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montării în ritm înalt a utilafiecare șantier - programe
lucru, ordine și disciplină defn atenția furnizorilor - livra
și integrală a echipamentelor
tehnologice

strîns, să-și unească permanent
Cele aproape două luni care na
eforturile, dovedind maximă ' exi
mai despart de sfîrșitul acestui an
sînt hotărîtoare pentru îndeplini gentă fată de propria activitate,
rea integrală a planului de inves
pentru a soluționa operativ și cu
tiții pe 1985, pentru terminarea și
răspundere toate problemele care
condiționează accelerarea ritmului
, punerea în funcțiune a tuturor
obiectivelor și capacităților produc
de execuție și finalizarea grabni
că a lucrărilor de construcții și
tive planificate. Este o sarcină ma
montaj. în același timp însă, aces
joră, de maximă răspundere, izvo
te eforturi se cer strîns îmbinate
râtă din importanța deosebită pe
care o au noile unități și capaci
cu o preocupare sporită față de
nivelul calitativ al fiecărei lucrări
tăți în dezvoltarea bazei energeti
realizate, față de efectuarea rigu
ce și de materii prime a țării, în
roasă, în strictă concordantă cu
sporirea potențialului productiv al
industriei chimice, metalurgiei, in
prevederile din proiecte, a probedustriei construcțiilor de mașini și i lor mecanice și tehnologice.
al altor ramuri, în satisfacerea unor
Așadar, reușita eforturilor depu
cerințe bine precizate ale dezvol
se acum pe șantiere este nemijlo
tării economiei naționale în acest
cit legată de creșterea răspunderii
an și în viitorul cincinal.
individuale și colective în rîndul
Acum, la început de noiembrie,
tuturor factorilor din domeniul in
multe dintre aceste capacități se
vestițiilor, de angajarea lor depli
găsesc în stadii avansate de execu
nă, în îndeplinirea exemplară a
ție. Totodată, există un șir de in
sarcinilor încredințate. în fond,
vestiții la care au mai rămas de
înalta responsabilitate cu care se
realizat volume însemnate de lu
va acționa în zilele și săptămînile
crări, îndeosebi de montaj, sau
ce au mai rămas din acest an este,
pentru care mai sînt de livrat im . decisivă pentru folosirea la întrea
portante cantități de utilaje tehno
ga capacitate a potențialului teh
logice și de materiale de construc
nic și uman existent pe șantiere,
ții.' Există, de asemenea, din dife
în vederea accelerării' ritmului lu
rite motive, anumite capacități
crărilor la noile obiective de in
restante, deși factorii răspunzători
vestiții. Cu deosebire se impune să
de realizarea lor- s-auangajat să. ! se.acționeze în. acest sens, print,r-o
ia toate măsurile în scopul termi
concentrare puternică a forțelor,
nării lor cît 'mai rapide. în balanța
pe șantierele noilor centrale elec
rămînerilor în urmă de pe șantie
trice, ale noilor capacități din inrele combinatelor chimice din
Giurgiu și Drobeta-Turnu Severin,
(Continuare în pag. a V-a)
fabricii de zahăr din Lechința,
centralelor termoelectrice de la
Govora și Giurgiu, hidrocentralei
Riul Mare — Retezat, a cintărit
greu și faptul că ritmul de lucru
imprimat de constructori și montori s-a situat frecvent cu mult
sub nivelul prevederilor din grafi
cele de execuție.
Evident, nu insistăm asupra cau
zelor ce au generat aceste stări de
lucruri n'ecorespunzătoare. Ele sînt
cunoscute în amănunt și, pe baza
unor temeinice analize efectuate
pe șantierele în cauză, au fost sta
bilite planuri de măsuri ample și
programe de lucru mobilizatoare,
cu termene și răspunderi bine pre
cizate. în lumina sarcinilor formu
late în repetate rinduri de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului, este necesar
ca pe toate șantierele să fie apli
cate cu fermitate măsurile stabi
lite în vederea intensificării exe
cuției tuturor categoriilor de lu
crări, atingerii unor ritmuri înalte
de lucru, printr-o organizare te
meinică a muncii, prin întărirea
ordinii și disciplinei in producție.
Sintetizând, constructorii și montorii, beneficiarii de investiții și
^furnizorii au datoria să conlucreze

ENERGIA
riguros gospodărită,
sever economisită!
Pentru asigurarea energiei electrice nece
sare desfășurării normale a producției în uni
tățile economice, în celelalte sectoare de ac
tivitate, rolul decisiv revine producătorilor de
energie din centralele electrice, îndeosebi
cele pe cărbune. înfăptuirea în cele mai bune
condiții a importantelor sarcini din toate do
meniile economiei naționale depinde în mod
nemijlocit de livrarea ritmică a energiei elec
trice necesare, precum și de economisirea
severă a tuturor resurselor energetice. In
această perioadă, în spiritul sarcinilor sta
bilite de Comitetul Politic Executiv al c.c.
al P.C.R. în ședința din 17 octombrie a.c •»
capătă o importanță cu totul deosebită mă
surile care se iau în fiecare întreprindere, în
fiecare județ pentru încadrarea strictă în co
tele de energie alocate, pentru utilizarea cu

înalt simț de răspundere a energiei electrice,
lată de ce, ținînd seama de faptul că în
ansamblul lor cotele de energie < electrică
alocate județelor - în sțrînsă concordanță cu
profilul producției, cu normele de consum
stabilite - sînt riguroase, important este ca
în fiecare județ, în fiecare unitate economică
să se elaboreze o adevărată strategie a eco
nomisirii severe și a gospodăririi judicioase a
energiei electrice.
•
„Scînteia" își propune să releve sistematic
inițiativele, preocupările din domeniul ener
giei și acțiunile care sînt întreprinse în sco
pul utilizării cu maximă răspundere a resur
selor energetice - energia electrică și com
bustibilii.
ÎN PAGINA A III-A : Prezentăm azi acțiuni
și inițiative întreprinse în județul Buzău.

OAMENI Al MUNCII, CETĂȚENI!

La locurile de muncă și în propriile
locuințe, folosiți rațional, cu maximă gri
jă gospodărească energia! Aceasta este
o înaltă îndatorire patriotică a tuturor,
o sarcină de maximă importanță pentru
desfășurarea normală a activității eco
nomice si sociale!
...
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Pe șantierul centralei electrice
do termoficare „Progresul" din
Capitală se muncește in ritm
susținut pentru terminarea sălii
mașinilor și asigurarea condi
țiilor de lucru pe timpul iernii

al patriei
Documentele Congresului al XIIIlea al partidului prefigurează ima
ginea limpede și cuprinzătoare a pro
gresului patriei, noastre in cea de-a
treia etapă a edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate. De
sigur, prevederile și obiectivele în
scrise in aceste istorice documente se
referă la totalitatea domeniilor vieții
economico-sociale. Sint trasate cu
fermitate liniile directoare ale
voltării în continuare a forțelor
producție, a avuției naționale in con ■
dițiile afirmării puternice a revolu
ției tehnologice și științifice, asigu
rării unei noi calități a muncii și a
vieții. Din .această perspectivă, au
fost regîndite și așezate pe baze noi.
profund științifice, conceptele de
creștere economică, de randament și
eficiență, de producție și consum.
Totodată, au fost elaborate noi teze
despre partid, stat, democrație, po
por, națiune, despre manifestarea
plenară a personalității umane. Aces
te demersuri au însă ca numitor co
mun ideea de esență revoluționară
potrivit căreia făurim o societate
unitară. O socie
tate socialistă ce
se constituie într-un sistem com
plex de fenome
ne. de procese so
ciale. de domenii
de; activitate, toa
te fiind . într-o
strînsă interde
pendentă.
toate
avind rol impor
tant în edificarea
noii orinduiri în
România.
Despre factorii
de progres■ au fost formulate
in gîndirea contemporană teorii
____
'care s-au dovedit a fi nu nu
mai diferite, dar si diametral opu
se. Situate pe poziții reacționare,
uneje curente sociologice au elaborat,
în această privință,' copcepțli care
contravin evident legităților dezvol
tării sociale. O astfel de concepție
este pregnant integrată în teoria bur
gheză a factorilor. Potrivit acestei
teorii, pe care viața â infirmat-o,
dezvoltarea societății ar fi rezultatul
acțiunii mecanice a unor fenomene,
procese, condiții, cum sînt economia,
tehnica, politica, morala, creșterea
populației, mediul geografic, psiho
logia oamenilor. Acești factori ar
acționa în. totală independență
unul față de ceilalți și ar avea o im
portantă egală în determinarea pro
gresului. Lumea de azi — o lume a
interdependentelor puternice — re
prezintă dovada cea mai concludentă
a falsității- acestei teorii.
Potrivit concepției partidului nos
tru, a secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, privind edi
ficarea societății socialiste multila
teral dezvoltate, nu numai că facto
rii care asigură progresul acționează
în strînsă corelație, dar se și relevă
rolul determinant al unora dintre
acești factori, intre . care. cei econo
mici. Anii din urmă au dovedit că
energia și materiile prime determină
în mod hotăritor progresul societății
omenești. Cît producem și cît con
sumăm. iată o problemă de o deose
bită importanță ..economică, politică și
socială. O problemă a cărei soluțio
nare se întemeiază pe mai multi fac
tori, dar îri. primul rînd pe asigura- ,
reâ resurselor energetice și de mate
rii prime. La urma urmei, întregul
curs al vieții umane este influențat
de existența sau absenta acestor re
surse. de economisirea, sau risipirea
lor. Nici o țară, nici un popor nu mai
pot spera, în prezent, să se înscrie pa
coordonatele progresului și civiliza
ției fără să-și gospodărească bine această inestimabilă avuție.
Trăim pe o planetă bîntuită de nu
meroase tensiuni economice, politice,
militare și morale. în aceste condiții
specifice, criza materiilor prime și a
energiei a dobîndit dimensiuni mon
diale. S-au restrins anumite tipuri de

resurse, sînt puternic resimțite limi
tele naturale ale altora. Și se mai
adaugă creșterile vertiginoase ale
costurilor acestor resurse. Ce-i de
făcut ? Unele voci au cerut să fie
oprit „ceasul dezvoltării". Stimulate
de previziuni apocaliptice, au apărut
teorii care pledează pentru „limitele
creșterii". Desigur, resursele sînt li
mitate. Voci realiste și responsabile
din lumea întreagă au întrebat insă
pe bună dreptate : de ce să se limiteze creșterea, cînd firesc ar fi să se
limiteze risipa ? Și au răspuns că a
sosit timpul ca raționalitatea, cum
pătarea să fie integrate în eficiente
programe de acțiune. Că a sosit tim
pul să se treacă în modul cel mai
hotărit la transpunerea in fapt a te
zei potrivit căreia nu există, azi, re
surse energetice și de materii prime
mai importante decit economisirea
energiei și materiilor prime, adică
la o creștere prin consumul rațional,
științific al acestor resurse.
.Cit privește țara noastră, sînt eloc
vente dovezile că fiecare procent de
creștere a resurselor energetice și de
materii prime se
obține cu mari
strădanii. De aceea. gospodări
rea rațională. în
spiritul unei înal
te răspunderi pa
triotice. a acestor
resurse se înscrie
în
prim-planul
vieții economicosociale a Româ
niei. în condițiile
actuale. aceasta
este o cerință vi
tală a progresu
lui pe mai departe al econo
miei naționale, a ridicării bună
stării întregului popor. Pe de o
parte, se impun asigurarea resurse
lor necesare producției, folosirea la
capacitate maximă a bazei energetice
și de materii prime. Importanța deo
sebită a acestui obiectiv este ilustra
tă și de măsurile ferme pe care
partidul și statul nostru le-au adop
tat recent, în scopul creșterii produc
ției de energie electrică la nivelul,
condițiilor materiale existente in a- '
cest domeniu. Pe de altă parte, este
necesar să se afirme o atitudine
nouă, înaintată față de consumul de
energie și de materii prime. Este ne
voie de o regîndire a comportamen
tului uman în procesul de producție
și de consum, de o renovare profun
dă a concepțiilor, a atitudinilor fată
de resursele țării. Valoarea nou crea
tă trebuie să crească intr-o mult mai
mare măsură pe seama folosirii ra
ționale a acestor resurse.
Programele pentru viitorul cincinal
și viitorul deceniu, pînă Ia orizontul
2000, prevăd promovarea unor tehno
logii care să asigure consumuri re
duse de energie și materii prime.
Numai că aceste tehnologii nu vor fi
primite în dar din partea nimănui.
Ele nu vor fi, nu pot să fie cadoul
pe care îl pregătește viitorul pentru
întîlnirea cu oamenii prezentului.
Astfel de tehnologii vor exista numai
dacă vor fi asigurate începînd de azi,
prin muncă sîrguincioasă, spirit crea
tor și atitudine novatoare.
.Desigur, în acest dpmeniu, criteriile
cantitative sînt fundamentale : este
nevoie de cit mai multă energie, de
cit mai multe materii prime. Dar im
portanța criteriilor calitative devine
— și aici — tot mai mare. Cîndva,
nu de mult, a existat tentația marilor
dimensiuni. Și de cite ori n-am au
zit vorbindu-se cu orgoliu despre
edificii, despre instalații, chiar des
pre calculatoare electronice supra
ponderale ?! A venit însă un
moment în care s-a rostit întreba
rea : „Cu ce preț ?“ Răspunsul a fost
elocvent : „Cu prețul secătuirii re
surselor energetice și de materii pri-

RESURSELE
DEZVOLTĂRII

Adrian VASITESCU

(Continuare in pag. a IV-a)
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omul dator să gîndească, să decidă și să răspundă de desfășurarea
la cel mai bun nivel a activității productive
poate determina depășirea âcelor ba
riere de producție de neconceput
numai cu cîțiva ani în urmă. Evi
dențiind rolul și răspunderea spe
cialiștilor din aceasta ramură, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al. partidului, sublinia : „Spe
cialiștii din agricultură poartă răs
punderea deplină în fața statului, a
partidului; a întregului popor pen
tru respectarea strictă a prevederi
lor de plan, pentru stabilirea și apli
carea diferențiată în fiecare unitate
a întregului complex de lucrări agro
tehnice, pe baza cuceririlor științei
și practicii înaintate, care să ducă
la creșterea continuă a producției și
sporirea eficienței economice".
Ce îi recomandă, de fapt, pe acești
oameni ca buni specialiști și condu
cători ai Unităților de care răspund ?
în primul rînd, o înțelegere exactă a
faptului că normele agrotehnice, cu
caracter general, tehnologiile reco
mandate de literatura de specialitate
trebuie gîndite, interpretate și adap
tate — ca'să spunem așa — în spațiu,
și timp Ia specificul unității în care
își desfășoară activitatea. Aceasta și
constituie, în fond, cea mai elocverită
dovadă a faptului că ei își cunosc
temeinic părhîntul, resursele de care
dispun și își consacră toate efortu
rile creatoare pentru a-1 face mai
roditor. Ei au înțeles că nu se poate
face agricultură intensivă, eficientă-'
fără să cunoști starea de fertilitate
a pămîntului, fără să cunoști parti
cularitățile fiecărei sole; fiecărei
plante cultivate. Nu sînt simpli executanți, „funcționari agricoli", ci. oa
meni care gîndesc creator și acțio
nează în deplină cunoștință de cauză,

prezentul dinamic, socialist

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A

SPECIALISTUL DIN AGRICULTURĂ
Statisticile consemnează că numai
cu cîteva decenii în urmă in agri
cultura românească numărul specia
liștilor era incomparabil mai m.ic de
cît cel — să spunem — al avocaților.
Evocînd dimensiunea prefacerilor
calitative din agricultura românească ,
în anii care au trecut de la cooperativizare și îndeosebi în ultimele
două decenii, la un loc de frunte se
situează creșterea deosebit de mare
a numărului de specialiști, crearea
unui pu.ternic detașament de oameni
nu numai cu temeinice cunoștințe,
dar de acum cu o bogată experiență
practică.
Oricîte îmbunătățiri se vor aduce
proceselor de mecanizare, de chimi
zare, celorlalte condiții create pen
tru a smulge naturii cît .mai multe
bunuri necesare vieții, pe deasupra
tuturor sînt oamenii. Oamenii. îndră
gostiți de pâmînt, îndrăgostiți de pro
fesia lor de agricultori. Și, fără îndo
ială, din rîndul acestora, ,în mod fi
resc, se detașează specialiștii. O pri
vire, oricît de sumară asupra rezulta
telor obținute de cele mai bune uni
tăți din agricultura noastră — coope
rative agricole, întreprinderi agricole
de stat, ferme, stațiuni pentru meca
nizarea agriculturii, unități de cerce
tare — arată că în fruntea lor se
află tocmai asemenea specialiști cu
o bună pregătire profesională, aflați
într-o permanentă competiție pentru
realizarea unor 1 producții agricole
record.
Așa cum agricultura tradițională
este opera țăranului simplu, tot așa
agricultura intensivă trebuie să fie
rodul gîndirii și inteligenței specia
listului care numai prin știința sa

La temelia viitorului patriei

asumîndu-și răspunderea pentru de- , comod, dispus mai degrabă să co
ciziile și acțiunile întreprinse. La
pieze mecanic pe teren instrucțiu
mulți dintre ei găsești adevărate la
nile de pe hîrtie, pentru ca la vre
boratoare în care reproduc la scara
mea bilanțului să pună nerealizărieprubetei condițiile agropedologice
le, de fapt incompetența, pe seama...
în care urmează să se desfășoare
unor cauze exterioare funcției și răs
întregul circuit productiv, găsești
punderii specialistului. Cit de păgu
cîmpuri experimentale întinse în
bitoare pentru progresul agriculturii
care probează culturi, toate cu
sint „explicațiile" de genul „am fă
scopul de'a ridica tot mai suș șta
cut cum mi s-a cerut", rezultă și din
cheta marilor producții.
producțiile slabe ce se obțin în uni
tățile pe .care le conduc acești spe
Incontestabil, 'atitudinea înaintată
cialiști. Disciplină de plan, aplicarea
față de muncă a lucrătorului' pă
tehnologiilor stabilite și unanim ac
mîntului, ,și în. primul rind a spe
ceptate sînt obligatorii, dar este obli
cialistului, presupune mai mult decit
gatoriu in aceeași măsură c.a fiecare
conștiinciozitate și. responsabilitate
să, gîndească procesul de producție
în îndeplinirea sarcinilor încredin
din unitate, din fermă, pentru sola,
țate. Adevărați specialiști sînt acei
pentru cultura de care răspunde și
oameni' preocupați hu .numai să
în locul replicii comodității : „așa
aplice mecanic anumite
tipuri
*
de
mi s-a spus, așa arh făcut", la ora
tehnologii, ci> să le adapteze, la ne
bilanțului să. poată spune .; „așa am
voie să le reconsidere în funcție de
gîndiț, așa am acționat pentru a găsi
condițiile pedoclimatice, și economi
cele, mai bune variante, pentru - a
ce. Și nici nu este posibil altfel pro
găsi' cele mâi bune căi, și iată, re
gresul, în actualele condiții, cînd în
zultatele sînt bune".
făptuirea obiectivelor noii revoluții
agrare; reclamă îmbogățirea' continuă
Este adevărat că sînt din păcate
a cunoștințelor, în pas cu noile cu
și situații în care în unele unități
ceriri ale științei agricole, reclamă
specialiștii sînt determinați adminis
efort susținut pentru ridicarea pre
trativ să aplice tehnologii neadecva
gătirii profesionale, de specialitate,
te agriculturii raționale, normelor
pentru sporirea continuă a compe
agrotehnice și sanitar-veterinare. si
tenței. Competenta profesională a
tuației concrete din unitate. Pres
acestor oameni este probată cu re
tanța, autoritatea specialistului le dau
zultatele remarcabile ce se obțin in
munca lui, gîndirea lui înaintată. Dar
unitățile in care își desfășoară acti
în același timn le dă. și respectul de
vitatea. In contrast cu activitatea de
care trebuie să se bucure el din par
înaltă ținută profesională a acestora
tea colectivului de conducere al unise află spiritul funcționăresc, spe
cialistul care nu discerne, care ade
seori . aplică . mecanic tehnologii ne
Iosif POP
adecvate condițiilor de sol, de climă
ale unității ■ în care lucrează. Omul
(Continuare în pag. a IlI-a)

Cînd un beneficiar oa
recare ne solicită un pro
dus; nou, oricît de simplu
sau oricît de complex,' noi
nu spunem niciodată «nu
se poate». Spunem, cel
mult : «Lăsați-ne cîteva
zile să studiem posibilită
țile». Și. in 99 la sută din
cazuri, descoperim că po
sibilitățile există".
Dacă pe emblema acostei întreprinderi din Tg.
Mureș ar trebui înscrisă o
deviză, atunci aceasta ar
putea fi „Aici nu se spune
niciodată nu se poate !“
Se numește' „Prodcomplex" și s-a dezvoltat pe
trunchiul unei foste întrer
' prinderi, de industrie loca
lă. Uimitor cit de multe
lucruri 'știu, pot 'și vor să
facă cei aproximativ 3 500
de muncitori ăi .acestei-atît
de diversificate întreprin
deri industriale. Produce.
lunar pește 5 000 de sorti
mente, in serii mari, mici
sau în unicat, din dome
niile cele mai diferite cu
putință.;.
— Profilul dumneavoas
tră ?
Inginerul-șef Victor Ver
zea tace, surîde, apoi spu
ne ridicînd din umeri :
— Gr.eu de spus. Profi
lul nostru este
_ .1 să
.1 facem
'___
tot ceea ce alții nu au în
profilul ’ lor de fabricație,
sau hu pot, sau nu vor să
se complice.' Lucruri de
care, to,tuși, economia na
țională are. nevoie pentru
a se reduce importul sau
pențru â se. oferi la export
ceea ce'se cere. Producem
mult pentru export.
Și acum urmăriți, cu atenție următoarele rînduri
(este vorba' despre dome
niile industriale în care se
. înscrie producția întreprin
derii) : metalurgie (turnă
torie de fontă și neferoa
se), construcții de mașini
(utilaje ■ pentru industria
maselor.-plastice și a cau
ciucului. dar și pentru alte
industrii), chimie (prelu
crări de mase plastice și
cauciuc, de poliesteri ar
mați cu fibre de sticlă, de
melamină, apoi produse
diverse din sticlă, de la su
perbe obiecte pentru me
naj și decorațiuni pînă la
flaconaje și articole de uz
industrial, medicamente și
coloranți din plante), in’ dustrie ușoară Și bunuri
larg, consum (covoare

orientale țesute manual, ’ făcut. Dar să vedem, să
articole metalice pentru studiem problema 1 Există
menaj, echipamente-și-ac-' niște norme tehnice? Nișcesorii pentru sport și tu te descrieri ? Ce trebuie să
rism etc; etc). '
facă aceste obiecte; cum— Pentru o producție trebuie și cum nu trebuie .
atît de.;. caleidoscopică, să fie ? Ne dau unele de
aveți ■ contracte, aveți des talii... Da, nu-i simplu de?
facere ? j
loc. Mingea trebuie să aibă
— Avem, avem, nu na o anume mărime, o anume
plîngem.. ;
conformație, o anume e— Unde-i găsiți pe be lasticitate... De la care nu
neficiari ?
se admite nici o abatere.
— Ne găsesc ei pe noi. Crosele, și ele, cu mari

O uzină la poarta căreia

s-ar putea scrie

„AICI

NU SE SPUNE
NU SE POATE!"
Pentru că, repet, lucrăm
pe comenizi. Nu-i nici o
nenorpcire atunci
cînd
unul ,sau!zece. dintre cele
cinci mii de produse nu ni
se măi cer. Apar în loc
alte douăzeci. Ne trezim,
de exemplu, cu doi tova
răși de lai O.N.T. Mangalia.
Oare ce ,'trășnaie" or mai
vrea ,și ăștia să le fabri
căm ? îl primim imediat,
roși de curiozitate. Ei ne
zic, așa, cu oarecare timi
ditate, vor doar să întrebe,
nu au nici o pretenție,
dacă :se .poate, dacă nu,
nu... Au auzit că... Au fost
îndrumați, la noi... Au co
lindat. au fost... Dar pe
unde n-au fost ? Și toți
le-au zis că, da, n-ar fi
mare lucru, totuși e difi
cil, e un lucru. special...
„Ce doriți,, mai pe scurt?!"
„Dorim crose și mingi de
golf... Pentru terenurile de
pe Litoral". Ei, nu, așa
ceva chiar că n-am mai

pretenții. Dar cu proiectanții noștri nu te joci. Cu
cît e mai dificilă proble
ma, cu atît sînt mai „înfierbîntați"... Creierele în
cep să le lucreze cu repe
ziciune. Cutare proprietate
a unei mase plastice re
zultă din cutare combina
ție, din cutare proces de
polimerizăre...
Oaspeții
privesc,, ascultă și nu le
vine a crede. Chiar am
vrea să ne batem capul cu
problema lor ? „Cum să
nu, păi noi asta facem aici
toată Ziua, ăsta-i secretul
nostru : ne batem capul cu
toate cele, Lăsati aici lucrurile astea și mai dați-ne un telefon peste o
săptămînă !“
Bineînțeles
că am găsit formule, teh
nologii, bineînțeles că pes
te o săptămînă le-am spus
da și că acum fabricăm
crose și mingi de golf ca
re-s la fel de bune ca cele
din import...

— De ce... „bineînțeles" ?
— Pentru că vă spun din
nou,- ăsta e „secretul" nos
tru : dacă putem să facem
un lucru bun, îl facem, nu
stăm ,pe ginduri. Pentru..
că dintr-un asemenea mod
de a . înțelege lucrurile nu
avem decît de cîștigat. Ca
și. în viață : cîștigă cel
care e gata oricînd să aer
ționeze, cel dinamic Și
prompt, cel cu o gindire
mobilă și cu simț practic,
cel cu voință și cel inge
nios. Sigur că simplu nu-i
deloc ; la o asemenea diversitate de produse se
cere și 6 foarte, mare diversitate de materiale,
nu sînt ușor de găsit, De
aceea am învățat să folo
sim cu cele măi buhe re
zultate multe materiale re
cuperabile. în afara celor
ce rezultă din propriile
procese de fabricație, adu
năm de peste tot. Deșeuri :
de metal, de cauciuc, de
lemn, de poliesteri, de
PVC,' cioburi de sticlă,
Ne-am construit mori și:
utilaje de retopit, regenerat...
Ingeniozitatea,
preocu
parea pentru creație este
starea de spirit ce guver
nează munca tuturor oa
menilor de aici. Multe din
tre cele 5 000 de produse
s-au născut și se nasc din
preocuparea pentru produ
se
noi a muncitorilor.
„Uite acest mic lacăt", îmi
arată inginerul Verzea obiectul in cauză, scos din
tr-un sertar, ..Mi l-a adus
zilele trecute o fată, absolventă de școală profesională, venită de curind. A
văzut că toți. din ____
_
jurul ei
își bat capul să inoveze, să
creeze ceva. Și s-a gîndit
și ea la un produs care nu
se găsește acum pe piață :
lacăte foarte mici. Ce a
făcut ea nu-i grozav. Dar
conține o idee. Are o ci
nematică interesantă. Poa
te fi perfecționat. Vom
face din el.ceva ! Fie și
numai ca s-o încurajăm pe
această fată. Să prindă aripi 1“
Cu asemenea oameni, cu
un astfel de climat, cu o
asemenea poftă de muncă
și de creație. întreprinde
rea aceasta ar putea in
tr-adevăr să-și înscrie pe.
emblemă „Noi nu spunem
niciodată nu se poate 1“

Mihai CARANFIL
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DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE

[oamenii

CONSTRUCTORI SI CRONICARI DE ISTORIE NOUA j

muncii

-ț

Cum trebuie să lucreze comisiile permanente ?

SCRISORI DE LA

CITITORII „SCÎNTEII"

Spectaculoasa devenire
® Receptivitate sporită față de propunerile cetățenilor ® Idei
materializate în mai multe hectare de teren redate agricul
turii ® Cînd nu știe stînga ce face dreapta
în îndeplinirea sarcinilor complexe
ce le revin, consiliile populare au la
dispoziție un instrument eficient,
respectiv comisiile permanente —
structuri organizatorice și funcțio
nale care, prin largile atribuții de
îndrumare și control conferite prin
lege, reflectă, o dată în plus, demo
cratismul societății noastre. Comisiile
permanente lucrează în modalități
variate — elaborind studii, făcînd
propuneri, înaintând rapoarte, pronunțîndu-se sau avizînd proiectele
de acte normative locale — toate
acestea fiind realizate prin dezbateri
democratice, prin antrenarea cetățe
nilor, prin colectivele de lucru pe
care le constituie. în acest fel, comi
siile permanente pot și au datoria să
contribuie într-o măsură tot mai
mare la îndeplinirea importantelor
sarcini economico-sociale ce revin
organelor locale ale puterii și admi
nistrației de stat Cu atît mai mult
acum, ținînd seama de răspunderile
sporite atribuite de recentul Congres
al consiliilor populare, este necesar
ca, pretutindeni, comisiile permanen
te să-și îmbunătățească hotărît acti
vitatea, mai ales că unele dintre ele
își duc o existență ștearsă, cenușie,
ființînd mai mult pe hîrtie — în
contrast cu activitatea dinamică și
fructuoasă a altora.
Iată de ce ne-am propus să anaIlzăm cum lucrează în mod concret
• unele comisii permanente ale consi
liilor populare — oprindu-ne în rîndurile de față la situația din orașul
Vălenii de Munte, județul Prahova.

METODA DE BAZĂ — CONLU
CRAREA CONTINUA CU CETĂȚE
NII. La o recentă sesiune a consi
liului popular din localitate s-a aflat
pe ordinea de zi dezbaterea unui
studiu întocmit de comisia perma
nentă pentru arhitectură și sistema
tizare. Tema studiului : căile prin
care poate fi redusă suprafața construibilă, spre a se reda agriculturii
noi terenuri. Dincolo de concluziile
practice rezultate — concretizate în
soluții de natură să asigure o eco
nomie de teren de mai multe hec
tare (în condițiile extinderii consi
derabile în viitor a construcțiilor de
pe teritoriul localității) — ne-a reți
nut atenția modul în care a fost
întocmit studiul. Amănunte în legă
tură cu acest aspect le primim de la
!>ț președintele p^oșniflioiw iiConstantin
-. Săvulescii : / !!.-?1'1-1'* ’-.i
’ — Metoda de bază Tn elaborarea
studiului qj" constat in. discuțiile acu
cetățenii, cu deputății și președinții
organizațiilor de masă și obștești
din cartiere, sfătuindu-ne cu aceștia
pentru fiecare metru pătrat pe care
să-1' redăm agriculturii sau să-l
folosim mai eficient în perimetrul
construibil al localității. Am găsit în
acest mod numeroase soluții concre
te, unele cu aplicabilitate imediată,
altele de viitor. Soluții pe care le-am
prezentat apoi spre aprobare consi
liului popular.
Discuțiile directe — adevărate con
sultări populare sau sondaje de opi
nie cetățenească — n-au constituit
singura modalitate prin care comisia
permanentă a reușit să atragă lo
cuitorii la dezbaterea problemelor de
sistematizare. De o mare utilitate a
fost analiza propunerilor formulate

de cetățeni cu prilejul „Tribunei
democrației", sau în cadrul audien
telor și întâlnirilor cu deputății. în
acest fel au revenit, de pildă, în
actualitate, soluțiile practice pro
puse . de locuitori pentru dezafec
tarea — mai exact, urgentarea dez
afectării — zonei cuprinse intre
străzile Valea Gardului și Trăistari,
operație prin care se va reda
agriculturii o importantă suprafață
de teren.
La elaborarea studiului întocmit de
comisia permanentă de arhitectură
și sistematizare, de mare insemnă■ tate a fost experiența căpătată cu
prilejul întocmirii, nu cu mult timp
în urmă, a unei lucrări similare, e
drept nu de aceeași anvergură, dar
care a interesat în mod direct nu
meroși cetățeni : folosirea mai bună
a terenurilor intravilane, a spațiilor
destinate locurilor de joacă pentru
copii și parcărilor.
Tot prin directa conlucrare cu
cetățenii, comisia de arhitectură și
sistematizare a consiliului popular

însemnări din
Vălenii de Munte
și-a propus, pentru perioada urmă
toare, găsirea unor soluții practice
privind amplasarea viitoarelor blocuri
de locuințe, a unui mare complex
sportiv, a unui club muncitoresc,
unei cantine restaurant și altor do‘ țări sociale, care vor da localității
o nouă înfățișare, oferind locuitorilor
săi condiții mereu mai bune de
viață. Desigur, fundamentarea am
plasării noilor construcții, adoptarea
soluțiilor tehnice pentru realizarea
investițiilor sînt aspecte asupra că
rora se vor pronunța ulterior spe
cialiștii, proiectanții și arhitecții și,
în final, consiliul popular orășenesc,
dar în dezbaterile pe aceste teme
este deosebit de utilă cunoașterea
opiniilor cetățenilor, a beneficiarilor
viitoarelor construcții.
Referindu-ne mai mult la experi
ența comisiei permanente de arhitec
tură și sistematizare a consiliului
popular în privința conlucrării cu
cetățenii, facem precizarea că acest
stil de muncă este propriu și celor-. .
^îâltescomisii pe^rmă&erfKd’idin^pțrali-i
tâte. Practic, nur!,.ek$țȘ acțiune Țn* treprinsă; nu există. Studiu întocmit
„Ațfe comisiile permanente jale-. pțirnă-i
rjej djn Vălenii de Munte în care să
nu se regăsească, într-o formă sau
alta, părerile cetățenilor, opiniile lor.

EFICIENȚA COLABORĂRII DIN
TRE COMISII. în activitatea comi
siilor permanente ale Consiliului
popular din orașul Vălenii de Munte
este de apreciat nu numai colaborarea
pe care o realizează acestea cu ce
tățenii. ci și strînsa conlucrare care
se desfășoară intre diferite comisii.
Astfel, deși coordonarea acțiunii de
reparare a străzilor și de amenajare
a spațiilor verzi din localitate a
constituit o sarcină a comisiei de
gospodărie comunală și locativă, în
realizarea ei au fost consultați și
specialiștii comisiei de sistematizare.
La fel, . cînd a fost vorba de pro-

ARTICOLE UTILE IN ORICE GOSPODĂRIE
Nota de confort, de
eleganță a unui inte
rior o dau și obiectele
din sticlă, faianță,
cristal sau porțelan,
Imaginați-vă un apartament, modern mobi
lat, fără o vază de
flori sau o bucătărie
fără servicii de apă
sau fără vesela strict
necesară. O vază din
cristal, un serviciu
din faianță sau porțe
lan sînt în deplin acord
cu
eforturile
noastre spre un grad
de civilizație cît mai
înalt. Avem întreprin
deri ale căror firme
sînt cunoscute și din
colo de hotarele țării,
precum „Vitrometan"
— Mediaș, „Perla" —
Buzău. „Iris" — ClujNapoca, Fabrica de
cristaluri Tg. Jiu, în
treprinderea > de faian-

ță — Sighișoara, cea
de porțelanuri de la
Curtea de Argeș — ca
să amintim doar cîte
va — ale căror produ
se sînt de cea mai
bună calitate. Servicii
de pahare din cristal
de diferite forme și
mărimi, coșuri și bom
boniere,
vaze
tip
Galle de-o rară ele
ganță, . sticla
roșie
care imită rubinul,
seturi complete de
compot, servicii de
masă din faianță și
porțelanuri, bibelouri
cu decorațiuni lucrate
manual în culori pas
tel sau viu colorate,
cu desene florale, fi
gurine parcă rupte din
istorii și legende —
toate acestea și multe
altele se găsesc așeza
te, ca intr-o expoziție
a frumosului. în raf-

turile magazinelor și
raioanelor de speciali
tate ale comerțului" de
stat.
Demn de subliniat
este faptul că artico
lele din știclă. porțe
lan. faianță și cristal
se produc în unitățile
într-o
specializate
gamă foarte largă, din
care cumpărătorul își
poate alege ceea , ce
crede de cuviință că
este util pentru 'înfru-"
musețarea interioru
lui sau pentru com
pletarea veselei. Cu
condiția să se adrese
ze cu încredere lucră
torilor de la raioanele
specializate ale maga
zinelor comerțului de
stat din Capitală
din întreaga țară.

Marta CU1BUȘ

blema construirii microhidrocentralei
de 0.9 MW din apropierea orașului,
deputății din comisia de arhitectură
și sistematizare au solicitat sprijinul
celor de la comisia cu atribuții în
domeniile de industrie mică și valo
rificare a resurselor locale.
Din păcate, nu întotdeauna această
conlucrare dintre comisiile, perma
nente aid consiliului popular se. des
fășoară cu . eficiență., .Uneori șe
pasează răspunderea soluțipnăru
problemelor de la o comisie la alta,
fără a se căuta. împreună măsurile
cele mai indicate. Bunăoară, în pri
vința autofinanțării -localității, lu
crurile ar fi putut sta mai bine încă
din acest an dacă comisia perma
nentă de resort ar fi conlucrat mai
strins cu celelalte comisii, cu spe
cialiștii din acest ddiiiehiu, avînd în
vedere că autofinanțarea constituie
unul din obiectivele de maximă
însemnătate ale etapei actuale pen
tru consiliile populare.
CERINȚA ASIGURĂRII CONTI
NUITĂȚII ÎN MUNCA, A FREC
VENTEI ACȚIUNILOR. Fără a sta
bili un termen fix, legea prevede
obligativitatea- desfășurării unor în
tâlniri periodice între membrii comi
siilor permanente ale consiliilor
populare, tocmai-pentru a se asigura
continuitate în activitatea lor. (Ex
periențele întâlnite în alte localități
relevă utilitatea ca aceste comisii să
se întrunească lunar; avîndu-se în
vedere -sarcinile numeroase ce le
revin). La Vălenii de Munte însă
am constatat că intervalele dintre
ședințele’ acestor organisme , sînt
mult mai mari — de . 2—3 . luni,
uneori și mai mult — ceea ce duce,
inevitabil, la fragmentări artificiale,
pauze și discontinuități, activități
sporadice. Așa este cazul comisiei de
gospodărire comunală și locativă și
al celei de comerț și aprovizionare,
industrie mică și servicii. Această
stare negativă de lucruri din activi
tatea comisiilor permanente nu poate
fi desprinsă de insuficientul contr.pl
exerpitat, mâi corect spus neglijat,
de consiliul popular asupra comi
siilor sale.
Este un aspect căruia consiliile
populare trebuie să-1 acorde o mai
mare, atenție, pe. viitor, o dată cu
Intensificarea preocupărilor pentru
îmbunătățirea generală a. stilului de
muncă al comisiilor permanente.
Pentru: ca acestea să desfășoare cu
adevărat b activitate permanentă,
meritîndu-și efectiv denumirea. >

Ion MARIN

Orașul Tîrgu Neamț, de pe ves
tita vale a Ozanei, ar putea fi defi
nit prin multe trăsături, dar speci
fică este, fără îndoială, spectacu
loasa lui devenire.
Pentru a ilustra această aprecie
re, iată mai întîi trei cifre semni
ficative : 101 milioane lei în 1966’,
813 milioane lei în 1981 și peste 1,1
miliarde lei în 1984. Ele reprezintă
creșterea valorii producției indus
triale realizate aici în ultimii 20
de ani, un adevărat salt calitativ în
economia orașului și un exemplu
concret de aplicare și 'pe aceste
plaiuri a politicii partidului de re
partizare armonioasă a forțelor de
producție pe întregul teritoriu al
țării. Anii spectaculoasei deveniri a
tîrgușorului moldovenesc de altă
dată se identifică în mod fericit cu
perioada cea mai fertilă din istoria
țării, cea care a urmat Congresului
al IX-lea al partidului și căreia cu
legitimă mîndrie îi spunem „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
In această perioadă s-au înălțat
la .Tîrgu Neamț moderna fabrică de
volvatir, care aprovizionează cu acest produs toate fabricile de con
fecții din țară, o fabrică de mobilă,
s-au organizat numeroase unități
ale. cooperației meșteșugărești, care
valorifică resursele locale. în anul
viitor, și. orașul nostru va fi racor
dat. prin noua linie ferată PașcaniTîrgu Neamț, la principala magis
trală feroviară din Moldova și, prin
ea, la întreaga țară. „Drumul de
fier" ajuns pînă în orașul nostru,
care .va avea o modernă gară,
va influența pozitiv întreaga dez
voltare economico-socială a locali
tății. Hotăririle adoptate de Con
gresul ăl XIII-lea’ al partidului În
seamnă, pentru dezvoltarea în con
tinuare a orașului nostru în urmă
torii cinci ani, un volum de inves
tiții de 546 milioane lei. o producție
industrială-marfă în valoare de .1,4
miliarde lei în anul 1990. ceea ce
*
reprezintă
o creștere de 21 la sută
față de 1985. Sporuri importante de
producție vor înregistra unitățile
producătoare de mobilă, țesături,
tricotaje,, fire de lînă, covoare. Vo
lumul producției destinate exportu-

lui va crește în 1990 cu 32 la sută,
față de 1985.
Trecînd azi pe străzile orașului,
revezi cu ochii minții tîrgul de odi
nioară cu ulițe înecate în praf, cu
căsuțe scunde și igrasioase. Locul
lor l-au luat noile ansambluri de
blocuri cu o arhitectură adecvată
peisajului montan din apropiere, în
care se îmbină tradiția populară lo
cală cu cele mai moderne exigen
țe de funcționalitate și confort. La
parterul blocurilor se aliniază uni
tăți comerciale spațioase, luminoa
se, cu o suprafață totală de 10 000
metri pătrați. Dughenele înghesuite
de altădată au rămas doar amin
tiri. Dacă in 1966 orașul avea 12 800
locuitori, aștăzi are aproape 20 000,
din care aproape 12 000 sint ocupați
in activitatea productivă, iar 5 000
de elevi își însușesc cunoștințele
necesare în școli sub îndrumarea a
peste 250 de cadre didactice. Pen
tru îmbunătățirea condițiilor de
viață ale oamenilor muncii au fost
date în folosință 3100 de aparta
mente noi. în următorii cinci ani se
vor construi alte 1 600 de aparta
mente, 16 noi săli de clasă, vor fi
jextinse rețelele de alimentare cu
apă și de canalizare, o șosea de
centură va descongestiona circula
ția din zona centrală.
Orașul nostru trăiește și o inten
să viață culturală. Ayem circa
3 000 de artiști amatori? în peste
100 de formații, care participă la
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei". Putem spune astfel că mun
ca și creația, talentul și hărnicia
și-au dat întâlnire pe aceste melea
guri încărcate de istorie și legendă.
S-ar putea spune că în tot ce am
relatat despre prefacerile interve
nite în ultimele două decenii ,1a
Tirgu Neamț nu e nimic spectacu
los, că ceea ce s-a petrecut în ora
șul nostru s-a petrecut și în alte
zeci de orașe din țară, ceea ce este,
de fapt, întru totUl adevărat — spre
satisfacția și spre binele. întregului
popor.
Elisabeta AMAlEI

lingă sculele și dispozitivele pen
tru propria dotare, prototipul și se
ria zero a capului de suflat rotativ
U, 1 și U. 2 furnizat industriei chi
mice românești.
La 2 iulie 1981. tânărul colectiv al
întreprinderii a avut
onoarea
de a-1 primi pe
tovarășul
Nicolae Ceaușescu în vizită de lu
cru, de a-i raporta secretarului ge
neral al partidului primele rezul
tate: asimilarea în producție a 15
produse. între care presele hidrau
lice și mecanice de la 100 la 630
tone forță, ciocane de forjare cu
autocompresor și cădere liberă de
80—1 250 kg forță, mașini și utilaje
pentru mase plastice, cauciuc și al
tele.
întreprinderea noastră a cunoscut
astfel, etapă de etapă, noi extin
deri. noi modernizări.
La 28 iunie 1985, cu emoție și
nemărginită bucurie, oamenii mun
cii din I.M.U.P.F. Tg. Jiu l-au pri
mit din nou în mijlocul lor pe cel
mai iubit fiu al națiunii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în preajma săr
bătoririi a două decenii de la Copgresul al IX-lea al P.C.R. Rapor
tul nostru muncitoresc a concreti
zat si de astă dată felul cum au
fost înfăptuite indicațiile primite
anterior. întreprinderea și-a depă
șit an de an planul de producție,
diversificînd programele de fabri
cație, asimilînd peste 40 de produse

Ion TARBAC
maistru, întreprinderea de
mașirii-unelte
pentru presare și forjare- Tirgu Jiu

Roadele

Deprinsă cu munca, mina omu
lui știe în același timp să mingile
și copiii, să răsădească: o floare-și
să aștearnă gînduri pe- albul ,hîrtiei. De aceea, acum, cînd am strjns
în cea mai mare . parte rbăddje
toamnei și am așezat temeinic .sămînța de grîu sub brazdă/inima,
îmi dă‘ ghes să aștern și eu, aici,
cîteva rînduri despre ceea ce am
înfăptuit noi,. în comună, în anii
socialismului — îndeosebi în cele
două, decenii de la înnoitorul Con
gres al IX-lea al partidului. Deși
veche de peste patru secole, co
muna noastră, Murgeni, a cunos
cut abia în acești ani o viguroasă
dezvoltare, devenind tot mai mult,
așa cum s-a. spus la recentul con
învățătoare, Tîrgu Neamț
gres al gospodarilor tării, o ade
vărată comufîă-oraș, care oferă lo
cuitorilor condiții pentru o viață
tot mai civilizată. în cele două
cooperative- agricole de producție
și în fermele I.A.S., prin munca
treprinderea de mașini-unelte pen
oamenilor și aplicarea cuceribilOr
tru presare și forjare (I.M.U.P.F.)
științei și tehnicii, producțiile sînt
Tirgu Jiu. După cel de-al IX-lea
tot mai mari de la an la an. .Pu
Congres al partidului, cu prilejul
terea economică a comunei a cres
unei vizite de lucru in județul
cut
mult prin crearea unei între
-nostru, pe locul ce avea să .se
numească „platforma industrială de . prinderi de prelucrare a laptelui,
nord a municipiului Tirgu Jiu", unei filaturi de bumbac și prin’în
secretarul general al partidului, to ființarea unei ferme piscicole. La
varășul Nicolae Ceausescu, a in acestea să mai adăugăm extinderea
dicat amplasamentul actual al , în unităților meșteșugărești și de mică
treprinderii. La 1 iunie 1976 ,au în
industrie.
ceput lucrările de construcție, iar
Vechea localitate prăfuită de
Ui 30 septembrie 1978 a avut loc
odinioară, cu case gîrbovite, intra
punerea în funcțiune a primei ca
te în pămînt, înregistrează’ astăzi o
pacități de producție — atelierul
adevărată. înflorire edilitară, care o
sculărie — aici executîndu-se pe

Date memorabile in viața uzinei
Viața economică a municipiului
Tîrgu Jiu a cunoscut în anii con
strucției socialiste o continuă dez
voltare, acesta devenind o moder
nă citadelă industrială cu unități
reprezentative în diverse ramuri:
de prelucrare a lemnului, lianți și
azbociment, articole tehnice din
cauciuc regenerat, sticlărie-menaj,
materiale de construcții, utilaj mi
nier, confecții etc. Multe dintre ele
sînt creații ale ultimilor 20 de ani.
ale epocii pe care o numim cu
aleasă mindrie patriotică „Epoca
Ceaușescu".
Așa a luat naștere și marea uni
tate constructoare de mașini — în

cu înalte performanțe tehnice, mult
apreciate in tara și peste hotare.
în spiritul indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu. producția uzi
nei a fost dublată, în principal prin
aplicarea unor tehnologii moderne,
au fost mecanizate și automatizate •
procesele de producție, s-a extins
fabricația de linii, complexe, s-au
modernizat presele de îndoit tablă
de 250 tone forță
f
și debitat de
1 630 KN. prini afișajul numeric al
cotelor etc. Au fost livrate economiei naționale peste 1 500 de mașini-unelte de deformare plastică,
la cald și la rece, iar aproape 500
au fost destinate exportului in țări
din Europa. Asia. America șl Afri
ca. Și de astă dată, secretarul ge
neral al partidului ne-a cerut tre
cerea la producerea unor mașini-u
nelte, a unor prese mari, de 30 000
tone, competitive ne plan mondial.
Iată cîteva date memorabile din
viața unei întreprinderi gorjene, o
veritabilă citadelă a muncii, crea
ției. și hărniciei, a spiritului revo
luționar în acțiune, ctitorie edifi
cată în anii celor mai durabile În
făptuiri.! în anii devenirii noastre
comuniste.

face de' nerecunoșcut. Noul-centru
al comunei, cui. impunătorul edifi
ciu, al casei de .cultură, .liceul , agro
industrial, spitalul 'comunal mărit
și-.modernizat, noile ,.blocuri, însumîrid aproape 380 apartamente cu
magazine la parțer, alături de alte
aproape I 800 de case noi, apa, curentă, străzi asfaltate și pietruite,
canalizarea, parcurile și zonele
verzi conferă localității ^atribute de
urbanizare și, civilizație socialistă.
Numai in acest an am ridicat . 24
apartamente, o școală nouă, s-a
extină1 conducta de apă potabilă și
au fost construite mai multe po
duri și podețe,, precum și stații de
autobuz. Datorită destoiniciei; lo
cuitorilor săi, - comuna se autofinanțează.
i i. ■ ,în aceste realizări se regăsesc,
firește,-și eforturile noastre, ale
tuturor, cetățenilor comunei, care,
participind la lucrările de bună
gospodărire si înfrumusețare, am
efectuat sute de niii de ore de
muncă,- în valoare totală de aproa
pe 10 milioane lei. Și mai avem
încă multe de făcut. însuflețiți de
perspectivele ■ trasate . de recentul
Congres al consiliilor populare, vom
munci cu și mai multă , dăruire
pentru ca localitatea să devină o
înfloritoare cetate economico-socială.
Zolca ANTON
cooperatoare, comuna MurgenI,
județul Vaslui

MARAMUREȘ : Stafie de biogaz
Pe peron, ca și de-a lun
gul liniilor ferate, lume
multă, forfotă. Impiegatul
de mișcare anunță : „Tre
nul mărfar dinspre, Dorphoi trece fără oprire pînă
la fabrica de zahăr. Aten
ție la bifurcarea spre fabri
că a liniei a doua !“, .
Privind trecerea mărfa
rului, Ion Ăflăcăilor, pri
marul comunei Trușești,
județul Botoșani, ni se
destăinuie : „în copilărie,
am tot dat târcoale acestei
gări, pînă intr-o zi. cînd.
iuindu-mi inima-n dinți,
l-am, rugat pe ,un ceferist
să mă ducă sus, la etaj.
Gara era singura clădire cu
etaj-de pe cuprinsul comu
nei. Acum. însă...".
...Acum însă fațada1 unui
nou bloc de locuințe aflat
,Ja structură",. în centrul
civic al comunei, poartă
inscripția : „Apariamentul300". Semnificația înscrisu
lui nu tocmai caligrafic
ne-o prezintă primarul Ion
Ăflăcăilor ! „La etajul 4 al
acestui bloc se află cel
de-al 300-lea apartament
construit în comuna noaS■ tră. Dar faptul ’are o sem
nificație mult mai profun
dă, care ține de tot ceea
ce s-a realizat în ultimele
două decenii în comuna
noastră".
Amplasarea, la In.
d ic a ț ia tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a unei
Fabrici de zahăr în comuna
Trușești s-a constituit într-una din pîrghille hotărîtoare pentru procesul
înnoitor al localității. Șl
chiar dacă execuția acestui
important obiectiv indus
trial abia s-a Încheiat, înrîprirea lui asupra comunei
s-a făcut simtită încă de
pe cînd se afla pe planșe
tele proiectanților. Pentru
că. înaintea turnării prime
lor cupe de beton la teme
lia fabricii, în vecinătatea
ei au început lucrările de
execuție a cîtorva blocuri
de garsoniere destinate lu
crătorilor de pe șantier. Și
tot atunci s-a trecut la re
crutarea din rîndul tinere
tului local a celor care,
după o perioadă de școla
rizare în noua meserie de
prelucrător de sfeclă de
zahăr, urmau să devină
„nucleul de bază" al noului
colectiv muncitoresc din
comună. De curînd. ei s-au
întors să-și ia locurile de
muncă in primire. Mulți
dintre ei și-au . întemeiat
familii și s-au mutat in
apartamentele confortabi
le din
blocurile construite între . timp, și care
au dat contur unui nou
centru civic, propulsînd sa
tul pe traiectoria unui in
tens ritm de urbanizare.
Au mai constatat, la în-

toarcerea lor. că. tot între
timp, după ample lucrări
de extindere și moderniza
re,. fostul cămin cultural a
deyenit acum o. adevărată
casă de cultură. Și i-au au
zit pe consăteni vorbind
curent despre „rețeaua de
tefmpficare' în continuă ex
tindere", despre; telefoanele
pe care și le-au instalat,
despre „apa la robinet" și
multe altele.
într-un timp extrem de
scurt s-a născut un... oraș

1

prosper, întrucît aplicarea
în practică a cerințelor noii
revoluții agrare ridică an
de an ia cote tot mai înalte
starea materială și spiri
tuală a oamenilor noștri.
Spusele primarului au acoperire în realitățile așe
zării, care dispune în afara
noii fabrici de zahăr și de
alte unități economice pu
ternice. Aici funcționează o
stațiune pentru mecani
zarea agriculturii, un mo
dem complex pentru creș-

L

însemnări din comuna Trușești,
județul Botoșani

In inima satului. De fapt,
ceea ce se petrece acum la
Trușești repetă, la un nivel
superior și într-un ritm
mai alert, ceea ce se în
tâmpla în zorii „Epocii
Ceaușescu" la Bucecea —
primul sat botoșănean pe
care o altă fabrică de za
hăr îl propulsa pe orbita
urbanizării — și ceea ce s-a
întâmplat. în privința pro
fundelor prefaceri înnoi
toare în anii din urmă și
în comunele Flămînzi, Ștefăneștj, Mihăileni, Vorona
și altele, care se apropie
tot mai mult de oraș sau
aduc orașul în mijlocul lor.
— Dacă nu s-ar fi construit fabrica de zahăr.
cum ar fi arătat astăzi Trușeștiul ? — îl întrebăm pe
primar, care ne-a răs
puns :
— Desigur, un sat mai
puțin, orășenizat, dar tot

terea și îngrășarea taurine
lor, un mare complex pen
tru îngrășarea porcilor, un
centru de prelucrare și
condiționare a semințelor, o
secție a întreprinderii de
industrializare a cărnii, un
centru de vinificație. în
plus, edilii locali au știut
să valorifice și să obțină
„bani grei" și „valută for
te", cum spun ei, din pro
dusele pe care le exportă
și pe care le realizează din
resursele de materii prime
locale, mica industrie însemnind pentru consiliul
popular comunal o mare aducătoare de venituri, care
contribuie la acoperirea
cheltuielilor bugetare.
în unitățile economice și
în mica industrie a Trușeștiului lucrează acum
peste 1 600 de oameni. Cam
tot atîția cît zoresc și în
cooperativa agricolă, ale

cărei terenuri le-a răsplă
tit în această toamnă hăr
nicia cu rod bogat.
...Pînă acum două dece
nii, singura clădire cu etaj
de pe raza Trușeștiului era
gara. Acum. în afară de
blocurile cu cele 300 de apartamente, zeci de case. •
ale țăranilor cooperatori
s-au înălțat cu etaje și sînt
mai mari decît gara de odi
nioară. la care se adaugă
noile edificii social-edilitare și un modern liceu agro
industrial. Lucrările pentru
alte blocuri de' locuințe ce
se vor da în folosință anul
viitor au început de pe
acum.
Hotărîrile celui de-al
III-lea Congres al consilii
lor populare, orientările
date de secretarul general
al partidului au deschis
noi orizonturi de dezvolta
re și Trușeștiului. O primă
măsură transpusă în fapt a
fost aceea a înființării unui
atelier de împletituri din
nuiele pentru 120 de lucră
tori. iar o alta s-a soldat
cu amenajarea unei îngrășătorii de păsări, amîndouă
aparținînd cooperativei de
producție, achiziții și des
facere a mărfurilor. Alte
proiecte vizînd creșterea
puterii economice a așeză
rii, ca și mai buna ei gos
podărire și înfrumusețare,
sînt supuse acum dezbate
rii obștii.
De pe malul Drislei, care
se înalță în pieptul Trușeș
tiului, privim coșul înalt al
centralei termice, construc
ția zveltă a fabricii ,de za
hăr, păienjenișul de linii
ferate, străzile noi și mo
dernizate (deocamdată fără
nume), malurile taluzate
ale rîului Jijia (asemenea
celor ale canalului Bega de
Ia Timișoara), blocurile si
casele cu etaj. Fiecare în
parte și toate laolaltă oferă
privirii imaginea unei așe
zări înfloritoare, care își
grăbește pașii spre urbani
zare.
— Există însă și altceva,
pe care nu' știu cum să-1
definesc — ne spune pri
marul comunei. Un „ceva"
care nu se vede, dar pe
care eu și consătenii mei il
simțim. îl trăim. L-aș pu
tea numi aspirație, dar și
certitudine. Adică un suflu
nou, primenitor, un rezul
tat firesc, dacă vreți, al noii
revoluții agrare. Practic,
comuna noastră a devenit
o localitate nouă, înălțată
din temelii. Cîte din con
strucțiile existente în anii
copilăriei mele credeți că
au mai rămas in Trușești :
Numai gara !

Silvestri AILENEI
corespondentul „Scînteii"

La Asociația economică intercooperatistă de creștere și îngrășare a porcilor din Seini, județul
Maramureș, s-a realizat o stație
de biogaz cu grupuri de conversie
a energiei termice in energie elec
trică. Ea a fost construită după un
proiect al Institutului de studii și
proiectări pentru construcții în
agricultură și industria alimentară

București. Biogazul produs se uti
lizează atît Ia încălzitul halelor, cit
și pentru producerea curentului
electric. In perioada în care nu se
folosește la încălzitul halelor se asi
gură circa 70 la sută din necesarul
de energie electrică al complexu
lui prin valorificarea resursei pro
prii de 'biomasă provenită de la
animale. (Gheorghe Susa).
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— ...Eram hotărită să
urmez astronomia. Mă
fascinau datele despre
univers. Spre exemplu
faptul că Soarele, impreună cu întregul său
sistem planetar, se deplasează cu o viteză
de 20 de milioane km
pe zi in direcția stelei
Vega. îmi procurasem
o mulțime de cărți de
specialitate. Nu acceptam ideea să nu călă
toresc in Cosmos ori
să nu descopăr cel vutin o cometă...
— ,..Și cu toate acestea...
— ...Cu toate aces
tea am urmat facultatea de „textile" si am
ajuns inginer aici, la
Cisnădie. Firea mea
oarecum
visătoare.
plăcerea de a contempla mai mult cerul decit relațiile cu cei din
jur au făcut impactul
cu profesia mai dur
decît era normal. Par
că nimerisem de pe
altă planetă. îmi spu
neam că un an de sta
giu — cit era pe atunci
obligatoriu — trece,
imi iau transferul si
mă duc unde oi vedea
cu ochii.
— Doreați sd treceți
ca un meteor...
— Ce să fac ! Fire
de om mat retras, cău
tam să nu supăr pe
nimeni... Dar viața
presupune uneori fer
mitate. oarecare aspri
me. Apoi venisem din
facultate cu idei mai
mult abstracte, pe cind
realitatea
producției
releva alte cerințe
Eram destul de descu
rajată.
— $i totuși nu ati
plecat.
— N-am plecat și au
trecut 26 de ani. De
cite ort nu m-am su
părat amarnic șl nu
mi-am zis : „Gata ! De
mâine pun punct!" Dar
a doua zi o luam de
la capăt.
— Cel mal mult ce
vă supări
supăra ? Ce vă de-

” .1
termina să amenințați ?...
— ...N-am amenințat
niciodată cu plecarea.
tml spuneam numai in
gind, dar cu convin
gere.
— ...Atunci: ce vă
determina să vă ame
nințați că \ „puneți
punct" ?
— Uneori si-dificul
tățile tehnice mă ne
mulțumeau, alteori si
faptul că aproviziona^
rea secției nu mergea
cum trebuie, situațiile
in care cel pus să facă
o treabă nu sl-o indepliueste ca lumea si
încurcă alte cîteva
sute de oameni... Dar
nu aceste greutăți
m-au contrariat cel
mai mult. Pe mine
omul care una . spune
si alta face, care in
tr-un fel vrea să pară
Si in alt fel se poartă,
modul duplicitar de a
exista — asta mă
exasperează.
— Pentru asta vă
spuneați „punct". $1
pentru ce vă spuneați
„De la capăt" ?
— De fiecare dată,
tot oamenii mă deter
minau să mă răzglndesc. Cei drepți, cei corecfi. $i, pe urmă, este
greu de înțeles mân
dria de a aparține acestui oraș, cu meseria
transmisă din tati-n
fiu, de la bunici la ne
poți cu aceeași profe
sie și același loc de
muncă. E complicat să
te acomodezi, dar si
mai complicat să-l pă
răsești. Să te desparți
de concetățeni.
— Acum mai citiți
cărți de astronomie ?
— Mai citesc. Inte
resant e că unul din
tre cel doi fii mi-a
moștenit pasiunea. A
cumpărat și el cărți,
l-a captivat și pe el
Cosmosul, dar de ur
mat a urmat... elec
trotehnica.
Inginera Maria Minduc deține față de pro-

moția ei recordul longevitătii in activitatea
direct productivă. Conduce
de 26 de ani
—— -. . s secție a
întreprinderii Cu bună
reputație
internațio
nală, „Textila" — Cisnădie. Răspunde de
munca a
două-trei
mii de oameni și,
indirect, de felul lor
de viată, chiar de a se
purta. Oare de cite ori
pe an, pe lună, pe săp
tămână o exasperează
defectele unora sau
altora ? De cite ori
Si-a spus : „Punct" st :
„De la capăt" ? Nu
Știe. Oricum, Soarele a ■
mai parcurs aproape
200 de miliarde km in
direcția stelei Vega de
___ • inginera
__ ■ a rămas
Cînd
fa CiSnădie.
Poate pe undeva
gravitează și fot gra
vitează o cometă care,
in lipsa unui astronom
cu numele Maria Minduc, nu Va fi desco
perită de nimeni. Ei
și ? In acest răstimp
ea, cu miile ei de co
laboratori au tesut su
prafețe incomensura
bile de covoare, care
au împodobit constela
ta intreai de case, de
la paralela 45° si de
pe alte paralele si me
ridiane. Ele infrumusetează viata oamenilor, adică o înaltă
cumva spre măreția
astrelor.
— Dacă ar fi să vă
reluați viata...
— ...Tot
textilistă
m-as face. $î tot aici
aș vrea si lucrez.
— Ațadar : „Punct!
Si de la capăt!" Rit
mic ca o suveică. Ci
clic. precum ziua si
noaptea. Spre infinit,
ca in evoluțiile cos
mice. Nu se poate des
coperi mereu Cite o co
metă. Dar mereu se
poate descoperi uni
versul din noi.
Serqiu ANDON
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Posibilități reale de sporire
a ritmului de extracție
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JUDEȚUL BUZĂU:

Cum se acționează pentru încadrarea în cotele stabilite ?

0 radiografie a consumurilor și cîteva concluzii
a resurselor energetice"

/

lei și a săptămînii, cerință, impusă de
Economisirea energiei electrice . și
a combustibilului este o sarcină de
funcționarea in deplină siguranță a
sistemului
energetic național.
maximă răspundere politică și cetă
țenească pentru toți oamenii muncii
în al doilea rînd, am acordat o
din județul Buzău. Iar rezultatele
atenție deosebită recuperării resurse
obținute demonstrează convingător
lor energetice secundare. Astfel. în
înțelegerea ei deplină, hotărîreă ' lo
peste 23 de unități economice din ju
cuitorilor județului de a răspunde
dețul Buzău au fost puse in funcți
prin fapte orientărilor și sarcinilor
une instalații de recuperare a ener
formulate în acest domeniu de se
giei termice secundare din procesele,
cretarul general al partidului, to
tehnologice, a căror capacitate este
varășul Nicolae Ceaușescu. Astfel,
de aproape 40 000 tone combustibil
consumurile înregistrate in acest an
convențional. Cele mai bune rezul
sînt diminuate comparativ cu cele
tate au fost obținute la întreprinde
din 1984 cu circa 3 700 kWh la .un
rea de geamuri Buzău, care în pre
milion lei producție-marfă. De alt- . zent își asigură integral agentul ter
fel, în fiecare unitate economică din
mic necesar pe baza acestor resurse.
județ se manifestă mult mai multă
Folosirea pompelor de căldură s-a
grijă pentru gospodărirea riguroasă
dovedit a fi la întreprinderea „Tex
a fiecărui kWh, ceea ce a determinat
tila" din ; Buzău o soluție eficientă,
încadrarea strictă în cotele planifi ' fapt ce ne-a: determinat să o gene
cate.
ralizăm și la. alte unități. Desigur,
Finalizarea acțiunilor cuprinse în
am obținut o serie de rezultate pozi
strategia adoptată pe' ansamblul ju
tive în domeniul valorificării resur
dețului pentru economisirea'energiei,
selor energetice secundare, dar în
cît și încadrarea în cotele alocate
același' titnp trebuie să afirm cu toa
ne-a determinat -să efectuăm: con
tă convingerea că avem încă posibi
troale și analize, sistematice asupra
lități mari care vor trebui puse în
modului de realizare a acestora. în
valoare.
acest sens, la nivelul comitetului"ju
în al treilea rînd, menționez efor
dețean; împreună cu factorii de răs
turile pentru valorificarea energiei
pundere din unitățile economice au
neconvenționale. Dacă altădată pri
fost examinate periodic problemele
veam aceste resurse cu o anumită
economisirii, energiei. în cadrul aces
reținere, astăzi ne-am convins de
tor analize am urmărit în principal
valoarea lor. Acționăm perseverent
trei aspecte : utilizarea rațională a
pentru, dezvoltarea capacităților de
energiei electrice și combustibilului ;
utilizare a energiei solare, • eoliene și
recuperarea resurselor energetice
a biogazului. Dispunem, în acest scop,
secundare și valorificarea energiei
de 172 de instalații solare prin care
neconvenționale. ■
, , se economisesc aproape 1 000 tcc/an.
în primul rînd, pentru utilizarea
Tptodată. am realizat circa 35 de in
cît mai judicioasa a energiei electri
stalații de biogaz, iar tot atîtea in
ce și combustibilului am urmărit în
stalații eoliene se află în funcțiune
deaproape consumurile înregistrate
și sînt .utilizate pentru producerea de
în procesele tehnologice. Pe baza lor,
energie electpică și pomparea apei,
am adoptat’ măsuri adecvate vizînd
Sîntem hotărîți ca printr-o mobi
reducerea lor și eliminarea oricărei
lizare deplină a potențialului tehnic
forme ’ de risipă. Analize minuțioase
și uman de care dispunem să înfăp
au fost întreprinse, îndeosebi, la
tuim în bune condiții sarcinile deo
marii consumatori, cum ar fi între
sebit de mobilizatoare formulate la
prinderile de sîrmă și, produse din
ședința Comitetului Politic Executiv
sîrmă. „Metalurgică", de geamuri, de
al C.C. al P.C.R. din 17 octombrie
v contactoare și. de prelucrare: mase
a. c., gospodărind cu responsabilitate
■plastice din Buzău, care fără îndo
sporită energia electrică și combusti
ială dispun “^'dd'''.^lefmapfh8ri're;'
___ un
.... spibilii.’ întronînd ...
pretutindeni
zerve de economisire a enerșieXelec-.înaltă .exigenfâ, menteu„econprtrice.' După Ttmmi^drn acest an,.Ta
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misirea fiecărui kWh de energie
nivelul județului am reușiț să eco
electrică,
a
fiecărui
gram
de
com
nomisim față de normele de consum
bustibil.
peste 23 milioane kWh de energie
electrică. Totodată,, am acordat, o
Nicolae SPĂNU
atenție deosebită realizării unui
secretar al Comitetului județean
consum echilibrat pe toată durata, ziBuzău al P.C.R.

lOmi •ACTIIIIIIwlMITIAÎiVE
• CENTRALA ELECTRICA ȘI DE TERMOFICARE Buzău este uni
cul producător de energie electrică din zonă. De remarcat că în cele 10
luni care au trecut din acest an, de aici s-au livrat suplimentar în sis
temul energetic național peste 17 milioane kWh energie electrică, în
condițiile încadrării stricte în repartițiile de combustibil. în această
unitate s-au luat măsuri pentru ca toate echipamentele producătoare
de energie electrică, termică și de apă fierbinte să funcționeze în con
diții ireproșabile, atît din punct de vedere al asigurării siguranței in
exploatare, cît și sporirii randamentelor echipamentelor.
• La întreprinderea „METALURGICA" Buzău, în ultima perioadă
s-au întreprins o serie de acțiuni menite să contribuie la gospodărirea
cît mai judicioasă'a energiei. Dintre acestea amintim: reorganizarea acti
vității în sectoarele calde ; montarea a incă 500 de limitatoare de mers
in gol la mașinile-unelte ; la tablourile de distribuție din secțiile de
producție au fost puse în funcțiune baterii .de compensare a factorului
de putere, pe această cale. estimindu-se o economie anuală de. peste
200 000 kWh ; în vederea reducerii pierderilor de energie din rețea, în
anumite ore' ale zilei șe lucrează cu posturi de transformare inter
conectate. Ca urmare, pînă în .momentul de față această, unitate eco
nomică fruntașă înregistrează economii de circa 5 milioane kWh energie
electrică. ''
.
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• La ÎNTREPRINDEREA DE GEAMURI Buzău, reducerea consumu
lui de energie, electrică a devenit o problemă prioritară, cu atit mai
mult cu cît acesta . a fost depășit. Specialiștii revăd actualele tehno
logii de fabricație, și, îndeosebi, cele energo-intensive, în scopul adap
tării lor la cerințele actuale. Iată și cîteva dintre măsurile ce se
întreprind în acest sens : reducerea consumului de energie electrică
pentru securizarea acestuia numai pe linii tehnologice de înaltă produc
tivitate ; perfecționarea liniei: de securizat pe orizontală,, prin realizarea
transportului geamului pe role: și a învelișului cuptorului din cuarț sinterizat, care va contribui la reducerea cu 50 la sută a consumului de
energie pe metrul pătrat de geam.
• Specialiștii de la ÎNTREPRINDEREA DE PRELUCRARE A MA
SELOR PLASTICE Buzău sint concentrați. asupfa găsirii unor soluții
in vederea reducerii într-o măsură cît mai mare a consumurilor energe
tice. Eficiența măsurilor aplicate pînă în. prezent se concretizează în
economisirea a circa 1 milion' kWh energie electrică. Dintre acestea
menționăm': reducerea , substanțială a pierderilor tehnologice la . șețția
polietilenă ; respectarea strictă a regimului de preincălzire a extruderelor, precum 'și dotarea tuturor consumatorilor cu aparatură de măsură
și control ; punerea la punct a instalației de compensare a factorului de
putere și ridifcarea acestuia la valoare optimă.

(Urmare din pag. I)
tății, din partea tuturor celor din jur.
Este nevoie chiar ca în unele locuri
să fie restabilită autoritatea .specia. listului, autoritate diminuată, în
unele cazuri, de acte administrative’,
de neluarea în considerare a cunoș
tințelor sale teoretice, a experienței
lui practice. Dar în ultimă și ultimă
instanță, totul depinde de el. :
Dispozițiile privind tehnologiile de
lucru pe care le dă specialistul tre
buie executate fără nici un fel de abatere de către toți cei care lucrează
în Uriitafeă pe care o conduce.
Este anormal și păgubitor ca indica
țiile ferme ale specialistului —
pentru care trebuie să-și asume
întreaga răspundere — să fie „ajus
tate" sau ptțr și simplu anulate. Sfătuindu-se cu oamenii, consultîndu-se
cw ceilalți colegi specialiști — obli
gare firească a oricărui specialist,
a *• ’cărui om pUs. în situația de a
lua notărîri — el hotărăște, iar din
clipa în care dispozițiile sînt date
ele trebuie executate întocmai.
Cea mai vie, cea mai concludentă
expresie a capacității ' specialistului
de a stăpîni pămîntul,' de a conduce
cu competență procesul producției
' agricole este" prezența lui nu forma
lă, nu pur și simplu fizică, ci actiyă,

ln mijlocul oamenilor, în focul bă
tăliei pentru producție, pentru re
colte sporite. Imaginea inginerului
agronom sau specialistului zooteh
nic și veterinar prezent zi de zi,
permanent, I împreună cu oamenii
acolo unde se muncește, acolo unde
se execută lucrările, -a devenit ceva

pînă la reintrarea. în regim normal
de fabricație.
La întreprinderea
Se așteaptă un reviriment necesar
si posibil de realizat în utilizarea cît
mai eficientă a combustibililor și
de sîrmă și produse
încadrarea strictă in normele plani
ficate. Fără îndoială că eliminarea
din sîrmă Buzău
situațiilor amintite anterior va fi de
natură să contribuie la atingerea
acestui obiectiv. O altă importantă
acțiune o reprezintă recuperarea reTrebuie să menționăm de la bun
surselor energetice secundare. în
început că prin natura proceselor
acest sens, se află în execuție o serie
tehnologice există o strînsa interde
de lucrări, efectuate cu unități spe- .
pendentă între consumul de energie
cializate de construcții, cit si prin
electrică și cel de combustibil. După
forte proprii, pentru recuperarea
căldurii gazelor arse de la trăgătoaceastă precizare, iată ce arată da
riile de otel moale si a căldurii sîr
tele statistice cu privire la consumu
mei laminate. Pe această cale se vor
rile energetice înregistrate în 10 luni
obține economii de peste 700 t.c.c/an.
din acest an. la trei principale pro
De altfel, aflăm că-pînă la sfîrșitul
duse :
anului viitor vor fi finalizate toate
acțiunile pentru recuperarea integra
lă a resurselor energetice secundare.
Consumuri specifice
Se cuvine a menționa faptul că pro
Produs
Energie electrică (kWh/t)
blemele legate de gospodărirea cu
înaltă . răspundere si încadrarea în
Realizat
Planificat
Realizat
; Planificat
cotele de energie electrică si com
380
356
3 689
3 824
bustibil au făcut obiectul unor te
Cord metalic
70
69
224
233
meinice si aprofundate analize efec
Laminate
36
35
72
76
tuate
de către comitetul.de partid si
Sirmă trefilată
consiliul oamenilor muncii din între
prindere. prilej cu care au fost sta
neproductive. Dată fiind strînsa legă
ECONOMII LA ENERGIE
bilite programe concrete de măsuri,
tură între tehnologii și energie, desi
cu responsabilități si termene cre
ELECTRICĂ...
gur că acesta este și domeniul unde
cise.
se regăsesc cele mai importante re
Din tabelul de mai sus, se poate
• — Poate situațiile de excepție
surse de .economii.
lesne observa încadrarea în consu
ne-au determinat să gindim mai
murile de energie electrică la. toate
mult, să fim mai întreprinzători în
...DAR DEPĂȘIRI LA
cele trei produse, iar această situa
utilizarea cît mai chibzuită a ener
ție pozitivă denotă preocuparea
CONSUMUL DE COMBUSTIBIL
giei electrice si combustibilului, să
constantă în gospodărirea cît mai
dovedim spirit revoluționar, asa cum
Rezultatele bune obținute la ener
judicioasă a acestei resurse energe
ne cere secretarul general al parti
gia electrică sînt estompate de depă
tice. La nivelul fiecărei secții de
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
șirile înregistrate la consumul de
producție a întreprinderii există
menționa ing. Eugen. Sandu, directo
combustibil. Depășirea cu numai un
programe de acțiune concrete, întro
rul întreprinderii de sîrmă si pro
kilogram a normelor planificate la
nată o disciplină riguroasă pentru
duse de sîrmă din Buzău. Sîntem
sîrmă trefilată, si laminate la nivelul
utilizarea rațională a energiei elec
constienti că se fac efectiv serioase
producției realizate înseamnă sute si
trice, și eliminarea oricărei forme
eforturi pentru asigurarea necesaru
de risipă. Menționăm cîteva din ț mii de tone combustibil consumat
lui de energie electrică pentru eco
acțiunile întreprinse sau în curs de ' suplimentar. Care sînt cauzele care
nomia națională. în calitate de con
au determinat această situație neco
desfășurare, care contribuie la di
sumatori. si noi ne simțim profund
respunzătoare ?
minuarea consumurilor energetice.
implicați în drămuirea fiecărui kiloPrin îmbunătățirea . izolației termice
— Neîncadrarea în normele de
watt-oră de energie electrică, a fie
.
consum
la
combustibil
—
ne
spune
și a etanșeității cuptoarelor electrice,
cărui gram de combustibil. Am în
ing. Gheorghe Condurache, din cadrul
optimizarea proceselor de la mași
registrat economii fată de normele
serviciului mecano-energetic al în
nile de trefilat, menținerea în per
de consum de energie electrică, dar
treprinderii — este determinată de
fectă stare de exploatare a grupu
ele pot fi mult mai substanțiale. De
multiple cauze. Și iată cîteva dintre
rilor de acționare hidraulică a oale
sigur că cele mai mari posibilități
ele. în anumite perioade nu am. reu
lor de la cuptoarele de recoacere în
sînt în înseși procesele de producție,
șit să asigurăm o funcționare conti
vid, raționalizarea funcționării sta
unde de altfel ne concentrăm în
diei de compresoare se va obține . nuă la întreaga capacitate datorată
principal atenția, dar tot atît de ade
unor greutăți în aprovizionarea co
anual o economie de 250 000 kWh de
vărat este că în activitățile nepro
respunzătoare cu materii prime. De
energie electrică.
ductive, așa-zise netehnologice, pu
asemenea, nu: întotdeauna în activi
— De altfel, realizările obținute de
tem să diminuăm si mai mult contatea de exploatare a utilajelor s-a
colectivul acestei unități — remarca
dovedit maximă atentie pentru atin < slinurile, să eliminăm orice risipă,
ing? Dumitru Rudeanu, șeful birou
gerea
constantă
a
parametrilor
op

lui de furnizare a energiei electrice
oricît de mică ar fi ea. Prin
timi, iar în unele cazuri o serie de
din cadrul întreprinderii de rețele
rezultatele noastre, pe care le dorim
neglijențe au condus la oprirea ac
energetice Buzău — sînt rezultatul
tot mai cuprinzătoare, vrem să facem
cidentală a unor echipamente, situa
direct al unei activități susținute pen
dovada angajării noastre depline in
ții ce au determinat implicit și un
tru utilizarea rațională, cu maximă
aoeastă amplă acțiune de interes
consum suplimentar de combustibil.
eficiență a energiei electrice. Un
Pe de altă parte, nu întotdeauna a
național.
fapt pe care aș dori să-1 subliniez .
fost manifestată exigența necesară în
problemele energetice nu sînt con
Ion LAZAR
executarea lucrărilor de reparații și
siderate ca fiind numai în sarcina
întreținere \ a instalațiilor. Dar tot
Stelian CHIPER
lucrătorilor compartimentului de
atît de adevărat esțe faptul că neîn
specialitate, care dovedesc preocu
corespondentul „Scînteii
cadrarea în consumurile specifice de
pare și competență, ele sînt în aten
combustibil este influențată si de
ția tuturor oamenilor muncii, indi
ferent' de sectorul în care lucrează,
desele deconectări de la sistemul
în numeroasele noastre controale de
energetic. în aceste momente am
îndrumare ne-am convins că se
fost nevoiti să funcționăm la capa
acționează cu răspundere pentru re
cități parțiale, iar la o serie de cup
ducerea atît a consumurilor tehno
toare să consumăm combustibil nu
logice, cît și a celor din sectoarele
mai pentru a menține parametrii
La întreprinderea de sîrmă și
produse din sîrmă Buzău se reali
zează o gamă variată de produse
necesare în numeroase domenii de
activitate ale economiei naționale,
Pentru unele, dintre ele, unitatea
buzoiană este unic producător in
tară, de pildă cordul metalic utilizat în fabricația anvelopelor cu in
serție. An de an, aici au fost dez
voltate capacitățile de producție,
ceea ce a determinat implicit și o
creștere a necesarului de energie
electrică, în prezent fiind cel mai
mare consumator din județul Bu
zău — reprezentînd aproape un
sfert din consumul total industrial
din această zonă. Este și unul din
motivele , care ne-au determinat să
întreprindem prezenta anchetă pe
tema utilizării energiei electrice și
combustibilului în această unitate.

Pentru viitoarea recoltă bogată de porumb

întreaga cantitate de sămînță
grabnic livrată și depozitată!
în ansamblul preocupărilor pentru pregătirea în cele mai bune con
diții a viitoarei campanii agricole de primăvară, un loc important îl ocupă
măsurile privind asigurarea semințelor cu potențial de producție ridicat
și însușiri calitative superioare. Din rîndul acestora se detașează măsurile
pentru asigurarea cantitativă și calitativă a seminței de porumb. Din capul
locului trebuie arătat că, în ciuda condițiilor climatice mai dificile-din
acest an. marea majoritate a unităților producătoare au reușit să asigure
condiții corespunzătoare ■ pentru dezvoltarea plantelor din loturile semincere.
De cea mai mare însemnătate este acum ca unitățile producătoare
să-și îndeplinească în totalitate și în cel mai scurt timp sarcinile ce le
revin privind livrarea spre unitățile specializate a cantităților de sămînță
de care dispun. Fără a se subaprecia cu nimic rezultatele bune obținute
de multe ferme vegetale care au deja constituite stocurile de semințe ne
cesare. nu se poate trece cu vederea faptul că un șir de unități agricole
din județele Timiș, Giurgiu, Teleorman, Dolj, Brăila ș.a. au asigurate la
această dată doar cantități foarte mici de semințe. O atare tergiversare
in îndeplinirea unor obligații stricte aduce in discuție însuși modul în
care unele organe agricole se ocupă de soluționarea acestei probleme de
mare importanță pentru realizarea viitoarei recolte de porumb.
în ancheta de față ne propunem să prezentăm preocupările ce există
In acest sens în trei dintre județele cu un pronunțat profil agricol : Brăila,
Dolj și Teleorman,.
Prin montarea unui sistem de recuperare a căldurii sîrmei laminate de pe
banda de răcire (în fotografie) se vor obține importante economii
de combustibil

cialistul de către societate este de a
asigura lucrarea științifică, în cel
mai înalt grad, a pămîntului, de a
răspunde de tehnologiile care se apli
că și rezultatele ce se obțin.
Activitatea . specialistului agricol
presupune in egală măsură și un
efort statornic pentru organizarea

Specialistul din agricultură
obișnuit, firesc. A devenit o garan
ție a calității muncii în agricultură.
Cu atît mai nefirești sint acele si
tuații în care specialiști, de altfel
buni, cu temeinice cunoștințe. pro-'
fesionale, se consumă în treburi ■ ad
ministrative mărunte, în activități
minore care-i răpesc de la misiunea
lor fundamentală. Nu în puține ca
zuri unii dintre agronomi, medici
veterinari etc. sint puși în asemenea
situații nefirești de a „lucra" mai
mult hîrtiile decît ogorul, chiar de
către conducerile unităților respec
tive, de către forurile agricole supe
rioare. Or, trebuie să se înțeleagă că
misiunea cu care a fost învestit spe-

i

Acum, fiecare zi, fiecare oră sînt
din greutățile și neajunsurile mani
cu adevărat hotărîtoare pentru în
festate în terna trecută, a ținut să
precizeze maistrul principal Marin
cheierea cu rezultate cît mai. bune
a anului 1985 și a întregului cincinal.
Niță, secretarul comitetului de partid
Tocmai de aceea, eforturile oameni
pe schelă. De aceea, prin măsurile
luate pină acum și cele aflate in
lor muncii de la Schela de producție
curs de aplicare am urmărit să asi
petrolieră Clejani, județul, GiupgiuJ
gurăm condițiile necesare pentru
sînt in această perioadă mai susți
desfășurarea normală a întregii ac
nute ca orieînd. Obiectivul princi
tivități productive, în special in se
pal al brigăzilor de producție și
zonul rece. Spre exemplu, întregul
echipelor de intervenție, al tuturor
sistem de exploatare prin metoda
muncitorilor și specialiștilor îl re
gaz-lift
din structura Cartojani, care
prezintă recuperarea restanțelor aasigură o bună parte din producția
cumulate in prima parte a anului și
zilnică a schelei, precum și conduc
îndeplinirea ritmică a sarcinilor de
tele de aburi pentru încălzirea țițe
plan la zi.
iului in parcuri și depozite au fost
— Toți sondorii din unitatea noas
izolate termic și funcționează nor
tră sînt pe deplin conștienți de ne
cesitatea sporirii producției de țiței,
mal. De asemenea,-s-au executat lu
crări de verificare, izolare și punere
astfel incit să contribuie cît mai sub
stanțial la asigurarea bazei de ma
în funcțiune a bateriilor de cazane,
terii prime și resurse energetice a
pentru îngroparea conductelor de
țării, ne spune inginerul Aurel Bra
amestec și injecție ș.a. O activitate
șov, directorul schelei. Acționînd în
intensă se desfășoară în aceste zile
spiritul sarcinilor subliniate la re
in parcurile mijloacelor de trans
port din cadrul schelei, astfel ineît
centa ședință a Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., am luat
toate utilajele să poată fi folosite la
o serie de măsuri pentru exploatarea
întreaga capacitate indiferent de starea vremii. Sîntem conștienți că rea
cu indici superiori a tuturor instala
țiilor, a întregului
lizările obținute
fond de sonde,
pînă acum nu se
pentru creșterea
situează totuși la
factorului de re
nivelul posibili
La Schela
cuperare a țițeiu
tăților, al sarcini
lui din zăcămînt.
lor care ne. revin.
de producție
Totodată, acțio
Cu toate efortu
năm ferm pentru
rile făcute și. deși
punerea mai ra
nivelul producției
petrolieră Clejani
pidă în producție
medii zilnice a
a noilor sonde. în
crescut în ultima
general, căutăm
perioadă, restanțele nu au fost recuperate integral,
să îmbunătățim activitatea brigăzilor
într
de producție, a celorlalte formații de
întregul’ nostru colectiv, în frunte cu
lucru, să asigurăm toate condițiile
comuniștii, este insă hotărit să ac
pentru desfășurarea normală a mun
ționeze cu toată fermitatea pentru
cii în sezonul rece.
exploatarea cu indici superiori a
fiecărei sonde.
în cadrul acestor preocupări se de
tașează, ca importanță și eficiență,
Categoric, nu punem la mdomăsurile luate pentru promovarea în
ială asigurările date de o serie de
producție a unor tehnologii moder
cadre de conducere și specialiști din
ne de exploatare. Este vorba, princadrul schelei că s-a învățat din
.tre altele, de. reactivarea unor sonde
neajunsurile manifestate iarna tre
mai vechi, considerate epuizate, prin
cută și s-au luat măsurile nece
aplicarea, tratamentului termo-gazosare pentru eliminarea lor. Totuși,
■ chimic. Pînă m prezent, acest nou și
nu . putem trece cu vederea peste
eficient procedeu tehnologic a fost
unele situații. în mod normal, pînă
aplicat la 50 de sonde, obținîndu-se
la această dată, pregătirile pentru
un important spor de producție. La
buna desfășurare a activității pro
unele sonde, producția de. țiței . chiar ■ ductive pe anotimpul friguros tre
s-a dublat. întrucit eficiența noii teh
buiau încheiate. Dar iată că nici la
nologii a fost pe deplin confirmată
ora actuală la un număr de 28 de
de rezultatele obținute, conducerea
sonde din parcurile 44 și 45 nu au
schelei a hotărit ca ea să fie extinsă
fost încă instalate conductele de
la un număr cit mai mare de sonde.
amestec și nici liniile de forță,
. . iar
la alte sonde, aflate în producție,
Ținîndu-se seama de faptul că ac
unele conducte de amestec și de in
tivitatea petroliștilor se desfășoară
jecție nu au fost nici pînă în prezent
pe o suprafață întinsă, distanțele
îngropate, ceea ce va crea mari pro
dintre sonde fiind destul de mari,
bleme în folosirea lor pe timpul ier
producția de țiței obținută de fie
nii. în cadrul schelei mai sint și alte
care brigadă și formație de lucru se
obiective de investiții la care con
analizează zilnic tocmai pentru a se
structorul lucrează încă intr-un ritm
putea interveni operativ în soluțio
prea lent. ,Ne referim îndeosebi la
narea problemelor care apar. în fe
lucrările de extindere a stației de
lul acesta sînt înlăturate operativ
compresoare Videle-Est, care con
eventualele neajunsuri și se stabilesc
diționează \ în bună măsură crește
măsuri care să determine utilizarea
rea factorului de recuperare și asi
optimă a capacității zăcămîntului și
gurarea resurselor necesare realizării
a echipamentelor de exploatare. în
producției de țiței în această peri
prezent, pentru intensificarea afluxu
oadă și în anul 1986. Iată de ce,
lui de țiței și mărirea parametrilor
de pompare sînt in curs de efec
eforturile petroliștilor din schelș^-ja
tuare aproape 160 de operații și pes
producție Clejani trebuie sprijinite
te 100 măsuri geologico-tehnolpgice.
mai substanțial de specialiștii
*-din
Totodată, în vederea reducerii la mi
Ministerul Petrolului^ din întreprin
nimum ă numărului de sonde care
derile de antrepriză și construcții
nu produc sau au un debit scăzut,
petroliere Cățelu și Ploiești, care au
care așteaptă intervenții sau repa
datoria să acționeze pentru încheie
rații capitale, au fost înființate încă
două formații complexe de lucru. în
rea grabnică a lucrărilor de inves
aceste zile, noile formații fac efor
tiții cu termene de punere în func
turi susținute pentru definitivarea
țiune în acest an și asigurarea tu
pregătirilor în vederea începerii
turor condițiilor necesare în vederea
probelor de producție la sondele noi
creșterii. ritmului de extracție.
săpate in diferite perimetre ale
schelei.
Ion MANEA
— Am tras învățămintele necesare
corespondentul „Scînteii"

superioară a producției și a muncii,
pentru întronarea ordinii și disci
plinei în toate sectoarele activității
agricole, pentru că numai intr-un
asemenea climat se poate face o agricultură intensivă, de înalt randa
ment și eficiență. Experiența unită
ților fruntașe demonstrează convin
gător că numai intr-un asemenea
cadru organizat este posibilă utili
zarea rațională a forței. mecanice,
folosirea la parametri inalți a tim
pului de lucru, înlăturarea risipei
indiferent sub ce formă s-ar mani
festa. Producțiile cu adevărat record
obținute de aceste unități fruntașe
exprimă în fond superioritatea agri-

culturii noastre socialiste, rezultate
le ce pot fi obținute acolo unde
munca este exemplar organizată,
unde potențialul tehnic și uman este
bine și pe deplin valorificat. Ele
exprimă în același timp răspunde
rea specialiștilor față de avuția uni
tăților în care își desfășoară activi
tatea. în această ordine de idei, este
de datoria organelor și organizațiilor
de partid de la sate de a sprijini
prin toate mijloacele și formele mun
cii. politico-educative activitatea spe
cialiștilor din agricultură, să acțio
neze pentru a întări răspunderea acestora peritru buna gospodărire a
unităților în care-și desfășoară mun
ca, astfel încît să nu existe inginer
agronom, medic veterinar sau zo
otehnist care să nu participe la acti
vitatea practică de producție agri
colă. Pentru că, în fond, inginerul
agronom sau specialistul veterinar,
oamenii cu cea mai înaltă calificare
profesională din agricultură . sint cei
care poartă răspunderea în fața lu
crătorilor pentru realizarea produc
țiilor stabilite. Ei nu au dreptul să
justifice, ei au datoria să determine
să se muncească așa cum trebuie
; lucrat pămîntul sau îngrijite anima
lele, să se muncească în; așa fel încît
să garanteze că munca învestită va
rodi îmbelșugat.

BRĂILA. în acest an. în întreprin
derile agricole de stat și cooperati
vele agricole de producție ale județu
lui Brăila s-a obținut o cantitate de
sămînță hibridă de porumb care asi
gură nu numai nevoile proprii ale unităților agricole, ci și un excedent
pentru alte județe. De remarcat că
acestei culturi i s-a acordat o atehție deosebită, respectîndu-se cu stric
tețe toate verigile tehnologice — de
la pregătirea terenului, executarea
lucrărilor de întreținere pînă la re
coltare. depozitare, și condiționare.
Totodată, personalul de ■ specialitate
al inspectoratului pentru controlul
calității semințelor a acționat cu exi
gență, luînd măsuri corespunzătoare
pentru obținerea unor recolte bune.
Din cantitațea totală de: sămînță
de porumb prevăzută a se țealiza a
fost livrată pînă acum unităților de
specialitate peste 50 la sută, iar 2 500
tone au primit deja buletinele, roșii
prin care laboratoarele confirmă ca
litatea corespunzătoare a semințelor,
urmînd ca în mod eșalonat ea să fie
expediată beneficiarilor. Subliniem
că stadiul pregătirii seminței pentru
porumb se află în concordanță cu
graficul stabilit pe ansamblul jude
țului, viteza de transport și prelu
crare de 110—120 tone pe zi dind ga
ranția îndeplinirii integrale și la
timp a programului.
Așadar. în județul Brăila asigu
rarea la termen și de bună calitate
a. cantităților planificate de- -sămînță
de porumb este-o acțiune care se
află în prim-planul preocupărilor

factorilor de răspundere, aceasta
semnificînd grija fată de soarta re
coltei anului viitor. (Corneliu Ifrim).

DOLJ. Cu toate condițiile grele ale
acestui an, generate de seceta exce
sivă, prin măsurile luate de organele
agricole județene, de Specialiștii uni
tăților producătoare, a fost posibilă
asigurarea fondului' de semințe de
porumb necesar producției din anul
viitor. La această dată, întreaga su
prafață cu loturi de hibridare a fost
recoltată, lucrare ce s-a făcut sub
directa îndrumare • și cu sprijinul
centrului și' laboratorului de semin
țe. Măsuri operative s-au luat și pen
tru buna depozitare a întregului fond
de șămînță, procesul de ăfluire a
acesteia fiind mult avansat față de
anul trecut. Așa cum ne-a informat
ing. Constantin Grigorașcu, șeful
Centrului de contractare, preluare și
prelucrare a fondului de semințe
Dolj, cea mai mare parte a cantită
ții de porumb pentru sămînță din
categoria I este deja transportată la
stațiile de uscat și calibrat.
Ținîndu-se seama de condițiile spe
cifice ale acestui an agricol, s-a dis
pus ca, paralel cu preluarea porum
bului. de sămînță din verigile supe
rioare, să se preia și cliri categoria
F-2; pentru a'se completa fondul de
sămînță necesară pentru producția
anului viitori îndeosebi pentru cultu
ra dublă de porumb. De la tovarășul
Ilie Marin, inginer principal la 'sec
torul de semințe al direcției'agricole
județene, aflăm :că,' pentru a se su
plimenta fondul - de semințe, pe baza

analizelor laboratorului județean de
profil s-au emis certificate pentru
3 327 tone porumb. Din această can
titate s-au livrat centrelor de semințe
263 tone, iar alte 1717 tone sint păs
trate în custodia celor 12 unități pro
ducătoare. (Nicolae Băbălău).
TELEORMAN. Conform programu
lui stabilit, în unitățile agricole din
județul Teleorman, care au organiza
te loturi' de hibridare, trebuie șă se
producă în acest an întregul necesar
de semințe pentru nevoile proprii și
pentru mutații în alte județe. Din
cantitatea obținută au ajuns pînă în
prezent în spatiile de depozitare ale
centrului de contractare, preluare și
prelucrare a fondului de semințe
1 238 tone. Acțiunea se impune a fi
urgentată, pentru a fi prevenite pier
derile datorate. intemperiilor, îndeo
sebi de către cooperativele agricole
de producție Lisa și Piatra, precum
și de întreprinderea agricolă de stat
Zimnicele — unități care au cele mai
mari cantități de livrat.
în scopul suplimentării fondului de
semințe de porumb, comandamentul
județean al agriculturii a stabilit să
se facă .identificări de sămînță de
porumb din generația a doua, astfel
ca la nevoie sa fie folosită pentru
culturile duble. Se prevede să se asi
gure circa 7 000 tone de porumb din
această categorie. Pînă în prezent,
din această cantitate, la centrul de
semințe s-au preluat 1 220 tone. S-a
hotă'rît, totodată, ca în unitățile agri
cole mai îndepărtate — Gratia, Poeni,
Pietroșani, Bragadiru, Frumoasa —
peste 700 tone de porumb de sămînță
să rămină în custodie, depozitat în
cele mai bune condiții.
După prelucrare (uscare, calibrare,
însăcuire), porumbul existent acum
la centrul de semințe va fi expediat
în mod eșalonat în unitățile benefi
ciare.. Din același motiv (faptul că la
centrul de. semințe nu există spații de
păstrare suficiente), au fost închiria
te de la întreprinderea județeană de
achiziționare și păstrare a produselor
agricole (I.C.A.P.A.) , spații în baze
le de recepție. Pe baza graficului sta
bilit se află în plină desfășurare
transportul porumbului din unitățile
respective. Acțiunea este întîrziată și
se impune a fi urgentată pentru ase
încheia în 2—3 zile. Restant'
ai
mari au cooperativele aer
producție Zimnicea, NăsF'
treprinderea' agricolă '
cele. (Stan Ștefan)
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Virtuțile formative
ale artei cinematografice

polii activitafii universitare de calitate
acorda producției, se explică, cred
asupra creșterii eficienței economice
La două decenii de la înființarea
eu — este de părere Dorian Dogaru,
a activității universitare, cit și asu
ei ca instituție complexă de învăță
student in anul al V-lea al Facultă
pra pregătirii de cea mai înaltă
mînt superior, cu profil multiplu și
ții de mecanică — și prin faptul că
calitate nu doar a majorității, ca in
cu aureola continuării unei mari
noi efectuăm această practică îndeo
momentul de față, d a tuturor stu
tradiții de cultură, Universitatea din
sebi in primii trei ani de studenție,
denților noștri".
Craiova se înfățișează asemenea
cînd, de fapt, nu avem toate cunoș
Una dintre facultățile cu rezultate
unui nucleu de puternică iradiere
tințele necesare nici despre mași
remarcabile pe linia integrării este
spirituală în cuprinsul întregii socie
nile sau tehnologiile respective și
și -cea de electrotehnică, facultate
tăți românești. Asumîndu-și oa obiec
nici despre procesul de fabricație.
care, la rindu-i, este integrată pe
tive fundamentale formarea viitorilor
Ar fi mult mai util, pentru noi și
platforma industrială de est a muni
ingineri, agronomi, profesori, me
pentru procesul de producție, dacă
cipiului Craiova, în imediata vecină
dici, economiști în profil larg și, in
practica studențească, activitatea de
tate a cunoscutei întreprinderi „Elecacelași timp, participarea din ce în
cercetare și proiectare s-ar efectua
troputere", adevărată școală a mun
ce mai amplă, mai intensă la in
în
întreprinderi, cu accent pe anii
cii, cu o zestre tehnică complexă,
troducerea progresului tehnic și la
terminali".
unde își desfășoară practica produc
creșterea eficienței economice in
Problema perfecționării practicii se
tivă o bună parte din studenții
numeroasele unități productive cu
pune în termeni la fel de categorici
electrotehniști. Din planul de inte
care colaborează în virtutea con
și pentru studenții facultăților de
grare al Universității pe acest an.
cepției românești de integrare a
agricultură și horticultură. Prezența
Facultății de electrotehnică îi revin
învățămintului, Universitatea cralor pe ogoare în această toamnă,
8,5 milioane lei, reprezentînd va
ioveană și-a întărit necontenit abunăoară, nu s-a rezumat doar la
loarea producției industriale realizate
tributele specifice, vizînd oregătistrîngerea
recoltei ; ei au contride
studenți
și
profesori.
Și
este
un
rea multilaterală, teoretică și prac
buit, Cu rezultate remarcabile, la
merit al acestora — din care au de
tică, a viitorilor specialiști, cul
executarea arăturilor, la pregătirea
cîștigat atît economia națională, cit
tivarea spiritului de creație, de sin
terenului. la repararea utilajului,
și procesul de formare a viitorilor
teză interdisciplinară, prospectivă,
Numai că, așa cum ne relatau mai
specialiști — că-și investesc inteli
amplificarea, pe aceste baze, a ca
multi studenți, ei sint primiți adese
gența, priceperea și eforturile nu
pacității sale formative specifice.
ori
cu nepăsare de către unii ingi
în produse derizorii, pe' cit de sim
Conlucrarea dinamică dintre cele opt
neri agronomi (multi dintre aceștia,
ple, pe atît de simpliste, ci în realifacultăți ale sale (Științe ale naturii.
absolvenți ai ace
Filologie. Științe
leiași
facultăți
economice. Medi
craiovene). Asa
cină. Electroteh
se face că in loc
nică.
Mecanică.
INVAȚĂMINTUL - FACTOR HOTĂRlTOR
ca toti studenții
Agricultură. Hor
practicanti să fie
ticultură). ca si
folosiți
ne măsu
dintre colectivele
IN EDUCAREA Șl PREGĂTIREA TINERETULUI, ra capacității
lor.
mixte de cerceta
să conlucreze cu
re alcătuite din
specialistul, să fie
cadre didactice,
IN PERFECTIONAREA FORȚEI DE MUNCĂ
orientați compe
cercetători, spe
tent si efectiv
cialiști ai produc
spre
însușirea
ției si studenti
tehnologiilor de
constituie acum
vîrf cerute de noua revoluție
zarea de aparate complexe, cu înalț!
un factor cunoscut si recunos
agrară, o parte dintre ei sint
(parametri științifico-tehnici și care
cut in stimularea ramurilor de
puși să efectueze operații nesemau o desfacere asigurată. Printre
vîrf ale economiei naționale. în
nificative pentru programul lor.
acestea se numără dispozitivul auto
deosebi a celor constructoare de
mat pentru conectarea și deconec- , operații cum ar fi. bunăoară,
mașini si electrotehnice, in dez
îndrumarea practicii... elevilor, „în
tarea convertizoarelor de sudare
voltarea prioritară
agriculturii.
vederea îmbunătățirii practicii pro
electrică direct de la clește, repreIn îmbunătățirea stării de sănătate
ductive — este de părere conf. univ.
zentînd brevet de invenție și care
a populației. în perfecționarea me
dr. ing. Nicu Marin, decanul Facul
în prezent se fabrică în serie. Un
canismului economico-financiar al
tății de agricultură — ar fi bine ca
calcul arată că. prin utilizarea celor
unităților productive etc. Raportul
în anul al IV-lea studenții să fie
peste 2 000 de asemenea dispozitive,
echilibrat stabilit între cercetarea
repartizați în practică în funcție de
realizate pină acum în atelierul dă
fundamentală și cea aplicativă face
locul și tema de cercetare alese pen
producție al facultății, s-au obținut
ca Universitatea craioveană să con
tru lucrările de diplomă, iar pentru
economii anuale de peste 7 milioane
tribuie sistematic la valorificarea
definitivarea acestora și pentru efec
kWh energie electrică, la care se
surselor de energie neconvențiotuarea practicii de semiconducere,
adaugă peste 5 milioane lei economii
nală, la realizarea de tehnologii,
să li se afecteze un semestru, urde materiale și manoperă, ca urmare
instalații, dispozitive, aparate și ma
mînd ca susținerea lucrării de
teriale destinate reducerii importu • a eliminării defecțiunilor prin func
diplomă să aibă loc iarna, nu
țiunile de protecție cu care este
rilor și economisirii de materii pri
toamna, ca în prezent".
me, obținerii unor soiuri, hibrizi si. înzestrat dispozitivul. Să amintim și
In aceeași ordine de idei, prof,
faptul
că
la
Facultatea
de
electro

linii noi de plante etc.
univ. dr. Marius Popescu, decanul
tehnică s-a construit, în premieră
Dar poate că trăsătura cea mai de
Facultății de horticultură, ne-a spus:
universitară pe țară, un stand pen
seamă a universitarilor craioveni se
„Pregătirea de calitate a studenților,
tru studiul experimental al mașinilor
identifică în stimularea necontenită
pe măsura exigențelor sociale ac
electrice rotative, conceput în sistem
a exigentei și autoexigenței. O ase
tuale și de perspectivă, reclamă,
recuperativ și coordonat de dr. ing.
menea trăsătură conferă nota spe
desigur,
intensificarea eforturilor
Ovidiu Drăgănescu, șef de lucrări,
cifică oricărei dezbateri universitare
individuale, dar, totodată, și perfec
care ne-a spus : „Standul de în
desfășurate la Craiova, așa cum
ționarea programelor de învățămînt,
cercări a fost realizat tocmai în
rezultă, de altfel, și din ancheta
a cursurilor și manualelor, ca și a
ideea perfecționării activității de
noastră.
modului de organizare și de funcțio
integrare, ca studenții să participe
„Profilul complex al Universită
nare a stațiunii noastre didactice
nemijlocit la cercetarea experimen
ții noastre — ne-a declarat în
experimentale, una dintre cele mai
tală a mașinilor pe care le vor ex
această ordine de idei prof. univ. dr.
complexe din țară, ca unitate de
ploata ca ingineri. Pentru că una
irig. Aurel Cimpeanu. prorector
producție în cadrul trustului I.A.S.
este- ca studenții să vadă la scară
— a permis abordarea unei largi
înființarea de pepiniere, de sere cu
naturală, să participe efectiv, de
tematici de cercetare, urmărind
caracter didactic, plantații de concurs,
pildă, la încercările mașinilor în
rezolvarea problemelor prioritare
colecții didactice
experimentale
vederea stabilirii comportării și per
ale industriei, agriculturii și prac
cred că ar fi de un real folos pentru
formanțelor unui motor de 500 kW,
ticii social-politice. potrivit pla
perfecționarea
procesului
instruciivși alta este studierea în laboratoare
nului de integrare elaborat pe
educativ. Avînd în vedere exigențele
____ _naționale.
_______
didactice a unei mașini de 2 kW,
baza cerințelor, economiei
actuale și de perspectivă in pregă
În urma unei ' laffei ' Consultări'-cu ■ cit reprezintă puterea maximă a
tirea specialiștilor, cred că ar fi bine
■unei, mașini din dotarea laboratoare
unitățile beneficiare.1 Ca- atare, cer
să creaseă ponderea undr ’ cercetări
lor de profil. Dar chiar și o ase
cetarea științifică vizează acum îrt"
de genetică și de ameliorare a so
menea remarcabilă realizare nu în
deosebi valorificarea unor noi surse
iurilor la toate speciile horticole, de
seamnă, practic, prea mult dacă nu
de energie și materii prime, ela
reducere a consumului de energie în
este însoțită de un efort mereu spo
borarea de tehnologii și produse
cadrul tehnologiilor elaborate, să
rit de perfecționare a pregătirii din
tehnice noi și modernizarea celor
crească ponderea cercetărilor fun
partea fiecărui student. Iar din acest
existente. valorificarea superioară a
damentale și să se adîncească cerce
punct de vedere este încă loc de
unor produse, studii și cercetări in
tările aplicative".
mai bine. Se impune cu deosebire
domeniul medicinei, matematicii,
Sint opinii, propuneri, sugestii de
angajarea mai fermă a studenților
fizicii și chimiei. în acest an. de
perfecționare a vieții universitare
din ultimii ani în acțiunea de cerce
pildă, valoarea producției indus
craiovene,
îndeosebi a pregătirii stu
tare și de proiectare, scop în care
triale realizate In cadrul integrării
denților, cu atît mai binevenite cu
se cer extinse colectivele mixte de
feste de ordinul milioanelor de lei, iar
cit, intr-adevăr, rezultatele studenți
proiectare și cercetare formate din
valoarea contractelor și convențiilor
lor craioveni obținute la ultimele
cadre didactice, studenți și ingineri
de cercetare, de asemenea. Dar re
sesiuni de examene nu sint pe mă
din uzine. Consider, de asemenea, că
zultatele, deși superioare anilor pre
sura condițiilor superioare de pre
trebuie să lărgim accesul studenților
cedent!, nu exprimă întregul nostru
gătire ce le sint asigurate. Dar ca
în întreprinderile de profil, pentru
potențial de creație. Printr-o mai
asemenea opinii, propuneri, sugestii
efectuarea unei practici reciproc
bună conlucrare între catedre și
să poată fi transpuse în practică,
avantajoase ; mai sint cazuri cînd In
facultăți, între acestea și unitățile de
ele se cer mai întâi transformate în
anumite unități industriale activicercetare și de producție cu care
preocupări statornice, de durată,
întreținem sau am putea stabili noi
tatea practică studențească este
ale întregului corp profesoral și ale
raporturi pe linia integrării, prin
privită cu rezerve nejuștificate, care
studenților.
■Întărirea deopotrivă a spiritului de
degenerează
repede
în
formalism".
răspundere și de emulație universi
Mlhal IORDĂNESCU
„O asemenea rezervă, manifestată
tară s-ar putea obține realizări mai
Nîcolae BABĂLAU
de unii specialiști din întreprinderi
mari decit cele amintite, care să se
corespondentul „Scinteii”
față de sprijinul efectiv ce-1 putem
rășfrîngă în egală măsură atît

La 28 decembrie se vor implini 90 de ani de Ia prima
proiecție .publică (la Paris) a
unui film, așadar : 90 de ani
de cinema. Tînăra artă, rare
va deveni, cum știm, deosebit
de populară, și-a găsit grabnic
ecou, admiratori și in țara
noastră, așa cum și-a găsit
susținători artistici printre
interpreții și creatorii români
— noutatea ei spectaculoasă
făcîndu-se rapid cunoscută
încă din mai 1896, dnd avea
loc la București o primă re
prezentație
cinematografică.
In chip semnificativ pentru
larga difuzare a valorilor spi
rituale, ' pentru procesul de
largă democratizare a culturii
— ce a avut Ioc in ultima
vreme în țara noastră, cea
dintîi manifestare de omagie
re a celei de-a T-a arte. în
acest moment aniversar, a
avut loc la Reșița.
Cercetătorii domeniului știu,
că orașul de pe Birzava are
o frumoasă tradiție — numărîndu-se printre localitățile ce
au găzduit timpuriu proiecții
de film și in care au apărut
devreme săli de cinematograf.
Așa. de pildă. ..Războiul inde
pendenței", considerat, de fapt,
prima peliculă artistică româ
nească. a putut fi văzut de
reșiteni la o jumătate de an
de la premieră. Și, așa cum
arăta un aplicat cercetător din
Reșița, această premieră nu
constituia un exemplu de di
fuzare sub semnul practicilor
comerciale, ci. dimootrivă. un
gest artistic pregătit și Intîmpinat ca un act de patrio
tism, „un aspect al luptei bănățenilor pentru unitate națională".
Factorul determinant al organizării manifestării omagia
le care a aVut loc recent la
Reșița, manifestare intitulată
„Filmul — artă și educație",
a fost însă tradiția nou crea
tă : marea dezvoltare pe tare
a luat-o cultura cinematogra
fică la Reșița în ultimele de
cenii și cu deosebire în ultimii
ant. în acest oraș există —
așa cum, probabil, multi din
tre cititorii noștri știu — o
puternică mișcare de cineamatori încununată cu nume
roase și prestigioase premii.
Pași «nații Intru film ai Reși
ței au
fixat pe
peliculă
(asemenea multor documenta
riști profesioniști) metamor
fozele spectaculoase ale „cetă
ții de foc" in ultimele decenii,
ca și evoluția sensibilă a men
talității oamenilor. In cele mal
multe dintre realizările lor ei
au dat expresie — așa cum «
am putut vedea și din unele
pelicule ■ proiectate 'recent
*
—'
pasiunii lor pentru profesie,
dorinței lor de a trăi și munci
în liniște și pace.
Pe de altă parte, multe pro
ducții artistice românești s-au
bucurat de „lansări" pline de
căldură, urmate uneori de dis
cuții in prezența realizatorilor
— așa cum s-a întîmplat și
recent cu ultima premieră
românească „Promisiuni", în
regia EJisabetei Bostan. Ele
gantul și spațiosul cinemato
graf „Dacia", construit intr-un
cartier nou, este unul din
spațiile culturale cu cel mai
înalt indice (cantitativ și cali
tativ) de folosire. Căci aici,
'-*
ca niciunde 'jn țară (mă gindesc la frecventa și la carac^terul sistematic al activități-

din Capitală

(Urmare din pag. I)

„ZILELE FILMULUI SOVIETIC
cu următorul program :
vineri 8 noiembrie : Șl
VIAȚA, Șl LACRIMI, Șl
DRAGOSTE : sîmbătă 9
noiembrie : RĂMII, FERI
CIRE ; duminică 10 no
iembrie: FATA FĂRĂ ZES
TRE ; luni 11 noiembrie
NU TE VOI UITA NICI
ODATĂ : marți 12 no
iembrie : LUNGUL DRUM
CĂTRE SINE ; miercuri 13
npiembrie :
CĂSĂTORIE
LEGALA. „Zilele filmului
sovietic" se vor desfășura
și în municipiile Rîmnicu
Vilcea (8-15 noiembrie)
și Slatina (9-16 noiem
brie)

• Căsătorie cu repetiție : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13:
15; 17.15; 19.30.
MELODIA
(11 13 49) — 9; 11; 13: 15: 17: 19. CULTURAL
(83 50 13) — 11: 13: 15; 17: 19.
• Și viață, și lacrimi, și dragoste („Zilele
filmului sovietic") : STUDIO (59 53 15) — 10;
12: 14; 16: 18; 20.
• Evadarea: BUCUREȘTI (15 61 54) — 9.15:
11,15: 13,15: 15.15; 17.15: 19,15.
• Cu mîinile curate : COTROCENI (49 48 48)
— 15: 17; 19.
• Aripi de zăpadă — 15: 17: 19, Kramer
contra Kramer — 11: 13 : PACEA (71 30 85).
• Promisiuni: FLQREASCA (33 29 71) — 9:
lî; 13; 15; 17: 19. MIORIȚA (14 27 14) — 9;
li: 13: 15; 17: 19.
O Secretul lui Bacchus : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17: 19.
• Spectacol la Miraj : PATRIA (11 86 25) —

ARHIVA
IMiro-Rm

cinematografic consacrat unui
documentarist care a filmat
mult în județul Caraș-Seve
rin, Mire! Uieșiu
(ale cărui
realizări au fost proiectate și
la Combinatul siderurgic și la
întreprinderea de construcții
de mașini). Cea mai impor
tantă acțiune cinematografică
a fost, desigur, ciclul de fil
me „Contribuții românești la
dezvoltarea celei de-a 7-a
arte", datorat sprijinului geheros al Arhivei naționale de
filme. Un ciclu la înălțimea
culturii și pregătirii cinefili
lor reșițeni. Ei au putut
urmări cu acest prilej și evo
luția, in filme străine, a unor
artiști și regizori români din
primele, d-eoenii ale secolului
(Lupu Pick, Jean Negulescu.
’ Elvira Popescu s a.). Ei au vă
zut, în premieră românească
absolută. „Aventura fericită",
un film din 1935 al lui Jean
Georgescu. Regizorul celebrei
pelicule .O noapte furtunoasă",
aflat pentru a doua oară la
, Reșița, a evocat expresiv, cu
dezinvoltură, climatul artistic
al acelei perioade și proble
La Reșița, o pres mele de creație care l-au frămintat atunci și mai tîrziu.
Foarte vie și animată a fost și
tigioasă manifes întîlnirea
cu Ion Popescu
președintele Asociației
tare: „Filmul - Gopo,
cineaștilor (al cărui „portret
de autor" a inclus programa
artă și educație” rea
„Scurtei istorii", a pelicu
lelor „7 arte", „Homo Saniens"
și altor scurtmetraje premia
te. din selecție făcînd parte și
ultimul său desen animat —
„proiecțiile", a pus și pune tn
continuare la dispoziția ama
„Tu"), care utilizează o mate
rie neobișnuită și propune o
torilor (oameni ai muncii din
„cetatea de foc", muncitori,
ingenioasă tehnică de animatie.
tehnicieni, ingineri, proiec
tant!, elevi de toate vînstele șl
Bogăția informației vehicuprofilurile, atît de numeroși la
late cu acest prilej a. .fost.
aceste „seri" incit cinemato
concurată de interesul ideilor
graful „Dacia" devine întot
referitoare la specificul și evo
deauna neîncăpător in atari
luția celei de-a șaptea arte,
împrejurări) foarte bogate
ca și asupra perspectivelor pe
„fișe de dicționar", sugestive
care le-a deschis, angajarea
citate din presa de speciali
cineaștilor în modelarea unei
tate, alături de atrăgătoare in
noi conștiințe, menirea educa
terviuri cu oaspeții Reșiței
tivă a celei de-a 7-a arte re
venind insistent în discuție.
cinematografice, ori de conci
se recenzii de carte din do
Manifestarea de la Reșița a
meniul filmului etc.
constituit un moment de cul
Revenind la recenta mani
tură, dar și un prilej educa
festare, „Filmul — artă și
țional deosebit. S-au definit
educație", se cuvine să spu
tendințe, s-au făcut aprecieri
nem că a fost organizată In
utile, de natură să stimuleze
cadrul prestigios al „Zilelor
creația cineaștilor noștri im
culturii reșițenc" (ajunse la
direcția unor realizări mai
autentice, inspirate din feno
ediția a XV-a). dar a avut
menele cele mai revelatoare
(prin tematică și participare)
ale actualității. Au fost sem
semnificația și valoarea unei
nalate arii tematice, probleme
manifestări de interes națiosociale,; morale contemporane,
nai. Colocviul desfășurat cu
frămîntări ■ umane insuficient
acest prilej a concentrat teme
de un deosebit interes — așa . explorate, .după cum au. fost
cum remarca Ecaterina Oproiu,
„ilustrate" și „argumentate"
redactor-șef al revistei
.„Cine-,
-----... desigur^,,realități și'valori cre------personalități-atoăre'țomanești.'''-'
1.-'-' 3,11 .'s
riia". A mobilizat —
de prim rang ale creației ro
O asemenea realitate este și
mânești — cum observa Marin
nivelul: atins in anii noștri de
Stanciu, ' director general al
cultura cinematografică, larga
„României-film". Aspectele de
ei difuzare, ca și felul în care
istorie, teorie și estetică a fil
filmul este „folosit" — la Re
mului, prezentate de cercetă
șița, dar și la Timișoara sau
tori, istorici și critici (ce au
Arad, Botoșani, Constanța sau
luat în discuție și fenomenul
Tirgu Mureș — pentru mode
universal și cel românesc,
larea unui om nou : pentru
care, poate, ar fi meritat o
făurirea unei concepții avan
mai mare atenție) s-au împle
sate asupra lumii, pentru pro
tit cu temele de domeniul so
pagarea (prin mijloace spe
ciologiei difuzării și receptă
cifice artei ecranului) a eticii
rii filmului și cu cele privind
comuniste, pentru îmbogățirea
rolul cinecluburilor în dezvol
și dezvoltarea universului de
tarea culturii cinematografice.
trăire și simțire, a universului
Așa cum perspectivele teore
spiritual al oamenilor muncii ;
tice s-au îmbinat cu atrăgă
pentru dezvoltarea resurselor
toare abordări „concrete".
lor creatoare.
Căci colocviul a fost dublat
de o expoziție, de un medalion
Natalia STANCU

li resurse energetice, preturi din ce
în ce mai scăzute, in condițiile reali
zării unor produse tot mai bune, cu
me !“ Au început să apară, treptat,
criterii calitative diametral opuse. De
performante tot mai ridicate.
Opțiunea pentru produse miniatula „fascinația volumului maxim" s-a
ajuns la nevoia de miniaturizare. • rizate face să se afirme un nou pro
ces de maximizare a eficienței lor,
Mai exact, a apărut cerința fermă de
a randamentului. De fapt, toate ma
a se realiza produse cu un volum tot
rile strădanii pentru reducerea con
mai mic, ale căror performanțe tehsumurilor de materii prime și ener
nico-'economice să fie tot mai mari.
getice, a cheltuielilor materiale în
Microprocesoarele, ca 6ă dăm un sin
general impun acest tip de maximi
gur exemplu, dar poate cel mai sem
zare, legat de resursele ce se dove
nificativ, dobîndesc in prezent per
desc a fi inepuizabile : gindirea îna
formante dintre cele mai înalte, în
intată, inițiativa, creativitatea. Cana
timp ce dimensiunile lor devin tot
lele
risipei de materii prime, de emai reduse. Microelectronica s-a
nergie nu pot fi închise dacă nu sint
născut și se dezvoltă sub semnul ularg deschise „supapele" inteligen
nor tendințe clare : consumuri tot
ței ; dacă nu se asigură valorificarea
mai mici de materii prime, materiale

se desfășoară

NOI ÎN

lor), se desfășoară <±in 1984,
prin strădaniile unor pasio
nați ai domeniului, care găsesc
sprijinul energic al Comitetu
lui județean de cultură și
educație socialistă. rodnice
„Seri de cultură cinematogra
fică". Sub deviza „calitate re
pertorială, conținut ideatic,
diversitate stilistică", aici au
putut fi urmărite creații aparținînd unor mari cineaști al
lumii, ilustrînd totodată varie
tatea genurilor cinematogra
fice — de la comedia mută la
muzical, de la filmul psiholo
gic Ia cel politic. Proiecțiile
au beneficiat, de regulă, de
prezentări substanțiale — nu
meroșilor istorici și critici de
film invitați la Reșița in acest
scop alăturîndu-li-se valoroa
se forte locale. ..Caiețul-program", editat sub egida Comi
tetului județean de cultură și
educație socialistă — CarașSevertn și a Universității cultural-ștjințifice,
anticipînd

RESURSELE DEZVOLTĂRII
La cinematograful Studio

/MĂRTURII

© O IMPRESIONANTĂ CETAȚ£ DACICĂ
camPan'a de cercetări
arheologice, din vara acestui an, un co
lectiv de specialiști de la Muzeul județean
de istorie diih Reșița, alcătuit din Marian
Gumă. Caius Săcărin șl Luca Saloiu, a
descoperit și a început să cerceteze siste
matic o importantă cetate dacică datînd din
secolul I e.n. ; cetatea ocupă un promon
toriu situat în hotarul localității Divid,
comuna Pojejena, județul Caraș-Severin.
Cercetările efectuate în acest an au dus la
surprinderea mai multor incinte fortificate,
cu șanțuri de apărare, valuri de pămint,
ziduri și turnuri masive din piatră și că
rămidă, în perimetrul cărora au fost des
coperite mai multe complexe de locuire,
conținind un bogat material arheologic.
Toate acestea îndreptățesc pe specia
liști să aprecieze încă de pe acum
că se află în fața celei mai mari fortifica
ții dacice cunoscute pină in prezent în
Banat, comparabilă cu unele din cele mai
mari cetăți dacice din centura de apărare
a munților Orăștiei.

® O PRĂVĂLIE SUCEVEANA
DIN VREMEA MARELUI ȘTEFAN?
Săptămina trecută, pe strada Dragoș Vodă
din munidpiul Suceava, în timp ce se
efectuau săpături pentru fundația unei
clădiri, constructorii au descoperit mai
multe obiecte din metal și ceramică. Au
fost anunțați imediat lucrătorii Muzeului
județean Suceava, care au adîncit cercetă
rile. Tovarășul Ootav Monoranu, directorul
muzeului, ne-a spus că aceste obiecte pro
veneau dintr-o încăpere semiîngropată, cu
laturile de 4 m/3,75 m, se pare o prăvălie
sau un depozit Intre obiectele scoa
se aici , la iveală se află 7 vase de
metal, burghie pentru lemn, topoare, dălți,
ouțitdaie, lanțuri, răzuitoare pentru cojocărie, cuie etc. Au mai fost descoperite
foarte multe vase ceramice (castroane,
străchini mici și mari, oale .etc.) din care
aproximativ 40 sint întregi. O parte din
ceramică este de proveniență autohtonă,
dar sint și foarte multe produse de im
port. Toate se remarcă prin varietatea cu
lorilor și frumusețea decorurilor, prin ra
finamentul artistic deosebit. Pe un castron,
de exemplu, este înfățișat un porumbel,
pe altul un dragon, iar celelalte obiecte de
ceramică sint împodobite cu motive geo
metrice și florale. Faptul că în umplutura de
pămint de pe această încăpere s-au desco
perit fragmente de teracotă specifice seco
lului al XV-lea pare să indice că în
căperea este din vremea lui Ștefan cel
Mare. Descoperirea, recanfirmînd amploa
rea relațiilor comerciale ale Sucevei, pune
în evidență rafinamentul consumatorilor
cărora le erau destinate obiectele. Dar —
subliniază interlocutorul — urmează etapa
studierii și prelucrării materialului găsit,
care va aduce cu siguranță și alte date noi,
poate chiar și alte concluzii.

® „METALURGIȘTII" DE LA
ȘIRNA. Cercetările arheologice din co
muna Șirna, județul 'Prahova, efectuate in
decursul mai multor ani,-au dat la iveală
o așezare. sătească a cărei . viețuire neintreruotă. in aceeasi. vatră se situează cro
nologic din secolul al III-lea pină în veacul
al XI-lea. Este cu certitudine o așezare
care a aparținut populației autohtone, așa
cum o demonstrează atît dinamica reface
rii locuințelor, transmisă de la o generație
la alta pe tot parcursul epocii amintite, cit,
mai ales, îndeletnicirea valorificării mineralizațiilor de fier aflate in zonă. în
deletnicire evidențiată de descoperirea pină
în prezent — după cum ne informează
arheologul Ștefan Olteanu, de la Institutul
de arheologie din București — a 12 cuptoare-furnal de redus minereul de fier
(cuptoare întregi sau fragmentare), la care
se adaugă imensa cantitate de zgură de
fier rezultată din procesul reducerii mi
nereului, atestată pentru întreaga perioadă
menționată. Această activitate productivă
exprimă in modul cel mai limpede cu
putință, prin complexitatea procesului în
sine de extracție și reducere a minereului,
caracterul sedentar, autohton al populației
care ii practica — aceasta fiind, de altfel,
singura care putea cunoaște locurile în
care se afla această bogăție naturală loca
la ; prin aceasta cuptoarele-furnal de la
pirna se constituie intr-o netăgăduită do
vada a continuității noastre in vatra stră
bună.

cu randament maxim, In toate dome
niile activității economice și sociale,
a „materiei cenușii", a „inteligentei
tehnice".
Edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate depinde de o
multitudine de factori : economici,
politici, ideologici, sociali. Una din
tre cheile progresului, in noua etapă,
o constituie insă gospodărirea rațio
nală a resurselor energetice si de
materii prime. Raționalitatea pro
gramatică nu se realizează automat,
în același timp cu modernizarea eco
nomiei naționale. La o nouă conști
ință a răspunderilor fată de resursele
energetice și de materii prime se ajunge numai in măsura în care se
determină schimbări profunde, de e,sentă revoluționară. în modul de a
fi. de a gîndi și de a acționa al oa
menilor.

• CURȚILE DOMNEȘTI DE LA
BACĂU. Investigațiile arheologice în

!•
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Avantajele economisirii pe obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri
Datorită avantajului specific,
constind în faptul că întreaga dobîndă se acordă sub formă de cîș
tiguri in bani prin trageri lâ sorți
lunare, ca și a altor avantaje, obli
gațiunile C.E.C. cu cîștiguri cunosc
in rîndul cetățenilor de la orașe și
sate o solicitare din ce in ce mai
mare. Incepind cu luna octombrie
a.c., ca urmare a extinderii depu
nerilor pe obligațiuni C.E.C., Casa
de Economii și Consemnâțiuni a
mărit numărul obligațiunilor C.E.C.

FAVORIT
(45 31 70)
13: 15:
O Călina roșie : CAPITOL (16 29 17) — 9: 11:
13: 15: 17: 19.
e Osceola : FESTIVAL (15 63 84)
8.30:
10.30: 12.30; 14,45; 17; 19.15.
• Contrabandiștii din Santa Lucia : SALA
MICĂ A PALATULUI — 15; 17.15:1 19.30.
• Tributul zilelor cenușii : TIMPURI NOI
615 61 10) — 9; 11; 13: 15: 17: 19.
® Cartea junglei — 9: 11:
" "
13: 15;
" 17.
“ Ale"
xandru Nevski — 19 DOINA (16 35 38).
FEROVIAR
• Lovitură
fulgerătoare :
(50 51 40) — 9; 11: 13: 15; 17 19. AURORA
(35 04 66) — 9; U: 13; 15: 17. 19.
© Incredibilele aventuri ale unor Italieni In
Rusia : GIULEȘTI (50 43
-----' "
" 15:
"
58) — 9;
11: 13:
17: 19.
• Cavalerii teutoni : DACIA (50 35 94) — 8.30;
1.1.45: 15: 18.15.
® Cămin pentru nefamiliști : VIITORUL
(10 67 40) — 15: 17: 19.
O Primăvară fără soare : PROGRESUL
(23 94 10) — 15: 17; 19.
• Spartacus :
LUCEAFĂRUL (15 87 67) —
8.30; 11,30: 15: 18.

• Superman t VICTORIA (16 28 79) — t: 13:
16: 19.
® Lupii mărilor : LUMINA (14 74 16) — 6;
11:; 13: 15;
‘ 17; 19.
• Undeva, cindva : EXCELSIOH (65 <9 45) —
13; 15; 17; 19.
9: 11;
:
© Cei șapte fantastici : GR1VITA (17 08 38)
9 ■ lil ’ 13 ’ 15 ’ 17 ’ 19.
In numele papei rege : UNION (13 49 04)
9 • 11 ■ 13 ■ 15: 17 * 19.
© Călărețul electric : LIRA (31 7] 71) — 19:
17: 19.
e confidente : DRUMUL SĂRII (31 2813) —
15: 17; 19.
• Aventură In Marea Nordului : FEREN
TARI (80 49 85) — 11 : 13: 15: 17; 19.
O Superpolițistul : GIULEȘTI (17 55 46)
—
9; 11: 13: 15: 17; 19. VOLGA (79 71 26) — 9:
11: 13; 15; 17; 19. COSMOS (27 54 95) — 9; U;
13: 15: 17: 19.
0 Pledonc In Egipt : GLORIA (47 46 75) —
9 • 11’ 13
*

*
15

*
17

19

fli Bunul meu vecin Sam : MUNCA (21 50 97)
— 16: 19.
« Hangar 18 : FLACARA (20 33 40) — 9; 11:
13: 15; 17: 19.

puse in circulație și ca urmare s-a
stabilit un nou plan de cîștiguri.
Potrivit noului plan de cîștiguri,
la fiecare tragere la sorți lunară
se acordă 13 422 de cîștiguri, cu va
lori cuprinse între 50 000 de lei și
800 de lei, față de 12 427 de cîști
guri, cite se acordau după vechiul
plan.
Obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri
se pot procura tn numărul dorit de
la toate unitățile C.E.C. și de la unitățile poștale din Întreaga țară.

• Căpitanul răzbunării «I ARTA (31 31 86) —
9: 11: 13: 15; 17: 19.
• Rocky II : FLAMURA (85 77 13) — I; M;
13; 15: 17; 19.

te

tr

• Teatrul National (14 71 71, sala mică) :
Opțiunea. Spectacol susținut de Teatrul Komlssarjevskaia din Leningrad — 19 ; (sala
Atelier) : Harap Alb — 19.30.
9 Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75.
Ateneul Român) : Concert simfonic. Diri
jor : Mircea Basarab.
Solistă :
Victoria
lagling (U.R.S.S.) - 19.
• Opera Română
— 18
— 57)■ : Bal mascat
(13
— 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu1andra“ (sala
Schitu Măgureanu. 14 75 46) : Luna dczmoș«enitilor — 17,30 :
(sala Grădina Icoanei,
11 95 44) : Răceala — 17,30.

în primele zece zile ale fiecărei
luni obligațiunile se pot procura la
valoarea lor nominală.
Pentru luna în curs, tragerea la
sorți a obligațiunilor C.E.C. cu cîș
tiguri va avea loc la data de 30 no
iembrie a.c., in Capitală, în sala
Casei, de cultură din str. Zalomit
nr. 6, la ora 12,30.
Tragerile la sorți organizate de
Casa de Economii și Consemnâțiuni
fiind publice, la lucrările de efec
tuare a acestora pot participa toți
cei interesați.
■ ij • ::.

• Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul șl bunul
Dumnezeu — 16.
• Teatrul Foarte Mic (14 08 05) : Șoareci de
apă — 17,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Arma se
cretă (premieră) — 18.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. sala Magheru) : Micul infern — 17,30 : (sala Stu
dio) : Craii de curtea veche — 18.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 14 72 34) :
Anonimul venețlan — 18 : (la clubul „Con
structorul") : Milionarul sărac — 18.
• Teatru) satirlc-muzical „C. Tănase" (sala
Savoy, 15 56 78) : Malavika Sarkar (India) —
19 : (sala victoria. 50 58 65) : Băiatul cu sticleți - 18.
© Ansamblul „Rapsodia română" (13 13 00):
Pe sub cetini ta Izvoare — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : Mary
Poppins — 15 : Cenușăreasa — 18.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Elefănțelul
curios — 10 ; Guliver In țara păpușilor —
15 : (sala din Plata Cosmonauțllor) : Tigrișorul Petre — 15.
O Circul Globus (10 4! 95) : Tom șl Jerry la
circ — 19.

*

treprinse în acest an la Bacău s-au soldat
cu dezvelirea unei construcții în lungime
exterioară de 12,80 metri/11 metri, ce făcea
parte din ansamblul curților domnești ri
dicate aici în vremea lui Ștefan cel Mare
pentru fiul acestuia Alexandru (înainte de
anul 1480). Edificiul era format din ziduri
groase de 1,40 metri, care pătrundeau in
pămint pină la adincimea de 3,80 metri.
Arheologul Alexandru Artimon, de la Mu
zeul județean de istorie și artă din Bacău,
care ne-a furnizat aceste știri, apreciază
că este vorba de turnul de pază al Curții
Domnești de la Bacău, turn din care se
putea menține sub observație toată zona
aflată în partea de nord, est și vest a ora
șului. Masivitatea fundațiilor. lasă să se
bănuiască o construcție impunătoare, cu o
înălțime de peste 17 metri, întrucîtva ase
mănătoare cu turnurile de la Piatra, Putna
și Botoșani, ridicate de Ștefan cel Mane.
Noua descoperire întregește cunoașterea
ansamblului curților domnești de la Bacău,
aruncînd lumini noi asupra unei perioade
de amplu efort constructiv a evului me
diu românesc.

© O NOUA FORTIFICAȚIE
ROMANĂ LA DUNĂREA DE JOS.
între săpăturile de salvare desfășurate în
acest an de Complexul muzeal județean Ga
lați se numără și cele din cartierul „Dună
rea". în această zonă a fost identificată,
după cum ne informează arheologul Mihai
Brudiu, o nouă fortificație romană de pămint — cea
de-a treia de acest
fel _______
de aici. A
_______________
______
fost cercetat exhaustiv un mare depozit de
amfore romane pentru ulei de măsline —
cel de-al doilea de acest fel — aflat in
imediata apropiere a fortificației, fiind scos
la iveală un bogat inventar ceramic. De
pozitul. care era apărat de un șanț și un
val de apărare — pe a cărui oreastă era
instalată o palisadă de lemn — era de for
mă pătrată, cu latura de 22 metri. în acelasi timp a fost cercetat si sântul de
apărare al noii fortificații identificate, ma
terialul descoperit aici provenind de la un
variat repertoriu de vase, ceea ce arată
locuirea îndelungată a fortificației. Rezul
tatele obținute in acest an consolidează
concluziile desprinse din cercetările ante
rioare privitoare la amploarea fluxului co
mercial roman, ce pornea din teritoriul de
la confluența Șiretului cu Dunărea și pă
trundea în iurnea dacilor liberi, din centrul
Și nordul Moldovei.
Grupaj realizat de

Silviu ACHIM
cu sprijinul corespondenților '„Scinteii
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Cu prilejul alegerii tovarășului Wojciech Jaruzelski
în funcția de președinte al Consiliului de Stal
al Republicii Populare Polone
Tovarășului WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone
Stimate tovarășe Jaruzelski,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă adresez
cordiale felicitări și cele mai bune urări cu prilejul alegerii dumneavoastră
în funcția de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone.
Prin activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere în fruntea partidului
șl a guvernului polonez. Republica Populară Polonă a înregistrat importante
realizări în toate domeniile in edificarea socialismului.
Raporturile de prietenie și colaborare între partidele, statele și popoarele
noastre cunosc o dezvoltare pe multiple planuri, în spiritul convorbirilor și
înțelegerilor la care am ajuns la București și Varșovia.
•Exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile tradiționale de prietenie
româno-polone se vor amplifica și diversifica și mai mult în viitor, spre bi
nele și interesul popoarelor român și polonez, al socialismului, păcii și pro
gresului în lume.
Vă urez, dragă tovarășe Jaruzelski, multă sănătate și fericire personală,
noi succese în activitatea ce o desfășurați, pentru prosperitatea poporului
polonez prieten, pentru dezvoltarea multilaterală a Poloniei socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului
Republicii
Socialiste
România,
Constantin Dăscălescu, a trimis . o
telegramă președintelui Consiliului
de Miniștri al Republicii Populare
Polone, Zbigniew; Messner, prin care,
cu prilejul alegerii sale în această
funcție, îi adresează, în .numele Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia și al său personal, sincere felici
tări și cele mai cordiale urări de
sănătate și noi realizări în activita

tea sa pentru propășirea Poloniei
socialiste. Totodată, se exprimă în
crederea că, acțlonînd in spiritul
convorbirilor la nivel înalt de la
București și Varșovia, guvernele
celor două țări vor contribui la.dezvoltarea continuă a raporturilor
româno-polone, spre binele și în , in
teresul popoarelor noastre, al: cauzei
socialismului, păcii și progresului în
hume.

Toate investițiile planificate
cit mai rapid in funcțiune!
noilor capacități productive. De: alt
fel. la indicația conducerii partidu
dustria extractivă a cărbunelui, lui. titularii si beneficiarii de in
minereurilor și petrolului, astfel vestiții au stabilit. în comun cu
ca acestea să fie racordate cit mai furnizorii de utilaje, noi grafice ’de
repede lâ circuitul productiv.
livrare, strict corelate cu ritmul de
Prioritară pe aceste șantiere, ca montai. Tocmai de aceea, o serie
de furnizori, cum sînt întreprinde
și pe cele din alte ramuri este ac
rile de mașini grele și „Vulcan" din
celerarea prin ' toate mijloacele a
ritmului de construcții • și, în spe
București. I.U.C. Ploiești. între
cial, a celui de montaj tehnologic. prinderea de utilai tehnologic din
Aceasta presupune, în primul rind, Buzău. întreprinderea „Indepen
o strînsă și exigentă conlucrare denta" Sibiu, aflati astăzLîn postu
între constructori și montori, sub ra de restantieri. trebuie să înțe
ordonată asigurării rapide a frontu
leagă că ritmul de montai pe șan
rilor reciproce de lucru, a căror tiere nu poate fi intensificat fără
lipsă, semnalată pe unele șantiere sprijinul lor direct. Subliniem, tot
din sectorul energiei electrice, din odată. necesitatea ca livrarea uti
industria chimică, metalurgie și in lajelor pe șantiere să decurgă în
dustria construcțiilor de mașini, a ordinea firească de montai, pentru
fost generată de organizarea neco a se obține viteze de lucru sporite
respunzătoare a activității construc
si a se evita formarea de noi'
torilor, de insuficiența forței de stocuri. De asemenea, tot atît de
muncă și desele abateri de la dis
important este ca receptionarea fie
ciplina muncii.
cărui utilai în parte să se facă cu
Nu trebuie aduse argumente deo- maximă exigentă de către . benefi- .
sebite pentru a.reliefa rolul hotărî- clari, spre a se preveni apariția
anumitor defecțiuni si remedieri
tor pe care îl au. în asemenea si
tuații. organizâfeatoît mai. judicioa
ulterioara la mașini si instalații...
să a lucrărilor si stabilirea unor care ar prelungi neiustificat terme
nele de punere în funcțiune.
programe realiste si mobilizatoare
Mari răspunderi în realizarea
de lucru care să asigure utilizarea
cu eficientă a timpului de lucru și programului de investiții. ne acest
a utilaielor de construcții. întrona an revin organizațiilor de partid de
rea unui climat de ordine si disci
pe șantiere, organelor locale de
partid. Ele au datoria să acționeze
plină desăvîrșite în muncă. Tot
odată. creșterea ritmului de lucru convingător, cu stăruință, prin toa
presupune din partea conducerilor te formele muncii nolitico-organide brigăzi, antreprize si trusturi o zatorice si educative, pentru unirea
foarte exactă cunoaștere a stadiilor eforturilor constructorilor si montorilor si întărirea răspunderii lor
fizice atinse, a modului în care
evoluează lucrările, a situației for
muncitorești în execuția în ritm
mai rapid a lucrărilor, stimulînd
ței de muncă si a problemelor
aprovizionării
tehnico-materiale. întrecerea în muncă dintre diferite
Este vorba de o cunoaștere foarte formații si brigăzi, promovînd larg
precisă a tuturor acestor elemente, inițiativele si experiențele valoroa
deoarece o activitate susținută pe se. în general, tot ceea ce poate
șantiere nu se poate desfășura acum contribui la realizarea unor volume
decît numai avind în permanentă, . de lucrări sporite, de cea mai bună
ceas de ceas, pe masa de lucru, calitate. Totodată, organizațiile de
graficele de. execuție, numai asigu- partid trebuie să urmărească zi de
rînd respectarea lor strictă, ne zile
zi. cu exigentă, cum sînt traduse în
si categorii de lucrări. în funcție viată programele de măsuri stabi
de prevederile din grafice si de lite. să intervină pentru soluționa
stadiile de execuție atinse trebuie rea operativă si cu răspundere a
diferitelor probleme care condițio
actionăt rapid, concentrînd efecti
vele de muncitori și utilajele de
nează intensificarea ritmului lucră
construcții la obiectivele ' cu „vîrrilor. darea în funcțiune la termeni
furi“ de montai si termene apro a noilor capacități de producție.
Mai este de executat un volum
piate de punere în ■ funcțiune, precizind. de la primul la ultimul amă
mare de investiții din planul ne
acest an si. tocmai de aceea. în fie
nunt. perspectiva fiecărei zile de
care din zilele următoare trebuie să
lucru si organizind temeinic fiecare
se lucreze pe fiecare șantier în ritm
loc de muncă-cheie. stabilind sar
intens, cu randamente superioare.
cini si răspunderi clare pentru fie
Nici un moment nu trebuie pierdut
care lucrător, astfel încît activitatea
din vedere că societatea noastră so
să se desfășoare zi de zi în ritm tot
mai susținut.
cialistă este interesată în cel mai
înalt grad ca fiecare unitate pro
Creșterea ritmului de montai pe
ductivă să intre în funcțiune la ter
șantiere depinde. în multe cazuri, si
planificat, pentru ca marele
de livrarea neîntîrziată de către o menul
efort de investiții pe care-1 face să
serie de unităti producătoare a tu
dea cit mai recede si din plin re
turor utilajelor tehnologice, indis
zultatele scontate pe planul dezvol
pensabile intrării în funcțiune a- tării economico-sociale a tării.

(Urmare din pag. I)

Confecții de sezon frumoase, moderne
Rețeaua comercială de stat s-a
preocupat ou mai multă stăruință
de aprovizionarea unităților sale
din Capitală si din întreaga
țară cu numeroase modele de oonfecții pentru sezonul rece. între
prinderi de prestigiu s-au întrecut
în furnizarea, către magazinele și
raioanele de specialitate ale co
merțului de stat, a unei diversi
tăți de modele de îmbrăcăminte
d-upă toate cerințele modei și exi
gențele cumpărătorilor. Femeile
iși pot procura paltoane din stofă
sută la sută lînă sau tip lînă, a
căror croială trapezoidală sau
dreaptă, cu buzunare mari sau su
gerate doar, în culori închise, în
carouri, din bucleuri, dau o notă
deosebită de eleganță și distincție.
Asortate acestora, din stofe simila
re, s-au pus în vînzare fuste drep
te sau în cute. închise în nasturi
sau cu fermoare, precum și panta
loni cu o linie ultramodernă, plisați
în cute discrete pe talie. Nu lipsesc
hainele din blănuri veritabile, pre
cum și cele din imitație. Velusinul,
o imitație de cojoc, e la modă ! De
asemenea, confecțiile voluminoase
matlasate (pantaloni, jachete, scur
te, înlocuitori de palton), troacarul
din stofe groase, cu predilecție din
bucle sînt foarte solicitate în acest
sezon. Se poartă confecții din plușcoid — rochii, pantaloni, veste,
costume — în culori bej, maron
sau negru.
Există în raioanele specializate
ale comerțului de stat rochii pen
tru diverse ocazii, inclusiv pentru
Revelionul care se apropie, din
stofe fine, din voaluri, dantele,
catifea, într-o mare diversitate de
croieli si culori.

Pentru bărbați s-au pus în vîn
zare costume în croială clasică sau
modernă din stofe de lînă sau tip
lînă in culori sobre, închise, pre
cum si în uniuni calde foar
te fine. Numeroase sînt și
tipurile de sacouri — de la albul
imaculat (din stofe tip lină) la
pepitul clasic sau la carourile mari
sau mici, combinate, în funcție de
culori, cu pantalonul mai strimt
sau drept. Tot la dispoziția bărba
ților sînt paltoanele intr-o croială
modernă, gen raglan, scurte matla
sate, costume din velur, haine
sport și balonzaide cu tot feldl de
accesorii — fermoare, nasturi,
epoleți, capse.
N-au fost neglijați, cum era și
firesc, nici copiii. De la cei mici
pînă la adolescenți, fabricile pro
ducătoare au lansat pe piață o
gamă largă de confecții frumoase,
cochete, adecvate vîrstei lor : ro
chițe din stofe combinate, fuste și
pantaloni cu diferite accesorii, cos
tume fantezi sau sport, paltoane
sau înlocuitori de paltoane, jache
te moderne.’ Pentru băieți — o
gamă largă de costume din plușcord sau stofe în diverse culori și
nuanțe, predominînd bejul, bleumarinul, maronul, olivul. Sînt și
sacouri elegante cu pantaloni asor
tați acestora,
precum și foarte
multe salopete matlasate.
Lucrătorii magazinelor și raioa
nelor de specialitate ale comerțu
lui de stat din Capitală și din în
treaga tară sînt pregătiți să satis
facă orice solicitare cu mărfuri
de sezon de cea mai bună calitate.

Marta CUIBUȘ

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ

A 68-a aniversare a Marii Revoluții

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

Socialiste din Octombrie

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII
„SCINTEII"
crească în continuare. Totodată, au
MUREȘ : însemnate
fost date in folosință noi unități
sporuri la producția fizică comerciale și de prestări servicii
pentru populație, s-au extins re
țelele de canalizare și alimentare
Mobilizîndu-se exemplar pentru
cu apă potabilă și se află în curs
îndeplinirea si depășirea sarcinilor
de finalizare o nouă arteră rutieră
de plan la fiecare sortiment, oame
care face legătura • între cartierul
nii munții din industria județului
Platoul Romanilor și zonele indus
Mureș au realizat. în perioada care
triale ale municipiului. (Ștefan
a trecut din acest an. peste sarci
Dinică).
nile de plan, importante cantităti de
produse utile economiei naționale.
Astfel, ei au realizat si livrat su
BISTRIȚA-NĂSĂUD :
plimentar produse ale industriei
Microhidrocentralâ
electrotehnice si de mecanică fină,
utilaje pentru exploatarea si prelu
în funcțiune
crarea lemnului, amoniac, prefabri
cate din beton, cărămizi si blocuri
în
aceste
zile, cînd la Colibița. la
ceramice, confecții textile. îngrășă poalele munților
Călimani. se află
minte chimice, utilaje pentru chi
în plină construcție un baraj
mie si altele. De remarcat că aces
care va da naștere unui lac de acu
te sporuri de producție au fost ob mulare
cu o capacitate de 120 mi
ținute în condițiile în care. în pe lioane mc
precum și o hi
rioada menționată. întreprinderile drocentralădecuapă.
o putere instalată
mureșene au economisit 33 666 MWh
de 22 MW, primul obiectiv energe
energie
electrică.
(Gheorghc
tic din județul Bistrița-Năsăud care
Giurgiu).
a pulsat curent electric în sistemul
energetic național poartă numele
de Microhidrocentralâ nr. 1 BolovaȘIMLEU SILVANIEI :
nu (în fotografia de jos : sala tur
Un modern edificiu
binelor). Amenajată pe valea rîului
Budac. aceasta este. prima din cele
pentru sănătate
10 ce vor funcționa în viitorul
’ în • Șimleu Sîlvaniei s-a construit cincinal pe cursul de apă amintit,
prin a căror amenajare întregul aun modern și impunător edificiu
pentru sănătate: Spitalul orășenesc, real va . cunoaște mutații esențiale
— .de la regularizări de albii pipă
cu 430 ■ de ■ paturi. în cadrul lui va
funcționa - și o secție de gastroen la amenajarea unuia dintre cele
mai pitorești trasee turistice, ale
terologie, căreia îi vor fi afectate
zonei.
alte 200 de paturi. „Spitalul va fi
Microhidrocentralâ de pe valea
dotat: cu. aparatură ultramodernă
Budacului
este opera constructori
— ne spune dr. docent loan Puș
caș. E suficient să amintesc doar lor Oficiului județean de gospodă
faptul că noul spital va dispune de rire a apelor, precum și a montoaparatură Rontgen. cu televiziune rilor de la IRE Bistrița, iar cele
integrată, aparatură de ultrasu două turbine., două generatoare,
nete, șpecțometre cu absorbți e ato- instalațiile de comandă și telesemmieă, ultraCentrifugă, biobază pen nalizare sînt concepute și realiza
tru experiențe pe animale și al te de industria noastră, construc
toare de mașini.
tele".
în fază avansată de construcție se
Noul spital, afkft în faza de află, de asemenea, alte două mifinisaj, se integrează armonios în crohidrocentrale — una la Tomnaansamblul arhitectonic al orașului
ticu, pe rîul Anieș. ce va fi pusă în
de sub Măgura. (Eugen Teglaș).
funcțiune tot in acest an, și a doua
— în apropierea municipiului Bis
trița, pe rîul cu același nume, ale
ALBA IULIA : Construcții
cărei lucrări au început în primul
semestru al anului.
sociabedilitare
Inventarierea potențialului hidro
Și în acest, an,, zestrea edilitarenergetic local a scos în evidență
gospodărească a municipiului Alba faptul că numai' prin amenajarea
Iulia 's-a îmbogățit cu noi edificii de microhidrocentrale se poate ob
de. interes cetățenesc. Astfel, de la ține o cantitate de energie electri
începutul anului și pînă în prezent,
că reprezentînd aproape o treime
au1 fost date in folosință noi apar
din consumul anual actual al jude
tamente, urmînd ca pînă la sfîrși
țului Bistrița-Năsăud. (Gheorghe
tul anului numărul acestora să
Crișan).

CRONICĂ
Pentru neîndeplinirea sarcinilor ce
le reveneau in legătură cu punerea
în funcțiune la termenul stabilit a
unui important grup energetic de la
Termocentrala Turceni. prin decret
prezidențial, tovarășul Nicolae Mănescu se destituie din funcția de
prim-adjunct al ministrului energiei
electrice, iar tovarășul Vladimir
Constantinescu din funcția de ad
junct al ministrului energiei elec
trice.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 8 noiembrie, ora 20 — 11 no
iembrie. ora 20. în țară : Vremea va fi
predominant frumoasă, cu cerul va
riabil, in regiunile sudice și schimbător,
cu cerul mal mult noros. în nord. Vor
cădea, ploi locale în regiunile nordice

tV
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea !n economie
20.35 Lumea . contemporană si confrun
tările de Idei (color) O Lumini șl
umbre pe harta rațiunii
20,55 Cîntați cu noi 1
Muzică ușoară
(colon)
21,05 Serial) științific. „Planeta vie“.
Episodul 18
21.35 Experiența înaintată : Inițiative,
eficiență
21,50 Telejurnal

ale țării șl cu caracter Izolat în rest.
In zona de munte, la peste 1 400 metri
înălțime, și cu totul Izolat in nordul
extrem.
precipitațiile vor fi și sub
formă de lapovlță si ninsoare. Vîntul
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
ratura aerului va marca o ușoară scă
dere la- începutul intervalului. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 6 șl
plus 4 grade, mal coborîte în depre
siuni, iar maximele între 4 și 14 grade,
local mal ridicate către sfîrșitul inter
valului. Pe alocuri, se va produce ceață,
seara și dimineața.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Comentarii ale agen
țiilor internaționale de presă relevă
performanta ' campioanei României.
Steaua București, care a realizat
scorul cel mai detașat al manșei a
doua a ..Cupei campionilor euro
peni". dispunînd cu 4—1 de Honved
Budapesta. Astfel, agenția United
Press International arată : „Doar un
minut i-a trebuit echipei române
Steaua București pentru a anula
handicapul înregistrat în partida tur
cu Honved Budapesta. în acel prim
minut al ■ partidei-retur. Piturcă a
deschis scorul, la golul acestuia
adăugindu-se cele ale lui Lăcătuș.
Bărbulescu si Majaru. consfințind
victoria clară a românilor".
La rîndul său. agenția Reuter
transmitea : „Steaua București a ofe
rit pe propriul teren un veritabil
„show", surprinzindu-și adversarul
încă din primul minut, cînd a înscris
Piturcă. urmat în minutul 35 de Lă
cătuș. care a urcat scorul la 2—0.
Alte două puncte, realizate de Băr
bulescu si Majaru au completat. în
repriza secundă, triumful româ
nilor !“. ■
De asemenea. ’ agenția Associated
Press notează : ..Campioana Româ
niei. Steaua București, a răsturnat
rapid rezultatul înregistrat în tur.
cind Honved Budapesta cîștigase cu
1—0. obținînd victoria cu 4—1, care
i-a adus calificarea in sferturile de
finală ale „Cupei campionilor euro
peni".
Alături de Steaua București și-au
asigurat prezenta în sferturile de fi
nală ale „C.C.E." echipe binecunos
cute in fotbalul european : Anderlecht Bruxelles. Bayern Miinchen,
Juventus Torino, deținătoarea tro
feului. I.F.K. Goeteborg. F. C. Aber
deen, C. F. Barcelona, precum și,
in mod surprinzător, formația fin
landeză Kuusysi Lahti, care a reușit
să elimine, după prelungiri, pe Zenit
Leningrad.

Tragerea la sorți a meciurilor din
turul 3 al „Cupei U.E.F.A." se va
efectua vineri. 8 noiembrie, iar cea
pentru sferturile de finală ale tutu
ror cupelor europene este progra
mată la 13 decembrie, după dispu
tarea meciurilor din „optimile" „Cu
pei U.E.F.A.".
GIMNASTICA. La Montreal, au
continuat campionatele mondiale de
gimnastică. în ziua a treia de între
ceri fiind decernat și primul titlu,
cel pe echipe, masculin, obținut de
formația Uniunii Sovietice. Omogenă,
la înalt nivel, selecționata sovietică a
totalizat 585,65 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au situat reprezentativele
R. P. Chineze — 582,60 puncte. R. D.
Germane — 581,05 puncte.
La individual compus. în clasa
mentul provizoriu conduc Vladimir
Artemov (U.R.S.S.) si Sylvio Kroll
(R.D. Germană), cu cîte 58,900 puncte.
HANDBAL. în cea de-a doua zi a
competiției internaționale de hand
bal feminin „Trofeul Carpați", ce se
desfășoară în Sala sporturilor din
Iași, selecționata României a întrecut
cu scorul de 28—21 (13—11) repre
zentativa Poloniei. într-un alt meci,
echipa Ungariei a dispus cu scorul
de 26—22 (13—13) de formația Bul
gariei. Astăzi, incepînd de la ora
16,30, vor avea loc întîlnirile : Româ
nia tineret — Bulgaria și Ungaria —
Polonia'.
BASCHET. Joi seara. în sala Spor
turilor . din Cluj-Napoca. în meci re
tur pentru „Cupa campionilor euro
peni". la baschet feminin, s-au intîlnit echipele Universitatea C.S.Ș.
Viitorul Cluj-Napoca si Tungsram
Budapesta Prestînd un ioc excelent,
baschetbalistele românce au obținut
victoria cu scorul de 86—61 (45—33),
succes ce le aduce calificarea în
sferturile de finală ale competiției,
în prima partidă, disputată la Bu
dapesta. formația Tungsram cistigase
cu 84—66.

Adunarea festivă din Capitală
Sub auspiciile Comitetului munici
pal București al P.C.R.. Consiliului
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România. Comitetului
Central al Uniunii Tineretului Co
munist. Institutului român pentru
relațiile culturale cu străinătatea si
Consiliului de conducere al Asocia
ției de prietenie româno-sovietică,
joi a avut loc. în Capitală, o aduna
re festivă consacrată celei de-a 68-a
aniversări a victoriei Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie.
în prezidiul adunării au luat loc
tovarășii Manea Mănescu. membru
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al
Consiliului de Stat. Ioan Totu. mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprimministru al guvernului, adiuncti de
sef de sectie la C.C. al P.C.R.. mem
bri ai conducerii unor ministere si
instituții centrale, reprezentanți ai
organizațiilor de masă si obștești,
ai organelor locale de. partid si de
stat, activiști de partid, reprezentant!
ai oamenilor muncii.
în prezidiu se aflau, de asemenea,
E. M. Tiajelnikov. ambasadorul
Uniunii Sovietice la București. A. T.
Nefiodov. adjunct al. ministrului in
dustriei locale din R.S.F.S. Rusă,
vicepreședinte al Asociației de prie
tenie sovieto-română. conducătorul
delegației A.P.S.R.. care ne vizitează
tara cu acest prilej.
La adunare au luat parte membri
ai C.C. al P.C.R.. reprezentanți ai
organizațiilor de masă si obștești,
personalități ale vieții științifice si
culturale, numeroși oameni ai mun
cii din întreprinderi si instituții
bucurestene. studenti si elevi.
Au fost prezenti. de asemenea,
membrii delegației Asociației de
prietenie sovieto-române. precum și
membți ai Ambasadei Uniunii Sovie
tice la' București.
Adunarea a fost deschisă de Elena
Verona Burtea., secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Uniunii Sovietice si Republicii
Socialiste România.
Despre semnificația celei de-a 68-a
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie au vorbit Dumi
tru Necșoiu, prim-vicepreședinte al
Comitetului Executiv al Consiliului
popular al municipiului București, și
E. M. Tiajelnikov. ambasadorul Uni
unii Sovietice în țara noastră.
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie — victorie a. luptei revolu
ționare a proletariatului și maselor
muncitoare, conduse de partidul co
munist făurit de Vladimir Ilici Lenin
— a schimbat fundamental cursul
Istoriei popoarelor, din Rusia, a des
chis cîțlea edificării orînduirii noi
socialiste, a stimulat lupta forțelor
revoluționare și progresiste, a mase
lor muncitoare de pretutindeni îm
potriva exploatării și • asupririi, pen
tru libertate și independență națio
nală — a spus tovarășul Dumitru
Necșoiu.
în cei 68 de ani care au trecut de
la viptoria Revoluției Socialiste din
Octombrie, ca rezultat al eforturilor
oamenilor,.muncii, .sovietici conduși
de Partidul Comunist, Uniunea So
vietică s-a transformat într-un stat
Socialist ■ .puternic, în plin progres.
Prin realizările remarcabile obținute
în întreaga operă de construcție a
socialismului și comunismului, prin
acțiunile și inițiativele sale puse în
slujba păcii. Uniunea Sovietică are
un rol deosebit de însemnat în viața
internațională.
Comuniștii, toți oamenii muncii
din România dau o înaltă apreciere
succeselor remarcabile obținute de
popoarele sovietice, sub conducerea
P.C.U.S.. în construcția socialistă, văzînd în acestea o contribuție de sea
mă la întărirea și afirmarea sistemu
lui socialist, la lupta pentru apă
rarea păcii, la cauza înțelegerii,
prieteniei și colaborării între po
poare.
Arătînd că, în cadrul general al
relațiilor de prietenie și colaborare
cu toate țările socialiste, dezvoltarea
conlucrării active, multilaterale cu
Uniunea Sovietică constituie o orien
tare programatică a activității inter
naționale a P.C.R. și României so
cialiste, vorbitorul a pus în evidență
faptul că un rol determinant în evo
luția acestor raporturi îl au întîlni
rile la cel mai înalt nivel, care iden
tifică de fiecare dată noi domenii de
aprofundare a conlucrării dintre
partidele, statele și popoarele noas
tre. Vizita de lucru în U.R.S.S., de
la 4 iunie 1984, întreprinsă de tova
rășul Nicolae Ceausescu. întîlnirile si
convorbirile din martie și aprilie a.c.
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu
Si tovarășul Mihail Gorbaciov au
prilejuit un amplu schimb de păreri
în probleme bilaterale și internațio
nale, convenirea unor importante în
țelegeri privind dezvoltarea- colabo
rării pe multiple planuri între parti
dele, țările și popoarele noastre.
în continuare, referindu-se la vic
toria revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, la
înfăptuirea revoluției socialiste în
România, care au deschis o eră nouă
în dezvoltarea patriei noastre, vorbi
torul a relevat că, într-o perioadă
istorică scurtă, poporul român a ob
ținut, sub conducerea partidului său
comunist, realizări epocale în dez
voltarea generală a țării. în vastul
proces al transformărilor revoluțio
nare din anii construcției socialiste,
un loc de importanță hotărîtoare îl

ocupă etapa inaugurată de Congresul
al IX-lea al partidului — cea mai
bogată in înfăptuiri din întreaga
istorie a țării. Toate marile realizări
obținute în această perioadă de po
porul nostru în dezvoltarea econo
mică și socială a patriei sînt indiso
lubil legate de numele și activitatea
tovarășului Nicolae Ceaușescu — cel
mai iubit fiu al națiunii noastre, cti
torul României socialiste moderne,
personalitate proeminentă a lumii
contemporane, luptător neobosit pen
tru triumful idealurilor nobile de
pace, colaborare și progres social
pe planeta noastră. în prezent, po
porul nostru, strîns unit în jurul
Partidului Comunist Român, al se
cretarului său general, muncește cu
abnegație și dăruire pentru încheie
rea cu succes a actualului cincinal
și trecerea la realizarea marilor
obiective stabilite de Congresul al
XIII-lea al partidului.
Referindu-se Ia activitatea inter
națională a partidului și statului nos
tru, vorbitorul a spus : întreaga politică externă a Republicii Socialiste
România, acțiunile sale pe arena
mondială — ce se întemeiază pe spi
ritul creator și prodigioasa activitate
teoretică și practică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu — au ca obiectiv
central promovarea unui dialog larg
pentru rezolvarea marilor probleme
care confruntă omenirea, pentru asi
gurarea păcii și progresului în lume.
Țara noastră dezvoltă în mod con
secvent relațiile -cu toate țările so
cialiste, militează pentru întărirea
unității, a colaborării și solidarității
lor. România extinde, de asemenea,
relațiile cu țările în curs de dezvol
tare, cu țările nealiniate, promovea
ză, în spiritul coexistenței pașnice,
relații cu statele capitaliste dezvol
tate, cu toate țările lumii, fără deo
sebire de orînduire socială. La baza
relațiHor sale internaționale, țara
noastră situează în mod ferm prin
cipiile deplinei egalități, ale inde
pendenței și suveranității naționale,
neamestecului în treburile interne și
avantajului reciproc, renunțării la
forță si Ia amenințarea cu forța, res
pectării dreptului fiecărui popor de
a-si alege în mod liber calea dezvol
tării economico-sociale. fără nici un
amestec din afară. Vorbitorul a subli
niat că partidul si statul nostru,
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Româ
niei. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
apreciază că problema fundamentală
a epocii noastre o constituie oprirea
cursei înarmărilor, trecerea la dezar
mare. în primul rînd la dezarmare
nucleară.
România salută Inițiativele Uniunii
Sovietice si măsurile propuse de to
varășul Mihail Gorbaciov privind
moratoriul unilateral în domeniul
amplasării rachetelor nucleare si în
cetarea oricăror experiențe cu ast
fel de arme, reducerea cu 50 la sută
a armelor nucleare si oprirea mili
tarizării spațiului cosmic. Realizarea
acestor propuneri — si de o parte,
si de alta — ar reprezenta un mare
pas înainte pe calea întăririi încre
derii. a realizării unor înțelegeri co
respunzătoare privind eliminarea to
tală a armelor nucleare din Europa
,Si din întreagă Iunie.' .
Ne exprimăm, totodată, speranța
că apropiata întîlnire sovieto-americană la nivel înalt, de la Geneva,
se va solda cu rezultate pozitive, va
opri spirala periculoasă a cursei
înarmărilor, răspunzînd. în felul acesta. aspirațiilor popoarelor dornice
să trăiască într-un climat de oace si
înțelegere, la adăpost de amenința
rea unui război nuclear.
în încheiere, vorbitorul a spus :
Cu prilejul măreței aniversări a vic
toriei Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie, comuniștii, toti oamenii
muncii. întregul popor român adre
sează comuniștilor, popoarelor sovie
tice prietene, sincere felicitări și
cele mai bune urări de noi si tot
mai mari realizări în construcția
comunistă. în întîmninarea celui
de-al XXVII-lea Congres al P.C.U.S.,
pentru continua înflorire a marii
noastre vecine si prietene. Uniunea
Sovietică. în lupta pentru pace, co
laborare si înțelegere între ponoare.
După ce a exprimat calde mulțu
miri pentru invitația de a participa
si de a lua cuvintul Ia adunare, pen
tru profundele sentimente prietenești
si cuvintele frumoase rostite Ia adre
sa Revoluției din Octombrie, a PO-

porului sovietic, a partidului leninist,
ambasadorul. U.R.S.S. la București.
E. M. Tiajelnikov, a transmis clasei
muncitoare, comuniștilor, tineretului
comunist, tuturor oamenilor muncii
din România frățească, un 6alut
prietenesc, tovărășesc si urarea de
noi înfăptuiri în muncă si creație,
de pace, fericire si prosperitate.
în continuare, vorbitorul a arătat
că oamenii muncii din Uniunea So
vietică au întîmpinat cea de-a 68-a
aniversare a victoriei Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie intr-o
atmosferă de mare avînt politic și de
muncă. în țară s-a desfășurat o am
plă activitate creatoare, intensă, pen
tru îndeplinirea cu succes a planului
pe anul 1985 și a cincinalului în an
samblu.
Ambasadorul sovietic a relevat că,
in perioada care a trecut de la
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, Țara Sovietelor a străbătut
un drum lung și glorios. Munca per
severentă a poporului sovietic, sub
conducerea P.C.U.S., importantele
succese din economie, din sferele so
cială și politică, din domeniile știin
ței și culturii au ridicat țara pe noi
culmi ale istoriei, inaugurînd etapa
socialismului dezvoltat.
După ce a prezentat marile suc
cese obținute de oamenii sovietici în
dezvoltarea multilaterală a patriei,
în ridicarea continuă a bunăstării lor
materiale șl spirituale, vorbitorul a
subliniat că aniversarea din acest an
a Revoluției din Octombrie are Ioc
în perioada pregătirilor intense pen
tru Congresul al XXVII-lea al
P.C.U.S., care va deschide calea unei
etape importante in dezvoltarea tă
rii. în acest cadru, el a înfățișat di
recțiile principale ale dezvoltării
economice și sociale a U.R.S.S. în
anii 1986—1990 și pînă în anul 2000,
în conformitate cu Programul parti
dului. in actuala lui formă de redac
tare, care este programul perfecțio
nării planice și multilaterale a socia
lismului, al înaintării continue a so
cietății sovietice pe drumul comunis
mului, pe baza accelerării dezvoltării
sdcial-economice a țării.
în continuare, vorbitorul a înfăți
șat principiile care stau la baza po
liticii externe a Uniunii Sovietice și
recentele propuneri făcute de condu
cerea partidului și statului sovietic
în direcția înlăturării pericolului
unui război nuclear și menținerii
păcii în Europa și în întreaga lume.
Referindu-se Ia prietenia multi
seculară dintre popoarele sovietic șî
român, vorbitorul a subliniat că vic
toria asupra fascismului a deschis o
nouă pagină glorioasă în relațiile
dintre partidele, popoarele și statele
noastre. Piatra unghiulară a relați
ilor dintre Uniunea Sovietică și
România o constituie respectarea
strictă a principiilor egalității în
drepturi, independenței, suveranității,
neamestecului reciproc în treburile
interne și întrajutorării tovărășești.
Baza strînsei colaborări sovietoromâne, a spus vorbitorul, sufletul
ei viu le constituie conlucrarea
dintre P.C.U.S. și P.C.R., întîlnirile
dintre, conducătorii. țărilor noastre*
*.
In cursul convorbirilpr la ni vel inalt'
care' au avut, loc ;‘la /Kremlin în'
luna iunie a anului. .țrecut și cu
prilejul întîlnirilor dintre tovarășul
Mihail Gorbaciov și tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost examina
*
întregul complex al relațiilor sovie
to-române, s-a exprimat hotărîrea
de a se depune și în viitor eforturi
necontenite în vederea întăririi legă
turilor de alianță, a lărgirii colabo
rării politice, economice, tehnicoștiințifice și culturale, de a se adîncl
conlucrarea pe arena internațională.
Oamenii sovietici prețuiesc prie
tenia și colaborarea cu poporul
român — a spus în încheiere am
basadorul sovietic. Noi năzuim
neabătut ca relațiile sovieto-române,
cu un conținut variat, să slujească
temeinic intereselor construcției so
cialiste și comuniste, consolidării
continue a comunității socialiste,
cauzei păcii în lumea întreagă. Vor
bitorul a adresat poporului român
urări de mari succese în construirea
socialismului, în înaintarea spre co
munism, în îndeplinirea hotăririlor
Congresului ai XIII-lea al P.C.R.

★

Partidpanții la adunare au vizitat,
apoi,
expoziția
de
fotografii
„U.R.S.S., țara și oamenii săi".

(Agerpres)

Recepție oferită de ambasadorul Uniunii Sovietice
Cu prilejul celei de-a 68-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, E. M. Tiajelni
kov, a oferit, joi după-amiază, o re
cepție.
Au participat tovarășii Manea
Mănescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
vicepreședinte al Consiliului de Stat,
Miu Dobrescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., președintele Colegiului cen
tral de partid, loan Totu, membru

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprimministru al guvernului, miniștri, adjuncți de șefi de secție la C.C. al
P.C.R., reprezentanți ai conducerii
unor ministere, activiști de partid și
de stat, reprezentanți ai unor , insti
tuții centrale, organizații de masă și
obștești, oameni de știință, artă și
cultură, generali și ofițeri, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră,
membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

La Monumentul iui V. I. Lenin
Cu prilejul celei de-a 68-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, E. M. Tiajelni
kov, și membri ai ambasadei au de
pus, joi dimineață, flori la Monu-

mentul lui V. I. Lenin din Capitală.
La solemnitate au participat re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe. Consiliului popular al
municipiului București, generali și
■ofițeri, alte persoane oficiale.

OBQBBBBBBBBQBBBBBBBB
Realizări ale meșteșugarilor vîlceni
La Rîmnicu Vîlcea a luat ființă o
nouă cooperativă meșteșugărească
— „Tricotextil" — profilată, după
cum o arată și denumirea, pe exe
cutarea la comandă sau în produc
ție de mică serie a unei largi game
de articole tricotate și țesături.
Faptul în sine ar fi putut face
obiectul unei simple și laconice
informații, dar el ne îndeamnă să
stăruim ceva mai mult asupra
preocupărilor statornice ale Uniu
nii județene a cooperativelor meș
teșugărești — U.J.C.M. Vîlcea, con
sacrate diversificării și extinderii
acelor activități solicitate în tot
mai mare măsură de cetățeni.
— înainte de inaugurarea coope
rativei meșteșugărești „Tricotextil“ — ne spune tovarășul Marin
Ciucu, președintele U.J.C.M. Vîlcea
— prin atelierul nostru de creație
a fost întreprinsă o amplă acțiune
de testare a gustului și preferin
țelor populației din această zonă.
Au fost organizate mai multe ex
poziții, in cadrul cărora s-au pre
zentat peste 200 modele boi de tri
cotaje și țesături, toate realizate

după specificul vestimentar local
și pe baza unor mai vechi doleanțe
ale cetățenilor. Pornind de la in
teresul și cerințele acestora, ca și
ale întreprinderilor comerciale din
județ, ne-am propus ca pînă la
sfîrșitul anului, într-un timp foar
te scurt, să realizăm un plan va
loric de peste 50 milioane lei.
Paleta preocupărilor în direcția
diversificării activităților meșteșu
gărești și prestărilor de servicii se
îmbogățește necontenit. în ultimul
timp, au trecut cu succes examenul
exigentelor cetățenilor noile modele
de confecții pentru copii și tineret,
valorificîndu-se superior materiile
prime oferite de noua întreprinde
re de textile netesute Rîmnicu
Vîlcea, după cum de aceleași bune
aprecieri se bucură și noile modele
de încălțăminte.
Fără a neglija activitățile speci
fice de fiecare zi, dovada făcînd-o
locul fruntaș câștigat în întrecerea
socialistă pe tară între unitățile si
milare, în 1984, și menținerea prin
tre candidați! la același titlu de

prestigiu și In acest an, meșteșuga
rii vîlceni s-au implicat tot mal
mult și în soluționarea unor pro
bleme importante în județ. Pentru
asigurarea necesarului de energie
electrică, la cîteva dintre secțiile
mari consumatoare din orașul Horezu s-a hotărît ca acestea să fie
alimentate de la 3 microhidrocen
trale, obiective care, de altfel, s-au
și realizat. în prezent, într-un ate
lier specializat se execută, nu nu
mai pentru nevoile proprii, ci și
pentru alți constructori și benefi
ciari de microhidrocentrale din ju
deț și din tară, turbine de diferite
puteri, precum și diferite instalații
necesare acestora.
Punind față-n față informația
de la începutul acestor rînduri cu
activitatea de „ultimă oră" în do
meniul execuției de echipamente
energetice, se poate mai lesne în
țelege marea diversitate de preo
cupări și acțiuni ale meșteșugarilor din județul Vîlcea.
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Schimb de mesaje între președintele
Nicolae Ceaușescu
și președintele Republicii Populare Congo
BRAZZAVILLE 7 (Agerpres). —
Din
partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu
s-au transmis un călduros mesaj de
salut, împreună cu. cele mai bune
urări de sănătate și fericire persona
lă, tovarășului Denis Sassou Nguesso,
președintele Republicii Populare
Congo, și
tovarășei Antoinette
Nguesso, precum și urări de pace,
progres și prosperitate poporului
congolez prieten.
Președintele Republicii Populare
Congo a exprimat profunda gratitu
dine pentru mesajul primit și a ru
gat să se transmită președintelui
Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu cele mai călduroase
și prietenești urări de sănătate și fe
ricire personală, împreună cu urări

de bunăstare și progres poporului
român prieten.
Președintele Denis Sassou Nguesso
a dat o înaltă apreciere contribu
ției remarcabile a președintelui
Nicolae Ceaușescu la continua adîncire și extindere a relațiilor dintre
cele două țări, activității susținute a
președintelui Nicolae Ceaușescu în
vederea soluționării juste și durabile
a marilor probleme care confruntă
lumea contemporană.
Schimbul de mesaje a fost prilejuit
de primirea de către președintele
Republicii Populare Congo a delega
ției parlamentare române, condusă
de tovarășul Iosif Szasz, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, care întreprinde o vi
zită oficială de prietenie în această
țară, la invitația Adunării Naționale
Populare din Congo.

Manifestări peste hotare consacrate
țării noastre
ATENA 7 (Agerpres). — La bi
blioteca municipală din orașul Patra
(Grecia) a avut loc vernisajul ex
poziției de fotografii „Imagini din
România". A fost organizată, ' tot
odată, o amplă expoziție de carte
românească, in care la loc de frun
te se 1 află operele tovarășului
Nicolae Ceaușescu publicate în
Grecia, lucrările științifice ale to
varășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu apărute in limba
greacă, volume privind istoria, li
teratura, viața social-politică și
economică a țării noastre.
în alocuțiunea rostită cu prilejul
deschiderii expoziției, prefectul re
giunii Ahaia și-a exprimat admira
ția față de puternica dezvoltare
economico-socială a României so
cialiste în ultimii 20 de ani. A fost
evocată, de asemenea, dezvoltarea
continuă a relațiilor tradiționale de
prietenie și colaborare eleno-române, subliniindu-se rolul hotăritor
pe care îl au în lărgirea și adânci
rea lor întîlnirile și convorbirile la
nivel înalt. Răspunzînd interesului
deosebit manifestat de oficialitățile
locale fată de cartea românească și
succesele poporului român, volu
mele expuse au fost donate biblio
tecii municipale din Patra.

BOGOTA 7 (Agerpres). — în ca
pitala Columbiei s-a deschis, sub
egida Institutului de cultură și tu
rism, Festivalul de folclor româ
nesc. Totodată, a>fost vernisată o
amplă expoziție pe teme turistice
românești.
‘

STOCKHOLM 7 (Agerpres). —
La Casa de cultură Midsommargarden din Hogersten, suburbie a
Stockholmului, sub auspiciile Fun
dației culturale din localitate și ale
Asociației de prietenie SuediaRomânia, au început o serie de ma
nifestări consacrate culturii româ
nești. în acest cadru a fost inau
gurată expoziția documentară de
fotografii „Imagini din România
modernă". Au fost prezentate, de
asemenea, costume populare româ. nești, albume de artă, precum și
lucrări de pictură pe sticlă.

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A ONU.

încetarea cursei înarmărilor nucleare
- obiectiv primordial
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).
— N. Chilie transmite : Comitetul
Pentru probleme politice si de secu
ritate al Adunării Generale continuă
dezbaterile asupra punctelor speci
fice privind oprirea cursei înarmă
rilor si realizarea dezarmării. în
discursul său. reprezentantul Mada
gascarului a arătat că declarațiile
solemrțp în favoarea dezarmării pri
lejuite de cea de-a 40-a aniversare
a creării O.N.U. se cer traduse în
viată prin mobilizarea voinței poli
tice a tuturor statelor. în primul
rînd a puterilor nucleare. în vederea
realizării unui reviriment radical în
domeniul de importantă vitală al
stăvilirii actualei competiții militare,
al înfăptuirii dezarmării si salvgar
dării păcii generale.
Reprezentantul Braziliei a reliefat
necesitatea de a se asigura o prio
ritate maximă măsurilor de preve
nire a războiului nuclear si celor
vizînd încetarea cursei înarmărilor
nucleare si realizarea dezarmării nu
cleare.
Reprezentantul Iordaniei a arătat
că țările mici1 si mijlocii. în curs de
dezvoltare, nealiniate, au un interes
deosebit în ’ oprirea cursei înarmă
rilor si înfăptuirea dezarmării atît
pentru întărirea securității lor si
pentru salvgardarea păcii mondiale,
cît si pentru eliberarea unor fonduri

*
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HAVANA 7 (Ageifyres). — în
orașele Cienfuegos, Baracca și San
tiago de Cuba a fost organizată
Săptămâna discului românesc. Cu
acest prilej a fost pusă in evi
dență dezvoltarea creației muzicale
românești.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Continuă contactele între diferitele grupări libaneze pentru
soluționarea crizei interne • Convorbiri ale președintelui
Egiptului cu președintele Comitetului Executiv al O.E.P.
BEIRUT 7 (Agerpres). — Joi, pen
cu președintele Comitetului Executiv
tru a doua zi consecutiv, s-au produs
al Organizației pentru eliberarea Pa
dueluri dâ artilerie îritrfe miliții
lestinei. Yassef Arafat, aflat la Cairo.
druze și unități ale armatei libaneze
Discuțiile s-au concentrat asupra ro
pe înălțimile din apropierea Beirutu
lului O.E.P. în orice negocieri vii
lui, informează- agenția:' Reuter. în
toare pentru o reglementare pașnică
sudul Libanului, unități ale așa-zisei
a conflictului din Orientul Mijlpciu,
Armate a sudului Libanului, creată și
informează agenția Q.N.A.
finanțată de Israel, au bombardat cu
artileria orașul Saida. Forțele li
Autoritățile israeliene de ocupație
baneze de rezistență au ripostat, sucontinuă acțiunile represive împotri
punînd pozițiile ASL unui puternic
va populației palestiniene din teri
tir cu rachete. Pe de altă parte, pe
toriile arabe ocupate. în orașul Ra
plan politic au continuat contactele
mallah, din Cisiordania, poliția și
între reprezentanții diferitelor gru
armata israeliene au încercat să dis
pări libaneze în vederea apropierii
perseze, brutal, o demonstrație a lo
punctelor de vedere privind proiec
cuitorilor împotriva persecuțiilor la
tul de acord convenit în ultimele
care sînt supuși de autorități. împo
săptămîni pentru solutionarea crizei
triva demonstranților au fost folosite
interne.
arme de foc și au fost operate ares
tări. în unele așezări din apropierea
CAIRO 7 (Agerpres). — Președin
orașului au fost instituite restricții
tele Egiptului. Hosni Mubarak, a ade circulație.
vut joi o nouă rundă de convorbiri
(Agerpres)
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considerabile irosite în prezent în
scopuri distructive, care se cer ca
nalizate spre acoperirea nevoilor de
dezvoltare si progres ale tuturor na
țiunilor. în special ale țărilor în curs
de dezvoltare.
Reprezentantul R. S. Vietnam s-a
pronunțat pentru angajarea unor
negocieri de fond si intr-un spirit de
urgentă în cadrul Conferinței pentru
dezarmare de la Geneva asupra unor
măsuri de substanță in sfera dezar
mării. prin crearea unor comitete
speciale ale conferinței care să exa
mineze aspecte concrete cum sînt
încetarea cursei înarmărilor nuclea
re.. dezarmarea nucleară si preve
nirea declanșării unui război nu
clear.
Reprezentantul Zairului a relevat
că în fata continuării neabătute a
cursei înarmărilor. în special a înar
mărilor nucleare, si a sporirii peri
colului izbucnirii unei conflagrații
nucleare, la scară mondială se con
stată o amplificare a mișcărilor de
masă în favoarea dezarmării si păcii
prin care popoarele de pe toate con
tinentele cer cu hotărîre să se pună
capăt actualei competiții în dome
niul producerii de noi mijloace de
distrugere în masă tot mai sofisti
cate si să se treacă la adoptarea
unor măsuri concrete de dezarmare,
cu prioritate în domeniul nuclear.

NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE PENTRU
DEZARMARE Șl PACE
Pentru interzicerea tuturor experiențelor atomice
WASHINGTON 7 (Agerpres). —
Sub deviza „NU, morții nucleare!",
în apropierea poligonului nuclear
din statul Nevada a avut loc o nouă
demonstrație de protest împotriva
intensificării cursei înarmărilor nu-

cleare. Participanta la demonstra
ție au cerut autorităților americane
sâ ia măsuri eficiente in direcția
interzicerii experiențelor nucleare,
împotriva demonstranților a inter
venit poliția, care a operat arestări.

împotriva militarizării Cosmosului
WASHINGTON 7 (Agerpres). —
Organizația americană ..Opriți pro
gramul «războiul stelelor»!11 a dat
publicității la New York un apel
către populație de a participa la
campania națională de luptă împo
triva militarizării Cosmosului. în
apelul organizației, care reuneste
în rîndurile sale peste 30 de organizații obștești din S.U.A.. se spune
că asa-numita ..inițiativă de apărare strategică11 americană nu este
altceva decît o etapă calitativ nouă
a cursei înarmărilor. în sprijinul
apelului s-au pronunțat oameni de
știință americani, laureati ai Pre-

miului Nobel, scriitori, cadre di
dactice universitare, precum si mu
nicipalitățile a numeroase orașe din
S.U.A.

BONN 7 (Agerpres). — Partici
parea R.F.G.. la planul american
de militarizare a spațiului cosmic,
cunoscut sub numele de ..războiul
stelelor'1, contravine flagrant cu
interesele securității tării, a decla
rat Knut Ibsen, rectorul Universi
tății din Bochum. Realizarea aces
tui program, a subliniat el. va an
trena o destabilizare a situației in
ternaționale si exacerbarea în con
tinuare a cursei înarmărilor.

In favoarea transformării Ciprului
într-o zonă demilitarizată
NICOSIA 7 (Agerpres). — într-o
declarație a Comitetului de apărare
a păcii din Cipru, dată publicității
la Nicosia, se cere guvernului să
lichideze bazele militare străine de
pe insulă și să transforme țara in
tr-o zonă demilitarizată. în docu
ment se subliniază că stațiile de

radiolocație străine din bazele mi
litare de pe insulă vor fi folosite
în cadrul programului american de
militarizare a spațiului cosmic, cu
noscut sub numele . de „războiul
stelelor", care constituie / o verigă
superioară, mai periculoasă, a
curbei înarmărilor.

Sprijin popular față de politica antinucleară
a guvernului neozeelandez

I

WELLINGTON 7 (Agerpres). —
sondai
de
Rezultatele
unui
opinie date publicității la Welling
ton atestă creșterea sprijinului
populației neozeelandeze fată de
politica guvernului condus de pri
mul ministru David Lange. Crește
rea popularității politicii guverna
mentale în rîndul electoratului
neozeelandez este atribuită. în spe
cial. poziției ferm afirmate. In ulti-

mul timp. în repetate rînduri de
Noua Zeelandă în favoarea încetă
rii cursei înarmărilor si trecerii la
măsuri eficiente de dezarmare si
— în context — adoptării deciziei
potrivit căreia sînt. interzise am
plasarea armelor nucleare in tară
sau accesul în apele ei teritoriale
al navelor avînd la bord asemenea
arme.
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America Latină sub povara datoriilor externe
Reprezentanți ai celor 11 țări latino-americahe cu cele mai mari datorii externe — aproape 330 miliarde dolari, din cele peste 370,
cît datorează statele din emisfera
sudică — semnatare ale „Consensu
lui de la Cartagena11., se • vor reuni
la jumătatea lunii decembrie la
Montevideo 1 pentru a stabili o
poziție comună în contextul im
portantelor evenimente politice și
economice din această toamnă
(Adunarea Generală a O.N.U.,
reuniuni ale organismelor și insti
tuțiilor financiare internaționale).
Această întîlnire era prefigurată încă
din vară, cînd miniștrii de externe
.ți șefii delegațiilor acestor state,
prezenți la Lima, la ceremonia de
instalare a noului președinte peruan,
iși exprimaseră îngrijorarea față de
tendințele din economiă mondială —
scăderea prețurilor la materiile pri
me, accentuarea practicilor protecționiste, promovate de statele indus
trializate, lipsa de noi investiții ex
terne etc. — și, implicit, agravarea
situației lor economice, cu deosebire
din punctul de vedere al datoriei
externe ce apasă tot mai greu pe
umerii țărilor latino-americane, în
ansamblu.
Reuniunea de la Montevideo a fost
și este precedată de numeroase ac
țiuni și luări de poziție din partea
majorității șefilor de state din re
giune, a numeroși lideri politici, ai
unor organizații profesionale.
între acestea, fără îndoială, în
prim plan s-a impus reuniunea
extraordinară consacrată de Parla
mentul latino-american datoriei externe, reuniune care a confirmat
consolidarea unui consens continen
tal în abordarea acestei probleme de
importantă vitală pentru procesele
economice și sociale de pe conti
nent. Astfel, documentul final al
reuniunii — „Declarația de la Mon
tevideo" — adoptat în unanimitate,
a consemnat necesitatea inițierii
unor „acțiuni comune concrete în
scopul soluționării urgente și eficace
a problemei datoriilor" : reducerea
substanțială a ratei dobînzilor, ținîndu-se cont de momentul în care au
fost contractate împrumuturile, obți
nerea unor noi. termene de plată a
serviciului datoriei și consacrarea,
în acest scop, a unui anumit procent
din valoarea exporturilor, astfel in
cit să nu fie afectate „necesitățile
fundamentale de dezvoltare econo
mică și sociali" ; eliminarea barie
relor protecționiste și modificarea
politicii prețurilor pe piața interna

țională. în același timp, Parlamen
tul latino-american s-a pronunțat în
favoarea unor negocieri „la nivel
înalt11 -între țările debitoare și insti
tuțiile sau statele creditoare, apre
ciind că problema datoriei externe
„este fundamental politică, de felul
în care va fi ea rezolvată depinzind
în rnare măsură viitorul * Americii
Latine".
O altă manifestare, care s-a impus
prin amploarea ei. a constituit-o
„Ziua de acțiune regională împotri
va datoriei externe latino-americane
și caraibiene", desfășurată sub sem
nul unității și solidarității, al luptei
pentru independență și progres so
cial în țările de pe continent. La
inițiativa sindicatelor și a altor or
ganizații obștești, milioane de oa
meni ai muncii din America Latină
și zona Caraibilor au luat parte la
greve, demonstrații și mitinguri prin
care și-au exprimat dezacordul cu
politica financiară promovată de
băncile particulare occidentale, sub
liniind, în același timp, consecințele
negative ale uriașei datorii externe
asupra situației economice și sociale
a statelor din zonă, ajungîndu-se, în
unele cazuri, chiar la paralizarea
programelor de dezvoltare națională.
Așadar, în esență aceste poziții
converg spre concluzia că datoria
externă a Americii Latine constituie
nu numai o problemă cu profunde
implicații economice și sociale, ci și
una politică de prim ordin, devenind
tot mai mare numărul statelor din
această regiune care nu mai
pot rambursa datoria externă,
recurgînd la eșalonări repetate sau
chiar la suspendarea plăților (cazul
Boliviei). De altfel, intr-un discurs
pronunțat la sediul organizației Sta
telor Americane (O.S.A.), din Wa
shington, secretarul general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar,
sublinia aspectele politice majore pe
care le implică datoria externă a
Americii Latine, arătînd că „pentru
a se evita situațiile explozive din
regiune este necesară o repartizare
mai echitabilă a poverii datoriei ex
terne latino-americane, atît pe umerii
debitorilor, cît și pe cei ai credito
rilor". „Aceasta implică, intre altele,
a menționat secretarul general al
O.N.U., o renegociere a modalități
lor de plată a datoriei externe, cit
și a dobînzilor aferente, respectiv o
reducere a ratelor dobînzilor la îm
prumuturi".
Acuitatea problemei datoriei ex
terne a Americii Latine este de
terminată de înseși evoluțiile eco
nomice din această zonă a lumii.

Relativei creșteri economice înre
gistrate de unele dintre statele de
pe continent — în ultimul an — nu
i-au urmat îmbunătățiri ale servi
ciului datoriei externe, cu toate că
aceste state au aplicat, într-o măsură
mai mare sau mai' mică, programele
de austeritate impuse de Fondul
Monetar Internațional (F.M.I.). Va
loarea exporturilor Americii Latine
nu s-a mărit decît foarte puțin în
perioada 1981—1984, crescînd doar de
la 93,8 la 95,0 -'miliarde dolari. în
schimb, importurile au înregistrat o
reducere vertiginoasă, de la 95,8 la
56,9 miliarde dolari, adică o scădere
de 38,4 miliarde dolari numai în
cursul acestor patru ani. Și, astfel,
dacă în 1981, America Latină înre
gistra un deficit relativ redus al ba
lanței comerciale (2 miliarde dolari),
politica de austeritate aplicată im
porturilor i-a asigurat în 1984 un ex
cedent de 38,1 miliarde dojari, exce
dent care s-a scurs însă in afara
continentului pentru a acoperi ser
viciul datoriei externe.
Dacă adăugăm acestui fapt scăde
rea afluxului net de capital — in
diferent de formă : ajutor oficial,
împrumuturi ale companiilor priva
te sau lipsa de investiții externe
directe — se conturează o situație
paradoxală, valabilă insă nu numai
în cazul țărilor latino-americane, ci
al țărilor in curs de dezvoltare, în
general : în ultimii patru ani, aceste
state care au nevoie de resurse
transferă în masă mijloace finan
ciare. obținute adesea cu importante
sacrificii, de la ele către statele bo
gate, către economiile capitaliste avansate ! Iată cifrele care privesc,
în acest sens. America Latină ! în
1981 transferul net de resurse spre
acest continent a fost de 37.7 miliar
de dolari, iar în 1984 a ajuns la 12.4
miliarde dolari, după ce scăzuse în
1983 la 4.4 miliarde dolari. în aceeași
perioadă, din 1981 in 1984, suma netă
a rambursărilor și plăților dobînzi
lor a crescut de la 27,7 miliarde do
lari'la 37.4 miliarde dolari.
în consecință, America Latină, care
în 1981 beneficia încă de un trans
fer net de capitaluri de 10 miliarde
dolari, a cunoscut în 1984 un bilanț
negativ de 25 miliarde dolari. De
altfel, s-a calculat că. numai în
cursul ultimilor trei ani. America
Latină a transferat în afară peste 70
miliarde dolari.
Desigur, aceas
tă hemoragie de resurse accen
tuează considerabil dificultățile economico-sociale cu care se confruntă
statele de pe emisfera sudică.
Pornind tocmai de la aceste

realități, de la procesele și tendin
țele ce se înregistrează pe plan
mondial,
România,
președintele
Nicolae Ceaușescu sublipiază cu
putere necesitatea unor negocieri
politice și economice reale, în cadrul
O.N.U., intre țările, în curs' de dez
voltare, inclusiv cele din America.
Latină, care cumulează aproape ju
mătate din datoriile externe ale
lumii a treia, și statele dezvoltate,
pentru realizarea unei soluționări
globgle a problemei datoriilor ex
terne ale țărilor in curs de dezvol
tare.
în cadrul acestor negocieri, Româ
nia consideră că ar trebui să se
ajungă și la convenirea unui ansam
blu de principii și înțelegeri privind
soluționarea globală a datoriei ex
terne a țărilor in curs de dezvoltare
care să ducă la :
— anularea datoriilor pentru țările
cu un venit pe locuitor de pînă la
500—600 dolari ; o reducere impor
tantă a acestor datorii pentru țările
cu un venit național de pînă la
1 000—1 200 dolari pe locuitor și o re
ducere generală de 30—50 la sută a
datoriilor pentru toate țăAle în curs
de dezvoltare ;
— reeșalonarea restului datoriei
să se facă pe termen lung și nu pe
termen mediu, ca în prezent, și cu o
perioadă de grație de 3—5 ani ;
— stabilirea de platforme rațio
nale ale ratelor de dobindă, tar di
ferențele plătite in plus in ultimii
ani să fie deduse din datoriile res
tante ;
— termenii reeșalonărilor sâ . fie
concepuți astfel incit serviciul dato
riei externe să nu depășească 10—15
la sută din încasările anuale din
export ;
— crearea, cu contribuția țărilor
dezvoltate, a unui fond special, din
care să se acorde țărilor în curs de
dezvoltare noi credite, cu dobinzi
raționale. Numai astfel țările în curs
de dezvoltare vor putea să dispună
de mijloacele necesare pentru alo
carea dă fonduri in vederea dezvol
tării economico-'sociale, a soluționă
rii problemelor sociale cu care se
confruntă și,- implicit, să-și creeze
condiții pentru a-și putea rambursa
datoriile.
Realitatea demonstrează carac
terul obiectiv al acestor pro
puneri. transpunerea lor în practica
internațională fiind în interesul am
belor categorii de țări — debitoare
si creditoare —. al economiei mon
diale în ansamblu.

ÎN CONTEXTUL MARCĂRII
ANULUI INTERNAȚIONAL
AL TINERETULUI

CU PRILEJUL CELEI DE-A 68-A ANIVERSARI
A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

Expoziție mondială
militară si demonstrația oamenilor muncii din Moscova
la Plovdiv a realizărilor Parada
MOSCOVA 7 (Agerpres). — Mihai
nii Sovietice, ministrul apărării al
Chebeleu' transmite : Cu prilejul
a rostit, de la tribuna
celei
de-a
68-a
aniversări
a
Marii
Mausoleului, o cuvîntare.
tinerilor inventatori Revoluții Socialiste din Octombrie. în U.R.S.S.,
A urmat parada militară, la care
SOFIA 7 (Agerpres). — La Plov
div s-a deschis Expoziția mondială
a realizărilor tinerilor, inventatori,
manifestare organizată fn contextul
marcării Anului Internațional al Ti
neretului „Participare, - Dezvoltare,
Pace11. Expoziția reunește lucrări
aparținînd unor tineri cercetători,
elevi, muncitori, studenți din peste 70
de țări ale lumii.
La festivitățile de deschidere a
participat . tovarășul Todor Jivkov,
secretar general al C.C. al P. C. Bul
gar, președintele Consiliului de Stat
al R. P. Bulgaria.
Vizitînd pavilionul țării noastre,
conducătorul partidului și statului
bulgar a apreciat realizările tehnicoștiințifice ale tinerei generații a
României socialiste, adresînd urarea
de noi succese pentru activitatea de
viitor.

PE DIFERITE MERIDIANE

Dificultăți generate
de criza economică
WASHINGTON 7 (Agerpres). —
Exporturile țărilor In curs de dez
voltare au cunoscut o serioasă dimi
nuare în primele șase ltini ale anu
lui 1985, se relevă în statisticile date
publicității la Washington de Fon
dul Monetar Internațional. Potrivit
datelor F.M.I., exporturile acestor
țări au totalizat 237,4 miliarde do
lari, situîndu-se cu 8,9 la sută sub
nivelul celor din aceeași perioadă a
anului trecut. De asemenea, statis
ticile F.M.I. evidențiază faptul că
exporturile țărilor industrializate
s-au redus valoric cu 6,8 la sută, in
intervalul respectiv, totalizînd 600,3
miliarde dolari.

PARIS 7 (Agerpres). — La apelul
sindicatelor pe ramură, muncitorii
de la șantierele navale din Nantes
au declarat grevă în semn de pro
test împotriva cdhcedierii a 550 de
colegi de-ai lor de la compania
constructoare de nave „Dubijon
Normandie11. Acest conflict este o
ilustrare a dificultăților serioase cu
care se confruntă industria con
structoare de nave din această țară.
Sub pretextul reorganizării, condu
cerea șantierelor navale reduce
capacitățile de producție, concedia
ză un mare număr de muncitori. Po
trivit presei franceze, anul trecut,
au fost lichidate în industria con
structoare de nave aproximativ
5 000 de locuri de muncă.

chile :

Ample manifestații
de protest

SANTIAGO DE CHILE 7 (Ager
pres).— ■îp Chile au continuat ac
țiunile la nivel național împotriva
regimului dictatorial, organizate in
semn de protest față de recentele
măsuri represive ale guvernului.
Agențiile Reuter și France Presse re
latează că polițiști, însoțiți de o uni
tate de luptă a armatei.- au pătruns
cu forța in incinta facultății de ingi
nerie a Universității din Santiago,
pentru a dispersa pe studenții ce
luau parte la o adunare. Au fost
operate peste 150 de arestări. De ase
menea, în capitală și în alte orașe
s-a tras în plin
împotriva de
monstranților, înregistrindu-se 3
morți și numeroși răniți. Sursele
citate menționează că totalul arestă
rilor din țară se ridică la aproxima
tiv 550. Serioase incidente intre manifestanți și poliție s-au produs în
cartierul muncitoresc Victoria din
capitală, notează A.F.P. „A fost ca
un adevărat război, iar numeroși co
pii au fost asfixiați' de gazele lacri
mogene lansate de poliție11, a decla
rat agenției unul din manifestanții
din acest cartier.

Piața Roșie din Moscova au avut loc
joi tradiționala paradă militară si
demonstrația oamenilor muncii din
capitala Uniunii Sovietice.
în tribuna centrală a Mausoleului
V. I. Lenin se aflau Mihail Gorbaciov. secretar general al C.C. al
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice. Andrei Gromîko. președintele
Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S.. Nikolai Rîjkov. președintele
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.,
alti conducători de partid si de stat
sovietici, generali si ofițeri ai for
țelor armate sovietice. Se aflau, de
asemenea. în tribune, veterani ai
P.C.U.S. si ai Revoluției din Octom
brie. fruntași în producție, oameni
de stiintă si cultură, cosmonauti.
conducători ai organizațiilor sindica
le. de femei și tineret, oaspeți de
peste hotare, precum si șefi ai mi
siunilor diplomatice si atașați mi
litari aero si navali acreditați in
U.R.S.S.
Serghei Sokolov, mareșal al Uniu

au participat unități reprezentind
diferite genuri de arme din garni
zoana Moscova.
Prin fata tribunelor au trecut apoi
reprezentanți ai clasei muncitoare,
țărănimii colhoznice, ai instituțiilor
științifica si de învătămînt din ca
pitala sovietică și regiunea Moscova.
★

Guvernul U.R.S.S. a oferit. în
aceeași zi. o recepție la Palatul Con
greselor din Kremlin. în alocuțiunea
rostită cu acest prilej, Mihail Gorbaciov. secretar general al C.C. al
P.C.U.S.. a arătat. între altele — re
latează T.A.S.S. — că politica exter
nă a Uniunii Sovietice are drept
scop apărarea păcii si însănătoșirea
radicală a climatului politic inter
national. Dacă abordarea constructi
vă va prevala — a spus el — apro
piata întîlnire sovieto-americană la
nivel înalt de la Geneva va putea
fi încununată de rezultate si va servi
la îmbunătățirea situației internațio
nale.

Hotărîre a Plenarei C.C. al P.M.U.P.
în legătură cu rezultatele alegerilor pentru Seim
VARȘOVIA 7 (Agerpres). - In
Seimul R.P. Polone a hotărît să se
hotărîrea adoptată de plenara C.C.
Întrunească în cea de-a doua sa ședin
al P.M.U.P. din 5 noiembrie. în ca
ță a noii legislaturi la 12 noiembrie.
Pe ordinea de zi a viitoarei reuniuni
drul căreia s-a prezentat informarea
privind participarea P.M.U.P. la
a forului . legislativ suprem vor fi
gura : raportul cu privire la alege
campania electorală pentru alegerile
în . Seimul celei de-a IX-a legisla
rile pentru Seim, desfășurate la 13
octombrie 1985 ; proiectul de hotături. se subliniază că rezultatele acestor alegeri atestă caracterul ferm
rîre cu privire la modificarea statutului Seimului ; declarația președin
al procesului de normalizare si de
stabilizare a situației oolitico-econotelui Consiliului de Miniștri cu pri
mice din Polonia, relatează agenția
vire la componența guvernului și
P.A.P. Majoritatea covîrșitoare a so
programul de activitate al organului
cietății s-a pronunțat în favoarea
suprem executiv polonez ; alegerea
calmului si ordinii publice în tară,
organului suprem de justiție ;
a democratizării continue a metode
proiectul de hotărîre privind crearea
lor de exercitare a puterii, a conso
Consiliului social-economic pe lingă
lidării și modernizării statului si eco
Seimul R.P. Polone.
nomiei naționale.

R.S.A. :

Intensificarea represiunilor împotriva
populației de culoare

PRETORIA 7 (Agerpres). In ulti
mele 24 de ore, noi acte de violență
au izbucnit in diferite localități sudafricane ca urmare a represiunii de
clanșate de autoritățile de apartheid
împotriva populației de culoare. Po
trivit agențiilor internaționale de
presă, acțiuni ale populației majori
tare au fost înregistrate la Zwide,
lingă Port Elizabeth, Kwezi, la est
de Capetown, la Soweto, lingă Jo
hannesburg, la Elsies River, Thembisa și Beaufort. în urma ciocnirilor cu
forțele de poliție sau în urma inter
venției brutale a forțelor de repre
siune, trei persoane au fost ucise. De
asemenea, au fost operate arestări.

In orașul Guguletu. ca și in alte lo
calități de lingă Johannesburg, poli
ția a deschis focul asupra coloanelor
de demonstranți.
într-o declarație făcută la o reuni
une a Partidului Federal Progresist
(al albilor, dar aflat în opoziție),
Helen Suzman, membră in Parla
ment din partea acestei formațiuni
politice, a apreciat că Republica
Sud-Africană se află în prezent „în
perioada cea mai gravă de criză, in
cea mai grea situație internațională
cunoscută vreodată, iar incidentele
generate de practicile rasiste sint
cele mai ample din 1976". relatează
agenția Reuter.

Valul de revolte care zguduie întreaga Republică Sud-Africană este intimpinat de autoritățile rasiste de la Pretoria cu tot mai multă brutalitate. în fo
tografie : forțele de represiune încearcă să împrăștie o demonstrație de
protest împotriva politicii de apartheid

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt__
O ȘEDINȚA PLENARĂ a dele
gațiilor sovietică si americană la
negocierile bilaterale privind ar
mamentele nucleare si cosmice a
avut loc la 7 noiembrie la Geneva.
Cu aceasta, cea de-a treia rundă a
negocierilor respective a luat sfirșit. relatează'agenția T.A.S.S. S-a
ajuns la intelegerea preliminară ca
negocierile să fie reluate la 16 ia
nuarie 1986.

LA VIENA a avut loc. toi. o
nouă ședință plenară in cadrul tra
tativelor cu privire la reducerea
trupelor si armamentelor si măsuri
adiacente in Europa centrală, infor
mează agenția T.A.S.Ș.

PRIMIRE. Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G..
președintele Consiliului de Stat al
R.D. Germane, l-a primit la Berlin
pe vicepreședintele Indiei. Ramaswami Venkataraman. Au fost abor
date o serie de probleme privind
relațiile dintre cele două țări si si
tuația internațională. Erich Ho
necker a salutat mesajul comun al
celor sase șefi de stat sau de gu
vern semnatari ai Declarației de la
Delhi, adresat la 29 octombrie 1985
secretarului genera! al C.C. al
P.C.U.S.. Mihail'Gorbaciov. si pre
ședintelui S.U.A., Ronald Reagan,
apreciind că acesta constituie o ex
presie a eforturilor statelor de a-si
aduce contribuția la oreîntîmpinareâ unui război nuclear.
ÎNTÎLNIRE. La Sofia. Todor
Jivkov. secretar general al C.C. a!
P.C. Bulgar, si Hans Koschnick,
membru al Prezidiului Partidului
Social Democrat din R.F. Germa
nia. au avut un schimb de păreri
asupra unor probleme internațio
nale. părțile informîndu-se reciproc

despre Consfătuirea Comitetului
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia,
desfășurată recent la Sofia, și, res
pectiv. despre Conferința Interna
ționalei Socialiste, care a avut loc
la Viena. S-a subliniat că aborda
rea intr-un spirit constructiv a ini
țiativelor in problemele dezarmării
și securității, atît la viitoarea întîl
nire sovieto-americană la nivel
înalt de la Geneva, cît si în alte
întilniri, ar contribui la o schimba
re pozitivă în relațiile internațio
nale.
CONVORBIRILE dintre pre
ședintele Argentinei. Râul Alfonsin. si premierul Consiliului de
Stat al R.P. Chineze. Zhao Ziyang,
aflat in vizită oficială la Buenos
Aires, au evidențiat dorința celor
două tari de a găsi noi căi pen
tru extinderea cooperării priete
nești oe elan politic, economic si
comercial, cit si in viata interna
țională. S-a constatat, cu acest
prilej, că Argentina si China au
păreri identice in problemele in
ternaționale majore, cum sînt apă
rarea păcii mondiale si instaurarea
unei noi ordini economice în lume,
probleme de care este strîns legat
destinul omenirii — relatează
agenția China Nouă.

tN SENATUL ITALIAN au în
ceput dezbaterile oe marginea unor
aspecte ale activității guvernului,
in centrul cărora . se află ool'tica
externă. Dezbaterile vor lua sfîrșit
vineri, cînd se va proceda si la
votul de încredere acordat guver
nului de coaliție al primului mi
nistru Bettino Craxi. Anterior, gu
vernul a obtinut votul de încrede
re în Camera Deputatilor.

ANSAMBLUL FOLCLORIC „DOI
NA DOBROGEI", al Casei de cul
tură a sindicatelor din orașul Med
gidia, aflat in R.S. Cehoslovacă, cu
prilejul festivalului creației artisti
ce de amatori din țări socialiste, a
susținut mai multe spectacole la
Praga și in alte orașe, care s-au
bucurat de. un deosebit succes. An
samblul românesc a participat, îm
preună cu alte formații artistice
din R.S. Cehoslovacă și din țări so
cialiste, la un concert de gală la
Praga, arta interpretativă a forma
ției române fiind îndelung aplau
dată.

LA LONDRA au avut loc con
vorbiri intre reprezentanții guver
nelor Marii Britanii si Irlandei,
consacrate examinării viitorului
statut politic al Ulsterului. trans
mite agenția Reuter. Oficialități
britanice, citate de agenție, au pre
cizat că au fost abordate. între
altele, modalitățile prin care se
poate spori rolul jucat de comuni
tatea catolică în această provinc’e
dominată de protestanți. Sursele ci
tate apreciază că aceste convorbiri
ar putea fi finalizate în cursul săntămînii viitoare, cu prilejul unei
întrevederi între șefii de gu
vern din cele două tari. Margaret
Thatcher si. respectiv. Garret Fitz
gerald.
VIOLENTA PROPAGATA PE
CANALELE TELEVIZIUNII este
un flagel al Franței zilelor noastre,
s-a relevat în cursul unui sondai
de opinie publicat de agenția
France Presse. Zilnic, telespectato
rul francez este ..participant11 la
zeci de asasinate, jafuri și alte in
fracțiuni.

Valentin PAUNESCU
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