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AL ȘTIINȚEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI!

România pornește de la faptul că știința, învățămîntul și cultura 
constituie factorii fundamentali ai progresului general și, mai cu seamă, 
în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate. In acest spirit, 
am acordat și acordăm o atenție deosebită dezvoltării științei, învăță- 
mîntului și culturii.

1 NICOLAE CEAUȘESCU

A
stăzi se deschid, in Capita
lă, lucrările Congresului ști
inței și invățămintului, eve
niment marcant al vieții 
social-politice și cultural-științi- 

fice a țării, nouă și elocventă 
ilustrare a democratismului orîndui- 
rii noastre, a participării nemijloci
te, efective a făurarilor bunurilor 
materiale și spirituale la soluțio
narea tuturor problemelor operei de 
edificare socialistă a patriei. Des- 
fășurîndu-și lucrările în preajma în
cheierii actualului cincinal și a în
ceperii unui nou cincinal, forumul 
național al științei și învățămîntu- 
lui se înscrie ca un moment cu 
semnificații profunde pentru întrea
ga activitate consacrată înfăptuirii 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al Xlll-lea al partidului în vederea 
înaintării neabătute a României so
cialiste pe calea progresului și civi
lizației.

Congresul științei și învățămîntului 
reprezintă o nouă și strălucită ates
tare a statornicei preocupări a se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru afirmarea puternică a cercetării 
științifice și tehnologice, pentru pro
movarea largă a progresului tehnic, 
pentru perfecționarea continuă □ 
învățămîntului, a întregii activități 
de pregătire, profesională, tehnică 
și politică a oamenilor muncii și, în 
primul . rind, a tinerei generații. 
Preocupare care- își are izvorul în 
convingerea profundă că făurirea 
celei mai drepte și mai avansate 
orînduiri din istorie nu se poate face 
decit pe baza celor mai înaintate 
realizări ale științei și tehnicii. 
„Partidul nostru - sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu - pornește 
de la faptul că socialismul se poate 
realiza cu succes numai pe baza

celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, ale cunoașterii în general. 
Este necesar să perfecționăm conti
nuu activitatea de cercetare știin
țifică și tehnologică, să unim toate 
forțele și să intărim legătura știin
ței cu invâțămin- 
tul și producția, 
să facem astfel 
incit știința româ
nească să soluțio
neze, intr-un timp 
mai scurt, marile 
probleme care ii 
stau în față pen
tru înfăptuirea noii 
revoluții tehnico- 
științifice in țara 
noastră''.

Intr-o aseme
nea superioară 
perspectivă, știin
ța și învățămintul 
au fost învestite, 
în anii care au 
trecut de la isto
ricul Congres al 
IX-lea al partidu
lui, cu o înaltă 
menire socială, 
cu un statut dis
tinct - acela de
factori fundamentali ai progre
sului economico-social. Toți acești 
ani - alcătuind cea mai rodnică 
perioadă a îndelungatei noastre is
torii,' denumită cu.-.mîndrie, după 
numele ctitorului său, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" - au fost măr
eați de puternica afirmare a științei 
și învățămîntului în viața societății, 
conferindu-se o nouă strălucire bo
gatelor tradiții ale creației științifice 
și tehnice românești, contribuțiilor 
originale și constructive ale poporu
lui nostru la patrimoniul mondial de

valori materiale și spirituale. Mai 
mult ca oricînd, în toți acești ani 
s-au asigurat, pe baza elaborării ce
lei dinții strategii a promovării pe 
termen lung a științei^ dezvoltarea 
în ritmuri înalte a bazei materiale 

a cercetării știin
țifice și învăță
mîntului, forma
rea unor specia
liști cu o înaltă 
calificare, astfel 
îneît România dis
pune acum de un 
potențial științifi- 
co-tehn.ic remar
cabil, în măsură 
să soluționeze 
problemele pe ca
re le ridică pro
gresul științei, al 
cunoașterii. Cer
cetarea științifi
că a fost orienta
tă cu precădere 
înspre cerințele 
prioritare ale dez
voltării economi- 
co-sociale a țării, 
iar învățămîntul a 
fost așezat pe 
baze noi, revolu

ționare, fiind organic, armonios in
tegrat cu producția și cercetarea.

Un rol de seamă în dezvoltarea 
puternică a cercetării științifice, q în
văță mi n tu lui în România contempo
rană revine tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, 
eminent om politic și savant de 
largă reputație internațională. Con- 
ducind și îndrumînd pe plan națio
nal activitatea de cercetare știin

țifică și inginerie tehnologică, îm
pletind munca de concepție cu cea 
organizatorică, tovarășa Elena 
Ceaușescu a asigurat mobilizarea 
plenară a cercetării științifice la în
făptuirea sarcinilor, la potențarea 
efortului creator al poporului nostru.

.In spiritul vocației umaniste a ști
inței, a școlii, oamenii de știință ro
mâni, slujitorii învățămîntului mili
tează, totodată, neabătut pentru ca. 
uriașul potential științific de care 
dispune astăzi omenirea să fie pus 
numai in slujba omului, a propă
șirii și înaintării popoarelor pe ca
lea progresului și civilizației, ca ma
rile resurse umane, materiale și fi
nanciare ce se irosesc acum în a- 
beranta cursă a înarmărilor să ser
vească soluționării gravelor proble
me cu care este confruntată ome
nirea.

Marile obiective pe care țara și 
le propune în anii următori impun 
cu necesitate implicarea și mai pro
fundă a tuturor slujitorilor științei și 
învățămîntului în activitatea menită 
să propulseze țara pe culmi și mai 
înalte de progres și civilizație. Dez- 
bătînd și aprofundînd noi căi și 
modalități de acțiune in acest sens, 
adoptînd programe menite să dea 
noi impulsuri activității de cercetare 
științifică, de creație tehnică, de 
pregătire a cadrelor,'forumul știin
ței și învățămîntului-va deschide fă
gaș. și mai fertil afirmării mai pu
ternice a științei și învățămîntului 
în viața țării, în uriașul efort con
structiv în care este angajat întreg 
poporul. Cu această convingere, a- 
dresăm marelui forum național al 
științei și învățămîntului urarea : 
SUCCES DEPLIN IN DESFĂȘU
RAREA LUCRĂRILOR SALE.

Pînă la sfîrșitul acestui an — pe 
lingă marile și numeroasele con
strucții de pe acum realizate — un 
număr important de obiective și ca
pacități noi, în principal din sectorul 
energetic, industria minieră și indus
tria petrolului, metalurgie, industria 
chimică și industria construcțiilor de' 
mașini, urmează să intre în circui
tul productiv. Fără îndoială, pentru 
punerea rapidă în funcțiune, a tu
turor acestor noi capacități planifi
cate, sarcină fundamentală în dome
niul investițiilor subliniată din nou 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
constructorii și montorii, beneficiarii 
și furnizorii au datoria să depună in 
continuare, în comun, eforturi mai 
susținute, mai bine organizate, în 
vederea terminării în cel' mai scurt 
timp a lucrărilor, îndeosebi a celor 
de montare a utilajelor tehnologice, 
pregătirii temeinice a condițiilor teh
nice și organizatorice ce premerg 
momentului inaugural.

în același timp insă, aceste efor
turi se. cer strins îmbinate cu o exi
gență desăvîrșită față de nivelul 
calitativ al fiecărei lucrări de con
strucție și montaj realizate. cu o 
maximă răspundere pentru efectua
rea probelor mecanice și tehnologice, 
în strictă concordanță cu prevederile 
din proiecte. Executarea unor lucrări 
de înalt nivel calitativ, cu adevărat 
ireproșabile sub aspectul durabilită
ții, siguranței în exploatare și func
ționalității lor, constituie o sarcină 
deosebit de importantă în activita
tea factorilor angajați în procesul de 
realizare a investițiilor — sarcină 
subliniată în repetate rînduri de 
conducerea partidului. Ca și în cele
lalte sectoare ale producției mate
riale, problema calității se pune cu 
aceeași exigență și în ramura con
strucțiilor, unde lucrul făcut în pripă, 
abaterile de la normele tehnice pre
văzute în proiecte trebuie excluse cu 
desăvirșire.

Puternica bază tehnică și mate
rială de care dispun la ora actuală

unitățile de construcții-montaj, teh
nologiile de lucru și materialele cu 
caracteristici superioare folosite pe 
scară largă la edificarea'investițiilor, 
pregătirea profesională și experiența 
muncitorilor și specialiștilor fac pe 
deplin posibil ca, pretutindeni, pe 
fiecare șantier, să fie realizate, prin 
respectarea riguroasă a cerințelor 
tehnice și constructive prevăzute în 
proiecte, lucrări de înalt nivel cali
tativ.

De altfel, eficiența preocupărilor 
din acest domeniu este în perma
nență confirmată practic pe cele mai 
multe șantiere. Terminarea cu succes 
și apoi începerea în condiții optime 
a activității de producție la un im
portant număr de capacități noi, 
puse in funcțiune în ultimul timp, 
atestă că, dincolo de amploarea și 
complexitatea tehnică a majorității 
lucrărilor realizate, calita-tea lor este 
o problemă de răspundere muncito
rească, de înaltă conștiință patrio
tică.

Există, din păcate, și situații in 
care manifestările de indisciplină 
tehnologică, lipsa unui control ope
rativ și ferm pe parcursul desfășu
rării lucrărilor își lasă amprenta 
asupra mărcii betoanelor confecțio
nate, montării elementelor prefabri
cate, executării unor lucrări de hi
dro și termoizolație etc! — neajun
suri care au generat un volum deloc 
neglijabil de remedieri, sporind în 

i'mod nejustificat costul investițiilor 
respective.

în asemenea cazuri, se pune în 
primul rind în discuție nivelul scăzut 
de răspundere în muncă, insuficien
ta pregătire tehnico-profesională ale 
celor cărora li s-au încredințat ase
menea lucrări. Nu mai puțin adevă
rat este însă și faptul că o serie de 
conducători de lucrări, brigăzi și 
antreprize, interesați întîi de toate 
de executarea unui volum cit mai
(Continuare în pag. a V-a)

C ENERGIA - RIGUROS GOSPODĂRITĂ, SEVER ECONOMISITĂ!

Activitatea în schimbul de noapte 
să se desfășoare exemplar!

STIINTA - ÎNVATAMÎNTUL
factori fundamentali ai dezvoltării și înfloririi patriei socialiste 
Dofe r j
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După cum se știe, conducerea 
partidului a indicat ca o măsură 
de certă eficacitate pentru redur 
cerea consumului de energje elec
trică în perioada de maximă soli- 

■■ citare a sistemului energetic na-i 
țional și, in același timp, pentru 
folosirea energiei in timpul nop
ții. respectiv după ora 22. organi
zarea peste tot acolo unde cerin
țele o impun — si mai cu seamă 
in unitățile cu utilaje mari consu
matoare. in turnătorii, in sectoa
rele calde — a schimbului de noap
te. precum si diminuarea sau chiar 
renunțarea completă acolo unde 
ește cazul Ia schimbul 2.

în numărul de ieri al ziarului 
nostru s-a publicat o pagină cu- 
prinzînd relatări despre activitatea 
din schimbul de noapte din mai 
multe întreprinderi industriale. 
Continuăm publicarea articolelor 
pe această temă și în pagina a 2-a 
a ziarului de azi. Sondajele și in
vestigațiile făcute de redactori și 
corespondenți ai ziarului, discuțiile 
avute cu cadre de conducere, spe
cialiști. oameni ai muncii au pus 
în evidentă faptul că, în general, 
in unitățile în care s-a făcut in
vestigația, s-a trecut cu hotărîre la 
organizarea temeinică a schimbului 
de noapte, luindu-se măsuri pen
tru o bună aprovizionare a locuri
lor de muncă, pentru conducerea 
calificată, competentă a proceselor 
de producție, pentru întărirea asis
tenței tehnice, astfel ca rezultatele 
obținute să fie la nivelul stabilit,, 
al cerințelor economiei naționale.

Se impun însă și cîteva. observa
ții pe care le supunem, în primul 
rind, atenției organizațiilor de 
partid din întreprinderi, cadrelor 

. de conducere din unități, pentru a

fi avute în vedere la stabilirea mă
surilor care se iau in continuare in 
scopul economisirii și gospodăririi 
raționale a energiei, al aplatizării 
curbei de consum în cele 24 de ore 
ale fiecărei,, zile si .pe întreaga du
rată a fiecărei săptămîni.

Graficul consumului de energie

Cîteva sugestii după in
vestigațiile făcute de 
„Scînteia" în mai multe 

unități industriale

electrică pus la dispoziție de Dis
peceratul energetic național, pe 
care l-am publicat și in numărul 
de ieri al ziarului nostru, arată .că 
discrepanta — care ar trebui grab
nic lichidată — dintre limita plani
ficată intre orele 17—22 si consu
mul realizat, precum si între ni
velul producției, de energie electri
că posibil de atins și consumul în
registrat între orele 22—6 continuă 
să existe..

Concluzia se impune, prin urma
re. de Ia sine : nu peste tot s-a 
trecut cu hotărîre Ia organizarea 
schimbului de noapte si nu în toa
te întreprinderile au fost progra
mate să lucreze în schimbul de 
noapte utilajele mari consumatoa
re de energie electrică. Iată de ce 
trebuie să se înțeleagă că măsu
rile stabilite în acest sens nu sînt 
facultative ; ele sînt obligatorii 
pentru toate unitățile economice, 
în același timp este necesar ca or
ganizațiile de partid, conducerile 
întreprinderilor să controleze mai

riguros felul cum se aplică și se 
respectă măsurile stabilite. In în
suși modul cum se organizează șl 
se desfășoară acest control trebuie 
să intervină o schimbare. în sensul 
ca el să. nu se limiteze la cunoaș
terea și avizarea de principiu a 
programelor de lucru din unități." 
Pretutindeni este necesar să se 
controleze efectiv, riguros, in sec
țiile și atelierele de producție, la 
fața locului, cum se lucrează in 
schimbul de noapte, cum sînt în
cărcate și folosite utilajele mari 
consumatoare de energie.

O a doua observație care se im
pune atenției se referă la faptul, 
că. în destule cazuri. în organi
zarea schimbului de noapte se ma
nifestă încă unele neajunsuri, in 
special în ce privește asigurarea 
asistentei tehnice. Este nefiresc ca 
în schimbul de noapte, în care tre
buie să se lucreze absolut normal. 
Ia fel ca și în schimburile de zi. 
să nu fie prezente cadre de con-1 
ducere, cadre tehnice, diferiți alți 
factori responsabili pentru buna 
desfășurare a producției din com
partimentele de aprovizionare. în
treținere a utilajelor ș.a. Controlul 
organelor și organizațiilor de partid 
trebuie să se exercite și din acest 
punct de vedere cu toată rigurozi
tatea. astfel ca activitatea dip., 
schimbul de noapte să se desfășoa
re exemplar sub toate aspectele.

In pagina a l!-a, alte 
relatări ale corespondenților 
„Scînteii" privind activitatea 
desfășurată in schimbul de 
noapte.

Redutele noului se cuceresc prin spirit revoluționar
Știința și școala românească trăiesc cu intensitate momentul' istoric 

al unei impresionante dezvoltări, al celei mai mari înfloriri, pe măsura 
epocii celei-mai bogate in cuceriri și împliniri socialiste deschisă de cel 
de-al IX-lea Congres al partidului. Impetuoasele înaintări în vastele 
spații ale cunoașterii tehnice și științifice, profundele transformări cali
tative, de structură, ale complexului nostru sistem de învățământ produse 
în această perioadă a cutezătoarelor deschideri spre noi culmi de progres 
și civilizație pun cu tot mai mare putere în lumină justețea orientărilor 
secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind 
continua integrare a cercetării științifice cu învățămintul și producția, in
tegrare care, prin roadele ei pline de semnificații, se constituie ca un 
dinamic factor mobilizator al forțelor creatoare ale întregului nostru

popor. Rezultatele acestor ferme și inspirate orientări se regăsesc admi
rabil demonstrate in munca institutelor de cercetare științifică din toate 
domeniile de activitate, in institutele și facultățile universităților, in 
laboratoare, in marile hale ale uzinelor și fabricilor, in uriașa uzină spe
cifică a agriculturii noastre socialiste.

Iată, in reportajul-anchetă de față,’ numai una din imaginile concrete 
ale efectelor acestor orientări, vorbind elocvent despre adevărul, de atîtea 
ori subliniat de viața însăși, cu privire la forța capacității creatoare a 
cadrelor noastre de cercetare științifică, a tinerei noastre generații atit 
de înzestrate, modelindu-se pentru viitor la marea școală a științei și 
pi ogresului.

67 DE ANI DE LA FĂURIREA STATUIUI NAȚIONAL UNITAR ROMĂN

CLASA MUNCITOARE
- stegar al luptei pentru libertate 

și unitate națională

SECVENȚE DINTR-0 BĂTĂLIE PENTRU REALIZĂRI TEHNICE DE PRESTIGIU ÎN CARE 
SÎNT REUNITE CAPACITĂȚILE DE GÎNDIRE ȘI MUNCĂ ALE UNOR 

PROFESORI, CERCETĂTORI, STUDENTI ȘI MUNCITORI

Peste puține minute vor 
intra aici, in laborator, stu
denții. Pupitrele îi așteap
tă. în jur — aparate de tot 
felul, mecanisme, monitoa
re de televiziune; pe un 
perete . — un ecran pentru 
proiectarea de. diapozitive; 
in dreapta intrării — o 
planșetă de proiectare; in 
stingă — catedra, un birou 
obișnuit, de fapt, și. in spa
tele lui. o imensă tablă pli
nă cu formule, diagrame, 
figuri geometrice. Un spa
țiu obișnuit — socotim noi 
— într-o facultate a Insti
tutului politehnic bucu- 
reștean. cum este și aceasta 
de. tehnologia construcțiilor 
de mașini. Da, termenul de 
laborator pare mai potrivit 
decit cel de amfiteatru dacă 
ținem seama de toate uti
lările acestui spațiu.

— Jos. sub laborator, a- 
vem baza de optimizare.

unde lucrăm la setul de 
dispozitive — ne spune to
varășul. profesor doctor Au
rel Brăgaru. gazda noastră 
in această pauză dintre 
cursuri.

Și... totuși — gindim 
noi — nu ne aflăm intr-un 
laborator obișnuit. în accep
ția clasică a noțiunii sau 
într-un. amfiteatru univer
sitar. Știm că tot ce se în- 
tîmplă . aici — orele de 
cursuri, de studiu, de dez
bateri pe probleme știin
țifice și tehnice complicate 
— se prelungește în afară, 
că activitatea de aici are 
legături organice cu activi
tatea din ( mari uzine și fa
brici răspîndite în toată 
țara. Gazda noastră a a- 
mintit de existența unei 
baze de optimizare — cum 
a numit-o dînsul și care 
nouă ne apare ca un lucru 
încă nedeslușit, fără contu

ruri precise. Poate fi un 
atelier de practică a stu
denților. poate fi altceva... 
Dar știm că astfel de baze 
de optimizare și montaj al 
dispozitivelor moderne — 
adevărate stații-pilot — 
există, funcționează la uzi
nele „23 August" din Capi
tală, la „Unio“ din Satu 
Mare, la întreprinderea de 
avioane Craiova. Existen
ta acestora, da. ni se 
pare justificată prin ro
lul lor în sectoarele pre
tențioase de sculărie. unde, 
prin montarea de dispo
zitive de prindere și fi
xare a sculelor pe ma- 
șini-unelte, rezolvă impor
tante sarcini de producție. 
Mai știm, de asemenea, că 
sint foarte multe cereri 
pentru înființarea, de astfel 
de baze în întreprinderi 
din Tulcea. Brăila. Sucea
va, Botoșani. Cereri care

au un ecou puternic aici. în 
acest laborator de Ia Insti
tutul politehnic bucureș- 
tean, unde-și desfășoară 
activitatea colectivul de 
cercetare. învățămîntj pro
ducție — .„Dispozitive mo
derne românești", pe scurt: 
DISROM. La ce folosește 
această bază in faculta
te ? Și în ce măsură un co
lectiv de 10 cadre universi
tare. ingineri și muncitori, 
în jurul căruia se concen
trează un număr apreciabil 
de studenți. mereu alții în 
curgerea anilor, poate juca 
un rol important în ansam
blul unui asemenea com
partiment productiv ?

Iată, sînt unele întrebări 
la care dorim răspunsuri. 
Se vor ivi și altele, desigur, 
pe parcursul discuției.

— Ce înseamnă, de fapt, 
DISROM, dincolo de de

numirea . pe care ne-ați 
ajutat s-o descifrăm ?

— înseamnă o luptă cu 
timpul. în primul rind — ne 
explică tovarășul profesor 
doctor Aurel Brăgaru. 
Timpul este o materie pri
mă foarte prețioasă. Am 
pornit de la posibilitatea 
contracției timpului prin 
intensificarea proceselor. 
Iată. învățarea propriu-zisă 
în sistemul clasic, prin ana
logii. poate fi abordată in
tr-o nouă modalitate, in ca
drul căreia transmiterea de 
informații se face intr-o 
optică diferită, legată direct 
de practica producției. în 
acest caz. in domeniul nos
tru. prin contracția timpu
lui de specializare datorită 
introducerii elementului de 
metodologie învățămînt — 
cercetare — producție,
(Continuare in pag. a IlI-a)

Glorioasa înfăptuire a întregului 
popor român — „Marea Unire" 
săvirșită la Alba-Iulia în istorica zi 
de 1 Decembrie 1918, decisivă pentru 
destinul națiunii noastre — își rele- . 
vă semnificațiile și amploarea toc
mai prin drumul istoric parcurs de 
poporul român în cei 67 de am ce 
s-au scurs de la memorabilul eveni
ment. Ca si in întreaga pregătire is
torică și în înfăptuirea nemijlocită a 
Unirii — in dezvoltarea ulteri
oară a societății românești pînă 
la crearea civilizației socialiste pe 
pămintul patriei străbune rolul 
dinamizator a revenit forțelor revo
luționare. celor mai înaintați expo- 
nenti ai muncitorimii, țărănimii, in
telectualității. ai întregului popor, 
care au acționat întotdeauna con
știent. solidar si eroic sub steagul 
măreț al unității naționale, al pro
gresului social, al înțelegerii între 
ponoare. Din rîndul acestor forte so
cial-politice profund patriotice si re
voluționare s-a ridicat istoricește 
partidul’ politic al clasei muncitoare 
din România, devenit Partidul Co
munist Român — forța politică mo
bilizatoare si conducătoare a luptei 
întregului ponor pentru dreptate- si 
libertate, astăzi — centrul vital al 
națiunii noastre socialiste.

Cei mai. de seamă militant! ai 
mișcării1 socialiste din țara noastră.-’ 
de la sfirsitul secolului trecut si de 
la începutul secolului al XX-lea, 
apoi comuniștii țomâni au acționat, 
au luptat, constant pentru instau
rarea dreptății sociale, pentru do-

bindirea libertății și unității națio
nale, a independenței patriei. Ade
vărate pagini antologice ale istoriei 
noastre social-politice au înscris în 
acest sens tinerii socialiști de la re
vista „Dacia Viitoare" (1883), mili- 
tanții Partidului Social-Democrat al 
Muncitorilor din România, creat în 
1893. care și-au afirmat răspicat cu- 
vintul propriu. în lupta eroică a în- 
tregului popor pentru eliberarea na
țională a românilor aflați sub stă- 
piniri străine, pentru unificarea de
plină a patriei. • Faptele istorice sînt 
prea bine cunoscute pentru a insis
ta asupra lor. Recent, a văzut lumi
na tiparului, in Editura Academiei, 
lucrarea „Unitatea națională a ro
mânilor in epoca modernă", realiza
tă de un colectiv de cercetători ai 
Institutului de istorie „Nicolae Ior- 
ga“ ; lucrarea reliefează date, tră
sături. concluzii referitoare si la ro
lul de prim-plan al mișcării socia
liste în cadrul luptei generale pen-, 
tru realizarea statului national uni
tar român, independent, suveran, va- 
lorificînd larga deschidere inițiată si 
în domeniul științei istorice de Con
gresul al IX-lea al P.C.R.. orien
tarea către elaborarea unei istorii 
unitare a poporului român.

Problema națională s-a dovedit a 
fi cea mai complexă problemă ideo
logică și politică a 'mișcării munci
torești socialiste..- atît în România, 
cît si oe plan international. Soluția 
problemei naționale — cu principa
lul ei aspect; acela al necesității 
desăvîrșirii unității statale — s-a

conturat treptat pentru mișcarea so
cialistă în cursul unui proces de 
clarificare ideologică si politică, prin 
efortul creator de adaptare a socia
lismului științific la realitățile româ
nești ; procesul amintit nu a fost 
lipsit de anumite meandre, inconsec
vente sau chiar erori, dar încă îna
intea înfăptuirii statului national ro
mân pe deplin unitar, mișcarea so
cialistă din tara noastră se afirma si 
în această privință în primele rîn-' 
duri, nu numai pe plan intern, ci și 
în privința aprofundării problemei 
naționale ne planul mișcării socialis
te internaționale. Sesizînd încă de 
timpuriu faptul că unitatea naționa
lă nu era incompatibilă cu lupta de 
clasă, nu se putea confunda cu. „ar
monia socială", mișcarea muncito
rească socialistă românească a în
țeles că realizarea unității politice 
trebuia în mod necesar să fie o ope
ră istorică a întregului ponor, a tutu
ror claselor si categoriilor social-po
litice ale națiunii române unitare. 
Cu aproape un sfert de secol înain
tea „Marii Uniri" si cu peste jumă
tate de secol înaintea revoluției de 
eliberare declanșată în august 1944, 
care a deschis orizontul construcției 
socialiste în tara noastră, socialiștii 
români formulau deviza revoluțio
nară a ridicării vechii Rorqftnii la 
rangul istoric al „Marii Românii

Prof. dr.
Alexandru PORTEANU

(Continuare in pag. a IV-a)
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riguros gospo 
sever economi

ACTIVITATEA IN SCHIMBUL DE NOAPTE 
SĂ SE DESFĂȘOARE EXEMPLAR!

ALTE CONSTATĂRI PRIVIND INVESTIGAȚIILE FĂCUTE DE „SCÎNTEIA" 
ÎN MAI MULTE UNITĂȚI INDUSTRIALE

6 re At ta: io nada wtalui de sarcină se chiui

Prin utilizarea în procesul produc
tiv a circa 36 MWh energie electrică 
in 24 de ore, întreprinderea 
„IMATEX" din Tirgu Mureș se ' si
tuează în rindul unităților economi
ce cu un consum mediu : ridicat în 
ramura industriei constructoare de 
mașini. Este insă demn de subliniat 
că, aici, preocuparea statornică pen
tru creșterea continuă a producției 
s-a manifestat în strînsă corelare cu 
efortul pentru diminuarea consumu
rilor energetice.

— Pentru a diminua consumul “de 
energie electrică, și cu deosebire în 
orele de vîrf de sarcină — ne spune 
inginerul Florian Pop, de la sectorul 
mecano-energetic— ideea care a stat 
la baza organizării activității in cele 
trei schimburi a fost aceea că, fiind 
o unitate economică integrată, tre
buie să ne asigurăm cu forțe proprii 
toate serviciile — de la prelucrare, 
turnare și pînă la montaj — astfel 
incit, în fiecare schimb, activitatea 
să se deruleze fără perturbări pe în
treaga filieră a producției; De aceea, 
măsurile luate au vizat ca, prin tre
cerea unor activități productive din 
schimburile I și II în schimbul de 
noapte să asigurăm ca, între orele 
22 si 6. toate secțiile si atelierele de 
bază — si în special secțiile uzinai 
si tratamente termice, atelierele de 
sculărie. prototipuri si turnătorie — 
să lucreze din plin. Turnătoria fiind 
un sector mare consumator de e- 
nergie. lucrează chiar numai in 
schimburile I si III.

Cum a fost organizată practic pro
ducția ? Să exemplificăm. în no.ua 
formă de organizare a muncii, cind

Este Eline că planul Oe pita® a fost dBpttstt. dar ăe ce si consumurile ewgeta?
Recent. ‘ secretariatul Comitetului 

județean de partid Dolj a organizat 
o întîlnire de lucru cu toti directorii 
și șefii compartimentelor energetice 
din unitățile economice. Scopul ? Re
partizarea. în fiecare unitate în 
parte, a consumului de energie elec
trică. precum si stabilirea măsurilor 
necesare în vederea încadrării stric
te în cotele stabilite ne parcursul 
celor 24 de ore ale zilei și. cu deo
sebire. în perioada vîrfului de sar
cină. adică intre orele 17—22.

Printre unitățile mari consumatoa
re din iudet se numără si întreprin
derea „Electroputere". care a înscris 
în bilanțul energetic ..la zi" economii 
de 2 504 MWh. cantitate de energie 
ce ar putea asigura consumul pro
priu al unității timp de do,uă săptă
mâni. De la dispeceratul energetic al 
întreprinderii, constituit recent, aflăm 
că luni. 25 noiembrie, bunăoară, pu
terea medie pe cele trei schimburi 
de producție'a fost repartizată ast
fel : 6.39 MW — schimbul I. 6.39 MW 
—. schimbul II și 6.45 MW — schim
bul III. Iată, așadar, că cel mai în
cărcat schimb de producție este cel 
de noapte, cind s-a planificat reali
zarea unei producții sporite. Un mo
tiv în nius. deci, pentru a vedea cum 
se desfășoară activitatea de produc
ție in schimbul de noapte.

cu 1 LA Sffl
o bună parte a activității productive 
a trecut in schimburi de noapte, 
producția a fost repartizată astfel : 
40 la sută în schimbul I, 25 la sută 
în schimbul II și 35 la sută — în 
schimbul III. Rezultatul acestor mă
suri organizatorice ? în primul rînd, 
consumul de energie, in perioada 
vîrfului de. sarcină, se diminuează 
cu cel puțin 30 la sută.

Urmărind la fața locului modul în 
care s-a desfășurat munca in noap
tea de 25 spre 26 noiembrie, am re
ținut hotărirea acestui colectiv mun
citoresc ca. o dată cu reducerea con
tinuă a consumurilor energetice, 
să-și îndeplinească exemplar sarci
nile de producție.

Ora 21,50. Lucrătorii din schimbul 
III și-au inceput practic activitatea. 
Ne aflăm in secția uzinaj, sector 
care deține o mare pondere în acti
vitatea productivă a întreprinderii, 
în prealabil. Aurel Lazăr, șeful sec
ției de schimb, ne prezintă o scurtă 
radiogramă a activității secției.

— Pentru a ne desfășura activita
tea in condiții bune și a asigura în
cărcarea maximă a. utilajelor, celor 
290 de lucrători din acest schimb li 
s-a adăugat o echipă de 12 munci
tori, care, execută o serie de repere 
Ia mașinile de bobinat. Numai așa, 
mobiilizîndu-ne și completindu-ne 
forțele în „punctele" descoperite, 
vom putea izbuti ca in această lună 
si în prima parte a celei următoare 
să ne onorăm toate obligațiile con
tractuale atît fată de partenerii ex
terni. cit si fată de beneficiarii in
terni. Mobilizindu-ne cu totii la rea-

Ora 23. Are loc obișnuita predare- 
primire a schimburilor de lucru. .Ște
fan Bolcu. șeful secției medie ten
siune —care asigură, a'lăttiri de tin 
tehnolog și 5 maiștri asistentă 
tehnică a celor 4 sectoare de produc
ție cu activitate in schimbul de 
noapte — ia sub semnătură răspun
derea îndeplinirii celor două obiecti
ve de bază ale schimbului III : rea
lizarea unei producții fizice în va
loare de 700 000 lei si. încadrarea 
strictă in puterea medie stabilită 
pentru schimbul de noapte repartizat 
fabricii de aparatai de 0,9 MW. „în- 
trucit această fabrică este mare con
sumatoare de energie, ne spune sub- 
inginerul Gheorghe Popescu aici s-a 
stabilit un program de lucru special, 
astfel incit să'se aplatizeze curba 
de'sarcină, programîndu-se în schim
bul de noapte îndeosebi utilaje cu 
consumuri mai mari de energie".

Ora 1. La secțiile înaltă tensiune, 
pregătiri mecanice si prelucrări me
canice. sectoare planificate in func
ție de necesitățile productive si de 
puterea medie repartizată să lucreze 
în schimbul de noapte cu un efectiv 
de 207 oameni, se muncește din plin. 
In atelierele aflate „în reoaos". doar 
un tub fluorescent asigură lumina 
de veghe. Spiritul gospodăresc este 
la el acasă. La secția mecanică se

Hi pitH Hff»
lizarea anumitor produse finite — 
mașinile de tesut. de injectat mase 
plastice si altele — am realizat o 
bună corelare între schimburi, astfel 
incit să finalizăm majoritatea repe
relor începute în schimburile I si II. 

Aici, ca și în alte secții și ateliere, 
în care lucrează in schimbul de 
noapte aproape 600 oamepi, conduce
rea unității a asigurat, în timp util, 
o bună aprovizionare tehnico-mate- 
rială, astfel incit fondul de timp pro
ductiv să fie utilizat optim, iar cu 
aceleași consumuri energetice să fie 
realizată o producție sporită. O altă 
remarcă : la uzinaj, mai bine de 100 
masini-unelte aschietoare. din cele 160 
programate în acest schimb, au fost 
dotate cu limitatoare de mers „in 
gol". „Lucrez pe o mașină specială 
cu comandă numerică — ne spune 
frezorul Bako Eugen. La această ma
șină, pe care pot executa intr-un 
schimb 5—6 lucrări diferite, economi
sirea energiei are drept suport, drept 
punct de plecare, folosirea integrală 
a timpului auxiliar productiv. Pen
tru a nu se pierde energie, în loc 
să schimb o piesă în 5 minute, ope
rația o realizez in mai puțin de un 
minut, economisind 15 minute pe 
schimb, ceea ce. în 8 ore. echivalea
ză cu eliminarea aproape totală a 
mersului ..în gol", diminuînd cores
punzător consumul de energie.

Preocupări similare am întîlnit în 
această secție și la alte puncte de 
lucru, ca de altfel și în secția turnă
torie, unde, pentru reducerea conti
nuă a consumurilor energetice, pre
ocuparea colectivului de turnători și

află amplasat la loc vizibil un panou 
pe care, scrie.: „Puterea, absorbită in,, 
gol.de motoarele masinilor-unelte dini 
fabrica de aparatai este de 20 kW. 
Dacă' fiecare mașină funcționează înj 
gol 15 minute oe zi. intr-o lună-se' 
pierde o cantitate de energie cu 
care s-ar putea realiza, prin prelu
crare mecanică, repere pentru 25 în- 
treruptoare de medie tensiune sau 5 
intreruotoare de inaltă tensiune". 
Maistrul coordonator de tură. Ghită 
Măndită. adaugă : „La ora 23. cind 
am făcut prezenta celor 116 prelu
crători prin așchiere din schimbul 
de noapte, am reamintit necesitatea 
economisirii energiei. Am verificat 
dacă fiecare din cele 84 de strunguri 
paralele si 37 automate mici are asi
gurată iluminarea locală si am stabi
lit. pe fiecare atelier, cite un res
ponsabil cu economisirea de ener
gie".

Ora 2. Lingă una dintre intrările 
principale ale fabricii, unde este am
plasată lozinca „Stop, risipei de 
energie electrică — cale liberă spiri
tului gospodăresc", funcționa statia 
„EBNER" pentru tratarea miezurilor 
magnetice. „La toate aceste cinci 
cuptoare am introdus termostatarea 
temperaturii, ceea ce conduce la re
glarea automată a temperaturii teh

formatori a fost orientată in direcția 
încărcării la capacitatea nominală a 
celor 4 cuptoare, iar pregătirea prea
labilă a materialelor de șarjare a 
asigurat realizarea unui număr de 
5 șarje pe fiecare din cele 4 cup
toare programate în acest schimb. 
Adică o producție superioară față de 
un schimb obișnuit. Și aici, colecti
vul de turnători-formatori. coordo
nat de inginerul Vasile Dîmbean. a 
adoptat numeroase soluții tehnice 
care au ca efect diminuarea conti
nuă a consumurilor de energie elec
trică. Referindu-ne la una din ele — 
eliminarea mersului „in gol" a benzi
lor transportoare, care aduc ameste
cul de formare — a determinat nu
mai in acest schimb și la această 
operație reducerea consumului cu 
peste 50 la sută. Tot în cadrul mă
surilor tehnice și organizatorice am 
reținut aici lotizarea reperelor ce 
urmează a fi supuse tratamentului 
termic, în funcție de- natura pieselor 
și a procesului de tratament, optimi
zarea livrării aerului comprimat și 
altele.

La încheierea schimbului, șeful 
sectorului mecano-energetic ne pre
zintă situația consumului : pe an
samblul zilei de 25 noiembrie, con
sumul de energie electrică a fost 
diminuat de la 36,4 MWh la 32,1 MWh. 
Aceasta înseamnă că, pe schimburi, 
consumul de energie a fost reparti
zat astfel : 12,1 MWh — în schimbul 
I. 8,7 MWh în schimbul II și 11,3 
MWh ' in schimbul de noapte. 
(Gheorghe Giurgiu, corespondentul 
„Scînteii").

nologice de regim, tine să precizeze 
.Venus. Ciociltău. tehnologul de ser
viciu ăl fabricii. Avantajul ? Redu
cerea cu 40 ia sută a consumului de 

/energie electrică".
Ora 7,30. „Sinteti mulțumit de 

bilanțul schimbului de noapte?" — 
îl întrebăm oe ing. Victor Simanschi. • 
directorul fabricii de aparatai. „Da 
și nu. Da. pentru că o dată cu în
cheierea acestui schimb am îndepli
nit planul la producția de aparatai 
electric de înaltă tensiune oe în
treaga lună noiembrie, ceea ce ne 
permite ca in săptămîna ce a mai 
rămas să realizăm o producție su
plimentară in valoare de 15 milioa
ne lei". „Si atunci, care-i nemulțu
mirea?". „Cu toate că in schimbul III 
am realizat o producție fizică de 
715 000 lei. fată de 700 000 lei pla
nificat. am înregistrat un consum de 
0.92 MW fată de 0.9 MW planificat. 
E o depășire mică, dar în actualele 
condiții contează. Nemulțumirea con
stă in aceea că puteam înregistra de
pășirea sarcinilor oe schimb, așa 
cum de altfel s-a realizat, cu același 
consum de energii. Un lucru este 
cert : cind vrei să-ti faci datoria 
găsești soluții, cind nu — cauți jus
tificări". (Nicolae Băbălău. corespon
dentul „Scînteii").

VALORIFICAREA MATERIALELOR REFOLOSIBILE
- preocupare de primă însemnătate

Folii de polietilenă pentru agricul
tură. vase de la 40 la 3 000 de litri 
pentru industria alimentară, ferme 
zootehnice și tratamente fito-sanita- 
re, filtre pentru instalații hidraulice 
industriale și pentru motoarele tutu
ror tipurilor*de autovehicule, țevi 
pentru construcții și irigații, saci din 
polietilenă, butoaie, granule fono 
pentru discuri — iată numai citeva 
din produsele realizate de întreprin
derea de prelucrare a maselor 
plastice din Buzău. Și cum co
lectivul de oameni ai muncii 
de aici cunoaște cel mai bine cît 
de prețioase sint materiile prime și 
materialele încorporâte in produsele 
pe care le realizează, el se preocupă 
cu toată stăruința de valorificarea 
superioară a acestora, de economisi
rea și gospodărirea lor cu maximă e- 
ficiență. în fiecare secție și atelier, 
la fiecare formație și loc de muncă 
s-a statornicit o evidență strictă in 
ceea ce privește consumul de materii 
prime și materiale, astfel că orice 
inițiativă de natură să ducă la dimi
nuarea acestuia este imediat stimula
tă, preluată și generalizată în dife
rite sectoare ale întreprinderii.

O astfel de inițiativă a devenit 
acum una din cele mai importante 
acțiuni, de interes național, pentru 
recuperarea și rel'olosirea polietile- 
nei. în acest scop, in cadrul între
prinderii buzoiene a fost' înființat 
un atelier special de recuperare. în
zestrat cu mașinile și utilajele nece
sare, dar și cu oameni unul și unul. 
Spunem acest lucru. întrucît aici lu
crează, in trei schimburi, numai 62, 
în Ioc de 92 citi s-au prevăzut inițial, 
din‘care mai mult de jumătate sint 
comuniști. Fiecare din cei 62 și toți 
laolaltă sint oameni cu o temeinică 
pregătire profesională și politică, pa
sionați de munca și importanța mun
cii pe care o fac. inregistrind cea mai 
înaltă productivitate intr-un sector 
de mare importantă nu numai pentru 
întreprindere, ci și pentru economie, 
intrucît e vorba nu numai de recu
perarea unor materiale plastice deo
sebit de prețioase, ci și de realizarea, 
pe această cale, a unor noi produse 
de largă utilitate., cu aceleași carac
teristici și funcționalitate ca și cele 
nou fabricate din materia primă de 
bază, in alte secții ale unității.

Printre cei care au lucrat de la în
ceputul începuturilor in atelierul de 
recuperare s-a aflat și Ion Popescu, 
secretarul comitetului de partid pe 
întreprindere, pe atunci maistru, iar 
acum tehnician principal. Ne explică, 
la fața locului, „pe viu". întregul 
flux de producție. După o foarte a- 
tentă sortare a resturilor de polieti
lenă sosite aici din multe județe ale 
țării, acestea se introduc intr-o in
stalație specială pentru prespălare și 
tocare-mărunțire. Fulgii rezultați 
sint prelucrați de vase speciale pen
tru spălare, apoi se transportă în alte 
instalații pentru aglomerare, unde se 
coagulează sub formă de granule. 
După ce granulele sint filtrate prin 
niște site foarte dese, care rețin și ul
timele impurități, se introduc in in
stalația de prelucrare nrooriu-zisă. 
transformîndu-se în folie pentru a- 
gricultură și construcții sau în saci 

--------------------------------- ----------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspect din secția cazangerie a întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie"

PÎNĂ LA ULTIMA BRAZDĂ!

de diferite dimensiuni și utilități. A- 
sistăm la încercarea rezistentei și a 
altor carateristici prevăzute în nor
mativele in vigoare ale unor folii și 
saci din polietilenă.

Privim cu atenție cîteva produse 
nou-nouțe fabricate în alte secții și, 
alături, alte produse, tot nou-nouțe, 
dar realizate aici, in atelierul de re
cuperare. Nici o deosebire intre ti-r 
nele și altele, decit culoarea, ceva 
mai închisă, a celor rezultate din 
polietilena recuperabilă. O dovadă în 
plus a rolului și importantei acestui 
atelier, întins pe un spațiu restrins, 
dar foarte bine gospodărit, unde ne 
atrag atenția, tocmai pentru că ne 
aflăm unde ne aflăm, ordinea și cu
rățenia.

— Fără această ordine și curățenie, 
fără disciplină și răspundere, care au 
devenit, pentru fiecare dintre noi, 
ca să zic așa., grija cea de toate zilele

ficțiuni și rezultate 
k întreprinderea 

de prelucrare a maselor 
ptasfce Swzâu

și nopțile, nu ne-am putea descurca 
pe fluxul care începe de la sortarea 
munților de materiale de afară și 
se încheie cu livrarea produselor fi
nite la calitatea și diversitatea ceru
te de beneficiari — ne spune Neluță 
Băjinaru, secretarul biroului organi
zației de bază, muncitor de înaltă ca
lificare, considerat „sufletul atelieru
lui" și unul din cei mai buni oameni 
ai întreprinderii. Ca și comuniștii 
Cornel Vasile, Maria Vlad, Vasile 
Stan sau Olga Popescu, care ne-a 
spus, că in unitate lucrează, de altfel, 
cu toată familia, adică împreună cu 
so'țui ei, cu cele două fete și băiatul 
lor. cu totii membri de partid. De 
altfel, numeroase alte familii lucrea
ză de ani de zile in marea familie 
muncitorească a întreprinderii buzo
iene. Ca și aici, la atelierul de recu
perare.

— Atelier deosebit de important, 
unde dispunem de o bună dotare teh
nică și de oameni la fel de buni, care 
ar putea valorifica superior o canti
tate și mai mare de polietilenă recu
perabilă — ne spune directorul în
treprinderii,. inginerul Marin Ionescu 
— dacă toate bazele județene de a- 
provizionare a agriculturii și între
prinderile județene de valorificare a 
materialelor refolosibile ne-ar trimi
te aceste materiale în condițiile pre
văzute, potrivit legii. Adică să ni le 
trimită sortate și balotate. Din pă
cate, continuă să ne sosească zeci de 
vagoane cu tot felul de materiale 
plastice fără nici o sortare prealabilă 
sau împachetare și. in plus, cu nu
meroase impurități : pămînt. paie, 
seînduri, sîrme. O simplă sîrmă scă
pată din vedere poate duce la dete
riorarea unei instalații și la întreru
perea fluxului tehnologic, cu toate 
consecințele care decurg de aici. Din 
această cauză, întrugit vagoanele tre

buie să le descărcăm imediat, pentru 
a nu plăti locații, in unele perioade, 
in incinta întreprinderii se formează 
adevărați munți de materiale plastice 
pentru sortarea cărora sule de oa
meni ai muncii din intreprindere lu
crează în timpul lor liber. Și nu de 
puține ori, cind nici în acest fel nu 
putem dovedi, apelăm Ia sprijinul e- 
levilor de la grupul școlar care func
ționează pe lingă întreprinderea 
noastră, precum și la uteciștii din 
municipiu, care vin și prestează mun
că patriotică. Deși am organizat, la 
fața locului, consfătuiri și schimburi 
de experiență cu cadre de conducere 
din toate unitățile care ne livrează 
materialele plastice refolosibile. a- 
cestea continuă să fie trimise tot cu 
impurități, ceea ce ne îngreunează 
foarte mult procesul de producție. Ca 
să nu mai vorbim de faptul că une
le din aceste materiale, „refolosibile" 
sint, practic, nefolosibile, intrucit sint 
trimise la intimplare. fără a se ține 
seama de specificul și menirea ate
lierului nostru de recuperare. Lucru 
cu atit mai de neînțeles, dacă avem 
în vedere faptul că primii beneficiari 
care ne solicită cu insistentă tot mai 
multe folii și saci de polietilenă sint 
tocmai întreprinderile care ne livrea
ză respectivele materiale. Fie-ne 
permis să facem, și pe această cale, 
un călduros apel conducerilor acestor 
întreprinderi de a supraveghea și 
controla modul in care se aplică nor
mativele in vigoare, pentru a ne tri
mite numai materiale sortate, balo
tate și cu cît mai puține impurități. 
Așa cum procedează, de altfel, ace
leași baze județene de aprovizionare 
tehnico-materială a agriculturii. în 
cazul filtrelor de tractoare și camioa
ne.

Aveam sâ aflăm de Ia inginerul 
Gheorghe Teodorescu. șef de secție, 
că acțiunea de recuperare a filtrelor 
pentru tractoare și camioane a duș la 
crearea unei tehnologii speciale și se 
realizează în aceleași spatii de pro
ducție și cu utilaje construite prin 
autodotare. fără investiții anume. 
Concret, printr-un procedeu ingenios, 
care-i asigură aceleași, caracteristici 
tehnico-funcționale și protecție anti- 
corosivă. un filtru de tractor sau ca
mion se poate recupera nu numai o 
dată, ci chiar de două ori — cu con
diția să nu-i fie lovită sau turtită 
carcasa — ceea ce se soldează cu 
mari economii de metal.

Și o veste de ultimă oră : specia
liștii întreprinderii buzoiene au pus 
la punct încă o tehnologie de recu
perare a filtrelor de la motoarele de 
autoturisme. Un prim lot de astfel de 
filtre a fost trimis spre testare, omo
logare și avizare laboratoarelor de 
motoare ale întreprinderii de autotu
risme Pitești. Hotărît lucru, colecti
vul muncitoresc de la întreprinderea 
de prelucrare a maselor plastice Bu
zău se află angajat cu toate forțele 
în acțiunea de recuperare și valori
ficare superioară a materialelor re
folosibile, acțiune de o deosebită im
portanță și eficientă economică și 
socială.

Petre .POPA 
Stelian CHIPEU

luni noaptea. între orele 
dimineața. în halele și ate- 
fabricație ale întreprinde-

Prezenti 
22,30 si 6 
lierele de 
rii de utilai tehnologic din Bistrița, 
arn putut constata faptul îmbucu
rător că. Și aici, s-a trecut operativ, 
de la vorbă la faptă, astfel că în 
schimbul III s-a lucrat intens, ca în- 
tr-un schimb de zi. cu rezultate bune 
în producție. De fapt, cel mai edifi
cator argument ni l-a furnizat dis
pecerul energetic Gheorghe Fonoge,^ 
care ne-a arătat, evident pe baza ci
tirii contoarelor, că în dimineața zi
lei de 25 noiembrie. între orele 7—15, 
s-au consumat 46.8 MWh energie 
electrică, iar în noaptea de 25 spre 
26 noiembrie. în intervalul orar 
23—7 s-au folosit — desigur, cu ma
ximă chibzuință — 46.90 MWh. Care 
au fost și rezultatele în producție?

„Deși avem o structură sortimen
tală de produse cu ciclu lung și foar
te lung1 de fabricație — ne-a sous 
șeful biroului plan. ing. Dorin Aba
giu — putem totuși aprecia că în pri
mul schimb am obținut o nroductie- 
marfă în valoare de un milion lei..iar.

trebuie să 
organizat 

prelungite, 
productivi

r
*
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ț
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OAMENI AI MUNCII DIN INDUSTRIE!
Acționați cu stăruință și deplină răspundere pentru organizarea judi

cioasă a producției- pe schimburi reducînd la minimum consumurile de 
energie electrică între orele 17-22, interval de intensă solicitare a sis
temului energetic național, întărind activitatea în schimbul de noapte!

CETĂȚENI!*

Acționînd permanent pentru reducerea consumului de energie elec
trică în toate sectoarele, să nu scăpăm nici un moment din vedere că 
marile economii se realizează picătură cu picătură! Așa cum la locurile 
de muncă vă străduiți să gospodăriți cu grijă resur
sele energetice, tot astfel în propriile locuințe, în lo
calitățile în care trăiți, puteți proceda cu chibzuință 
spre a reduce consumul de energie electrică în sec
toarele casnic și public cu

în cel de noapte de peste 1.1 milioane 
lei. Ținind seama că avem o serie 
de restante la producția 'de utilaje 
energetice, foarte solicitate în acest 
moment, restanțe pe care 
le recuperăm urgent, am 
munca în două schimburi 
cu 2 200 muncitori direct . ____ ____ _______ ___ _______
între orele 7—17 și cu 1100 lucrători chimic, prototipuri si sculărie. secția 
de la ora 21 la ora 7 dimineața. în 
schimbul II nu muncesc mai mult 
de 300 de oameni în întreaga între
prindere. Am avut grijă, totodată, să 
programăm cît mai multe utilaje 
mari consumatoare de energie în 
schimbul de noapte. Dovadă că la 
turnătorie, in schimbul I. e'aborăm 
9 tone oțel, iar în schimbul.de noap
te — 12 tone".

Este avantajoasă menținerea unui 
asemenea raport, de 2 la 1. între cele 
două' schimburi? Fără îndoială că da. 
deoarece operațiile de montaj dețin 
o mare pondere în totalul activității, 
iar acestea, nefiind mari consumatoa
re de energie, se pot si e bine să 
se desfășoare ia lumina zilei. Același

lucru e valabil si pentru lucrările de 
reparații și întrețineri. Deci se poa
te spune că s-a ales cea mai' bună 
variantă de organizare a muncii.

Parcurgind pe rînd cele trei ate
liere de la prelucrări mecanice, ate
lierul de tratamente termice, secții
le de utilaj metalurgic, refractar șî 
de schimbătoare de căldură, fabrica 
de piese turnate și forjate din otel, 
care este și cel mai mare consuma
tor de energie electrică din întreprin
dere. discutind cu un însemnat nu
măr de muncitori si maiștri, cu o se
rie de specialiști, am avut ocazia să 
constatăm însă si o serie de aspecte 
care se cer grabnic înlăturate. Un 
exemplu. La intrarea în schimbul de 
noapte am fost prezenti la poarta nr. 
3. Or. aici s-au înregistrat destul de 
multi întîrziâti. Alt aspect Pentru 
schimburile I si II s-au numit multi 
specialiști care acordă asistență teh
nică. în consecință. în schimbul de 
noapte asistenta tehnică iasă de do
rit. La prelucrări mecanice, de pil

dă. asistența tehnică era asigurată 
numai de subinginerul tratamentist 
Vasile Roșea.

Un alt aspect care trebuie urgent 
rezolvat este cel al sectorizării ilu
minatului. al generalizării iluminatu
lui local, deoarece risipa este mare 
și evident păgubitoare, tinind seama 
de lungimea și deschiderea impresio
nantă a majorității halelor. Și se mai 
pune o întrebare. Din moment ce ra
portul numeric dintre muncitorii care 
lucrează in schimburile I și III est’e 
numeric de 2 la 1, de ce prezenta 
conducerii întreprinderii a fost, cel 
puțin la data raidului nostru, de 
„zero absolut"? E adevărat, nu am 
găsit locuri de muncă nesuprave
gheate. Dar nu am găsit nici un re
prezentant din partea conducerii în
treprinderii care, prin rotatie. cu 
deosebire în schimbul de noapte, să 
se afle în întreprindere, așa cum a 
stabilit biroul comitetului județean 
de partid. Deci concluziile se impun 
de la sine. (Gheorghe Crisan. cores
pondentul „Scînteii").

70-12%

în fiecare comună, arăturile adinei 
să fie făcute pe toate suprafețele

In agricultură, in pofida timpului capricios, continuă executarea 
arăturilor adinei de toamnă. De altfel, această lucrare a fost încheiată 
în opt județe, precum și in sectorul agricol Ilfov. Suprafețe mai mari 
au rămas de arat in unitățile agricole din județele Timiș, Arad, Te
leorman, Călărași, Ialomița, Tulcea, Bihor, Galați, Mureș și altele.

In unitățile agricole din județul 
Ialomița precipitațiile din ultima 
perioadă au îngreunat executarea a- 
răturilor adinei. Pornind de la con
dițiile existente, specialiștii din uni
tăți au identificat suprafețele care 
s-au zvintat mai repede, pentru ca 
imediat să intre cu plugurile în 
brazdă. Ca urmare, in cursul zilei 
de duminică s-au arat 4 200 hectare, 
în mai multe unități din consiliile 
agroindustriale Urziceni, Țăndărei, 
Fetești, Slobozia și Grivița. Luni a 
continuat să se lucreze in același 
ritm. Există astfel condiții ca, pînă 
la sfîrșitul acestei săptămîni, lucra
rea să se încheie in toate unitățile. 
De altfel, din unitățile cooperatiste 
aparținînd consiliilor unice Urziceni, 
Fetești, Movila și din întreprinderi
le agricole de stat Fetești, Stelnica, 
Borănești și Balaciu, unde lucrarea 
este pe terminate, tractoarele vor fi 
dirijate, conform programelor în
tocmite, în unitățile rămase în urmă.

Concomitent, continuă fertilizarea 
cu îngrășăminte organice a supra
fețelor ce mai sînt de arat, acestea 
fiind împrăștiate direct din atela
jele cu care se transportă de la 
platforme. (Mihai Vișoiu).

După cum ne informează ing. 
Vasile Strungaru, directorul direc
ției agricole a județului Vaslui, se 
acționează intens mai cu seamă în 
unitățile agricole de stat și coope
ratiste din consiliile agroindustriale 
în care lucrările sînt întirziate : 
Ivănești, Zorleni, Crasna, Tătărani, 
Ștefan cel Mare. Pentru urgentarea 
lucrării, din consiliile agroindustria
le Codăești, Negrești, Birlad, Dimi- 
trie Cantemir, Murgeni și Vaslui, 
care au terminat sau sînt pe cale 
de a încheia arăturile, au fost de
plasate peste 500 de tractoare în 
unități ale consiliilor enumerate mai 
sus. Pentru a asigura, chiar 'în a- 
ceste condiții grele, calitatea și a- 
dîncimea prevăzute, peste tot se lu
crează în formații mari, sub direc

ta și stricta supraveghere a specia
liștilor. în toate unitățile agricole 
care mai au de executat arături au 
fost organizate schimburi prelungi
te, in cimp aflîndu-se permanent 
atelierele mobile pentru reparații și 
intervenții rapide. Așa cum a indi
cat comandamentul agricol județean, 
se urmărește ca nici o palmă de 
pămint să nu rămînă nearată. Prin 
măsurile luate, se apreciază că a- 
ceastă lucrare va putea fi încheiată 
in totalitate în două-trei zile din 
această săptămînă. (Fetru Necula).

în județul Mureș, pînă la începu
tul acestei săptămîni, au fost arate 
83 la sută din suprafețe. Cu reali
zări peste media județului se si
tuează unitățile agricole din consi
liile agroindustriale Morăreni, Re
ghin, Sărmașu, Iernut, Luduș și Tir- 
năveni în care, concomitent cu rea
lizarea și depășirea vitezelor stabi
lite, specialiștii și cadrele de con
ducere urmăresc ca lucrările să fie 
de cea mai bună calitate.

în unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Sărmașu — una din 
marile zone agricole ale județului, 
în care trebuie arate 6100 hectare 
— la arat sint folosite, în schimburi 
de zi și noapte, 140 de tractoare. 
„Experiența acestui an, cind am rea
lizat producții bune la toate cultu
rile. mai puțin pe suprafețele nea
rate în toamna anului precedent, 
ne-a arătat, o dată in plus, că o ară
tură bună, efectuată la adîncimea 
stabilită, echivalează, fără exagera
re, cu dublarea producției — aprecia 
Gheorghe Urcan, inginerul șef al 
consiliului agroindustrial. De aceea, 
veghem cu cea mai mare atenție 
atit la calitatea acestora, cît și la 
efectuarea lor pînă la ultimul 
hectar".

Și în unitățile din consiliul agro
industrial Tirgu Mureș au fost ara
te suprafețe mari. Aici lucrează 14 
formații de tractoare, dirijate de 
specialiști, pe terenurile eliberate 

integral de resturi vegetale. De alt
fel, in cooperativele agricole Corun- 
ca, Nazna, Singeorgiu de Mureș ș.a. 
arăturile au fost încheiate. (Gheor
ghe Giurgiu).

Și în unitățile agricole din județul 
Tulcea se muncește intens pentru 
încheierea arăturilor. în cooperati
vele agricole și în fermele între
prinderii agricole de stat din consi
liul agroindustrial Mihail Kogălni- 
ceanu, mecanizatorii titulari au lu
crat pe cele peste 60 de tractoare 
din schimbul 'de noapte, iar ziua au 
lucrat combinerii și mecanicii do 
atelier, la care s-au adăugat munci
torii din unitățile industriale ale 
județului veniți in ajutor, care știu 
să conducă tractorul. Lăudabile sînt 
și eforturile depuse de mecanizatorii 
de la cooperativa agricolă Turda 
din consiliul agroindustrial Babadag, 
care, lucrînd cu toate cele 12 trac
toare în schimburi prelungite de 
12—14 ore, au efectuat arături a- 
dînci pe aproape toate suprafețele.

In alte unități agricole, cadrele de 
conducere și specialiștii nu urmă
resc cu răspundere cum lucrează 
mecanizatorii la arat. Este cazul 
unor unități agricole din consiliile 
agroindustriale Horia și Cerna, în 
care se folosesc la arat doar 50—60 
de tractoare din cele peste 100 exis
tente în secțiile de mecanizare. Mo
tivul ? Din cauza reparării și între
ținerii necorespunzătoare, tractoare
le se defectează foarte des.

în vederea realizării arăturilor în- 
tr-un timp cît mai scurt, concomi
tent cu măsurile ce trebuie luate 
pentru mai buna folosire a tractoa
relor, este nevoie ca organele de re
sort să rezolve problema aprovizio
nării în mod ritmic cu motorină, 
„în ultimele două zile, ne spunea 
tovarășul Ștefan Gavriliță, directo
rul adjunct al direcției agricole ju
dețene, din cele 472 tone de moto
rină necesare efectuării arăturilor, 
nu s-a livrat nimic. Ca urmare, față 
de aproape 7 000 hectare, cît trebuie 
să arăm zilnic, se realizează doar 
4 000—5 000 hectare, iar, de luni, cele 
aproape 2 000 de tractoare reparti
zate la arat au fost scoase din braz
dă. (Neculai Amihulesei).

no.ua
gol.de
schimbul.de
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ȘTI INT A —IN VĂ ȚĂMÎNTUL
factori fundamentali ai dezvoltării și înfloririi patriei socialiste

ȘTIINȚA ROMÂNEASCĂ
un loc de frunte în vasta operă de făurire a unei economii moderne

ÎN REALIZAREA DE NOI PRODUSE ÎN EXTINDEREA AUTOMATIZĂRII

FILE DE ISTORIE -

© în perioada 1981—1985 s-au pus în fabrica
ție circa 17100 tipuri de mașini, utilaje, aparate, 
instalații, peste 3 280 materiale, peste 1 700 bunuri 
de consum

@ Numărul de produse noi și modernizate in
troduse în fabricație în actualul cincinal se ridică la 
22 000, cu circa 12 000 mai mult decît în perioada 
1976—1980

@ Aportul progresului tehnic la creșterea efi
cienței economice a producției se reflectă în gra
dul de înnoire a produselor în ramurile prelucrătoare 
ale industriei, care este de circa 46 la sută în 1985

ÎN PROMOVAREA NOILOR TEHNOLOGII

@ în perioada 1981—1985 au fost introduse și 
extinse în producție : 6 400 tehnologii noi și moder
nizate, îndeosebi în industriile chimică, metalurgică, 
ușoară, a construcțiilor de mașini și de utilaj greu, 
electrotehnică și electronică, energetică, fizică și 
energie nucleară

© în anul 1984, peste 95 la sută din tehnologiile 
necesare realizării obiectivelor de investiții s-au asi
gurat prin concepție proprie

ȘI MECANIZĂRII

© în perioada 1981—1985 au fost aplicate 
130 sisteme de automatizare și mecanizare a pro
ceselor de producție din industrie, dintre care : me
canizarea operațiilor de montaj la autocamioane, 
linii mecanizate pentru turnarea aliajelor de alumi
niu, prefabricarea elementelor corpului navei pe 
linii automate, semiautomatizarea operațiilor pen
tru realizarea S.D.V.-urilor. S-au extins procedeele 
mecanizate de încărcare și expediere a mărfurilor

O PUTERNICĂ BAZĂ TEHNICO-MATERIALĂ

® în prezent, în întreaga țară există 210 insti
tute și centre de cercetare științifică, la care se 
adaugă 100 de stațiuni de cercetare și producție 
agricolă — față de 110 și, respectiv, 36 existente în 
anul 1965 — care își desfășoară activitatea sub în
drumarea și coordonarea Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie și ale ministerelor de resort

© în 1984, volumul total al fondurilor fixe exis
tente în unitățile de cercetare științifică a fost de 
peste 112 ori mai mare față de anul 1945 și de circa 
10 ori mai mare decît în anul 1965

® Cheltuielile pentru știință și tehnologie au 
crescut în perioada 1976—1980 de peste 8 ori față 
de cincinalul 1961—1965, iar pînă la sfîrșitul acestui 
cincinal aproape de două ori, față de perioada 
1976—1980.

® ÎN DOMENIUL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE, IN
GINERIEI TEHNOLOGICE, PROIECTĂRII LUCREA
ZĂ CU 36 LA SUTĂ MAI MULȚI OAMENI Al MUN
CII DECÎT ÎN 1980

\
\
\

14 SEPTEMBRIE 1985. Cu prilejul deschiderii anului de învățămînt, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu vizitează expoziția „EPOCA CEAUȘESCU - 
EPOCA DE AUR A ÎNVÂȚÂMÎNTULUI ROMÂNESC", organizată la Institutul politehnic 
din lași.

\
\
\
\
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PENTRU TOȚI TINERII ȚĂRII 
condiții optime de pregătire, de educație revoluționară, 

de afirmare în muncă și în viață
în ultimele două decenii, școala românească a format pentru 

toate sectoarele activității economico-sociale
3 419 544 MUNCITORI ȘI MAIȘTRI, 625 495 SPECIALIȘTI 

CU PREGĂTIRE SUPERIOARA

© 75,8 la sută din totalul suprafeței 
desfășurate a clădirilor școlare au 
fost realizate în anii socialismului, iar 
dintre acestea, 70 la sută au fost con
struite în ultimele două decenii

• Țara noastră dispune de o rețea 
cuprinzînd 29 338 unități de învăță
mînt față de 24 060 în anul 1965
• Numai pentru învățămîntul pre- 

universitar se tipăresc și se distribuie 
astăzi gratuit peste 1 360 de titluri de 
manuale
• în prezent, un om din patru este 

cuprins într-o formă de învățămînt
• Peste 90 la sută din elevii învăță- 

mîntului liceal se pregătesc în licee 
industriale, agroindustriale și silvice

• 54 la sută din timpul de pregătire 
al elevilor este afectat studiului disci
plinelor științifice fundamentale, de 
cultură generală și social-politică, iar 
46 ia sută disciplinelor tehnologice, 
de specialitate și practicii în producție

© Circa 70 la sută din studenți în
vață în facultăți cu profil tehnic, eco
nomic și agronomic; 40—65 la sută din 
timpul lor de pregătire este afectat 
disciplinelor tehnice de specialitate și 
practicii în producție

® în perioada 1981—1985, valoarea 
totală a contractelor de cercetare și 
proiectare reprezintă peste 2,1 miliar
de lei. în prezent funcționează peste 
570 colective mixte de cercetare for
mate din cadre didactice, cercetători, 
specialiști din producție și studenți

(Urmare din pag. I) 
timpul de 10—15 ani, cit 
este apreciat in construc
ția de mașini pentru, forma
rea unui specialist pentru 
procesul de proiectare, de 
pildă, se reduce la circa un 
an de zile. Numai un an de 
zile de specializare! Vă dați 
seama ce cîștig de timp? 
Un absolvent de-al nostru 
va intra., deci, direct în pro
ducție. fără perioada de a- 
daptare și. specializare; 
fiind încă din facultate în
armat cu o gindire' multi- 
criterială...

— Desluși ți-ne această
formulă, vă rugăm.

— O gindire capabilă să 
discearnă. dintr-un spațiu, 
al soluțiilor posibile soluția 
optimă. Avem o teorie a 
noastră numită SUCCES 
care, tradusă mai pe larg, 
se dovedește a fi semnifi
cativ — un siștem de -uti
lizare colectivă a concen
tratului de experiență știin
țifică. Sistemul acesta este 
ca o bancă de idei și infor
mații de care . beneficiază 
fiecare membru al colecti
vului. Deci, succesul se 
poate învăța, se poate în
suși. nu rămîne doar un 
deziderat.

— Cum a început totul ? 
Infătisati-ne drumul par
curs de acest colectiv de 
cercetare !

— A fost, la început, o 
idee. Ideea folosirii în do
meniul SDV-isticii a dispo
zitivelor modulate. de 
prindere și fixare a scule
lor pe mașinile-unelte. Pă
rea totul foarte simplu. în 
realitate, astfel de dispozi
tive cereau eforturi umane 
deosebite, mare consum de 
energie Și materiale și. mai 
ales, mare consum de timp, 
timp prețios. Am realizat 
cite ceva în acest domeniu 
și. în anul 1973, an defini
toriu ■ pentru DISROM, 
socotesc eu, cu prilejul u

nei vizite de lucru a secre
tarului general al partidu
lui la institut, am prezentat 
iubitului nostru oaspete și 
ideea și concepția colecti
vului nostru de cercetare 
în privința dispoziti
velor modulate. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a în
demnat să perseverăm, in 
generalizarea inițiativei, 
pentru .învățămînt. dar să-i 
dăm și o deschidere mai 
largă, spre producție.

în fiecare an, secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au interesat 
îndeaproape de cercetările 
noastre, orientindu-ne spre 
aplicarea lor in marea pro
ducție, insistind să trecem 
cit mai. repede la realizarea 
în . țară a fabricației seturi
lor de elemente modulate 
care, pînă atunci, se adu
ceau cu bani grei din im
port. Primele elemente 
le-am proiectat si fabricat 
noi. Setul de serie pe pro
iectul nostru ’ a fost apoi 
realizat la Fabrica de dis
pozitive. stante și matrițe 
din Băicoi a întreprinderii 
mecanice Plopeni. In felul 
acesta s-a renunțat la im
portul de seturi dispozitive. 
Sint numai citeva țări în 
lume care fabrică astfel de 
seturi. Setul nostru are 
insă, fată de seturile străi
ne. un element fundamen
tal nou. de progres și efi
cientă : setul românesc este 
cuplat cu metodologia de 
folosire, conținind concep
ția de instruire a celor ca- 
re-1 folosesc și care cuprin
de în sfera ei toate mo
mentele folosirii — de la 
gîndirea dispozitivului, 
montarea lui după o sche
mă sumară, care înlocuieș
te total proiectarea, pînă Ia 
casarea dispozitivului, in- 
dicind cu precizie cadrul 
de organizare a procesului 
de pătrundere in practică.

Am proiectat și s-au creat 
pină acum 12 seturi com
plete. O performantă ! Ce
rințele sint foarte mari.

— Este și explicabil fap
tul acesta. Am văzut din- 
tr-un prospect al dv. că efi
ciența economică a setului 
românesc de dispozitive 
modulate, ne referim la cel 
numit SEM64DISROM. este 
exprimată prin reduceri de 
cel puțin 80 la sută la ma
nopera de proiectare, de 90 
la șută la manopera de 
execuție, de 70 la sută la 

Mutele noului se cuceresc prin spirit revoluționar
consumul de metal, de 70 la 
sută la consumul de ener
gie și de 80 la sută la spa
tiile de depozitare. Și mai 
sint și alte avantaje. Nu le 
mai numim. Dar viitorul ? 
Cum il gindește colectivul 
dumneavoastră ?

— Ne gîndim la o nouă 
concepție. De fapt si lu
crăm la materializarea ei 
printr-o valorificare mai 
complexă a inteligentei 
tehnice și științifice româ
nești. Vom crea echipamen
te complete DISROM. Se
tul va fi îmbogățit și cu 
o minisculărie ; proiectarea 
dispozitivelor va fi asistată 
de calculatoare ; beneficia
rul intern sau extern va 
fi instruit intr-un. centru 
metodologic special. Cum 
se spune, vom livra setul 
complet „la cheie". Sint 
antrenate în acest proiect, 
ca și în cele anterioare, ca
dre didactice, studenți. un 
număr mare de formații 
diferite din domeniile me
talurgiei. transporturilor, 
automaticii, calculatoarelor 
etc — într-un efort inte
grat de cercetări interdisci- 

plinare. așa cum ne si cer 
exigențele dezvoltării noas
tre industriale impetuoase. 
Posibilitățile sint de mare 
adaptare la schimbările de 
produs și la înnoiri1 în pro
ducție. de la serii mici' pină 
la unicate.

— Acum am înțeles și 
rostul bazei dumneavoastră 
de optimizare, aici, in 
preajma laboratorului co
lectivului de cercetare. Va 
avea prelungirea practică, 
în producție, în uzine, în 
cadrul integrării...

— O și are. In primul 
rind. prin proiectarea ac
tualelor seturi și ale vii
toarelor, prin contractele 
încheiate cu uzinele, dar 
mai ales prin absolvenții 
noștri care, an de an. trec 
în producție cu o experien
ță însușită aici, într-un e- 
fort creator cu roade ime
diate încă din primul an 
de producție. V-aș reco
manda să vă convingeți de 
acest lucru chiar „la fața 
locului", cum se spune. De 
pildă, la uzinele „23 Au
gust" din Capitală.

★
Un sector din hala în 

care este instalată sculăria 
uzinelor „23 August" din 
Capitală. Un sector separat 
de universul mașinilor- 
unelte printr-un ' perete 
înalt, format din rafturi 
conținind mii și mii de pie
se metalice de toate forme
le și mărimile — aproxi
mativ 15 000. ne spune 
inginerul Sorin Vișan, șeful 
colectivului de aici. Zgo
motul mașinilor de dincolo 
abia se face simtit. ca un 

Îndepărtat murmur. Patru 
mese de lucru, la care pa
tru montatori construiesc 
din piese detașate compli
cate dispozitive. In fața 
fiecăruia, cite o schemă de 
orientare.

E liniște. Atmosferă des
tinsă de lucru. Maistrul 
Marin Bichir trece de la o 
masă la alta, discută in 
șoaptă. urmărește' atent 
schemele... în mișcările oa
menilor. în studiul lor a- 
tent, chiar în privirile lor 
este ceva pasionant. Nimic 

din rutina unor gesturi re
petate la infinit, care să fi 
devenit automatisme. La 
indemina fiecăruia sint cî- 
teva chei de diferite mă
rimi. Chei banale, aflate in 
trusa oricărei mașini de 
duzină. Si totuși...

— Cu. un an in urmă — 
ne povestea inginerul So
rin Vișan — după ce a luat 
ființă acest sector in cadrul 
colectivului C.I.S.O.T...

— TraduCeți-ne această 
denumire, vă rugăm !

— Simplu : cercetare In
ginerească specializată pe 
operații tehnologice. Un co
lectiv din serviciile de pro
iectare ale uzinei, creat in 
anul 1978. format din 8 spe
cialiști care răspund de 
răspindirea tehnologiilor de 
virf.

— Deci. dumneavoastră 
sinteți o parte a C.I.S.O.T.- 
ului...

— Exact. Sîntem un co
lectiv. format din 7 oameni: 
5 muncitori, un maistru și 
un inginer. Munca noastră? 
Un rezultat concret al tria
dei ' invățărhînt-cercetare- 
producție. Legăturile noas

tre ? Direct cu colecti
vul de cercetate științifică 
DISROM al Institutului 
politehnic bucureștean și 
organic integrat cerințelor 
și exigențelor uzinei. Acest 
colectiv, a proiectat, pentru 
noi un set de elemente de 
dispozitive — cam 15 000 la 
număr — pe care l-a exe
cutat fabrica de dispoziti
ve, ștarițe și matrițe din 
Băicoi. Importul' în acest 
domeniu a fost înlăturat in 
întregime. realizindu-se. 
din primul foc, o economie 

de patru milioane si jumă
tate de lei.

— Si in al doilea rind?.;.
— Aici, lucrurile sint de 

cel mai mare interes. îna
inte vreme — deci, cu un 
an în urmă — sectorul de 
sculărie realiza cam 10 dis
pozitive de acestea lunar, 
solicitind capacitatea‘a 40 
de muncitori de înaltă cali
ficare. cu un mare consum 
de energie și de materiale. 
Lucrăm acum 7 oameni, cu 
o economie la materiale de 
14 tone, iar la energie de 
420 000 kWh. Lunar, cei 7 
oameni realizează nu 10 
dispozitive, ci 50 ! Vă 
dati seama ? Adăugați aici 
avantajele de alt ordin 
— foarte importante, fun
damentale le-aș numi : ra
piditatea în execuție, echi
parea reperului unicat cu 
dispozitive de mare suple
țe. obținindu-se precizii ri
dicate și" creșteri spectacu
loase în privința producti
vității muncii., In plus, dis
pozitivul realizat, după fo
losire. se reîntoarce la noi. 
este demontat, elementele 

sint puse la locul lor în raf
turi, așteptînd o nouă co
mandă. pentru a se alcă
tui in noi și noi dispoziti
ve. fără consum de mate
riale și energie.

Intirziem îndelung tn 
preajma celor care montea
ză complicatele dispozitive, 
urmărind nu atît linia 
foarte sumară a schemelor 
de orientare, care nu poate 
dezvălui decît o intenție a 
beneficiarului, cit o idee de 
construcție inedită sugerată 
de această intenție..

— Munca, in acest fol, 
este o plăcere, precizează 
maistrul Marin, Bichir. O- 
mul. în acest caz. pur. . și 
simplu creează, experiența 
lui este solicitată din plin. 
Vedeți dumneavoastră, cu 
un an in. urmă ne căutam 
de lucru prin secții. Eram 
priviți cu neîncredere. 
„Ce-o mai fi și asta ? —
spuneau unii. Cum să faceți 
un dispozitiv din prefabri
cate, fără proiectare, .fără 
turnare, fără..." Am găsit 
însă oameni care au avut 
încredere. Acum s-au con
vins cu toții de avantajele 
„modulatelor" și nu mai 
facem față cererilor. Ne 
gindim să mai cumpărăm 
două seturi.

— Am rezolvat probleme 
dificile. în acest timp — a- 
daugă inginerul Sorin Vi
șan. Ni s-au prezentat, de 
pildă, cereri pentru piese 
agabaritice. Posibilitățile 
setului erau depășite în a- 
ceste cazuri. Dar muncitorii 
noștri au două sau trei ca
lificări. Au îmbogățit setul 
cu piese făcute de ei și au 

făcut fată problemelor 
complicate. Vă spun că am 
prins și un timp deosebit 
de bun. o perioadă de mare 
efervescență creatoare des
chisă de îndemnul tovară
șului Nicolae Ceaușescu ex
primat în ultima adu
nare generală a oamenilor 
muncii din uzina noas
tră. de a realiza noi tipuri 
de mașini de performante 
calitative mondiale. Și a- 
tunci, am. fost folosiți la 
realizarea prototipurilor. 
Munca a fost și este, dinco
lo de montajul propriu-zis, 
o muncă de concepție prac
tică, strins împletită cu 
munca de învățămint și 
cercetare pînă la aproape 
confundarea acestor trei 
elemente. Mergem și noi 
mai departe cu cercetarea. 
Iată, am fost dotați cu un 
calculator electronic, care 
ne va ajuta să selecționăm 
rapid elementele modulate, 
necesare unui dispozitiv, 
din mulțimea de elemente 
atît de diversificate de 
15 000 de bucăți. Cum s-ar 
spune, mergem in pas cu 
colectivul de cercetare 
DISROM. care știm că 
intenționează să folosească, 
în viitoarele echipamente, 
calculatorul...

— Interesant ! Vi se cere 
acest, lucru ?

— Nu ! Dar ce interesant 
și ce cîștig de timp și de 
precizie s-ar obține dacă 
am simula montajele dis
pozitivelor ' pe calculator 
sau dacă montajul ar fi a- 
sistat de calculator... Nu se 
poate face industrie moder
nă. competitivă, fără mij
loace și metode moderne. 
De aceea, depunem cu toții 
eforturi susținute să ne în
sușim folosirea tehnicii de 
calcul. Calculatorul este 
aici. Trebuie să știm să-l 
stăpînim și să-l folosim in
tensiv.

Este un entuziasm inte
rior în fiecare conștiință de 

aici. 11 simțim din fiecare 
afirmație sau intenție măr
turisită ale acestor tineri, 
chiar foarte tineri ingineri 
și tehnicieni cărora.' cu un 
an in urmă, nimeni nu s-ar 
fi gindit să le încredințeze 
realizarea unor dispozitive 
de o astfel de complexitate 
dacă nu ar fi avut cel pu
țin 10—15 ani de experien
ță tehnică și științifică. 
DISROM-ul — ne amin
tim o precizare a in
terlocutorului nostru de la 
Institutul politehnic — 
adresează în special cadre
lor tinere, concepția lui 
metodologică, prin utiliza
rea concentratului de ex
periență științifică, ii ajută 
să acumuleze intr-un an de 
zile cit se acumula înainte 
în 10—15 ani de muncă asi
duă.

Privirile ne sint reținute 
deodată de un cartonaș 
dreptunghiular aflat pe bi
roul inginerului Sorin Vi
șan. Curiozitatea profesio
nală ne împinge să citim pe 
apucate, fără să cerem 
voie : o invitație adresată 
de Institutul politehnic 
București membrilor aces
tui colectiv muncitoresc de 
a participa la prima con
ferință pe țară a colectivu
lui de cercetare științifică 
DISROM programată la 
începutul lunii' decembrie. 
Și ne propunem să fim și 
noi prezenți, cu acea oca
zie, neapărat, pentru a-i 
cunoaște pe toți cei care, 
atit de numeroși și de en
tuziaști promotori ai pro
gresului tehnic, răspîndiți 
peste tot in țară, se vor în- 
tilni să realizeze în mod 
oarecum oficial primul lor 
transfer reciproc de infor
mații tehriico-științifice, 
rod. al acțiunii multilate
rale a triadei. învâțămînt- 
cercetare-producție.

Dionisie ȘINCAN



PAGINA 4 SCÎNTEIA - joi 28 noiembrie 1985

Forța mereu vie a gîndirii 
materialist-dialectice

La răscrucile istoriei umanității 
stau de strajă — coloane de lumină 
și frumusețe spirituală — personali
tăți care marchează căile neîntrerup
tei înălțări a geniului uman. O ast
fel de personalitate a' fost' și Frie
drich Engels, de la a cărui naștere se 
împlinesc 165 de ani.

Savant de o deosebită multilatera
litate, chiar dacă, cu modestia care-1 
caracteriza, se considera „vioara a 
doua", fiind bucuros să aibă alături 
„o primă vioară atit de minunată ca 
Marx". Fr. Engels a avut o contri
buție însemnată la formarea și dez
voltarea materialismului dialectic și 
istoric și a comunismului științific. 
Semnificativ este faptul că, încă 
înainte de a-l cunoaște pe Marx, 
6tudiind in profunzime situația cla
sei muncitoare din Anglia și evaluind 
critic teoriile utopice ale clasicilor 
economiei politice burgheze, Engels 
formulează — ca și Marx, dar inde
pendent de acesta — rolul istoric al 
proletariatului in lupta pentru înlă
turarea oricărui gen de asuprire și 
exploatare. Mai tirziu, impreună cu 
Marx, demonstrează că acest rol de
rivă din mișcarea istorică obiectivă, 
în cadrul căreia conștiința revoluțio
nară a proletariatului — partidul 
clasei muncitoare — se afirmă ca 
un adevărat catalizator al luptei 
practice. împreună cu Marx, Engels 
creează concepția științifică, revolu
ționară despre lume și viață — ma
terialismul dialectic și istoric — con
cepție care se naște în urma analizei 
critice a celor mai importante cu
rente de gindire ale timpului și prin 
asimilarea noilor date puse la dis
poziție de dezvoltarea științei și so
cietății contemporane lor.

Inchinindu-și întreaga viață luptei 
revoluționare. Fr. Engels a reușit să 
împletească activitatea de conducă
tor al proletariatului internațional 
cu o vastă operă științifică, in care 
a generalizat teoretic practica social- 
istorică, experiența mișcării mun
citorești, precum și realizările cele 
mai însemnate ale științelor naturii.

In condițiile celei de-a doua jumă
tăți a secolului al XIX-lea, cînd 
dezvoltarea științelor naturii s-a 
transformat într-o adevărată revolu
ție și cînd această dezvoltare era 
frinată de contradicția dintre carac
terul dialectic al noului material ști
ințific și metoda metafizică domi
nantă în rîndul cercetătorilor vre
mii, se impunea sintetizarea din 
punct de vedere filozofic a princi
palelor realizări ale științelor natu
rii și dezvoltarea concepției materia- 
list-dialectice despre natură. Sarcina 
rezolvării acestor probleme teoretice 
ridicate de întreaga dezvoltare a ști
ințelor naturii și-a asumat-o Engels 
în lucrarea sa „Dialectica 
rămasă în manuscris și 
abia în 1925.

Analizînd în profunzime 
rolul științei în dezvoltarea societății 
și considerînd. ca si Marx, știința o 
forță motrice din punct de vedere 
istoric, o forță revoluționară, fiind, 
în același timp, conștient de faptul 
că oamenii de știință au nevoie de o 
filozofie de calitate, a cărei însușire 
temeinică și sistematică să le ofere 
un îndreptar metodologic util, ferin- 
du-i de unilateralitate, subiectivism 
și îngustime de vederi, Engels și-a 
propus să realizeze o imagine știin
țifică a lumii și un model metodo-

logic general pentru întreaga cu
noaștere științifică și, în același 
timp, să elaboreze sistemul de ca
tegorii și principii explicative ale 
materialismului dialectic.

Aplicînd metoda materialist-dialec- 
tică, concepînd natura ca un tot in
finit aflat intr-o „conexiune 
sală a dezvoltării", marele 
rezolvă o serie de probleme 
intelor naturii.

Engels a evidențiat faptul 
zofia materialist-dialectică si istorică 
își trage seva atît din analiza vie
ții sociale, cit și din cuceririle gîn
dirii științifice, din datele cele mai 
semnificative ale practicii umane, 
fiind o filozofie coerentă si atotcu
prinzătoare, prin excelentă creatoa
re. deschisă Ia experiență și recep
tivă fată de nou. Comentînd celebra 
formulă a Iui Engels care considera 
marxismul nu o dogmă, ci o știință 
în acțiune. Lenin arăta că dacă omi
tem această caracteristică „facem 
ca marxismul să devină unilateral.

univer- 
gînditor 
ale ști-

că filo-

165 de ani de la nașterea 
lui Friedrich Engels

naturii". 
publicată

locul si

transformăm în ceva 
sufletul viu, submi- 
fundamentale — dia- 
dezvoltării istorice

îl deformăm. îl 
mort, îi răpim 
năm bazele Iui 
lectica, teoria 
multilaterale și pline de contradicții
— îi subminăm legătura lui cu pro
blemele practice, concrete ale epocii, 
care se pot schimba la fiecare coti
tură a istoriei".

Astăzi, cînd ideologia burgheză 
reacționară desfășoară o adevărată 
campanie împotriva marxism-leni- 
nismului — tentativă in care nu sînt 
deloc rare încercările de deformare 
în scopul compromiterii socialismu
lui științific — cea mai bună cale 
pentru a dezvălui finalitatea politi
că retrogradă a unor asemenea 
practici mistificatoare o reprezintă 
cunoașterea temeinică a operei în
temeietorilor teoriei revoluționare a 
clasei muncitoare. Subliniind acest 
deziderat, Congresul al XIII-lea al 
partidului atrăgea atenția că o pro
fundă cunoaștere a operei întemeie
torilor socialismului științific presu
pune depășirea stadiului de simplu 
comentariu al acesteia, realizarea 
unor ample studii și cercetări asu
pra relațiilor economico-sociale în 
spiritul teoriei elaborate de Marx și 
Engels. Bazîndu-ne pe teoria lor re
voluționară, avem datoria să cău
tăm răspunsuri Ia preocupările ac
tuale, să descoperim noi fațete ale 
creației lor insuficient valorificate. 
Este vorba de o cunoaștere activă 
desfășurată de pe poziții de anga
jare ideologică, menită să amplifice 
tot ce are mai valoros această teo
rie — capacitatea de a se înnoi con
tinuu, prin generalizarea noilor cu
ceriri ale cunoașterii umane.

în spiritul acestei orientări subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu ne
cesitatea ca „studiind învățătura 
lui Marx, Engels și Lenin și stră- 
duindu-ne să o aplicăm, să avem 
permanent în vedere condițiile isto
rice, sociale, naționale în care trăim. 
Numai așa vom putea trage condu-

zii juste teoretice și practice pentru 
lupta revoluționară, pentru făurirea 
noii orinduiri, numai așa vom pu
tea acționa atit in concordanță cu 
legile generale ale dezvoltării socia
le, cit și cu viața".

O ilustrare vie a efortului constant 
de înnoire continuă — pe baza cer
cetării vieții, a realității istorico-so- 
ciale, a progresului realizat de știin
țe in examinarea acestei realități — 
a concepției revoluționare a proleta
riatului o constituie întreaga activi
tate teoretică și practibă desfășurată 
de partidul nostru, de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
strălucit ginditor marxist de talie 
universală. în gîndirea căruia șe re
găsesc amplificate și potentate crea
tor cele mai autentice trăsături ale 
materialismului dialectic și istoric.

în anii de după Congresul 
al IXrlea, știința a devenit fun
damentul solid al orientării în
tregii activități economice și so
cial-politice a partidului, ceea ce 
a condus la conștientizarea tot mai 
accentuată a procesului dezvoltării 
sociale. La baza strategiei Partidu
lui Comunist Român de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare spre comunism 
se află concepția potrivit căreia so
cialismul își incorporează în mod 
organic știința. în concepția parti
dului nostru, a secretarului său ge
neral. progresul multilateral al so
cietății depinde de afirmarea tot mai 
hotărîtă a științei si tehnicii mo
derne.

Documentele Congresului al XIII- 
lea, elaborate cu contribuția deci
sivă a secretarului general al parti
dului, reprezintă o nouă ilustrare a 
spiritului ' științific, creator în abor
darea noilor probleme ale dezvoltă
rii economico-sociale. Aprecierile 
din raport privind împletirea con
ducerii unitare cu inițiativa largă a 
colectivelor de oameni 
rolul tot mai mare al 
socialiste în edificarea 
duiri, evoluția esenței 
perspectiva înaintării 
nism, creșterea rolului partidului de 
forță conducătoare in societatea 
noastră, permanența spiritului revo
luționar constituie ilustrări elocven
te ale modului creator in care sînt 
abordate și rezolvate problemele 
dezvoltării sociale în România de 
azi. întreaga operă teoretică.a se
cretarului general al partidului re
prezintă o expresie a marxismului 
aplicat in mod creator Ia condițiile 
concrete ale țării noastre.

Astăzi, la împlinirea a 
de la nașterea autorului 
naturii", poporul nostru 
aduce un omagiu mai de preț ma
relui ginditor decît acela de adeziu
ne deplină la politica Partidului Co
munist Român de continuă dezvol
tare a științei, politică ce poartă pe
cetea spiritului înnoitor, revoluțio
nar. de înaltă responsabilitate comu
nistă caracteristic secretarului ge
neral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, concretizîndu-se 
în abordarea îndrăzneață si soluțio
narea originală a uneia dintre cele 
mai însemnate probleme de care 
depinde înaintarea rapidă și fermă a 
României pe noi trepte de progres 
si prosperitate.

ai muncii, 
proprietății 
noii orîn- 
statului în 

spre comu-

165 de ani 
„Dialecticii 
nu poate

Cornelia COSTTN

CLASA MUNCITOARE
stegar al luptei pentru libertate și unitate națională

(Urmare din pag. I)
unite și socialiste de mtine". Pentru 
gradul înalt al conștiinței patriotice, 
socialiste a muncitorimii române, 
este elocventă mărturia unui memo
rialist al Unirii, care evocă atmosfe
ra însuflețită a unei mari intruniri 
populare de la Ploiești, din 1915 : 
„Un muncitor tinăr, voinic, cu ochi 
negri, scinteietori, își încolăci brațe
le in jurul nostru, formind toți, in 
aplauzele nesfirșite ale asistenței, 
un grup viu, sculptural — o repre
zentare simbolică a unirii tuturor ro
mânilor. Se făcu din nou liniște, iar 
tinărul muncitor iși rosti gindul lui 
și ai fraților lui: «Prezenți la dato
rie, muncitorii români din țara libe
ră prin glasul meu, muncitor de la 
Atelierele C.F.R. Ploiești, stăm de ve
ghe și așteptăm ceasul hotăritor 
pentru viitorul poporului nostru. Vom 
fi cu toții la datorie pentru a elibe
ra pe frații noștri din Ardeal și Bu
covina, atît în privința națională, cit 
și socială. 'Trăiască unitatea tuturor 
românilor din patria lor de mîine, 
liberă, înfloritoare, mamă bună pen
tru toți fiii săi".

Spiritul dominant al unității na
ționale, afirmarea puternică și una
nimă a crezului unirii fără deose
bire de orientările diferitelor grupări 
social-politice ale epocii s-au ma
nifestat pretutindeni cu o intensitate 
irezistibilă. Reprezentanții tuturor 
categoriilor, inclusiv socialiștii, iși 
uneau glasul și în campaniile elec
torale pentru realizarea marelui- 
obiectiv general, declarînd — de 
pildă, Ia Galați — că „se grupează 
cu toții, așa cum poruncește patrio
tismul adevărat, în jurul reprezen
tantului idealului național, care este 
trimisul Ardealului" (V. Lucaciu 
— n.n.).

Așa se explică faptul că, întrunind 
aprecierile unanime pentru atitudi
nea sa consecvent patriotică dove
dită vreme îndelungată, mișcarea so
cialistă românească s-a putut pre
zenta atunci cînd a sunat „ceasul is
toriei" — in momentele decisive din 
cursul anului 1918 — cu un bilanț 
bogat, constituit în tradiție, cu o 
contribuție esențială — prin inițiati
vele politice Ia nivelul conducerii 
luptei pentru Unire, in Consiliul Na
țional Român, în dezbaterea și pro
movarea principiilor democratice 
care au prezidat actul Unirii, prin 
larga mobilizare a maselor și dina
mizarea cursului evenimentelor, prin 
spiritul revoluționar care le-a carac
terizat. Partidul politic al clasei 
noastre muncitoare s-a dovedit ast
fel a fi un important „nartid al 
Unirii". Această apreciere nu singu
larizează unilateral meritele istorice 
ale partidului socialist în realizarea 
Unirii, care este rezultat al contribu
ției specifice, perfect coordonate, 
tuturor forțelor sociale și 
ale întregii noastre națiuni.

Partidul clasei muncitoare 
și după 1918 un „partid al 
nu numai datorită meritelor 
trecut, ce s-au acumulat istoricește, 
ci și prin faptul că însăși transfor
marea sa în Partid Comunist Român 
(1921), ridicarea pe o treaptă supe
rioară a mișcării revoluționare erau 
o consecință firească a marelui act 
al Unirii, care a creat cadrul lărgit, 
unitar, de acțiune și organizare in
stituțională a partidului. Documen
tele de partid, opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu, lucrările istorio
grafiei românești demonstrează cu 
pregnanță faptul că „Marea Unire"

din 1918 a însemnat și o premisă 
istorică esențială a însăși făuririi 
Partidului Comunist Român. Rămîne 
mai mult decît simbolic faptul că 
la Congresul de întemeiere a Parti
dului Comunist Român, din mai 
1921, raportul asupra problemei na
ționale a fost încredințat unui cu
noscut militant al Unirii, reprezen
tant a socialiștilor in organul politic 
conducător al luptei pentru Unirea 
Transilvaniei cu România din 1918 
(Consiliul Național Român Central), 
devenit membru fondator al P.C.R. 
— Tiron Albani.

Continuitatea și dezvoltarea neîn
cetată a tradițiilor mișcării noastre 
revoluționare se reflectă si in dome
niul aprofundării problemei națio
nale după înfăptuirea „Marii Uniri". 
Cercetările recente în această pri
vință au contribuit la examinarea 
rădăcinilor istorice ale unor erori în 
problema națională din primii ani ai 
ilegalității P.C.R.. care isi au origi
nea in influente externe, si parțial 
în moștenirea ideologică a mișcării 
socialiste din epoca anterioară. Res
pectarea strictă a adevărului istoric 
deplin, obiectiv, obligă însă — mai 
mult decit la stabilirea faptelor 
exacte — la reliefarea rolului deo
sebit de activ al comuniștilor români 
care — in condițiile extrem de grele 
ale ilegalității — au fost in primele 
rînduri ale luptei pentru consolidarea 
Unirii, pentru apărarea integrității 
și independenței patriei, amenințată 
în perioada interbelică de forțele 
reacționare ale revizionismului, re- 
vanșismului și fascismului. întreaga 
istorie a partidului — de la începu
turi pînă azi — în cadrul istoriei 
unitare a patriei, demonstrează cu 
prisosință că a fost dominată pro
gramatic. structural, de lupta sa re
voluționară. continuă si crescîndă. 
pentru înlăturarea rinduielilor bazate 
ne exploatare si asuprire, pentru 
dreptate socială, pentru libertate si 
unitate națională, pentru apărarea 
si dezvoltarea statului national uni
tar si independent oină la asigurarea 
victoriei depline si definitive a so
cialismului în tara noastră. încă 
înaintea instaurării fascismului la 
putere în Germania, comuniștii ro
mâni au atras atenția asupra perico
lului ascensiunii forțelor de dreapta 
nu numai Dentru situația social-eco- 
nomică sau pentru libertatea politică

și națională a unor popoare, ci si în 
ceea ce privește desfășurarea rela
țiilor interstatale și internaționale, 
împreună cu toate forțele democra
tice. progresiste ale națiunii, comu
niștii români au acționat cu vigoare 
crescîndă în deceniul al patrulea 
pentru salvgardarea libertății și 
unității naționale. Momentul de re
ferință al intensificării sensibile a 
luptei antifasciste il reprezintă chiar 
anul 1933. cînd în tara noastră, la 
chemarea comuniștilor, s-au dat 
unele dintre primele semnale ale miș
cării generale împotriva fascismului 
pe plan international. Va rămîne 
veșnic vie în memoria istoriei exem
plara abnegație profund patriotică 
ce marchează — în această direcție 
istorică — de la o vîrstă foarte 
tînără. începuturile activității re
voluționare a comunistului 
Nicolae Ceaușescu. ilustrare a 
profundei sale înțelegeri asupra ne
voii de unitate a poporului in dreap
ta sa luptă. într-un timp foarte 
scurt, de numai 2—3 ani. comuniștii 
au pus Ia ordinea zilei problema po
litică esențială a frontului unic na
țional și popular, antifascist și 
antiimperialist, precum și aceea a 
unirii forțelor antifasciste pe plan 
internațional.

Cele mai înălțătoare pagini de 
eroism si jertfă patriotică, revolu
ționară, au fost înscrise de comu
niști în lupta directă a întregului 
popor, cu arma in mină. împotriva 
ocupației fasciste. împotriva ampu
tării teritoriului național. Salvarea 
patriei mai presus de orice a călăuzit 
și marea izbîndă istorică din August 
1944 care nu era posibilă decît prin 
realizarea de către comuniști a celei 
mai largi expresii de pină atunci a 
unității naționale — coaliția tuturor 
forțelor politice patriotice, democra
tice. antifasciste — într-un moment 
istoric hotăritor pentru insăsi soarta 
poporului român ; această realizare 
politică rămîne de excepțională va
loare în ansamblul istoriei univer
sale a epocii. Partidul Comunist 
Român s-a dovedit a fi cel mai ferm 
și cel mai dîrz factor politic care a 
asigurat apărarea si eliberarea pa
triei. continuator direct al celor ce 
au înfăptuit „Marea Unire" de acum 
67 de ani.

Construirea si dezvoltarea mul
tilaterală a socialismului în Româ-

nia. operă istorică înfăptuită sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, au asigurat ridicarea unității 
naționale Ia rangul de unitate socia
listă. bazată pe deplina egalitate a 
tuturor fiilor patriei, perfectionarea 
continuă a sistemului nostru Dolitic, 
creșterea fără precedent a conștiinței 
sociale, a sentimentului de demni
tate națională, a patriotismului so
cialist. revoluționar. în acest cadru 
politic se situează si asigurarea de
finitivă a statutului demn al națio
nalităților conlocuitoare din tara 
noastră, precum si promovarea largă 
a politicii noastre externe active, di
namice. bazată pe generoasele și 
fecundele principii ale colaborării 
internaționale, solidarității militante, 
prieteniei si păcii. în același cadru se 
înscrie si promovarea consecventă de 
către partidul nostru în primele 
rinduri ne plan international a ma
rilor idei referitoare la rolul națiu
nii si al statelor naționale suverane, 
independente în lumea contempora
nă si în cea de miine. în socialism 
si în comunism.

Larga si creatoarea deschidere po- 
litico-ideologică inaugurată de al 
IX-lea Congres al partidului rămîne 
determinantă și pentru înțelegerea 
tot mai profundă a adevărului că tot 
ce s-a realizat trainic, constructiv, 
definitiv in această tară minunată, 
în istoria ei modernă si contempora
nă. poartă amprenta puternică a 
unității naționale, a unității de ac
țiune a tuturor fiilor patriei, in 
frunte cu cele mai înaintate forte 
ale progresului. Beneficiem astăzi, 
în acest sens, de cea mai cuprinză
toare si profundă apreciere si 
cinstire a întregii noastre istorii, și 
în acest cadru a Marii Uniri din 
1918. formulată în documentele 
partidului. în vasta operă a secre
tarului general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Aniversarea care 
se aDropie nrileiuieste într-o aseme
nea amplă perspectivă însemnele 
înaltei cinstiri a întregii noastre is
torii unitare — o istorie de luntă 
Dentru unitatea națională, anărarea 
si întărirea suveranității oatriei. 
pentru crearea si dezvoltarea valori
lor morale, materiale si spirituale 
ale socialismului în tara noastră — 
evidențiază îndatoririle sacre ale 

■ tuturor fiilor României socialiste, de 
a duce mai departe torta înainta
șilor.

Arta de a găsi drumul către spectator
a

politice

a rămas 
Unirii11, 

sale din

„Esențial este să nu devii niciodată
prizonier al obișnuinței"

— Orice adaos calitativ la 
munca noastră, orice creș
tere în sensul performantei 
tehnice se realizează numai 
cu un considerabil consum 
etic...

Acesta a fost primul răs
puns in convorbirea pe care 
am purtat-o cu ing. Roland 
Eugen Ionescu, directorul 
întreprinderii „Electronica" 
București.

— Ce înțelegeți prin 
„consum etic" 1 l-am între
bat in continuare.

Directorul avea pe masă 
ziarul în care s-a publi
cat cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la re
centa Plenară a Comitetu
lui Central. Mi-a răspuns 
indicînd un pasaj din 
cuvîntare :

— Uitați-vă aici, tovară
șul Nicolae Ceaușescu ne 
cere nouă, producătorilor 
din industrie, unităților si 
ministerelor, să dăm o aten
ție deosebită ridicării nive
lului tehnic al producției. 
Pentru că aceasta este acum 
o condiție esențială a dez
voltării noastre economice 
și sociale. Și explică mai 
departe, cum a făcut-o și 
în alte rînduri, cum o face 
mereu, că pentru asta este 
nevoie să crească nivelul 
conștiinței revoluționare a 
celor care sînt proprietari 
ai mijloacelor de produc
ție, producători și benefi
ciari. Consum etic ? Aceas
ta înseamnă : să nu-ti pre
cupețești eforturile.'să pui 
în folosul muncii tale toa
tă puterea ta de creație. 
Dacă ar fi să vă vorbesc în 
termenii profesiei mele, ar 
trebui să vă explic cum e 
cu transferul de electroni 
de la catod la anod prin 
care se realizează o trans
formare. o creștere calita
tivă a proprietăților unei 
valori. în cazul de care 
spuneam, transferul se face 
de la conștiința noastră, de 
la modul în care ne conce
pem atribuțiile si răspun
derile la munca noastră 
efectivă. Operația nu

face fără un consum. Care, 
de data aceasta, este un 
consum etic. De implicare, 
de participare, de trăire in
tensă în numele unei mari 
idei.

— Vorbiți, bănuiesc, si în 
numele unei experiențe 
proprii.

— Firește. Această între
prindere. cunoscută prin 
produsele ei în toate case
le, a trebuit să parcurgă, 
în ultimii ani, drumul 
spre performanțe tehnice 
în măsură să confere 
produselor însușiri superi-

— Destule. Cea mai im
portantă ' ar fi aceea că 
pentru nou trebuie să duci, 
cu adevărat, o bătălie. A- 
colo unde s-a statornicit, 
de multă vreme, un 
de lucru rutinier, 
mult timp nu s-a 
schimbat nimic, nici 
dusul, nici modul de a-l 
realiza, oamenii devin pri
zonierii obișnuinței. Erau 
în producție niște tipuri de 
televizoare. Erau televizoa
re ? Erau. Mergeau ? Mer
geau. Atunci ce mai voiam 
de la ele ? Voiam să fie

mod 
unde 
. mai 
pro-

cesului de producție mobi
litate și dinamism. A tre
buit să recreăm și să re- 
gindim unele lucruri, nu 
să inventăm ceva cu totul 
și cu totul nou. Totuși 
creația tehnică a avut un 
cuvint greu de spus. în 
conceperea -unor tehnologii, 
a unor fluxuri de produc
ție. Și, uneori, a unor „chi
chițe" totuși foarte impor
tante. Cum ar fi, de exem
plu. coloranții pentru ma
sele plastice. Se aduceau 
din import. Dar un chimist 
de-al nostru, pus la ambi-

CONVORBIRI CU PROMOTORI
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR :

oare de modernitate, de 
competitivitate, de diversi
tate. In intervalul acesta a 
devenit foarte limpede pen
tru noi că modernizările de 
tehnologii, de organizare a 
producției și a muncii, de 
concepție tehnică cer o 
foarte serioasă implicare 
morală, o trăire la cea mai 
înaltă temperatură pentru 
a face ca în colectiv domi
nante să devină principiile 
potrivit cărora oamenii să 
acționeze cu conștiinciozita
te, cu dăruire, cu ingenio
zitate și competentă. Lupta 
pentru performanta tehni
că este o luptă a omului 
cu sine, cu propriile limite 
de cunoaștere, o luptă 
care cere însușiri morale 
tari, cum sînt tenacitatea, 
răbdarea, dăruirea, credin
ța în succes. Aceste însu
șiri nu vin nici ele de la 
sine. Sînt un rezultat al 
creșterii, al educației, deci 
al unui efort. Care este, 
într-adevăr. efort.

— Ultimul interval, de 
care vorbeați, v-a oferit și 
în această privință unele 
concluzii ?

18.15.
O Sper să ne mal vedem : VICTO
RIA (16 28 79) — 9: 11: 13: 15: 17: 19. 
FLAMURA (85 77 12) — 9: 11 : 13: 15: 
17: 19.
0 Căsătorie cu repetiție : Festival 
(15 63 84) — 9: 11 : 13: 15: 17; 19. MIO
RIȚA (14 27 14) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19. 
0 Evadarea: DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
— 15: 17: 19.

(23 94 10)
0 Promisiuni : 
9: 11: 13: 15:
(35 15 17) — 15: 17: 19.
0 Fata fără zestre: PATRIA (11 86 25) 

-----  ----- . FAVORIT
15.45: 18.30.

9: 12: 15: 18.
Kraljevo : SCALA 

13: 15: 17: 19.15, 
- 9: ii: 13: 15:

— 9: 12: 15.30:
(45 31 70) — 8.15: 13.15
EXCELSIOR (65 49 45) - 
® Trenul de 
(11 03 72) —9: 11; 
GRIVITA (17 08 58) 
17: 19.
© Legenda dragostei s LUMINA

0 Aripi zâpadâ î VIITORUL
(10 67 40) — 15: 17: 19.
© Cu miinile curate : PROGRESUL 

15: 17: 19.
STUDIO (59 53 15) — 
17: 19. POPULAR

moderne. performante, 
competitive, cu o prezen
tare estetică „la modă" — 
moda are aici o foarte 
mare importanță. Voiam 
ca. un tip de televi
zor să nu se învechească 
mai mult de un an. un an 
și jumătate. Si chiar am 
realizat acest lucru Dar a 
trebuit să rupem firele o- 
bișnuintei, să spargem stă- 
vilarele rutinei, să creăm 
pofta pentru nou. Si a fost 
greu.

— Nu îmi închipui că o 
schimbare ca aceea de care 
ați vorbit s-a putut pro
duce fără aportul unor oa
meni de concepție tehnică, 
în ce fel se implică aici 
„consumul etic" ?

— Să ne înțelegem, noi 
n-am schimbat din temelii 
tehnica fabricării televizoa
relor. de exemplu — că 
mai avem și alte produse. 
Nici nu era cazul. Am fă
cut ceea ce trebuia făcut 
aici mai de mult ; am dat 
produselor noastre însuși
rile de modernitate și efi
cientă cerute de interesele 
economiei, am dat pro-

avem ne- 
o calitate 
doar un 
sută. Con-

ție. a tot amestecat și în
cercat, a tot frămintat în 
mojare substanțele Iui pină 
a izbutit niște retete. Am 
construit o stație pilot si 
acum ne producem toți co- 
lorantii de care 
voie și încă de 
excelentă. E 
exemplu dintr-o
diția, in privința asta, este 
ca acei oameni capabili de 
un act tehnic creator să 
înțeleagă necesitatea efor
tului, să fie „capacități" 
cum se spune și. firește, să 
le fie valorificată disponi
bilitatea. O disponibilitate 
care este și . de ordin mo
ral. Pentru că nici pasiu
nea pentru tehnică nu 
există in sine, e strict le
gată de un scop, de scopul 
ei social, de finalitatea ei 
în folosul general. Creația 
este dăruire. Noi. aici, nu 
putem întotdeauna, din pă
cate, să Ie creăm acestor 
oameni condițiile cele mai 
bune, trebuie să-i mai fo
losim și în acțiuni de mo
ment, în conjuncturi care 
ne cer numericeste oameni 
mai multi.

— Am auzit vorbindu-se

(14 74 16)
(20 33 40)

9; 12: 15: 18. FLACARA 
9‘ 12 * 15' 18

© Spectacol la Miraj’: LIRA (317171)
— 13: 17: 19. ARTA (213186) — 9; 
11; 13: 15: 17: 19.
® Adolescenții revoluției : COTRO- 
CENI (49 48 48) “ ' "
© Și viață, j 
FLOREASCA 
15: 17: 19.
© Aii Baba 
LODIA (11 13 
© Lovitură 
(79 71 26) — 9 
© Spartacus:
— 8.30; 11.30:

o) — 15: 17: 19.
si lacrimi, și dragoste : 

(33 29 71) — 9: 11: 13:

si cei 40 de hoți : ME- 
49) — 9: 12: 15: 18. 
fulgerătoare : VOLGA 
! II: 13: 15: 17: 19.

: LUCEAFĂRUL (15 87 67) 
15: 18.

A

pe aici despre o idee nouă 
privind controlul tehnic de 
calitate...

— Da. Tocmai citeam 
încă o dată pasajul 
din cuvîntar.ea tovarășului 
Nicolae Ceausescu referitor 
la necesitatea întăririi con
trolului tehnic de calitate 
pentru realizarea unei pro
ducții întru totul conforme 
cu programele stabilite. Si 
mă gîndeam că ideea noas
tră de a alcătui niște 
cercuri ale calității vine in 
întîmpinarea acestei cerin
țe. Plecăm de la ideea că 
cel mai bun control de ca
litate este cel care pornește 
de la producătorul însuși, 
din interiorul procesului 
productiv. Pentru că. în 
munca noastră, ca și in 
general în viată, esențial 
este să nu devii niciodată 
prizonier al obișnuinței. 
Intenționăm, deci, să creăm 
niște colective, pentru fie
care sector 
tie în 
formate 
lificati. 
ten ti si 
oameni.
într-o perioadă, cele mai 
frecvente abateri de la ca
litatea unor operații, să le 
analizeze și să găsească 
soluții pentru remedierea 
nu a greșelii în sine, ci a 
cauzelor care favorizează 
greșeala. Ne bizuim deci, 
cum ați sesizat probabil, 
tot pe un consum etic, pe 
însușirile morale ale pro
ducătorilor prin cei mai 
reprezentativi dintre ei. 
C.T.C.-ul propriu-zis va fi, 
deci, dublat de un control 
de conștiință din partea 
celor direct interesați — 
producătorii. Pentru că. re
venind la ideea de fond a 
convorbirii noastre, perfor
manta tehnică se obține 
printr-un foarte lung șir 
de participări individuale, 
printr-un larg consens al 
conștiințelor.

— Cred că e de ajuns. Vă 
mulțumesc.

de
parte.

din cei 
cei mai
mai conștiincioși 
Care, constatînd.

produc- 
colective 
mai ca- 

compe-

Mihai CARANFIL

Epoca noastră, epoca unor prefa
ceri radicale ale societății, a trans
formării condiției umane, pune în 
termeni noi, de o mare complexi
tate problemele fundamentale ale 
creației și ale manifestărilor sociale 
ale artei. Legile interne ale evolu
ției gindirii artistice, ca parte inte
grantă a devenirii cunoașterii, schim
bările istorice produse în sistemul 
general al artelor, evoluția mijloa
celor tehnico-științifice și revoluția 
mijloacelor comunicației de masă au. 
determinat modificări importante în 
ceea ce privește expresia artistică. 
Iar scenografia — această artă de 
generoasă sinteză, cu deosebita ei 
putere de a comunica, de a influen
ta — se înscrie printre domeniile cele 
mai importante de manifestare ale 
creativității românești. Numărul mare 
de teatre cu profiluri dintre cele mai 
variate existente, astăzi. în întrea
ga țară, existenta unei producții ci
nematografice în continuă creștere, 
varietatea cadrului scenografic im
pusă de spectacolele televiziunii au 
dus la o sporire substanțială, la o 
spectaculoasă dezvoltare a scenogra
fiei românești. Nu este vorba doar 
de o multiplicare a numărului de 
spectacole, ci mai ales de o abordare 
a acestor spectacole din punctul de 
vedere al calității, al complexelor 
relații pe care le implică legătura 
dintre public și spațiul de joc. Trie
nalele de scenografie — manifestări 
reprezentative din acest punct de 
vedere, integrate, temeinic vieții 
noastre artistice — s-au dovedit a fi 

. elocvente demonstrații asupra nive
lului calitativ Ia care se desfășoară 
astăzi creația românească a acestui 
domeniu, asupra rezultatelor 
sebite înregistrate pînă acum, 
rezultate destinate nu doar să 
în valoare deosebite înzestrări 
tistice, ci în egală măsură să-și do
vedească capacitatea de a comunica 
vizual, interesant, cu un public din 
ce în ce mai numeros, de a influen
ta. de a modela conștiințe.

Organizarea spațiului de spectacol, 
acțiune complexă care implică în 
mod deosebit lucrul de echipă, are. 
desigur, ca axă centrală creația sce
nografică (decor si costum), capabilă, 
așa cum ne-au dovedit-o multe din 
creațiile ultimilor ani. să stabilească 
reliefuri și conexiuni surprinzătoare 
cu textul dramatic. Sînt creații care 
au influențat adine conștiința pu
blicului, care s-au integrat cu ade
vărat culturii românești într-o emu
lative confruntare cu valori noi. ca
pabile să potențeze însăși viața tex
tului, să transforme scenografia în
tr-un fapt de trăire socială, complex 
prin însăsi structura lui. Căci nu tre
buie să uităm că arta spectacolului 
implică deopotrivă pe dramaturg, 
regizor, actor, scenograf, compozitor, 
coregraf, inginer de sunet într-o 
echipă prin ale cărei strădanii se 
întrupează, în spațiul feeric al sce
nei. spectacolul. Manifestare ce nu 
trăiește efectiv decît în răstimpul li
mitat, desigur, al desfășurării Iui. 
Iată de ce fotografiile din aceste spec
tacole. alături de schitele de costum, 
de proiectele de decor, de crochiuri, 
capabile să sugereze fie și numai 
cromatic ambianța desfășurării spec
tacolului. constituie in cazul unei 
manifestări de scenografie obiectul 
concret al expunerii. De la teatrul 
dramatic la acela de operă, de la 
teatrul de păpuși la filmul de ani
mație. si de aici la semnificative rea
lizări din domeniul creațiilor pen
tru televiziune si filmul artistic, sub 
ochiul privitorului se desfășoară, în 
sălile Dalles, lucrări variate ca vi
ziune artistică si rezolvare tehnică. 

I Mărturii ale acestor realizări, foto-

deo- 
' Sînt 
pună 

ar-

© Beckets CAPITOL (16 29 17) — 9; 
12; 15: 18.
© Contrabandiștii din Santa Lucia s 
BUCUREȘTI (15 61 54) - 9: 11 : " "
17; 19. FEROVIAR (50 51 40) - 
13: 15: 17: 19.............................
9; 11: 13: 15:
(83 50 13) — 11:
O Prințesă pe
9: 11: 13. Fiul
15: 17: 19: DOINA (16 35 38).
® Toate mi se intimpiă numai mie : 
TIMPURI NOI (156110) - 9: 11; 13: 
15: 17: 19.
© Superman s. BUZEȘTI (50 43 58) — 
15: 18.

13: 15: 
9: 11; 

GLORIA (47 46 75) — 
17: 19. CULTURAL
13: 15: 17: 19.
un bob de mazăre — 
căpitanului Blood —

teatre
@ Teatrul National (14 7171, sala 
mică) : Titanic'vals — 17: (sala Ate
lier) : Intre patru ochi (A) — 18.

„George Enescu"
Concert 

Octors

® Filarmonica
(15 68 75. Ateneu! Român) : 
simfonic. Dirijor : Georges ____
(Belgia). Solist : Valentin Gheorghiu 
— 18: (sala Studio) : Recital de 
vioară Ion Georgescu. Iși dau con-

grafii. schite, machete de decor, ca
pabile să păstreze imaginea acestei 
sinteze complexe la care și-au adus 
contribuția colaboratori foarte dife
riți, au înregistrat o gamă largă de 
preocupări, cu rezultate de asemeni 
variate pe planul sintezei între re
zolvarea propriu-zis artistică și idei
le transmise cu ajutorul ei. Este vor
ba despre o complexă mediere prin 
Intermediul căreia textul dramatic 
ajunge să fie prezentat spectatorilor, 
de natură, in această nouă ediție a 
trienalei, să contureze, fie și sumar, 
ambianta unui climat artistic ce se 
dezvoltă animat de rîvna afirmării 
unor fundamentale opțiuni ideologice 
și artistice. Imaginea unor secvențe

însemnări despre 
trienala de scenografie

din marile spectacole prilejuite de 
marcante evenimente social-politice 
ale tării exprimă poate în modul cel 
mai direct această conștiință civică, 
preocuparea, vizibilă, de altfel, și în 
multe din imaginile spectacolelor de 
gală prezentate de studiourile noas
tre de televiziune, de edificare a 
unor ample manifestări cu adînci 
înțelesuri sociale.

Valorificînd calitățile unor texte 
aparținînd dramaturgiei românești 
clasice și contemporane, cele mai 
multe dintre montările scenice ale 
ultimilor ani au demonstrat capaci
tatea scenografiei de a tălmăci și 
exprima convingător texte de- aleasă 
calitate. Rînd pe rînd, schițe sau 
imagini din spectacolele, foarte nu
meroase, a căror scenografie a fost 
semnată de Traian Nițescu, Vittorio 
Holtier, Elena Pătrășcanu-Veakis, 
Paul Bortnovski, Ion Bobeică, Va- 
sile Rotaru, Sandu Maftei, Moise 
Szalla Emil. Vasile Jurje. Victor 
Crețulescu, Gh. Rasovszki, Mircea 
Rîbinski. Eugenia Bassa-Crîșmaru, 
Rodica Arghir-Porumbel și alții au 
pus in valoare o pluralitate a moda
lităților de expresie, continua încer
care de adecvare a gîndirii plastice 
Ia textul literar. Complexele compo
ziții scenografice realizate d§ Mihai 
Tofan, Ruxandra Birsan, Sorin No
vac. Gh. Matei. Gh. Codrea ș.a. au 
demonstrat interesul pasionat pen
tru faptul devenit istorie, adeziunea 
la marile teme ale epopeii națio
nale. Armonia compozițională, son
darea complexă a posibilităților de 
expresie oferite de scenografie au 
contribuit de asemeni la conturarea 
atmosferei specifice a unor cunoscu
te lucrări din dramaturgia universa
lă. Și n-ar fi decît să amintim.

cursul Andrei Tinăsescu — pian. Ale
xandru Matei — percuție — 17.30.
© Opera Română (13 18 57) : Cocoșa- 
tul de la Notre-Dame — I"
• Teatrul de operetă 
Liliacul — 17.30.
9 Teatrul „Lucia Sturdza
(sala Schitu Măgureanu, ______ _
Amintiri — 17.30: (sala Grădina Icoa
nei. 11 95 44) : Eunucul — 17,30.
@ Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, 
fluturi — 17.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 17.30.
® Teatrul de comedie (16 64 60) ; 
Măseaua de minte — 17,30.

17.
(14 80 11) :

Bulandra"
14 75 46) :

fără pretenția de a putea epuiza lista 
reușitelor, creațiile lui Dan Jitianu, 
Romulus Feneș, Onisim Colta, Nadi
na Scriba, Florin Harasim, Florin 
Grama, Diana Ioan, Mosorescu Gh., 
Viorica Petrovici, Th. Constanți- 
nescu.

Filmul de animație, bogat repre
zentat prin creațiile unor cunoscuți 
realizatori ca Ion Popeșcu Gopo, Ion 
Truică, Liana Petruțiu, Aurelia Ma
tei, Luminița Cazacu, Izabela Pe- 
trașincu, Radu Igaszag, Tatiana Apa- 
hideanu. Anca Florea-Olteanu, Zeno 
Bogdănescu ș.a.. vine o dată mai 
mult să ilustreze domeniul multiplu 
și divers interferent al scenografiei 
atît ca dăruire și proiecție a talen
tului, cit și ca integrare structurală 
cu infinita diversitate a realităților 
specifice unui gen destinat să se 
adreseze cu precădere micilor spec
tatori. Ca de altfel si teatrul de pă
puși. cu realizări remarcabile sem
nate în ultimii ani de creatori din 
întreaga țară, printre care amintim 
pe Zizi Frențiu, Vilhelm Bblbny, De
lia Ioanid, Sever Frențiu, Mioara 
Buescu, Irina Borovski, Mircea Nico- 
Iau, T. Marinete, Zoe Eisele. Ella 
Conovici s.a.

Scenografia pentru televiziune si 
film, considerată de multe ori o ce
nușăreasă a genului sau pur si sim
plu ignorată, este acum pusă in va
loare prin realizări de prestigiu ale 
marelui și micului ecran, prin rea
lizări care atestă necesarul unor 
spectacole de teatru TV. ale unor 
emisiuni muzicale, de artă populară 
sau destinat^ copiilor. Creatori pre
cum Traian Nițescu, Ladislau La- 
banez, Cătălin Popescu, Victor Țapu, 
St. Marițan, Vîlcu Timonu-Elena, 
Cristian Niculescu, Ioana Cantunari, 
Teodora Dinulescu, Ortensia Geor
gescu, Elena Fortu, Dana Dămăcea- 
nu. Ileana Oroveanu. pentru a cita 
doar ce cîtiva dintre realizatori, 
și-au afirmat capacitatea de a sta
bili o consonanță cu dinamismul 
ambiantei spectacolului, de a impu
ne creația scenografică ca o compo
nentă esențială a fiecărei manifestări 
în parte.

Variate formule de integrare arhi
tectonică și plastică prezentate în 
această amplă manifestare de crea
tori din întreaga 
acum, in această 
nalei, admirabile 
se purtătoare ale 
reunit variate forme de creație cul
turală. în dorința de a descoperi un
ghiuri noi de situare în lumea fie
cărui spectacol, de a contribui la 
sporirea forței de comunicare, la 
stabilirea unui impact mai adînc în 
conștiința publicului.

tară s-au dovedit 
nouă ediție a trie- 
sau doar ingenioa- 
ideilor textelor, au

Marina PREUTU

© Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Studio) : Sentimente si nafta
lină — 18: (sala Magheru) : Scapino
— 17.30.
ffi Teatrul Giuiesti (sala Majestic. 
14 72 34) : Cursa de Viena — 18.
© Teatrul satirlc-muzicai „C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — 17.30: (sala Victoria,
50 58 65) : Băiatul cu stlcleți — 18.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini Ia izvoare
— 18.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9: Cenușăreasa 
— 15; Mary Poppins — 18.
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Excelenței Sale Domnului JOSEPH SAIDU MOMOH
Președinte al Republicii Sierra Leone

FREETOWN

Cu prilejul preluării funcției de președinte al Republicii Sierra Leone, 
vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de succes in îndeplinirea 
înaltei misiuni încredințate.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare dintre 
România și Sierra Leone se vor dezvolta tot mai mult, spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii in lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală' -iar poporului tării dum
neavoastră progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc cordial pentru felicitările transmise cu prilejul Zilei na
ționale a Austriei și vă exprim, la rindul meu. cele mai bune urări pentru 
fericirea dumneavoastră personală, pentru un viitor fericit al poporului 
român.

RUDOLF KIRCHSCHLĂGER
Președintele federal al Republicii Austria

ÎN COLECȚIA
Din gîndirea economică 

a președintelui României,

NICOLAE CEAUȘESCU 
în Editura politică a apărut volumul: 

„TRANSFORMĂM CALITATIVE ÎN DEZVOLTAREA 
ECONOMIEI ROMANEȘTI"

Cronica zilei

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

:DIN VEȘTILEATRANSMISE^IERI^țCO^SPONDENȚH^^CÎNTEir'•'

în cadrul schimburilor culturale 
dintre România și Canada, la Muzeul 
de artă din Cluj-Napoca s-a deschis 
o expoziție canadiană de grafică.

t V
20.00 Telejurnal
20,30 Știința — forță motrice a pro

gresului economlco-soclal

Răspundere maximă pentru calitate!
(Urmare din pag. I) 
mare de lucrări, neglijează uneori 
problema calității acestora. Motiv 
pentru care nu sînt aplicate riguros 
măsurile care privesc organizarea 
rațională a muncii oamenilor din 
subordine, exercitarea controlului pe 
faze și ansamblul lucrărilor, recepția 
materialelor și utilajelor sosite pe 
șantiere, promovarea unor tehnologii 
de execuție menite să confere sigu
ranță deplină și înaltă calitate fiecă
rei operații și lucrări executate.

Așadar, cum trebuie acționat acum, 
tn această perioadă în care efortu
rile-pentru reducerea duratei lucră
rilor trebuie să se îmbine cu grija 
și răspunderea permanentă pentru 
calitate ?

Concomitent cu organizarea judi
cioasă a întregii activități de con- 
strucții-montaj, asigurarea efectivă a 
controlului tehnic de calitate este 
condiția principală menită să intro
ducă ordine și disciplină desăvirșite 
în acest domeniu. Subliniem această 
cerință, deoarece, deși este învestit 
cu răspunderi mari, totuși compar
timentul de specialitate, care asigu
ră controlul tehnic de calitate, se 
află, pe nu puține șantiere,' într-o 
postură de verigă secundară, redus 
ca activitate și slăbit ca autoritate. 
Iată de ce socotim că reconsiderarea 
importantei acestor compartimente, 
revitalizarea activității lor condițio
nează nemijlocit calitatea corespun
zătoare a lucrărilor realizate. De
sigur, nu minimalizăm cîtuși de puțin 
rolul și atribuțiile specialiștilor de 
pe șantiere. Dimpotrivă, maiștrii, 
tehnicienii și inginerii, conducătorii 
de lucrări au datoria să vegheze cu 
exigență maximă la respectarea în
tocmai a prevederilor din proiecte, 
să asigure o asistență tehnică per
manentă și competentă. Aportul lor, 
uneori scăzut, la îmbunătățirea cali
tății lucrărilor scoate în evidență 
optica deformată a unora dintre ei, 
potrivit căreia greșelile în execuție 
ar constitui un „rău necesar". Este 
vorba de o mentalitate greșită, păgu
bitoare, în spatele căreia se ascunde 
comoditatea cu care sînt îndeplinite 
sarcinile încredințate, formalismul cu 
care sînt tratate atribuțiile impor
tante conferite prin reglementările 
în vigoare.

Recepționarea cu exigență a ma
terialelor de construcții și utilajelor 
tehnologice primite pe șantiere — 
obligație de la care nici un construc
tor și montor, nici un conducător de 
lucrări și șantier nu are voie să se 
abată — are o mare importanță pen
tru realizarea unor lucrări de calita
te. Cu toată hotărîrea trebuie să se 
pună capăt îngăduinței manifestate 
încă pe anumite șantiere față de ca
litatea necorespunzătoare a unor 
prefabricate, construcții metalice și 
materiale de construcții, în special 
termo și hidroizolatoare. în același 
timp, este absolut necesar să se efec
tueze un sever control al subansam- 
blurilor, echipamentelor și aparate
lor înainte de asamblarea lor. Nici 
o lucrare de montaj nu trebuie în
cepută pînă cînd nu există garanția

Au participat oameni de cultură și 
artă, un numeros public.

A fost prezent Jacques Simard, 
ambasadorul Canadei Ia București.

20.45 67 de ani de Ia făurirea statului 
national unitar român (color)

21.05 Un partid, un popor, o singură 
voință (color). Spectacol llterar- 
muzicai-coregraflc

21.40 Telejurnal
22.00 închiderea programului

certă că se va desfășura in condiții 
normale !

Desigur, problemele care privesc 
calitatea lucrărilor efectuate și pre
gătirea pînă in cele mai mici amă
nunte a intrării in funcțiune a noilor 
capacități de producție trebuie să 
preocupe în. cel mai inalt grad orga
nizațiile de partid de pe șantiere. 
Ținind seama că, în această privință, 
rolul hotărîtor il au oamenii — con
structorii, mentorii, șefii de brigăzi 
și antreprize — este necesar să se 
acționeze energic, prin diferite forme 
și mijloace ale muncii politico-educa
tive, pentru întronarea ordinii și dis
ciplinei în producție și în muncă, a 
spiritului de înaltă responsabilitate 
muncitorească la toate punctele-cheie 
de lucru. Concomitent, organizațiile 
de partid și conducerile șantierelor 
trebuie să se ocupe stăruitor de ri
dicarea continuă a nivelului de pre
gătire tehnico-profesională a con
structorilor și mentorilor. Este cît 
se poațe de evident că executarea în 
ritm susținut și de bună calitate a 
lucrărilor este posibilă numai cu oa
meni cu o înaltă calificare, cu o 
înaltă disciplină și răspundere.

Sub nici un motiv preocupările 
pentru grăbirea ritmului lucrărilor 
nu trebuie să se facă în detrimentul 
calității lor. Tot ceea ce este pre
văzut in proiecte trebuie dus la în
deplinire cu maximă rigurozitate. 
Totodată, este necesar să se efectueze 
cu cea mai mare răspundere probele 
mecanice și tehnologice. Facem a- 
ceastă precizare deoarece, pe alocuri, 
in dorința lor de a recupera o parte 
din timpul pierdut cu prelungirea 
nedorită a lucrărilor, unii beneficiari 
au tendința de a renunța la o parte 
din probe. Or, trebuie limpede în
țeles că orice încălcare a prevederi
lor legale în această privință poate 
să ducă, ulterior, după intrarea în 
exploatare, la funcționarea necores
punzătoare a instalațiilor, la întreru
peri frecvente ale producției și la în- 
tîrzieri în atingerea parametrilpr 
proiectați. '

O răspundere deosebită revine co
misiilor însărcinate cu' recepția noilor 
obiective de investiții. Rolul acestor 
comisii este cu claritate stabilit de 
lege lor le revine sarcina să supună 
unui sever si amănunțit examen ca
litatea tuturor lucrărilor, modul de 
funcționare a utilajelor, să verifice 
condițiile în care au fost efectuate 
probele mecanice și tehnologic?. Re
zultă deci că activitatea comisiilor 
de recepție nu constituie o simplă 
formalitate, ci, dimpotrivă, este o 
activitate de mare răspundere, esen
țială, pentru asigurarea intrării în 
producție a noilor capacități la ni
velul prevederilor din proiecte. Ca 
atare, comisiile de recepție au dato
ria Drincipală să aprecieze obiectiv 
realitatea, să vegheze cu intransi
gență la respectarea legalității pri
vind condițiile de punere în func
țiune. Numai acționîndu-se în acest 
mod se pot asigura condițiile teh- 
nico-organizatorice pentru ca pune
rea în funcțiune a noilor capacități 
să aibă loc în deplină concordanță 
cu normele din proiecte, pentru ca 
parametrii proiectați să fie atinși în 
cel mai scurt timp.

SIBIU : Noi capacități 
de producție

La întreprinderea „Balanța" din 
Sibiu, puternică unitate a industriei 
constructoare de mașini, a intrat 
in funcțiune, la termenul prevăzut, 
o nouă capacitate productivă. Este 
vorba de noua secție de sculărie a 
fabricii de elemente și echipamente 
hidropneumatice. dotată cu mașini 
și utilaje moderne, de mare com
plexitate tehnică. Intr-un stadiu 
avansat de execuție se află turnă
toria de precizie pentru elemente 
hidraulice de presiuni înalte. (Ni
colae Brujan).

TULCEA : Produse noi 
din materiale refolosibile

Oamenii muncii din unitățile in
dustriei mici din județul Tulcea 
si-au intensificat eforturile pentru 
recuperarea și reintroducerea în 
circuitul productiv a unor cantități 
tot mai mari de materiale recupe
rabile. In atelierele de industrie 
mică ale cooperativelor meșteșugă
rești s-au realizat în acest an pro
duse din materiale recuperabile în 
valoare de circa 100 milioane lei. 
Rezultate deosebite au obținut 
meșteșugarii din Măcin. Numai din 
resturi textile recuperate din pro
priile unităti si din alte întreprin
deri ale industriei ușoare din tară, 
ei au realizat saltele termoizolante 
necesare construcțiilor zootehnice, 
jucării. îmbrăcăminte pentru copii 
si altele. (Neculai Amibulesei).

CLUJ : Dezvoltarea 
și modernizarea 

transportului feroviar
Colectivul Antreprizei de con- 

structii-montai a Regionalei de căi 
ferate Cluj a realizat si dat in ex
ploatare, la Dej, o hală pentru 
întreținerea si repararea locomoti
velor electrice. Ea dispune de ate
liere dotate cu utilaje, masini- 
unelte si instalații de verificare a 
calității reparațiilor si reviziilor, 
contribuind la reducerea cheltuie
lilor efectuate cu deplasarea loco
motivelor la alte deoouri. scurtarea 
perioadei de scoatere din circulație 
a acestora', creșterea capacității de 
transport.

In acest an, colectivul antreprizei 
a construit si dat in funcțiune si 
alte obiective de ne raza Regiona
lei căi ferate Cluj. între care dez
voltarea stațiilor de cale ferată 
Oșorhei. Coșlariu si Cărei, racordu
rile de cale ferată pentru Centrala 
termoelectrică din Oradea și pen
tru fabricile de zahăr din Teiuș șl 
Cărei, ceea ce duce la sporirea ca
pacității de transport pentru că
lători și mărfuri în această parte 
a tării. (Marin Oprea).

încălțăminte de sezon 
practică, modernă

Magazinele comerțului de stat 
din Capitală și din întreagă tară 
sînt bine aprovizionate cu o gamă 
largă de încălțăminte de sezon 
pentru toate gusturile și preferin
țele. întreprinderi de renume din 
țară ca „Victoria“-Timișoara, „Dîm- 
bovița“-București, „Arta“-Oradea. 
„8 Mai“-Mediaș — ca să amintim 
doar cîteva — au trimis în maga
zine o multitudine de modele noi, 
elegante, durabile, din piele sau 
din înlocuitori din piele.

Pentru femei, dincolo de pantofii 
cu toc din antilopă sau velur pen
tru seară (să nu uităm că revelio
nul bate la usă !). dincolo de pan
tofii sport cu toc plat, cu șireturi 
sau fără, s-au pus în vînzare dife
rite tipuri de cizme cu sau fără 
toc. înalte, scurte sau gen ghea
tă. cu șnururi, cu tighele sau fără, 
îmblănite sau cu căptușeli rezis
tente. Sînt la modă cizmele cu fete 
din fîs. îmblănite, impermeabile, 
ghetuțele scurte, marcate cu guler 
și căptușite. /

Pentru bărbați se recomandă 
ghetele și cizmele tip mocasin, ghe
tele si cizmele îmblănite cu talpă 
din crep sau microporos. La rin
dul lor. copiii se bucură de o aten
ție specială. Magazinele comerțului 
de stat le oferă numeroase modele 
de cizmulițe viu colorate, din pie
le, inlocuitori din piele sau cau
ciuc, ghetute, pantofi sport, pre
ponderente fiind cizmulițele din 
fiș sau ghetele tip mocasini, fru
moase și funcționale.

Indiferent de magazinele pentru 
care optați — Bucur Obor, Cocorul. 
Unirea, Romarta din Capitală — 
sau marile magazine din Cluj-Na
poca. Tirgu Mureș, Iași. Bacău, 
Tirgu Jiu. Timișoara, Constanța. 
Brașov. Oradea etc., dincolo de un 
sfat util în ce privește modelul sau 
culoarea încălțămintei solicitate, 
lucrătorii comerciali vă vor oferi, 
cu siguranță, o Dereche de încăl
țăminte durabilă, de calitate.

RIMNICU SĂRAT : 
Producție-marfă 
peste prevederi

Actionind cu înaltă răspundere 
muncitorească pentru realizarea rit
mică a sarcinilbr de producție in 
toate fermele legumicole si in sec
toarele de industrializare, harnicul 
colectiv al întreprinderii de produ
cere si industrializare a legumelor 
și fructelor din orașul Rimnicu 
Sărat a raportat îndeplinirea înain
te de termen a prevederilor olanu
lui pe anul în curs si ne întregul 
cincinal. Pînă la sfîrsitul anului sa 
va realiza o productie-marfă su
plimentară în valoare de peste 20 
milioane lei. Este demn de eviden
țiat faptul că. în acest an. între
prinderea rîmniceană a depășit 
olanul la oroductia de legume din 
fermele oroorii. precum si sarci
nile stabilite oentru fabricarea con
servelor de legume. (Stelian 
Chiper).

MARAMUREȘ : Utilizarea 
eficientă a resurselor 

energetice
La secțiile Trustului S.M.A. Ma

ramureș au fost instalate panouri 
solare pentru producerea aoei 
calde necesare la cantine, economi- 
sindu-se importante cantităti de 
combustibil. După cum aflăm de la 
directorul trustului, inginerul Vir
gil Grobei. în urma măsurilor lua
te, pînă la primăvară numărul 
acestor panouri instalate la secții
le de mecanizare va soori de Dește 
trei ori. Totodată, se au în vedere 
și amenaiarea unor microhidrocen- 
trale la secțiile situate oe malul 
unor rîuri. ca ■ si construirea unor 
instalații eoliene, centru valorifi
carea cit mai comolexă a acestor 
resurse de energie. (Gheorghe 
Susa).

CARAȘ-SEVERIN : 
Cu sprijinul cetățenilor 
în centrul comunei Bănia a fost 

dat în folosință un nou pod de,.be
ton pentru circulația rutieră. La 
realizarea acestuia o însemnâtă 
contribuție și-au adus cetățenii lo
calității. Tot cu sprijinul locuitori
lor sînt finalizate in aceste zile 
două noi obiective edilitar-gospo- 
dărești și pe raza comunei Zăvoi, 
între altele, s-a construit un nou 
pod de 165 metri în satul Măgura. 
(Ion D. Cucu).

ROMAN : Produse noi 
cu performanțe superioare

La întreprinderea de țevi din Ro
man a început fabricarea- unui nou 
sortiment destinat industries eher-' 
getice : țevile din oțel refractar 
pentru cazanele de presiuni și tem
peraturi foarte înalte.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL © Ieri s-au disputat 

cele două meciuri restanță din cam
pionatul diviziei A la fotbal. La 
Buzău, lidera clasamentului, Steaua 
București, a întrecut cu 1—0 (0—0) 
formația locală Gloria, în timp ce 
la Slatina, F.C. Olt și Universitatea 
Craiova au terminat la egalitate: 
1-1 (1-0).

în clasament conduce în conti
nuare Steaua, care totalizează acum 
27 puncte (din 15 meciuri disputate 
— 12 victorii. 3 egaluri), urmată de 
Sportul studențesc (22 puncte), Di
namo și Universitatea Craiova (cite 
19 Duncte) etc.

Ținind seama că au mai rămas de 
jucat doar două etape, înseamnă — 
deci — că Steaua este practic de pe 
acum campioana de toamnă a țării.

@ Miercuri s-a disputat la Arad 
întilnirea internațională amicală de 
fotbal dintre selecționatele de ju
niori ale României și Bulgariei. Par
tida s-a încheiat cu scorul de 3—2 
(0—1) in favoarea tinerilor fotbaliști 
români.

ȘAH. „Cupa ' mondială" la șah 
(primul campionat al lumii pe echi
pe), desfășurată in orașul elvețian 
Lucerna, s-a încheiat cu victoria e- 
chipei U.R.S.S.' (Karpov, Iusupov, 
Polugaevski, Vaganian, Smîslov, Be- 
liavski, Cernin) care a totalizat 37,5

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 28 noiembrie, ora 20 — 1 de
cembrie. ora 20. In tară : Vremea va 
fi in general închisă, mai ales în prima 
parte a intervalului. Cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale. sub formă de oloaie, laoovită și 
ninsoare, iar în regiunile nordice vor 
predomina ninsorile. Izolat, cantitățile 
de apă vor depăși 15 litri pe metrul 
pătrat tn 24 de ore. Vîntul va sufla 
slab oină la moderat, cu Intensificări 
în estul și sud-vestul tării, precum ș! 

în cursul acestui an. laminoriștii 
din Roman au asimilat in fabrica
ție o gamă largă de țevi cu perfor
manțe calitative superioare desti
nate industriilor chimică, energeti
că. nucleară și forajului .marin, toa
te înlocuind importurile.

In aceste zile, aici se fac ultime
le pregătiri pentru asimilarea in 
producție a țevilor cu diametre mai 
mari de 20 de țoii, prevăzute in 
contractele anului viitor. (Constan
tin Blagovici).

DOLJ : Apartamente 
mai multe 

pentru oamenii muncii
Constructorii de locuințe din ju

dețul. Dolj depun eforturi stăruitoa
re pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ce le revin in profil te
ritorial. Astfel, in perioada care a 
trecut din acest an, au fost pre
date „la cheie" 3 300 apartamente 
pentru oamenii muncii din Craiova, 
Filiași, Calafat, Băilești și Segar- 
cea. La Filiași, bunăoară, prin da
rea in folosință a unui nou bloc, 
numărul apartamentelor construite 
în tinărul oraș a ajuns la 1 550. 
(Nicolae Băbălău).

ROȘIORI DE VEDE: 
O nouă cantină 
muncitorească

La întreprinderea mecanică de 
material rulant din orașul Roșiori 
de Vede s-a dat în folosință o mo
dernă cantină pentru oamenii mun
cii care lucrează aici. Zilnic ser
vesc masa peste 1 500 de oameni 
ai muncii din toate cele trei schim
buri. Noua cantină' dispune de o 
gospodărie-anexă, de unde se asi
gură, pentru prepararea meniurilor, 
produse agrOalimentare. Pentru în
călzirea apei menajere necesare 
cantinei și unităților-anexă se fo
losesc, în perioada sezonului cald, 
module de captatori solari. (Stan 
Ștefan).

BIHOR : Valorificarea 
resurselor neconvenționale 

de energie
La întreprinderea de sere din 

Oradea a fost finalizată o investi
ție care valorifică potențialul ter
mic din apele tehnologice de la 
„Alumina" — Oradea. Se asigură 
astfel încălzirea completă a 13 hec
tare, economisindu-se importante 
cantități de combustibil convențio
nal. Numai în acest an, prin ma
terializarea unui cuprinzător pro
gram de măsuri pentru punerea 
în valoare a resurselor neconven
ționale' de energie, în județul Bi
hor se. estimează realizarea unei 
economii de energie echivalentă 
cu 85 000 tone combustibil conven
țional. (Ioan Lăza).

puncte, fiind urmată în clasamentul 
final de Ungaria (34,5 puncte), An
glia (30,5 p), românia și Franța 
(cite 28,5 p). Elveția (27,5 p), R.P. 
Chineză (27 p), Argentina (25,5 p), 
R.F. Germania (23,5 p), selecționata 
Africii (7 p). întilnirile din ultima 
rundă, a 9-a, s-au soldat cu urmă
toarele rezultate : România — Ar
gentina 3—3 ; Franța — R.P. Chine
ză 3,5—2,5 ; Elveția — Anglia 4—2 ; 
Ungaria — Africa 5—1 ; U.R.S.S. —
R. F. Germania 3,5—2,5. © în turneul 
internațional feminin de șah de la 
Smederevska Palanka, după 8 runde 
și disputarea unor partide întrerup
te, in clasament conduce poloneza 
Hana Erenska — 6 puncte (1), ur
mată de suedeza Cramling — 5 
puncte (1). iugoslava Maximovici -r 
4,5 puncte, româncele Dana Nuțu și 
Elisabeta Poiihroniade — 4 puncte, 
Nana Aleksandria (U.R.S.S.) și Ve- 
roezi (Ungaria) — cîte 3,5 puncte etc.

VOLEI. în ziua a 4-a a „Cupei 
mondiale" de volei masculin s-au 
înregistrat următoarele t-ezultate :
S. U.A. - Argentina 3—2 ; U.R.S.S. 
— Egipt 3—0 ; Cehoslovacia — Co
reea de Sud 3—1 ; Brazilia — Ja
ponia 3—1, In . clasament conduce 
echipa S.U.A. (8 puncte), urmată de 
U.R.S.S. și Cehoslovacia (cîte 7 p), 
Argentina și Brazilia (cîte 6 p) etc.

tn zona de munte. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 6 șl 
plus 4 grade. local mal coborîte la 
sfirșltul intervalului tn nordul si cen
trul tării, dar mai ridicate pe Litoral, 
iar cele maxime între minus 4 șj plus 
6 grade, pe alocuri mal ridicate în 
sud. Local se va produce ceată si izo
lat polei. In București : Vreme în ge
neral închisă, cu cerul mai mult noros. 
Vor cădea precipitați! sub formă de 
burniță șl ploaie, cu tendință de trans
formare în lapovită și chiar ninsoare. 
Vînt slab pînă la moderat cu unele 
intensificări din sectorul estic. Tempe
raturile minime vor oscila între zero 
și 3 grade, tar cele maxime intre 2 și 
5 grade. Se va produce ceată, îndeo
sebi dimineața.

SARBATOAREA NAȚIONALA 
A REPUBLICII POPULARE

SOCIALISTE ALBANIA
Tovarășului RAMIZ ALIA

Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Socialiste Albania

Tovarășului ADIL CARCANI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania
Cu ocazia celei de-a 41-a aniversări a eliberării Albaniei și a victoriei 

revoluției populare. în numele poporului român, al Consiliului de Stat, al 
Consiliului de Miniștri și al nostru personal, vă transmitem sincere felicitări, 
iar poporului albanez multă fericire și cele mai bune urări de prosperitate.

Ne exprimăm încrederea că relațiile tradiționale de prietenie și colabo
rare româno-albaneze vor continua să se dezvolte și diversifice tot mai mult, 
în interesul popoarelor țărilor noastre, al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

La 29 noiembrie se împlinesc 41 
de ani de la eliberarea Albaniei de 
sub dominația fascistă și de Ia vic
toria revoluției populare. Patrioții 
albanezi, în frunte cu comuniștii, 
s-au . ridicat cu eroism împotriva 
ocupației străine, a fascismului, 
eliberarea deplină a tării consti
tuind o încununare a luptei înde
lungate pentru neatîrnare și liber
tate, contra exploatării, pentru 
dreptul . la existență de sine stă
tătoare.

Retrospectiva drumului parcurs 
în cele peste patru decenii pune 
în evidență realizările obținute în 
edificarea unei vieți noi. Sub con
ducerea Partidului Muncii din Al
bania, a fost înlăturată exploata
rea feudală și capitalistă, întreaga 
tară cunoscînd importante prefa
ceri înnoitoare. Un succes de sea
mă il constituie crearea și dez
voltarea industriei naționale, pe 
baza valorificării resurselor natu
rale ale țării.

Dezvoltarea agriculturii, pe baza 
irigațiilor, mecanizării și chimiză
rii, a creat condiții pentru con
struirea de întreprinderi ale indus
triei ușoare și alimentare. în an
samblu, capacitatea industriei a 
crescut de aproape șase ori în ul
timele două decenii. Toate aces
tea au făcut posibilă trecerea Al
baniei la stadiul de țară cu o eco-

De la Tirana la Vlora 
— însemnele înnoirilor

Orașul Vlora, locul în care la 
28 noiembrie 1912 a fost procla
mată independența de stat a Alba
niei, a cunoscut in anii socialismu
lui ,o. puternică dezvoltare indus
trială și urbanistică. Au fost mă
ri te ^șantierele de reparații navale, 
au fost construite o uzină de sodă' 
caustică și calcinată, alta de în
grășăminte chimice, o mare fabrică 
de conserve de pește, o uzină 
mecanică, tn peisajul liniștit, scăl
dat de apele Mării Ionice, cu vaste 
bulevarde flancate de palmieri și 
cactuși, s-au ridicat moderne' edi
ficii sociale, de învățămînt și cul
tură. între care și noua clădire ce 
adăpostește Muzeul Independenței. 
Aici se află numeroase documente 
despre activitatea primului guvern 
albanez condus de patriotul Isma
il Kemali, între 
care descoperim ---------------------
și unele expona- _T
te referitoare la NOlC uC aTUM
sprijinul acordat 
de poporul ro- --------- ;----------
mân mișcării ,de , 
renaștere națio’nală albaneză. Pen
tru trecutul glorios și vitejia lo
cuitorilor săi, Vlorei i-a fost acor
dat înaltul titlu de oraș-erou.

Ne continuăm drumul printre 
plantații de lămîi, măslini și por
tocali, paralel cu marea, dar și cu 
munți ce ating înălțimi de aproape 
2 000 de metri, tn această regiune 
au luat ființă o serie de între
prinderi agricole de prelucrare 
a produselor și dirijare a lor spre 
piața internă sau la export. 
Una dintre cele mai cunoscute 
este cea de la Ksamil, întemeiată 
și condusă de tineri care, ini
țial, au lucrat aici ca voluntari 
Ia terasarea colinelor. Astfel a 
luat ființă un mic orășel agri
col, cu școală și terenuri de. sport, 
cu policlinică, cu o. spațioasă 
casă de cultură. Pe aceeași înălțime 
s-a ridicat și un monument. în 
piatră dedicat miilor de tineri vo
luntari ce au participat la con
struirea teraselor. Răzleții’măslini 
de odinioară au fost înlocuiți pe 
tot întinsul tării cu vaste plantații 
de mare productivitate. In anul 
1950 în Albania erau 1 562 000 de 
măslini, iar in anul 1983 nOmărul 
lor se ridica la 5 271 000. estimîn- 
du-se ca la sfîrșitul actualului cin
cinal să depășească cifra de 6 mi
lioane.

Un scurt popas la renumita așe
zare arheologică de la Butrint îți 
dezvăluie impresionante pagini de 
istorie. Muzeul de' aici păstrează 
vestigii ale civilizațiilor iliră. grea
că, romană, bizantină. în timpul 
ocupației otomane a fost distrusă

Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

nomie de tip agrar-industrial. în
făptuirea programului partidului 
de dezvoltare în continuare a for
țelor de producție se materializea
ză în apariția de noi obiective ale 
industriei și agriculturii, în dez
voltarea generală a economiei na
ționale și, pe această bază, creș
terea nivelului de trai al poporu
lui.

Poporul român urmărește eu 
prietenie realizările poporului 
albanez în construcția socialis
tă. Intre popoarele român și 
albanez s-au • statornicit, încă 
în trecutul istoric, relații de 
prietenie și colaborare, caro 
s-au dezvoltat în anii puterii 
populare pe baza respectării prin
cipiilor independenței și suverani
tății naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc. O 
evoluție ascendentă a cunoscut co
laborarea economică. Volumul 
schimburilor de bunuri materiale 
s-a dublat in cincinalul precedent 
și cunoaște noi' creșteri semnifica
tive în prezent.

Fără îndoială că dezvoltarea co
laborării româno-albaneze este în 
interesul celor două popoare, al în
tăririi prieteniei dintre ele, ca și 
în folosul cauzei socialismului, pă
cii și colaborării internaționale.

o parte din cetate, dar ea rămine 
peste veacuri un simbol al unei 
bogate locuiri si civilizații umane, 
martoră a continuității ei. La Tira
na. istoricul Aleks Buda, președin
tele Academiei de Științe a R.P.S. 
Albania, abordînd unele probleme 
ale evoluției ' istoriei poporului al
banez, ale luptei sale pentru inde
pendență și suveranitate națională, 
avea să releve, în convorbirea 
avută, o serie de aspecte comune 
în dezvoltarea popoarelor din 
această zonă a Europei. El și-a 

' amintit cu multă plăcere despre 
discuțiile pe această temă purtate 

‘ cu ocazia participării la Congresul 
international de istorie de Ia Bucu
rești. relevînd fructuoasa colabora
re stabilită cu colegii români.

De la Shkodra, cel mai important 
oraș din nordul 
Albaniei. unde 
patrioții albanezi 
au dat ultimele 
lupte împotriva 
ocupantilor fas
ciști. în anii celui 

de-al doilea război mondial. înche
iate la 29 noiembrie 1944. am coborît 
în valea sălbatică a rîului Drin pen
tru a aiunge la cea mai mare hi
drocentrală electrică în construc
ție. cea de la Roman, care va avea 
o outere de 600 000 kW. Cu ani în 
urmă, la Vau i Deies. inginerul 
Cezar Babameto îmi vorbise des
pre programul de perspectivă pri
vind folosirea potențialului hidrau
lic al rîului Drin. Cînd încă nu 
se terminaseră lucrările la hidro
centrala de la Vau i Dejes, au 
început lucrările la hidrocentrala 
de la Fierza, cu o putere instalată 
de 500 000 kW, care a început să 
producă încă . din anul 1978, îar 
acum, la sfîrșitul celui de-al șap
telea cincinal albanez (1981—1985), 
este într-o fa’ă avansată hidrocen
trala de la Roman. Recent, au 
fost terminate lucrările barajului 
înalt de 92 de metri, al tunelului 
de aducțiune a apei spre lacul de 
acumulare. Marele potențial a ape
lor, una din cele mai însemnate bo
gății ale Albaniei, asigură în pre
zent 80 la sută din producția de 
energie electrică a țării, restul re
venind termocentralelor.

Folosirea judicioasă a resurselor 
naturale a propulsat economia na
țională. a dus la înflorirea unor 
zone mai slab populate, a permis 
înființarea de noi și moderne așe
zări. Sîrit realizări ce stau măr
turie profundelor transformări 
survenite in ultimele patru decenii 
de construcție socialistă in Albania.

Gelcu MAKSUTOV1C1
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
© TURBINE EOLIENE. In Fran- 

ța, societatea „Rennexport" a lansat, recent, 
pe piață o gamă de patru turbine eoliene 
cu puteri cuprinse între 6 și 70 kW și cu 
utilizări din cele mai variate. Astfel, primul 
model, cu o putere de 6 kW, este destinat 
pompării electrice a apei, de la mare adin
ei me, această turbină
Domne hidraulice cu 
extragere a apei de 6 metri cubi pe oră, 
de la 160 metri adîncime, și de 32 metri 
cubi, de la 40 metri adîncime. Al doilea 
model, cu o putere de 10 kW. poate asigura 
demarajul unor motoare electrice, din ca
drul unor instalații de desalinizare a anei 
de mare, prin osmoză directă ; de produ
cere a aerului condiționat ori a ghetii ne
cesare conservării alimentelor. Al treilea 
model, de 32 kW, prevăzut pentru vînturi 
slabe și medii, funcționează automat, fuirni- 
zînd curent electric alternativ trifazic, cu 
tensiune și frecvență regulate, căruia i se 
pot da toate întrebuințările obișnuite ale

puțind alimenta 
un debit de

electricității. In fine, ultimul model, de 70 
kW, are un rotor cu trei pale și diametrul 
de 12 metri și furnizează curent, începînd 
de la o viteză a vîntului de trei metri pe 
secundă. Orientarea corectă în bătaia vin- 
tului este asigurată de un servomotor cu 
comandă automată.
Această turbină este destinată așa-numite- 
lor „ferme de vînt", grupări de zeci și sute 
de instalații eoliene legate între ele care, 
din avion, par cirezi de vaci, la păscut. In 
S.U.A., în apropiere de Altamont, asemenea 
„ferme de vînt" asigură necesarul de cu
rent electric pentru 20 mii de case, econo
misindu-se astfel, anual, circa 250 mii barili 
de petrol.

activat de o giruetă.

© LASER PENTRU MARINARI.
In Uniunea Sovietică începe să se impună 
un nou tip de tar maritim cu laser care 
permite pătrunderea sigură în porturi, 
chiar pe vreme de ceață, a unor nave care 
altfel, pe timp nefavorabil, erau nevoite

să ancoreze în rada portului. Menținerea 
navelor pe axa culoarului care conduce în 
port este asigurată de un generator cuan
tic si de un dispozitiv ootico-mecanic spe
cial. De îndată ce vasul începe să devieze 
de la cursul corect, radiațiile emise de far 
devin intermitente, frecventa sclipirilor in- 
dicînd stingă ori dreapta, adică direcția in 
care trebuie s-o ia nava, ca să reintre in 
culoar.

De curind, un grup de specialiști din 
Kuibîșev a realizat un sistem cu laser ase
mănător și pentru dirijarea navigației flu
viale. încercările efectuate pe Neva și 
Volga au dovedit că noul sistem, gratie ra
zelor laterale emise, care marchează cu
loarul navigabil, se pretează foarte bine pe 
vreme de ceață, grăbind traversarea zonelor 
cu ecluze și poduri. La Leningrad, folosi
rea de repere luminoase laser, pe Neva, va 
permite economisirea a peste 660 mii ruble 
anual, prin accelerarea traficului naval. Cît 
privește traficul comercial de pe Volga,' cu 
un transport de milioane de tone de măr-

furi, economiile, grație Iaserulul-„pilot“, 
vor fi mult mai mari, apreciază specialiștii.

® UN TEZAUR IN PRIMEJDIE. 
E suficientă o parcurgere rapidă a „liste
lor .roșii" cuprinzînd animalele vertebrate 
și plantele pe cale de dispariție, pentru a 
constata cît de periclitat este, la ora actua
lă, tezaurul de floră și faună al Terrei. 
Recent, Uniunea internațională pentru apă
rarea naturii a întocmit asemenea liste și 
cu nevertebratele aflate în aceeași tragică 
situație. Noul inventar amănunțit cuprinde 
informații referitoare la peste 600 de specii 
amenințate să se stingă, oferind astfel 
prețioase date biologilor interesați de pro
blemele păstrării echilibrului ecologic.

Deosebit de alarmantă este și noua „listă 
roșie" referitoare exclusiv la R.F.G., în
tocmită. recent, de echipe insumînd 170 de 
biologi. Bilanțul ? Dintre speciile de 
animale vertebrate și nevertebrate exis
tente pînă nu demult în țară, peste 30 la

sută sînt pe cale de dispariție, ori. au și 
dispărut. Cît privește mamiferele, din cele 
94 de. specii care trăiau aici, 50 au dispărut 
deja, ori sînt amenințate să dispară. Pe 
bună drdptate afirmă deci ziarul ..Frankfur
ter Allgemeine Zeitung" că „aceste cifre 
sînt o oglindă a nepăsării oamenilor față 
de natura înconjurătoare".

© UN PAT GERMINATIV BUN 
Șl IEFTIN, Imensele halde de cenușă 
provenite din termocentralele pe cărbune, 
in loc să scoată din circuitul agricol în
semnate suprafețe, ele pot constitui un bun 
pat germinativ atit pentru culturile de 
cîmp. cît și pentru cele din grădini, ame- 
liorind capacitatea solului de a retine apa. 
Această concluzie pe care cercetarea știin
țifică din mai multe țări a impus-o în ulti
ma vreme reiese și din experimentele cu
prinse în programul de cercetări al Depar
tamentului agriculturii din Australia. Fi-

nanțat de Comisia guvernamentală pentru 
energie, programul a prevăzut experimen
tarea a diferite metode de cultivare oe 
respectivele terenuri. Astfel. într-o veche 
carieră de calcar. în care era depozitată 
cenușă, s-a realizat o cultură cerealieră de 
secară, cit și o plantație de 3 000 de arbori 
și arbuști (specii continentale și de coas
tă). atit prin insămintare. cît și orin puieti. 
Arbuștii și arborii — dintre care unii au 
crescut 3.6 metri in numai 16 luni — au 
fost plantați în rînduri dese — fie într-un 
strat de nisip dispus deasuora „patului" de 
cenușă, fie direct în cenușă, fie într-un a- 
mestec de cenușă și nisip, cu sau fără în
grășăminte chimice. De notat că nici.pen
tru arbori și nici pentru cultura de secară, 
care a atins circa 1.2 metri înălțime, nu 
s-a recurs la irigații. Atit speciile continen
tale. cît și cele de coastă s-au dezvoltat 
bine, cele mai bune rezultate înregistrîn- 
du-se in cazul plantării directe in cenușă, 
doar cîteva dintre ele neadaptîndu-se con
dițiilor respective.

dinorizonturilecunoașterii
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j ife mesag! intre președintele 
mâniei $i preseflintele Zairului

întrevederi româno-nipone ORIENTUL MIJLOCIU
.SA 27 (Agerpres). — La 
a avut loc un schimb 

aje îritre tovarășul 
Jeaușescu. secretar general 
tului Comunist Român, pre- 

ș Republicii Socialiste. Româ- 
mareșalul Mobutu Șese Seko, 
ntele fondator al Mișcării 

.re a Revoluției, președintele 
ilicii Zair.

partea tovarășului 
ae Ceausescu si a tovarășei 

a Ceausescu s-au adresat pre- 
ntelui Mobutu Șese Seko și 
mnei Mobutu calde felicitări . cu 
leiul celei de-a XX-a. aniversări 
revoluției zaireze. precum si cele 

.ai bune urări de sănătate si ferici- 
e personală, de pace, progres si 
Jrosperitate pentru poporul zairez 
prieten.' ,

■ Mulțumind pentru felicitări si 
urări, președintele Mobutu. Șese 
Seko a jugat. la rîndul Său. să se 
transmită, . din partea, sa și a 
doamnei Mobutu. președintelui 
Nicolae Ceausescu . și tovarășei 
Elena Ceaușescu. un salut cordial și 
cele mai bune urări de sănătate si 
fericire personală, de noi succese în 
activitatea ne care o desfășoară pen
tru progresul și prosperitatea po

porului român prieten, pentru pro
movarea ideilor de pace, colaborare 
și -înțelegere în lume.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către șeful statului 
zairez a tovarășului Gheorghe 
Rădulescu. membru, al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
reprezentantul președintelui 
Nicolae Ceausescu la festivitățile or
ganizate cu ocazia celei de-a XX-a 
aniversări a revoluției zaireze.

în cadrul convorbirii s-a exprimat 
satisfacția pentru evoluția pozitivă 
a colaborării româno-zaireze. si s-a 
apreciat că există largi perspective 
de dezvoltare a schimburilor comer
ciale. si cooperării economice.

în cursul convorbirii au fost 
discutate, de asemenea, unele pro
bleme actuale ale vieții interna
ționale.

★
,Cu prilejul prezentei la Kinshasa, 

tovarășul Gheorghe Rădulescu a avut 
întrevederi cu conducători ai unor 
departamente economice din gu
vernul zairez. cu care au fost abor
date posibilitățile - de dezvoltare a 
schimburilor comerciale si a cooperă
rii economice dintre cele două țări.

Schimb de mesaje la nivel inalt româno-danez
COPENHAGA 27 (Agerpres). — 

în ’ numele președintelui Republi
cii Socialiste' România., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și al tovarășei 
Elena Ceaușescu, a fost transmis re
ginei Margareta a Il-a a Danemarcei 
și prințului Henrik un călduros me
saj de salut și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, 
precum și de pace și 'prosperitate po
porului danez prieten.

Mulțumind, regina Margareta a 
Il-â a rugat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu din partea sa și a 
prințului Henrik sentimentele de 
profundă stimă, împreună cu cor
diale urări de sănătate și fericire, de 
prosperitate pentru poporul român.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către regina Dane
marcei a tovarășului Ilie Văduva,

ministrul afacerilor externe, care, la 
invitația ministrului danez al aface
rilor externe, efectuează o vizită ofi
cială in această țară.

în cursul primirii, s-a exprimat 
dorința reciprocă de extindere și 
aprofundare a raporturilor româno- 
daneze atit pe plan bilateral, cit și 
pe arena internațională. în, interesul 
ambelor, țări, al cauzei păcii, înțele
gerii și colaborării in • Europa și in 
întreaga lume.

■fc

în timpul vizitei în Danemarca, 
ministrul român a avut o întîlnire 
cu Svend Jakobsen. președintele 
Folketingului (parlamentul) Dane
marcei. cu purtători de cuvînt și alți 
reprezentanți ai partidelor reprezen
tate în parlament.

TOKIO - 27 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, au fost transmise to
varășului Masashi Ishibashi. pre
ședintele Comitetului Central Exe
cutiv al Partidului Socialist din 5a- 
nonia. un salut prietenesc, precum 
si urări de sănătate si succes.

Mulțumind, tovarășul Masashi 
Ishibashi a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceausescu res
pectuoase salutări si cele mai bune 
urări de sănătate si fericire, de noi 
succese in activitatea ne care o des
fășoară in fruntea partidului și sta
tului român.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către tovarășul 
Masashi Ishibashi a tovarășului Ion 
Coman. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

în cadrul întrevederii s-a proce
dat la o informare reciprocă asupra 
activității celor două partide, expri- 
mindu-se dorința de a dezvolta in 
continuare raporturile dintre P.C.R. 
si P.S.J. Au fost abordate, totodată, 
unele aspecte ale situației interna
ționale.

Cu ocazia prezentei în Japonia, to
varășul Ion Coman a avut o între
vedere cu Susumu Nikaido. vicepre
ședinte al Partidului Liberal-Demo
crat (de guvernămînt) din Japonia. 
S. Nikaido a dat expresie, cu acest 
prilej, sentimentelor de stimă si înal
tă prețuire pe care le nutrește fată 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. fată de contribuția remarcabi
lă a șefului statului român la a- 
părarea păcii în lume, la dezvoltarea 
unor raporturi de prietenie si colabo
rare între toate ștatele. A rugat 
să se transmită președintelui 
Nicolae Ceausescu cele mai calde sa
lutări. sincere urări de sănătate si 
fericire, de succese tot mai mari în 
prodigioasa sa activitate.

Cu ocazia întrevederii a fost ex
primată dorința continuării contacte
lor dintre România si Japonia, me
nite să impulsioneze dezvoltarea oe 
multiple planuri a raporturilor din
tre cele două tari si popoare.

★
De asemenea, tovarășul Ion Coman 

s-a întilnit cu Osamu Inaba. pre
ședinte. si Setsu Shiga, secretar ge
neral al grupului parlamentar de 
prietenie Japonia — România.

Sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 

Moscova au luat sfirșit lucrările se
siunii Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
Deputății au aprobat planul de dez
voltare economică și socială și buge
tul de stat al' U.R.S.S. pe anul 1986, 
relatează agenția T.A.S.S. Aceste do
cumente au fost elaborate in spiritul 
proiectului Direcțiilor fundamentale 
ale dezvoltării economico-sociale a 
U.R.S.S. pe perioada 1986—1990 și, în 
perspectivă, pînă în anul 2000.

Mihail Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., a prezentat în ca
drul sesiunii un amplu raport cu pri
vire la intilnirea sovieto-americană 
la nivel inalt de la Geneva și conclu
ziile care se desprind din aceasta 
pentru politica externă a statului so
vietic. Sovietul Suprem al U.R.S.S. a 
adoptat apoi o hotărire cu privire lâ 
rezultatele intîlnirii dintre M.S. Gor
baciov. și Ronald Reagan.

Ședința Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.j
VARȘOVIA 27 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc ședința Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P. A fost pre
zentată o informare privind intilni
rea de la Praga a conducătorilor de 
partid și de stat ai țărilor partici
pante la Tratatul de la . Varșovia 
după convorbirile sovieto-americane 
la cel mai înalt nivel de la Geneva.

Biroul Politic a luat, de asemenea, 
cunoștință de raportul cu privire la 

‘vizita efectuată in România de Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Consi
liului de Stat al R.P. Polone.

în cadrul ședinței au fost dezbătu
te' planul de stat pe .anul viitor și 
condițiile pentru realizarea acestuia.

V
BAGDAD 27 (Agerpres). — Con

siliul Central al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei a lansat un apel 
la organizarea unei întîlniri a tutu
ror organizațiilor palestiniene, des
tinată să ducă la restabilirea uni
tății palestiniene. într-o declarație 
difuzată la încheierea reuniunii sale 
desfășurate la Bagdad, sub condu
cerea lui Yasser Arafat; președinte
le Comitetului Executiv al O.E.P.. și 
citată de agenția France Presse. Con
siliul Central al O.E.P. apreciază ne
cesar ca această întîlnire să se tină 
fără nici o condiție prealabilă. In
stanță intermediară între Consiliul 
National Palestinian si Comitetul 
Executiv al O.E.P.. Consiliul Cen
tral a invitat O.E.P. să întreprindă 
măsurile necesare pentru stabilirea 
locului si datei unei astfel de intîl- 
niri.

BEIRUT 27 (Agerpres). — Miercuri, 
în Beirutul de vest, forța comună 
compusă din. membri ai milițiilor șii- 
te și druze a continuat să acționeze 
pentru respectarea încetării focului.

în sudul țării, un.automobil-capca- 
nă avind la bord o tinără de 17 ani 
a explodat in apropierea unui post 
israelian și al trupelor așa-zjsei Ar
mate a Sudului Libanului, in apro
piere de Jezzine. provocînd victime.

Totodată, forte libaneze de rezis
tentă au bombardat și incendiat po
ziții ale milițiilor libaneze marionetă 
create și finanțate de Israel.

Agenția A.P. relevă că avioane is- 
raeliene au survolat la mare înălțime 
regiuni din Liban, intre care și capi
tala țării.

BAGDAD 27 (Agerpres). — Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei 
a precizat că teroriștii care au de
turnat recent avionul egiptean de 
pasageri nu au nici o legătură „direc
tă sau indirectă cu poporul palesti
nian", informează agenția INA, care 
citează o oficialitate a O.E.P.

CAIRO 27 (Agerpres). — Egiptul a 
adresat guvernului maltez cererea 
oficială de extrădare a singurului te
rorist supraviețuitor din grupul care 
a deturnat sîmbătă avionul egiptean 
„Boeing .737", de la Atena spre Val
letta, Informează agenția M.E.N., ci
tată de A.P. și U.P.I. Teroristul res
pectiv se află în prezent sub îngri
jiri medicale Ia un spital maltez.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII ISLAMICE MAURITANIA

pYcplpntpi Sinlp

Colonel MAAOUYA OULD SID’ AHMED TAYA
Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, 

șef al statului Republica Islamică Mauritania
NOUAKCHOTT

Cu prilejul aniversării a 25 de ani de la proclamarea independentei Re
publicii Islamice Mauritania vă adresez calde felicitări și cele mai bune 
urări.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare statornicite 
Intre Republica Socialistă România și Republica'Islamică Mauritania se vor 
dezvolta tot mai mult in viitor, în folosul’popoarelor român și mauritanian, 
al cauzei păcii, independenței naționale, colaborării și înțelegerii în lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului mauritanian 
prieten progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Pentru Republica 
Islamică Mauritania — 
stat care își sărbăto
rește la 28 noiembrie 
cea de-a XXV-a ani
versare a proclamării 
Independentei — con
struirea orașului Noua
kchott reprezintă un 
simbol al eforturilor 
depuse pe calea dez
voltării de sine stătă
toare. a lichidării gre
lei moșteniri colonia
le. în pragul dobîn- 
dirii independentei, 
Mauritania nu avea pe 
teritoriul său un oraș 
care să poată înde
plini cit de cit atribu
tele unei capitale. Iată 
de ce. de la început, 
unul din obiectivele 
prioritare ale tinăru- 
lui stat l-a constituit 
înălțarea capitalei, te
nacitatea locuitorilor 
biruind vitregiile unei 
naturi aride, avind 
drept caracteristică 
dominantă nisipurile 
spulberate continuu de 
vint. în noul oraș au

apărut primele unități 
economice, s-au înăl
țat numeroase edificii 
social-culturale, co
voarele de asfalt ale 
bulevardelor străjuite 
de arbori stăvilesc o- 
fensiva nisipurilor. O- 
rașul s-a ridicat in 
pas cu punerea in va
loare a importantelor 
bogății ale subsolului 
— minereuri de fier și 
cupru, cositor și ura
niu, fosfați etc. Mai 
mult de o treime din 
veniturile bugetare 
sint asigurate pe sea
ma exploatării zăcă
mintelor de minereu 
de fier, cu un înalt 
conținut util. în ulti
mii ani, au început să 
fie exploatate rezerve
le de minereu de fier 
de la Guelb, estimate 
la 4 miliarde . tone. în 
ultima perioadă, s-au 
elaborat o serie de 
programe vizind dez
voltarea echilibrată a 
diferitelor sectoare e- 
conomice.

Consecventă politi
cii sale de colaborare 
și prietenie cu toate 
popoarele care au pă
șit pe drumul inde
pendenței. România 
socialistă a statornicit 
și dezvoltă raporturi 
da conlucrare rodnică, 
pe multiple planuri, 
cu Republica Islamică 
Mauritania, o contri
buție hotărîtoare la 
realizarea acestui curs 
avind convorbirile la 
cel mai înalt nivel. 
Documentele conve
nite in timpul dialo
gului' la nivel înalt 
evidențiază dorința 
comună de a întări pe 
mai' departe raporturi
le de cooperare in do
menii precum geo
logia. mineritul, pe
trochimia. pescuitul 
maritim, precum și in 
viata internațională, în 
interesul reciproc, al 
cauzei păcii, indepen
denței naționale, cola
borării și înțelegerii 
în lume.

Convorbiri româno-iordaniene
AMMAN 27 (Agerpres). — Prințul 

moștenitor al Iordaniei. Hassan Ibn 
Talal. l-a primit pe tovarășul Ion 
Constantinescu. ministru secretar de 
stat la Comitetul de Stat al Pla
nificării. președintele părții române 
în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-iordaniană de cooperare eco
nomică și științifică.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, prințul moșteni
tor a subliniat că regele Hussein al

Demers în problemele securității și colaborării 
în Europa

BONN 27 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția P.A.P., conducerea 
grupului de deputați in Seim 
ai Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez și cea a fracțiunii Partidului 
Social-Democrat din Bundestagul 
vest-german au elaborat o Declarație 
comună cu privire la problemele 
securității și colaborării in Europa, 
document ce urmează a fi, prezentat 
guvernelor celor două state. Docu
mentul, pregătit cu prilejul marcării 
a 15 ani de Ia semnarea Tratatului 

Iordaniei. întregul popor iordanian a- 
nreciază în mod deosebit si urmă
resc activitatea susti.nută si inițiati
vele valoroase ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, vechi și 
stimat prieten al ponorului iorda
nian. pentru găsirea unei soluții po
litice globale, de natură" să conducă 
Ia realizarea unei păci juste si trai
nice. în Orientul Mijlociu.

cu privire la bazele normalizării re
lațiilor dintre R.P. Polonă și R.F. 
Germania din 7 decembrie 1970. pre
cizează P.A.P., a fost aprobat de Bi
roul Politic al C.C. al P1M.U.P. și de 
Prezidiul P.S.D. din R.F.G. Declara
ția cheamă la elaborarea unei doc
trine' vizind securitatea comună Est- 
Ves.t, la crearea unei zone libere de 
arme nucleare și chimice în Europa 
centrală, la renunțarea la amplasarea 
armelor în Cosmos.

Iugoslavia se pronunță pentru dezvoltarea 
colaborării multilaterale cu țările vecine

«

BELGRAD 27 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția Taniug, la șe
dința Comitetului pentru politică ex
ternă al Consiliului Federal al Adu
nării R.S.F.I. s-a subliniat că rela
țiile bune cu vecinii reprezintă una 
din prioritățile politicii externe iugo
slave. R.S.F.I. — s-a arătat — se pro
nunță pentru dezvoltarea multilate
rală a colaborării cu țările vecine pe 
baze trainice și stabile, respectîn-

încheierea convorbirilor între E. Honecker și G. Husak
, BERLIN .. 27 (Agerpres). — R.D. 
(Jermâîiă șl R.S. Cehoslovacă apre
ciază că o sarcină de primă urgență 
o reprezintă încetarea amplasării de 
arme nucleare in Europa și reducerea 
numărului acestor arme — se spune 
în comunicatul dat publicității la 
Berlin, la încheierea convorbirilor 
dintre Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., președinte
le Consiliului de Stat al R.D.G., și 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C.C.. președintele RțS.C. în 
cadrul convorbirilor, precizează a- 
gențiile A.D.N. și C.T.K., s-a reafir
mat importanta inițiativelor vizind 

du-șe cunoscutele principii ale egali
tății in drepturi, suveranității, inte
grității teritoriale și neamestecului 
în' treburile interne.

S-a apreciat că recenta vizită în 
România a președintelui Consiliului 
Executiv Federal. Milka Planinț. a 
constituit o parte componentă a e- 
forturilor Iugoslaviei de a dezvolta 
și imbogăți, in continuare, colabora
rea cu vecinii săi.

instituirea de zone denuclearizate în 
diverse" zone ale Europei.’ precum și 
a creării unui coridor lipsit de arme 
nucleare de-a lungul liniei de demar
cație dintre țările N.A.T.O. și state
le membre ale Tratatului de la Var
șovia. A fost exprimată. totodată, 
speranța că recenta reuniune la ni
vel inalt sovieto-americană va con
tribui la realizarea de progrese și în
țelegeri pentru rezolvarea probleme
lor cardinale privind cursa înarmări
lor.

Părțile au evidențiat dorința de a 
extinde și adinei relațiile bilaterale 
pe multiple planuri.

DE

ÎNTREVEDERE. Jânos Kădâr, 
secretar general al P.M.S.U.. a 

1 avut o întrevedere cu Franz Muhri, 
președintele P.C. din Austria, care 

I întreprinde o vizită in R.P. Unga
ră. După cum relatează agenția 
M.T.I.. convorbirea a prilejuit un 

I schimb de păreri privind activita
tea celor două partide. în cadrul 
analizei situației internaționale ac
tuale s-a subliniat necesitatea o- 

| crini cursei Înarmărilor. ' în con- 
[ text a fost exprimată speranța că 

întîlnirea sovieto-americană la cel 
■ mai înalt nivel de la Geneva va 

avea o influentă pozitivă asupra 
• situației internaționale.

I VIZITA ÎN R.S. VIETNAM. La
I Hanoi au avut loc miercuri convor

biri între Le Duan. secretar gene
ral al C.C. al P.C. din Vietnam.

I Fam Van Dong. președintele Con
siliului de Miniștri al R.S. Vietnam.

. și Rajiv Gandhi, primul ministru 

al Indiei, si persoanele oficiale In
diene care îl insotesc in vizita oe 
care o efectuează in Vietnam. A 
avut loc un schimb de opinii în 
probleme regionale si Internationa
le de interes reciproc.

ȘEDINȚA. La Niirnberg a avut 
Ioc ședința anuală a Biroului Fede
rației Internaționale a RezistențilOr 
(F.I.R.), care a dezbătut- probleme 
ale ihtdhsifit’ăriTluptei pentru pace’, 
destindere, dezarmare. împotriva 
neofascismului. neonazismului. te
rorismului si apartheidului. Din 
partea Comitetului român al foști
lor luptători și veteranilor de război 
împotriva fascismului a participat 
o delegație condusă de președin
tele acestuia, general-locot. (r) 
Andrei Neagu.

ANIVERSARE. Intr-un discurs 
pronunțat cu prilejul celei' de-a 
X-a aniversări a Zilei independen

tei. președintele Consiliului Națio
nal Militar din Suriname, Desire 
Bouterse; a' evidențiat importanța | 
realizării și consolidării unității 
naționale și a elaborării unei noi i 
Constituții a țării. El a anunțat, 
totodată', ridicarea interdicției pri- • 
vind activitatea partidelor politice 
interzise anterior.

LANSARE. La Cape Canaveral a 
fost lansată marți seara (miercuri I 
dimineața la ora 2,29. după ora 
Bucureștiului) naveta spațială a- 
mericană „Atlantis" in cea de-a . 
doua sa.' misiune orbitală și a 23-a 
misiune de la inițierea programu- I 
lui navetei spațiale. In prima zi de 
activitate, echipajul, . compus, din I 
șase astronaut! americani și un j 
mexican, a procedat la lansarea 
umila dintre cei trei sateliți de te- t 
lecomunțcații, precum și la primele 
experiențe și cercetări. I

ARESTARE. După șapte ani de 
urmărire, la Palermo a fost arestat | 
Bernardo Brusca, unul dintre șefii 
Mafiei, informează agenția France t 
Presse. El este acuzat de a fi parti-: 
cipat la asasinarea, la 3 septembrie I 
1982, a generalului de carabinieri 
Carlo Albșrto dalia Chiesa. prefec- I
tul regiunii Palermo, precum și de | 
alțe numeroase'crime.

Cuvîntarea rostită la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu a pus din 
nou in lumină importanța deosebită 
a opririi cursei inarmârilor și trece
rii la dezarmare, a reducerii cheltu
ielilor militare ale tuturor statelor. 
Nimic nu justifică - arăta secreta
rul general al partidului - conti
nuarea cheltuielilor militare, care 
creează mari greutăți in dezvoltarea 
economiilor naționale ale tuturor 
statelor, fără deosebire de orinduire 
social-politică. Cu deosebită forță 
de convingere sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că reducerea a- 
cestor cheltuieli — care au atins un 
nivel fără precedent - ar răspunde 
pe deplin cerințelor stringente ale 
ridicării bunăstării popoarelor.

Realitatea lumii contemporane a- 
rată intr-adevăr că iraționala cursă 
a înarmărilor și creșterea continuă 
a cheltuielilor militare, creind pri
mejdii fără precedent la adresa ci
vilizației umane, aruncă, în același 
timp, poveri uriașe pe umerii tutu
ror popoarelor.

Unul din domeniile în care se re
simt acut efectele profund dăună
toare ale cursei înarmărilor, ale 
cheltuielilor militare nesăbuite este, 
fără îndoială, cel al educației și 
invățămintului.

INVATAMÎNTUL — UNA DIN 
PRIMELE VICTIME ALE CURSEI 
ÎNARMĂRILOR. Asigurarea accesu
lui la școală, la o pregătire corespun
zătoare a generațiilor tinere, ca și a 
adulților se înscrie la loc de frunte 
între drepturile fundamentale ale 
omului. Cu atit mai ilogic apare, de 
aceea, faptul că. in timp ce sute de 
milioane de oameni nu dispun de 
posibilități pentru însușirea scrisului

DEZARMAREA, REDUCEREA 
ar putea asigura resursele necesare pentru

CHELTUIELILOR MILITARE
dezvoltarea invățămintului pe plan mondial

și cititului, a Instruirii profesionale, 
„sacul fără fund" al înarmărilor în
ghite sume astronomice. Paginile 
rușinoase ale ceea ce ar putea fi 
considerată o adevărată „geografie a 
analfabetismului" consemnează exis
tența a circa 900 milioane de neștiu
tori de carte sau, în procente, 27 la 
sută din populația adultă a globului !

Țările in curs de dezvoltare nu
mără cel mai mare număr de analfa- 
Ibeți : peste 860 milioane. In Africa 
sint 156 milioane analfabeți (64 la 
sută din totalul populației). în Asia 
și Pacific — 650 milioane (36 la sută), 
în America Latină și Caraibe. — 55 
milioane (17,3 la sută). Este adevărat 
că un șir de state în curs de dezvol
tare acordă o atenție debsebită aces
tei probleme, se îngrijesc de reparti
zarea unor alocații importante către 
sectorul educației și invățămintului 
— însă dacă rezultatele sint departe 
de așteptări, aceasta se datorează, 
fără îndoială, faptului că la ora ac
tuală se irosesc in lume pentru înar
mări sume gigantice, care ar putea 
fi utilizate cu succes pentru învăță- 
mînt, educație și pregătire profesio
nală.

Avind în vedere suma medie ne
cesară școlarizării unui copil pe un 
an (380 dolari), rezultă , că numai cu 
a 10-a parte din cheltuielile mondiale 
pentru înarmări s-ar fi oferit posibi
litatea școlarizării unui număr de 
peste 260 milioane persoane. în ase
menea condiții, nu este de mirare că 
programul mondial de eradicare a 
neștiinței de carte nu se poate în
deplini din lipsă de fonduri.

Firește, cel mai grav afectate de 
flagelul analfabetismului sint țările 
în curs de dezvoltare. în virtutea 
grelei moșteniri coloniale, a îndelun
gatei dominații străine. Totodată, 
deși pentru unii este surprinzător 
adevărul e că chiar si în țările dez
voltate din punct de vedere econo
mic există încă serioase probleme în 
domeniul invățămintului. al accesu
lui la educație. Măi mult, asemenea 
probleme se agravează pe măsura 
sporirii bugetelor militare, ca o con
secință a amputării substanțiale a 
alocațiilor pentru nevoi social-cultu- 
rale. inclusiv a celor destinate siste
mului de învățămînt.

In Marea Britanie. numai în acest 
an. cheltuielile pentru invățămint au 
fost reduse cu 5 la sută, in total btr- 
getele școlare fiind micșorate cu 
100 milioane lire sterline. în patru 
ani. 626 școli au fost, închise, 30 000 
cadre didactice și-au pierdut slujbe
le, iar alte 45 000 sint amenințate de 

aceeași soartă. Dacă pentru educație 
disponibilitățile sint reduse, în 
schimb fondurile destinate sectorului 
militar au fost continuu amplificate. 
Numai pentru achiziționarea siste
mului de rachete „Trident" se pre
văd cheltuieli evaluate la circa 
10 miliarde lire, ceea ce desigur nu 
poate să nu își pună pecetea asupra 
situației din învățămînt. ca și asupra 
altor sectoare civile.

In R.F.G.. al cărei buget militar a 
fost in 1985 stabilit la circa . 49 mili
arde mărci (pentru 1986 se prevăd 
50,3 miliarde) invățămîntul este, de 
asemenea, confruntat cu o șotie de 
dificultăți : 600 000 de tineri nu dis

UN PARADOX AL LUMII CONTEMPORANE
Cheltuielile militare anuale pentru un soldat sînt

pun de o calificare adecvată, in tn- 
vățămint este necesară o suplimen
tare a numărului de cadre' didactice, 
în timp ce 60 000 de profesori și în
vățători șomează, din lipsă de fon
duri. S-a trecut la un regim de eco
nomii drastice in toate domeniile 
educației, s-a suspendat construcția 
de școli și grădinițe, accentuipdu-se 
tendințele de reducere a cheltuielilor 
publice.

Este oare Intîmplător faptul că în 
Statele Unite, unde cheltuielile mi
litare au atins anul acesta exorbitan
ta sumă de 292,6 miliarde dolari, nu
mărul analfabeților și al semianalfa- 
beților depășește 50 milioane sau că 

accesul la instituțiile superioare de 
învâțămint este mult îngreunat pen
tru cei care provin din familii cu ve
nituri modeste ? Desigur. între per
sistenta și chiar agravarea situației 
din invățămîntul american și spori
rea vertiginoasă a cheltuielilor mili
tare este un raport direct, ca de la 
cauză Ia efect. Pentru că, o dată cu 
spirala bugetelor militare, a cres
cut continuu și costul taxelor școlare 
și universitare ; totodată, un număr 
apreciabil de școli publice și-au în
chis porțile din lipsă de fonduri, cro- 
nicizind și mâi mult dificultățile din 
acest domeniu. Numai in anii 1982— 
1983 cheltuielile Pentagonului au 
privat școlile americane de 300 mi- 
lipane' dolari, sumă ce va urca pină 
în 1988 la 1,6 miliarde dolari.

UN IMPERATIV RAȚIONAL: 
„ȘCOLI ȘI CĂRȚI, NU ARME ȘI 
BOMBE !". Toate aceste considerații 
evidențiază, o dată in plus, caracte
rul profund nociv și antiuman al 
cursei înarmărilor, cerința încetării 
urgente a acestei evoluții, trecerii la 
măsuri reale de reducere a cheltuie
lilor militare. înghețarea și apoi re
ducerea acestor bugete și tre
cerea Ia măsuri concrete de dezar
mare, pentru a căror infăptuire 
România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu acționează cu 
atita consecvență și principialitate, 
ar deschide o nouă și luminoasă per
spectivă, atît pentru eliminarea pe
ricolului unei conflagrații atotpustii- 
toare. cit'și in ceea ce privește solu
ționarea problemelor complexe de 
ordin economic, social, cultural, edu
cativ, care frămîntă prezentul și vii
torul întregii umanități.

Studii efectuate de UNESCO arată 
că neștiința'de carte poate fi eradi
cată; intr-un termen scurt, prin des
prinderea anuală a unei infime cote 
din actualele cheltuieli militare. Cos
tul.unui asemenea program se ridică 
Ia 1.5 miliarde dolari, sumă echiva
lentă cu a 660-a parte din totalul 
cheltuielilor militare mondiale. Cu 
alte cuvinte, dacă escalada acestor 
cheltuieli s-ar opri numai pentru o 
jumătate de zi de-a lungul a cîți.va 
ani. s-ar crea condițiile dispariției 
acestei rușinoase plăgi ! Alte echiva
lente la fel de semnificative :

• Un miliard de dolari afec
tați in prezent domeniului mili
tar ar permite crearea a 71 000 
posturi' pentru cadre didactice.

ECHIVALENTE ACUZATOARE

1 sistem de rachete = întreținerea a 370 000 
de studenți într-un an

• Cu suma necesară con
struirii unui submarin nuclear 
s-ar putea acoperi cheltuielile 
pentru școlarizarea, pe un an a 
16 milioane de copii.

® Renunțarea Ia unul din 
miile de avioane moderne mi
litare ar duce la sporirea numă
rului de săli de clasă cu 1 000.

® O rampă de lansare a ra
chetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune costă tot atit cit 
întreținerea a 370 000 de stuf 
denți pe ,timp de un an. iar un 
nou sistem de rachete intercon-
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tinentale cit ridicarea a 340 000 
ide școli.

Iată ‘ cîteva argumente care se 
adresează conștiinței umanității, fac
torilor politici pentru a manifesta 
maximum de responsabilitate în ve
derea .trecerii la încetarea cursei 
înarmărilor, la dezarmare, eliberind 
popoarele de o amenințătoare și tot 
mai grea povară și creind. totodată, 
resursele necesare soluționării pro
blemelor presante care Ie confruntă.

Ioan T1MOFTE
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