tot unde se 
muncește, unde se con
struiește. unde se dobindesc 
însemnate realizări se află 
și tinerii. Aș putea afirma 
că întreg orașul nostru este 
un vast șantier al tineretu
lui. un șantier al înnoirilor. 
Multe acțiuni entuziaste, 
mobilizatoare întreprind ti

nerii ! Iată, tocmai s-a în
cheiat sâptămina creației 
telmico-științifice la care 
au participat uteciștii din 
toate marile unități ale o- 
rașului ; cite idei noi. cite 
inovații și invenții, cită pa
siune și dăruire 1 In oraș 
este și un număr însemnat 
de elevi, peste 12 000. Dar 
putem spune că la noi toți 
tinerii învață și muncesc, 
muncesc și învață așa 
cum ne cere iubitul 
nostru conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Nobile, avîntate gînduri 
tinerești. De fapt sint gin- 
durile inalte ce animă și 
tînăra generație dai'’ și în
treg orașul acesta atit de 
tînăr în aspirații, și în îm
pliniri, la jumătatea sa de 
mileniu.

; Una din importantele cerințe 
ale activității si vieții economico- 
sociale a tării o constituie înfăp
tuirea. autoconducerii și autoapro- 
vizionării teritoriale — obiectiv 
din care decurg sarcini de răs
pundere și dare implică eforturi 
sporite din p'artea tuturor produ
cătorilor, atît. a marilor unități ale 
agriculturii de stat și cooperatiste, 
cit șl a gospodăriilor individuale 
ale cetățenilor, in vederea obți
nerii unor recolte bogate. Aceasta, 
la rîndul său impune lucrarea 
pămîntului după toate regulile
agrotehnice, precum și înzestrarea 
cu uneltele adecvate 
Este un lucru știut, 
noastră se bucură de o puternică 
„zestre" de mașini moderne reali
zate de industrie.
Dar. 
tractoare __
combine, rămîn în 
continuare strict 
necesare — mai 
ales în micile 
gospodării — unel
tele traditional® — 
sapa sau furca 
pentru fin. grebla 
6au lopata.

In lumina im
portantei acestei 
cerințe, subliniate 
si la recentul 
Congres al consi
liilor populare. în 
care s-a arătat că 
agricultura tre
buie să constituie 
problema prioritară și fundamen
tală a activității organelor puterii 
»i administrației de stat, am consi
derat util să revenim pe urmele 
unei anchete publicate cu un an si 
jumătate în urmă, de ziarul nostru, 
privind funcționalitatea unor unel
te agricole. Pornind de la situația 
constatată în județul Bistrița-Nă- 
săud. se releva creșterea 
de asemenea unelte, 
însă cu existența unor 
siderabile. Sătenii 
pentru a folosi sapele 
le ducă, mai întîi. la fierărie spre 
a fi adaptate și transformate, în 
unele cazuri, aproape total, ele ne- 
fiind corespunzătoare datorită 
greutății lor excesive, precum și 
formei inadecvate. Se crease, 
deci, o situație paradoxală : în 
timp ce în magazine și depozite 
stocurile creșteau, cererea la a- 
ceastă categorie de produse nu 
era satisfăcută. Produse în care 
era încorporată materie primă, 
energie, manoperă, cheltuieli de 
depozitare și transport nu aveau 
altă întrebuințare decît aceea de... 
materie primă pentru fierăriile 
satelor.

Pornindu-se de la potențialul 
industriei noastre — furnizoare și 

.ea de asemenea unelte — ca și de la 
dotările tehnice ale unităților de 
industrie locală, ale cooperației 
meșteșugărești etc. se putea a- 
precia că o problemă atît de sim
plă, ca adaptarea uneltelor agri
cole clasice la cerințele cultivato
rilor individuali, din diferite zone 
ale tării, nu va avea nevoie de prea 
multă vreme pentru a fi rezolvată.

necesare, 
agricultura

De lîngă
sau

Iată de ce am pornit pe propriile 
noastre urme, cu convingerea că 
vom consemna îmbunătățirile aș
teptate. Din păcate insă, faptele 
au tinut să dezmintă aceste aștep
tări.

Lipsa de funcționalitate este 
asociată risipei. Ce s-a întreprins 
în acest interval de 
început bun : aflăm că

timp ? Un 
reprezen

tanții comerțului au organizat , o 
expoziție cu tot ce se produce la 
acest capitol, precum si o „contra- 
expoziție". în care puteau fi vă
zute și uneltele criticate în anche
ta amintită : pluguri greu de ur
nit, furci „știrbe", sape sau săpă- 
ligi sortite, din naștere, prelucrării 
pe nicovala fierarului din sat. 
Inspectoratul de stat pentru con-

in 1985. în întregul județ, au fost 
vîndute doar 7 pluguri. In acest 
ritm, stocul existent ajunge pen
tru... 21 de ani.

In ce privește sapele, producăto
rul . principal — întreprinderea 
metalurgică Băilești — din multele 
tipuri existente, le preferă numai 
pe cele de peste un kilogram, deși 
se știe bine că la prășit. în grădi
nile de legume muncesc mai muit 
femeile. Dar, cum este mare ne
voie de sape, pentru 1986 s-au con
tractat, totuși, 8 000 de bucăți. Deci,. 
fierarii satelor vor lucra, din nou, 
intens, pentru a 
puțin de 2 400 
surplusul Jnutil 
minimum de 30 
sapă ajustată.

arunca nu mâi 
kilograme de fier, 
— încasînd și un 
Iei pentru fiecare

preună cu un specialist în materie 
— șeful secției de omologări a In
stitutului de cercetare științifică si 
inginerie tehnologică pentru mașini 
si utilaje agricole. ..Cele mai multe 
nu corespund standardelor și nor
melor de fabricație, constată eL Au 
fost făcute parcă după cum l-a 
tăiat capul ne fiecare producător, 
fără să se consulte cu noi sau mă
car cu țăranii, fără să se facă vreun 
test. Nu e suficient ca o sapă să 
se numească astfel pentru a se pu
tea săpa cu ea. Chiar și’ o unealtă 
simplă ca aceasta trebuie să întru
nească anumite condiții de funcțio
nalitate".

Din păcate, cu prea puține ex
cepții, uneltele aduse spre Contrac
tare au aceleași

Cît este de mare în
PE TEME DE AUTOAPROVIZIONARE

problema unor mici unelte agricole ?
Pe urmele materialelor publicate

calității produselor, impreu- 
ministerele implicate au

ofertei 
concomitent 
stocuri con- 
arătau că 
trebuie să

trolul 
nă cu _ . .__ .
procedat drastic : au fost date in
dicații de a fi scoase din producție 
toate uneltele agricole care nu co
respundeau cerințelor de funcțio
nalitate, urmind ca. ele să fie re- 
proiectate și prezentate spre omo
logare; au fost reorganizate si în
tărite comisiile de recepție ala 
comerțului. S-a hotărît ca omologa
rea să se facă de către un for de 
specialitate : -Institutul de cerce
tare științifică și inginerie tehno
logică pentru mașini șl utilaje 
agricole.

Bine gîndite, aceste acțiuni nu 
au avut pînă-n prezent eficienta 
scontată și, mai ales, finalitate 
practică, ele „stingîndu-se" pe 
parcurs, devenind, cu timpul, sim
ple idei uitate, în timp ce produc
ția de unelte necorespunzătoar® 
mergea zdravăn înainte. Reținem, 
ca pozitivă, receptivitatea între
prinderii metalurgice din Aiud, 
care a început să producă seceri si 
coase de bună calitate, eliminînd 
importul, apariția unor unelte din 
lemn, realizate în unități ale in
dustriei mici etc. Din păcate. însă, 
nu putem nota prea multe aseme
nea cazuri. Intorcîndu-ne în jude
țul Bistrlța-Năsăud, constatăm că 
uneltele agricole oferite cumpără
torilor (cu unele neînsemnate ex
cepții) suferă de aceleași cusururi: 
plugurile reversibile;universale au 
ajuns — ce-i drept — de la 79 kg 
la 74 kg. Dar oamenii spun că tot 
sint mult prea grele, că trebuie să 
fii un Hercule ca să le minuiești. 
Ceea ce explică, desigur, faptul că,

Supradimensionarea, ponderea 
excesivă a acestor uneltes care le 
fac nefunctionale. au multiple 
consecințe negative pe plan econo
mic : pe lîngă paguba produsă, că 
nu pot fi folosite corespunzător la 
efectuarea lucrărilor agricole, ele 
înseamnă și importante cantități de 
metal, de energie irosite. La Bis
trița „va cădea", prin adaptarea 
lor, o cantitate de două tone și ju
mătate de metal. Nu e prea mult, 
vor .“pune poate unii. Multiplicați 
insă această cifră la nivel național 
și gîndiți-vă că asemenea „opera
ții" se fac și altor categorii de u- 
nelte prea grele și veți constata că 
este vorba de o adevărată risipă. 
Aceasta, in condițiile în care se fac 
eforturi deosebite, pe toate planu
rile, pentru a recupera orice gram 
de metal sau alt material refolosi- 
bil, cind economia, este cuvîntul de 
ordine în toate unitățile economice 
și sociale, în propriile noastre lo
cuințe. Nu s-ar putea 6pune că e- 
chipele de cetățeni, de tineri care 
răscolesc toate ungherele pentru a 
descoperi metal nefolosit ar 
bine să includă, în aria acestor 
strădanii, si risipa etalată în vitri
ne. sub forma unor unelte agricole 
concepute pentru giganți ?

Unelte simple cu probleme com
plexe. Recent s-au desfășurat lu
crările de contractare dintre co
merț și producători. Ne-am gindit 
că este un bun prilej de a vedea 
dacă, măcar în perspectiva anului 
viitor, aceste unelte se prezintă în 
formă suplă, mai ușoară, mai ma
leabilă, așa cum cer cumpărătorii.

Am examinat exponatele, lm-

face

neajunsuri consta
tate1 și cu un an 
și' jumătate în 
urmă : furci cu 
coarne „moi", 
supe de diferite 
forme excesiv de 
grele, ca și alte 
„fantezii" pe cît 
de costisitoare 
pe atît de nefo
lositoare. Cu alte 
cuvinte, lucrurile 
nu s-au urnit 
din loc. De ce ? 
te întrebi. Timp 
a fost destul. 
Mijloace, de ase
menea. Să fie, 
oare, nevoie de 
încorporarea vre
unor cuceriri ale 

tehnicii mondiale în producția unor 
astfel de unelte simple ? Cum 
se pot explica inerția și nepă
sarea ce se manifestă, netulburate, 
în acest domeniu ?

Realitatea este că nu s-a făcut 
nici măcar un efort minim, în ciu
da faptului că producătorii — uni
tăți ale Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, ale Mi
nisterului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, ale micii industrii —. 
erau capabili să-l facă. O explica
ție posibilă, dar inacceptabilă, ar fi 
aceea că. în nomenclatorul de pro
duse. bietele sape șl furci au o po
ziție modestă. Și mai modestă este 
„greutatea" lor în îndeplinirea ola
nului. Preocupate de produsele 
mari, complexe, cu valori ridicate 
— a căror utilitate este indiscuta
bilă — unitățile producătoare acor
dă prea puțină atenție uneltelor 
simple, dar de neînlocuit. Denatu
rarea lor. faptul că producătorii se 
prefac a riu mai ști cum arată si la 
ce folosesc sapele, furcile de fier și 
celelalte ustensile indispensabile o- 
ricărei gospodării care are Dămîn.t 
de lucrat amintesc de povestea 
celui care nu a „recunoscut" gre
bla decît după ce, călcind-o. l-a 
izbit în frunte. Este inadmisibilă o 
asemenea situație care generează 
greutăți în efectuarea lucrărilor a- 
gricole, risipă de materiale, ener
gie și manoperă.

Rodlca ȘERBAN 
Gheorghe CRIȘAN
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preocupare de maximă
răspundere

Ca să sfii cît
9

să economisești
9

trebuie să sfii
9

cît consumi

la zi in AGRICULTURA

încheierea lucrărilor agricole de toamnă
satu mare, Mijloace suplimentare 

la transportul recoltei .
BIHOR: Pentru a întregi baza furajeră, 

să fie strins tot ce oferă timpul
Intr-o unitate industrială, In func

ție de mărimea ei, există sute sau 
mii de consumatori de energie elec
trică, fiecare cu randamentul său 
de utilizare mai ridicat sau mai scă
zut. Totodată, se știe, o întreprin
dere, în funcție de performanțele 
tehnice ale utilajelor, de tehnologii
le aplicate, de măsurile tehnico-or- 
ganizatorice luate poate realiza, pen
tru fabricarea unui produs, consu
muri specifice de energie care să se 
situeze la cote performante sau, 
dimpotrivă, la valori necompetitive. 
Tocmai de aceea, în țara noastră, ca 
de altfel în întreaga lume, gestiunea 
energiei în întreprinderi nu este lă
sată la voia intîmplării. Peste tot, 

' consumurile energetice sint supuse 
unui sistem — la unii mai mult, la 
alții mai puțin riguros — de ges
tiune.

Cum se efectuează această opera
ție în momentul de față în unități
le noastre industriale? Fiecărei sec
ții, atelier, linii de fabricație și u- 
neori chiar mare agregat îi sint re
partizate cote zilnice de energie, cal
culate în funcție de volumul do 
producție și de normele de consum 
specific. Pentru încadrarea în cotele 
repartizate, consumurile sint con
semnate de operatori si comunicate 
periodic, de regulă la sfîrșitul schim
bului, energeticului-șef. Aici, datele 

■ sint totalizate, comparate, comuni- 
I cate contabilității pentru calculul 

prețului de cost sau alte evidențe.
In funcție de rezultatele acestor 

i „citiri" se intervine, dacă este cazul, 
pe lingă factorii de decizie din sec- 

' ții, ateliere etc. pentru încadrarea 
in cotele de consum și, la nevoie, 

' chiar pentru întreruperea unor acti
vități, asigurând desfășurarea nor
mală a activității unor sectoare vi
tale, știindu-Se că puterea și ener
gia repartizate întreprinderii nu pot 
fi depășite.

Numai că toate aceste operații — 
citiri de contoare de către operatori, 
prelucrarea datelor de către perso
nalul calificat — se fac, în momen
tul de față, greoi, deseori cu erori 
și, mai cu seamă, cu întîrzieri care 
fac inoperante intervenția rapidă, 
adoptarea unor măsuri eficiente care 
să permită închiderea „robinetelor" 
risipei de energie din procesul da 
producție. La fel, bilanțurile ener
getice pe care întreprinderile sint 
obligate să le efectueze anual sint 
operații de durată, influențate în 
mare măsură de gradul de dotare al 
întreprinderii cu aparate de măsură 
și control. Este posibil un alt mod 
da diagnosticare ți gestiune energeti
că exacte, operative ți amănunțite ? 
Specialiștii răspund afirmativ și o 
demonstrează concret.

Proba materială o reprezintă, un 
echipament electronic modern, ița, 
microprocesor,. în. măsură să efec
tueze, în unitățile industriale, ges
tiunea de putere-energie in timp 
real, practic in numai 10 secunde, 
față de mai multe ore sau zile cît 
durează această operație în prezent. 
Creatorii săi l-au denumit EGOPEC 
(echipament pentru gestiunea ope
rativă a puterii și energiei electrice 
la consumator) și este rodul unei 
fructuoase colaborări dintre specia
liștii Institutului de cercetări și mo
dernizări energetice — ICEMENERG 
și cei ai întreprinderilor de elemen

te pentru automatizări din București 
și de aparate electrice de măsuri 
din Timișoara.

Această aparatură ultramodernă 
situată, așa cum atestă literatura de 
specialitate, printre produsele de A’el 
mai înalt nivel mondial, realizează 
toate acele funcțiuni și altele în 
plus, pe care le efectuează astăzi 
zeci de operatori și specialiști din 
întreprinderi în vederea gestionării 
consumului de putere și energie și, 
pornind de la aceasta, permite in
tervenții instantanee, dacă e nevoie, 
pentru oprirea consumului excesiv 
și risipa de energie acolo unde se 
produce.

Amănunte suplimentare asupra 
construcției șl funcțiunile instalației 
le primim de la dr. ing. Haralambie 
Cristea de la ICEMENERG, șeful 
colectivului care a realizat sistemul. 
„«EGOPEC- ar putea fi asemuit cu

O valoroasă 
realizare tehnică 
privind gestiunea 

energetică 
în întreprinderi 

tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a criticat cu 
asprime pe cei care depășesc, con
sumurile energetice. Trebuie spus 
că, în multe situații, cei care nu se 
încadrează în consumurile normate 
nu o fac din lipsă de bunăvoință, ci 
de multe ori, din cauză că nu au in
strumente adecvate de gestiune ope
rațională în timp real care să le 
permită să ia decizii adecvate. 
„ECOPEC" este acum o soluție. Ex
perimentările făcute aproape doi ani 
la Combinatul siderurgic Tirgoviște, 
perfecționările aduse aparaturii în 
acest răstimp ne îndreptățesc să 
spunem că ei se comportă bine.

Un exemplar al acestui aparat se 
află în laboratorul institutului. In 
locul unui dispecerat tixit de apa
rate, în locul a zeci de oameni aler- 
gînd să facă citirea și să adune da
tele din diferite puncte ale uzinei, 
date care nu pot fi foarte utile pen
tru că nu sint luate concomitent, în 
locul tuturor acestora vedem o apa
ratură Ultramodernă — nu mai mare 
decît o valiză de dimensiune medie 
— care citește, măsoară, compară, 
afișează ți transmite practic instan
taneu date pentru ca cei ce doresc 
să reducă consumurile energetice să 
o facă cît. mai bine. în plus, aflăm 
că acest, sistem, aplicabil deocam
dată doar pentru gestiunea energiei 
electrice, ar putea fi adaptat și. pen
tru alte surse energetice, cum ar fi 
gazele naturale, aburul tehnologic 
etc. Important este, și aceasta re
vine ca sarcină unor institute de pro
fil specializate, de a . găsi traductorii 
adecvați care să permită transpune
rea în impulsuri electrice * unor 
unități fizice de .măsură — metri 
cubi, tone abur pe oră, etc.

Firește, prezentînd avantajele in
contestabile ale acestui modern 
sistem de gestiune energetică, se 
pune _ întrebarea firească: care sint 
posibilitățile de aplicare și extindere 
in economie ? După cum sîntem in
formați, încă In acest an sistemul 
va deveni operațional la întreprin
derea mecanică „Nicolina" din Iași. 
Din .28 de puncte ale întreprinderii 
(secțiile de forjare, tratament ter
mic, prelucrări mecanice, stația de 
pompe, de compresoare etc.) și alte 
două puncte de alimentare cu ener
gie din sistemul energetic național 
sint culese, înregistrate, prelucrate 
și afișate date privind consumurile 
energetice și încadrarea în cotele re
partizate. Acest lucru va putea de
termina luarea unor măsuri operati
ve în vederea reducerii consumului 
tehnologic, stopării unor consumuri 
neraționale, a aplatizării vîrfului de 
«arcină ș.a.

La întreprinderea ieșeană va fi 
marcat doar începutul. Pentru, multe 
alte unități industriale, cum ăr fi 
întreprinderea metalurgică Buzău, 
cea de fibre artificiale din, Șupeava, 
de autocamioane din Brașov, la 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe etc. s-au șl 
făcut studii șl chiar proiecte de im
plementare a noului sistem. Impor
tant este ca întreprinderea de ele
mente pentru automatizări din 
București să creeze toate condițiile 
necesare producerii în serie a apa
raturii pentru a face față tuturor ce
rințelor economiei naționale.

Vlaicu RADU

Finalizarea recoltării porumbului, 
sfeclei de zahăr și a altor produse 
agricole în unitățile agricole ale 
județului Satu'Mare este însoțită. în 
chip firesc, de ample acțiuni pentru 
transportul grabnic al acestora spre 
bazele de recepție, alte locuri de de
pozitare. La indicația comitetului 
județean de partid, numărul mijloa
celor auto destinate agriculturii a 
crescut simțitor în . ultimele zile, 
ceea ce a determinat o creștere co
respunzătoare, de la o zi la alta, a 
volumului de produse transportate. 
Astfel, dacă. în prima parte a săută- 
mînii trecute erau transportate zilnic 
între 27 000—28 000 tone produse a- 
gricole. în zilele de sîmbătă si du
minică volumul a ajuns la 29 500 
tone, pentru ca în primele două 
zile din această săptămînă să se în
registreze adevărate „vîrfuri" : lunî 
— 28 octombrie — 32 300 tone, iar 
marți. 29 octombrie —- 34 700 tone. 
Este demn de remarcat că. această 
creștere a ritmului transportului și 
a volumului de produse transportate 
a fost posibilă datorită bunei co
ordonări a acțiunii de către coman
damentul agricol județean, care a 
indicat suplimentarea mijloacelor 
auto cu. circa 70 de camioane de 
mare tonaj dirijate din unități in
dustriale și de construcții.

De asemenea, un aport deosebit au 
avut și au cele 1 375 căruțe apar- 
tinînd unităților agricole socialiste 
din județ (al căror număr a sporit

dolj. Prioritate recoltării si livrării--------------- 9

sfeclei de zahăr
în ultimele zile, clmpille județului 

Dolj au fost împinzite de lo
cuitori ai satelor, lucrători din în
treprinderi și instituții, elevi care 
au venit să dea o mină de ajutor ce
lor de pe ogoare, la finalizarea ulti
melor lucrări ale campaniei de toam
nă. Sub directa coordonare a birou
lui comitetului județean de partid, 
in toate unitățile agricole s-a lucrat 
cu simț de răspundere, respectîn- 
du-se ordinea priorităților și vitezele 
zilnice stabilite. Pe primul plan al 
urgentelor — strîngerea și punerea 
la adăpost a ultimelor cantități de 
produse din recolta acestei toamne 
și executarea arăturilor adînci. Iată 
ce am consemnat pe unul dintre iti
nerarele ogoarelor doliene.

„Intrucît am Încheiat recoltarea 
tuturor produselor acestei toamne, in 
ultimele două zile am concentrat toa
te forțele mecanice la executarea a- 
răturjloj'. .adinei de toamnă pe, ce.Je.. . 
4 380 hectare — ne spune Constantin , 
Gojfiță,-.-organizatorul -de- partid: -al 
Consiliului agroindustrial Predești. 
Dovadă că, în ultimele două zile am 
arat 250 hectare, față de 183 hectare 
cite erau planificate".

Zilele însorite de sftrșit de octom
brie sint folosite din plin și pen
tru a se transporta din cîmp ultimele 
cantități de porumb șl sfeclă de za
hăr. Se muncește intens in unitățile 
agricole din consiliile agroindustriale 
Perișor. Măceșu, Segarcea, Băilești, 
Bechet și Catane. In unitățile agrico
le din consiliul agroindustrial Cata

în această campanie cu peste 100 
față de anul trecut), și alte cîteva 
sute ale gospodăriilor populației, care 
transportă zilnic în medie fiecare 
cite 800—1 200 kg, sau chiar mai 
mult, de produse agricole (porumb? 
sfeclă de zahăr etc.). în mod de
osebit. se evidențiază in această ac
țiune comuna Culciu. de unde zilnic 
cele 64 de atelaje ale cooperativelor 
agricole. Culciu și Cărășeu, precum 
și cele 60 ale unor gospodării ale 
populației se constituie în adevăra
te convoaie spre baza de recepție 
sau rampa de cale ferată, părcurgind 
zilnic — dus-intors — circa 30 km.

Dintre numeroasele unități cu bune 
rezultate in această campanie în ob
ținerea unor mari cantități de pro
duse agricole evidențiem coopera
tiva agricolă Sanislău, care in pre
zent transportă zilnic, din cîmp 
peste 900 tone de porumb, sfeclă de 
zahăr etc., cu mijloace auto și căru
țe. în. timp ce în unitate continuă 
de zor. depănușarea ți prefira,rea po
rumbului, recoltarea ultimelor su
prafețe cu rădăcinoase, sfeclă roșie 
și alte legume. Zilnic, la toate aces
te lucrări menționate participă un 
■număr record de aproape 2 000 de 
persoane : țărani cooperatori, alțl 
lucrători din unitățile socialiste din 
raza comunei, navetiști, elevi.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii*

ne, bunăoară, transportul porumbu
lui ți sfeclei de zahăr este bine orga
nizat. „Pentru a grăbi ritmul lucră
rilor, am stabilit cîte un responsabil 
pe fiecare mijloc mecanic de trans
port care urmărește realizarea stric
tă a numărului de curse zilnice — ne 
spune Simion Durlă, inginerul-șef al 
consiliului agroindustrial Catane. 
Concomitent cu organizarea echipe
lor de încărcători in cîmp, fiecare 
unitate agricolă a trimis in bazele de 
depozitare câte 15 cooperatori care, în 
cel mai șourt timp, descarcă produ
sele".

Eforturi trebuie depuse, în conti
nuare, în vederea încheierii recoltării 
sfeclei de zahăr care a mai rămas de 
strins de pe mai bine de 3 000 hec
tare din cele 14 157 aflate in cultură. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît fa
brica de zahăr are nevoie urgentă 
de materie primă. „Luni, fabrica 
noastră nu avea în stoc decît pu- 

Ițină ' sfeclă de zahăr" — ne apune 
. ing.' Marin- Rădulescu, directorul Fa- 
Jbricii de zahăi' Podari. Ca atare, tre- 
iibuie grăbită:' recoltarea sfeclei: de pe 
ultimele suprafețe. Și aceasta în
deosebi în unitățile producătoare* 1 
din consiliile agroindustriale Segar
cea și Bîrca, care sint sub graficele 
de recoltare la zi.

un calculator de proces specializat 
in consumuri energetice. Folosind 
tehnica de măsurări prin impulsuri, 
echipamentul măsoară, prelucrează 
și afișează instantaneu informațiile 
primite de la 30 de puncte diferite, 
secții, ateliere, posturi de transfor
mare etc, unde sint instalate contoa
re electrice. Fiind dotat cu micro
procesor, aparatul dispune de o me
morie proprie, aici înmagazinîn- 
du-se, pentru o perioadă de 24 de 
ore, toate informațiile privind con
sumurile de putere și energie ale fie
cărui punct de lucru sau pe total. 
Dacă o întreprindere este mai mare 
și dorește să aibă o „radiografie" 
exactă a consumurilor in mai mult 
de 30 de puncte, se pot instala două, 
trei sau mai multe asemenea apa
rate, acestea, la rîndul lor, puțind fi 
cuplate la un microcalculator M 18 
care poate înmagazina și prelucra 
un volum mai mare de date. în a- 
cest fel subunitățile consumatoare 
de- energie (secții, ateliere, linii teh
nologice) ca și treptele erarhice su
perioare (sistemul s-ar putea extin
de prin interconexiunea ECOPEC- 
urilor, la nivelul unui întreg oraș, 
județ etc.) poinrmărl în permanența 
încadrarea consumului de energie . 
electrică in repartiția aprobată, evi
tarea depășirii puterii aprobate la 
vîrful de sarcină, analizarea înca
drării pe schimburi, urmărirea si
tuației la zi, oră șl sfert de oră a 
consumurilor față de cota aprobată 
și altele".

Ideea realizării acestui sistem de 
telegestiune energetică, izvorăște 
din preocuparea pentru echilibrarea 
balanței energetice a țării și asigu
rarea alimentării cu energie electri
că, în condiții optime a economiei 
naționale. Nu de puține ori, secre

Nicolae BĂBALAU 
corespondentul „Scînteii'

Efortul propriu se dovedește decisiv

Pentru zootehniștl, anotimpul fri
guros este un veritabil examen al 
spiritului gospodăresc. In acest se
zon. nivelul producțiilor depinde ne
mijlocit de condițiile care se asigură 
pentru buna adăpostise. furajare și 
îngrijire a animalelor. Am urmărit 
intr-un șir de unități agricole din 
județul Bihor cum se acționează in 
vederea Îndeplinirii acestor cerințe.

Referitor la pregătirea adăposturi
lor trebuie relevat faptul că,, pe an
samblul județului, lucrările sint in 
stadiu fizic avansat. Șă concretizăm. 
S-au finalizat noi capacități pentru 
tineretul taurin la îngrășat, au fost 
realizate lucrări de alimentare cu apă 
cu nivel constant intr-un număr mai 
mare de grajduri față de cel planifi
cat. iar în vederea bunei păstrări a 
furajelor s-au amenajat fînare cu o 
capacitate triplă față de cît era pre
văzut.

Concomitent, în unitățile agricole 
de stat și cooperatiste din județ se 
desfășoară o acțiune susținută pen
tru strîngerea și depozitarea tuturor 
resurselor de furaje. „Ne-am pro
pus să asigurăm pentru fiecare uni
tate vită mare minimum 1 000 kg fin. 
4 000 kg suculente și 2 000 kg grosiere 
— ne spune Vasile Birău, director 
adjunct cu probleme de zootehnie la 
direcția agricolă județeană. In scopul 
îmbunătățirii bazei furajere, a spo
rit ponderea leguminoaselor pentru 
fin, care dețin 63 la sută șl au fost 
extinse in cultură rădăcinoasele. în
deosebi sfecla furajeră. în ce pri
vește depozitarea furajelor, avem 
condiții să asigurăm 90 la sută din 
necesarul de fîn și să depășim pre
vederile din program la suculente și 
grosiere". Să concretizăm cum se 
desfășoară cele două acțiuni la ordi
nea zilei în zootehnie.

La Gepiu, Sîntandrei, Nojorid. Ora
dea. Borș, Sînnicolau Român, pentru 
a aminti doar cîteva cooperative a- 
gricole din consiliile agroindustriale 
Sin martin și Cefa, instalațiile de apă 
au fost izolate, etanșeizindu-se, tot
odată. ușile și ferestrele. La toate 
grajdurile s-au încheiat lucrările de 
modernizare, cît și micile reparații, 
asigurîndu-se condiții normale de 
temperatură, indiferent de evoluția 
timpului. La Nojorid, dar nu numai 
aici, noile construcții zootehnice au 
fost realizate, de la temelie pînă la 
acoperiș, in regie proprie, folosin- 
du-se mina de lucru calificată din 
comună. Iarna poate veni, adăpostu
rile fiind pregătite temeinic și la 
Diosig, Roșiori, Oșorhel, Călacea, Mă- 
dăras, Salonta, Tarcea, Valea Iul 
Mihai, Drăgănești, Pocola, Finiș.

în majoritatea unităților agricole, 
cămările zootehniei arată mîna gos
podarului harnic. La Sîntandrei, la 
Mădăras, Borș, bunăoară, au fost 
itrînse șl depozitate cantități mal 
mari de fin față de cele planificate, 
în majoritatea cooperativelor, ținind 
seama de volumul mare de furaje 
existent în cîmp, pentru a grăbi 
transportul acestora se utilizează 
atelajele. Asigurarea furajelor pen
tru iarnă este o preocupare de zi cu 
zi și în sectorul de stat. La I.A.S. Bi- 
haria. de exemplu, s-au transportat 
ultimele cantități de fîn. se însilo- 
zează în ritm sporit, se depozitează 

sfecla furajeră, cantitățile de furaje 
fiind superioare celor din anul tre
cut. Zăbovim la ferma nr. 5 Tămă- 
șeu. Atit șeful fermei, Aurel Jurca, 
cit si economistul ei, loan Șumălan, 
supravegheau atit transportul, cit și 
insilozarea, activitate organizată in 
schimburi. Ne-a reținut atenția fap
tul că aici se însilozau tăiței de sfe
clă in amestec cu vreji de soia și 
coceni tocați, peste care se adăuga 
soluție de uree. îmbogățind astfel 
conținutul în proteină. Din cite ne 
relata inginerul Ioan Trifan, directo
rul I.A.S. Biharia, această metodă de 
îmbunătățire a furajului se aplică în 
toate cele 7 ferme ale unității.

Așadar, experiență bună există. 
Trebuie arătat că, deși timpul este 
foarte înaintat, in unele unități a- 
gricole au întârziat atît pregătirea a- 
dăposturilor pentru animale, cît și 
asigurarea furajelor. Este cazul 
cooperativei agricole Tulea. Aici, pre
gătirile pentru stabulatie sint depar
te de a fi Încheiate. Din saivane abia 
acum se scoate gunoiul. Prin ușile și 
geamurile de la creșa pentru viței 
vintul suflă in voie. Or, un bun gos
podar ar. fi început reparațiile toc
mai cu acest adăpost. „Micile" întîr
zieri sint justificate in fel și chip : 
ba că au lipsit materialele, ba că 
forța de muncă a fost ocupată cu lu
crările de recoltare. Dar animalele nu 
vor putea ierna la adăpostul justifi
cărilor. loan Bertea. vicepreședintele 
cooperativei, ne oferă răspunsuri pe 
cit de confuze, pe atît de ocolitoare 
și în ce privește baza furajeră. Că „e 
mai bine decît anul trecut", nu poate 
fi o soluție acceptată. Să notăm că 
finul a fost asigurat doar în propor
ție de 59 la sută — mult șub ceea cs 
a oferit câmpul — iar suculentele, pe 
a căror compensare se contează mult, 
n-au ajuns, la această dată, nici la 
jumătate în silozuri. Vicepreședintele 
cooperativei și medicul veterinar 
loan Coltău nu cunoșteau cantitățile 
de furaje ce trebuie însilozate și nici 
ritmul zilnic de realizat. „Necazul — 
susține vicepreședintele — se trage 
de la viridrover, care mai mult stă de- 
feot decît lucrează". Adevărul este că 
aici activitatea este slab organizată. 
Argumente ? Utilajele de recoltat fu
raje stăteau nefolosite în secții. La 
locul de însilozare, doar cîte un om. 
Așa forțe, așa rezultate. Sînt 
neajunsuri de care nu poate fi 
absolvit nici consiliul popular comu
nal. Cu atît mai mult cu cît 
aici, la Tulea, în urmă cu trei 
ani, «-a organizat un schimb de ex
periență județean pe tema asigurării 
furajelor, organizarea și îmbunătăți
rea pășunilor. Au uitat, oare, cei din 
Tulea propria experiență ? Să mai 
adăugăm doar că în multe unități — 
Sălacea, Borod, Abram, Lăzăreni, Ar- 
păsel. T.ileagr. etc. ,—.. cauza princi
pală a rițmuțlui scăzut la însilozarea 
furajelor "este Slaba folosire a mijloa
celor . .mecanice ...și de transport;

Timpul înaintat impune ca pesta 
tot să se încheie cât mai repede pre
gătirile pentru o bună iemare a ani
malelor, spre a se asigura condițiile 
necesare realizării producțiilor pre
văzute.

Ioan EAZA
corespondentul „Scînteii*
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Un început bun, dar care 
trebuie consolidat

(Urmare din pag. I) 
ginerul Alexandru Cuc, directorul 
întreprinderii, care ne-a relatat că în 
programul elaborat pentru intensifi
carea recuperării și valorificării ma
terialelor refolosibile s-a stabilit : 
. — Organizarea unor linii de pre
lucrare a metalului pe mărci și grupe 
de mărci de oțeluri. Faptul că în 
ultimul timp s-au primit, ca dotare, 
o serie de mașini-unelte permite or
ganizarea în cadrul atelierului de 
utilaj alimentar a unei linii unde să 
fie prelucrate, separat, piese din 
oțel aliat cu nichel și, respectiv, pie
se din oțel aliat cu crom. Toate ma
șinile vor fi dotate cu containere 
pentru colectarea selectivă a spânu
lui.

— La terminarea executării unul 
Iot de piese sau la sfîrșitul schim
bului, fiecare muncitor va supune 
controlului tehnic de calitate, o dată 
cu piesele executate, și șpanul re
zultat de Ia prelucrarea pieselor res
pective, pentru a se atesta că acesta 
face parte dintr-o anumită marcă 
de oțel și nu a fost impurificat cu 
alte mărci de oțel sau cu alte ma
teriale.

— Vopsirea distinctă a conteine- 
relor pentru șpan și alte resturi me
talice (oțel aliat cu crom, oțel aliat 
cu nichel, aluminiu, bronz, mase 
plastice etc.) pentru a evita ames
tecul de materiale recuperate.

De ce nu se 
elementele

De la inginerul Constantin Chisăli- 
ță, șeful secției forjă a întreprinde
rii de construcții navale și prelucrări 
la cald din Drobeta-Turnu Severin, 
.llățn că, în nouă luni din acest an, 
. procesul de fabricație au rămas 

siib formă de resturi tehnologice și 
rebuturi citeva mii de tone de oțel- 
carbon, oțel aliat cu crom, molibden 
și nichel, oțel aliat cu crom, oțel 
aliat cu molibden și crom și oțel aliat 
cu mangan și siliciu. Deci, patru 
mărci principale de oțel aliat, totali- 
zind mai multe sute de tone. Care a 
fost destinația acestor metale refolo
sibile ?

— împreună cu specialiștii din ca
drul secției — ne precizează ingine
rul C. Chișăliță — am reușit să găsim 
o cale de valorificare a unor resturi 
de oțel : din maselote confecționăm 
suporți pentru cuptoare. în perioada

— Instituirea unei evidențe clare 
a tuturor materialelor recuperate pe 
mărci și grupe de mărci, încă de la 
locul de muncă, din secțiile și ate
lierele de unde provin — de la de
bitare, prelucrări la cald sau la rece 
a laminatelor — și organizarea mai 
bună a controlului atit asupra aces
tei . evidențe, cit și asupra urmăririi 
circulației în întreprindere a oțelu
rilor aliate, a tuturor materialelor 
refolosibile.

„Reușita acțiunii de recuperare pe 
categorii, pe mărci și grupe de 
mărci, a materialelor metalice de
pinde însă de oameni, de modul în 
care aceștia se vor dovedi buni gos
podari la locul de muncă — apre
cia directorul întreprinderii. Este 
suficient ca din 200 de oameni din
tr-o secție sau de pe o linie de 
fabricație unul să nu respecte cele 
stabilite și să arunce in conteine- 
rele cu șpanul provenit de la pre
lucrarea unor piese din oțel aliat 
de o anumită marcă alte resturi 
metalice și toată cantitatea, de șpan 
recuperată să fie impurificată. în 
acest sens, al muncii permanente de 
educație, ne propunem să insistăm, 
cu sprijinul organizației de partid".

Sînt măsuri judicioase, care tre
buie aplicate perseverent pînă la 
capăt. Vom urmări în continuare cum 
prind viață in această întreprindere.

Marin OPREA 
corespondentul „Scînteii"

recuperează 
de aliere?
care a trecut din acest an am utili
zat in acest mod peste 615 tone de 
metal.

O inițiativă lăudabilă, care însă nu 
rezolvă decît în mică măsură proble
ma valorificării resturilor din oțel. 
Cum sint livrate, celelalte resturi 
pentru retopit ? Ne oprim, la toate 
locurile de muncă din cadrul secției 
forjă. Iată ce constatăm : țunderul 
este adunat în containere și depozitat 
intr-un loc anume stabilit. Doi oa
meni au in sarcină această activitate. 
Undeva, la marginea halei de pro
ducție, se află depozitate peste 2 500 
tone resturi din oțel ; totul la gră
madă, adică amestecate toate măr
cile de oțeluri. Ni se precizează că 
abia de curînd s-a declanșat acțiu
nea de sortare a acestora pe dimen
siuni și, în .special, în funcție de 
compoziția lor pe mărci. Este necesar 
— după cite observăm — un mare 

volum de muncă, pentru că treaba 
respectivă nu s-a făcut la vremea 
ei, iar între timp stocurile de metal 
refolosibil s-au acumulat.

Prima răspundere in preluarea 
acestor metale revine întreprinderii 
județene pentru valorificarea mate
rialelor refolosibile. Aici reținem că, 
în nouă luni din acest an, întreprin
derea de Construcții navale și prelu
crări la cald a livrat mii de tone de 
oțel, cu mult peste cit s-a plani
ficat. Totul s-a expediat ca resturi 
de oțel obișnuit — deși este evident 
că din procesul de fabricație au re
zultat și resturi de oțeluri aliate. Cei 
cu care discutăm de la întreprinde
rea de construcții navale și prelu
crări la cald recunosc faptul că nn 
s-a făcut sortarea pe calități a restu
rilor din oțel. Ceea ce contravine 
prevederilor legale ! Dar centrala de 
resort și I.J.R.V.M.R. Mehedinți de 
ce nu au vegheat ca legea să fie res
pectată, ca acestei unități economice 
să i se stabilească sarcini concrete

Cînd șpanul de oțel aliat ajunge 
„cenușăreasa" metalelor 

refolosibile...
în programul elaborat de între

prinderea de utilaj petrolier Tirgo
viște cele mai multe acțiuni vizează 
punerea in valoare a noi posibilități 
de refolosire a resturilor tehnologice 
din metal, a pieselor de schimb și 
sculelor uzate. O cale importantă o 
va reprezenta recircularea în între
prindere a unor cantități importante 
de materiale refolosibile. Bunăoară, se 
prevede perfecționarea tehnologiilor 
de debitare a materialelor și mai 
buna organizare a acestei activități, 
astfel incit să se asigure execuția 
unui mare număr de repere pentru 
instalațiile petroliere din capete, 
fîșii și discuri din tablă care nu se 
pot valorifica prin croire combinată. 
In acest mod, încă în acest an se vor 
economisi 50 tone de metal. Economii 
anuale de circa 15 tone scule se vor 
obține prin prelucrarea calibrelor 
uzate ; începînd cu anul viitor, cînd 
se va aplica tehnologia de retopire 
electrică sub zgură, economiile vor 
fi și mai mari prin retopirea scule
lor din oțel rapid scoase din uz.

In aceeași ordine de preocupări se 
înscrie realizarea prin autoutilare. și 
punerea in funcțiune a unei instala
ții de metalizare, cu .ajutorul căreia 
vor fi recondiționate 5 tone piese 
de schimb pe an. Prin aplicarea 
perseverentă a tuturor măsurilor 
din acest program devine posibilă 
creșterea cu peste 40 la sută a recu
perărilor de metal refolosibil față 
de prevederile inițiale pe acest an.

Cu toate acestea, programul nu 
prevede soluționarea unor probleme 

de recuperare a oțelurilor aliate și 
să se urmărească sistematic îndepli
nirea lor ?

Nici în prezent lucrurile nu sint 
prea clare. Dintr-o minută Încheiată 
intre întreprinderea de construcții 
navale și I.J.R.V.M.R. rezultă că res
turile din oțel trebuie livrate pe 
„loturi și mărci". Cam „la general" 
această precizare. Se Impune ca în
treprinderea de recuperare și valori
ficare a materialelor refolosibile să 
stabilească, de comun acord cu oțe- 
lăriilc, criterii clare dc sortare a 
resturilor, pc baza compoziției chi
mice a lingourilor din oțel, pînă la a 
se indica, in procente, conținutul de 
elemente de aliere al otelului trimis 
la retopit. Numai în felul acesta — 
credem noi — se poate pune ordine 
în acest domeniu, începînd cu. cele 
2 500 tone de metal refolosibil aflat 
în stoc.

Vlrqll TATARU
corespondentul „Scînteii“ 

de care ține valorificarea superioară 
a materialelor refolosibile. De exem
plu, șpanul de oțel (circa 1 500 tone 
pe lună) se sortează doar in mică 
măsură. Mai exact, se pun de o 
parte doar 20 tone oțel aliat pe lună, 
atît cît este necesar turnătoriei pro
prii. Cantitatea de șpan din oțel 
aliat, care conține nichel, crom, mo
libden și alte elemente de aliere, 
este însă mult mai mare. Numai din 
secția racorduri speciale rezultă lu
nar o cantitate de 150 tone șpan din 
oțel special aliat, această secție pre- 
lucrînd numai asemenea oțeluri. Prin 
urmare, efortul de a-1 sorta și pre
găti distinct pentru livrare ar fi 
minim. Așa cum preciza Mircea Dră- 
gan, responsabilul gospodăriei de 
șpan, ar fi necesară doar amenajarea 
unui spațiu special de depozitare și 
prelucrare a șpanului dc această 
marcă. Dar, deocamdată, aceste con
diții nu există și din această cauză 
șpanul se amestecă.

Secția racorduri speciale prelucrea
ză numai 60 la sută din oțelurile 
aliate necesare întreprinderii. Așa
dar, in afară de marca respectivă de 
oțel, mai rămîne de recuperat, pe 
mărci sau grupe de mărci, o canti
tate însemnată de șpan din oțel de 
alte mărci, provenit din celelalte 
secții. Deci, în această întreprindere, 
șpanul. de oțel aliat are statutul deloc 
de invidiat de „cenușăreasă" între 
resursele materiale recuperabile.

Gheorqhe MANEA 
corespondentul „Scînteii”

Pentru unii dintre locuitorii Ca
pitalei s-ar putea ca inițialele 
C.A.T.C. să nu spună mare lucru. 
Chiar explicarea acestora — Combi
natul de articole tehnice din cauciuc 
— probabil că nu le-ar sugera exact 
dimensiunile și complexitatea acti
vității desfășurate aici. Și,' totuși,’ 
actul de naștere al unității a fost 
semnat cu 50 de ani in urmă. 
Apoi, începînd cu anul 1965 între
prinderea cunoaște o dezvoltare 
cu adevărat spectaculoasă, in pre
zent producția ajungînd Ia mii de 
tone articole tehnice din cauciuc. 
Și pentru că tot am intrat in do
meniul cifrelor să precizăm că 
după cele nouă luni care au trecut 
din acest an, oamenii muncii de aici 
au depășit planul la producția-marfă 
cu 6 milioane Ici, iar la export cu 9 
milioane ici.

Ce produce această puternică 
unitate a industriei petrochimice ? 
Nu mai puțin de 6 200 sortotipodi- 
mensiuni de produse ; de la benzi 
de cauciuc cu inserții metalice șl lă
țimi de pină la 2 000 mm, necesare 
în industria extractivă și construcția 
de mașini, la articole de uz sanitar, 
alte repere din cauciuc pentru auto
turismele Dacia, Oltcit, ARO ș.a. 
Producția acestui mare combinat 
este prin urmare intens solicitată, 
după cum ne argumenta inginera 
Gabriela Șendroiu, secretara comi
tetului de partid, de toate ramurile 
economiei naționale. Am insistat insă 
și din alte motive asupra complexi
tății produselor fabricate aici. Care 
anume ? Să dăm mai intii cuvîntul 
faptelor.

Asigurarea utilajelor — marea pro
blemă, dar șl marea performanță a 
colectivului. împreună cu ingine
rul-șef Dan Mazilu străbatem cite
va din cele șapte secții ale com
binatului. Un miros penetrant, 
specific, te anunță — dacă mai 
era nevoie — că ni pătruns în 
imperiul prelucrării cauciucului. 
11 vezi tocat, macerat, pastă nea
gră, diformă, apoi „pînză de 
voal" negru, rulat pe benzi circu
lare și, în sfîrșit, trecut prin nume
roase tehnologii de fabricație pină 
ce ajunge materializat în articole 
tehnice. Dar pînă la această mate
rializare, pînă a lua forma finită, 
cauciucul trece prin numeroase uti
laje de mare complexitate. Da, uti
lajele’și instalațiile îți atrag atenția 
la tot pasul. Și, de altfel, țocmai 
aceste utilaje reprezintă marea pro
blemă, dar și marea realizare a oa
menilor muncii de aici. „Majoritatea 
sint de concepție românească, iar 
cele mai multe sînt fabricate chiar 
în combinat" — ne spune cu nedisi
mulată mîndrie inginerul-șef. Mai 
multe explicații ne sînt furnizate la 
atelierul de autodotare, specializat 
in executarea de repere pentru ma
șinile de tresat (țesut) furtunuri, 
condus de maistrul Petru Enache. 
Tocmai finisase un suport port-bo- 
bină pentru tresărea furtunurilor de 
presiune. Adus din import, suportul 
ar fi costat 130 de dolari. Iar anual 
se folosesc circa 2 000 de suporți. în
mulțiți-! cu 130 și calculați efortul 
valutar'care ar fi: trebuit să fie fă

cut dacă specialiștii din întreprin
dere, printre care inginerul George 
Colcea, mecanlcui-șef al unității și 
șeful de echipă Ion Fluierici n-ar fi 
colaborat pentru realizarea acestui 
suport.

Cum se poate ciștiga un milion de 
dolari ?!. Oamenii muncii de la ate
lierul de autodotare sint de părere că 
nu e prea greu. Dar, deducem noi, e 
nevoie de mult consum de inteligen
ță, de chibzuință, de tenacitate, de 
multă informare. Despre ce este 
vorba. O veche mașină de tresat, un 
Osterman, provenită din import, tre
buia casată. Nimic mai simplu. Nu
mai că, în același timp, urma să sa 
introducă in fabricație un nou pro
dus : furtunuri de sorburi. Iar 
pentru noua linie tehnologică nu

Cum gîndesc 
și cum acționează oamenii 
muncii de Ia Combinatul 

de articole tehnice 
din cauciuc Jilava 

pentru a produce mai mult 
și mai bine

existau tocmai... utilajele necesare. 
Atunci, oamenii muncii de la atelie
rul de autodotare au recondiționat 
și modernizat vechea mașină, care 
in curînd va fi pusă în funcțiune pe 
linia tehnologică de realizat sorburi. 
Au mai executat și alte instalații, 
astfel că în final s-a cîștigat circa 
un milion de dolari, care altfel ar fi 
trebuit să fie cheltuiți pentru pune
rea in funcțiune a noii linii tehno
logice. Acesta este însă numai unul 
din multele exemple care ilustrează 
modul cum acționează oamenii mun
cii din combinat pentru înnoirea, 
modernizarea și sporirea producției 
fizice.

O competiție a inteligenței în eara 
este antrenat întregul colectiv. 
Traversăm o hală gigant, cu utila
je pe măsură, unde își are „sediul" 
secția a 7-a de furtunuri de înaltă 
presiune. Aici se fabrică furtunuri 
prin metoda extrudării continue în 
cămașă de plumb. Tehnologie ai că
rei autori sînt numeroși, oameni ai 
muncii din combinat. Aceiași, de 
fapt, care au conceput și finalizează 
acum o nouă linie tehnologică, cu o 
capacitate de un milion metri liniari 
de furtunuri de înaltă presiune 
pe an.

La cîțiva pași e secția a 6-a pen
tru benzi grele destinate industriei 
miniere. în această secție sînt fa
bricate benzi grele cu inserție me
talică, late pînă la doi metri și lungi 
pină la patru sute de metri. întreaga 
activitate este dirijată de Ia un pu
pitru de comandă. O linie de calan- 
drare mixtă permite executarea de 
benzi cu inserție metalică sau tex

tilă. Un sistem de gater alimentat 
cu bobine a fost reproiectat și rea
daptat. Bobinele venite din Cimpia 
Turzii trec direct pe gater, fără ope
rații intermediare, ca înainte. Se 
economisește timp, se pot fabrica 
benzi de cîteva ori mai mari.

La secția mecano-energetic se lu
crează de zor la platanele pentru 
mașinile de tresat furtunuri, la sub- 
ansamblele pentru linia tehnologică 
de fabricat sorburi (furtunuri de 
diametre mari pentru descărcarea și 
încărcarea fluidelor). Tot în acest 
atelier s-a construit o mașină de 
tăiat continuu fîșii din cauciuc pen
tru secția de articole de protecție și 
care va fi inclusă într-o linie teh
nologică complexă. în fine, tot aici, 
s-a realizat cuptorul automatizat de 
tratament termic a cărui utilizare 
duce la creșterea calității pieselor, 
la prelungirea duratei acestora. O 
precizare : agregatele de tăiere, ră
cire, festonare a cauciucului au fost 
concepute de oamenii muncii din 
combinat și extinse apoi în toate fa
bricile de articole tehnice din 
cauciuc din țară.

Producătorii de articole tehnice 
din cauciuc de la Jilava sînt prin 
urmare și creatorii propriilor utilaje. 
De la importatori de licențe In urmă 
cu peate două decenii, au ajuns crea
tori de tehnologii și utilaje atit pen
tru autodotare, cît și pentru export. 
Folosind limbajul exact al cifrelor, 
să precizăm că valoarea utilajelor 
realizatp prin autodotare în cincina
lul actual atinge cifra dc 15 milioane 
Ici. Și pentru a ridica „ștacheta" 
milioanelor în cincinalul viitor, con
ducerea combinatului a luat o serie 
de noi măsuri organizatorice. Prin
tre altele, specialiștii de înaltă cali
ficare în domeniul automatizării, 
care lucrau dispersați în secțiile de 
fabricație, au fost grupați intr-un 
colectiv complex, din care mai fae 
parte tehnologi, mecanici, proiectant). 
Scopul propus ? Conceperea și rea
lizarea mai operativă a unor noi 
sisteme de dispozitive automate. 
Numai în felul acesta se consideră 
că se va putea ține pasul cu nivelul 
atins pe plan mondial în producția 
de articole tehnice de cauciuc. Toți 
oamenii muncii din combinat sînt 
practic antrenați intr-o adevărată 
competiție pentru afirmarea inteli
genței creatoare proprii, înscrisă sub 
semnul unei remarcabile modestii. 
Pentru că nici directorul combinatu
lui, Corneliu Ionescu, nici inginerul- 
șef Dan Mazilu, nici tînăra secreta
ră de partid, inginera Gabriela Șen
droiu sau inginerii Marietă Iacșiser, 
Mircea Opriș, nici muncitorii Ilie 
Badea, Marian Chfvu, Constantin 
Dorobanțu, nici maiștrii Gheorghe 
Dragomir. Florea Apostol nu vor 
spune : „Eu sînt autorul cutărei sau 
cutărei tehnologii sau asimilări ori 
reconditionări". De fapt, e vorba de 
un spirit de echipă deosebit, de o 
concepție unitară, exactă, să-i zicem 
inginerească, referitoare la modul 
cum trebuie acționat pentru îndepli
nirea exemplară a planului de pro
ducție ..la zi". dar si Dentru pregă
tirea fabricației de mîine.

Marta CUIBUS
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Cabinetele pentru activitatea ideo
logică și politico-educativă desfășoa
ră. potrivit concepției larg cuprinză
toare ce a prezidat însăși organiza
rea lor în actuala formă, o complexă 
muncă de formare a conștiinței noi, 
socialiste, o bogată paletă de activi
tăți de educație revoluționară, avind 
totodată, importante răspunderi în 
îndrumarea și controlul activității 
politico-educative, în perfectionarea 
formelor și mijloacelor de înrîurire 
a conștiințelor. Din perspectiva aces
tor responsabilități am desfăștirat 
investigația de față în două dintre 
sectoarele municipiului București — 
unu și șase.

In chip firesc, in centrul preocupă
rilor cabinetelor pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă se 
află creșterea forței de înrîurire a 
învătămîntului politico-ideologic, 
sporirea capacității sale de a explica 
argumentat, convingător principiile 
și obiectivele politicii partidului, sar
cinile fundamentale ale actualei 
etape a construcției socialiste, de a 
mobiliza comuniștii, ceilalți oameni 
ai muncii la înfăptuirea exemplară 
a hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al partidului. Am reținut, așadar, 
înainte de toate, preocuparea pentru 
ca pregătirea propagandiștilor să 
cunoască efectiv un salt calitativ, să 
reprezinte un autentic ajutor pentru 
aceștia în activitățile pe care le con
duc în cursurile politico-ideologice. 
în cercurile politico-educative. O 
cerință care s-a desprins chiar din 
dezbaterile primelor teme, așa cum 
ne spuneau tovarășele Maria Geor
gescu și Viorica Bucur, director și, 
respectiv, consultant la cabinetul 
sectorului 6. Cu alte cuvinte, aceste 
dezbateri au evidențiat nevoia unei 
pregătiri care să sprijine efectiv 
propagandiștii în structurarea mal 
riguroasă a temelor și evidențierea 
ideilor esențiale ale acestora, în asi
gurarea unei argumentații bogate, 
profunde și convingătoare, în adec
varea lecțiilor la problemele majore 
ale muncii și vieții fiecărui colectiv, 
în priceperea de a utiliza corespun
zător materialul documentar si cel 
audio-vizual. Pornind de la aseme
nea comandamente, pregătirea pro
pagandiștilor, desfășurată în acest 
sector pe cîteva centre (mari Între
prinderi si platforme industriale) a 
cuprins informări politice de sinteză 
menite să-i ajute pe propagandiști 
să opereze mai ușor cu concepte si 
noțiuni proprii politicii partidului și 
statului nostru, o expunere urmată 
de dezbateri pe marginea temei 
aflate Ia ordinea zilei, întîlniri cu 
activiști de partid, cu cadre de con
ducere din întreprinderi. Alături de 
acestea au fost organizate acțiuni

& metodice în cadrul cărora prbpagan- 
ța diști-cu experientă-aa—înfățișat mo»- 

dul în care se pregătesc, modalitățile 
B de antrenare a cursantilor la dezba- 

teri, de folosire 
g-, mentar. 
fe Tocmai avînd 
j ța deosebită pe 
f acest context punctele de documen

tare politico-ideologică, < 
amintite înscriu dotarea și

a materialului docu-

în vedere lmportan- 
care o dobîndesc în

cabinetele
l activiza-

Aștemînd cîteva notații 
despre cultura tînărului 
scriitor, aș începe cu evo
carea unei întîmplări ce 
mi s-a părut semnificativă 
pentru subiectul abordat. 
La o ședință de cerc ști
ințific studențesc, desfășu
rată prin 1952 sau 1953 la 
Facultatea de filologie din 
București, în prezența pro
fesorului Tudor Vianu, un 
vorbitor plin de vervă a 
comis la un moment dat o 
gafă intelectuală. (Nu mai 
tin minte care era tema 
discuției șl, de altfel, nici 
nu are importanță). Luînd 
cuvîntul în continuare, un 
ooleg a încercat să-1 discul
pe : „Mă mir din partea 
lui cutare, este totuși un 
om - oare scrie...". „Poate 
că nu citește", a intervenit 
tăios. Tudor Vianu. Vorba 
profesorului a făcut repede 
ocolul facultății, care cu
prindea — atunci ca și 
astăzi — multi aspiranți la 
gloria literară. în conștiin
ța unora dintre ei ea a 
produs, cred, și un reflex 
autocritic,.cu urmări bine
venite în evoluția lor ulte
rioară.

Omul care scrie nu se 
deosebește de ceilalți, sub 
raportul lecturii, decît prin 
faptul că citește mai mult. 
Pentru ceilalți, lectura li
terară este o plăcere con
vertită în necesitate. Pen
tru omul care scrie, ea de
vine, mai presus de toate, 
o obligație profesională. 
Căci actul de a participa la 
creația de bunuri spirituale 
presupune implicarea în
tr-un vast dialog, în care 
vocile prezentului se con
fruntă mereu cu ale trecu
tului, într-o infinită curgere 
șpre viitor. Ce loc va avea, 
în acest edificiu armonic, 
sunetul propriei tale voci, 
iată o întrebare care tre
buie să-și afle răspunsul. 
Dar singura cale pentru a-1 
obține este intrarea în 
dialog.

în biografia lui Ion Budai 
Deleanu, întîiul mare scri
itor al nostru, stăruie 
multe zone obscure. Nu 
dispunem nici măcar de un 
portret al lui, dar avem 
totuși asupră-i o certitudi
ne esențială, bazată pe lec
tura operei : era un cunos
cător profund al literaturi
lor clasice și moderne. în- 
cercînd să-1 „vadă" pe 
autorul Țiganiadei, ochiul 
nostru îl deslușește într-o 
încăpere tapisată cu cărți,

„ •

Casa științei (în mijloc), din Rîmnicu Vîlcea

andă - obiectiv permanent

da acestora între preocupările de 
căpătîi. Reținem astfel din discuția 
cu tovarășa Ana Ferenczi, director 
al cabinetului sectorului 1, că au 
fost luate măsuri (fapt confirmat in 
investigația desfășurată în cîteva 
unităti economice din sector — în
treprinderea textilă „Dacia", între
prinderea „Laromet", întreprinderea 
„Grivița Roșie") ca toate punctele să 
dispună de materialele necesare bu
nei desfășurări a învătămîntului 
politico-ideologic de partid, ancoră
rii lui mai puternice în preocupă
rile și viața colectivelor de muncă. 
La începutul lunii octombrie a avut 
loc o întîlnire cu responsabilii punc
telor de documentare în vederea in
struirii și soluționării unor probleme 
organizatorice, urmînd ca la jumăta
tea lui noiembrie să aibă loc un 
schimb de experiență la complexul 
feroviar „Grivița Roșie" cu toți res

tilor de la învătămîntul politico- 
ideologic. Pentru cei? peste 200 de 
propagandiști de la întreprinderea 
„Semănătoarea", sub egida punctului 
de documentare politico-ideologică, 
au fost realizate pliante cu prin
cipalele date din documentele Con
gresului al XIII-lea, cu cifre 'privind 
principalii indicatori ai activității 
întreprinderii, privind desfășurarea 
întrecerii socialiste. Tot: aici au fost 
elaborate seturi de planșe și grafice 
pe care propagandiștii le pot con- 

' sulta și folosi în cercurile politico- 
educative. în sprijinul pregătirii 
propagandiștilor, aici au fost înre
gistrate "pe benzi . magnetice și se 
transmit la stația de radioamplifi
care fragmente din cuvîntările tova
rășului Nicolae Ceaușescu și din alte 
documente de partid, precum și' con
sultații pentru învătămîntul politico- 
ideologic. La pregătirea propagan

însemnări despre cabinetele pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă din municipiul 

București

ponsabilii punctelor de documentare 
din sector pentru a demonstra pe 
viu cum trebuie să arate, dar mai 
ales să funcționeze, un asemenea 
instrument important al propagandei 
de partid. „Ne-am propus și urmă
rim cu stăruință ca toate cele 218 
puncte de documentare politico-ideo- 
logică din sector să devină adevăra
te ..laboratoare" ale muncii politico- 
ideologice,— sublinia interlocutoarea. 
Tematica învățămîntului de partid 
din acest an, expresie a ridicării 
nivelului calitativ a întregii activi
tăți politico-educative prezintă un 
grad sporit de dificultate. Tocmai de 
aceea considerăm absolut necesară 
angajarea plenară a punctelor de 
documentare politico-ideologică în 
pregătirea propagandiștilor, in reali
zarea fișelor bibliografice, a mate
rialelor de studiu 
lor".

De altfel, am 
asemenea schimb 
ganizat în sectorul 6, la întreprinde
rea „Electrotehnica". S-au cristalizat 
în acest cadru, cum aprecia și tova
rășul Radu Enache.' secretar al Co- ■ 
mitetului 
rului 6, 
valoroase.
documentare politico-ideologică din 
întreprinderea-gazdă au fost realiza
te mape documentare tematice în 
sprijinul propagandiștilor și agitator 
rilor, al propagandei juridice, al 

“propagandei prin conferințe etc. 
Punctul de documentare politico- 
ideologică de la IPROMET a găz
duit, în săptămîna documentării 
noastre o dezbatere pe mar
ginea cuvlntării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la aniversarea a 
două decenii.de la Congresul al IX- 
lea al partidului, o consultație juri
dică, consultații în

necesare cursanti-
luat parte la un 

de experiență pr-

de partid 
inițiative și

Astfel, la
al secto-t 
preocupări 
punctul de

sprijinul cursan-

diștilor sînt utilizate, de asemenea, 
filme despre munca și viata oame
nilor întreprinderii, stăruindu-se cu 
deosebire asupra unor probleme pri
vind respectarea disciplinei tehnolo
gice, folosirea fondului de timp, gos
podărirea materiilor prime, energiei 
și combustibililor. Aceluiași scop îi 
servesc, de altfel, și seturile de dia
pozitive realizate aici. La întreprin
derea de confecții și tricotaje Bucu
rești au fost organizate puncte de 
documentare în secțiile de produc
ție.

La încheierea investigației noas
tre, tovarășul Nicolae Croitoru, se
cretar cu probleme de propagandă al 
Comitetului municipal de partid 
București, a subliniat că. din per
spectiva înaltelor exigențe pe care 
partidul nostru, personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu, le pune în 
fața Întregii activități politico-ideo- 
logice și cultural educative, de for
mare a conștiinței noi, revoluționare. 
Comitetul municipal de partid este 
intens preocupat de ridicarea nive
lului calitativ al muncii de propa
gandă. în ce privește cabinetele ac
tivității ideologice si politico-educa
tive. această cerință se pune cu 
acuitate îndeosebi pe planul creșterii 
eficientei învățămîntului de partid, a 
ridicării nivelului său calitativ, ■ în 
perspectiva realizării unei depline 
unităti între conținutul teoretic al 
temelor dezbătute și problemele con
crete,"'reale pe care le ridică prac-- 
tica socială, viata economică alertă a 
colectivelor de muncă din întreprin
deri. Se urmărește stăruitor legarea 
învătămîntului . politico-ideologic de 
îndeplinirea sarcinilor de producție, 
în ansamblul cărora preponderente 
sînt elementele intensive, de esență 
calitativă.

Tocmai din aceste rațiuni o bună

parte din instruirea periodică a pro- 
: pagandiștilor de către cabinetele
1 pentru activitatea ideologică-și poli-
i tico-educativă a sectoarelor Capi-
, talei se desfășoară, după cum s-a

constatat, și in ’intreprinderi. cu par
ticiparea cadrelor de conducere ale 

I acestora. Apreciem că pe această 
i cale se realizează .0 cunoaștere apro- 
1 fundată, „la sursă", a problemelor 
; concrete pe care le ridică activitatea
: economică, ceea ce asigură osmoza

acestora cu ideile teoretice pe care 
le promovează tematica programei 
de studiu.

S-a relevat, de asemenea, faptul că 
creșterea nivelului calitativ al învă- 
tămintului de partid in sensul for
mării unei temeinice gindiri econo
mice, dezvoltării unei atitudini îna
intate ' fată de muncă, educării 
patriotice, revoluționare a impus și 
necesitatea reorganizării punctelor 
de documentare politico-ideologică, 
în ideea realizării de fișe • bibliogra
fice. materiale, seturi de planșe, gra
fice pe specificul fiecărei forme de 
învătămînt, dotării cu operele tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Tot aici 
sînt organizate activități metodice, 
consultații. La nivelul cabinetului 
municipal al activității ideologice și 
politico-educative au fost realizate 
numeroase materiale documentare, 
de sinteză cum ar fi : „București în 
anii glorioși ai «Epocii Ceaușescu»", 
„București — împliniri și aspirații", 
„Două decenii de afirmare a politicii 
externe românești", au fost întocmite 
fișiere bibliografice pe forme de 
învătămînt, diafilme și diapozitive.

Tot în cadrul cabinetului munici
pal'au fost organizate colective care 
participă efectiv în unitățile e'conO- 
mice la solutionarea problemelor 
importante cu care se confruntă uni
tățile productive din Capitală cum 
ar fi : aplicarea noului mecanism 
economic, valorificarea materialelor 
recuperabile și refolosibile, a resur
selor energetice, creșterea producti
vității muncii, sporirâa rentabilității. 
Toate catedrele cabinetului municipal 
sînt antrenate în soluționarea unpr 
probleme concrete care sînt în aten
ția comitetului municipal de partid. 
Concluziile desprinse din asemenea 
activități vor fi valorificate și în 
cursurile de pregătire ale propagan
diștilor. pentru ca aceștia să le pre
zinte operativ în dezbaterile din In- 
vătămîntul politico-ideologic.

Evaluind cu exigentă neajunsurile 
ce s-au manifestat pe alocuri în des
fășurarea învătămîntului politico- 
ideologic. comitetul municipal de 
partid a adoptat un program de mă
suri a cărui îndeplinire este contro
lată sistematic, avindu-se îp vedere 
necesitatea însușirii temeinice a idei
lor cuprinse în documentele de partid. 

__ .angajarea.plenară.a oameailou-mUE-^.
cii în solutionarea problemelor de 
care depinde îndeplinirea planului 
din acest an și asigurarea condițiilor 
pentru abordarea cu succes a sarci
nilor viitorului cincinal.

Anchetă realizată
Ioan ERHAN 
Silviu ACHIM

de

Arta populară, o tradiție vie
Mai poate fi azi, cultura populară 

o permanentă a spiritualității ? Mai 
poate trăi, se mai poate dezvolta a- 
ceasta în sistemul sofisticat al civi
lizației moderne -sau se stinge lent, 
ineluctabil, o.rise retrage în oaze 
ferite de vîrtejuri ? Lucidă, susținu
tă de criterii științifice, cercetarea 
românească de specialitate, analizind 
din multiple unghiuri civilizația și 
cultura populară, a dat soluții speci
fice : arta populară trăiește, este vie, 
are o mare rezistență la presiunea 
timpului, cu fireasca condiție de a fi 
susținută. Prin aceasta nu s-a înțe
les niciodată să i se asigure o exis
tentă artificială climatizată. condiții 
de seră, ci susținerea ei nativă de în
cadrare în fluxurile actuale de la care 
primește și pe care poate să le influ
ențeze. Dublul sens al tradiției popu
late are un caracter benefic asupra 
dezvoltării noastre contemporane, atît 
în arhitectură, in arta peisajului sau 
elemente ale portului, cît, măi cu 
seamă, în literatură, muzică, artă 
plastică, .aflate la origini în folclor, 
din care' continuă să-și tragă puter
nice izvoare.

Fenomenul de continuitate și miș
care vie a culturii noastre populare 
se susține pe un sistem instituțional 
cuprinzător și în continuă dezvolta^, 
re.—eit- și-■ pe ■ existența unui rezervor 
uman format . în spiritul tradiției fol
clorice, apt s-o transmită și s-o ino
veze în continuare. în prima cate
gorie, rolul principal îl au așeză- 
mintele muzeale etnografice, prin ca
pacitatea lor de a prezerva elemen
tele originale, autentice ale fiecărei 
zone și de a sprijini metodic activita
tea de creație, ajutînd cu specialiști

aplecat asupra unei mese 
pline, la rîndu-i, de volu
me și manuscrise. Tot ast
fel îl vedem, de astă-dată 
călăuziți de mărturii pre
cise, pe tînărul Grigore 
Alexandrescu, adîncit în 
lecturi în chilia lui de sub 
scara mitropoliei sau răs
colind cu desfătare, în po
dul clădirii, grămada căr
ților aflate acolo. Și, in 
fine, pe Eminescu... La 
Cernăuți, în 1866, devenit 
custode al bibliotecii gim
naziului, adolescentul „în
cepu să trăiască, să viseze 
și să doarmă printre cărți" 
(G. Călinescu). Se spunea

așa
Eminescu

cummeniul creației, 
ne-o înfățișează 
în nuvela Sărmanul Dionis, 
se săvîrșește prin interme
diul unei cărți : Dan o 
primește din mîinile lui 
Ruben ca pe un instrument 
și simbol al puterii. Ne 
putem imagina ziua în care 
Dan o va transmite altui 
discipol, repetindu-i aces
tuia vorbele de demult ale 
magistrului : ..Adîncimea
mea tu o ai In tine, numai 
încă nedescoperită". Dar 
cartea, se cuvine să obser
văm, nu mai este întocmai 
cea veche ; ea și-a sporit 
între timp cuprinsul.

cunoașterii
și tînărul scriitor

mai tîrziu despre el că ar 
fi citit biblioteca în între
gime ! în anii următori, 
peregrinînd prin țară cu 
trupele teatrale, principalul 
bagaj al poetului era un 
geamantan plin cu cărți. 
Devenit în 1874, după în
toarcerea de la studii, di
rector al Bibliotecii Uni
versitare din Iași, Emines
cu se declara fericit de gă
sirea acestui loc, potrivit 
cu firea lui „singuratică și 
dornică de cercetare". „Fie
cine cum i-e vrerea despre 
dînsul samă deie-și“ ; pen
tru mine, imaginea cea mai 
vie, mai adevărată a poetu
lui este aceea în mijlocul 
cărților.

întrevăd pe buzele unora 
o întrebare judicioasă : 
oare cărțile se nasc unele 
din altele ? Nicidecum. 
Cărțile se nasc din expe
riența de viață a scriitori
lor, iar cultura reprezintă 
ea însăși o dimensiune a 
acestei experiențe. Nu 
m-aș grăbi să spun că e 
chiar dimensiunea princi
pală, dar voi afirma decis 
că e inalienabilă. în absen
ta ei, celelalte componente 
ale aliajului, oricît de pre
țioase în sine, își pierd 
principiul de coagulare 
specific. Inițierea în do-

Vorbeam mai înainte de 
„intrarea în dialog", adică 
de ceea ce, în terminologia 
actuală a studiilor literare, 
se nUmește „intertextuali- 
tate“. Este o idee fecundă, 
susținută mai demult de 
T. S. Eliot și pe care, fără 
să o teoretizeze, a aplicat-o 
la noi G. Călinesou, în Is
toria literaturii române : 
aceea că orice operă care 
se adaugă unei tradiții nu 
doar o îmbogățește, ci tot
odată o și modifică. „Ori
cine a acceptat ideea aces
tei ordini (a literaturii) — 
scria Eliot în 1919 — va 
admite că nu este absurd 
ca trecutul să fie modificat 
de prezent, tot așa cum 
prezentul este îndrumat de 
trecut". Așadar noii, scri
itori ii „modifică", vrînd- 
nevrînd, pe Eminescu și 
Sadoveanu, pe Caragiale și 
Arghezi, pe Slavici 
mil Petrescu.

întrebarea este 
fac : dacă această 
nie se arată rodnică sau, 
dimpotrivă, stingheritoare 
și vană. Independent de 
rezultate, relația în sine e 
obligatorie. Nimic nu se 
poate zidi în afara temeli
ilor existente, nimic nu se 
poate defini decît prin in
tegrare și delimitare. Pen-

și Ca-

cum o 
sincro-

tru a putea fi tu însuți, 
trebuie într-un fel1 să ■ te 
separi, dar pentru a te 
putea separa trebuie mai 
întii să te adăugi. Indivi
dualitatea noastră se ma
nifestă prin însuși modul 
de asimilare a culturii, prin 
felul în care ne tăiem 
drumul spre alții și, impli
cit, spre cunoașterea de 
sine. Un ins a cărui vir
tuală originalitate se risi
pește prin efectul, lecturi
lor poate fi sigur, că nici 
n-a avut-o. El n-are drep
tul să spună că și-ar fi 
pierdut identitatea creatoa
re, pentru că, practic, n-a 
avut ce pierde. • ,

O însemnare manuscrisă 
a lui Eminescu mi se pare 
sugestivă și lămuritoare : 
„Oamenii învățați, dar fără 
talent propriu, adică. purtă
torii științei moarte, mi-i 
închipuiesc ca o sală.. îritur 
necată, cu o ușă de intrare 
și cu una de ieșire. Ideile 
străine intră printr-o usă. 
trec prin întunericul sălii 
și ies pe cealaltă, indife
rente, singure și reci. Ca
pul unui om de talent e ca 
o sală iluminată, cu pereți 
de oglinzi. De-afară ideile 
vin intr-adevăr reci și’ in
diferente — dar ce socie
tate, ce petrecere găsesc.!".

Calitatea exactă a oglin
zilor cu care l-a înzestrat 
natura, fiecare om de ta
lent o va demonstra la 
timpul său. Nu există și 
mijloace de șlefuire aia-ces- 
tor oglinzi ? De bună sea
mă, există : munca asiduă, 
meditația concentrată, con
fruntarea, schimbul de opi
nii... Dar cel mai însemnat 
și mai cuprinzător dintre 
ele e. neîndoielnici partici
parea : tot ceea ce ne face 
să aparținem timpului nos
tru și tot ceea ce. facem 
pentru ca timpul să ne 
aparțină. Modelați de flu
xul istoric, sîntem totodată 
modelatorii acestuia, prin 
ansamblul înfăptuirilor 
noastre, care imprimă epo
cii chipul ei inconfundabil. 
Creația literară este ' ea 
însăși o formă a participă
rii. O formă specifică,' irh- 
plicînd răspunderi și exi
gențe specifice. Pentru 
orice om al prezentului, 
lărgirea continuă' ă orizon
tului de cunoaștere repre
zintă o nevoie vitală. Pen
tru scriitor,' pentru cel 
tinăr îndeosebi, e armura 
lui de luptă.

Ștefan CAZ1MIR
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Elocvente expresii ale conștiinței civice
Ne-am străduit veacuri, la rînd 

șă ne recunoaștem, să ne definim, 
să ne exprimăm prin mijlocirea 
artei ființa), națională, . Cîntecul a 
fost, din timpuri vechi, o cale po
trivită de a ne împărtăși simțirea, 
felul. de a înțelege realitatea, aspi
rațiile noastre de pace Și-liberta
te. Există in creația muzicală 
românească culori care nu se re
petă . pe. paleta muzicii nici , unui 
alt popor, culori ce oglindesc; ima
ginea vieții'specifice poporului ro- 

. mân. De la Anton Pann, cîntecul de 
toate zilele e im torent de melodii 
inecțițe, .luminoase, îndrăznețe, 
cînd optimiste, cind eroice, cînd 
împodobite în. aura .duioșiei și me
lancoliei. Expresivitatea lui izv.o- 

; răște. din conținut, ; modul lui de 
exprimare e fluid, mobil, cuceritor, 
în el se manifestă, cu vigoare,. fe
lul cum simțim, cum înnobilăm 
existenta prin poezie. Cîntecele lui 
Cipriân Porumbescu, bunăoară. 

: creatoare de a ti tea generoase ela
nuri, au prins in icoane, palpitante 
dragostea noastră de tară, idealul 
Unirii, solidaritatea naționala. De 
la el și. compozitorii generației. lui
— ca Wachmann, Flechtenmacher, 
Caudella, urmați de Musicescu, 
Kiriac, Vidu, Dima— cîntecul .se 
încorporează noțiunii de conștiință 
civică și patriotică,-muzica dobîn" 
dind semnificații . tot mai tonice. 
Melodiile inspirate ale celebrului

' vals de I. Ivanovici ■— un- mic 
poem închinat Dunării românești
— ne-au purtat emoțiile, gînduri- 
le, năzuințele,. în ritm de eîntec, 
pînă în cele mai depărtate edituri 
de lume. Cei răpiți de legănarea 
acestui vals românesc au intuit, în 
chemările lui. suflu! dragostei

' noastre de țară, al respectului nos
tru pentru om și omenie. El stă
ruie în cîntecele ..vocale și corale 
ale.,unor D;D. Botez, Bredipeanu,.

Chireseu, Cuclin, Cucu, Drăgoi, Ti- 
motei Popovici, Oancea, Stoia, apoi 
ale lui D. Bughici, Gh. Bazavan, 
G... Deriețeanu.. Gheorghe Dumi
trescu, Mircea Neagu, V. Grefiens, 
Tiberiu Olah, Radu Paladi, Al. 
Pașcanu, Doru Popovici, Sergiu 
Sarchizov, ca și1. în melodiile în
drăgite de mulțimi ale lui Gherase 
Dendrin.o, N.. Kirculescu, Elly Ro
man, .Ion Vasilescu, ale generației 
ce-i urmează, Giroveanu, Grigpriu, 
Mișu Iancu, H. Mălineanu, Temis- 
tocle Popa, Radu Șerban, V. Vese- 
lovski... Cîntecul nostru vocal și 
coral are un înțeles clar, fluidita
tea lui cucerește. Acordat la gra
dul de efervescență, trepidație, 
construcție ... a prezentului, el e 
urzit pe motivul speranței, al în
crederii, al dăruirii. . Trezește un 
răsunet prelung in mase, conștiin
ța colectivă, trăiește și se exprimă 
cu putere de seducție în vibrațiile 

. lui.
Cbnștienți de răspunderea ce re

vine artei, compozitorii noștri fac 
din muzica lor oglinda epocii, așa 
cum nu o dată a subliniat secre
tarul general al partidului. Reîm- 
prospătîndu-și sensibilitatea în 
contact, cu realitatea, cu spiritul 
vremii, și al culturii căreia îi. a- 
partih, într-o lume unde cuvîntul 
„construcție" predomină, compozi
torii noștri își- îmbogățesc nuanțe
le, își amplifică rezonanțele cu un 
simt concret al prezentului, spre 
ă-și ■ adapta limbajul și conținutul 
lui cerințelor vieții de azi, condi
țiilor istorice actuale. Generoasa 
orientare a artei . ultimelor două 
decenii . spre izvoarele vii, limpezi 
ale vieții și , muncii eroice a po
porului a rodit și rodește necon
tenit, cristalizînd noi opere des
tinate celor multi, menite să dăi
nuiască peste timp.

Georqe SBARCEA

centrele județene de 
creației populare și a 
tice de masă. Pe lingă așezămintele 
de interes național, fiecare județ, fie
care centru mai important, numeroase 
comune și-au amenajat cu mijloace 
proprii muzee etnografice, în jurul 
cărora se desfășoară adesea o vie ac
țiune de susținere a tradiției popu
lare, de atragere a generației tinere 
spre o zonă de mare interes.

Prestigiul și viabilitatea creației 
populare, afirmate în Festivalul na
tional „Cîntarea României", își do
vedesc cu tărie perenitatea în ve
trele de mare tradiție, acolo unde 
principiile lor seculare transmise din 
generație în generație se materiali
zează în viața cotidiană a colectivi
tăților, au exponenti creativi prin 
care atrag și modelează. Din geo
grafia spirituală foarte diversă a a- 
cestor zone se nasc și apar cU preg
nantă individualitate numeroși crea
tori populari, a căror virtuozitate ad
mirabilă se află la temelia dăinuirii 
pe mai departe a culturii noastre 
populare. Notorietatea multora este 
de acum o realitate, dar atîția alții 
își duc viata lor aparte în diverse 
părți ale țării. Despre cîtiva din a- 
ceștia, aflați în străvechea vatră ă, 

’ ''Maramureșului,"plină de tradiții, dă- 
'tinLși obiceiuri: neîntrecute In infe-M 
jlesț)ri1-.șjflfru.musete vom încerca să.. 
rostim.

Ceramica roșie nesmălțuită de Va
lea Izei, atît de frumos aranjată în 
muzeul județean de etnografie in ve
cinătatea unor exponate reprezenta
tive pentru civilizația dacică, are încă 
acei producători dăruiti. între aceș
tia, Tănase. Cocean, olar din comu
na Săcel, duce mai departe această 
artă a pămîntului ars venită de la 
străbunii noștri daci. în atelierul 
său. cu nelipsita roată a olarului și 
cuptorul de ars pămintul negru, ales 
cu grijă din locuri anume, uneori de 
la distante apreciabile, iau ființă de 
multe decenii din întîlnirea pămîn
tului cu focul acele întruchipări zvel
te . și sobre, de o simplitate severă, 
frumusețe reieșită din alcătuirea ma
teriei însuflețite de harul meșterului. 
Decoratiunile făcute cu o piatră nea
gră au forme geometrice de o auste
ritate clasică a tonurilor de contrast 
și de îngemănare, în același timp. 
Tănase Cocean are acasă o adevă
rată colecție de asemenea frumuseți, 
cu care a înzestrat și o expoziție per
manentă la școală. De altfel, de școa
lă se leagă o bună parte a vieții lui, 
unde a făcut de toate, dar mai ales 
și-a pus măiestria la indemîna co
piilor și a adolescenților de unde 
speră să apară acei pasionați înzes
trați. care să-i ducă munca ridicată 
Ia valoare artistică mai departe.

De altă natură, dar poate la fel de 
veche, este și ocupația lui Ion Albu, 
din satul Buciu. „Materia primă", 
altfel fără valoare, capătă prin arta 
lui străluciri de metale prețioase. 
Fragilul pai de griu se transformă in 
miinile lui iscusite in vestite clopuri, 
atît de îndrăgite de oamenii din păr
țile locului. Clopuri cu boruri mai 
late, foarte înalte pentru bărbați, 

. specifice zonelor etnografice Chioar 
și Codru, dar și din cele caracteris
tice pentru Maramureș și Oaș ; clo
puri pentru femei, împletite cu a- 
cea îndemînare și originalitate 
purtate atît la sărbători, Cît și la 
muncile cîmpului. Totul e auriu, nu
mai șnururile au culori variate. Cău
tate nu numai de oamenii locului, 
dar și în alte părți, obiecte prețioa
se pentru turiști, arta lui Ion Alba 
dă vestimentației luminozitatea re
laxantă a paiului de grîu făcut să 
împodobească cu lucirile lui un meș
teșug prețuit.

Portul popular maramureșean, atît 
de original și rezistent la presiunile 
modei, are în pieptarele făcute aici 
o piesă de mare frumusețe și pres
tigiu. Puțini sînt acei din părțile 
locului care să nu poarte un cojoCel 
înflorat de „tip Mar;v. cum ii spun 
specialiștii. Sînt numeroși artizani ai

îndrumare a 
mișcării artis-

acestei îndeletniciri, dar poate nici u- 
nul nu este atit de cunoscut ca Ni- 
coară Hoțea, din Șugatag. Este o 
chestiune de prestigiu să faci un 
pieptar la acest meșter care se apro
pie de virsta senectuții, un „cojoc de 
Hoțea" rivalizează in părțile acestea 
cu firma unei case de mode cunos
cute. Căutate de localnici, turiști sau 
simpli amatori, pieptarele lui îmbra
că cele mai cunoscute formații fol
clorice din județ Și participă la ex
poziții naționale. Piesă esențială a 
portului popular din zonă, pieptarul 
scurt fără mineci se face din lină 
naturală colorată (uneori și lină sin
tetică), cu motive florale în care, pe 
alocuri, se încastrează o mică buca
tă de oglindă. Culorile principale sînt 
roșu, verde închis și albastru, mar
ginile, la cele pentru femei, cu blă- 
nită neagră cu lina pe fată, iar la 
bărbați tivite cu carmanjie (piele sub
țire) vopsită în negru sau verde în
chis. Lucrătura de mare iscusință și 
armonioasă îmbinare coloristică face 
din pieptarul maramureșean una din
tre cele mai originale și frumoase 
piese ale portului popular românesc, 
atit de îndrăgit de oamenii locului, 
semn al sărbătorii și bucuriei. Nicoa- 
ră Hoțea dăruiește din experiența lui "> 
mai tinerilor învățăcei,-atit în atelie- ] 
rut său cît și în cadrul școlii popu
lare' dearță,. : j

Un port de mare originalitate șl ,.i 
prospețime asociat meșteșugului olă- î 
ritului, a mobilierului artizanal, a 1 
țesăturilor de largă diversitate, cu 
un loc aparte pentru cergi și covoa
re, este pus in valoare deplină de I 
iscusita arhitectură populară mara- ; 
mureșeană. Monumentele sale bine
cunoscute au impus un adevărat stil 
al prelucrării lemnului. Multi ciopli
tori în lemn, cum se considera a fi 
și Vida Gheza, au modelat trunchiu
rile gorunilor din codrii de aici in 
lucrări care înfruntă timpul. Intre ei, 
Patru Godja, din Vadul Izei, dă via
tă lemnului prinl’meșteșugul lui ar
tistic. Casele din lemn făcute de -el 
au . ca element reprezentativ pridvo
rul sculptat cu motive populare, in 
care pomul vieții .devine motiv pre
dominant, motivul solar (roate cu 
raze), motivul funiei, motive geome
trice stilizate, figuri antropomorfe 
sau zoomorfe (cap de cal) etc. Din 
miinile lui au ieșit multe din vesti
tele porti maramureșene in tradiția 
lui Gh. Borotă, Pătru Arba și a ai- 1 
tor cioplitori, pe care îi continuă. O 
serie de obiecte mărunte cu între
buințare casnică, cum sînt lingurile, 
căușele, lăzile de zestre și acele 
fuse cu „turgală", în jurul cărora 
folclorul local a țesut o adevărată le
gendă, au făcut din meșteșugul lui 
Pătru Godja o adevărată artă care 
și-a pus pecetea pe multe din tradi- . 
tionalele îndeletniciri ale cioplitorilor 
in lemn, în arhitectonica locală. Dacă 
meșteșugul său de cioplitor poate fi 
văzut in falnicele porți maramureșe
ne. in pridvoarele-unicat ale unor 
case, vocația lui de rapsod nu e mai 
puțin cunoscută, atît prin cîntece și 
poezie, cît și prin capacitatea lui de 
a participa la o animată activitate 
culturală.

Fiecare dintre aceștia s-au făcut 
cunoscuti și susțin prin măiestria lor 
zone diferite ale artei noastre popu
lare. dar împreună, cum aveam să 
aflăm de la Nicoară Timiș, directo
rul Centrului județean de îndrumare 
a creației populare și a mișcării ar
tistice de masă, aparțin unei zone 
folclorice vii. de reală autenticitate, 
în care generațiile se succed și duc 
mai departe o zestre spirituală de 
mare bogăție și frumusețe. Prețuiti 
și sprijiniți — cu toții laureati ai 
Festivalului național „Cîntarea 
României", ai altor concursuri și fes
tivaluri de prestigiu — artiștii popu- ■ 
lari maramureșeni sporesc cultura 
noastră contemporană cu uriașele co- 1 
mori de gînd și simțire ale geniului 
nostru popular.

i

Emil VASILESCU

tea t re
• Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30 : (sala Atelier) -: DI. Ce
ll ov e îndrăgostit — 19 ; (la clubul 
„Autobuzul") : Idolul și Ion Anapoda
— 19.
• Opera Română (13 18 57) : Travlata
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Mam’zelle Nitouche — 18,30.
0 Teatrul. „Lucia Sturdza Buiandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Trenurile mele — 19 : (sala Grădina 
Icoanei. 11 95 44) : Cintec despre mine 
Însumi — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atentie, se filmează — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 îl OS._ __________ ____ _ ,„____ _ sala
Magheru) : Amintirile Sarei Bernardt 
— 18.30 : (sala Studio) : Pensiunea 
doamnei Olimpia — 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic.

14 72 34) : Jocuri crude — 19 : (la Casa 
de cultură „înfrățirea intre po
poare") : Hotel „Zodia gemenilor" 
— 18.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Malavika Sar- 
kar (India) — 19.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare 
— 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tinăr printre alții — 9 : Pinocchio 
— 15-
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Noul nostru vecin — 10 : (sala din 
Piața Cosmonautilor) : Lungul nasu
lui — 15.
• Circul București (10 41 95) : Tom si 
Jerry Ia circ — 19.

a
• Căsătorie cu repetiție : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 
20.15. FAVORIT (45 31 70) — 11.15: 13.15: 
15.15: 17.15; 19.30. EXCELSIOR
(65 49 45) — 9: 11 : 13: 15.15: 17.30: 19.45.

• Heidl : DOINA (16 35 33) — 9: 10.45: 
12.30: 14.30.
• Declarație de dragoste: DOINA —
16.30: 18,45.------------------ ------
15: 17: 19.
• Masca
(17 08 58) — .. .......................r.
• Toamna bobocilor : LIRA (31 71 71)
— 15: 17: 19. FLACĂRA (20 33 40) —
9: 11: 13: 15: 17; 19.
O Urma castorului: DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15.
• Iarna bobocilor : DRUMUL SĂRII
— 17: 19. VOLGA (79 71 26) — 9: 11 : 
13: 15: 17: 19.
• Aripi de zăpadă : GIULESTI 
(17 55 46) — 9: 11 : 13. ARTA (213186)
— 9: II: 13.
© Pirații secolului XX : GIULESTI
— 15: 17: 19.
• Cavalerii teutoni : ARTA — 15: 19.
• Promisiuni : AURORA (35 04 66) —
9: 11: 13: 15: 17: 19. -------------
(85 77 12) — 9: 11 : 13: 15: 17.15: 19.30.
• Spectacol la miraj : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11.15: 13.30: 15.45: 18: 
20.15.
© Cămin pentru nefamllisti: LUMIN A 
C14 74 16) — 9; 11 : 13.15: 15.30: 17.45: 20.
• Primăvară fără soare : UNION 
(13 49 04) — 9: 11: 13: 15: 17; 19.
• Buletin de București : STUDIO

PROGRESUL (23 94 10)

de argint : GRIVIȚA
9: 11: 13; 15: 17: 19.

it: 13.15 :
— 15.30 :

FLAMURA

(59 53 15) — 9.30; 11.30: 13.30: 15.30:
17.30: 19.30.
• Cei șapte fantastici : DACIA 
(50 35 94) — 9: 11: 13: 15: 17: 19. sala 
MICĂ A HALATULUI — 17.15 : 19.30.
• Osceola : FESTIVAL (15 63 84) — 9: 
11,15: 13,30: 15.45: 18: 20.15.
• Timpuri de vitejie — 9: 
Jandarmul și extraterestrii
17.45: 20 : TIMPURI NOI (15 61 10).
• Legenda dragostei : PACEA
(71 30 85) —.15: 18.30. MUNCA (21 50 97)
— 15: 18.30.
© Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni in Rusia: GLORIA (47 46 75) — 
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.
• Joe Limonada : COSMOS (27 54 95)_  g- J] . 13. 15. . |9
• Spart.acuș: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9: 12: 15.30: 18.45.
• Strălucirea soarelui : CAPITOL 
(16 29 17) — 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 
20.15.
• Toată lumea este a mea : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9.15: 12.15: 15.30: 
18.45.
• Cursă Infernală : VICTORIA
(16 26 79) — 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.
• Lupii mărilor : FEROVIAR (50 51 40)
— 9: 11; 13: 15: 17: 19.15.
• Căpitanul răzbunării : BUZESTI 
(50 43 58) — 9: 11: 13: 15: 17: 19.

/
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Tovarășului TRUONG CHINH
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Vietnam

HANOI

Aflind cu profundă mihnire despre pierderile umane și materiale pro
vocate de recentele inundații, vă exprim dumneavoastră și poporului viet
namez prieten sentimente de compasiune din partea poporului român și a 
mea personal, iar familiilor Îndoliate sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

ÎN COLECȚIA „DIN GÎNDIREA SOCIAL- 
POLITICĂ A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, 

NICOLAE CEAUȘEȘCU“
în Editura politică a apărut, în limba engleză, volumul 

„DREPTURILE OMULUI IN LUMEA 
CONTEMPORANĂ”

PREȘEDINTELE CONSILIULUI EXECUTIV FEDERAL

U.R.S.S.: Tehnologii noi la extracția
metalelor rare

AL R. S. F. IUGOSLAVIA VA
DE PRIETENIE IN

La invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășa Milka Planint, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede-

Cronica zilei
Cu ocazia aniversării a 25 de ani 

de la stabilirea relațiilor diplomatice 
între România și Cuba, Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
a oferit un dejun in onoarea amba
sadorului Republicii Cuba la Bucu
rești, Rodney A. Lopez.

Au participat Maria Groza, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, alte persoane oficiale române; 
membri ai Ambasadei Republicii 
Cuba.

Adunare festivă consacrată aniversării a 125 de ani 
de existență a Liceului de matematică-fizică 

„Ștefan cel Mare" din Suceava
La Suceava a avut loc o adunare 

festivă consacrată aniversării a 125 
de ani de existentă a Liceului de 
matematică-Czică ..Ștefan cel Marc" 
din localitate./ ■- MO >

Intr-o atmosferă de puternică. în
suflețire. participantii la adunare, au. 
«dresat o telegramă tdvarășuluî 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii . Socialiste 
România. în care se arată :

..Sărbătorit în acest an în care în
tregul partid și popor au aniversat, 
prin efort creator, dăruire si abnega
ție revoluționară, cei 20 de ani care 
au trecut de la Congresul al IX-lea 
el Partidului Comunist Român, de 
cind la cîrma destinelor naționale 
sînteti dumneavoastră, mult iubite si 
stimate conducător al partidului si al 
țării, liceul nostru, întinerit și mo
dern dotat, se adaugă neasemuitelor 
zidiri ne care le-a cunoscut Româ
nia în perioada ne care atît de

Concurs organizat de Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii

Comitetul Național pentru Apă
rarea Păcii organizează in anul 198S 
concursul pe bază de buletine „Fon
dul! Păcii", cu tema : „1986 — Anul 
Internațional al Păcii. Vocația de pace 
o poporului român, permanență a 
străvechii sale istorii, strălucit con
sacrată în Epoca Nicolae Ceaușescu".

Prin conținutul său, concursul se 
Încadrează in ampla acțiune de edu
care politică și patriotică a maselor, 
de popularizare și susținere a 
hotăririlor Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român, a 
strălucitelor inițiative ale Româ
niei socialiste, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru dezarma

vremea
Institutul do meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 30 octombrie, ora 20 — 2 no
iembrie. ora 20. In tară t Vreme schim
bătoare. cu cerul temporar noros. Vor 
cădea preclpltatit sub formă de bur
niță șl ploaie. îndeosebi In nordul sl 
vestul tării, vtntul va sufla slab nînă 
ta moderat, cu intensificări locale In 
Banat din sectorul sud-vest, iar in re- 
îlunlle estice din sectorul sudic. Tem

EFECTUA 0 VIZITA OFICIALA 
ȚARA NOASTRĂ

ral al Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia, va efectua o vizită ofi
cială de prietenie in țara noastră. în 
prima decadă a lunii noiembrie 1935.

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Turcia, ambasadorul acestei 
țări la București, Siireyya Yuksel, a 
oferit, marți, o recepție.

Au participat Ludovic Fazekas. vi- 
ceprim-minlstru. membri ai guvernu
lui, reprezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, oa
meni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

drept si frumos o numim ..Epoca 
Nicolae Ceaușescu". enocâ ce va ră- 
mine încrustată cu litere. de aur în 
Istoria nepieritoare a patriei.

Multumindu-vă pentru tot ce ati 
făcut si faceți aure binele, prosperi
tatea, înflorirea și demnitatea Romă-' 
niei. dumneavoastră. împreună cu 
mult, stimata tovarășă academician 
doctor inginer Elena Ceausescu, ne 
angajăm, si în acest moment solemn, 
de adîncă trăire pentru noi. ca. îm
preună. profesor, elev si părinte, 
scoală, uzină si ogor roditor, .să fa
cem un tot comun pentru ca tînăra 
generație, pregătită la cele mai. înalte 
cote ale cunoașterii umane, educată 
în spiritul dragostei nețărmurite, fată 
de partid si patrie. 6ă participe cu 
înalt devotament revoluționar la 
înălțarea României socialiste de azi. 
la construirea României comuniste de 
mîine".

(Agerpres)

re, pentru făurirea unei lumi a 
păcii, fără arme și fără războaie, 
pentru securitate și cooperare inter
națională.

Concursul este dotat cu 760 premii. 
Buletinele pot fi procurate, după 10 
noiembrie 1985, prin comitetele ju
dețene, municipale și orășenești pen
tru apărarea păcii, prin întreprin
deri, instituții, cooperative și așeză- 
mintele culturale de la orașe și sate, 
în Capitală, buletinele pot fi procu
rate de la Comitetul municipal pen
tru apărarea păcii București, str. 
Biserica Amzei nr. 29, și de la comi
tetele pentru apărarea păcii ale sec
toarelor.

peraturile minime. în creștere, vor ti 
cuprinse între minus 2 si 8 grade, mai 
coborite in depresiuni, iar cele ma
xime intre 5 și 15 grade, izolat mai ri
dicate în sud-est. Dimineața se va 
semnala ceată. In primele nOpti — bru
mă locală. In București : Vremea va 
deveni schimbătoare, cu cerul tempo
rar noros. favorabilă burniței sau ploii 
slabe In a doua parte a intervalului. 
Vint slab plnă la moderat. Temperatu
rile minime. în creștere ușoară, vor tl 
cuprinse între zero șl 4 grade, mal co
borite în prima noapte, iar cele ma
xime intre 12 și 15 grade. Dimineața 
ceată.

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEIDIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEir'

LUDUȘ : în funcțiune — 

o nouă capacitate 
de producție

Pe platforma Fabricii de anvelope 
din Luduș a fost pusă in funcțiu
ne o nouă capacitate de producție. 
Este vorba de secția de preparare 
și amestec a cauciucului brut, ma
terie primă necesară fabricării de 
camere și anvelope, precum și a 
materiei utilizate la producerea 
benzilor de reșapare și a garnitu
rilor din cauciuc. O dată cu punerea 
in funcțiune a acestei capacități, 
întregul necesar de materie primă 
pentru producția de bază a fabri
cii va. fi realizat in unitate. 
(Gheorglje Giurgiu).

DOLJ : Producție fizică 

peste prevederi
Ferm hotărî te să încheie cu bune 

rezultate economice actualul an si 
cincinal, să nună baze sigure pro
ducției pentru anul viilor, colecti
vele de oameni ai muncii din indus
tria iudetului Dolj depun eforturi 
stăruitoare Pentru îndeplinirea 
exemplară si depășirea sarcinilor ce 
le revin. Astfel. în perioada care a 
trecut din acest an. 73 unităti eco
nomice și-au îndeplinit si depășit 
sarcinile de plan la indicatorul oro- 
ducție-marfă industrială cu 337.5 
milioane lei. Cele mai bune rezul
tate au fost înregistrate iu între
prinderile de confecții Craiova, de 
celule electrice si de mecanică 
Băilești. și de Trustul de antrepri
ză generală construcții industriale 
Dolj. De menționat că întregul suor 
de producție s-a obținut oc seama 
creșterii productivității muncii cu 
11 046 lei pe om al muncii față de 
sarcina Planificată. (Nicolae Băbă- 
lău).

GALAȚI : Se modernizează 

gara de călători
Se află în fază de finalizare lu

crările de modernizare a gării de 
călători din Galati. Ele au vizat 
șuprăînăltarea si mozaicarea pe
roanelor. precum si acoperirea lor 
cu copertine. S-au realizat lucrăjri 
de înfrumusețare a împrejurimilor 
acesteia. Se are, totodată, în vedere 
dotarea peroanelor cu chioșcuri de 
diferite utilități. (Dan Plăeșu).

INFORMAȚII SPORTIVE
ȘAH • Echipa feminină a Româ

niei (Dana Nuțu, Cristina Bădulescu) 
a repurtat un frumos succes la bal
caniada de șah de la Iraklion (Gre
cia), clașîndu-se pe locul I cu 8,5 
puncte, urmată în clasamentul final 
de Bulgaria 7 puncte, Iugoslavia 7 
puncte. Grecia 4 puncte. In concursul 
masculin a cîștigat Iugoslavia (16,5 
puncte), urmată de România (15 p), 
Bulgaria (13,5 p). Grecia (8 p). Tur
cia (4 p). La juniori locul I a revenit 
echipei Bulgariei (11 puncte), urma
tă de Iugoslavia (10 p), România 
(9,5 p). Grecia (7 p). Turcia (5,5 p)
• Cea de-a 21-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial de șah 
dintre marii maeștri sovietici Ana
toli Karpov si Gări Kasparov a fost 
amînată pentru joi 31 octombrie, la 
cererea lui Kasparov, care, dună cum 
se știe, conduce cu scorul de 11—9..
• Fostul campion mondial Mi
hail Tal (U.R.S.S.) conduce în 
turneul candidatilor la titlul mondial 
de șah de la Montpellier, avînd 7,5 
puncte dună 12 runde. îl urmează în 
clasament lusupov cu 7 nuncte. Tim- 
man 7 puncte (1). Beliavski 6 punc
te (1). Sokolov 6 puncte (1). Cernin 
6 nuncte (1). Portisch 5,5 puncte (1). 
Spasski 5,5. puncte (1) etc. Primii 
patru clasați se califică centru se
mifinalele turneului candidatilor. 
Pină la încheierea concursului de 
la Montpellier au mai rămas de dis
putat trei runde.

FOTBAL. • Astăzi la Rîmnicu 
Vilcea șe dispută meciul dintre for
mația locală Chimia si Sportul stu
dențesc București, restant' din eta
pa a VI-a a campionatului diviziei A 
la fotbal. Partida va începe la ora 15.
• La Madrid. în finala campiona
tului mondial de fotbal în sală, echi
pa Braziliei a dispus cu scorul de 
3—1 (1—0) de formația Spaniei.

CICLISM. Pe velodromul olimpic 
„Krilatskoe" din Moscova, ciclistul 
sovietic Viaceslav Ekimov a stabilit 
un nou record mondial al orei cen
tru amatori (pistă acoperită), cu re
zultatul de 48,448 km. Această per
formantă reprezintă al 5-lea rezultat 
din toate timpurile, atît la profesio
nist!. cit si la amatori.

SATU MARE : Cantine

pentru mecanizatori
In maj multe unităti ale Trus

tului. județean S.M.A. Satu Mare 
s-au construit și dat în folosință 
cantine cu cite 100 locuri Si mi- 
crocaiitine cu circa 30 locuri fie
care, altele aflîndu-s.e în curs de 
finalizare. Este de subliniat fap
tul că. pe lingă aceste .cantine și 
microcantine, s-au amenajat micro- 
ferme pentru creșterea porcilor.

Rină acum au fost date in fo
losință cantine și microcantine pen
tru mecanizatori la Odoreu. Piș- 
colt. Mădăras. Cărei, Gelu și al
tele. urmind ca astfel de unităti să 
se înființeze în curind la S.M.A. 
Ardud și Tășnad. In anul viitor 
va fi continuată construirea micro- 
cantinelor si în alte numeroase 
unităti. pînă la finalizarea acestei 
acțiuni în toate secțiile de meca
nizare. (Ootav Grumeza).

BUHUȘI : Noi edificii social-edilitare

Cine nu a mai tre
cut in ultimii ani prin 
orașul Buhuși cu greu 
l-ar mai putea recu
noaște. Străvechiul 
tîrg al textilistilor de 
pe Valea Bistriței, ri
dicat la condiția de 
oraș modern în peri
oada care a trecut de 
la Congresul al IX-lea 
al partidului. și-a 
schimbat cu totul în
fățișarea. Constructo
rii au înălțat si dat în 
folosință. în ultima 
vreme, noi obiective 
social-edilitare de mare

importanță pentru lo
cuitorii de aici. în 
centrul orașului, ca si 
in noile cartiere, au 
fost Înălțate blocuri 
moderne de locuințe, 
care însumează aproa
pe 3 000 de apartamen
te, 5 școli de cultură 
generală, un liceu in
dustrial cu profil tex
til, o scoală profesio
nală, 13 grădinițe și 4 
creșe. spatii comercia
le și de servire a 
populației. în suprafa
ță de peste 10 000 me
tri pătrati. un spital

„V. S. DT (Franța):

Bionica, sau natura
Ce legătură există între păstrăv 

șl pompierii din New York? între 
năpîrcă și' tălpile antiderapante? 
între larva-de viespe și antigel ?

La toate aceste întrebări răspunsul 
îl oferă bionica. Dar ce este oare 
bionica ? Este o știință care studia
ză „invențiile" naturii, pentru a le 
aplica în domeniile industriale, așa 
cum, de pildă, aviația s-a inspirat 
după zborul păsărilor. Căci de patru 
miliarde de ani — de cind lumea e 
lume — natura nu a încetat să năs
cocească idei pentru a ajuta ființele 
vii să se adapteze mai bine la me
diul lor. De ce oare omenirea nu 
ar profita și ea de pe urma acestei 
vast e experiențe ?

Aceasta este bionica : arta de a 
imita sau de a se inspira din natură 
în scopul de a rezolva problemele 
noastre sau, pur și simplu, de a trăi 
mai bine, mai confortabil.

Păstrăvul a oferit un bun exem
plu pompierilor din New York. Se 
cunoștea faptul că sub efectul unui 
stres — prezența unui pescar, de 
exemplu — pielea păstrăvului se
cretă un fel de lubrifiant (un mucus) 
care ST ajută să-și mărească viteza 
de. inot, permltindu-n să se îndepăr
teze rapid de primejdie. Acest lu
brifiant a fost sintetizat în labora
tor. El a fost comercializat sub for
ma unei pudre numită Polyox, care, 
dizolvată in a.pă. îi accelerează de
bitul și o face să „alunece" mai 
bine. Pompierii din New York fo
losesc acest praf în scopul de a mări 
debitul furtunelor pentru stingerea 
incendiilor.

Cercetători de la Universitatea din 
Amiens au conceput, recent, un 
robot care are toate caracteristicile 
rimei. Asemenea rimei, acest robot 
se deplasează prin tîrire și se poate 
scinda, ca și ea, în mai multe „tron
soane" autonome, fapt deosebit de 
util pentru explorarea tunetelor cen
tralelor nucleare, mult prea pericu
loase pentru om.

Jacques Rougerie a studiat modul 
de viată al păianjenului de apă, care

PITEȘTI : Valorificarea 

resurselor energetice 
refolosibile

La Combinatul petrochimie Pi
tești se desfășoară ample acțiuni 
de recuperare a resurselor energe
tice refolosibile de la instalațiile 
acestui mare obiectiv economic. 
Prin eforturile-conjugate ale spe
cialiștilor de aici și ale celor de la 
Institutul de inginerie tehnologică 
și proiectare pentru industria chi
mică București s-a pus in funcțiune 
o instalație de recuperare a căldu
rii din turnurile de răcire și livra
rea acesteia sub formă de energie 
termică populației ce locuiește in 
apartamentele din zonă. Acțiunile 
de recuperare a resurselor energe
tice refolosibile au fost extinse și 
la alte obiective ale combinatului. 
(Gheorghe Cirstca).

cu policlinică si alte
le. De asemenea, au 
fost construite și mo
dernizate un mare nu
măr de străzi, s-au a- 
menaiat spatii verzi si 
parcuri. în anii viito
rului cincinal se vpr 
da in folosință noi 
blocuri. de locuințe, 
școli, grădinițe, creșe, 
spatii comerciale si 
alte obiective social- 
edilitare. realizate prin 
munca oamenilor si 
pentru oameni. (Gheor- 
ghe Baltă).

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

ca sursă inepuizabilă de progres tehnic
depozitează bulele de aer intr-un fel 
de clopot submersibil sub care poate 
să respire și să-și pîndească în li
niște prada. El s-a inspirat după 
modul de viață ai acestui păianjen 
pentru a construi adăposturi ce per
mit scafandrilor și oceanografilor să 
stea sub apă săptămini întregi.

Lumea animală este inepuizabilă. 
Năpîrca a constituit recent obiectul 
de studiu al unor cercetători in do
meniul anatomiei comparate. Preo
cupați de modul perfect în care a- 
ceastă reptilă escaladează dunele de 
nisip fără să alunece niciodată, ei 
au studiat solzii săi de pe abdomen 
cu ajutorul unui mioroscop puternic 
și au descoperit că secretul constă 
in. modul in care sint dispuși solzii. 
Pornind de la acest sistem, au rea
lizat un aliaj care de atunci ser
vește drept îmbrăcăminte pentru 
schiorii participant! la cursele de 
fond.

Bufnița ii preocupă pe inginerii 
armatei americane. Dacă ne amintim 
că in 1896, pentru a construi fai
mosul său planor cu aripi nervura- 
te, Clement Ader s-a inspirat după 
morfologia liliacului, ne dăm seama 
în ce măsură îi preocupă bufnița pa 
inginerii aeronautici ai forțelor ar
mate americane. Incitați de zborul 
ei silențios, aceștia au constatat că 
el se datora penajului său foarte 
fin. în prezent ej pun 1a punct un 
avion care acoperit cu un strat fin 
de nylon ar fi capabil să zboare cu 
maximă silentiozltate.

Este adevărat că în domeniul 
aeronauticii păsările constituie o sur
să inepuizabilă de descoperiri și idei.

Pornind de la faptul că păsările 
iși dirijează zborul fără „cîrmă", 
numai prin modularea aripilor, 
N.A.S.A. și firma „Boeing" au pus 
la punct de curind programul M.A.W. 
— Mission Adaptive Wing — (aripi 
cu curbură variabilă, din fibră de 
sticlă, care se modifică automat cu 
ajutorul ordinatorului, astfel ineît se 
adaptează condițiilor de zbor).

Dar pentru forțele armate ameri

După mai mulți ani de căutări și 
experimentări, inovatorii de la 
Combinatul de plumb și zinc 
„V.I, Lenin" din Ust-Kamenogorsk, 
împreună cu cercetătorii de la o 
serie de institute,, au creat o tehno
logie pentru extragerea metalelor 
rare din reziduuri — scrie ziarul 
„PRAVDA". Ca rezultat al aplicării 
acestei tehnologii, au putut fi obți
nute cantități sporite do indiu și 
taliu. Combinatul extrage in pre- 

'zent 18 elemente chimice și reali
zează 28 tipuri de produse.

Metalele rare se extrag din rezi
duurile producției metalurgice — 
relatează ziarul intr-un articol al 
corespondentului său de la Ust- 
Kamenogorsk. La început se fo
losea metoda sedimentării chimi
ce. Dar prin această metodă se 
pierdeau componenți prețioși și 
se cheltuiau multă muncă, ener
gie electrică și materiale. 'Treptat 
s-a conturat o nouă tehnologie. în
temeiată pe separarea metalelor

R.S. CEHOSLOVACĂ: Imperativei 
progresului tehnico-științific

Intr-un articol consacrat pregăti
rilor pentru cel de-al XVII-lea 
Congres al P.C. din Cehoslovacia, 
convocat pentru luna martie a anu
lui viitor, revista „ZIVOT STRA- 
NY“ scrie că „rezultatele obținute 
pînă in prezent in dezvoltarea eco
nomiei trebuie privite in mod lucid, 
tn cadrul pregătirii Congresului, in 
aprecierea rezultatelor și eficientei 
muncii in întreprinderi, uzine, la 
fiecare loc de muncă este necesar 
să se acționeze cinstit, critic și 
autocritic, cu sinceritate comunistă. 
Numai un asemenea bilanț poate 
constitui un punct de plecare just 
pentru stabilirea noilor sarcini, 
pentru mersul cu succes înainte".

Dezvoltarea științei și tehnicii — 
arată revista — trebuie înțeleasă ca 
o sarcină strategică a economiei, 
fără de care nu se poate merge 
mai departe. A ține pasul cu lumea

R.P. MONGOLĂ: Noi repere economice
în Gobi

în ultimii ani, viața s-a schim
bat mult in aimacul (regiunea) 
Gobi de Sud, care iși are centrul in 
orașul Șaișande — scrie, intr-un ar
ticol, revista „MONGOLIA". Prin
cipala ramură a economiei este aici 
creșterea animalelor, numărul aces
tora ajungind la 884 de mii. Circa 
80 la sută din șeptel este cuprins in 
gospodăriile de stat, in care se des
fășoară șl o intensă activitate de 
selecție, sovhozul „Sumbăr", de pil
dă, obținind bune rezultate in creș
terea oilor caracul.

în aimac se construiesc un com
binat alimentar, un sistem central 
de încălzire, ca și locuințe. în mai 
multe locuri a început extracția

cane. campionul campionilor rămine, 
desigur, delfinul, datorită rapidită
ții sale : 64 km/h (ca și un port
avion). Or. recent s-a descoperit că 
pielea acestui mamifer prezintă o 
textură sub formă de bastonașe mi
nuscule elastice, care joacă rolul de 
amortizoare, reducînd formarea de 
virtejuri. După acest model, o firmă 
americană a pus la punct Lamifle- 
xui, o piele de delfin artificială, care 
ar urma să acopere corpul subma
rinelor.

De fapt, natura este o „bancă" 
inepuizabilă de date. Iar atunci cind 
crede că inventează, omul nu face 
decît să reproducă, fără să știe, 
„brevete" naturale.

De exemplu, de foarte multă vre
me viespile „au pus la punct" anti- 
gelul. Acesta este totuna cu glicero- 
lul, pe care noi îl turnăm iama în 
radiatoarele mașinilor. Viespile sint 
capabile chiar să sintetizeze un an
tigel de o calitate superioară, cu 
care rezistă la temperaturi mai 
coborite de —45°. Acesta are, de 
fapt, o dublă întrebuințare, pentru 
că încă din primele zile calde vies
pea transformă antigelul în combus
tibil. Omul nu a reușit încă acest 
lucru. De altfel, insectele au multe 
alte taine fascinante care îi preocu
pă pe cercetători.

Care este energia folosită de licu
rici ? Este o întrebare pe care și-o 
pun economiștii, dacă ne gindim că 
aceste mici insecte au un randament 
luminos de 90 la sută, o cifră care 
îi uluiește pe cercetători, atunci 
cind se știe că intr-o lampă, chiar 
cea mai perfecționată, acest randa
ment, în raport cu energia consu
mată, este de doar 7 la sută !

Ce să mai spunem de artropod ? 
Acest vierme micuț, care nu ne spu
ne aproape nimic, a descoperit se
cretul „învierii". Atunci cind condi
țiile sint nefavorabile, de exemplu 
cind este prea cald, el se deshidra
tează și se rehidratează. adică „re
învie", îndată ce Începe să plouă. De 
altfel, artropodul. acest campion al 

după greutate și alte proprietăți. 
De exemplu, pentru obținerea in- 
diului, care in natură se găsește 
mai rar decit aurul și se „ascunde" 
mai iscusit, mascindu-se sub forma 
unor roci obișnuite, se folosea o 
tehnologie complicată, constînd din 
23 de operații. Metalul .prețios era 
recuperat într-o mică măsură și re
venea prea .scump. Nu o dată s-a 
pus chiar problema de a se opri 
producerea lui. Noua metodă constă 
din numai citeva operații si. ceea 
ce este important, se reduc la mi
nimum pierderile și costul lu
crărilor.

Tehnologia modernă de extragere 
a metalelor rare este o parte inte
grantă a producției metalurgice 
fără reziduuri — scrie ziarul. Colec
tivul combinatului ocupă unul din 
primele locuri pe ramură în folo
sirea complexă a materiei prime, 
economisirea metalelor, combustibi
lilor și energiei electrice.

și a face față cerințelor consuma
torilor implică ridicarea sistematică 
a nivelului tehnic al economiei, a 
productivității muncii sociale, robo
tizarea și automatizarea producției 
și crearea unei baze pentru îm
bunătățirea calitativă a nivelului 
de trai. Acestea sint cerințe cate
gorice ale prezentului. Ele impun 
înfăptuirea unor transformări struc
turale, modernizarea construcțiilor 
de mașini, electrotehnicii și altor 
sectoare de virf ale industriei pre
lucrătoare, intensificarea și dez
voltarea stabilă a producției agri
cole șl alimentare.

„Cerința categorică a accelerării 
dezvoltării intensive a economiei 
ne obligă să mobilizăm mai ener
gic toate rezervele accesibile exis
tente — arată revista. Pentru a le 
folosi nu este nevoie nici de noi 
investiții, nici de alte resurse".

unor bogății subterane, intre care 
petrol, cupru, fluorlt, cărbune. Pe 
teritoriul aimacului s-a construit șl 
o cale ferată, care leagă 40 la sută 
din localități cu centrul regional.

O dată cu dezvoltarea economică, 
tn ultimii ani s-au obținut succese 
și in sfera socială. Acum funcțio
nează aici 16 școli medii, o școală 
profesională, cinematografe, biblio
teci. Dar locuitorii nu se mulțu
mesc cu cele obținute — afirmă re
vista. Pînă in 1990 șeptelul va ajun
ge la 928 de mii de capete, toate 
raioanele și localitățile vor avea le
gături telefonice cu centrul, se vor 
extinde irigațiile..

liofilizării. poate, de asemenea, În
frunta temperaturi impresionante : 
zero absolut, adică —273°C. Și poate 
reînvia atunci cind condițiile rede
vin normale.

Biologii n-au descoperit încă taina 
sa. Dar in anii '50 s-au inspirat din 
viața artropozilor pentru a pune la 
punct crioconservarea. Cu alte cu
vinte. conservarea prin frig a siste
melor vii, sub fomă de „subansam- 
ble". gata de a fi ulterior folosite, 
cum sint spermatozoizii, ovulele, 
globule roșii, oase etc.

Liliacul, de asemenea, constituie o 
mină de aur pentru bionicieni. El 
dispune de un sonar, receptor si 
emițător în același timp, care îl face 
să fie campion mondial in ceea ce 
privește evitarea obstacolelor. Micul 
mamifer cu aripi scrutează spațiul 
emițind un ultrasunet. Așteaptă 
ecoul și analizează imediat mesajul 
asemenea unui ordinator ultrasofis- 
ticat pentru a evalua nu numai dis
tanta care îl separă de obiect, ci și 
toate caracteristicile sale. El este ca
pabil să detecteze la o sută de me
tri un stilp de telegraf, să evite un 
obstacol sau, dimpotrivă. să captu
reze o musculiță. Inspîrindu-se după 
comportamentul său. cercetătorul 
britanic Pr. Kay a conceput recent 
un sonar pentru nevăzători, care ar 
urma să le permită să se ghideze 
după ecourile recepționate. Dar sin- 
tem încă departe de a rivaliza cu 
acest mic mamifer zburător.

De altfel, nu putem rivaliza nid 
măcar cu șarpele cu ochelari, teribi
lul crotal, ai cărui ochi acționează 
ca un termodetector. Grație celor 
500 000 de celule senzoriale alo glo
bului său ocular, el este capabil să 
„vadă" în noaptea cea mai neagră 
„silueta calorică" a victimei sale, a- 
semenea ochelarilor cu raze infra- 
roșii care permit militarilor să vadă 
pe timpul nopții-

Dar, în ceea ce privește războiul, 
fără Îndoială că scorpionul este cel 
care ii preocupă cel mai mult pe 
cercetătorii din laboratoarele mili
tare. El este singura ființă vie care 
poate rezista radiațiilor nucleare. Și, 
In caz de holocaust nuclear, ar pu
tea fi singurul supraviețuitor, dacă 
intr-o zi nu se va descoperi secretul 
carapacei sale negre,
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• DE TREI ORI CIT BIG BEN.
Gigantica platformă petrolieră „Magnus", 
apartinind companiei „British Petroleum", 
înaltă de 312 metri — de trei ori înălțimea 
renumitului turn londonez Big Ben — a 
intrat in funcțiune, incepind să extragă 
titei si gaze din zăcăminte aflate la peste 
trei kilometri sub nivelul Mării Nordului, 
la 200 de kilometri nord-est de arhipelagul 
•Shetland.

- Cîntărind 70 000 de tone. „Magnus" este 
cea mai mare structură de otel dintr-o 
singură piesă construită oină acum in lume. 
Cel mai puternic 
asamblat, vreodată 
sumind 90 000 de 
această platformă 
nină la destinație. ..
Maureen, unde urmează să atingă, in final, 
o productivitate de virf de 70 mii de barili 
dc zi. De pe această platformă, prevăzută 
temporar să fie legată de nava de deser
vire Polycastle. vor fi forate în următorii 
doi ani 15 puțuri direcționale, la care se

grup de remorchere 
în anele britanice — in- 
cai putere — a tractat 
prin Marea Nordului, 

adică la cimpoi petrolier

vor adăuga șapte puțuri submarine cu 
comandă de la distantă, ce vor fi conectate 
la platformă prin conducte îngropate.

Platforma este ancorată în solul marin cu 
ajutorul a 36 de piloni de otel lungi de 110 
metri fiecare, fiind capabilă să reziste la 
valuri de 31 metri si la o viteză a vîntului 
de 160 km la oră. Partea superioară a plat
formei adăpostește echipamentul de tratare 
a țițeiului si a gazelor, o centrală electrică 
de 75 MW — suficientă pentru alimentarea 
cu energie electrică a unui oraș cu .85 mii 
locuitori — și un imobil cu opt niveluri 
pentru cazarea a 200 de persoane. Pe plat
formă se mai găsesc, de asemenea, o sondă 
de forai și o punte de aterizare pentru eli
coptere.

• IN INTIMITATEA PROCESE
LOR CHIMICE. Controlul direct șl 
continuu al unor. fenomene si procese care 
au loc in mediu lichid constituie o opera
țiune anevoioasă. Tocmai pentru a ușura 
această muncă de supraveghere, specialiști

Japonia au realizat un 
care permite urmări- 
exterior. a respective- 
cele mai mici detaili. 
imaginile mărite luate 
proiectate pe un ecran 

este alcătuit

de la două firme din 
nou. hidroraicroscop 
rea confortabilă, din 
lor procese, pînă în 
Și aceasta, deoarece 
în mediul lichid sint .._ ... 
exterior. Hidromicroscopul 
dintr-un microscop cilindric, o cameră de 
luat vederi sl o lampă care emite 3 600 de 
flashuri ne minut, adică tot atîtea ..fulgere" 
de lumină scurtă si extrem de intensă oen- 
tru luarea de imagini. Posibile utilizări ? 
în industria chimică, farmaceutică, alimen
tară. in primul rind. pentru urmărirea 
unor procese cum ar fi formarea emulsii
lor. creșterea drojdiei etc.

furie. Prin aceste recuperări se va obține 
o . cantitate suplimentară de 40 mii tone 
acid sulfuric pe an. Principalul avantaj? Se 
vor reduce implicit cheltuielile valutare an
trenate pină nu demult de importul mate
riilor prime necesare fabricării acidului 
sulfuric. Un alt avantaj, deloc neglijabil : 
această metodă de recuperare contribuie si 
Ia reducerea conținutului de bioxid de sulf 
din atmosferă.

• DIVERSE AVANTAJE DIN
TR-O SINGURĂ... RECUPERARE, 
în Bulgaria. în cadrul instalației de topire 
si rafinare a cuprului de la Mednogorie. a 
intrat în funcțiune o nouă linie de produc
ție care fabrică, din gazele arse, acid sul-

• ORIGINEA GHIOCEILOR. 
La solicitarea unor centre botanice și a 
unor floricultorj dintr-o serie de țări ale 
Europei. Grădina botanică centrală- sibe- 
riană din Novosibirsk le-a expediat, re
cent. mai multe loturi de semințe de ghio
cei galbeni siberieni, cunoscuți sub denu
mirea latinească de pulsatiila. în lumea 
Specialiștilor crește interesul fată de a- 
cesti ghiocei, ceea ce se explică prin fap
tul că. în general. în stepele 'și pădurile 
Siberiei de vest pot fi întîlnite plante cu 
forme deosebit de originale.

în grădina botanică din Novosibirsk se 
află una dintre cele mai mari colecții de 
ghiocei din lume. Aici au fost experimen
tate peste două sute de specii aduse din 
diferite țări. Au fost obținute exemplare 
de plante cu perioade de înflorire diferi
te. cu flori neobișnuite prin coloritul și 
forma lor, printre care unele bătute, a- 
mintind de aspectul crizantemelor. S-au 
făcut totodată și experiențe de insămîn- 
tare in condiții naturale a unor ghiocei 
aduși din Europa. Rezultatul a fost sur
prinzător : multe dintre varietățile de ghio
cei s-au acomodat bine în Siberia. Bota- 
niștii înclină să explice acest rezultat prin 
istoricul provenienței pe planeta noastră a 
florii care simbolizează sosirea primăve
rii : regiunile muntoase din sudul Siberiei 
de Vest ar fi fost, în trecut, centrul în 
care au apărut ghioceii, ca specie.

® BATERII CU PLUMB MAI
UȘOARE. Un grup de cercetători din 
Lyon (Franța) a brevetat un procedeu ce

permite obținerea unor plăci negative pen
tru bateriile cu plumb, de patru ori mai 
ușoare decit plăcile clasice realizate din 
aliaj de plumb. Secretul acestei perfor
mante? Pe de o parte, utilizarea de fibre 
ceramice, care devin bune conducătoare de 
electricitate, gratie unei placări cu cupru, 
tar în continuare sint supuse unei infiltrări 
cu nlumb. prin depunere electrolitică. Pe 
de altă parte, prin utilizarea fibrelor de 
carbon, in cazul cărora metalizarea nu este 
necesară, deoarece ele sint bune conducă
toare de electricitate. Din fibre de carbon 
si fibre de sticlă se obține o țesătură mixtă 
care se impregnează apoi continuu, prin 
depunere electrolitică, cu plumb. în fine, 
țesătura impregnată se decupează pentru a 
se obține plăcile. Fibrele de carbon su
portă materialul activ și asigură circulația 
particulelor încărcate electric. Fibrele de 
sticlă servesc la armarea materialului ac
tiv. o pastă pe bază de oxid și sulfat de 
Plumb care conferă bateriei încărcate for
ța sa electromotoare.
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PENTRU ASIGURAREA PĂCII;
„Să fie retrase rachetele de pe pămîntul Europei!" [

AMPLE MANIFESTĂRI

HELSINKI 29 (Agerpres). - 
Aproximativ 200 000 de oameni au 
participat la acțiunile din cadrul 
Săptămânii pentru dezarmare care 
a avut loc în Finlanda. Asemenea 
acțiuni, constînd din mitinguri, adu
nări, simpozioane, demonstrații,

s-au desfășurat In 99 localități fin- 
landeze sub lozincile „Pentru un i 
nord denuclearizat!“, „Să nu se 5 
propage cursa înarmărilor in Cos- 
mos !“, „Să fie retrase rachetele nu
cleare de pe pământul Europei!“.

Laureați ai Premiului Nobel se pronunță 
J pentru înfăptuirea dezarmării
s HAGA 29 (Agerpres). — Laureați 
’ ai Premiului Nobel prezenți la o 
$ reuniune in favoarea dezarmării. 
? organizată în localitatea olandeză 
* Maastricht, au elaborat textul unei 

scrisori adresate conducătorilor din 
Uniunea Sovietică și S.U.A., în 
care se cere să fie întreprinse toate 
eforturile pentru a se conveni asu
pra unui plan concret de dezarma
re completă. Semnatarii scrisorii —

relevă agenția A.P. — apreciază că 
înfăptuirea de reduceri semnifica
tive ale actualelor arsenale nuclea
re ar reprezenta un început către 
eliminarea lor grabnică. Evocin- 
du-se posibilitatea declanșării unui 
război nuclear in mod accidental, în 
scrisoare se arată că este nevoie să 
se pună lă punct un cadru care să 
prevină asemenea situații.
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„Apropiata intllnire sovieto-americana 
la nivel înalt-prilej de trecere 
la încetarea cursei înarmărilor" 

® Mesaj adresat lui Mihail Gorbaciov și Ronald Reagan 
de șefii de stat sau de guvern a șase țâri • Propunere 
privind sistarea tuturor experiențelor nucleare pe timp 

de un an
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j rilor nucleare !“, au luat parte mii 
’ de reprezentanți ai organizațiilor de 
| luptă împotriva războiului. . Ma-

Marș antinuclear Ia Boston
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

La Boston s-a desfășurat tradițio
nalul Mart anual al păcii. La ac
tuala ediție, desfășurată sub lozinca 
„Să se pună capăt cursei înarmă-

nifestanțit au străbătut.străzile ora
șului cerînd Administrației să folo
sească apropiata intllnire la nivel 
înalt sovieto-americană de la Ge
neva pentru a se ajunge la acorduri 
concrete îndreptate spre dimi
nuarea pericolului unei catastrofe 
nucleare.

' Marea Mediterană - zonă a păcii si colaborării 1 
1« TRIPOLI 29 (Agerpres). — Arabii 
ț s5 europenii din țările riverane Mă

rii Mediterane trebuie să-și uneas
că eforturile în direcția transfor
mării acestei mări intr-o zonă a 
păcii și colaborării, a declarat Mo- 
ammer El Geddafi, conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste. Intr-un mesaj adre- 

i simpozionul 
internațional de la Paris consacrat

*

ț
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i sat participanților la
* international de la P
ț
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problemelor dezvoltării tarilor me
diteraneene, el a relevat că țara sa 
se pronunță pentru desființarea ba
zelor militare străine si evacuarea 
armelor nucleare din zona Mării 
Mediterane. Mesajul subliniază, de 
asemenea, că militarizarea spațiu
lui cosmic constituie o nouă spira
lă periculoasă a cursei înarmărilor, 
destinată să tină omenirea sub 
permanent pericol de agresiune.

un

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri iordaniano-palestiniene • Declarația vicepre
ședintelui Siriei ® Precizările premierului israelian după 

votul de încredere din Knesseth

ITALIA

Convorbiri privind 
menținerea fostei coaliții s ■ »)

guvernamentale
ROMA 29 (Agerpres). — In încer

carea de a depăși actuala criză de 
guvern din Italia, premierul desem
nat. Bettino Craxi. a organizat marți 
o întîlnire comună cu liderii partide
lor care alcătuiseră fosta coaliție : 
socialist, democrat-crestin. socialist- 
democratic, radical si liberal. După 
cum informează agenția United Press 
International, reprezentanții condu
cerilor celor cinci partide au optat 
pentru varianta menținerii fostului 
guvern, demisionar. si a prezentării 
sale. în fata parlamentului pentru a 
obține un vot de încredere.

Observatorii de la Roma apreciază 
că restabilirea vechiului cabinet este 
posibilă. întrucît președintele tării. 
Francesco Cossiga. acceptase ..cu re
zerve" demisia de la 17 octombrie.

AMMAN 29 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a avut convor
biri cu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, aflat în 
vizită la Amman. Un purtător de 
cuvînt iordanian a relevat că discu
țiile s-au concentrat asupra ultime
lor evenimente din zonă, si a im
pactului lor asupra acțiunii comune 
iordaniano-palestiniene destinate in
staurării păcii în Orientul Apropiat. 
Yasser Arafat a apreciat convorbi
rile drept constructive și rodnice. El 
a anuntat că a fost creată o comi
sie iordaniano-palestiniană perma
nentă. Această comisie, a precizat 
ulterior Khalil AI Wazir. coman- 
dant-șef adjunct al forțelor armate 
palestiniene, urmează să elaboreze 
liniile generale ale acțiunii politice 
viitoare a celor două părți.

DAMASC 29 (Agerpres). — într-o 
cuvîntare rostită la Damasc, vice
președintele Siriei, Abdel Halim 
Khaddam. a arătat că o soluție de 
pace nu este posibilă în Orientul 
Mijlociu dacă nu se va realiza o re
tragere totală a Israelului din terito
riile arabe ocupate și nu vor fi recu
noscute drepturile naționale ale po

porului palestinian. Pe de altă parte, 
el și-a exprimat încrederea că se va 
ajunge în curînd la o reconciliere 
națională în Liban.

TEL AVIV 29 (Agerpres). — 
Parlamentul israelian (Knesseth-ul) 
a acordat luni un vot de încredere 
guvernului condus de premierul Shi
mon Peres. Votul a fost exprimat în 
urma depunerii unei moțiuni de 
neîncredere de către partidul Tehya. 
Premierul israelian a declarat, po
trivit agențiilor France Presse si 
U.P.I.. că prin acest vot guvernul 
va putea să acționeze în direcția or
ganizării de convorbiri de pace di
recte ..cu Iordania sau cu o delega
ție iordaniano-palestiniană".

LONDRA 29 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Luxemburgului, 
președinte în exercițiu al Consiliului 
ministerial al C.E.E., Jacques Poos, a 
declarat — într-un interviu acordat 
publicației de limbă arabă „Al-Arab“, 
care apare la Londra — că este gata 
să albă o întrevedere cu liderul 
O.E.P., Yasser Arafat, sau cu oricare 
altă oficialitate a O.E.P. Ministrul 
luxemburghez a adăugat că s-ar pu
tea întîlni și cu o delegație comună 
iordaniano-palestiniană.

rea tuturor experiențelor nucleare pe 
timp de un an — perioadă care ar 
putea fi prelungită sau în care s-ar 
putea ajunge la încetarea definitivă 
a experiențelor nucleare. Așteptăm 
și de la alte state posesoare de arme 
nucleare adoptarea unor măsuri si
milare". O asemenea decizie, relevă 
mesajul, ar îmbunătății perspectiva 
încheierii unor acorduri de substanță 
și ar constitui un factor de blocare a 
procesului creării de noi tipuri de 
arme tot mai perfecționate.

Semnatarii mesajului își oferă bu
nele oficii în direcția sprijinirii 
creării de mijloace eficiente de con
trol al experiențelor nucleare și pro
pun crearea de astfel de mecanisme 
pe teritoriul țărilor lor, adaugă a- 
genția T.A.S.S.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — După 
cum informează agenția T.A.S.S., 
șefii de stat sau de guvern ai’In
diei, Argentinei. Mexicului. Suediei, 
Tanzaniei și Greciei au adresat lui 
Mihail Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și lui Ronald Rea
gan, președintele S.U.A., un mesaj 
în legătură cu apropiata lor întîlni- 
re de la Geneva.

Apreciind că această intîlnire ofe
ră posibilitatea istorică de a se de
păși cercul vicios al escaladării 
cursei înarmărilor, semnatarii mesa
jului arată : „Sperăm că, manifes- 
tînd voința de a instaura Încrederea 
reciprocă pe calea depășirii diver
gențelor, veți da un nou impuls tra
tativelor bilaterale, precum și nego
cierilor multilaterale de la Geneva, 
Stockholm și Viena. Propunem sista
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Sesiunea Adunării Generale a O.MU,

Pentru încetarea tuturor experiențelor atomice
ambasa'da Franței pentru a anunța 
pe ambasador că, în cazul continuă- - 
rii experiențelor nucleare, ei inten- i 
ționează să ceară boicotarea mărfu- ? 
rilor franceze pină la închiderea * 
poligonului nuclear din atolul Mu- 
ruroa.

TOKIO 29 (Agerpres). — Un mare 
4 număr de organizații antirăzboini- 
’ ce din Japonia au adresat guvernu- 
i lui francez cererea de a înceta ex- 
1 periențele nucleare in zona de sud 
ț a Oceanului Pacific. Reprezentanții 
i acestor organizații au vizitat ’ ’

\
tn rada 

arme nucleare
<■

Puternică demonstrație la Oslo (Norvegia) 
portului a nave-i americane „lowa", purtătoare

Severe critici la adresa
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres): 

Nicolae Chilie transmite : în plenara 
Adunării Generale a O.N.U. a început 
examinarea punctului de ne ordinea 
de zi intitulat ..Politica de apartheid 
a Guvernului Republicii Sud-Afri- 
cane". Dezbaterile ne această temă se 
desfășoară pe baza unui ra-oort re
dactat de Comitetul special al O.N.U. 
împotriva apartheidului si a altor do
cumente ale Națiunilor Unite, care 
aduc date edificatoare asupra dete
riorării grave a situației interne din 
R.S.A.

Raportul relevă că în fata valului 
de represiuni se consolidează unita
tea locuitorilor de culoare din R.S.A.. 
solidaritatea forțelor care se opun re
gimului inuman de la Pretoria, se 
amplifică acțiunile de protest împo
triva discriminării rasiale, creste în 
intensitate lupta unor pături tot mai 
largi ale populației pentru drepturi 
democratice, pentru abolirea apart
heidului. Totodată, documentul con-

Dezbateri în Consiliul
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 

— Marcînd începutul Săptămînii de 
solidaritate cu poporul namibian și 
cu reprezentantul său legitim — Or
ganizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Consiliul, 
O.N.U. pentru Namibia s-a întrunit 
la sediul din New York al Națiunilor 
Unite într-o reuniune specială. în 
discursul rostit cu acest prilej, secre
tarul general al O.N.U., Javier Perez, 
de Cuellar, a declarat că, în pofida 
eforturilor organizației mondiale și 
ale majorității covîrșitoare a statelor

politicii de apartheid
stată intensificarea campaniei inter
naționale de condamnare hotărîtă a 
apartheidului, amplificarea acțiunilor 
si diversificarea formelor de izolare 
a autorităților de la Pretoria de că
tre majoritatea covîrșitoare a state
lor lumii, formularea tot mai fermă 
a cererii comunității internaționale 
de a se pune capăt stării de urgen
tă. abuzurilor si actelor represive, de 
a se lichida cu desăvîrsire .practicile 
rasiste si de a se asigura respectarea 
drepturilor poporului oprimat sud- 
african la egalitate și dreptate socială, 

în discursul său, Joseph Garba, 
președintele Comitetului special al 
O.N.U. împotriva apartheidului, a 
subliniat că declarațiile de condam
nare cvasiunanimă a politicii de a- 
partheid se cer transpuse în acțiuni 
comune în cadrul O.N.U. pentru e- 
radicarea completă a apartheidului 
și efectelor sale nocive asupra si
tuației din R.S.A., asupra stabilității 
și păcii în Africa și în întreaga lume.

O.N.U. pentru Namibia
lumii, drepturile poporului namibian 
la autodeterminare și independentă 
.nu sînt încă respectate. El a cerut re
gimului sud-african — care adminis
trează ilegal acest teritoriu — să se 
conformeze rezoluției 435 a Consiliu
lui de Securitate privind asigurarea 
accesului la independență al Nami
biei.

La rîndul său, președintele Adună
rii Generale, Jaime de Pinies, a evi
dențiat creșterea sprijinului Interna
țional acordat luptei drepte a poporu
lui namibian.

Alegeri generale In Liberia
Samuel K, Doe, 

ales președinte al republicii
MONROVIA 29 (Agerpres). — 

Șeful statului Liberia. Samuel K. 
Doe. a fost ales în funcția de pre
ședinte al republicii. în urma ale
gerilor prezidențiale și legislative 
desfășurate la 15 octombrie, a anun
țat Comisia specială electorală libe- 
riană. Potrivit rezultatelor citate de 
agențiile A.P. și France Presse, 
Partidul Național Democratic, condus 
de șeful statului, a cîștigat detașat 
majoritatea în parlament. După cum 
se știe, în cadrul scrutinului alegă
torii au desemnat 26 senatori și 64 
deputați.

Agenția France Presse notează că 
alegerile de la 15 octombrie mar
chează revenirea Liberiei la un re
gim civil după cinci ani de guver
nare militară.

GRECIA: Festivități consacrate aniversării 
mișcării de rezistență antifascistă

ATENA 29 (Agerpres). — Grecia a 
marcat luni cea de-a 45-a aniversare 
a începutului rezistentei naționale 
împotriva cotropitorilor fasciști, eve
niment intrat în istorie sub denu
mirea de ..Ziua Ohi“ (Ziua Nu-ului). 
Punctul central al festivităților a fost 
constituit de o paradă militară des
fășurată în localitatea Salonic, care 
a serbat, totodată, și cea de-a 73-a 
aniversare a eliberării sale de sub 
jugul otoman. în tribuna de onoare 
erau prezent! președintele tării. 
Christos Sartzetakis. precum și

membri ai guvernului. Manifestări 
dedicate „Zilei Ohi" au avut loc în 
numeroase alte localități ale Greciei, 
într-un mesaj adresat poporului 
elen, primul ministru, Andreas Pa- 
pandreu. a elogiat lupta eroică a po
porului grec împotriva trupelor fas
ciste de ocupație.

La 28 octombrie 1940, trupele italie
ne au pătruns în Grecia. Zeci de mii 
de rezerviști și voluntari au răspuns 
atunci apelului de a lua armele în 
mîini și a-i respinge pe cotropitori.

Datoriile externe - o grea povară pentru țările 
în curs de dezvoltare

MANAGUA 29 (Agerpres). — Da
toriile Republicii Costa Rica se ci
frează la peste patru miliarde do
lari. ceea ce constituie aproximativ 
27 la sută din produsul national 
anual — anunță agenția A.N.N. Po
trivit datelor oficiale publicate, anul 
acesta veniturile în valută ca rezul
tat al exporturilor tării au ajuns la 
900 milioane dolari, în timp ce suma 
necesară serviciului datoriei în a- 
ceeași perioadă s-a cifrat la 755 mi
lioane dolari. Creșterea datoriei ex
terne, a declarat reprezentantul Con
federației unitare a oamenilor mun
cii, Ronald Campos, se repercutează 

î în primul rînd asupra situației ma

selor populare. Astfel, se înrăutățesc 
condițiile- de viață din țară, cresc 
prețurile și se înregistrează o stag
nare a dezvoltării economiei.

CIUDAD DE PANAMA 29 (Ager
pres). — Președintele Republicii Pa
nama, Eric Arturo del Valle, a anun
tat, într-o declarație făcută în ca
pitala tării, că la 31 octombrie o de
legație guvernamentală panameză va 
negocia, la New York, cu băncile 
creditoare reeșalonarea datoriei ex
terne a țării — transmite agenția 
Prensa Latina. Panama are o datorie 
externă de aproximativ 3 600 000 006 
dolari.
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PRIMIRE. Președintele Republi
cii Arabe Siriene. Hafez Al Assad, 
l-a primit la Damasc pe Parascniv 
Benescu. care si-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Siria. rZ.

CONVORBIRI. La Havana au avut 
loc convorbiri între Fidel Castro, 
prim-seeretar. al C.C. al P.C. din 
Cuba,. președintele Consiliului) de 
Stat , și Consiliului de Miniștri ale 
Cubei, și Eduard Șevardnadze, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S. — anunță agenția 
T.A.S.S. A fost exprimată hotări- 
rea de a adinei și extinde pe mai 
departe colaborarea dintre cele 
două țări în toate domeniile. în ce 
privește situația internațională, a 
fost subliniată necesitatea de a se 
acționa pentru realizarea unei co
tituri hotărîte spre mai bine in pro
blemele internaționale, pentru di
minuarea pericolului unui război 
nuclear.

semnat pe liderul Partidului So
cial-Democrat. Aniba] Cavaco Silva, 
cu formarea unui nou guvern. Noul 
premier desemnat are la dispoziție 
10 zile pentru consultări cu liderii 
principalelor formațiuni politice 
portugheze, după care urmează să 
prezinte programul guvernamental 
in fata Parlamentului, pentru ob
ținerea votului de încredere.I

FRANȚA A CERUT OFICIAL 
SCUZE ELVEȚIEI în legătură cu 
folosirea de pașapoarte elvețiene 
false de către doi agent! ai servi
ciilor sale secrete implicați în 
scufundarea în iulie a.c., în portul 
neozeelandez Auckland, a navei 
„Rainbow Warrior", relatează agen
ția Reuter, citind un purtător de 
cuvînt al M.A.E. elvețian.

PREȘEDINTELE PORTUGALIEI,
Antonio Ramalho Eanes, l-a de-

SATELIT DE COMUNICAȚII. în 
Uniunea Sovietică a fost lansat sa
telitul de comunicații „Molnia-1“, 
destinat asigurării exploatării sis
temului de legături telefonice și 
telegrafice prin radio și transmi
terii programelor televiziunii cen
trale a U.R.S.S. spre punctele re
țelei „Orbita".

RELUAREA NEGOCIERILOR TN 
UGANDA. La Nairobi au fost re
luate convorbirile dintre Consiliul 
Militar al Ugandei si Armata Na
țională de Rezistentă — cea mai 
mare grupare ugandeză de opozi
ție. Pe ordinea de zi sînt înscrise 
probleme 
acțiunilor 
pașnică a 
compoziția 
armatei naționale ugandeze.

CONGRES A.F.L.—C.I.O. La An- 
naheim. in statul California, au 
început lucrările celui de-al XVI-lea 
Congres al centralei sindicale a- 
mericane A.F.L.—C.I.O. la care 
participă peste 1 000 de delegați re
prezentând 96 de organizații sin- 

■ dicale componente ale federației, 
în raportul prezentat, în prima zi 
a congresului, Lane Kirkland, pre
ședintele A.F.L.—C.I.O.i a subliniat 
necesitatea intensificării acțiunilor' 
membrilor sindicatelor în direcția 
reducerii șomajului și îmbunătăți
rii situației oamenilor muncii ame
ricani.

FORȚELE ARMATE ȘI DE 
SECURITATE ANGOLEZE conti
nuă operațiunile de curățire a re
giunilor de sud ale țării de bandele 
contrarevoluționare — transmite 
agenția Angop. în cursul acestor 
operațiuni, forțele contrarevoluțio
nare au pierdut 62 de combatanți, 
un locotenent fiind luat prizonier, 
în cursul schimburilor de focuri 
care au avut loc recent în provin
ciile Bie, Huambo și Huila.

referitoare la încetarea 
militare. solutionarea 
problemelor Ugandei, 

Consiliului Militar și a
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DEZARMAREA, REDUCEREA CHELTUIELILOR MILITARE
— cerințe hotârîtoare pentru 

pentru soluționarea
stimularea dezvoltării tuturor statelor, 
unor acute probleme sociale

A devenit o tragică realitate că 
escalada continuă, cantitativă si ca
litativă a armamentelor, în pri
mul rînd nucleare, amplasarea noi
lor rachete într-un șir de țări ale 
Europei, proiectele de militarizare a 
spațiului cosmic fac să planeze a- 
supra umanității pericole uriașe, 
fără precedent. In aceste grave îm
prejurări; glasul României socialiste, 
al președintelui Nicolae Ceaușescu 
s-a făcut și se face auzit răspicat, 
punând cu toată claritatea în lumi
nă, ca o expresie a înaltei responsa
bilități fiață de soarta propriului po
por, a tuturor popoarelor globului, 
că nu există problemă mai impor
tantă decât aceea de a se face totul 
pentru a se pune stavilă cursei înar
mărilor, cu deosebire nucleare, de a 
se trece la măsuri reale de dezar
mare, de a se apăra cu toate for
țele dreptul primordial al oamenilor 
ia viață și Ia pace, la existență li
beră și demnă.

Gravele consecințe eco- 
nomico-sociale ale escala
dei cheltuielilor pentru înar- 
țflQC; Demersul constant al Româ
niei în sprijinul dezarmării Iș! are, în 
același timp, motivația în gravele 
consecințe economice șl sociale ale 
escaladei continue a cheltuielilor mi
litare. care se apropie anul acesta 
de nivelul incredibil de 1 000 miliarde 
dolari; sub a căror acțiune implaca
bilă se irosesc fonduri uriașe, sînt 
sustrase de la scopuri productive 
imense resurse materiale, competențe 
științifice si mînă de lucru de înaltă 
calificare. Pe bună dreptate, s-a 
spus că, prin toate acestea, armele 
vatămă și ucid chiar când nu sînt 
folosite; datorită lor probleme ca 
foametea, neștiința de carte, lipsa

de asistență sanitară, maladiile de 
tot felul devin tot mai acute, a- 
fectînd mase uriașe de oameni.

Așa cum arată realitățile, sporirea 
neîntreruptă a cheltuielilor militare 
se repercutează în modul cel mai ne
favorabil asupra întregii vieți eco
nomice mondiale, arlîncește flagelul 
subdezvoltării, exercită puternice 
presiuni asupra pieței materiilor pri
me, favorizează creșterea prețurilor, 
accentuează inflația și instabilitatea 
monetar-financiară, duce la extinde
rea continuă a șomajului, afectează 
in mod considerabil o serie de pro
grame sociale — în domeniile învă- 
tămîntului, culturii, asistentei sani
tare. inclusiv nivelului de trai al 
popoarelor.
. Constituie astfel o dramatică reali
tate faptul că. pe măsura intensifi
cării cursei înarmărilor, decalajele 
dintre statele dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare, departe de a se 
îngusta, se adîncesc și mai mult. Se 
știe că la începutul anilor ’70 decala
jul dintre cele două grupuri de țări 
era de 1:13 ; or, în prezent el este de 
1:16. Iar accentuarea decalajelor își 
găsește reflectare în plan social prin 
„marginalizarea" a sute și suta da 
milioane de ființe umane.

Dacă în perioada celei mal furtu
noase dezvoltări a științei mondiale 
800 pînă la 1 000 de milioane de oa
meni trăiesc în condiții de sărăcie 
absolută, neputîndu-și îndestula foa
mea; dacă 800 pină la 1 000 de mili
oane de oameni sînt lipsiți de știin
ța de carte; dacă maladiile de tot 
solul își iau un tragic tribut în 
rîndurile populației țărilor „lumii a 
treia" : dacă peste două miliarde de 
oameni sînt lipsiți de apă potabilă; 
dacă în fiecare zi pier de inaniție și 
boli în aceste țări între 45 000 și 
55 000 de copii, adică în medie 1 la 
fiecare 1,5—2 secunde — toate aces
tea se datorează, în bună măsură, 
irosirii în scopuri neproductive a u- 
nor mijloace financiare uriașe, res
pectiv escaladei cheltuielilor militare 
în vîrtejul căreia sînt atrase din pă
cate tot mai mult și țările lumii a 
treia. Sub efectul acestei escalade, 
subdezvoltarea în continuă accentua
re tinde să devină o gigantică bom
bă cu explozie întîrziată.

Nu trebuie însă să se creadă că 
bnirala din ce în ce mai vertiginoasă

a cheltuielilor militare se repercu
tează numai asupra țărilor în curs 
de dezvoltare. Nici chiar statele cel 
mai puternic dezvoltate, cum ar fi. 
de pildă S.U.A.. ale căror cheltuieli 
militare pe exercițiul financiar cu
rent urmează să atingă 292,6 miliar
de dolari, nu-si pot permite să su
porte cu ușurință o asemenea po
vară. Și nu în mod întîmnlător în 
același an financiar în care cheltu
ielile militare ale S.U.A. au atins 
nivelul amintit mai sus. deficitul bu
getar al acestei țări se ridică, de 
asemenea, la o cifră record.

Nu o dată promotorii cursei înar
mărilor au încercat să acrediteze 
ideea că .programele militare ar con
stitui un „stimulent" pentru econo
mie. că ar putea asigura folosirea in
tr-un grad mai ridicat a forței de 
muncă. Se pune însă întrebarea : 
cum se explică atunci faptul că nu
mărul șomerilor pe ansamblul țărilor 
capitaliste dezvoltate — apartinînd, 
în cea mal mare parte alianței atlan
tice si puternic angrenate în escalada 
armamentelor și cheltuielilor militare 
— depășește în prezent 30 milioane ? 
Nu este deloc o simplă coincidentă 
că în ultimii ani numărul șomerilor 
din țările Pieței comune s-a înscris 
pe o curbă tot mai accentuat ascen
dentă. cuprinzînd. actualmente, 
aproape 12 milioane de oameni, exact 
din momentul în care în aceste țări 
s-a trecut la materializarea hotări- 
rii N.A.T.O. de a se majora bugetele 
militare cu 3 - la sută pe an. 
Sînt suficiente exemple care atestă, 
cu puterea de necontestat a faptelor, 
că între înarmări și șomaj există o 
relație ca de la cauză la efect.

Există, de asemenea, o relație de la 
eauză Ia efect intre cursa înarmări
lor și diminuarea unor programe so
ciale în diverse țări ale lumii. Smul
gerea din avuția statelor a unor re
surse materiale si financiare tot mai 
mari înseamnă si privarea, chiar în 
țările cu o puternică dezvoltare in
dustrială. a unui număr crescînd de 
oameni de posibilitatea unei vieți 
demne. Ca rezultat al continuei he
moragii pe care o reprezintă chel
tuielile militare. în S.U.A.. de pildă, 
s-a ajuns la sporirea pînă la 32 
milioane a numărului persoane
lor recunoscute oficial ca trăind 
eub limita admisă a sărăciei. în timp 
ce în țările Pieței comune cifra res

pectivă se ridică la 30 milioane de 
persoane.

Pe de altă parte, imensele canti
tăți de resurse materiale irosite în 
scopuri militare, ca și uriașa cheltu
ială de inteligentă încorporată în 
industria de război — la ora actuală 
peste 500 000 de specialiști de înaltă 
calificare lucrează în acest sector •— 
reducând continuu disponibilitățile 
pentru nevoile civile, pentru con
sumul productiv, contribuie nemijlo
cit la agravarea neîncetată a spiralei 
inflaționiste, și aceasta se răsfringe 
de asemenea, în mod negativ, asu
pra unor pături din cele mai largi. 

x Sînt toate acestea numai câteva 
aspecte — asupra cărora ziarul nos
tru își propune să revină pe larg 
în articolele viitoare — care pun in 
lumină gravele consecințe economi
ce și sociale ale cursei înarmărilor. 
Apare însă limpede, chiar și din a- 
ceste date sumare, ce efecte bine
făcătoare ar avea, prin contrast, tre
cerea fără Intîrziere la reducerea 
arsenalelor și a cheltuielilor militare 
și utilizarea mijloacelor devenite ast
fel disponibile pentru soluționarea 
dosarelor urgente ale contempora
neității.

...Și amplele efecte pozi
tive ale înghețării și dimi
nuării bugetelor militare. 
România a propus, cum se știe, în
ghețarea imediată a cheltuielilor mi
litare, începînd chiar cu acest an și 
apoi reducerea lor succesivă cu 5—10 
la sută anual, sumele respectiva 
urmând să fie folosite pentru dezvol
tarea și .progresul tuturor țărilor, cu 
precădere a celor din „lumea a 
treia". Dacă B-ar da curs acestei 
propuneri, ar însemna că, începînd 
cu 1986, ar deveni anual disponibile 
fonduri între 50—100 miliarde dolari 
(la nivelul actual al cheltuielilor mi
litare de aproape 1 000 miliarde do
lari). Or, potrivit calculelor, cu aju
torul unei sume de 200 miliarde do 
dolari (economisiți, așadar, potrivit 
propunerilor românești într-o perioa
dă de numai 2—4 ani), foametea pe 
glob ar putea fi definitiv eradicată.

Cu o sumă și mal mică, de circa 
50 miliarde dolari (dt s-ar econo
misi într-un singur an dacă s-ar e- 
fectua reducerea minimă de 5 la sută

propusă de România), s-ar putea 
reda agriculturii terenuri insumînd 
40 milioane de hectare, ceea ce ar 
permite asigurarea hranei pentru un 
număr de 250 milioane oameni.

Prin diminuarea cu 10 Ia sută a 
bugetelor militare actuale s-ar putea 
construi 100 000 de școli pentru 66 
milioane de elevi, sau 5 000 de spi
tale cu 3 000 000 de paturi, sau circa 
12 000 000 de apartamente pentru 
50 000 000 de oameni.

Cu fiecare miliard de dolari eco
nomisiți pe seama alocațiilor milita
re s-ar putea crea, pentru a atenua 
efectele șomajului, 57 000 de locuri 
de muncă în industria civilă, ori 
71 000 locuri de muncă în sfera în- 
vățămîntuiui.

In fine, cu numai a 20-a parte din 
cheltuielile militare mondiale s-ar 
putea asigura necesarul de apă po
tabilă pentru întreaga populație a 
planetei, eliminîndu-se astfel sursa a 
nenumărate boli care seceră anual 
zeci de milioane de oameni.

Sînt suficiente date, desigur — în 
articolele viitoare vom reveni pe 
larg asupra acestor aspecte — pentru 
a demonstra amplele consecințe po
zitive ale reducerii cheltuielilor mi
litare, în contrast cu consecințele 
profund negative ale escaladei lor 
continue. Suficiente date, în același 
timp, pentru a atesta caracterul 
profund constructiv al propunerilor 
României de reducere a cheltuieli
lor militare, care ar corespunde in
tereselor vitale ale dezvoltării po
poarelor, ale accelerării progresului 
tuturor statelor lumii.

Anul 1986 a fost proclamat solemn 
de către sesiunea jubiliară a O.N.U., 
„Anul internațional al păcii". Pen
tru România socialistă, pentru po
porul nostru profund angajat, alături 
de popoarele de pretutindeni, in 
marea mișcare antirăzboinică mon
dială,. aceasta trebuie să constituie 
un îndemn la mobilizarea și mai e- 
nergicâ a forțelor social-politice celor 
mai largi, la intensificarea și mai 
puternică a acțiunilor lor unite și 
convergente, pentru a se pune capăt 
cursei înarmărilor atît pe Pămînt, 
cît și în Cosmos, pentru a se înlă
tura primejdia unei conflagrații ato
mice, pentru a se trece la reducerea 
imediată a cheltuielilor militare 
și a se asigura fiecărui locuitor

Fonduri pentru dezvoltare, nu pentru înarmări!
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al globului dreptul suprem la pace 
și Ia viată, într-o lume mai bună 
și mai dreaptă. Si, fără îndoială, în 
vasta operă istorică a înfăptuirii a- 
cestor deziderate vitale, ampla acti
vitate politlco-diplomatică a tării

noastre, propunerile, demersurile și 
inițiativele necurmate ale președin
telui ei dobîndesc dimensiunile și 
semnificația unei pilduitoare dă
ruiri.
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