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SARCINI SUBLINIATE LA RECENTA PLENARĂ
A C.C. AL P.C.R.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ministrul afacerilor externe al Austriei

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICĂ 
- REALIZAT INTEGRAL!

Au mai rămas numai 27 de zile pînă la încheierea 
ultimului an al actualului cincinal. O perioadă de timp 
relativ scurtă, in care eforturile oamenilor muncii din 
toate întreprinderile, din toate ramurile economiei na
ționale trebuie puternic concentrate în vederea în
deplinirii exemplare a planului la toți indicatorii can
titativi și calitativi. Ținind seama de cerințele actuale 
ale economiei naționale, pretutindeni trebuie să se 
acorde o atenție deosebită realizării integrale, la toate 
sortimentele, a planului la producția fizică, pentru re
cuperarea grabnică a oricărei restanțe la un produs 
sau altul, acolo unde acestea mai există.

De bună seamă, în prima linie a acestei bătălii tre
buie să se situeze oamenii muncii din sectoarele pro
ducătoare de materii prime și resurse energetice. In 
unitățile din aceste sectoare este nevoie să se acțio
neze cu fermitate pentru îndeplinirea riguroasă a pla
nului Ia producția de cărbune energetic și cocsificabil, 
țiței, minereuri și alte materii prime, pentru creșterea 
producției de energie electrică, corespunzător necesi
tăților desfășurării in bune condiții a activității eco
nomice și sociale.

Cu aceeași stăruință și răspundere trebuie să se ac
ționeze pentru îndeplinirea planului la producția fi
zică in toate țelelalte ramuri ale economiei naționale. 
Este cit se poate de evident că toate produsele, toate 
sortimentele au un rol bine determinat in mecanismul

echilibrat al planului, al dezvoltării economiei națio
nale și, ca atare, este absolut necesar ca ele să fie 
realizate in cantitățile prevăzute. O asemenea cerință 
se impune, deopotrivă, și în ce privește fabricarea pie
selor și subansamblelor destinate unor produse ce se 
realizează prin cooperarea între întreprinderi.

In spiritul exigențelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., pornind de la rezul
tatele obținute, organizațiile de partid și consiliile oa
menilor muncii din întreprinderi au înalta îndatorire 
dea soluționa cu operativitate și răspundere, împreună 
cu conducerile centralelor și ministerelor, toate pro
blemele care condiționează realizarea planului la pro
ducția fizică, de a mobiliza intens eforturile creatoare 
ale oamenilor muncii, astfel ca in fiecare zi car? b mai 
rămas pînă la sfirșitul anului să se lucreze pretutin
deni, in toate unitățile, la nivelul maxim al posibili
tăților.

In cadrul anchetei de față ne-am prepus să urmă
rim modul în care oamenii muncii din Centrala indus
trială de vagoane și material rulant București, precum 
și cei de la întreprinderile de vagoane din Arad. Dro- 
beta-Turnu Severin și Caracal acționează pentru în
făptuirea acestei sarcini și realizarea integrală a pla
nului la producția de vagoane, concomitent cu îmbu
nătățirea calității vagoanelor de marfă.

COOPERAREA INTERUZINALĂ 
SĂ FUNCȚIONEZE NORMAL

— Aș vrea să menționez că pe 11 
luni din acest an, planul la producția 
fizică de vagoane de marfă nu a fost 
realizat integral — ne spune ingine
rul Alexandru Mârgăritescu. directo
rul general al Centralei industriale 
de vagoane și material rulant Bucu
rești. Pină la sfirșitul anului au ră
mas citeva săptămini și, tocmai 
de aceea, oamenii muncii din cadrul 
centralei noastre acționează cu ho- 
tăiire pentru a recupera in cel mat 
scurt timp restanțele acumulate și a 
realiza in întregime planul Ia pro
ducția fizică. Sint create toate con
dițiile ca, pină la sfirșitul anului, să 
ne realizăm planul la vagoanele de 
marfă și chiar să producem supli
mentar peste 100 de vagoane desti
nate transportului de cărbune. în 
vederea realizării acestui obiectiv 
acționăm pentru aprovizionarea rit
mică cu semifabricatele.turnate, osii
le și boghiurile necesare echipării 
vagoanelor, care sint gata executate 
in unitățile noastre din Arad și Dro- 
beta-Turnu Severin, dar care nu pot 
fi livrate din cauza lipsei acestor 
subansambluri.

Din discuție am reținut că, recent, 
conducerea centralei, cu sprijinul Mi
nisterului Industriei de Utilaj Greu, 
a întocmit un program special. îm
preună cu întreprinderea de osii și 
boghiuri din Balș, prin care se urmă
rește creșterea producției de osii 
montate și roți, cu accent pe sporirea 
capacității la prelucrarea rotii mono
bloc. în acest scop, întreprinderea din 
Balș trebuie să primească mai mult 
sprijin din partea întreprinderii me
canice Roman, care produce utilajeie 
de montare a roților și care, la rin- 
dul ei. are restanțe față de unitatea 
din Balș. Există deci posibilități ca, 
prin eforturile bine corelate ale în
treprinderilor si centralei, unitatea 
din Bals să-și onoreze in cel mai 
scurt timp toate comenzile restante.

Să urmărim in continuare, mai in 
amănunt, care sint cauzele restanțe
lor. ce măsuri se iau pentru recupe
rarea lor rapidă, ce probleme mai 
sint de rezolvat in cele trei unități 
.producătoare de vagoane din această 
centrală.

— Care este, in prezent, stadiul 
realizării producției fizice 1 — iată 
întrebarea cu care ne-am adresat in
ginerului Vasile Bacahi, directorul 
întreprinderii de vagoane din Dro- 
beta-Turnu Severin.

— Pină la această dată. înregistrăm 
o restanță de 392 vagoane marfă e- 
chivalente pe 4 osii. Am fi putut a-

Ancheta „Scînteii“ 
în întreprinderi 
producătoare 
de vagoane

vea acum, și afirm acest lucru cu 
toată convingerea, nu restanțe, ci de
pășiri de plan, dacă cooperarea cu 
unele întreprinderi ar fi decurs nor
mal. Din păcate, lucrurile nu s-au 
întimplat așa și. pe parcursul perioa
dei care a trecut din acest an. s-au 
produs numeroase dereglări in proce
sul de producție, ceea ce a făcut să 
nu folosim la indici corespunzători 
baza tehnico-materială de care dis
punem.

— Vă rugăm să concretizați.
— Pentru beneficiarii interni sint 

gata executate 124 de vagoane de 
marfă de diferite tipuri, care insă nu 
pot fi livrate din lipsa osiilor. Bună
oară. in luna septembrie trebuia să 
ni se livreze pentru vagoanele desti
nate beneficiarilor interni 300 osii. 

dar n-am primit nici una. Nici tn 
luna octombrie, cantitatea de osii 
prevăzută nu a fost integral livrată. 
Furnizorul este întreprinderea de 
osii și boghiuri Balș. Dereglările 
cauzate de nelivrarea reperelor din 
cooperare au făcut ca. in loc de 85 
la sută, cit este prevăzut la nivelul 
întregului an, indicele de utilizare a 
capacităților de producție să ajungă 
doar la 81,1 la suta. Diferența dintre 
indicele planificat și cel' realizat e- 
chivalează cu 31 vagoane de marfă. 
De asemenea, timpul efectiv de lu
cru neutilizat tot din acest motiv 
echivalează cu nerealizarea a 211 
vagoane. Tot atît de adevărat este 
faptul că nici în cadrul întreprinde
rii noastre nu s-a făcut totul pentru 
a se introna ordinea și disciplina la 
toate locurile de muncă. Astfel, nu
mai pierderile de timp de lucru ge
nerate de absențele nemotivate din 
producție echivalează cu timpul ne
cesar fabricării unui număr de 60 
vagoane de marfă.
£Este lesne de observat faptul că 

argumentele oferite de conducerea 
întreprinderii mehedințene pentru 
nerealizările de pină acum au la bază 
lipsa unor subansambluri importante 
destinate echipării vagoanelor și care 
au fost livrate doar parțial de unita
tea colaboratoare. Dar și neajunsuri
le proprii cîntăresc. la rîndul lor, 
destul de greu in balanța restanțelor.

Un răspuns aproape Identic ne-a 
dat și tovarășul Traian Indrieș, se
cretarul comitetului de partid din 
cadrul' întreprinderii de vagoane din 
Arad.

— In perioada care a trecut din 
acest, an nu ne-am onorat integral 
obligațiile contractuale fată de be
neficiari. Cauza principală ? Lipsa 
unor materiale necesare execuției 
vagoanelor, cum ar fi : tablă, osii,
(Continuare în pag. a III-a)

Pentru 
a asigura 

economiei 
energia 

necesară: 
MAI MULT 
CĂRBUNE 

Șl NUMAI 
DE BUNĂ 
CALITATE 

TERMOCEN
TRALELOR !

Cum au fost primite 
observațiile din partea 
termocentralelor și cum 
vor acționa unitățile 

miniere
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Orașul Rîmnicu Sârat 

a îndeplinit planul 
cincinal la producția- 

marfâ industrială
Angajați cu toate forțele in 

ampla întrecere socialistă, orga- 
nizindu-și judicios întreaga acti
vitate. punînd mai bine in va
loare capacitățile de producție, 
resursele materiale și energeti
ce. oamenii muncii din unități
le economice ale orașului Rm. 
Sărat raportează îndeplinirea 
prevederilor de plan Ia oroduc- 
ția-marfă industrială pe între
gul cincinal. Avansul de timp 
cîștigat perryite harnicelor co
lective rimnicene să realizeze 
suplimentar pină la 31 decem
brie o producție-marfă indus
trială în. valoare de circa 200 
milioane lei, punînd la dispozi
ția economiei naționale impor
tante cantități de ferodouri, 
garnituri de etanșare, uleiuri 
minerale, organe de asamblare, 
confecții, mobilă, piese turnate 
din fontă și altele, tn același 
timp, s-au asigurat condițiile 
necesare unui debut productiv 
fructuos în primul an al viitoru
lui cincinal. (Stelian Chiper, 
corespondentul „Scînteii")

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarăș u. 1 
Nicolae Ceaușescu. a primit, marți, 
3 decembrie, pe Leopold Gratz, mi
nistrul afacerilor externe al Austriei, 
care a efectuat o vizită oficială in 
tara noastră.

Ministrul austriac a mulțumit 
pentru întrevederea acordată si a 
arătat că ii revine plăcuta mi
siune de a transmite președintelui 
Nicolae Ceaușescu. din partea pre
ședintelui federal al Republicii Aus
tria, Rudolf Kirchschlăger. și a can
celarului federal. Fred Sinowatz. un 
cordial salut. împreună cu cele mai 
bune urări.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesajul transmis si 
a adresat președintelui federal si 
cancelarului federal al Austriei 
salutul său si cele mai bune urări.

In cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, a fost evi
dențiată evoluția pozitivă a relații
lor dintre România si Austria, pe 
plan politic, economic, tehnico-ștnn- 
ti'fic si in alte domenii. Au fost re
levate posibilitățile existente pentru 
dezvoltarea si diversificarea în con
tinuare a acestor raporturi, a cola
borării economice si. îndeosebi, a 
cooperării în producție, atit oe olan 
bilateral, cit si pe terte piețe, in fo

ȘTIINȚA Șl INVĂȚĂMINTUL VOR CONTRIBUI 
Șl MAI ACTIV IA DEZVOLTAREA 
EC0N0M1C0-S0CIALĂ A PATRIEI!

Sentimente de stimă și aleasă prețuire, calde felicitări 
adresate tovarășei Elena Ceaușescu, prin numeroase telegrame 
și scrisori, cu prilejul desemnării in funcția de președinte 

al Consiliului Național al Științei și învățămîntului
Tovarășei academician doctor 

inginer Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, i-au fost 
adresate, cu prilejul desemnării in 
funcția de președinte al Consiliului 
Național al Științei și Invătămin- 
tului. numeroase telegrame și scri
sori de felicitare de către comitete 
județene, municipale, orășenești și 
comunale de partid, ministere, in
stituții centrale, organizații de masă 
și obștești, academii de științe, in
stitute de cercetare științifică, in
ginerie tehnologică și proiectare, 
alte unități de cercetare, școli, li
cee, institute de învătămînt supe
rior, consilii județene ale educației 
și invățămîntului. comitete jude
țene de cultură și educație socia

losul popoarelor român și austriac, 
al cauzei păcii si securității in Eu
ropa si in întreaga lume.

Au fost discutate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții internationa-- 
la actuale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că problema fundamentală 
a zilelor noastre este încetarea 
cursei înarmărilor, trecerea la dezar
mare. in primul rînd la dezarmare 
nucleară, asigurarea păcii în lume. A 
fost relevată însemnătatea intensifi
cării eforturilor tuturor statelor, in
diferent de mărimea sau orînduirea 
lor socială, ale popoarelor și forțelor 
iubitoare de pace de pretutindeni, ale 
opiniei publice mondiale pentru a 
determina oprirea cursului periculos 
al evenimentelor spre o catastrofă 
nucleară, pentru reluarea si consoli
darea politicii de destindere. înțele
gere. colaborare si pace, pentru fău
rirea unei Europe unite, lipsite de 
arme nucleare, de orice fel de arme.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
evidențiat necesitatea ca. în toate 
forurile de negociere, să se acțio
neze cu hotărîre pentru a se ajunge 
cit mai grabnic la stabilirea de mă
suri concrete privind oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la dezarmare, 
îndeosebi la dezarmare nucleară, re
ducerea cheltuielilor militare. In 

listă. centrale industriale și între
prinderi economice. personalități 
ale vieții politice, științifice și cul- 
tural-artistice din țara noastră.

în aceste mesaje, in numele a 
milioane de cetățeni ai patriei, de 
cele mai diferite profesii, bărbați 
și femei, tineri și virstnici, sint ex
primate, din adincul inimii. cele 
mai calde și respectuoase felicitări 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
desemnarea sa în calitate de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Științei și învățămîntului. organism 
unic de conducere democratică a 
întregii activități din aceste dome
nii esențiale pentru progresul mul
tilateral al patriei, pentru creș
terea necontenită a nivelului de ci
vilizație și bunăstare al națiunii 
noastre socialiste. 

acest sens, s-a arătat că o Influentă 
pozitivă asupra climatului politic 
mondial ar avea încheierea cu rezul
tate cit mai bune a Conferinței de 
la Stockholm, a negocierilor de la 
Geneva, a tratativelor care au loc la 
Viena.

în cadrul întrevederii a fost pusă 
în evidentă importanta reglementă!ii 
tuturor stărilor conflictuale exclusiv 
pe cale pașnică, prin tratative.

In legătură cu situația economică 
gravă existentă în lume, s-a relevat 
necesitatea soluționării globale a pro
blemelor subdezvoltării — inclusiv a 
datoriilor externe, deosebit de mari, 
ale tarilor in curs de dezvoltare — 
edificării unei noi ordini economice 
mondiale, o importantă deosebită 
avînd organizarea, sub egida O.N.U.. 
a unor tratative reale între țările 
bogate si țările sărace.

A fost reafirmată hotărîrea Româ
niei si Austriei de a întări conlu
crarea în sfera vieții internaționale 
si de a-si aduce contribuția activă la 
rezolvarea marilor probleme care 
confruntă omenirea.

La primire a luat parte Ilie 
Văduva, ministrul afacerilor externe.

Au fost de fată Trandafir Cocârlă, 
ambasadorul tării noastre la Viena, 
si Andreas Berlakovich. ambasadorul 
Austriei la București.

Congresul științei și invățămin- 
tului — se subliniază in scrisori și 
telegrame — eveniment de mare 
însemnătate în viata social-politică 
și cultural-știintifică a tării, 
organizat din inițiativa secre
tarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a pus încă o da
tă. cu pregnantă. în lumină preocu
parea statornică a partidului și sta
tului nostru pentru perfecționarea 
democrației muncitorești revolu
ționare, care asigură, intr-o con
cepție unitară, participarea activă 
a științei și învățămîntului la dez
voltarea economico-socială tot mai 
puternică a României socialiste.

In mod unanim se dă cea mai
(Continuare in pag. a V-a)

r în lumina hotărîrilor Congresului științei și învățămîntului

Tehnică de vîrf, cercetări la nivel mondial
Pentru toți lucrătorii din 

domeniul cercetării științi
fice și ingineriei tehnologi
ce. orientările și indicațiile 
din cuvintarea secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cit și concluziile formulate 
de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, la recentul 
Congres al științei și invă- 
țămintului. constituie un 
prețios îndreptar pentru 
întreaga noastră activitate 
din cincinalul care va în
cepe curind și pină la ori
zontul anilor 2000. „în mod 
deosebit trebuie concentra
te forțele cercetării in ve
derea dezvoltării electroni
cii și microelectronicii, a 
realizării de noi mijloace 
de automatizare și roboti
zare a producției", sublinia 
secretarul general al parti
dului, la forumul științei si 
învățămîntului. Situind. cu 
înaltă clarviziune științi
fică. cercetarea din do
meniul automatizării prin

tre domeniile
ale întregii

prioritare
activități

de cercetare,. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a fă
cut să înțelegem deosebita 
răspundere ce ne revine in 
dezvoltarea intensivă a
economiei, obiectivul cen
tral pentru viitoarea peri
oadă.

Intr-adevăr, și la această 
confluentă a două cincina
le. cind se încheie bilanțul 
realizărilor din perioada 
1981—1985 și se pregătesc 
primii pași către înfăptui
rile planului 1986—1990. au 
rămas valabile atît princi
piul. cit și realitatea ade
vărului că dezvoltarea in
dustrială și social-economi- 
că. in general, ar fi de 
neconceput fără contribuția 
automaticii, denumită pe 
drept cuvînt „vîrful de 
lance al electronicii". De 
fapt, ritmurile de dezvol
tare ale electronicii și au
tomaticii. in ansamblu, sint 
superioare ritmurilor din 
celelalte ramuri industriale.

iar Directivele Congresului 
al XIII-lea al partidului 
prevăd ca produsele indus
triei electronice, tehnicii 
de calcul și automatizării, 
sub impactul microelectro
nicii. să cunoască cel mai 
inalt ritm de creștere, res
pectiv de 162—167 la suta, 
în 1990, față de 1985. Aces
te imperative devin cu atit 
mai ferme și mai angajan- 
te, in contextul recentului 
proiect de Lege cu privire 
la creșterea productivității 
muncii, perfecționarea or
ganizării și normării pro
ducției și a muncii, proiect 
recent supus dezbaterii pu
blice.

Este clar că o creștere 
mai puternică a producti
vității muncii in toate 
sectoarele se poate realiza 
numai și numai pe baza 
organizării științifice a 
producției și a muncii, pe 
baza mecanizării, automa
tizării, electronizării si ro
botizării producției. Iar 
creșterea în ritm susținut a

productivității muncii. în 
toate sectoarele economiei 
naționale, are un rol fun
damental in înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al 
XIII-lea al partidului, a 
Programului partidului, 
care urmăresc edificarea 
unei economii intensive, de 
mare eficiență. Dublarea 
productivității muncii, in 
decurs de numai cițiva ani. 
se circumscrie obiectivului 
esențial stabilit' de partid 
privind trecerea Româ
niei. in viitorul cincinal, de 
la stadiul de țară socialistă 
in curs de dezvoltare la 
stadiul de țară mediu dez
voltată din punct de vedere 
economic și social.

Inq. Aristide PREDOI 
director al Institutului 
de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică 
pentru automatizări 
și telecomunicații București
(Continuare in pag. a IV-a)

INGINERI LA NIVELUL EXIGENȚELOR 
REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE!

Rezultate remarcabile și preocupări pentru perfecționarea 
practicii studenților în Institutul politehnic din Cluj-Napoca 
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DEZARMAREA, INIATURAREA PRIMEIDIEI NUCLEARE 
-îndatorire primordială a tuturor statelor 

și popoarelor lumii
în cuvintarea rostită la Congresul 

științei și invățămîntului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. subliniind rolul 
științei ca uriașă forță a progresu
lui. a trasat un amplu program con
cret de acțiune pentru perioada nou
lui cincinal și. in perspectivă, pină în 
anul 2000, împletit cu un vibrant 
apel pentru îndeplinirea nobilei mi
siuni a științei, destinată să slujeas
că înfloririi civilizației, punînd roa
dele gindirii umane in slujba feri
cirii omului.

Firește, pentru realizarea amplelor 
programe constructive privind înain
tarea țării pe calea socialismului și 
comunismului, ca și pentru sporirea 
rolului științei in creșterea bunăstă
rii popoarelor condiția vitală este 
pacea.

In viziunea legăturii strinse, 
organice, și in spiritul interdepen
denței dialectice dintre politica in
ternă și cea internațională a partidu
lui și statului, in cuvintarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu se face o 
aprofundată și cuprinzătoare analiză 
a celor mai stringente probleme ale 
contemporaneității — salvgardarea 
păcii, apărarea dreptului suprem al 
oamenilor, al națiunilor la viată, la 
existență, la dezvoltare si progres. 
Se poate spune, cil deplin temei, că 
prin puterea de pătrundere a acestei 
analize, prin logica și profunzimea 
argumentelor, prin luciditatea si 
realismul ideilor pe care le susține, 
prin claritatea și caracterul deschis, 
sincer și profund mobilizator al în
demnurilor la acțiune, cuvintarea se 
înscrie ca un document de amplă 
semnificație pe plan intern și, tot
odată, internațional. încij,, o dată țara 
noastră face dovada voinței neclin
tite de a acționa, alături de toate 
forțele înaintate ale lumii. în spri
jinul idealurilor celor mai scumpe de

pace și propășire ale întregii umani
tăți.

Așa cum. pe bună dreptate, se 
arată in cuvintare. situația interna
țională continuă să fie foarte gravă; 
adevărul de neocolit este că, departe 
de a se diminua, pericolul unui răz
boi mondial se menține și chiar creș
te, amenințînd întreaga omenire cu 
o catastrofă generală.

în aceste condiții, esențial este să 
se arate deschis, limpede cauzele 
reale ale pericolului, factorii reali 
care au adus omenirea la un aseme
nea stadiu, tocmai pentru a se'putea 
releva direcțiile principale și necesa
re de acțiune, imperativele majore 
ale momentului. Este ceea ce face 
cuvintarea, care subliniază încă o 
dată, in mod ferm și categoric, că a- 
ceastă situație este urmarea cursei 
neînfrinate a înarmărilor, în primul 
rînd nucleare, a escaladei neîntrerup
te a cheltuielilor militare, existen
tei a numeroase conflicte si stări de 
tensiune sau apariției altora noi. 
persistentei crizei economice mon
diale. perpetuării politicii de forță si 
de amestec in treburile altor state.

Constituie, intr-adevăr, o realitate 
dramatică a timpurilor noastre fap
tul că forța distructivă a arsenale
lor nucleare a crescut pină la pro
porții care întrec orice închipuire, că 
un război atomic ar constitui un de
zastru inimaginabil, ar duce la dis
pariția oricărei urme de viață pe 
planeta noastră. O asemenea confla
grație ar fi și ultima pe care ar cu
noaște-o omenirea : intr-un aseme
nea război nu ar exista nici învin
gători. nici învinși ; „învinsă" ar fi 
întreaga omenire, care, pur și sim
plu, ar înceta să mai existe. De aceea 
oprirea cursei Înarmărilor, trecerea 
la dezarmare, in primul rind nu
cleară, ește problema fundamentală 
a epocii — și tocmai din acest punct

de vedere, prin prisma acestui impe
rativ esențial, se cuvin și pot fi apre
ciate corect orice evenimente ale 
vieții politice internaționale.

Desigur, are o imensă importantă 
faptul că forțele care se pronunță 
pentru pace devin tot mai puternice, 
că ele iși intensifică acțiunile împo
triva politicii imperialiste a războiu
lui ; din păcate, aceste forțe nu sint 
încă in măsură să determine o 
schimbare radicală a cursului vieții 
internaționale, sarcina primordială 
fiind aceea de a se face totul, de că
tre toate statele, de către toate po
poarele, pentru a se înclina continuu 
și definitiv balanța in favoarea for
țelor păcii și colaborării.

In lumina acestui mare deziderat 
și pornind de la datele furnizate de 
sursele cele mai autorizate, secreta
rul general al partidului a apreciat 
că recenta întîlnire sovieto-ame- 
ricană dintre secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., Mihai! Gorbaciov, 
și președintele S.U.A., Ronald 
Reagan, s-a încheiat cu o serie de 
rezultate pozitive. înseși organi
zarea acestei întîlniri și adop
tarea unei Declarații comune consti
tuind, in actuala situație internațio
nală. un fapt foarte important. Pre
zintă. neîndoios, o deosebită însem
nătate faptul că ambele părți au că
zut de acord că intr-un război nu
clear nu pot fi Învingători, că și o 
parte, și alta au declarat că nu aspiră 
la supremația militară, că s-au rea
lizat unele înțelegeri cu privire la 
unele înțelegeri bilaterale și s-a 
conturat țierspectiva continuării tra
tativelor asupra problemelor în le
gătură cu armele nucleare și mili
tarizarea Cosmosului.

R. CAPLESCU 
N. CORBU

(Continuare in pag. a Vl-a)
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In cuvintarea rostită la recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a relevat încă o dată 
importanța deosebită ce trebuie acordată autoconducerii 
și autoaprovizionării teritoriale - ca factori de cea mai 
mare importanță in ansamblul măsurilor pentru ridicarea 
nivelului de trai al poporului, in strinsă și nemijlocită le
gătură cu dezvoltarea economiei, a producției de bunuri 
materiale. Componentă de bază a procesului de autocon- 
ducere teritorială, autoaprovizionarea impune creșterea 
răspunderii consiliilor populare orășenești și comunale, a 
tuturor cetățenilor pentru folosirea judicioasă și cu maxim 
randament □ posibilităților locale, pentru asigurarea bu
nurilor de consum agroalimentare și industriale necesare 
atit livrărilor la timp și in cantitățile stabilite către fon
dul central al statului, cit și acoperirii nevoilor proprii.

Inscriindu-se in preocupările generale de perfecționare

organlzârii și conducerii activităților din industrie și 
agricultură, de gospodărire rațională a resurselor și re
partizare judicioasă a fondului de marfă pe intreg teri
toriul țării, MAREA ADUNARE NAȚIONALA A ADOPTAT, 
IN SESIUNEA DIN 15 NOIEMBRIE A.C., PROGRAMUL PRI
VIND AUTOCONDUCEREA Șl AUTOAPROVIZIONAREA 
PENTRU ASIGURAREA BUNEI APROVIZIONĂRI A POPU
LAȚIEI CU PRODUSE AGROALIMENTARE Șl BUNURI IN
DUSTRIALE DE CONSUM PE PERIOADA 1 OCTOMBRIE 
1985 - 30 SEPTEMBRIE 1986.

Pentru a veni in sprijinul îndeplinirii cu succes a aces
tor prevederi, adoptate pentru anul următor, ziarul nostru 
iși propune să supună atenției citeva dintre experiențele 
mai semnificative înregistrate in cursul anului 1985.

Iată citeva aspecte, în acest sens, din activitatea 
consiliilor

citeva
populare din județul Timiș.

BAZA AUTOAPROVIZIONĂRII : 
producțiile AGRICOLE BUNE. 
Se știe că nivelul autoaprovizionării 
se poate constata și vizual, după as
pectul piețelor și magazinelor ali
mentare din județul respectiv, după 
oferta sortimentală și cantitativă pe 
care ele o fac cetățenilor. Din acest 
punct de vedere, se poate spune că 
județul Timiș se prezintă bine pre
gătit la „examenele" cotidiene ale 
cumpărătorilor — localnici sau aflați 
în trecere. De la o asemenea apre
ciere — auzită deseori în piețele și 

magazinele timișene. întărită și 
propriile noastre constatări — 
pornit discuțiile și documenta
pe tema autoaprovizionării în a-

teri to-ca organe ale autoconducerii 
riale.

— Drumurile noastre prin .. 
au trecut și pe lingă multe curți de 
gospodari — mai ales la sate, dar 
și la marginile orașelor — care au

județ
riile-anexă la autoaprovizionarea ju
dețului ?

— Ajută foarte mult în prezent, 
funcționează în județ nu mai puțin 
decit 312 gospodării-anexă, cifră su
perioară realizărilor din anul prece

tii, a apărut ceea ce ne arată acum 
cu mîndrie lesne de înțeles. Pe o 
întindere de 13 hectare sînt amena
jate și dau producții mari : o cres
cătorie de păsări („am livrat popu
lației 7 000 in acest an“). o crescă
torie de rațe și gîște (cu peste 3 000 
de capete), altă crescătorie de porci 
(circa 300—350 anual), o baltă cu 
pește, o ciupercărie („trimitem ciu
perci și pe piața Timișoarei"), cres
cătorii de iepuri și nutrii, peste 100 
de pomi fructiferi. („Plus 50 de oi, 
că uitasem să vă spun"). Și „un pic 
de vită de vie". De tot ce vedem 
are grijă un singur om de speciali
tate — tehnicianul Toma Ciociltea, 
pe cît de priceput pe atît de 
sionat și harnic ; pe lingă el 
numai citeva ajutoare. Pe baza 
podăriei-anexă, pe lîngă cîteva 
tine de fermă, s-a înființat și o 
tie de fabricat sucuri de
funcționează 3 magazine alimentare

lui de autoaprovizionare în județul 
Timiș. Dar, de la Margina, Curtea, 
Mănăștur, „Traian Vuia", Stamora 
sau Brestovăt — rămase în urma 
acestui proces neîntrerupt — se 
așteaptă mult mai mult in privința 
aportului lor la asigurarea fondului 
de consum județean. Atît de la con
siliile populare respective, cît și de 
la cetățenii în cauză !

Fapte, inițiative, preocupări
DIN JUDEȚELE ȚĂRII

în stațiunea Olănești

pa- 
sint 
gos- 
can- 
sec-

fructe,

Autoconducerea, teren fertil
in 
de 
am 
rea _________ .___________ ,__
ceastă zonă bănățeană. întîiul in
terlocutor tovarășul Ilie Morodan, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului popular jude
țean.

— Nu aducem din alte părți mai 
nimic, în domeniul produselor ali
mentare ; aproape tot ce vînd piețe
le și magazinele noastre alimentare 
constituie producție proprie a ju
dețului — ne precizează de la 
început interlocutorul.

— Cum reușiți I
— Concepînd autoaprovizionarea, șl 

actionînd pentru asigurarea ei, în 
spiritul indicațiilor repetate date în 
acest sens de partid, personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu. Adică, 
poți avea o autoaprovizionare bună 
numai 
bune, 
meniu 
forum 
plică direct consiliile populare

pentru lărgirea autoaprovizionării

dacă ai producții agricole 
Deci, in agricultură — do- 
în care, in lumina recentului 
al gospodarilor tării, se im- 

e- 
forturile sînt concentrate spre rea
lizarea unor producții mari : de 
cereale și animaliere, de legume, 
zarzavaturi și fructe. Județul Timiș, 
se știe, a reușit producții agricole 
apreciabile în anul trecut și chiar 
în condițiile climatice mal puțin 
favorabile din acest an. In felul 
acesta, putem respecta întocmai pre
vederile legii, predînd mai întîi la 
fondul centralizat de stat nu numai 
cantitățile prevăzute, 
cantități suplimentare, 
totodată, satisfacerea 
propriu. Răspunderea 
plinirea acestor sarcini . . 
cadrarea în prevederile respective 

^revine direct consiliilor populare —

dar si unele 
și asigurînd, 

consumului 
pentru înde
si pentru în-

fost transformate în bogate grădini 
de legume și zarzavaturi, în rodnice 
livezi de pomi fructiferi...

— Am pornit de la indicația că 
aportul gospodăriilor personale in 
autoaprovizionare nu trebuie defel 
neglijat. Dimpotrivă, fiind necesar 
și însemnat, trebuie sprijinit și sti
mulat ! Erau și în satele noastre 
oameni care se numeau gospodari, 
aveau curți mari, dar nu cultivau 
o legumă, nu creșteau o pasăre. Con
siliile noastre populare au desfășu
rat largi acțiuni dc combatere a 
mentalității sau deprinderii ca satul 
să se aprovizioneze de la oraș. Prin 
discuții purtate de deputat! cu fie
care gospodar, prin adunări cetă
țenești, la „Tribuna democrației", s-a 
pledat pentru ideea și necesitatea 
ca fiecare familie care are pămînt, 
curte, grădină să cultive legume, 
zarzavaturi, fructe, să crească pă
sări. vite, oi. în comun acord cu ce
tățenii, au fost întocmite pentru a- 
ceasta planuri de producție a căror 
îndeplinire a fost urmărită sistema
tic. La rîndul lor, consiliile popu
lare comunale au creat posibilități 
de furajare a animalelor, au aprobat 
pășunatul în păduri. Totul — ca să 
crească producția din gospodăriile 
populației, in interesul cultivatorilor 
înșiși, în interesul județului nostru 
!n ansamblu. Pentru că autoaprovi
zionarea nu este o simplă lozincă, 
ci o acțiune vie, economico-socială 
de care depinde direct nivelul de 
trai al cetățenilor.

— în ce măsură ajută gospodă-

Ancheta „Scînteii” 
în județul Timiș

dent. Ele asigură consumurile colec
tive prin cantine, dar unele sint atit 
de bine organizate și atit de produc
tive incit deschid și puncte de des
facere pentru populație. La Sînnico- 
lau Mare, spre exemplu, există ase
menea gospodării-anexă cu foarte 
bune rezultate. Mergeți și le vedeți, 
ar fi păcat să nu le vedeți.

SPIRITUL GOSPODĂRESC IN 
ACȚIUNE. Dînd curs recomandării 
tovarășului prim-vicepreședinte, am 
mers la Sînnicolau Mare. Care — ci
titorii știu, desigur — este un oraș. 
Un oraș agroindustrial, cu mai mul
te unități agricole, o asociație e- 
conomică de stat și cooperatistă 
pentru legumicultura, 6 întreprin
dere de filatură-țesătorie și alte 
unități economice. Trei dintre aces
te unități, plus consiliul popular 
orășenesc, au gospodării-anexă. Mai 
bună dintre acestea — model pe ju
deț ! — este cea a asociației legu
micole. Directorul asociației, econo
mistul Nicolae Schmelzer, ne poves
tește pasionat și pasionant cum a apă
rut ideea („prin anul 1982, cind eram 
viceprimar") să se amenajeze o gos- 
podărie-anexă pe un loc rămas de
gradat și în neorînduială din jurul 
fostei fabrici de cărămidă : după 
peste 120 000 ore — ! — de muncă 
patriotică, plus foarte mici investi-

și 4 chioșcuri în Sînnicolau Mare ; 
în plus, au fost deschise două ma
gazine de profil în două întreprin
deri din Timișoara. „Anul acesta 
aducem beneficii nete de circa 
150 000 Iei — ceea ce ne nemulțu
mește. fiindcă ne-am fi dorit 250 000. 
Dar ne dezvoltăm și ne perfecționăm 
în continuare, de aceea n-am vrea 
să mai vină ziariștii la noi... pînă 
în decembrie 1986. Atunci, într-ade- 
văr, vom avea cu ce ne lăuda" — 
ne spune 
rămas bun.

E drept, 
Sînnicolau 
anexă sînt 
riența de aici prezintă 
deosebită nu atît prin nivelul ac
tual. imediat, al veniturilor (care, 
cum am văzut, vor crește și ele 
substanțial), cit din alte puncte de 
vedere : pe de o parte prin preocu
parea gospodărească, chibzuită și pa
sionată, pentru a fructifica Ia ma
ximum orice palmă dc teren, orice 
posibilitate concretă, pe de altă par
te. prin modelul oferit celorlalte lo
calități din județ. Vă dati seama 
ce s-ar putea obține 
autoaprovizionării dacă 
la Sînnicolau Mare 
pînă la o generalizare

Din vizitele noastre prin județ, din 
discuțiile purtate cu factorii răs
punzători locali am înțeles că și 
Variaș, Teremia Mare, Periam, Lie- 
bling, Topolovăt sau Lovrin pot fi 
considerate avanposturi ale procesu-

OBIECTIV PENTRU VIITOR: GE
NERALIZAREA EXPERIENȚELOR 
BUNE ÎN TOT JUDEȚUL. „Cum ur
măriți modul în care decurge auto
aprovizionarea ?“ — am întrebat. în 
finalul anchetei noastre, pe tovarășa 
Viorica Boiboreanu, vicepreședinte 
al consiliului popular județean.

— Autoaprovizionarea constituie 
punct distinct la ordinea de zi a șe
dințelor noastre — lunar în Biroul 
permanent, de cite ori este nevoie 
în Comitetul executiv. (Anul aces
ta. pînă acum, a fost nevoie în 31 
ianuarie. 26 februarie. 6 iunie, 10 au
gust și 30 octombrie). La rîndul său. 
Consiliul județean pentru coordona
rea activității de autoaprovizionare, 
autoconducere și prestări servicii că
tre populație — de a cărui activitate 
răspund nemijlocit — se întrunește 
Ia două sau trei săptămini, sau chiar 
mai des. pentru a discuta „proble
me la zi" și a stabili măsurile cu
venite. La începutul fiecărei luni 
stabilim fondul de marfă pentru 
consum la toate produsele, bineîn
țeles în funcție de livrările făcute la 
fondul de stat.

— Unii cetățeni 
spre deosebire de 
județene au oferit
multe legume proaspete. Cum 
reușit aceasta ?

— în primul rînd. ajutînd ca aso
ciațiile legumicole și C.A.P.-urile 
să-și realizeze planul, cultivînd le
gume și fructe pe întreaga supra
față indicată (în alți ani, nu se făcea 
aceasta). Apoi, am organizat aduce
rea legumelor și fructelor direct din 
cîmp, rezervînd unităților respecti
ve spatii speciale în piețe.

— Vă considerați mulțumiți cu a- 
semenea rezultate ?

— Nicidecum. Avem rezultate 
bune, dar nu putem pretinde că 
n-am avea încă mplte probleme de 
rezolvat : în aprovizionarea piețelor 
există încă discontinuități și caren
țe, magazinele alimentare nu oferă 
acea diversitate sortimentală pe 
am dori-o și noi și cetățenii, 
sînt și alte probleme, pe care le 
aborda în aceste zile, cind vom
bili obiectivele concrete ce ne revin 
în baza Programului privind auto
conducerea și autoaprovizionarea. a- 
doptat de Marea Adunare Națională. 
Considerăm lucrurile reușite drept 
un început, care trebuie 
în primul 
localitățile 
hotărît în

ne spuneau că, 
alți ani, piețele 
în acest an mai 

s-a

directorul,

veniturile 
Mare prin 
încă mici.

de

larealizate 
gospodăria- 
Dar expe- 

o importantă

în domeniul 
exemplul de 

ar prolifera 
totală ?

Noile valențe ale unor
izvoare de sănătate

Spiritul civic pe ecranele contoarelor electrice
„Sintem o familie de aproape 23 

milioane de oameni. Tot ce se pro
duce aparține întregii societăți, aces
tei întregi familii" — spunea tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU la re
centa plenară a Comitetului Central 
al partidului. Este un adevăr trăit 
zilnic de toți membrir uriașei familii, 
ai societății muncii din România. De 
cei pentru care orice beneficiu social 
iși are temelie și justificare deplină 
în aportul zilnic la înălțarea societă- 

. ții. Dar, mai ales, care iși asumă și 
poartă zilnic răspunderea pentru 
mersul înainte al societății. Sint oa- 

■ menii muncii, cetățenii societății 
muncii, care, oricînd, în orice situa
ție. dovedesc prin abnegația lor la lo
cul de muncă, prin înaltul lor spirit 
civic în propria gospodărie că. în po
fida oricăror dificultăți, asigură mer
sul înainte al patriei.

în aceste zile, cind energia consti
tuie una din condițiile acestei înain
tări, spiritul gospodăresc în folosirea 
energiei, economisirea ei maximă, 
pînă la drămuire, reprezintă o dovadă 
a înaltului civism, o datorie a fiecă
rui membru al societății. Despre mo
dul in care cetățenii. împreună cu 
edilii acționează în strinsă legătură 
in acest domeniu — în ancheta de 
față.

Acasă, ca și la locul de 
muncă, spiritul gospodăresc 
trebuie să fie ...la înălțime. 
Ne aflăm în municipiul Suceava, pe 
strada Luceafărului nr. 12A. la apar
tamentul 33. Gazda, loan Catargiu, 
subinginer la întreprinderea de uti
laje și piese de schimb, ne prezintă 
soția si fetita, ocupate cu lectura.

— N-am renunțat la pasiunea citi
tului, după cum vedeți, deși cunosc 
prețul wattului din producție.. Dar 
ce ne Împiedică să citim toti in a- 
ceeași cameră, la lumina unui singur 
bec ? Socotit în lei. wattul economisit 
poate părea neînsemnat, dar valoarea 
lui pentru industrie e uriașă. Or, 
fără industrie. Suceava n-ar mai fi 
Suceava. Iar eu...

Altă adresă, aceeași opinie : Aleea 
Saturn nr. J. sc. A. apartament 21. 
Locatar — pensionara Maria Manole. 
„Chiar în vremurile lămpii cu 
gaz, nu știu să fi fost cineva să a- 
prindă în fiecare cameră cîte una. 
Atunci, cu ce inimă lași becul să ardă 
în camera în care nu ești ? Cu ini
mă de risipitor, aia e. Iar cind știi 
că între anumite ore — 17 și 22 — sis
temul energetic „gîfîle" de încordare, 
nu-i mai pune-n spate și... fierul de 
călcat pentru batista sau cearșaful 
pe care vrei să le „netezești" tocmai 
atunci. Tocmai atunci cînd. din lipsă 
de energie, poate că feciorul sau ne
potul din uzină trebuie să-și opreas
că mașina".

într-o altă localitate a tării. în mu
nicipiul Slatina, il intilnim pe stra
da Arcului pe electricianul Gheorghe 
Roibu. împreună cu vecinul său Cos- 
tică Filotenie, care pleacă în... misiu
ne. Au luat inițiativa de a înlocui o 
parte din fasungurile existente la 
locatarii din asociație cu altele pen
tru becuri de 25 wați. „In baie n-ai 
nevoie de lumină ca la bal !“ — ne 
spune unul dintre locatari. Tot la 
Slatina aflăm că în cartierul Ecateri- 
na Teodoroiu au fost intspduse între
rupătoare automate la casa scărilor, 
acțiune prin care se Încheie aplicarea 
acestei măsuri in tot municipiul.

De la edilii din Drobeta-Tumu Se
verin aflăm că numeroase blocuri de 
locuințe Înregistrează economii la 
consumul de energie electrică. Prin-

tre altele, e vorba de asociațiile de 
locatari nr. 63 din strada Decebal, 
nr. 61 din zona Casei de cultură mu
nicipale. nr. 18 și 4 din cartierue Cri- 
hala și nr. 59 din zona Combinatului 
pentru prelucrarea lemnului. Metoda 
prin care se obțin asemenea econo
mii? Simplă, adică la indemîna tutu
ror : evidenta zilnică a consumului 
de energie pe fiecare scară, convin
gerea oamenilor de a evita consumul 
în orele de virf, dc a renunța tempo
rar la unele aparate electrocasnice. 
Sint numai cîteva din nenumăratele 
inițiative cetățenești care transformă 
în aceste zile wattul-oră economisit 
în kUowatt-oră. in megawatt-oră. Si 
care demonstrează convingător forța 
spiritului gospodăresc al cetățenilor.

Din discuțiile și cu alți cetățeni 
reținem numeroase alte inițiative, 
prin a căror aplicare se asigură o 
importantă reducere a consumului de 
energie electrică în domeniul casnic.

Este posibilă și necesară 
reducerea consumului*

casnic și public

de becuri 
becurilor 

de puteri

Gtrictului

Iată, prezentate succint, o parte din 
aceste inițiative :

• diminuarea numărului 
din locuințe și înlocuirea 
de 100 de wați cu altele 
mai mici ;
• iluminatul In limitele 

necesar ;
• evitarea utilizării aerotermelor, 

reșourilor, aspiratoarelor, frigidere
lor, boilerelor. în general a obiecte
lor electrocasnice energofage ;
• generalizarea montării automa

telor de scări la asociațiile de loca
tari.

Măsuri simple, economii 
Substanțiale. aCeastă perioa
dă. alături de cetățeni, edilii din toa
te localitățile tării sînt chemați să 
asigure reducerea consumului de e- 
nergie electrică în domeniul public. 
In unitățile comerciale și de servire 
publică, in instituțiile social-cultura- 
le. Cum se acționează concret pe a- 
ceastă linie ?

Reținem din Slatina: • reducerea 
la jumătate a numărului lifturilor din 
magazinul universal „Oltul", iar cele 
în funcțiune sint utilizate doar în o- 
rele de afluență maximă ; economiile 
rezultate: 4 000 kWh zilnic; • înlo
cuirea corpurilor de iluminat din re
țeaua comercială a județului Olt cu 
altele mal mici; economia obținută 
zilnic — 400 kWh; • reducerea agre
gatelor frigorifice la magazinul cu 
autoservire „Oltul" și laboratorul 
I.C.S.A.P. Slatina : economii zilnice 
de 1150 kWh. După cum ne relata to
varășul Vasile Sulger, vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Consiliu
lui popular județean Olt. în munici
piul Slatina, orașele Balș. Corabia, 
Drăgănești-Olt. cit și în localitățile 
rurale, energia electrică este astfel

distribuită incit vîrful dc consum 
este aplatizat.

Din Satu Mare, tovarășul Mihai 
Benea, vicepreședinte al comitetului 
executiv al consiliului popular ju
dețean, ne relatează 
s-au luat o serie de măsuri pri
vind reducerea consumului de ener
gie electrică în domeniul public. Am 
reținut între altele : extinderea siste
mului de deconectare automată a 
iluminatului de veghe la unitățile 
comerciale în timpul zilei; înlocuirea 
becurilor incandescente din toate u- 
nitățile de interes public cu tuburi 
fluorescente; editarea unei foi vo
lante, cu calcule economice, urmă
rind creșterea simțului dc responsa
bilitate al tuturor cetățenilor fată de 
consumul energiei.

— Consumul de energie electrică 
în domeniile casnic și public a fost 
redus cu 16 la sută — ne relatează 
din Suceava tovarășa Rodica Iroaie, 
șeful biroului de furnizare a ener
giei electrice. Cum ? Prin : reducerea 
cu 55 la sută a Utilajelor frigorifice ; 
reducerea sau scoaterea temporară 
din funcțiune a plitelor electrice din 
unitățile de alimentație publică ; de
semnarea, în fiecare unitate de inte
res public, a unui responsabil pentru 
încadrarea strictă în normele de con
sum energetic.

„Colective de control, ordine și dis
ciplină energetică" au fost instituite 
din inițiativa Consiliului popular mu
nicipal Zalău. Este vorba de echipe 
alcătuite din oameni ai muncii și 
specialiști care se deplasează in uni
tățile de interes public, ca si in car
tierele de locuințe, căutînd și apli- 
cînd, pe loc, soluții de diminuare a 
consumului energetic.

Conștiințe „scurt-circui- 
{țjțg" Faptele arată că majoritatea 
covîrșitoare a cetățenilor înțeleg im
perativul folosirii cit mai judicioase 
a energiei, acționează în acest spirit. 
Dar tocmai pe fondul acestui înalt 
spirit civic, patriotic, atitudinile izo
late de nepăsare sau chiar de înșelă
ciune apar mai strident. Astfel. în 
municipiul Drobeta-Turnu Severin 
constatăm că becurile de la scările 
blocurilor din raza asociațiilor de lo
catari nr. 1, 2 și 36 din cartierul Cri- 
hala, nr. 25 din cartierul Kiseleff ard 
zi și noapte ! Și asemenea fapte ni se 
semnalează și din alte localități.

Este vorba, în asemenea cazuri, nu 
doar de o simplă neglijentă, ci de 
nesocotirea intereselor sociale. De 
bună seamă legea iși va mai spune 
cuvîntul cu toată asprimea în astfel 
de cazuri. Dar însăși apariția lor 
constituie un semnal de alarmă pen
tru toți factorii de opinie și răspun
dere care au datoria civică, patriotică 
de a le preveni. Pentru că. așa cum 
se exprima unul din interlocutorii 
noștri „dincolo de orice watt risipit 
se află o conștiință scurt-circuitată".

...încheiem aici cu convingerea că, 
în continuare, edilii. împreună cu ce
tățenii își vor intensifica preocupă
rile pentru economisirea cît mal ri
guroasă a energiei. Pentru că pre
tutindeni este posibil și necesar, așa 
cum s-a indicat, să se asigure redu
cerea consumurilor de energie in do
meniile casnic și public cu cel puțin 
10—12 la sută. Este o acțiune patrio
tică de cel mai larg interes, la care 
cu toții sintem chemați să partici
păm prin ftipte, prin măsuri concrete, 
aplicate, riguros.

că și aici

Laurenția DUTA
ți corespondenții „Scînteii

care 
Mai 
vom 
sta-

continuat, 
rțnd generalizat în toate 
județului, și perfecționat 

viitor.

Gheorqhe MITROI 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii^

Din noua arhitectură a municipiului Alexandria
Foto : Mihai Caranfil

Pînă de curînd. despre stațiunea 
Olănești nu se puteau spune alte 
noutăti in afara datelor si infor
mațiilor, bine cunoscute de altfel, 
care i-au si dus faima în tară si 
peste hotare. An de an vin _să-și 
îngrijească 
de oameni 
oaspeți din 
eficacitatea 
la Olănești 
aceeași putere intr-un larg evantai 
de afecțiuni.

Deși nu lucrează in această 
țiune, medicul dermatolog Ion 
tescu, de la Spitalul județean 
cea. ne-a vorbit in termenii 
mai elogios! despre recentele prac
tici terapeutice efectuate la Olă- 
nesti intr-un domeniu inedit.

— în cazul nostru, ca si al altor 
stațiuni spitalicești — precizează 
doctorul Cotescu — pentru a de
pista cauzele unor alergii și a sta
bili conduita de tratament medical 
adecvat, trebuie să-i internăm pe 
cei suferinzi în vederea efectuării 
investigațiilor de specialitate, an- 
trenind in această acțiune medici 
neurologi, interniști, alergologi etc. 
Se înțelege că. in astfel de condi
ții. omul întrerupe activitatea pro
ductivă. cu toate implicațiile econo
mice si personale care decurg de 
aici. Să nu uităm, de asemenea, 
eforturile financiare pe care aler
gicul trebuie să le facă pentru pro
curarea medicamentelor, ca să nu 
mai vorbim si de timpul îndelungat 
necesar tratamentului. Nu de pu
ține ori s-a întîmplat ca toate aces
te eforturi să nu-și atingă scopul, 
mai ales în situațiile cind. pentru 
înlăturarea factorilor declanșatori 
de alergii, se impunea schimbarea 
pentru un anumit timp a mediului 
de muncă si de viată. Or. ceea ce 
au reușit medicii balneologi de la 
Olănești este de natură să elimine 
multe din greutățile de care am 
amintit, afecțiunile alergice, tot mai 
diverse în ultima vreme, fiind tra
tate aici cu rezultate de-a dreptul 
spectaculoase.

Care sint. concret, noutățile bal- 
neologice intervenite in activitatea 
terapeutică de la Olănești 1

— Totul a pornit de la nevoia 
firească a cunoașterii sub multiple
le lor aspecte a factorilor naturali 
de care beneficiază din belșug Olă- 
neștii — ne spune dr. Constantin 
Filatov, medicul-șef al stațiunii. In 
fapt, era vorba de identificarea 
unor noi posibilități de valorificare 
superioară si de consolidare a me
todologiei de tratament balnear. Si 
acest imperativ nu poate fi conver
tit în realitate decît antrenînd toa
te forțele noastre la o activitate 
asiduă de investigație, de cercetare 
științifică. Pentru început, am por
nit de la observațiile cotidiene în 
practica balneo-medicală. Este una
nim recunoscut faptul că organis
mul uman afectat de orice formă 
de alergie prezintă o mare reactivi-

sănătatea peste 30 000 
ai muncii, precum și 
diferite țări ale lumii, 
tratamentelor balneare 
fiind demonstrată cu

sta- 
Co- 
Vil- 
cei

tate fată de diverși 
mediul înconiurător. 
seori întreținută de 
cări intervenite în 
aparate si sisteme, 
tulburări endocrine, 
și altele. Cu alte cuvinte, drumul 
cercetărilor noastre a pornit în 
sens invers, adică de la efect la 
cauză.

— Este un drum ne care, din cîte 
am înțeles, in linii generale, l-ați 
încheiat. Ati reușit în prezent ca. 
prin terapie balneară, să se inter
vină eficient în modificarea ne 
cale nespecifică a reactivității aler
gice. Cunoscînd. prin urmare, atît 
cauzele, cit și efectele alergiilor, ce 
practici balneoterapeutice au fost 
introduse si generalizate in stațiu
nea Olănești ?

— Atit. in afecțiunile alergice ale 
pielii, cît si în alte forme de ma
nifestare. noi folosim anele mine
rale sulfuroase, administrate deo
potrivă in cură externă și injecta
bile, iar procedurile stabilite — 
repet, după o lungă perioadă de 
cercetări si investigații — au trecut 
cu mare succes proba timpului. 
Indiferent de calea de administra
re. acțiunea terapeutică principală 
o are sulful sub forma sa activă, 
cu efecte locale si generale, modi- 
ficind reactivitatea organismului 
printr-o acțiune antialergică. de 
desensibilizare, influențind meta
bolismul, starea endocrino-vegeta- 
tivă în general, fapt reflectat mai 
ales în îmbunătățirea evidentă a 
funcțiilor aparatului digestiv și ale 
glandelor anexe, implicate in apa
riția și evoluția alergiilor.

— Care anume ane minerale sînt 
folosite în tratarea afecțiunilor 
alergice ?

— Noi folosim cu foarte bune 
rezultate acțiunea izvorului nr. 7 
fie in cura externă, fie ca apă de 
băut. De cîtva timp, în același 
scop folosim și Izvorul nr. 15. care, 
la rindul său, s-a dovedit de o 
mare eficacitate. Trebuie să subli
niez că prin, utilizarea acestor 
ape minerale am reușit să vinde
căm chiar si boli cu complicații mai 
mari, de tipul eczemelor.

— Nu intîmplător deci — avea să 
ne spună în încheiere dr. Ion Co
tescu — noi am găsit cea mai bună 
si mai eficientă formă dc comba
tere a factorilor declanșatori de 
alergii, recomandînd celor ce ape
lează la serviciile noastre să se 
folosească de valoroasele calități 
curative ale apelor minerale de la 
Olănești. Acestea se dovedesc nu 
numai factori naturali necostisitori 
— dacă ar fi să-i raportăm la va
loarea medicamentelor necesare — 
dar si superiori sub aspectul efi
cientei. avind în vedere rezultatele 
obținute in Vindecările alergiilor pe 
această cale.

Dialog fructuos
E firesc, e util ca 

organizatorii de servi
cii publice să cerce
teze și să urmărească 
opinia cetățenilor, pre- 
ocupîndu-se ca re
țeaua unităților pres
tatoare să se dezvolte 
în strinsă concordantă 
cu cerințele acestora. 
Pornind de la aceas
tă necesitate. Uniunea 
județeană a coopera
tivelor meșteșugărești 
Galati organizează, 
periodic, diverse con
sultări cu cetățenii : 
lunar (o dată cu pre
zentările de modă) se 
distribuie publicului 
chestionare pentru a 
cunoaște aprecierile și 
propunerile acestuia 
fată de activitatea n- 
nltătilor de servire ; 
consfătuiri cu popu
lația 
avut 
nea 
care 
bleme diverse, precum 
calitatea prestărilor, 
comportamentul per
sonalului în relațiile 
cu clienții, aprovizio-

(în acest an au 
loc șapte aseme- 
consfătuiri), în 

se discută pro-

narea unităților cu 
materiale și piese de 
schimb, organizarea 
serviciilor la domiciliu 
etc. ; trimestrial au 
loc „tirgurile coope
rației meșteșugărești", 
în cadrul cărora, pe 
lingă prezentarea unei 
largi game de produ
se, există și puncte 
de consultare cu popu
lația, unde se primesc 
sugestii privind am
plasarea și organiza
rea serviciilor ; expo
ziții cu produse pro
prii, care oferă vizi
tatorilor posibilitatea 
de a-și exprima, in 
caietele de sugestii, a- 
precierile sau criticile 
la adresa exponate
lor etc.

Avînd la dispoziție 
aceste „buchete" de 
idei, sugerate chiar 
de beneficiarii servi
ciilor oferite, coope
rația meșteșugărească 
gălățeană a putut a- 
duce îmbunătățiri ac
tivității sale, și-a o- 
rientat mai eficient' 
direcțiile de dezvolta
re. Astfel, cererile

sporite înregistrate la 
activitățile de spălă
torie, curățătorie și 
vopsitorie au determi
nat recent extinderea 
capacității unei unități 
cu acest profil din 
Galati cu 30 la sută, 
iar in orașul Berești 
s-a creat o spălătorie 
rapidă. Tot ca urmare 
a sugestiilor venite de 
la populație, pînă la 
sfîrșitul anului vor 
Intra in funcțiune două 
complexe de prestări 
de servicii în locali
tățile Tg. Bujor (cu 
șase profile) și la Be
rești (cu nouă profile), 
în noul cartier I. C. 
Frimu, din Galati, in 
spații de la parterul 
blocurilor se amena
jează cinci unități cu 
diverse profile de 
tivitate, solicitate 
zonele respective.

Iată doar cîteva
roadele unui perma
nent contact cu publi
cul, al preocupării de 
a-i cunoaște și satis
face solicitările.

ac- 
în

din

Rodica ȘERBAN

Un
ce poate 
„pentru 
pixul" ? 
cu el“. 

fără 
nu-i

să 
lu-
că

O întrebare 
părea inutilă: 
ce este făcut 
„Ca să scrii 
veți răspunde
ezitare. Ei bine, 
chiar așa.

Dar, mai bine 
pornim pe firul 
crurilor. Se știe
pixul, acest obiect mă
runt, a intrat în viața 
cotidiană a oamenilor 
ca un articol de pri-

răspuns...
mă necesitate. Greu 
de găsit cetățean, de 
la șapte ani în sus. 
fără să-l aibă in buzu
nar. De forme și cu
lori diferite, la preturi 
diferite, pixul înlocu
iește cu succes stiloul 
sau creionul, prezen- 
tînd cunoscutele-i a- 
vantaje. S-a terminat 
pasta? Nimic mai sim
plu, decît să-i schimbi 
rezerva. Se găsește la

scris
toate chioșcurile de 
ziare, la debite, în 
papetarii.

Numai că... 
vele, pe lingă 
că se găsesc, ar 
trebui să aibă 
tate : să scrie, 
cerci una din 
pe hirtie nu 
nici o urmă de cer
neală. Decît o zgîrie- 
tură. Faci pe hîrtie 
cercuri, rotocoale, zig-

rezer- 
faptul 

mai 
o cali- 
Or. in
ele — 
rămîne

stimuli din 
care este ade- 
unele modifi- 
functia unor 
precum si de 
hepato-biliare

Ian STANCIU 
corespondentul „Scînteii"

MÎRȘA : Construcții social-edilitare
Pentru oamenii muncii de la în

treprinderea mecanică Mirșa a fost 
dat in folosință — în ansamblul 
locuințe al uzinei — un nou lot
40 de apartamente confortabile. A

de 
de

fost inaugurată, totodată, o nouă șl 
modernă unitate de alimentație pu
blică cu autoservire, iar in urmă
toarele zile va fi dat in folosință 
un modern restaurant. (Nicolae 
Brujan)«

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează
Duminică 8 decembrie 1985, Ad

ministrația de Stat Loto-Pronosport 
organizează o nouă tragere LOTO 2.

Simplitatea formulei tehnice — 
cunoscută de multi participant — 
face ca tragerile- LOTO 2 să fie 
așteptate cu mult interes. Biletul 
de participare (10 lei varianta) poa
te fi completat cu o variantă a- 
chitată sută la sută sau cu patru

variante achitate în cotă de 25 la 
sută. Indiferent de cota jucată, 
fiecare bilet are drept de cîștiguri 
la toate cele trei extrageri a cîte 
patru numere, care însumează 12 
numere din totalul de 75.

Ultima zi cînd se mai pot procura 
biletele cu numerele alese este 
simbătă 7 decembrie 1985.

r»»

zaguri. Hirtia rămîne 
imaculată, cel mult 
zgiriată. Renunți și- 
încerci altă rezervă. 
La fel. încerci tot 
setul. Idem, adică 
nici urmă pe hirtie. 
Să fi nimerit tocmai 
setul cu „ghinion" ? 
Cauți o explicație la 
vînzătorul de unde 
l-ai cumpărat. Omul, 
amabil, îți oferă spre 
încercare două seturi, 
trei, patru. Nu-i vorba 
de nici un „ghinion". 
Toate-s la fel. Adică, 
nu scriu. Atunci, de 
ce se mai află în co» 
mert ? întrebare pusă

in 
de 
puns pe cît de echi
voc, pe atit de... una
nim : „Așa ni s-au 
dat". De unde se poa
te ușor deduce gradul 
de (ne) exigentă la
preluarea unor artico
le de larg consum. 
Citim și pe cartonașul 
ce însoțește fiecare 
set : „n.i.i. 99 021-78
(Ce-o fi însemnind?) 
MINE X-10. 10 buc. 
lei 2/buc. garanție 12 
luni (începînd cu care 
dată?) 7-85 Flaro". 
După cum se vede 
din eticheta respec-

mai multe unități 
profil, cu un răs-

tivă, e vorba de o 
adevărată enigmistică.

Dar să lăsăm de-o 
parte numeroasele în
trebări pe care le ri
dică misterele etiche
tei. Să ne limităm la 
prima : „Pentru ce 
este făcut pixul" ? La 
care se așteaptă un 
răspuns urgent din 
partea unității „Flaro" 
din Sibiu. Cu speran
ța că respectivul răs
puns va fi scris chiar 
cu pixurile de pro
ducție proprie — si 
va fi vizibil și lizibil.
Laurențiu DUȚA

amenajări piscicole
Cu puțin timp în 

urmă, in județul Bra
șov a luat ființă o în
treprindere piscicolă. 
Crearea acestei noi 
unități se înscrie în 
eforturile depuse de 
organele locale de 
partid și de stat 
— în cadrul hcțiu- 
nii de autoaprovizio
nare — pentru asigu
rarea unei mai bune 
aprovizionări a popu
lației cu pește și pre
parate din pește. Pre
cizări în legătură cu 
această nouă măsură 
din programul 
autoaprovizionare
județului ne-au fost 
furnizate de directorul 
noii unități, ing. loan 
Coriolan Ardeleanu.

— La sfîrșitul 
torului cincinal, 
pectiv anul 1990, 
tatea noastră va
pune de circa 700 ha 
eleștee (luciu de apă) 
care vor asigura o 
producție de circa 1 000 
tone pește anual. O

de 
a

Vli- 
res- 
uni- 
dis-

parte din această can
titate se va desface 
către populație ca peș
te proaspăt, iar altă 
parte, ca preparate, 
respectiv conserve.

— Care este situata 
actuală ? In ce stadiu 
se găsește acest pro
gram ?

— In prezent avem 
în funcțiune o fermă 
piscicolă — cea ae ia 
Satul Nou — cu o su
prafață de 345 ha 
luciu de apă, care va 
asigura populației mu
nicipiului Brașov și 
altor centre muncito
rești din județ, în a- 
cest an, o cantitate di 
peste 200 tone peste, 
din care circa 120 t 
a și fost desfăcuta.

Trebuie subliniat că 
e vorba doar de un 
început. Fermei de la 
Satul Nou i se va 
alătura, în curind, o a 
doua fermă — de Ia 
Rotbav — ale cărei 
eleștee, în suprafață 
totală de 185 ha, se

află în curs 
re cu apă. 
treia fermă 
tă în zona localităților 
Părău și Grid și va 
avea, în final, o su
prafață de 250 ha.

Așa cum ne-a asi
gurat interlocutorul, 
acțiunea de creare și 
dezvoltare a unei baze 
piscicole in județul 
Brașov va continua 
într-un ritm susținut, 
prin identificarea 
punerea in 
unor noi 
pretabile la 
piscicole, 
posibilități 
printre altele, și vă’h 
pîraielor Homorodul 
Mare și Homorodul 
Mic, din zona Rupea 
văile unor rîuri de 
munte — pentru creș
terea păstrăvului — și, 
nu în ultimă instanță, 
amenajările hidroener
getice.

de umple- 
Cea de-a 

va fi crea-

si 
valonie a 
suprafețe 

amenajări 
Asemenea 
le oferă

Nicolae MOCANU
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în lumina sarcinilor subliniate la recenta plenară a C.C. al P.C.R.
Pentru a asigura economiei energia necesară Energia - repartizată și utilizată

MAI MULT CĂRBUNE Șl NUMAI DE BUNA 
CALITATE TERMOCENTRALELOR!

Cum au fost primite observațiile din partea termocentralelor și cum vor
în ziarul 

de probleme 
tralelor Mintia-Deva, Ișalnița, Doicești și Oradea. în luna noiembrie, la 
toate cele patru centrale nu au fost asigurate cantitățile de cărbune Pla
nificate. De altfel, pe ansamblu, fată de prevederile de plan, termocen
tralele au primit mai puțin cu 1,6 milioane tone cărbune, fapt ce a deter
minat o importantă diminuare a stocului de iarnă.

Totodată, unele unități miniere trebuie -să manifeste o grijă sporită 
față de calitatea cărbunelui. Se constată, din păcate, că diminuarea puterii 
disponibile se datorează în bună parte și calității necorespunzătoare a 
cărbunelui livrat îndeosebi din unitățile Peșteana. Motru, Cimpulung ș.a.

Azi, prezentăm răspunsul minerilor la solicitările energeticienilor.

Două răspunsuri 
...dar nu la cerințele concrete

„Scînteia" de ieri. 3 decembrie a.c„ am prezentat o serie 
legate de cantitatea și calitatea cărbunelui livrat termocen-

Centralele electrice de la Doicești 
și Oradea reclamă înregistrarea unor 
mari rămîneri în urmă în livrarea 
cărbunelui pe luna noiembrie de că
tre unitățile furnizoare din bazinul 
minier Rovinari. Principalele unități 
vizate sint întreprinderea 
Urdari și întreprihderea 
Peșteana. Răspunsurile primite 
fața locului par, pentru început, sur
prinzătoare.

Urdari . Nicolae Dănescu, șeful 
biroului desfacere al întreprinderii 
miniere : „Pentru luna noiembrie, 
noi nu am avut prevăzută în pro
gramul comun de livrare nici o can
titate de cărbune pentru a fi expe
diată la Doicești. Ca urmare, întrea
ga cantitate produsă a fost livrată 
termocentralelor de la Craiova, Ca
lafat, Turceni și Rovinari. In lunile

minieră 
minieră 

la

septembrie și octombrie am livrat la 
Doicești peste 80 000 tone cărbune, 
iar in primele zile din noiembrie am 
lichidat și restanța, de circa 8 000 
tone".

Peșteana : Ion DUmărescu, 
directorul întreprinderii miniere : 
„Dispunem încă de o rezervă apre
ciabilă de cărbune, de peste 150 000 
tone în depozitul de la Cocoreni, 
unde se află și punctul de încărcare 
în vagoane. Ca urmare, avem posibi
lități de livrare către diverși bene
ficiari. Cărbunele nostru are o pu
tere calorică ridicată, de peste 1 700 
kcal/kg și este mult solicitat. Din cite 
știu, nu avem solicitări de la Ora
dea. iar de trei zile, în baza dispo
zițiilor primite de la 
vrăm cărbune către 
de la Borzești".

cărbunelui, la o putere calorică cît mai 
ridicată. în acest scop se acționează 
pentru îndepărtarea cărbunelui umed 
din stocuri și expedierea de cărbune 
uscat. La minele Leurda, Lupoaia și 
Motru Vest au crescut cantitățile ce 
se expediază direct din abataje spre 
punctele de încărcare in vagoane. De 
asemenea, au fost întărite formațiile 
care asigură supravegherea și între
ținerea benzilor pentru evitarea îm
potmolirilor și patinărilor, a antre
nării de noroi și corpuri străine pe 
circuitul de transport.

Valea Jiului : T»var^ul Ni
colae Vîlcea, director al întreprinde
rii de preparare a cărbunelui Valea 
Jiului, ne-a spus : „Puternic stimulați 
de orientările și indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, de măsurile 
stabilite de Comitetul .Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. privind asigu
rarea producției de energie electrică, 
minerii Văii Jiului și-au sporit efor
turile pentru creșterea producției de 
cărbune energetic. Așa se face că in

acționa unitățile minierel • <
luna noiembrie a.c. s-au livrat peste 
prevederi energeticienilor de la Min
tia-Deva 17 000 tone cărbune cu o 
putere calorică mai mare decît s-a 
prevăzut. Este urmarea firească a 
îmbunătățirii activității și în prepa- 
ratiile de cărbune din Petrila, Co- 
roești și Lupeni. Executarea la timp 
și de bună calitate a reviziilor la in
stalații pentru intrarea în funcțiune 
la Petrila a mașinii de tratare a căr
bunelui mărunt, introducerea clauba- 
jului invers la preparația din Coro- 
ești, evacuarea mai bună a sterilului 
înaintea intrării masei miniere în in
stalațiile de preparații sînt citeva 
dintre măsurile care au condus la 
creștere# contribuției' minerilor din 
Valea Jiului la sporirea producției 
de energie electrică in termocentra
lele .Mintia-Deva și Paroșeni.

Dacă, vom avea asigurate 
goanele, așa cum au fost

va-
— ---- -- ---- în

luna noiembrie, vom trimite spre 
Mintia-Deva cantități și mai mari de 
cărbune energetic. Totodată, vom 
onora și celelalte contracte pe care 
le avem cu alte centrale electrice".

combinat, li- 
termocentrala

*O precizare din partea 
Combinatului minier Rovinari

Pentru a lămuri aceste neînțele
geri, ne-am adresat tovarășului 
Gheorqhe Nănău, director comercial 
al Combinatului minier Rovinari, care 
ne-a relatat :«„Datorită căderilor a- 
bundente de ploi și zăpadă, livrările 
de cărbune au scăzut la 
inclusiv cele din 
coreni, unde ăe 
de la Peșteana 
din cărbune s-a 
nefolosibil. Ca urmare, din acest de
pozit, în loc să încărcăm zilnic 
10 000—12 000 tone, am livrat doar 
5 000—6 000 tone. Avînd în vedere si
tuația creată, s-a constituit la Tîrgu 
Jiu un dispecerat din delegați de la . 
ministerele minelor, energiei elec
trice si transporturilor care stabilește 
prioritățile si dispune dirijarea căr
bunelui spre termocentralele cu ne
voi mai acute. Astfel, principalele 
cantități de lignit dip, bazinul nos
tru au fost dirijate cu prioritate spre 
Turceni. Rovinari și Ișalnița, iar in 
ultimele zile către Borzești, care se 
confruntă cu un mare deficit de 
cărbune. în această situație, unită
ților furnizoare nu li s-a mai comu
nicat obligațiile ce le revin către di-

jumătate, 
depozitul de la Co- 
încarcă lignit livrat 
și Urdari. O parte 
deteriorat, devenind

verși beneficiari. într-adevăr, în no
iembrie am rămas restanțieri față de 
termocentrala de la Doicești, dar, pe 
măsură ce sporește ritmul extracției, 
ne vom strădui sâ asigurăm, din 
toate întreprinderile combinatului, 
cărbunele solicitat la această termo
centrală. astfel incit să acoperim și 
restantele. în ceea ce privește livră
rile către termocentrala de la Ora
dea, am livrat o parte din cărbune 
și avem posibilități să expediem can
titățile contractate, dar aici s-au ma
nifestat unele rețineri. Chiar în ziua 
de 26 noiembrie am primit un telex 
din partea conducerii centralei prin 
care ne cere să sistăm livrările de 
cărbune către Oradea, deoarece au 
greutăți și întîrzieri la descărcarea 
cărbunelui din vagoane. Ca urmare, 
cărbunele destinat termocentralei’ de 
la Oradea a fost redirijat spre Bor- 
zești".

N.R. Telexul amintit solicită 
sistarea, livrărilor datorită cali
tății necorespunzătoare a căr
bunelui. Despre această situație 
nu am primit un răspuns con
cret pe care 11 așteptam de astă 
dată de la Ministerul Minelor.

Mai multă atenție 
organizării optime a transportului!

Cimpulung : „într-adevăr,
spune ing. Florea Stoenescu, direc
torul unității, în luna noiembrie s-a 
acumulat o restanță în livrarea căr
bunelui către termocentrala Doicești 
de 17 000 tone. Cauza principală o 
constituie lipsa de vagoane, în sen
sul că au fost zile cînd C.F.R.-ul nu 
ne-a pus. la dispoziție decît o sin
gură navetă, în loc de 6 navete cît 
e stabilit prin graficul de livrare. 
Așa stînd lucrurile, ne-am blocat fără 
Să vrem spațiile de depozitare și în
deosebi rampele de Încărcare.

împreună cu reprezentanții fo
rului nostru tutelar. Ministerul Mi
nelor, și ai Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, s-a mărit 
numărul la 6 și chiar 7 navete pe zi, 
ceea pe ne permite acum să livrăm 
termocentralei cîte 6 000 tone cărbu-

ne pe zi în loc de 5 000 tone. Pentru 
luna decembrie au fost luate, de ase
menea, măsuri tehnice și organizato
rice pentru suplimentarea persona
lului care se ocupă de livrarea căr
bunelui și s-a întărit asistența teh- ’ 
nică în toate schimburile pentru 
menținerea în stare de funcționare a 
mijloacelor de transport și a celor
lalte utilaje. Alte măsuri se referă 
la predarea și preluarea schimbului 
din mers la locul de muncă, menți
nerea în bună stare de funcționare a 
utilajelor, asigurarea unei aprovi
zionări ritmice cu materiale. Adre
săm atît C.F.R.-ului cît și beneficia
rului de la Doicești apelul de a ne 
trimite la timp vagoanele de care 
avem nevoie, pentru a nu mai depo
zita sub cerul liber, sub ploaie și ză
padă cărbunele, diminuîndu-i în fe
lul acesta puterea calorică".

echilibrat
Feroaliajele realizate de metalur- 

giștii din Tulcea — folosite la fabri
carea oțelurilor aliate — sint solici
tate de toate combinatele siderurgice 
din țară. Ca atare. îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan la 
Combinatul metalurgic din Tulcea 
prezintă o importanță deosebită nu 
numai pentru oamenii muncii de 
aici, ci și pentru alte colective mun
citorești. Problema care se pune, in 
special în această perioadă, este că 
pentru realizarea feroaliajelor se 
consumă cantități apreciabile de 
energie electrică. Pînă nu de mult, 
pentru funcționarea la' parametrii 
proiectați a celor 15 cuptoare de pro
ducere a feroaliajelor se absorbea 
constant din sistemul energetic na
țional aproximativ 170 MW. Iată de 
ce măsurile luate pentru îndeplini
rea planului de producție au fost în
soțite în ultimul timp de noi și im
portante acțiuni menite să asigure 
economisirea energiei și consumarea 
ei rațională, în mod echilibrat, de-a 
lungul celor 24 de ore ale zilei de 
muncă. Drept rezultat, unitatea își 
realizează in prezent sarcinile de 
producție cu consutnuri mai reduse 
de energie și evită consumurile ridi- 

- • cate în perioada de maximă solici
tare a sistemului energetic național. 
Cum s-a acționat și 
practic ?

Preocuparea pentru 
judicioasă a energiei 
evidentă in toate secțiile de produc
ție. Pe baza analizelor efectuate în 
fiecare secție, la fiecare loc de mun
că, s-a trecut la aplicarea unui an
samblu de măsuri tehnice și organi- 

•’zatorice în vederea reducerii nor
melor de consum și sporirii produc
ției. în principal, este vorba de pro
movarea unor tehnologii noi, de 
înaltă productivitate, care asigură 
producerea de feroaliaje cu valoare 
metalurgică ridicată și consumuri de 
energie electrică substanțial reduse. 
Se realizează astfel, pentru prima 
dată în țara noastră, feromangan 
afinat, feromangan cu conținut de 
azot, ferowolfram, silicocrom. Se mai 
cuvine adăugat că în aceste zile a 
intrat în funcțiune prima instalație 
de turnare mecanizată a feroaliaje
lor, care preia șarjele de la două 
tuptoare din secția nr. 2, 
du-se în acest t’e.l o c 
ductivității cu 50 la sută.

Totodată, pentru echilibrarea 
sumului de energie electrică pe 
durata zilei, s-a trecut la reorganiza
rea schimburilor de lucru, repartizin-

se acționează

gospodărirea 
electrice este

nr. 2, obținîg- 
creștere a ptiț-

con- 
toată

in toate schimburile
du-se mai bine muncitorii și 
liștii cu experiență pe toate 
burile, fără să se suplimenteze forța 
de muncă pe combinat. Specialiștii și 
muncitorii de inaltă calificare au fost 
repartizați să lucreze mai ales în 
schimbul de noapte. Ca urmare, ran
damentele obținute acum în exploa
tarea cuptoarelor sint aproximativ 
egale atît ziua cit și noaptea, „După 
aplicarea acestei măsuri — ne spune 
Grigore Damianov, inginerul-șef 
mecano-energetic al combinatului — 
în schimbul de noapte se toarnă 
chiar mai multe șarje de feroaliaje 
decit în schimbul de zi. Practic, 
noaptea, după orele 22, se obțin pro
ducții mai mari cu 15—20 la sută 
decit în schimbul al doilea, în com-

specla- 
schim-

La Combinatul 
metalurgic Tulcea

pensație, s-au luat măsuri ca între 
orele 17—22 să se efectueze, prin 
rotație, reviziile la instalațiile elec
trice și mecanice de la cuptoare și 
celelalte utilaje. Astfel, în orele cînd 
sistemul energetic național este in
tens solicitat, scoatem din funcțiune 
unul-două cuptoare, la care efec
tuăm lucrările curente de revizie și 
reparații. Pe de altă parte, elabora
rea șarjelor la celelalte cuptoare este 
eșalonată pentru a nu consuma mai 
mult de două treimi din cota orară 
de energie electrică repartizată, în 
felul acesta, puterea absorbită din 
rețea în orele vîrfului de consum 
este mai mică cu aproximativ 20 MW. 
Noaptea, însă, cînd sînt mai puțini 
consumatori, lucrăm din plin cu 
toate cuptoarele, obținînd producții 
record".

O atenție sporită se acordă între
ținerii și reparării utilajelor și in
stalațiilor. Dacă în urmă cu un an 
utilajele se defectau foarte des, mi- 
minuind in felul acesta producția 
obținută, de aproximativ cinci luni 
opririle accidentale datorate defectă
rii utilajelor și instalațiilor au fost 
practic eliminate din rapoartele zil
nice. Și aceasta datorită măsurilor 
luate în scopul întăririi răspunderii 

. specialiștilor, a tuturor muncitorilor 
pentru respectarea ou strictețe a pro
ceselor tehnologice și a graficelor 
de execuție a lucrărilor de reparații 
și întreținere. Au fost reorganizate 
echipele de reparații, oamenii fiind

repartizați pe grupe de cuptoare și 
pe schimburi. Mecanicii și electricie
nii din aceste echipe au în primire 
un anumit număr de Cuptoare și răs
pund atît de întreținerea, cit și de 
repararea lor. Astfel, lucrările de re
parații sint pregătite din timp, iar 
atunci cind apar lucrări care necesită 
un volum mai mare de muncă, echi
pele se ajută între ele.

Ca efect al noului mod de orga
nizare a execuției reparațiilor a cres
cut cantitatea de piese de schimb 
realizate în atelierul mecanic al com
binatului, iar cu prilejul intervenți
ilor se efectuează numeroase lucrări 
de modernizare, care asigură creș
terea randamentului utilajelor și, în 
unele cazuri, reducerea consumului 
de energie electrică. Efectuind repa
rații la instalația de răcire a cuptoa
relor, echipele coordonate de Dumi
tru Socotitu au aplicat o soluție teh
nică nouă prin care se diminuează 
consumul de apă de răcire. Prin mo
dificarea rețelei de conducte, apa de 
răcire este recirculată acum numai 
cu cinci pompe, fiind scoase din 
funcțiune două pompe acționate de 
cite un motor electric de 200 kW. 
Și o noutate de ultimă oră : randa
mentul cuptoarelor pentru produce
rea siliciului tehnic a sporit cu a- 
proape 10 la sută. Sporul de produc
ție obținut astfel are la bază apli
carea unei tehnologii noi, care pre
supune folosirea deșeurilor rezultate 
în fabricile de prelucrare a lemnu
lui pentru grăbirea procesului de to
pire a metalului. în felul acesta se 
obține o economie de energie elec
trică de 
tehnic.

Toate 
permis 
economii de 
luna octombrie, de exemplu, consu
murile planificate pe tona de fero
aliaje au fost reduse cu aproape 19 
la sută, însumînd o economie de 
peste 23 000 MWh. în luna noiembrie, 
comparativ cu luna precedentă, s-a 
consumat cu 5 la sută 
energie 
aproximativ 
economii de 
înregistrat 
planul la 
realizat ritmic, obținîndu-se chiar o 
depășire de aproape 200 tone fero
aliaje.

Neculai AMIHULESE1 
corespondentul „Scinteii"

100 kWh pe tona de siliciu

aceste acțiuni și măsuri au 
realizarea unor însemnate 

energie electrică. în

mai puțin 
electrică, eoonomisindu-se 

4 500 MWh. Iar aoeste 
energie electrică s-au 

în condițiile în care 
producția fizică este

Cooperarea
ritmică a cărbunelui

o atenție sporită din partea Ministerului

Ion LAZAR, Sabin CERBU, D. PRUNA, Gh. CIRSTEA

MINERI!

palul furnizor de cărbune al termo
centralei de la Ișalnița — în aceste 
zile se depun eforturi deosebite pen
tru a se asigura livrarea ritmică a

V

distribuire operativă 
conlucrare ți infor-

• Nici un motiv 
termocentrale a unor 
obținute randamente 
calorice stabilite.

• Este necesară

Motru : Așa cum am aflat de la 
ing. Constantin Stoian. directorul în
treprinderii miniere Motru — princi-

Trans- 
porturilor pentru soluționarea operativă o solicitărilor de vagoane de 
către întreprinderile miniere.

• Energeticienii trebuie să asigure printr-o bună organizare a lu
crului descărcarea rapidă a navetelor de cărbune.

bazine miniere spre
Pot li 

puterii

• Este pozitiv faptul că in majoritatea unităților miniere vizate se 
manifestă spirit de solicitudine față de cerințele lucrătorilor din termo
centrale, acționindu-se cu hotărire pentru livrarea 
in condiții de bună calitate.

• Se impune o îmbunătățire a sistemului de 
a cărbunelui către termocentrale printr-o strinsă 
mare reciprocă intre mineri și energeticieni.

nu justifică expedierea din 
vagoane încărcate cu cărbune inutilizabil, 
sporite în centrale numai prin respectarea

CÎTEVA CONCLUZII

normal
(Urmare din pag. I)

întreprinderea de mașini electrice București : o ultimă verificare la un nou 
lot de produse realizate aici pentru a fi expediate beneficiarilor 

Foto : 8. Cristian

Principala preocupare - 
creșterea puterii calorice

să funcționeze

Faceți totul ca, printr-o bună organizare a muncii, 
săprin întărirea ordinii, disciplinei și răspunderii 

asigurați ritmic, la un nivel calitativ superior întreaga 
cantitate de cărbune necesară funcționării normale a 
termocentralelor!

Nu doar cu gîndul la recolta viitoare, 
ci cu fapta pentru buna ei pregătire!

După experiența celor mai
chibzuiți

Recoltele mari ce le obține an de 
an cooperativa agricolă din comuna 
Grindu. județul Ialomița, se dato
rează răspunderii cu care se execută 
aici toate lucrările agricole, incepind 
cu arăturile și pină la stringerea .re
coltei. Este suficient să aruncăm o 
privire asupra cifrelor care repre
zintă nivelul recoltelor din acest 
an. care, după cum se știe, s-a carac
terizat printr-o secetă prelungită, 
pentru a ne da seama ce înseamnă 
respectarea tehnologiilor de cultivare 
a pămintului. Iată citeva din ele. 
S-au obținut, in medie la hectar, 
9 158 kg porumb pe 965 hectare ; 
33 500 kg sfeclă de zahăr pe 330 hec
tare ; 2 618 kg floarea-soarelui pe 
500 hectare și 1 578 
hectare.

Pentru producția 
fost arate aproape 
hectare prevăzute 
văzul în cimp. la jumătatea lu
nii noiembrie, ce înseamnă munca 
bine organizată, făcută cu pricepere 
și pasiune. Peste 400 cooperatori tă
iau cocenii de pe ultimele suprafețe, 
ii transportau cu cele 28 de atelaje 
și 12 tractoare prevăzute cu remorci. 
Semnificativ pentru calitatea lucrări
lor : cocenii erau tăiați de jos, în 
fel incit, la arat, rădăcinile erau 
corporate complet sub brazdă.

Ăm stat de vorbă cu inginerul 
al cooperativei, Virgil Nicu, un pro
fesionist pasionat, cunoscut in toată 
cimpia Bărăganului ialomițean.

— în această toamnă, majoritatea 
suprafețelor prevăzute a fi fertili- 
zate cu îngrășăminte organice au

primit cantitățile de gunoi de grajd 
fermentat înainte de executarea ară
turii. împrăștierea s-a făcut direct 
din atelajele cu care au fost trans
portate. Trebuie să recunoaștem că a 
fost 
Am 
este 
Una 
este

nevoie de un efort suplimentar, 
explicat cooperatorilor de ce 
bine să procedăm in acest fel. 
este cind ingrășămintul natural 
incorporat in sol la 30 cm, o dată

Experiența și rezultatele 
cooperativei agricole 
Grindu — Ialomița

kg fasole pe 315

auanului viitor 
toate cele 3 000 
in olan. Am

așa 
în-

șef

cu arătura din toamnă, și alta cînd el 
rămine la suprafață, la 10—15 cm., 
acolo de unde o mică parte din ră
dăcinile plantei îsi trag seva.

L-am întrebat pe inginerul-șef al 
cooperativei ce alte măsuri au fost 
întreprinse pentru ca în 1986 coope
ratorii din Grindu să obțină recolte 
mari. Am aflat, între altele, că în
treaga suprafață de 320 de hectare 
ce va fi cultivată cu sfeclă de zahăr 
a fost nu numai arată, ci și pregătită 
corespunzător, astfel incit, primăvara 
devreme, doar după o trecere super
ficială cu utilajele agricole (făcută cu 
grijă pentru păstrarea umidității in 
sol), semănătorile vor intra în braz
dă. în acest mod insămîn tarea sfeclei 
de zahăr se va realiza în 3—4 zile, iar 
răsărirea va fi uniformă. Pe solele 
unde și în trecut s-a procedat în 
acest mod s-au obținut producții cu

5 000—6 000 kg la hectar mai mari 
decit pe cele care au fost pregătite 
primăvarj.

Prezent la discuție, președintele 
unității. Eroul Muncii Socialiste An
gliei Mircea Dan. a tinut să adauge :

— In această iarnă, concomitent cu 
lucrările de pregătire a viitoarei 
campanii agricole, cu activitatea des
fășurată in zootehnie, o atenție mare 
acordăm îmbunătățirii cunoștințelor 
profesionale ale tuturor cooperatori
lor. în cadrul învățămîntului agro
zootehnic, in afara cunoștințelor pre
date de specialiști pentru fiecare 
temă și cultură agricolă, vom dezbate 
concret modul cum au respectat teh
nologiile cei care au realizat cele mai 
mari producții, dar și neajunsurile 
manifestate de membrii acelor for
mații care nu au realizat recolte pe 
măsura posibilităților. Fiindcă orice 
s-ar spune, si la noi. între ferme și 
chiar între echipe, există diferente 
care nu pot fi justificate decit prin 
modul diferit de a munci. Iată de ce 
consiliul de conducere ăl C.A.P.. cu 
sprijinul organizației de partid. ■ ur
mărește să realizeze acea îmbinare 
firească între tehnologii, cu partici
parea conștientă a tuturor oamenilor 
la executarea lucrărilor, cerință de 
mare însemnătate pentru înfăptuirea 
noii revoluții în agricultură.

La C.A.P. Grindu. fiecare an agri
col este si un an de studiu, in care 
experiențele bune 
materializează în 
superioare.

Mihal
corespondentul

se însușesc si se 
nroductii mereu
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„Scinteii"

în județul Suceava se acționează 
intens pentru pregătirea adăpostu
rilor destinate iernării animalelor. 
„Condițiile deosebit de grele din 
iarna trecută — ne spunea tovarășul 
Valerian Milici, directorul cu pro
ducția zootehnică la direcția agricolă 
a județului — ne-au determinat să 
luăm din vreme o serie de măsuri 
pentru crearea unor condiții cores
punzătoare de adăpostire a anima
lelor".

Să vedem cum se concretizează a- 
cest program. Au fost construite a- 
dăposturi însumînd 240 de locuri 
pentru vaci cu lapte, 764 locuri pen
tru tineret taurin. 6 saivane pentru 
oi cu o capacitate de 4 200 locuri și 
s-au amenajat maternități și creșe 
pentru vitei la cooperativele agricole 
Grănicești, Marginea și Liteni-Făl- 
ticeni. De asemenea, au fost con
struite 21 fînare pentru depozitarea 
furajelor. 5 bucătării furajere, 26 pa
docuri, s-au introdus adăpători cu 
nivel constant în sectoarele zooteh
nice din 25 de unități agricole, s-au 
efectuat, de asemenea, lucrări de re
parare a zidăriei, acoperișurilor, de 
etanșare a ușilor și ferestrelor, a sis
temelor de ventilație și de eliminare 
a dejecțiilor. La halele pentru vaci 
cu lapte, la cele pentru tineret tau
rin, precum și la unitățile de îngră- 
șare intensivă^ușile existente au fost 
dublate. Tot în scopul asigurării unui 
microclimat corespunzător în perioa
da de timp friguros. în halele pentru

tineret taurin de pînă la 12 luni, în 
care pardoseala este din beton, se 
realizează un pat din paie perma
nent.

Totuși, la această dată, în unele 
unități sînt lucrări rămase în urmă. 
La ferma Băișești a cooperativei agri
cole Cornu Luncii s-au construit, în 
regie proprie, două grajduri noi și 
unul se modernizează. în ziua raidu-

Retușuri necesare la 
adăposturile din zootehnie 
in unele unități din județul 

Suceava

Iul nostru, la cele două adăposturi 
noi. nu erau montate ușile și nu 
era executată instalația electri
că. Deci muncitorii constructori 
de la cooperativa agricolă mai au 
destul de lucru pentru a-1 termi
na. Tot în regie proprie a fost reali
zată maternitatea pentru taurine de 
la ferma Horodnic de Jos a coopera
tivei agricole din aceeași localitate. 
Președintele unității, ing. Partemie 
Rusu, ne relata : „Noi am terminat 
construcția propriu-zisă. Mai trebuie 
executată instalația electrică de că
tre brigada de construcții-montaj și 
instalația de apă de către S.M.A., 
ambele din Rădăuți".

La cooperativa agricolă Vicovu de 
Jos. lucrările de modernizare a adă
posturilor sint mult rămase in urmă. 
Din sistemul de alimentare cu apă 
a fost realizată doar fîntîna și s-au 
montat adăpătorile într-un singur 
grajd. Urmează să fie montat și izo
lat bazinul, săpate canalele pentru 
țevi, făcute racordurile și izolate țe
vile, montate adăpătorile în grajdul 
nr. 2 etc. L-am întrebat pe ingine
rul Mircea Popescu, șeful fermei 
zootehnice, de ce s-au întîrziat lu
crările ? „N-am avut constructori" 
— ne-a răspuns dînsul, uitînd însă 
că. deși s-a stabilit din 1983 să se 
introducă instalații de adăpare a ani
malelor, din vina conducerii unității 
finanțarea lucrărilor s-a deschis 
de-abia în luna septembrie 1985. Și 
la ferma Fîntina Mare a cooperativei 
agricole din comuna Vadu Moldovei 
lucrările de modernizare, executate 
în regie proprie, sînt rămase in urmă 
tot din cauza slabei preocupări a 
conducerii unității, care nu a asigu
rat forța de muncă și materialele 
necesare. Concentrarea unor forțe 
suplimentare este necesară și la aso
ciațiile economice intercooperatiste 
zootehnice Dolhasca, Spătărești, Mă- 
zănăești, precum și la cooperativa a- , 
gricolă Rădășeni, unde lucrările sînt 
rămase în urmă.

boghiuri, grund, vopsea ș.a. Analizînd 
această situație, consiliul oamenilor 
muncii, cu sprijinul direct al comi
tetului județean de partid, a stabilit 
un program de măsuri menit să ducă 
la recuperarea grabnică a restanțe
lor. In acest sens menționăm că spe
cialiști din întreprinderea noastră au 
fost detașați în intreprinderi colabo
ratoare, unde urmăresc modul în 
care se execută subansamblurile și 
materialele destinate unității noastre. 
Trebuie spus că majoritatea furnizo
rilor noștri au înțeles să ne sprijine 
mai îndeaproape. Dar pentru a ne 
putea îndeplini angajamentul asumat 
— și anume, de a realiza peste plan, 
pînă la sfîrșitul acestui an. 100 va
goane de marfă — Combinatul side
rurgic din Galați trebuie să ne li
vreze neintîrziat cele 4 000 tone tablă 
R.C.B.

Singura întreprindere producătoa
re de vagoane care nu numai că și-a 
recuperat în totalitate restanțele, dar 
in această lună a obținut chiar și u- 
nele depășiri de plan, este între
prinderea de vagoane din Caracal. 
Cum s-a ajuns la acest rezultat ?

— Totul, a pornit de la soluționarea 
problemelor legate de aprovizionarea 
cu semifabricate turnate și alte ma
teriale — ne spune tovarășul Con
stantin Popa, directorul întreprinde
rii. în scopul asigurării grabnice, con
form graficelor de producție, a se
mifabricatelor și materialelor nece
sare realizării vagoanelor planificate, 
am stabilit ca. prin rotație, cadrele 
de conducere să se deplaseze la prin
cipalii furnizori pentru a asista la 
recepția produselor și a impulsiona 
livrarea acestora. Totodată, am luat 
o serie de măsuri în vederea desfășu
rării ritmice. în flux continuu, a pro
ducției în secțiile de fabricație. Am 
restructurat componența celor trei 
schimburi de lucru, am intărit asis
tența tehnică și controlul tehnic de 
calitate in schimburile II și III. Ca 
urmare, zilnic realizăm suplimentar 
două vagoane de marfă.

După cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., este absolut 
necesar ca, in zilele care au mai 
rămas pină la sfirșitul acestui an. in 
toate sectoarele și întreprinderile să 
se acționeze cu hotărire pentru 
realizarea in cele mai bune condiții 
a sarcinilor de plan. Această cerință 
este intru totul valabilă și în cazul 
producției vagoanelor de marfă. în 
spiritul acestei exigențe este nevoie 
să se acționeze cu perseverentă și cea 
mai mare răspundere la toate nive
lurile — de la ministerul și centrala 
industrială de resort. întreprinderile 
producătoare și pină la unitățile fur
nizoare de subansambluri și mate
riale destinate realizării vagoanelor 
de marfă. Este un lucru pe deplin 
posibil, confirmat de rezultatele din 
ultima vreme ale colectivului de la 
întreprinderea de vagoane din Ca
racal. Concomitent, este necesar să 
fie luate toate măsurile pentru pre
gătirea temeinică a producției din 
anul viitor, astfel încît să se evite 
neajunsurile ce s-au manifestat în 
acest an și 6ă se asigure, sub toate 
aspectele, condițiile pentru reali
zarea vagoanelor de marfă în mod 
ritmic și la un înalt nivel calitativ, 
încă din primele zile ale anului 1986.

Sava BEJINARIU
corespondentul „Scînteii*^

Anchetă realizată de 
Gheorqhe IONITA
Virqiliu TATARU 
Mihal GRIGOROȘCUTA
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Temeinica pregătire a tineretului 
pentru muncă și viață, formarea lui 
multilaterală, în concordanță cu cele 
mai noi și mai valoroase cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane, cu 
idealurile supreme ale poporului ro
mân, au fost definite în lucrările re
centului Congres al științei și învă- 
țămintului drept obiective funda
mentale ale Școlii românești de 
toate gradele. în lumina exigen
țelor noi, a sarcinilor formulate 
cu acest prilej în cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, cadrele di
dactice, sub conducerea organiza
țiilor de partid, procedează acum 
la o amplă și lucidă reevaluare 
și perfecționare a stilului de lucru, 
pentru sporirea eficienței întregului 
proces de formare a tineretului. în 
învățămîntul su
perior. pregăti
rea practică a 
studenților reti
ne cu deosebire a- 
tenția datorită 
faptului că vii
torii specialiști, 
fiind chemați as
tăzi, în climatul 
specific integră
rii. să participe 
Ia realizarea efec
tivă a unor im
portante obiecti
ve științifice și 
tehnice, cu apli
care nemijlocită 
în producție, tre
buie să facă în 
permanentă do
vada unei pregătiri superioare. Or
ganizarea și desfășurarea exempla
ră a programelor studențești de 
practică derivă, așadar, din insăși 
condiția actuală a studenților, de 
creatori ai valorilor științifice si 
tehnice, de promotori ai progresului 
în domeniul pentru care se pregă
tesc. Din perspectiva acestor exi
gențe, am întreprins ancheta de față 
la Institutul politehnic din Cluj- 
Napoca, unul dintre cele mai mari 
institute de învățămint superior 
tehnic din țară, cu remarcabile rea
lizări, dar, cum vom vedea, și cu 
mari resurse de perfecționare a 
practicii studenților.

— Pregătirea practică a ingineru
lui de mîine — ne-a spus prof. univ. 
dr. ing. loan Drăgan, rectorul in
stitutului — trebuie să aibă mai în- 
tîi în vedere, ca obiectiv fundamen
tal, adaptarea specialistului la evo
luția impetuoasă și deosebit de com
plexă a științei și tehnicii epocii 
noastre. Este un merit deosebit al 
partidului nostru, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a fi elaborat în acest scop o con
cepție revoluționară, profund știin
țifică, originală, cu privire la inte
grarea organică a învățămîntului 
cu cercetarea științifică și produc
ția, concepție în virtutea căreia stu
denții sînt puși în situația de a 
gîndi, de a imagina, de a produce, 
de a crea la nivelul de exigență al 
viitorului. în felul acesta, practica 
de producție, așa cum este organi
zată și se desfășoară în institutul 
nostru, oferă studenților posibilități 
tot mai largi de aprofundare și per
fecționare a cunoștințelor învățate, 
pregătindu-i pentru integrarea lor 
optimă în unitățile unde vor lucra 
după absolvire. ~ ................
ale institutului 
bază didactică, ...
și de producție modernă. Faptul că 
facultățile sînt .' ' .
platforme industriale, unde își des
fășoară activitatea întreprinderi șl 
unități de cercetare și proiectare, ne 
permite să beneficiem integral de 
condițiile de instruire practică și de 
cercetare oferite de aceste unități. 
Acum, hotărîtoare sînt inițiativele și 
străduințele noastre, ale cadrelor di
dactice și studenților, capacitatea de 
a folosi integral, superior, condițiile 
de care dispunem.

— Care este conținutul actual al 
programelor de practică ? Reflectă 
el in toate cazurile orientarea și 
lupta pentru o nouă calitate in învă
țământul superior ?

— Conform planului elaborat de 
Ministerul Educației și învățămîn-

a tineretului. In

tului, conținutul practicii este acum 
mai bine corelat cu conținutul pre
gătirii de calitate a studenților, cu 
noile cerințe ale producției. Activi
tatea practică în profiluri cum sînt : 
metalurgic, mecanic, electric, elec
trotehnic, studenții din anii I, II și' 
III o efectuează în atelierele de 
prototipuri și de producție din in
stitut. O parte din activitatea prac
tică, studenții din anul III o reali
zează și în întreprinderi. Studenții 
din anii IV și V sînt antrenați în 
activitatea de cercetare și proiecta
re, care se desfășoară atît în cadrul 
catedrelor. în laboratoarele si atelie
rele institutului, cît și în întreprin
deri și unități de cercetare și proiec
tare. Maiea majoritate a acestor 
studenți participă împreună cu ca
drele didactice la activitatea de cer-

în realizarea de prototipuri. Și prac
tica studenților desfășurată în între
prinderi trebuie de asemenea să fie 
perfecționată. în sensul asigurării 
unei îndrumări competente a stu
denților, repartizați rațional, sistema
tic. în diferite sectoare de producție 
si proiectare.

— De altfel, înseși realizările ob
ținute în practica studenților ple
dează pentru ca aceasta să fie de 
fiecare dată orientată spre obiecti
ve mari, cuprinzătoare, complexe, 
prioritare, așadar spre obiective 
a căror realizare să-i solicite 
multilateral pe viitorii specialiști, 
să le dezvolte pasiunea creației și 
aptitudinea autoperfecționării necon
tenite — ne-a declarat prof. univ. 
dr. ing. Dan Comșa, prorector al in
stitutului. în atelierul de prototipuri

Ingineri la nivelul exigențelor 
re voluției tehnico-ș tiin ți fi ce /

Rezultate remarcabile și preocupări pentru perfecționarea practicii 
studenților în Institutul politehnic din Cluj-Napoca

cetare și proiectare pe bază de con
tract, în colective mixte din care fac 
parte și specialiști din întreprinderi. 
Ceea ce nu înseamnă că totul se 
desfășoară așa cum ar trebui. în lu
mina sarcinilor sporite, formulate la 
lucrările recentului congres, apare 
limpede că instruirea studenților 
încă mai poate fi îmbunătățită, 
corelată permanent cu sarcinile 
și obiectivele majore ale dezvol
tării economice și sociale a ță
rii. Prin activitatea practică tre
buie să realizăm nu numai un plan 
economic, ci cu precădere o temei
nică pregătire a viitorilor specialiști. 
De aceea trebuie să căutăm ca stu
denții să participe, să fie implicați 
direct în realizarea unor produse de 
tehnicitate înaltă, care să-i solicite 
și să le stimuleze gîndirea tehnică 
novatoare. Să avem permanent în 
vedere, așa cum ne cere secretarul 
general al partidului, că studenții 
irebuie pregătiți să soluționeze pro
bleme noi și în acest mod să gîndim 
și practica lor în producție. Așa cum 
rezultă dintr-un studiu întocmit de 
către senat în scopul perfecționării 
instruirii practice a studenților, 
aceștia trebuie să fie mai mult an
trenați în activitatea de concepție.

șî de producție de la Facultatea de 
mecanică, bunăoară, studenții din 
primii ani au realizat 100 mii bucăți 
de ancoraje de blocare și tragere 
(bacuri) pentru întreprinderile de 
prefabricate de beton din țară, acest 
produs avînd la bază o tehnologie 
de fabricație originală, brevetată, 
realizată de un colectiv din institut. 
Valoarea acestor produse s-a cifrat 
la circa 10 milioane lei. Cu partici
parea studenților s-au realizat ma
șini de injectat ceară, tendoane 
pentru tuburi de beton folosite la 

'sistemele de irigații din agricultu
ră, supape pentru cazane de abur 
produse de combinatul de utilaj 
greu, pompe pentru prese, realizate 
de același combinat. Studenții din 
anii IV și. V participă la activitatea 
colectivelor mixte de cercetare și 
proiectare, angajate în realizarea 
de standuri seria zero și agregate 
prototip, realizarea și implemen
tarea de roboți industriali și sis
teme flexibile de prelucrare pentru 
întreprinderi cum sint „Tehnofrig", 
„Armătura", combinatul de utilaj 
greu, întreprinderea metalurgică 

j$ft.iud. întreprinderea mecanică Cu- 
gir ; producerea și recuperarea de 
pulberi metalice etc.

Cele trei facultăți 
nostru dispun de □ 
de instruire practică
amplasate pe noile

Lucrâri practice în laboratorul de mecanică fină al Institutului politehnic 
București

Tehnică de vîrf, cercetări la nivel mondial
(Urmare din pag. I)

Or. pentru asigurarea creșterii 
productivității la nivelurile prevăzu
te, în special în sectoarele cu volum 
mare de muncă, ponderea producției 
realizate in sistem mecanizat și au
tomatizat urmează să atingă. în me
die, 70 la sută în 1987 și 90 la sută 
în 1990. Aceasta înseamnă că. încă 
înainte de sfîrșitul acestui secol, ac
tivitatea muncitorului din industrie 
va avea multe trăsături comune cu 
cea a operatorului de calculatoare 
de azi.

Pătrunderea masivă a industriei 
electronice în întreaga activitate eco- 
nomico-socială — cu dezvoltarea 
prioritară a producției de componen
te. mijloace de automatizare, echipa
mente de electronică industrială și 
profesională — depinde. în primul 
rind, de modul în care noi, cei ce ac
tivăm in cercetarea și proiectarea de 
profil, abordăm încă de pe acum 
obiectivele cincinalului 1986—1990. cît 
și perspectiva, pină în anul 2000.

Așa cum arăta secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pînă în anul 
1990 se va realiza, în linii generale, 
reorganizarea intensivă a tuturor 
sectoarelor, pe baza aplicării hotă- 
rite a programelor privind mecani
zarea, automatizarea și robotizarea 
acestora. Astfel, va fi atins un nivel 
general al producției industriale ro-. 
mânești, precum și al calității și teh
nicității ei. comparabil cu cel din 
țările dezvoltate din punct de vedere 
economic.

Or. garanția atingerii unul nivel 
comparabil cu cel din țările dezvol
tate o constituie valorificarea inten
sivă, superioară a concepției proprii, 
în ce privește activitatea noastră de 
elaborare a mijloacelor de automati
zare. trebuie să generăm și să apli
căm automatizarea, mai intii de toa
te, propriului nostru domeniu de ac
tivitate. Și ca să coborîm din lumea 
vorbelor în lumea faptelor, trebuie 
să realizăm automatizarea mai întîi 
și mai întîi în activitatea de cerce- 
tare-proiectare și introducere a pro
gresului tehnic din institutul nostru, 
din filialele sale și din unitățile de 
producție cu care colaborăm, intr-o 
permanentă și întrepătrunsă coope
rare cu specialiștii din diferite alte 
institute departamentale și de la ca
tedrele de specialitate ale invățămîn- 
tului superior din București. Timi
șoara. Cluj-Napoca. Iași, cu univer
sitățile din Craiova și Brașov.

De notat că în institutul nostru 
s-a și demarat activitatea de auto
matizare a propriei activități de cer- 
cetare-proiectare. prin siteme asista
te de calculator. Cît privește unitățile 
cu care colaborăm, respectiv între
prinderea de elemente de automati
zări, „Electrotehnica", „Automatica" 
din București și întreprinderea de 
electronică industrială și automati-

zări din Cluj-Napoca, acționăm pen
tru extinderea procedeului automa
tizat de testare asistată de calcula
tor. urmînd ca din 1986 să trecem la 
promovarea implantării automate a 
componentelor pe plachete cu cir
cuite imprimate, cît și la robotizarea 
testării asistate de calculator com
pletată cu modulul necesar reparării 
asistate de calculator, specific pro
blemelor de service și de întreținere 
în exploatare. Iar pentru ca tot acest 
spectru de activități să stea sub 
semnul eficienței și operativității, 
vom acționa, împreună cu întreprin
derea industrială pentru reparația' 
utilajului ’electronic de calcul din 
București, pentru realizarea și im
plementarea în producție a diagnozei 
și service-ului de la distantă, prin 
mijloace de teledispecerizare și tele- 
mecanizare.

Abordarea nouă. în spirit revolu
ționar. a problematicii automatizării, 
robotizării și cibernetizării ne obligă 
la o schimbare în stilul și modul de 
a acționa, alături de specialiștii din 
întreprinderi, din alte unități de 
cercetare și din învătămînt. Recenta 
organizare unitară a cercetării știin
țifice Si a învățămîntului, prin unirea 
organismelor de conducere ale celor 
două sectoare de activitate, dar mai 
ales prezenta în fruntea Consiliului 
Național al Științei si învătămîntu- 
lui a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. constituie 
cea mai bună garanție pentru în
făptuirea importantelor sarcini care 
ne revin.

Ne propunem abordarea. încă de 
pe acum, a temelor de cercetare, cît 
Si încheierea studiilor tehnico-econo- 
mice pentru produsele care. în anul 
1990. urmează să fie. în proporție 
de 95 la sută, la nivel mondial, iar 
de 2—5 la sută Dește nivelul mon
dial. Abordarea problematicii oresu- 
puse de aceste produse. împreună 
cu specialiștii din întreprinderi, va 
permite ca. încă din faza de funda
mentare. să se determine posibilită
țile reale de realizare a produselor 
respective. în condiții de eficiență 
economică, productivitate a muncii 
si nivel tehnic ridicate. Se vor crea 
astfel premise calitativ superioare, 
în vederea sporirii exportului. în 
concordantă si în strînsă corelare cu 
sarcinile din planul de stat 
1986. cît si cu prevederile 
întregul cincinal 1986—1990.

Fără îndoială, sarcinile 
mecanizarea, automatizarea __ 
tizarea producției sînt deosebit de 
comolexe. înfăptuirea lor impunînd, 
zi de zi. eforturi stăruitoare, dar sl 
un mod de a gîndi în perspectivă. 
Toate acestea presupun, așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o mai puternică conlucrare între 
cercetare, producție Si învătămînt. 
De aceea, consider ca binevenită 
propunerea exprimată în cadrul unei

pentru 
pentru

Drivind 
Si robo-

dezbateri organizate, nu de mult, de 
ziarul „Scînteia", cu cadre din in
dustria brașoveană, ca specialiștii 
din unitățile productive din intrea- 
ga tară să facă institutelor de cer
cetare științifică cit mai multe su
gestii concrete privind mecanizarea, 
automatizarea și robotizarea. într-a- 
devăr. ei sint cei care cunosc cel 
mai bine specificul fiecărui proces 
de fabricație și. ca atare, pot oferi 
teme cit mai actuale. De asemenea, 
consider si. eu ca oportună asigu
rarea unei informări reciproce mai 
sistematice si mai operative între 
producție si cercetare, sub formă de 
simpozioane, sesiuni de comunicări 
tehnico-științifice. buletine de infor
mare etc.. în legătură cu noile so
luții de automatizare găsite. Organi
zarea unei asemenea informări ar 
elimina paralelismele eforturilor pe 
care le depun unitățile economice 
pentru automatizarea producției. Tot
odată. pentru ca toți posibilii bene
ficiari să știe exact ce componente 
electronice, bunăoară, se fabrică în 
tară, fiecare întreprindere ar trebui 
să difuzeze cataloage cu toate pro
dusele pe care le fabrică. La ora 
actuală. în lipsa unei asemenea in
formări, întreprinderile se află de
seori în situația de a realiza singu
re totul, adoptind in unele cazuri 
soluții deja depășite. Or. efortul pro
priu pentru accelerarea acțiunii de 
mecanizare Si automatizare ar tre
bui să aibă un cu totul alt sens.

în primul rind însă, cercetarea 
științifică de profil, noi toti cerce
tătorii si proiectantii care lucrăm in 
domeniul automatizării si robotizării 
avem marea răspundere de a oferi 
acele soluții care condiționează ac
celerarea procesului, de automatiza
re a producției si. implicit, făurirea, 
pe această bază, a unei economii 
moderne, intensive, de înaltă efi
cientă. capabilă să asigure creșterea 
susținută a avuției naționale, ridi
carea continuă a bunăstării materia
le Si spirituale a întregului popor.

De aceea, profund implicați în 
înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului, 
beneficiind de orientările cuprinse in 
amplele programe de cercetare știin
țifică. dezvoltare tehnologică si in
troducere a progresului tehnic, ela
borate sub conducerea Si cu aportul 
direct al tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceausescu, sa
vant de largă reputație internațio
nală. președintele Consiliului Natio
nal al Științei și învățămîntului. 
toti oamenii muncii din cercetarea 
de profil trebuie să ne sporim tot 
mai mult eforturile, în vederea rea
lizării. în condiții de eficientă ridi
cată. a unei noi calități a mtincii 
în toate sectoarele de activitate, 
condiție hotărîtoare a progresului 
multilateral si dinamic al patriei 
noastre.

— In contextul acestor realizări 
remarcabile, dintre care nu puține 
sînt consacrate ca brevete de inven
ții, cum se explică totuși că nu toa
te programele de practică întrunesc 
atributele eficienței depline și nu 
toți studenții — cum ar fi și posibil, 
și necesar — ies suficient de bine 
pregătiți din concretizarea acestor 
programe ? Cum ar trebui folosite 
„argumentele" acestor realizări pen
tru perfecționarea calitativă a tutu
ror programelor de practică ?

— Calea cea mai bună mi se pare 
conlucrarea activă, multilaterală, de 
durată dintre facultate și întreprin
dere, iar pe această bază, întărirea 
răspunderilor specifice ale fiecă- 
îui organizator, ca și a fiecărui stu
dent. In acest sens, institutul nos
tru are un program amplu de co

laborare cu com
binatul de utilaj 
greu, prin apli
carea căruia se 
urmărește reali
zarea de produ
se și tehnologii 
noi, dar și per
fecționarea in
struirii practice a 
studenților. în 
fiecare semestru, 
studenții de la 
secțiile de me
talurgie și turnă
torie efectuează 
practica de pro
ducție în sectoa
rele de proiec
tare și de pro
ducție de la fa- 
grele și fabri-brica de mașini 

ca metalurgică.
în aceeași ordine de idei, prof, 

univ. dr. ing. Roman Morar, deca
nul Facultății de electrotehnică, ne-a 
Spus :. „Realizarea saltului de calita
te în practica tuturor studenților 
reclamă, aș zice, mai întîi o schim
bare de optică în acest sens la nive
lul tuturor celor implicați în orga
nizarea și desfășurarea practicii. 
Practica este 
studenții să 
prinderi și 
bile viitoarei 
menea obiective se refuză activității 
rutiniere, „obișnuite", reclamînd, în 
schimb, participarea studenților la 
utilizarea și la elaborarea unor teh
nici de vîrf. Cu atît mai mult cu 
cît ei șînt absolvenți ai liceelor in
dustriale. Anul trecut, în cadrul 
facultății noastre am realizat cu stu
denții o producție-marfă în valoare 
de aproape 10 milioane lei. Anul 
acesta, aproape 50' la sută din pro
dusele la care lucrează studenții 
sînt noi, ceea ce este foarte impor
tant pentru pregătirea lor ingine
rească. Cu ei realizăm instalația de 
nitrurare ionică, care se fabrică în 
colaborare cu întreprinderea „Elec- 
tromureș" din Tg. Mureș, instalație 
distinsă la Tîrgul internațional de la 
Leipzig cu medalia de aur. Con
struim noi tipuri de motoare pas cu 
pas și comandă electronică cu apli
cații in robotică și in automatizarea 
unor mașini-uneltc, dulapuri și ta
blouri de comandă pentru diferite 
instalații frigorifice ale întreprin
derii ..Tehnofrig" din Cluj-Napoca. 
Am dotat atelierul de proiectare și 
prototipuri cu un minicalculator, 
unde studenții învață să se familia
rizeze cu probleme ale tehnicii de 
calcul. Inginerul trebuie să fie un 
specialist complex și, in acest scop, 
prin instruirea teoretică și practică, 
căutăm să-l pregătim in așa fel 
incit să poată răspunde cit mai bine 
sarcinilor viitoare". „Ceea ce nu în
seamnă — a precizat conf. univ. dr. 
George Vermeșan, care conduce ac
tivitatea de instruire practică la Un 
atelier de tratamente termice de la 
Facultatea de mecanică — că prac
tica studenților se poate dispensa 
de rigori organizatorice chiar tradi
ționale. Practica are nevoie de un 
program zilnic, cu obiective preci
se, elaborate, respectat întocmai. 
Caietul de practică trebuie să fie 
oglinda acestui program și ceva mai 
mult chiar, să materializeze gîndirea 
creatoare a studenților. Tot astfel, 
atelierele de proiectare și de cerce
tare, unde își desfășoară activitatea 
practică studenții, trebuie să dispu
nă de o bază tehnică modernă ; fo
losind mașini și instalații moderne 
avem garanția, că practica productivă 
își atinge pe deplin scopul".

Consemnînd asemenea realizări, 
prezente sub o formă sau alta in 
fiecare unitate de învățămint supe
rior, nu trebuie să pierdem din ve
dere lacunele practicii studenților, 
de asemenea detectabile în cuprinsul 
fiecărui institut sau facultate. Iată 
tot atitea argumente în sprijinul unor 
analize temeinice, realizate cu parti
ciparea inclusiv a uzinelor și a 
departamentelor economice, care să 
determine in final îmbunătățirea 
substanțială, calitativă a practicii 
tuturor studenților, situarea ei la cel 
mai înalt nivel de exigență și auto
exigență, pe măsura cerințelor for
mulate în recentul forum al științei 
Si

desfășurarea
menită, intr-adevăr, ca 
învețe, să capete de- 

cunoștințe indispensa- 
lor profesiuni, dar ase-

învățămîntului.
Mihai IORDANESCU 
Marin OPREA 
corespondentul „Scînteii"

Foto : Eugen DichiseanuCasa de cultura a sindicatelor din Zalâu

Basaa w m i
® ■

în atelierul pictorului 
Traian Goga — președinte
le filialei Oradea a U.A.P. 
— te intîmpină, pgște tot, 
din zeci de variante, ima
ginea complex evocatoare 
a dealurilor. Sînt dealurile 
transilvane, imagini ale 
unui ținut încă plin de 
ecourile unui trecut glorios 
în care istoria și legenda 
se completează reciproc. 
Dealuri molcome, unduind 
în lumina caldă a sfîrșitu- 
lui de toamnă, dealuri în- 
veșmîntate în exuberanta 
culorilor primăverii sau în 
hlamida înghețată a ier
nii ; peisaje care mărturi
sesc dragostea nedezminți
tă a pictorului pentru a- 
ceste ținuturi în care-și 
desfășoară activitatea da 
peste patru decenii.

— De-a lungul anilor, 
numeroasele dumneavoas
tră participări la manifes
tări organizate in tară si 
străinătate, expoziții perso
nale au adus mărturia a- 
cestei predilecții pentru 
peisajul bihorean. Ce v-a 
îndemnat să vă opriți cu 
atita consecventă asupra 
lui.?

— Peisajul de aici este 
deosebit de frumos. Cîm- 
piile din jurul Salontei. 
dealurile atît de variate si 
de pitorești ale Beiușului, 
primăvara la Tășad — 
unde se află o cetate daci
că — își au farmecul, speci
ficul lor, la care contribuie 
prezența satelor românești, 
deosebit de pitorești, ace
leași și mereu altele în fie
care anotimp. Am lucrat 
mult în aer liber, desăvir- 
șind apoi in liniștea atelie
rului ceea ce mi se părea 
că trebuie să dea coerentă, 
forță expresivă lucrărilor 
mele. îmi plac dealurile 
bihorene toamna si primă
vara. iarna și vara. La 
Ținea, la. Beliu spre Dezna, 
la Aleșd spre Negreni pei
sajele au o frumusețe, o 
armonie, un farmec pe care 
nu le poți percepe și mai 
ales interpreta dacă hu 
ești aproape de ele. dacă 
nu le străbați cu pasul și 
gindul deopotrivă.

— In ce măsură aspecte 
ale pilduitoarei 
silvane v-au 
creația ?

— Ca și în 
compozițiile
istorică am încercat să a- 
jung la o sinteză, la o ex
primare cît mai concisă, cît 
mai expresivă, capabilă să 
evoce esența a ceea ce a 
însemnat pentru noi, pen
tru istoria românească.

răscoala lui Horea, Cloșca 
și Crișan sau revoluția de 
la 1848 in Transilvania. Am 
amintit astfel doar două 
din temele compozițiilor 
mele inspirate din istoria 
neamului românesc. La 
Muzeul Tării Crișurilor se 
află una din compozițiile 
inspirate de răscoala de la 
1784, la Deva o alta pe a- 
ceeași temă. Privindu-Ie 
acum, din perspectiva 
timpului, aș dori să reiau 
această temă, să o îmbună
tățesc, să prind ceva, din 
noblețea și generozitatea 
acțiunilor de atunci. îmi 
place în mod deosebit in
terpretarea pe care Ion 
Vlașiu, în cunoscutul mo-

ne care le-am cutreierat ani 
de-a rindul — si aș aminti 
in primul rind spectacu
losul tirg de la Negreni, a 
cărui tradiție se păstrează 
— mi-au oferit numeroase 
subiecte. Cred că importan
tă pentru viziunea artistică 
a fiecărui pictor, pentru 
tipul de colorit, pentru gîn- 
direa despre artă este os
moza cu viata și cultura 
țăranului. în același timp, 
nu cred că putem limita 
ideea de specific doar la 
reprezentarea folclorică sau 
la peisaj. Un figurativ de 
calitate nu poate fi decît 
acela conștient de pro
gresul artei, al umanității 
în genere, al descoperirilor

Mărturii ale
iubirii de țară

istorii tran- 
influențat

peisaj. în 
cu tematică

nument de la Cluj-Napoca, 
a dat-o figurii acestor mari 
bărbați, adevănați giganți ai 
istoriei noastre. Voi relua 
acest subiect tot așa cum 
doresc să reîncep a contura 
o altă figură de legendă a 
acestor locuri — Menumo- 
rut, a cărui cetate — Biha- 
ria — se afla aici, in jude
țul nostru.

— Am revăzut in atelie
rul dumneavoastră un ex
presiv portret al Rodovicăi 
— personajul atît de cu
noscut al operei lui Re- 
breanu, am revăzut cîteva 
portrete jie țărani. Cu citva 
timp in urmă, una diji co
mentatoarele avizate ale 
artei dumneavoastră, Maria 
Zintz, afirma că „de-a lun
gul anilor, reperul figurativ 
a constituit o prezentă sta
tornică" în creația dumnea
voastră. Ce v-a determinat 
să fiți constant in această 
atitudine ?

— Vorbind despre figu
rativ nu m-ăs referi la as
pectele bucolice ale peisa
jului sau compozițiilor, as
pecte care trebuiesc depă
șite. Aș vorbi mai curînd 
despre un figurativ cu va
lențe poetice, dar și con
structive. despre legătura 
adincă de gînd și sentiment 
cu lumea care te înconjoa
ră. cu spiritualitatea româ
nească, cu istoria acestui 
neam. Pentru compozițiile 
mele, mai ales tirgurile —

ce țin de domeniul vizua
lului. Un figurativ de ca
litate trebuie să includă ca 
o permanență dragostea de 
viață, omul, să permită a- 
proplerea de marile adevă
ruri ale artei, de exprima
rea la cotele cele mai înal
te a unei atitudini uma
niste.

— De-a lungul a nume
roși ani ați îndrumat pașii 
unor generații succesive de 
tineri pe drumul artei, 
principii v-au călăuzit 
ceasta activitate ?

— Am încercat să 
Ocup de 
parte, să-1 stimulez în pa
siunea sa, să-i corectez 
greșelile, dar și să-i dez
volt personalitatea, să-i dau 
încredere în forțele proprii. 
Am în față, mereu, exem
plul marelui pedagog care 
a fost Camil Ressu, sub în
drumarea căruia m-am for
mat eu însumi. Interesante 
erau atunci nu doar orele 
de atelier sau de corectură 
pe care le făcea, ci mai 
ales discutarea, șăptămînal. 
a lucrărilor realizate de 
noi. țfnul dintre studenți 
trebuia să le așeze intr-o 
anumită ordine a calității 
și nu mică ne era surpriza 
cînd Ressu strica această 
ordine propusă de noi. în
cepeau atunci întrebările, 
explicațiile, aveau loc ade
vărate lecții „pe viu“ ca
pabile să ne instruiască, să

Ce 
a-

mă
fiecare elev în

ne dea criteriile atit de ne
cesare unei adevărate apre
cieri valorice.

— Filiala Oradea a Uniu
nii artiștilor plastici, al că
rei președinte sinteți. reu
nește importante forțe ar
tistice. Cum s-au Integrat 
plasticienii. bihoreni în cir
cuitul național de valori ?

— Pe lingă artiștii cu ac
tivitate constantă și cunos
cută, în cadrul filialei 
noastre activează . aproxi
mativ 60 de tineri absol
venți ai Institutului de arte 
plastice, foarte multi dintre 
ei designeri la numeroase
le întreprinderi industriale 
ale județului nostru. Nu 
numai la Oradea, ci și la 
Aleșd. Beiuș, Marghita. ac
tivitatea lor este ca o infu
zie proaspătă de tinerețe, 
de entuziasm. în fiecare 
an, saloanele de toamnă și 
de primăvară, numeroasele 
expoziții organizate în mo
dernele galerii de artă 
orașului, schimburile 
expoziții cu alte filiale 
țară au pus în valoare 
litățile creației bihorene. 
Numeroase manifestări — 
organizate atît în țară, cît 
și peste hotare — la care 
au participat membrii fi
lialei au pus totodată in 
valoare o anumită predi
lecție pentru frumusețea 
zonei în care-și desfășoară 
activitatea, pentru realită
țile contemporane, în lu
crări foarte variate atît ca 
interpretare cît și ca factu
ră stilistică. De la lucrări 
cu caracter strict documen
tar. evocator, s-a trecut la 
creații cu un grad de esen- 
țializare, de interpretare 
mai înalt. Avem personali
tăți bine cunoscute în arta 
bihoreană. artiști care ișl 
pun și rezolvă necontenit 
probleme de ordinul ideii, 
al interpretării, al organi
zării compoziționale, tema
ticii și altele. Si cred că 
acest contact cu realitățile 
județului, acest dialog spi
ritual pe care-1 duc artiștii 
noștri cu realizările lui ce.le 
mai de preț este de natură 
să dea un impuls decisiv 
și atit de necesar artei 
noastre. Contactul cu viata, 
cu peisajul plin de minu
nate surprize al Bihorului, 
așa cum ne-au arătat ma
nifestările menționate, a 
fost în măsură să stimuleze 
gîndirea creatoare, să sen
sibilizeze imaginația.

Marina PREUTU 
Ioan LAZA 
corespondentul „Scînteii*
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de 
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t
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea tn economie • Final 

de an și de cincinal in industrie. 
Amplă mobilizare pentru reali
zarea planului pe 1985, pentru pre-

găttrea exemplară a producției 
pentru 1986

20.35 Mereu uniți sub flamuri tricolore. 
Emisiune de versuri (color)

20.45 Cabinet de Informare polltlco- 
ldeologlcă. Caracterul creator al 
politicii promovate de P.C.R., de 
secretarul său general, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, în edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea României 
spre comunism

21,50
22,00

Film serial (color). „Părinți șl co
pii". Premieră pe țară. Producție 
a televiziunii sovietice. In distri
buție : Vladimir* Konkin. Natalia 
Danilova, Vladimir Samoilov, 
Muza Krepkogorskala, Rimma Ko- 
rostelova. Valeri Salnih, Tatiana 
Doghlleva. Regia : Veaceslav Ni
kiforov. Episodul 3
Telejurnal 
închiderea programului

rămas de-o vîrstă oină 
timpului. Poetizînd cu 

destinul tinerețea fără 
Poetizare si ursită tra-

Labiș marchează biografia epică 
si lirică, pină la sublimare, a mul
tor scriitori și — lucru foarte im
portant — înmiit mai multor citi
tori ; a tineretului, mai cu seamă, 
cu care a 
la capătul 
verbul și 
bătrinețe.
gice. de data aceasta, ca de altfel 
și în alte mari împliniri, ca in 
„Miorița". în „Luceafărul". în 
„Moartea lui Fulger", la margine 
de legendă si eternitate, acolo unde. 
pierzîndu-ni-1. șezum si plinsem. 
noi. tinerii, tînărul. Marele și eter
nul tinăr. Tînăra stea. Labiș. Roșia 
osie a stelei...

Ca să se vadă cît e de mare sl 
de tinăr. se cade să fie citit si în
țeles nu numai cu ochii mintii, dar 
și ai inimii. Așadar, nu numai cla
sat și adnotat riguros, ci si însusit 
și îmbrățișat ca poet cu stea care 
a dat acestui neam — cu ardere 
deplină «i repede. — mult suflet, 
cum au dat *“ 
tofi. Byron. 
Holderlin și 
și dramatic 
împlinit acum 
anil), el a rămas tinăr si emblema
tic. sosit mereu, la toate timpurile, 
răstimpurile și anotimpurile, tot
deauna actual. Iată, nrin pere
nitatea valorii sale artistice, prin 
umanismul său doctrinar, prin pa
triotismul său funciar, prin etica 
sa artistică de cristal. Labis ne 
pare (și este!) un poet al Renaște
rii noastre spirituale de după Con
gresul al nouălea — al renașterii 
în etnos si etos, pînă în deplină
tate. Dialectica gîndirii sale politi
ce. logodită frumos cu pasiunea 
de a o cînta nînă la contopirea cu 
cîntecul — setea de puritate reali-

zată cu opera si viața — cum nu
mai la marii vizionari si profeți. — 
dovedesc această fluentă si per
petuă contemporaneitate. Si — cum 
mă bucuram să vă spun — buna si 
continua lui citire de către genera
țiile tinere, răstimp de răstimp, cu 
păstrarea lui în miezul aceluiași ev 
aprins, dă cuprinderi?'' de cerc, 
de sferă, destinului său literar. 
Numirea lui. cu deget de lumină, 
de Sadoveanu. Arghezi. Călinescu.

care numește o perioadă, o genera
ție. există un Labis al nostru cu 
care ne numim.

Este, cum scria G. Călinescu, o 
operă Pe deplin exprimată si nu 
numai sub întrebarea nostalgică de 
cum ar fi arătat ea dacă poetul 
mai trăia. O operă matură. Matură 
prin cuprinderea largă, frumoasă, 
a timpului si spațiului românesc. 
A timpului de dincolo de negură, 
din mit. I se părea că retrăiește

în felii, ca un 
retete de îm-
comunist din-

Permanența idealului militant

Eminescu. Pușkin. Pe- 
Leopardi, Rimbaud, 

atîția alții. Mort tinăr 
(dacă ar fi trăit ar fi 

doar cincizeci de

Vianu. dulcea înghesuire a priete
nilor și colegilor de generație dor
nici să-l rememoreze. Valoarea pu
ținelor documente fotografice (no
roc cu setul marelui artist al 
peliculei Gheorghe Viorel Todan), 
cintarea lui de cei ce nu l-au 
văzut, sculptarea chipului său de 
cei ce nu l-au cunoscut decît din 
fotografie, punerea versurilor sale 
pe melodie, grafia complementară 
imaginilor lor — recitările si cita
tele. așezarea lor aforistică pe ta
bloul de bacalaureat, cenaclurile sl 
concursurile ce-i poartă numele, 
eternizarea locurilor natale sub pe
cetea numelui lui — toate acestea 
Si altele, dau vieții
Labiș o dimensiune întregită „în 
sensul tulburător de frumos al cu- 
vîntului". cum scria, cu lacrimă. 
Lucian Raicu. pe prima carte 
postumă a poetului.

Există un Labiș om si operă, 
deschidere frumoasă si austeră de 
timp si anotimp literar, un nume

si operei lui

un mit cu-o fată preschimbată-n 
căprioară. Reconcepea artistic „Mio
rița". apoi dulcea forfecătură a 
Minăstirii de pe Argeș în Sus — 
In dinamica perfecțiunii posibile : 
mai pot ! exclama meșterul Manole 
la încheierea capodoperei. Mitul se 
revarsă în osmoză cu istoria, lîngă 
Manole se înaltă hieratic Neagoe 
Basarab — în umbra de aur a lui 
Cosma Răcoare. în poezia lui stă 
statuar Ștefan Vodă. în simetrie cu 
domnitorii sint cîntati tribunii : 
Băleescu, Iancu, comuniștii ; Labiș 
este poet angajat în tustrele fețele 
de timp — trecutul, prezentul șt 
viitorul cutreierîndu-i opera în- 
tr-un patriotism si un umanism de 
inalt exemplu. Țara, neamul vin 
cu istoria nină la baricada de idei 
și sentimente ale comunistului. în 
opera unui poet care scrie în spirit 
de partid, trăind în miezul unui ev 
aprins si dînd exemplu de aleasă 
poezie patriotică, politică. Marele 
exemplu dat este că patriotică si

politică este o operă întreagă, sl nu 
una parțială, tăiată 
cozonac gătit după 
prumut.

Labiș e român si
tr-un orizont al operei in celălalt 
— bine precizat, ca o tară cu gră
niceri de pămînt si de vis — ca un 
spirit, ca o sferă a noțiunii bine si 
afișat trasă cu compasul. Și este 
fericită lecția de istorie literară că 
G. Călinescu subliniază structura 
patriotică si partinică a operei lui 
Labiș. care a glorificat Partidul, 
lupta comuniștilor. Temele sint 
privite de sus. sînt socialiste, co
muniste. Acesta este timpul, pină 
la deschiderea tinerească spre co
munismul cîntat. precuvîntat de o 
operă frumoasă si gravă. Cît despre 
spațiul românesc, mărturisesc în 
deplina gravitate a omului de cul
tură că, în Rapsodia pădurii, natu
ra românească, de la Eminescu în
coace. nu are alte asemenea subli
mări și decantări. Este o Cintare a 
României în acolada dinspre Alecu 
Russo spre epoca noastră, 
nucleul de idei, o Românie pito
rească dinspre Vlahută spre tipa
rele-! de azi — este ceea ce gîn
dim cu gindul si inima racordarea 
la tradiție în spirit revoluționar. 
Iată, scriu acest articol în Scînteia 
despre un poet al cărui tată, dascăl, 
răspîndea Scînteia, fapt exultat cu 
pasiune de un intelectual comu
nist : George Călinescu. Ce este 
poezia ? se întreabă marele cărtu
rar. Și trage concluzia : aderare la 
un crez.

Poezia lui Labis este, toată, ex
presia crezului său comunist, a în
crederii în destinul nou al poporu
lui român.

prin

AI. ANDRITOIU
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă,
Am primit cu profundă recunoștință și apreciere mesajul de felicitare 

care mi 1-ati transmis cu ocazia preluării funcției de președinte al Republicii 
Sierra Leone.

Vă adresez, la rindul meu. cele mai calde urări și vă asigur. Excelentă, că 
voi acționa pentru o strînsă colaborare cu dumneavoastră și guvernul român 
in vederea dezvoltării cooperării si întăririi bunelor relații existente intre 
gările noastre.

Cu înaltă considerație,
General-maior dr. J. S. MOMOH
Președintele Republicii Sierra Leone

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu mare plăcere telegrama de felicitare pe care Excelenta 
Voastră a binevoit să mi-o trimită cu ocazia Zilei independentei Libanului.

In numele poporului libanez și al meu personal, doresc să exprim 
Excelentei Voastre vii mulțumiri și cele mai bune urări pentru dumnea
voastră personal, de prosperitate și bunăstare pentru poporul României.

AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Libaneze

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 4 decembrie, ora 20 — 7 de
cembrie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi caldă. Cerul va fi mai mult noros 
in regiunile vestice, centrale și nordice 
ale tării, unde local vor cădea ploi șl 
burnițe șl variabil în celelalte regiuni,

Viața economico-socială

a localităților patriei

VALEA JIULUI :
Măsuri de reducere 

a consumului 
de energie electrică

La Uzina de preparare a cărbu
nelui din Coroești. Valea Jiului, un 
accent deosebit se pune ne reduce
rea consumurilor de materii prime 
și energie electrică. Prin modifică
rile aduse în sistemul alimentării 
cu apă a spălării cărbunelui. înlo
cuirea turbosuflantelor si operarea 
unor schimbări în sistemul de 
funcționare a celor două linii de 
brichetare s-au redus consumurile 
specifice de energie electrică cu 
0,38 kWh pe tona de brichete si 1,76 
kWh pe tona de cărbune spălat. 
Numai pe această cale, de la în
ceputul anului și pînă în prezent, 
s-au economisit aproape o jumă
tate de milion kWh energie elec
trică. (Sabin Ccrbu).

MARAMUREȘ : Cale ferată 
pentru transportul 

de minereu
Au început lucrările de construc

ție la calea ferată ce va lega uni
tățile miniere din zona Baia Sprie 
cu flotatia centrală. In acest fel. 
se va putea înlocui actualul trans
port cu mijloace auto al minereu
lui. produselor minieie și materia
lelor de la exploatările Baia Sprie, 
Șuior și Cavnic cu transportul pe 
calea ferată, mult mai rapid si eco
nomicos. (Gheorghe Susa).

HÎRLĂU : Cu sprijinul 
cetățenilor

Asemenea tuturor localităților 
tării, orașul Hîrlău a cunoscut. în 
ultimii ani. o puternică dezvoltare 
economică și soclal-edilitară. Au 
fost date în funcțiune noi unităti 
economice, secții ale întreprinderi
lor de tricotaje „Moldova" si de 
prelucrare a lemnului, unităti ale 
industriei alimentare si altele. Tot
odată. s-au construit peste 1 500 
apartamente. spatii comerciale, 
școli și grădinițe, un hotel si altele. 
Realizarea acestora, ca si înfru
musețarea și buna gospodărire a 
orașului sint larg spriiinite de ce
tățeni. Numai în acest an valoa
rea lucrărilor efectuate prin mun
că patriotică se ridică la 23 mili
oane lei. cu peste două milioane 
mai mult fată de angajamentul 
anual. (Manole Corcaci).

CARNET CULTURAL

MUREȘ. în județul Mureș, des
chiderea actualei ediții a tradițio
nalei manifestări „Luna mureșeană 
a culturii și educației socialiste" a 
avut loc sub semnul dezbaterii a- 
profundate a sarcinilor ce revin ti
nerilor, tuturor oamenilor muncii 
de la orașe și sate, în lu
mina orientărilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recentul Con
gres al științei și invătămintului. 
In casele de cultură și cluburile 
muncitorești au avut loc simpo
zioanele și mesele rotunde cu tema 
„Om-știintă-cunoaștere“. „Desco
peririle științifice contemporane — 
confirmări strălucite ale concepției 
materialist-dialectice și istorice 
despre lume și viață", la care, ală

cu precipitații izolate. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu unele inten
sificări în zona montană din sectorul 
vestic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 2 și 12 grade, iar cele 
maxime între 4 și 14 grade, mai ridicate 
în sud. Seara și dimineața, local, se 
va semnala ceață. în București : Vre
mea va fi caldă, cu cerul variabil, fa
vorabil ploii slabe. Vîntul va sufla mo
derat. Temperaturile minime vor oscila 
între 3 și 6 grade, iar cele maxime în
tre 8 și 13 grade. Seara și dimineața se 
va semnala ceață.

ȘTIINIA ȘI INVĂTĂMINTII VOR CONTRIBUI 
ȘI MAI ACTIV IA DEZVOLTAREA 
EC0N0MIC0-S0C1ALĂ A PATRIEI!

(Urmare din pag. I)

înaltă apreciere magistralei cu- 
vîntări rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la tribuna 
acestui larg și reprezentativ forum, 
document de o inestimabilă valoa
re teoretică și practică, de o mare 
bogăție de idei, care analizează în 
chip strălucit mersul construcției 
socialiste în patria noastră, precum 
și problemele fundamentale ale 
vieții internaționale actuale — o- 
prirea cursei înarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării, asigurarea păcii, 
instaurarea unui climat de destin
dere. securitate, înțelegere și cola
borare pe continentul european și 
în întreaga lume. în același timp, 
ampla expunere stabilește direcțiile 
de bază in orientarea pe mai de
parte a întregii activități din do
meniul științei și al învățămîntu- 
lui. constituind un însuflețitor pro
gram de acțiune pentru promovarea 
susținută a revoluției tehnico-știin- 
tifice, pentru intensificarea cerce
tării și perfecționarea procesului 
instructiv-educativ, pentru crește
rea ralului acestor factori primor
diali în dezvoltarea economico-so- 
cială a tării. în înflorirea patriei 
noastre socialiste.

Mesajele sosite de pe întreg cu
prinsul țării se constituie într-un 
vibrant omagiu adus tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. eminent om politic, 
ilustru savant, de largă recunoaște
re internațională, care, cu înaltă 
competentă și răspundere comu
nistă. contribuie activ la elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne si 
externe a partidului și statului, la 
perfecționarea neîntreruptă a orga
nizării și conducerii societății, la 
întărirea continuă a democrației 
noastre socialiste, la transpunerea 
în viață a mărețului program de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare 
a României spre comunism.

Se subliniază cu profundă satis
facție că prezenta tovarășei Elena 
Ceaușescu in fruntea celui mai re
prezentativ organism al științei și 
învătămîntului, într-un moment în 
care cercetarea științifică este che
mată să aducă o importantă con
tribuție la progresul multilateral al 
societății românești, atestă recu
noașterea unanimă a meritelor șale 
excepționale în conducerea și în

turi de brigăzi științifice, și-au dat 
concursul activiști de partid, oa
meni de știință, cercetători șl ca
dre didactice universitare. (Gheor
ghe Giurgiu).

PRAHOVA. Sub genericul ,,Te
zaur prahovean" a început ampla 
suită de manifestări politico-educa
tive și cultural-artistice care se 
desfășoară in fiecare an în prima 
jumătate a lunii decembrie in ora
șele. centrele muncitorești și Joca- 
iitătile rurale ale județului Pra
hova. In cadrul așezămintelor cul
turale. la cluburile muncitorești, 
mii de muncitori, ingineri, cadre 
didactice, elevi și studenti, gospo
dine, lucrători ai ogoarelor vor 
lua parte la simpozioane, mese ro
tunde și dezbateri pe teme econo
mice. sociale, culturale, vor ver
nisa expoziții de artă plastică și de 
fotografie, vor fi prezenți la spec

Unirea tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceausescu cu conducerea 
Academiei europene de stiinte, arte si litere

Tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, prim viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Consiliului Național al Științei și în- 
vățămintului, s-a întîlnit, marți, cu 
prof. Raymond Daudel, președintele 
Academiei europene de științe, arte 
și litere, și cu Nicole Lemaire 
d’Agaggio. secretar general al Aca
demiei europene, care au participat 
la reuniunea anuală a membrilor 
Academiei europene de științe, arte 
și litere și la simpozionul „Știința și 
societatea, responsabilitățile etice și 
sociale ale oamenilor de știință pen
tru pace și dezarmare", desfășurate 
la București.

La aceste manifestări științifice au 
fost dezbătute probleme actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării științei, 
tehnologiei, invățămîntului, artei și 
culturii, precum și ale colaborării in
ternaționale în aceste domenii, în fo
losul progresului economic și social 
al popoarelor.

In cadrul întîlnirii. conducerea 
Academiei europene a exprimat to
varășei Elena Ceaușescu prețuirea 
deosebită și profunda admirație pen
tru rodnica activitate pe care o des
fășoară în domeniul științei, cercetă
rii fundamentale și aplicate, al pro
movării largi a progresului tehnico- 
științific. Totodată, au fost exprima
te cele mai vii mulțumiri pentru 
găzduirea de către țara noastră a 
acestor importante reuniuni interna
ționale, pentru condițiile deosebite 

drumarea nemijlocită a activității 
din acest domeniu, semnifică ma
rele prestigiu și aleasa prețuire de 
care se bucură în rindul întregului 
popor, reprezintă chezășia sigură a 
înfăptuirii, la nivelul celor mai 
înalte exigențe, a programelor sta
bilite de cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului privind dezvoltarea, 
în continuare, a științei și școlii 
românești.

Cu îndreptățită mîndrie este evi
dențiat faptul că activitatea neobo
sită desfășurată de tovarășa Elena 
Ceaușescu pentru înfăptuirea sar
cinilor de mare importanță trasate 
de partid, de secretarul său gene
ral. in domeniul cercetării științi
fice și invățămîntului, reprezintă 
pentru oamenii de știință, pentru 
toți cei ce muncesc, pentru întrea
ga noastră națiune un exemplu 
strălucit de dăruire revoluționară, 
de profund atașament fată de cau
za înfloririi României socialiste.

Se dă o deosebită apreciere re
alizărilor de mare însemnătate pe 
plan științific ale tovarășei Elena 
Ceaușescu, subliniindu-se că opera 
sa vastă, ce a întrunit elogiile una
nime ale comunității științifice in
ternaționale, a fost distinsă cu înal
te titluri acordate de prestigioase 
instituții de pește hotare, elocven
tă mărturie a stimei și prețuirii de 
care se bucură în întreaga lume.

In scrisori și telegrame se arată, 
totodată, că. în calitate de pre
ședinte al Comitetului român „Oa
menii de știință și pacea", tovarășa 
Elena Ceaușescu acționează cu pa
siune. cu înaltă responsabilitate 
pentru triumful rațiunii, pentru 
cauza nobilă a dezarmării și destin
derii. a colaborării și păcii, pentru 
ca marile cuceriri ale științei și 
tehnicii să fie puse în slujba omu
lui, a progresului și bunăstării în
tregii omeniri.

In mesaje se menționează că di
recțiile de mare profunzime științi
fică și îndrumările cuprinse în cu- 
vintarea rostită de tovarășa Elena 
Ceaușescu. la încheierea lucrărilor 
congresului, reprezintă un îndrep
tar concret de muncă pentru afir
marea mai puternică a științei și 
învătămîntului ca factori principali 
de dezvoltare a forțelor de pro
ducție, de civilizație și cultura. 
Răspunzînd înaltelor cerințe și exi
gente formulate în această cuvîn- 
tare, semnatarii scrisorilor și tele

tacolele artistice susținute de lau- 
reații Festivalului național „Cîn- 
tarea României", vor participa la 
evocări istorice și seri de poezie 
patriotică, vor viziona filme artis
tice și documentare. (C. Căpraru).

VlLCEA. în organizarea consiliu
lui municipal de educație politică 
și cultură socialistă, la Rîmnicu 
Vîlcea s-au desfășurat o serie de 
manifestări politice și cultural-ar
tistice în cadrul celei de a 15-a edi
ții a festivalului „Artele Rimnicu- 
lui“. Programul a cuprins. între al
tele. oel de al treilea colocviu na
tional de studii asupra frontierelor 
romane, la care au luat parte cer
cetători și istorici din București, 
Cluj-Napoca, Constanța, Craiova și 
Rîmnicu Vîlcea, mai multe con
certe camerale, recitaluri instru
mentale etc. Au fost, de asemenea, 
prezente cu ultimele lor puneri în 

create in vederea desfășurării cu 
succes a lucrărilor.

Conducerea Academiei europene 
de științe, arte și litere a evidențiat, 
in același timp, nivelul înalt de dez
voltare a științei, invățămîntului și 
culturii din România — și, in acest 
context, au fost exprimate aprecieri 
deosebite cu privire la lucrările pri
mului Congres al științei și învăță- 
mintului, care a desemnat pe to
varășa Elena Ceaușescu in calitate de 
președinte al Consiliului Național al 
Științei și Invățămîntului.

In cadru] convorbirilor au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea colaborării și cooperării oame
nilor de știință români cu membrii 
Academiei europene, cu oameni de 
știință și cultură din Europa și de pe 
alte continente.

S-a subliniat rolul crescind, de 
mare răspundere, al oamenilor de 
știință, cultură, artă și invătămint în 
asigurarea folosirii celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii în slujba 
păcii, pentru binele și fericirea tu
turor națiunilor. Totodată, a fost evi
dențiată necesitatea ca oamenii de 
știință din întreaga lume să-și întă
rească conlucrarea și să acționeze în 
strinsă unitate pentru oprirea cursei 
înarmărilor, îndeosebi a înarmărilor 
nucleare, pentru dezarmare, pace și 
colaborare internațională.

La întîlnire. care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială, a partici
pat Ion Ursu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie.

gramelor își reafirmă hotărîrea fer
mă de a acționa pentru o cit mai 
rapidă introducere în producție a 
rezultatelor cercetării, pentru spo
rirea contribuției științei la accele
rarea progresului economiei națio
nale. pentru creșterea continuă a 
rolului școlii in pregătirea tineretu
lui pentru muncă și viată, în for
marea omului nou. constructor con
știent și devotat al socialismului și 
comunismului in România.

Toți cei ce beneficiază nemijlocit 
de înțeleptul sfat, de mobiliza
toarele îndemnuri și sprijinul sta
tornic al tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu își 
exprimă deosebita bucurie și mîn
drie de a continua, sub conducerea 
sa. activitatea consacrată înfăptui
rii hotăririlor Congresului al 
XIII-lea. a orientărilor și indicații
lor secretarului general al partidu
lui privind ridicarea la un înalt ni
vel calitativ a cercetării științifice 
și invățămîntului, în deplină con
cordantă cu obiectivele dezvoltării 
intensive a economiei românești în 
etapa actuală' și în perspectivă.

Mesajele reafirmă angajamentul 
solemn al comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din cele mai di
ferite sectoare de activitate, al în
tregului popor ca. urmind exemplul 
eroicei vieți de muncă și luptă re
voluționară al conducătorului parti
dului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. al tovarășei 
Elena Ceaușescu. să acționeze, cu 
toate forțele și energiile creatoare, 
pentru înfăptuirea exemplară a 
planurilor și programelor de dez- 
yoltare economico-socială a tării, 
pentru prosperitatea patriei noastre 
socialiste, afirmarea demnă a 
României în rindul națiunilor lu
mii, pentru triumful idealurilor de 
pace, libertate, independență și 
progres ale omenirii.

Cu cele mai Calde sentimente de 
stimă,și aleasă prețuire, semnatarii 
mesajelor, și prin ei) toți cetățenii 
patriei, adresează tovarășei Elena 
Ceaușescu, cu prilejul desemnării 
in funcția de președinte al Consi
liului National al Științei și Invăță- 
mintului. multă sănătate și putere 
de muncă, urări de deplin succes 
in îndeplinirea înaltelor răspunderi 
încredințate, in activitatea neobosi
tă dedicată propășirii patriei, bine
lui întregului popor, creșterii 
necontenite a prestigiului și rolului 
României socialiste in lume.

scenă teatrele „Alexandru Davila" 
din Pitești. „Țăndărică" și Teatrul 
Mic din București. (Ion Stanciu).

HUNEDOARA. La Deva a avut 
loc o nouă ediție a concursului in- 
terjudețean de muzică ușoară „Ste
lele cetății", la care au participat 
interpreți din județele Arad, 
Bacău. Bihor, Covasna, Mureș, Ti
miș, Constanța, Brașov, Gorj, Si
biu. Argeș, Alba, Dolj și munici
piul București. Concursul s-a 
bucurat de o largă participare a ti
nerilor • Totodată, in cadrul „Sa
lonului de toamnă al umorului" ce 
se desfășoară în fiecare an în Va
lea Jiului, în foaierul Teatrului de 
stat din Petroșani s-a deschis o 
expoziție de caricatură care cu
prinde lucrări ale celor mai cunos- 
cuți artiști plastici români. (Sabin 
Cerbu).

Cronica zilei
Tovarășul Nicolae Constantin, vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, marți după-amiază, pe Pavol 
Bahyl, ministrul cehoslovac al in
dustriei construcțiilor de mașini 
grele, aflat intr-o vizită în tara 
noastră.

In timpul întrevederii au fost evi
dențiate bunele raporturi de co
laborare și cooperare economică din
tre România și Cehoslovacia, care, 
în spiritul înțelegerilor convenite cu 
prilejul dialogului la cel mai înalt 
nivel, cunosc o dezvoltare continuă. 
Cu acest prilej au fost analizate noi 
căi și modalități de acțiune privind 
extinderea și diversificarea relațiilor 
bilaterale, potrivit potențialului de 
care dispun economiile celor două 
țări.

La întrevedere au luat parte 
Marin Nedelcu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, alte per
soane oficiale. A fost de față Jan 
Papp, ambasadorul Cehoslovaciei la 
București.

★

Marți s-au încheiat convorbirile 
dintre ministrul afacerilor externe. 
Ilie Văduva, și ministrul afacerilor 
externe al Austriei, Leopold Gratz.

A fost exprimată dorința de a se 
dezvolta in continuare raporturile 
româno-austriece pe multiple pla
nuri, în folosul reciproc, al cauzei 
păcii, securității și cooperării în 
lume.

★

La Ambasada Uniunii Sovietice din 
București a avut loc. marți, o confe
rință de presă cu tema „Accele
rarea intensivă a progresului tehni- 
co-știintific. imperativ al zilelor 
noastre".

In acest cadru, acad. A. M. Pro
horov. laureat al Premiului Nobel 
pentru fizică, membru al Prezidiu
lui Academiei de Științe a U.R.S.S., 
directorul Institutului de fizică ge
nerală — aflat în tara noastră cu 
prilejul reuniunii anuale a membri
lor Academiei europene de stiinte. 
arte si litere si la simpozionul 
„Știința si societatea, responsabilită
țile etice si sociale ale oamenilor de 
știință pentru pace și dezarmare", 
desfășurate la București — a vorbit 
despre progresele înregistrate de 
Uniunea Sovietică în producerea la- 
serilor si aplicarea lor tehnologică. 
Oaspetele a subliniat colaborarea 
fructuoasă dintre oamenii de știință 
români si sovietici în domeniul creă
rii diferitelor tipuri de laseri și in
stalații cu laseri de nivel mondial si 
perspectivele dezvoltării acestei con
lucrări. •

Au luat parte fizicieni români, re
prezentanți ai presei centrale. Radio- 
televiziunii și Agenției române de 
presă — „Agerpres". ai unor publi
cații de specialitate, precum si ata
șați de presă si corespondenți străini 
acreditați la București.

A fost prezent E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Azi se vor juca me

ciurile din „16-îmile" de finală ale 
„Cupei României". Iată programul 
jocurilor : Minerul Băiut—Steaua ; 
Ceahlăul Piatra Neamț—Gloria Bu
zău ; Victoria Ineu—F.C. Olt ; Unirea 
Dinamo Focșani—Chimia Rm. Vîl
cea ; Șoimii I.P.A. Sibiu—Politehnica 
Timișoara ; Minerul Baraolt—Rapid ; 
Gloria Bistrița—F.C. Bihor Oradea ; 
Progresul Vulcan București—S.C. 
Bacău ; Explorări Cîmpulung—Vic
toria București ; Metalul Bocșa— 
F.C.M. Brașov ; C.S. Tirgoviște— 
Dinamo ; Jiul Petroșani—Corvinul 
Hunedoara ; Sportul Muncitoresc Ca
racal—Petrolul Ploiești ; Oțelul 
Galați—Sportul Studențesc ; Uni
versitatea Craiova—A.S.A. Tg. Mu
reș (se va disputa la Deva) ; F. C. 
Argeș Pitești—Universitatea Cluj- 
Napoca (se va disputa la stadionul 
Automatica din Capitală). Toate 
partidele vor începe la ora 13.

RUGBI. La Londra s-a dat publi
cității tragerea la sorti a grupelor 
primei ediții a „Cupei mondiale" la 
rugbi, competiție ce se va desfășura 
in 1987 în Noua Zeelandă și Austra
lia. Echipa României face parte din 
grupa D, alături de formațiile Fran
ței. Scoției și Zimbabwe.

Lată componența celorlalte grupe : 
grupa A : Australia. Anglia, Japo
nia, S.U.A. ; grupa B : Țara Galilor, 
Irlanda, Canada, Tonga ; grupa C : 
Argentina, Noua Zeelandă, Insulele 
Fidji, Italia.

La ediția inaugurală a „Cupei 
mondiale" au fost invitate, după 
cum se știe, cele mai bune 16 echipe 
din lume.

HANDBAL. Turneul de handbal 
masculin de la Bratislava s-a înche
iat cu victoria echipei Dinamo Bucu
rești, care a întrecut în ultimele 
meciuri cu 24—19 (13—9) formația 
Topolcany (Cehoslovacia) și cu 21— 
14 (9—10) „Steaua Roșie" Bratislava. 
• Balcaniada pentru echipele re
prezentative masculine va avea loc 
la Burgas (Bulgaria) între 10 și 12 
deoembrie.

ȘAH. Turneul feminin de șah de la 
Smederevska Palanka s-a încheiat 
cu victoria marei maestre Pia Cram- 
ling (Suedia), care a totalizat 9 
puncte din 12 posibile, fiind urmată 
in clasamentul final de poloneza 
Erenska — 7,5 puncte și iugoslava 
Maximovici — 7 puncte. Dana Nuțu 
și Elisabeta Polihroniade au ocupat 
locurile 7—8 cu cite 6,5 puncte. în 
ultima rundă. Polihroniade a remi
zat cu Cramling, iar Nuțu a pierdut 
la Hojberg (Danemarca).

In semn de înaltă prețuire a contribuției României, 
a tinerei generații la promovarea idealurilor păcii

si colaborării
Marți, 3 decembrie a. c.. tovarășu

lui Nicu Ceaușescu. prim-secretar al 
Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist, președintele Aso
ciației Tineretului și Studenților din 
România pentru Națiunile Unite 
(A.T.S.R.N.U.), i-a fost înmînată de 
către Noel D. Eichhorn, director ad- 
interim al Centrului de informare al 
O.JV.U. la București, medalia jubi
liară instituită cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a Organizației Națiu
nilor Unite. Distincția a fost acordată 
A.T.S.R.N.U. ca o expresie a recu
noașterii sprijinului constant și 
participării active a țării noastre, a 
tinerei generații la promovarea 
obiectivelor O.N.U., la extinderea 
cooperării între Națiunile Unite și 
mișcarea de tineret, in contextul pre
gătirii și marcării Anului Internațio
nal al Tineretului.

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
tovarășul Nicu Ceaușescu a arătat că 
tineretul privește cu îndreptățită 
speranță spre Organizația Națiunilor 
Unite, chemată să dezbată și să 
soluționeze, in interesul popoarelor, 
al tinerei generații, marile probleme 
ale epocii noastre — pacea, dezar
marea. și în primul rînd dezar- 
rr^rea nucleară, noua ordine eco
nomică internațională. edificarea

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Se extind magistralele metroului praghez
Era cumpăna unei zile din prag 

de toamnă. O lumină viorie învă
luia străzile, conferind parcă mal 
multă strălucire șî un farmec apar
te capitalei cehoslovace. Praga. 
Ne aflăm în Stare Măsto, orașul 
vechi. In drum spre sediul guver
nului, traversăm podul Karol, o bi
juterie arhitectonică a secolelor 
trecute. Pescărușii săgetau Vltava, 
se urcau spre tării și coborau în pi
caj pe luciul apei, căutindu-și hra
na. Pe colina apuseană a orașului, 
abia atinsă de pîrgul toamnei, ru- 
ginindu-i vag covorul vegetal, se 
arată în toată măreția și splendoa
rea lor HradCany (hradul — caste
lul praghez), străjuit de catedrala 
Sf. Vit și basilica Sf. Gheorghe, 
compoziții arhitectonice gran
dioase, ce urcă din vremuri de 
demult. Ne grăbim spre Piața ve
chii primării a urbei, acolo unde, 
fără doar și poate, iși oprește pașii, 
fie și pentru o clipă, două, orice tu
rist. Se va anun
ța ora exactă. Cu 
aceeași precizie 
uimitoare, de mai 
bine de cinci se
cole, mecanismul 
sofisticat al ves
titului orologiu va 
declanșa defilarea personajelor 
sale. Legenda spune că autorul o- 
rologiului, maistrul Hanud. a fost 
orbit pentru a nu mai putea reali
za o a doua capodoperă de acest 
fel.

Străbatem perimetrul central al 
orașului. însemne durabile, măr
turii revelatorii ale vocației con
structive a praghezilor de ieri și 
de azi. se află la tot pasul. Capita
la are o aură inconfundabilă — 
prin ctitoriile străvechi, dar și prin 
cele de astăzi. Numeroase clădiri, 
fie instituții, fie blocuri de locuin
țe, au fațadele impînzite de schele. 
Semn al preocupării praghezilor 
pentru ținuta orașului, pentru con
servarea clădlrilor-etalon. a vesti
giilor istorice. Aceeași statornică 
strădanie este evidentă pretutin
deni pentru completarea fondului 
vechi de ctitorii social-edilitare și 
urbanistice cu realizări noi. mo
derne. de larg interes cetățenesc, 
în consonanță cu imperativele pre
zentului. cu nivelul de civilizație 
atins de țara socialistă prietenă.

In mai multe locuri din zona cen
trală a Pragăi au fost deschise șan
tiere. Indicativul de pe panourile 
ce delimitează aceste șantiere este 
desenat vizibil : „Metroul". Se lucra 
intens in acele zile pentru pune
rea in funcțiune a celui de-al trei
lea tronson al metroului. Așadar, 
in subteranele Pragăi se constru
iește — la sol se reconstruiește.

„Prin volumul uriaș de investiții 
— fiecare metru de metrou costă 1 
milion de coroane — prin lungimea 
tronsoanelor (în prezent de 30 km), 
prin cei peste 750 000 de pasageri 
pe care îi transportă zilnic, metroul 
praghez reprezintă o realizare de 
primă importantă și necesitate" — 
ne spune ing. Richard Neural, di
rectorul adjunct al întreprinderii 
„Metrou". Finalizarea în aceste 
zile, prin inaugurarea tronsonului 
III. a celei dinții etape a construc

însemnări de călătorie 
din R. S. Cehoslovacă

internaționale
unei lumi mal bune șt mai drepte. 
Așa după cum a dovedit-o iniția
tiva pregătirii și marcării Anului 
Internațional al Tineretului sub 
deviza profund actuală și mobiliza
toare „Participare, Dezvoltare, Pace", 
problematica tinerei generații — 
imens potențial de acțiune transfor
matoare la nivel national și mon
dial — s-a consacrat ca o temă de 
unanim interes pentru ansamblul 
factorilor de decizie politică.

Organizației Națiunilor Unite șî 
instituțiilor sale specializate le re
vine menirea de a acționa în direcția 
abordării pe termen lung, cu un înalt 
simț de responsabilitate, a multiple
lor probleme care privesc statutul 
actual și de perspectivă al tinerei 
generații.

Tineretul României — a arătat, în 
încheiere, vorbitorul — este animat 
de dorința de a acționa, și In viitor, 
în spiritul politicii externe a parti
dului și statului, al inițiativelor și 
acțiunilor promovate cu consecventă 
de președintele României pe plan 
internațional, pentru înfăptuirea 
aspirațiilor vitale ale popoarelor, de 
pace, dezarmare, independentă na
țională. dreptate și progres. în con
sens cu nobilele idealuri si valori 
promovate de Organizația Națiunilor 
Unite.

ției metroului praghez este o încu
nunare a unor mari eforturi ce ma
terializează proiectul formulat la 
cel de-al XIII-lea Congres al P.C. 
din Cehoslovacia, în primăvara a- 
nului 1966. privind dezvoltarea 
transportului în capitală.

Construcția metroului la Praga a 
început în 1967. Prima linie, de 6.7 
kilometri, pe distanța Kaderov — So- 
koloVskâ. a fost dată în folosință 
la 9 mai 1974. cu prilejul celei de-a 
XXIX-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei. în 1978 și 1980 s-au 
mai adăugat trei secțiuni, respectiv 
Leninova — Namăsti Miru, Ka- 
cerov — Kosmonautu — orașul de 
sud și Namăsti Miru — Zelivskâho. 
Iar acum — al treilea tronson.

Practic, la această dată. în cen
trul Pragăi transportul este subte
ran. Distanta în timp de mers pe 
jos pînă la cea mai apropiată sta
ție este de 7—10 minute. Prin zona 
centrală circulă numai mijloace de 

transport cu des
tinație specială : 
mașinile de sal
vare. ale pompie
rilor și de apro
vizionare. Au spo
rit totodată spati
ile de parcare 

pentru autoturismele particulare, 
care prin centrul orașului nu circu
lă decit cu autorizație specială. La 
tot pasul, automobiliștii sint invi
tați, prin plăcuțe avertizoare: „par
cați — și mergeți cu metroul!". Ca 
urmare, în zona centrală a orașului 
s-au lărgit trotuarele, transportul 
s-a liniștit, străzile au devenit libe
re, mai puțin zgomotoase, mai sigu
re. Cîteva calcule semnificative fă
cute de conducerea întreprinderii 
arată că în primii zece ani ai exis
tenței sale metroul din Praga, ca 
mijloc de transport modern, sigur, 
confortabil și civilizat, și-a dovedit 
pe deplin avantajele: de la 165 000 
pasageri transportați pe zi, în 1974, 
a ajuns în prezent la peste trei sfer
turi de milion ; în primul deceniu 
de funcționare, metroul a înlocuit... 
113,6 milioane autovehicule; s-a 
extins capacitatea de rulare de la 
50 la 350 de vagoane, iar numărul 
de locuri a sporit de la 8 500 la a- 
proape 60 000; de la trenurile cu 
trei vagoane s-a ajuns la trenuri 
cu cinci vagoane, a căror viteză co
mercială de 33,3 km/h depășește cu 
mult pe cea a tramvaielor (15,5 
km/h).

Constructorii metroului n-au 
pierdut din vedere și un alt aspect, 
deloc lipsit de importanță :' func
ționalitatea și estetica stațiilor de 
metrou. Astfel, aproape fiecare din 
cele 25 de treceri subterane, placa
te in marmură, gresie și aluminiu 
eloxat de diferite culori, reprezin
tă o amenajare socială, dispunind 
de magazine pentru desfacerea di
feritelor mărfuri și spații expozițio- 
nale. Dovadă a preocupării de a 
da orașului, prin tot ceea ce re
prezintă el. o ținută cît mai atră
gătoare. așa cum o reclamă renu- 
mele său de capitală modernă a 
Cehoslovaciei socialiste.

Nicolae BABALAU

DIM ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

*

• TERMOFICARE NEPO
LUANTĂ CU... TURBĂ ? Ie£tin * 
nepoluant, acestea sint principalele calități 
ale combustibilului realizat de un grup de 
cercetători, din cadrul uzinelor metalurgice 
S.K.F., din Suedia. Este vorba de un gaz 
destinat încălzirii urbane, în special, care 
se obține printr-un proces de gazeificare a 
cărbunelui cu ajutorul unui generator de 
plasmă.

Marele avantaj al noii metode „cu plas
mă" constă în faptul că permite transfor
marea unor combustibili ieftini, cu procent 
ridicat de impurități, cum sint cărbunii in
feriori. îndeosebi turba, în gaze de ardere 
fără impurități. Alte avantaje ? Întrucît 
gazeificarea cărbunelui are loc in absența 
oxigenului, noul proces nu este poluant. 
Mai mult, în cursul acestuia se elimină 
circa 99 la sută din conținutul de sulf al 
cărbunelui. Ca atare, produsul final desti
nat termoficârii și alcătuit din 75 la sută 
gaz și restul apă fierbinte, nu mai conți

ne, practic, deloc sulf. Cît privește mate
rialul rezidual rămas în urma topirii căr
bunelui cu mare conținut de cenușă, res
pectiv o masă cu aspect sticlos, ea poate 
fi ușor evacuată, fără a polua mediul în
conjurător.

Pînă acum, noul combustibil a fost tes
tat, cu bune rezultate, doar în cadrul sis
temului de termoficare a orașului Gothen
burg. Dacă și următoarele testări vor fi Ia 
fel de satisfăcătoare, se va trece la apli
carea pe scară largă a noului procedeu de 
„înnobilare" a combustibililor inferiori.

• ARN IȘI DEZVĂLUIE O 
NOUĂ TAINĂ. Pînă în prezent, în 
toate tratatele de biochimie se afirmă răs
picat că singurele molecule biologice in 
stare de o activitate catalitică, respectiv de 
înlesnire a unor reacții chimice, fără ca ele 
însele să sufere modificări, sint proteinele. 
Ce-i drept, în urmă cu cîțiva ani. s-a avan
sat ipoteza că unii acizi nucleici, anume cei 
ribonucleici. ar putea avea, in anumite con

diții, o activitate enzimatică. respectiv ar 
putea funcționa ca biocatalizatori, accele- 
rînd mersul reacțiilor biochimice din celulă.

Demonstrația științifică riguroasă, con
form căreia unii acizi ribonucleici. atunci 
cind sint plasați într-un anumit mediu fi- 
zico-chimic prezintă, efectiv, o activitate de 
tip enzimatic, a fost făcută însă abia re
cent, de un grup de cercetători din New 
Haven. Descoperirea că acești acizi ribonu
cleici nu sint doar purtători ai informației 
genetice, ci și „enzime". ii va obliga pe 
biologi la o serioasă reconsiderare a func
țiilor atribuite acizilor ribonucleici, atît de 
abundenți în nucleul celulelor. Intr-adevăr, 
punîndu-se capăt exclusivității enzimă-pro- 
teină, se poate considera că o nouă dogmă 
a fost lichidată.

• OCHI ARTIFICIAL PEN
TRU... ASTRONOMI. ° nouă reali
zare tehnică, după „patentele" naturii, o 
constituie „ochiul artificial", instalație des
tinată să se adauge celorlalte echipamente

de care dispun în prezent observatoarele 
astronomice. Rod al colaborării dintre spe
cialiști ai Școlii superioare de medicină Și 
ai Institutului de astrofizică, de pe lingă 
Academia de științe din Tadjikistan, noua 
instalație constituie o replică a ochiului na
tural. fiind alcătuită dintr-un glob ocular, 
retină, cristalin și terminații nervoase. De 
fapt, aceste denumiri ale părților compo
nente sint pur convenționale. Așa-zisa re
tină, bunăoară, este constituită din extre
mitățile unor fibre optice extrem de fine, 
al căror rol este de a transmite informa
țiile. Cît privește cristalinul, principiile de 
funcționare a acestuia au fost mai greu de 
reprodus. Pentru a imita capacitatea sa de 
adaptare, constînd în schimbarea convexi- 
tății, în funcție de distanta care desparte 
ochiul de obiectul observat, s-a recurs la 
modificarea presiunii lichidului transparent 
la lumină care umple „ochiul artificial". 

• TELEFON CU CONTOR. In 
Franța a apărut un nou tip de telefon cu

contor încorporat, destinat populației, care 
afișează instantaneu numărul de impulsuri 
consumate de fiecare convorbire, in funcție 
de distanța la care se efectuează. Pentru 
aflarea costului convorbirii, este suficient 
să se înmulțească numărul de impulsuri cu 
prețul unui impuls. Cu o asemenea „oglin
dă" a consumului se pot lua. firește, mai 
ușor și in timp util, măsuri de reducere a 
„cronofagiei" telefonice atît de răspindite.

• COMPUTER COMUNICA
TIV. De curînd, în supravegherea celor 
250 de parametri ai instalației de sinteză 
a etilenei, din cadrul Combinatului chimic 
„Otto Grotewohl", din Berlin (R.D.G.), 
operatorul este ajutat de un original calcu
lator electronic prevăzut cu un dispozitiv 
de semnalizare verbală. Ca atare, în caz 
de pericol, calculatorul care a înmagazinat 
în memorie toate valorile critice ale proce
sului chimic și le supraveghează continuu 
— formulează un avertisment transmis prin 
difuzor, bunăoară : „Atenție, temperatura 

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

din blocul doi se apropie de limita maxi
mă". S-a constatat că acest tio de aver
tisment verbal este mai bine receptat dedt 
semnalele convenționale.

„Darul vorbirii" se explică prin faptul că 
în memoria calculatorului a fost stocat un 
anumit fond lexical, sub formă binară. în 
prezent, specialiștii Institutului tehnic din 
Leipzig care au realizat acest computer de 
control sint preocupați să-i îmbogățească 
vocabularul.

• DETERGENT DESTINAT... 
RECHINILOR. Un eficient mijloc de 
intimidare a rechinilor care deseori con
stituie o gravă primejdie pentru scafandri 
s-a dovedit a fi un detergent pus la punct 
de specialiști ai Universității din Ierusa
lim. De fapt, aceștia n-au făcut decit să re
constituie compoziția „laptelui" pe care îl 
produce, pentru a se apăra, un pește, mai 
precis o varietate de „limbă de mare", res
pectiva secreție asemănătoare cu un deter
gent alungindu-i pe redutabilii rechini.

*
*

*

*

*



Vizita primului ministru al guvernului român, 
tovarășul Constantin Dăscălescu, 

in R. 0. Germană
BERLIN 3 (Agerpres). — în cursul 

zilei de marți, primul-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Constantin Dăscălescu. 
a continuat vizita oficială de priete
nie in R.D. Germană, aflîndu-se Ia 
Dresda. Aici, după ce au luat cu
noștință, în cadrul întîlnirii cu con
ducerea regiunii Dresda. de princi
palele obiective economice care ștau 
în fata oamenilor muncii din aceas
tă zonă, de succesele obținute în în
tâmpinarea Congresului al XI-lea al 
P.S.U.G., primul-ministru al guver
nului român si persoanele oficiale 
care îl însoțesc au vizitat întreprin
derea ..Robotron-Electronik Dres- 
den“. în sectoarele vizitate, pri
mul-ministru român a discutat 
cu cadre de conducere și specia
liști. apreciind gama produselor

ATENA

Seară a prieteniei româno-elene
ATENA 3 (Agerpres). — Cu 

ocazia celei de-a 67-a aniversări a 
constituirii statului național unitar 
român, la Ambasada României din 
Atena a fost organizată o seară a 
prieteniei româno-elene. La mani
festare au participat A. Kaklama- 
nis, ministrul invățămintului, D. 
Fsovalos, ministrul de finanțe, C. 
Mitsotakis, președintele partidului 
Noua Democrație, I. Banias, secre
tar al C.C. al Partidului Comunist 
din Grecia (interior), M. Glezos, 
președintele Uniunii Democratice 
de Stingă, G. Mavros, președintele

Împotriva cursei înarmărilor nucleare

JAPONIA : 15 milioane de semnături pe apelul 
pentru interzicerea armelor atomice

*

*

ț

TOKIO. — Peste 15 milioane de 
locuitori ai Japoniei au semnat 
pină in prezent Apelul pentru in
terzicerea armelor nucleare. Cam
pania pentru strîngerea de semnă
turi se desfășoară 
Consiliului japonez pentru interzi- 

din inițiativa

h

realizate în această unitate, nivelul 
de tehnicitate. Evidențiind experien
ța specialiștilor noștri, aportul cer
cetării științifice proprii la progresul 
electronicii si electrotehnicii româ
nești. tovarășul Constantin Dăscălescu 
a relevat posibilitățile existente pen
tru lărgirea Si diversificarea în con
tinuare. în interesul reciproc, al 
colaborării și cooperării in produc
ție dintre întreprinderile combinatu
lui „Robotron“ si unitățile similare 
din România.

Au fost vizitate, de asemenea, uni
tăți social-culturale din orașul 
Dresda.

Primul ministru român a fost în
soțit de Herbert Weiz. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, minis
tru pentru știință și tehnică al 
R.D.G., de alte persoane oficiale.

Uniunii de Centru, I. Mazouranis, 
secretar al Comitetului Central al 
PASOK, O. Kolozof, membru su
pleant al Biroului Politic al Parti
dului Comunist din Grecia. Au luat 
parte, de asemenea, acad. P. Hari, 
președintele Casei de cultură a 
prieteniei româno-elene, membri ai 
conducerilor partidelor și forma
țiunilor politice din Grecia, func
ționari superiori din ministere, oa
meni de știință, artă, cultură, oa
meni de afaceri, reprezentanți ai 
presei și Radioteleviziunii.

Intilnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

cerea armelor atomice si cu hidro
gen. După terminarea campaniei 
copiile listelor cu semnături vor fi 
remise guvernului si parlamentului, 
precum și Organizației Națiunilor 
Unite.
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Inițiativa României privind r
pașnică a diferendelor dintre state 

in centrul atenției comunității internaționale
Un proiect de rezoluție adoptat de Comisia juridică 

a Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 

— Comisia juridică a Adunării Ge
nerale. cu acordul tuturor statelor 
membre, a adoptat un proiect de 
rezoluție privind reglementarea paș
nică a diferendelor dintre state, pre
zentat de delegația tării noastre, 
împreună cu delegațiile altor 27 de 
țări de pe toate, continentele.

Rezoluția pune în evidență din nou 
propunerea inițiată de România, de 
președintele Nieolae Ceaușescu, pri
vind crearea unei Comisii permanen
te de bune oficii, mediere si conci
liere pentru reglementarea diferen
delor și prevenirea conflictelor între 
state, care și-a găsit expresia in do
cumentul de lucru prezentat de dele
gațiile României. Filipinelor si Ni
geriei.

Numeroase delegații participante 
la dezbateri au subliniat actualita
tea acestei propuneri, ca o contribu
ție importantă la eforturile pentru 
promovarea soluționării prin nego
cieri. pe cale politică, a litigiilor 
dintre state, pentru întărirea meca
nismului Națiunilor Unite de rezol
vare prin mijloace pașnice a proble
melor si conflictelor internaționale.

PHENIAN

Ziarul „Nodon Sinmun“ despre dezideratul 
reuniîicării naționale

PHENIAN 3 (Agerpres). — Ară
tând că pentru națiunea coreeană nu 
există în prezent altă sarcină mai
urgentă decît reunificarea patriei, 
ziarul „Nodon Sinmun", din R.P.D. 
Coreeană, scrie într-un articol, inti
tulat „Deosebirile de ideologie și sis
tem nu pot constitui obstacole în ca
lea reunificării țării", că Nordul și 
Sudul Coreei nu mai trebuie să se 
confrunte pe plan instituțional și 
ideologic, ci să acționeze ca o națiu
ne omogenă. Se sublinia®! că R.P.D. 
Coreeană a prezentat cea mai rezo
nabilă propunere de realizare a re
unificării patriei prin crearea unei 
republici confederale, în cadrul că
reia Nordul și Sudul și-ar păstra ne
schimbate ideologiile și sistemele.

Cînd toți coreenii din Nord, din 
Sud și din străinătate vor lupta în 
strinsă unitate sub stindardul reuni
ficării naționale, cauza istorică a re-

Convorbiri intre reprezentanții 
societăților de Cruce Roșie 

din R.P.D. Coreeană 
și Coreea de Sud

SEUL 3 (Agerpres). — La Seul a 
început, marți, cea de-a 10-a rundă 
a convorbirilor dintre reprezentanții 
societăților de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană si Coreea de Sud. 
După cum relatează agenția A.C.T.C.. 
au fost discutate aspecte legate de 
vizitele reciproce ale familiilor se
parate. care se află in cele două 
părți ale Coreei. Delegația R.P.D. 
Coreene a propus o serie de proiec
te de acord în problemele discu
tate. Convorbirile vor continua' si 
miercuri.

Ca urmare, rezoluția conține hotă- 
rîrea de a continua e.xaminarea aces
tei propuneri in cadrul Comitetului 
special pentru Carta O.N.U. și creș
terea rolului organizației.

In același timp, se cere încă o dată 
tuturor statelor să respecte Si să 
promoveze cu bună credință apli
carea Declarației privind reglemen
tarea pașnică a diferendelor inter
naționale. document adoptat de A- 
dunarea Generală prin consens în 
anul 1982, pe baza unei propuneri a 
României.

Rezoluția asigură, astfel, conform 
nozitiei nrincinialfe si acțiunii con
stante a României, a președintelui 
Nieolae Ceaușescu, menținerea pro
blemei reglementării pașnice a di
ferendelor între state in centrul a- 
tentiei comunității internaționale, 
ca preocupare fundamentală a tutu
ror țărilor și a organizației mon
diale. precum si continuarea efor
turilor pentru întărirea procesului de 
soluționare prin mijloace pașnice a 
tuturor litigiilor și conflictelor din
tre state, pentru îmbunătățirea me
canismului de acțiune al O.N.U. în 
această direcție.

unificării va fi sigur realizată — re
levă articolul din „Nodon Sinmun", 
transmis de agenția A.C.T.C.

AGENȚIILE DE PRESA 
nescurt

PRIMIRE LA MOSCOVA. Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., l-a primit, la Kremlin, 
pe primul ministru al Republicii 
Zimbabwe, președintele Uniunii 
Naționale Africane din Zimbabwe 
(Z.A.N.U.). Convorbirile au abor
dat probleme privind relațiile so- 
vieto-zimbabweene si aspecte de 
interes comun din actualitatea in
ternațională.

COMUNICAT COMUN. La Tripoli 
a fost dat publicității comunicatul 
comun privind convorbirile polono- 
libiene la cel mai înalt nivel, pri
lejuite de vizita oficială de priete
nie a lui Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone. Se relevă că părțile 
au abordat diferite aspecte ale re
lațiilor bilaterale si unele proble
me ale actualității internaționale, 
cu precădere cele referitoare la si
tuația din Orientul Mijlociu și 
Africa — relatează agenția P.A.P. 
A fost exprimată îngrijorarea fată 
de încordarea situației internațio
nale.

Situația economică 
din Africa pe agenda unei 
sesiuni speciale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres).

— Adunarea Generală a adoptat o 
rezoluție, inițiată de grupul statelor 
africane la Națiunile Unite, prin 
care a hotărît convocarea unei se
siuni speciale a O.N.U., la nivel mi
nisterial, in perioada 27—31 mai 
1986, „pentru examinarea in profun
zime a situației economice critice din 
Africa".

în dezbaterile care au precedat 
adoptarea acestei rezoluții s-a rele
vat că dificultățile cu care sint con
fruntate majoritatea covîrșitoare a 
statelor de pe continentul african au 

ț ajuns într-o fază critică, din cauza 
“ efectelor cumulate ale crizei din 

economia mondială, ale subdezvoltă
rii și decalajelor economice, datoriei 
externe, foametei și subnutriției cro
nice — care afectează 35 milioane 
de persoane din 20 de țări — a se
cetei, deșertificării, maladiilor și 
altor factori.

♦
PARIS 3 (Agerpres). — Gravitatea 

situației economice a țărilor în curs 
de dezvoltare profund afectate de 
presiunile protecționiste și de povara 
datoriilor externe impune o creștere 
a răspunderii țărilor industrializate, 
a declarat secretarul general al Or
ganizației pentru Cooperare și Dez
voltare Economică (O.C.D.E.), Jean- 
Claude Paye. Luînd cuvîntul in ca
drul unei reuniuni a Comitetului de 
ajutor pentru dezvoltare al organiza
ției, el a arătat că situația din Afri
ca rămîne extrem de preocupantă, 
informează agenția France Presse. 
Vorbitorul a apreciat, totodată, că 
problema datoriei externe ar putea 
fi substanțial schimbată printr-o re
luare a transferului de resurse care 
ar îngădui țărilor îndatorate să-șî fi
nanțeze propriile proiecte de dezvol
tare. Aceste țări cu mari poveri ale 
datoriei externe trebuie ajutate să-și 
asaneze situația economică internă
— a spus el, pronunțîndu-se pentru 
reducerea ratei dobinzilor.

RECOMANDARE. Secretarul ge
neral al O.N.U.. Javier Perez de 
Cuellar, a recomandat Consiliului 
de Securitate extinderea pentru o 
nouă perioadă de sase luni a man
datului Forței Națiunilor Unite 
pentru pace in Cipru.

SCRUTIN. Alegerile legislative 
desfășurate în provincia francofonă 
canadiană Quebec au fost ciștigate 
de Partidul Liberal din Quebec, 
care revine astfel la putere după o 
întrerupere de 9 ani. Potrivit re
zultatelor preliminare, liberalii au 
obținut 56 la sută din voturi, adju- 
decîndu-și 97 din cele 122 de man
date în Adunarea Națională a pro
vinciei. fată de 40 de mandate la 
scrutinul precedent. Fostul partid 
de guvernămînt din această pro
vincie. Partidul Independent din 
Quebec, nu a reușit să-și asigure 
decît 38 la sută din voturi și 25 
de mandate, față de 80 de man
date la alegerile precedente.

ȘOMAJ. Potrivit datelor difuzate 
de Departamentul de statistică al 
C.E.E.. numărul șomerilor a cres
cut în țările membre ale Pieței

Examinarea problemei palestiniene 
in plenara Adunării Generale a II.N.U.
NAȚIUNILE UNITE'3 (Agerpres).

— In plenara Adunării Generale a 
O.N.U. a început examinarea pro
blemei palestiniene, a cărei soluțio
nare corespunzătoare reprezintă — 
așa cum a rezultat din dezbaterile ce 
au avut Ioc in ultimii ani la Națiu
nile Unite, inclusiv la actuala sesiu
ne — o componentă esențială a unei 
reglementări de pace, justă si dura
bilă. in conflictul din Orientul 
Mijlociu.

Luînd cuvîntul în dezbaterile pe 
această temă, șeful Departamentului 
politic al O.E.P., Faruk Kaddoumi, 
s-a referit pe larg la tragedia pe care 
o trăiește poporul palestinian, ca ur
mare a negării drepturilor sale ina
lienabile la autodeterminare si la 
crearea unui stat propriu. El a evi
dențiat necesitatea de a se recunoaș
te „dimensiunea politică a proble
mei palestiniene, care constituie 
dreptul poporului palestinian la 
autodeterminare". Noi nu acceptăm 
să fim tratati ca un gruo de refugiat)
— a declarat vorbitorul.

Reprezentantul O.E.P. s-a pronun
țat pentru rezolvarea problemei pa
lestiniene pe baza rezoluțiilor adop
tate de O.N.U. de-a lungul anilor, care 
statuează fără echivoc drepturile le
gitime ale poporului palestinian, in
clusiv dreptul său la autodetermina

ORIENTUL
BEIRUT 3 (Agerpres). — După 

cum informează agențiile interna
ționale de presă, Nabih Berri, con
ducătorul mișcării politico-militare 
șiite „Arnal", și Waljd Joumblatt. li
derul Partidului Socialist Progresist 
din Liban—P.S.P. (druz),au căzut de 
acord asupra unui plan de securitate 
pentru sectorul de vest al Beirutu
lui, care va fi prezentat spre apro-

comune, in luna octombrie, cu 
30 000 de persoane. în prezent, pe 
ansamblul C.E.E. numărul șomeri
lor depășește 12 milioane de oa
meni.

NUMIRE. Generalul de armată 
Heinz Kessler a fost numit minis
tru al apărării naționale al R.D. 
Germane — informează agenția 
A.D.N.

ORGANIZAȚIE SINDICALA U- 
NICA. Conducătorii principalelor 
cinci centrale sindicale pakistane
ze. a căror activitate a fost inter
zisă în perioada celor opt ani de 
regim militar, au hotărit să creeze 
o organizație sindicală unică, sub 
numele de Federația Democrată a 
Muncii. Hotărirea a fost luată în 
cadrul unei reuniuni la Lahore, in 
cadrul căreia au fost adoptate, tot
odată. o serie de rezoluții care cer 
respectarea drepturilor fundamen
tale ale oamenilor muncii pakista
nezi și îmbunătățirea condițiilor 
lor generale de muncă si trai.

POPULAȚIA CAMERUNULUI a 
depășit 10 milioane de oameni. 

re și la un stat propriu, inde
pendent.

Massamba Sarre. președintele Co
mitetului O.N.U. pentru exerci
tarea drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian. « subliniat că nu 
poate fi concepută o soluție de pace 
globală, justă si duraoilă in Onen- 
tul Mijlociu fără rezolvarea pioble- 
mei palestiniene, prin recunoaș
terea dreptului sacru al poporului 
palestinian la un stat al său. inde
pendent. la o viată liberă si demnă. 
■Singura cale reală care duce spre 
acest obiectiv o poate deschide con
vocarea grabnică a unei conferințe 
internatioriale de pace privind Orien
tul Mijlociu, cu participarea tuturor 
părților interesate — a declarat vor
bitorul.

Reprezentanții unor țări arabe, ai 
altor state s-au pronunțat pentru 
intensificarea eforturilor O.N.U.. ale 
întregii comunități internaționale, 
pentru urgentarea unei reglementări 
de pace, cuprinzătoare si viabilă, in 
Orientul Mijlociu, pe baza rezolu
țiilor pertinente ale O.N.U.. care 
prevăd retragerea Israelului din toa
te teritoriile arabe ocupate, materia
lizarea dreptului ponorului palesti
nian la un stat propriu, independent, 
recunoașterea dreptului la existen
tă. în cadrul unor frontiere sigure, 
al tuturor statelor din zonă.

MIJLOCIU
bare primului ministru al guvernu
lui libanez de uniune națională, 
Rashid ■ Karame.

CAIRO 3 (Agerpres). — La Cairo 
a început, marți, o nouă rundă din 
cadrul negocierilor egipteano-israe- 
liene în problema zonei Taba, care, 
după ce Israelul și-a retras trupele 
din peninsula Sinai, în aprilie 1982, 
a rămas sub ocupație israeliană.

1
Persoanele in virstă sub 25 de ani 
reprezintă 56 la sută din populația 
țării. Speranța medie de viață a 
depășit 50 de ani, față de 37, cit 
era in 1963, a anunțat Comisia de
mografică din Camerun.

BURSA DIN NEW YORK a în
registrat luni cea mai accentuată 
cădere a cursului acțiunilor din 
ultimele patru luni, ca urmare a 
incertitudinilor privind noile evolu
ții economice din S.U.A. Indicele 
Dow Jones industrial a scăzut in 
medie cu 14.22 de puncte, coborind 
la 1 457,91 de puncte, fiind cea mai 
accentuată reducere de la cea de 
21.73 de puncte. înregistrată la 6 
august.

ÎN UNIUNEA SOVIETICA a 
fost lansat satelitul „Cosmos-1 075". 
destinat studierii in continuare a 
spațiului cosmic — informează 
agenția T.A.S.S.

VISCOL. După vestul mijlociu, 
vremea s-a înrăutățit si in zonele 
din nord-vest ale S.U.A,. unde, in 
ultimele 24 de ore. s-a abătut un 
viscol puternic. Pe alocuri, grosi
mea stratului de zăpadă se apropie 
de un metru, provocind dereglări 
ale traficului rutier, feroviar si 
aerian.

VULCANUL SAKURAJIMA, din 
sudul insulei nipone Kyushu, a 
erupt, din nou, marți, proiectînd o 
coloană de vapori și fum înaltă de 
200 de metri și aruncind din crater 
mari cantități de rocă și lavă. Este 
cea de-a 407-a erupție de la în
ceputul anului.

I

Dezarmarea, • '•înlăturarea primejdiei nucleare 
a tuturor statelor și popoarelor

primordială
A Necesitatea edificării unei noi ordini economice 

internaționale
— evidențiată Ia Sesiunea extraordinară a Adunării Generale 

a
(Urmare din pag. I)

Orice analiză obiectivă nu poate 
Insă să nu recunoască că în ceea ce 
privește problema fundamentală, 
problema esențială — reducerea și 
încetarea cursei înarmărilor — intil
nirea nu a marcat progresele dorite 
și așteptate de popoare, între cele 
două puteri continuind să existe, 
cum se recunoaște și în Declarația 
comună, mari divergențe, inclusiv în 
aceste probleme.

Evident, nu era de așteptat ca, în 
cursul unei prime intilniri, să se 
ajungă la acorduri radicale — iar 
țara noastră și-a exprimat limpede, 
încă înainte, acest punct de vedere. 
Totuși, așa cum a arătat deschis 
secretarul general al partidului. 
România spera ca la întâlnirea la ni
vel înalt de la Geneva să se ajungă 
cel puțin la hotărirea celor două 
mari puteri de a se pune capăt 
cursei înarmărilor, îndeosebi nucle
are. Aceasta a fost de fapt marea 
speranță a tuturor popoarelor lumii, 
dezideratul ferm exprimat în nenu
măratele mesaje și apeluri de pe toa
te meridianele adresate întîlnirii de 
la Geneva incă înaintea -și apoi în 
timpul desfășurării sale.

în aceste împrejurări, întrebările 
formulate în cuvîntarea tovarășului 
Nieolae Ceaușescu privind perspecti
vele evoluțiilor ulterioare sint între
bări pe care și le pune întregul 
popor român, ca și toate forțele iu
bitoare de pace — sint expresia 
preocupărilor profunde, a sentimen
tului răspunderii istorice și grijii 
pentru destinele păcii, expresia 
capacității de a discerne esen
țialul de secundar și a pătrun
de în miezul fenomenelor. Pe drept 
cuvînt. oamenii se întreabă — cum 
se vor desfășura în continuare lucru
rile : se va opri sau va continua 
cursa înarmărilor, se va opri ori va 
continua amplasarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune în Europa, se 
vor desfășura mai departe expe
riențele nucleare sau li se va pune 
capăt ? Nu poate să nu se recunoască 
faptul că acestea sint. intr-adevăr, 
problemele principale, vitale, că de 
răspunsul la aceste întrebări depin
de, în ultima instanță. însăși soarta 
omenirii.

de la această realitate inexorabilă, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu — i'm- 
binind spiritul constructiv, logica 
strinsă și realismul politic — a 
formulat o serie de sugestii, dezide
rate și propuneri, a căror traducere 
în viață ar răspunde efectiv impera
tivului supraviețuirii lumii, asnirații- 
lor și intereselor de pace ale tuturor 
popoarelor.

'Se cuvine, astfel, relevată ideea 
profund rațională ca pe timnul tra-

1 000 miliarde dolari, aruneînd asu
pra popoarelor poveri uriașe — și a 
se conveni reducerea lor incă din 
anul 1986. Orice om de bună credin
ță. orice observator lucid al vieții 
politice internaționale nu poate să 
nu subscrie la întrebarea de ele
mentar bun simț : din moment 
ce ambele puteri declară că do
resc să reducă substantial, cu apro
ximativ 50 ]a sută, armele nucleare 
si să se angajeze pe calea dezarmă-

care afectează mase uriașe de oa
meni — contribuind într-o măsură 
considerabilă la ridicarea bunăstării 
materiale si spirituale a nonoarelor. 
la progresul întregii omeniri.

în actualele împrejurări, atît de 
complexe ale vieții internaționale, 
care este calea de acțiune ce se im
pune, calea de natură să ducă la 
solutionarea efectivă a gravelor 
probleme ale contemporaneită-

„Mai mult ca oricînd este necesar să se intensifice lupta 
tuturor forțelor realiste și progresiste, a tuturor popoarelor 
împQtriva înarmărilor, a pericolului unui nou război mondial, 
al unui război nuclear, pentru apărarea dreptului fundamen
tal al oamenilor la existență, la viață, la libertate și pace. In 
epoca noastră nu există problemă mai importantă decît aceea 
a înlăturării pericolului unui nou război mondial, a unei ca
tastrofe nucleare, decît asigurarea păcii în lume!“

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea rostită la Congresul științei și invățămintului)

Perspectiva continuării cursei în
armărilor este de natură să nroducă

adresa omenirii, și. tocmai nornind
o continuă îngrijorare, pentru că ea 
constituie cel mai grav pericol la

tativelor sovieto-americane de la 
Geneva asupra întregului complex de 
probleme ale armamentului nuclear 
si ale militarizării Cosmosului să se 
oprească și de o parte și de alta pro
ducerea. desfășurarea și experimen
tarea de noi arme nucleare, ca și 
orice acțiune de transferare a cursei 
înarmărilor în spațiul cosmic. Neîn
doios. o asemenea măsură ar fi sa
lutată cu profundă satisfacție de toa
te popoarele, ar constitui un real 
aport la obiectivul eliberării Euro
pei și a lumii de coșmarul distru
gerii nucleare, ar putea deschide 
calea adoptării unor măsuri și mai 
substanțiale, care să ducă, în final, 
la eliminarea definitivă a armelor 
atomice, a tuturor armelor de dis
trugere în masă.

Pentru trecerea la o reducere efec
tivă a cursei înarmărilor, o deose
bită importanță prezintă propune
rea de a se opri creșterea cheltu
ielilor militare — care anul acesta 
se apropie de nivelul fantastic de

rii. de ce să se producă si să se 
acumuleze între timp noi arme 7 De 
ce să se mai cheltuiască sume uriașe 
pentru arme care apoi să fie 
distruse ? Nu încape îndoială că rea
lizarea unor acorduri acceptabile 
ambelor părți de a pune stavilă es
caladei înarmărilor si a se reduce 
cheltuielile militare ar constitui o 
dovadă a înțelegerii responsabilități
lor momentului, stimulind în același 
sens procese pozitive pe plan mon
dial.

Este o realitate de netăgăduit că 
înfăptuirea unor măsuri de reducere 
a bugetelor militare ale statelor ar 
avea consecințe profund binefăcă
toare. ar face disponibile vaste mij
loace si resurse financiare, umane, 
științifice, care să fie utilizate pen
tru soluționarea unor probleme pre
sante ale omenirii, cum ar fi subdez
voltarea. șomajul, inflația, pentru li
chidarea unor grave racile — foame
tea. neștiința de carte, lipsa de asis
tentă sanitară, maladiile de tot felul.

ții ? Cuvîntarea dă un răspuns 
limpede acestei întrebări : o aseme
nea cale există — și ea este calea 
acțiunii unitare, comune și conver
gente a tuturor statelor și popoare
lor. a tuturor forțelor sociale intere
sate în apărarea păcii. Realitatea 
este că pacea, dezarmarea, înlătura
rea primejdiei nucleare sînt probleme 
universale, care interesează în cel 
mai înalt grad toate popoarele, de
oarece este in ioc însăsi existenta lor 
— si de aceea toate statele, indiferent 
de mărime, orînduire socială, forță 
sau situare geografică, sînt chemate 
să participe si să-si aducă contribu
ția nemijlocită la soluționarea lor. 
Pacea, ca obiectiv comun și general, 
reclamă eforturi comune și aport ge
neral — ea poate fi asigurată numai 
prin acțiunile unite ale tuturor sta
telor și popoarelor lumii !

Condiția hotărîtoare a realizării 
acestui imperativ al zilelor noastre 
este, desigur, în primul rînd acțiu
nea unită a statelor menite prin în

săși natura orinduirii lor să fie în 
fruntea acestei acțiuni, chemate să 
dea însele exemplu — respectiv țările 
socialiste. în acest sens, în cuvîntare 
— subliniindu-se că hotăririle adop
tate la Consfătuirea de la Sofia a ță
rilor participante Ia Tratatul de la 
Varșovia își mențin pe deplin actua
litatea — s-a relevat că, în spiritul 
acestor hotărîrl, țările socialiste tre
buie să-și intensifice colaborarea, să 
acționeze în comun, cu toată pute
rea, pentru dezarmare și pace. Fără 
îndoială că aceasta este cheia dez
voltării colaborării, a acțiunilor co
mune ale tuturor statelor, tuturor 
forțelor și popoarelor care se pro
nunță pentru dezarmare și pace.

In mod deosebit, a fost subliniat că 
astăzi — mai mult ca oricînd — este 
necesară si actuală o întîlnire a sta
telor din cele două grupări militare, 
N.A.T.O. si Tratatul de la Varșovia, 
care trebuie să discute si să contri
buie la realizarea de progrese în di
recția întăririi încrederii, a cristali
zării unor înțelegeri care să deschi
dă calea securității, destinderii, păcii 
ne continentul nostru si în întreaga 
lume.

Acum, cînd dună întâlnirea la ni
vel înalt șovieto-americană se pune 
nroblema traducerii în fapte a orien
tărilor generale convenite, un teren 
concret de acțiune — si în același 
timp un test concret al voinței poli
tice de a se trece de la principii la 
măsuri practice — îl reprezintă, de
sigur, diferitele foruri și reuniuni de 
la Stockholm, Viena, Geneva, unde 
se dezbat importante probleme ale 
întăririi încrederii, securității și în
făptuirii dezarmării în Europa și în 
lume. Pe bună dreptate opinia pu
blică așteaptă ca la aceste foruri să 
se imprime lucrărilor un caracter 
mult mai dinamic și mai eficient, 
spre a se ajunge la înțelegeri și 
acorduri efective, ceea ce ar consti
tui contribuții majore la promova
rea cauzei generale a păcii, destin
derii și înțelegerii.

Este convingerea fermă a Româ
niei — puternic reafirmată si de 
această dată de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu — că. actionînd 
unite, forțele care se pronunță pen
tru pace, popoarele de pretutindeni 
dispun de capacitatea necesară pen
tru a determina trecerea la dezar
mare, în primul rînd nucleară, pen
tru a impune excluderea definitivă 
a războiului din viața societății, pen
tru a asigura dezvoltarea pașnică a 
întregii omeniri.

BOGOTA 3 (Agerpres). — Inaugu- 
rînd lucrările celei de-a XlV-a se
siuni extraordinare a Adunării Ge
nerale a Organizației Statelor Ame
ricane (O.S.A.), care se desfășoară in 
orașul columbian Cartagena de In- 
dias, președintele țării-gazdă, Belisa- 
rio Betancour. a relevat necesitatea 
edificării unei noi ordini economice 
mondiale, prin reducerea ratei înalte 
a dobînzilor, îmbunătățirea termeni
lor de schimb în favoarea lumii a 
treia, deschiderea piețelor statelor 
industrializate pentru produsele pro
venite din țările în curs de dezvol
tare. creșterea investițiilor externe 
în condiții echitabile — transmit a- 
gențiile E.F.E. și Reuter. El a subli
niat că așa-numitul plan Baker, pro
pus de S.U.A. pentru soluționarea 
problemei datoriei externe a țărilor 
în curs de dezvoltare, este „un răs
puns insuficient la Consensul eco
nomic de la Cartagena", din care fac 
parte 11 state latino-americane cu 
cele mai mari datorii externe de pe 
continent. Președintele Betancour a 
evidențiat necesitatea recunoașterii 
dreptului inalienabil al acestor state 
la dezvoltare, în condițiile în care 
O.S.A. trebuie să acționeze pentru 
echitate economică și comercială.

El a cerut restructurarea O.S.A.,

O.S.A.
prin adaptarea ei la evoluția reali
tăților social-politice și necesităților 
actuale ale națiunilor latino-ameri
cane și caraibiene. Sesiunea de la 
Cartagena — a spus vorbitorul • — 
constituie „o oportunitate istorică" 
pentru revitalizarea activității orga
nizației. Totodată, președintele Co
lumbiei s-a pronunțat pentru res
pingerea fermă a oricăror acte de 
ingerință în afacerile interne ale al
tor state si recunoașterea dreptului 
la autodeterminare al tuturor po
poarelor.

MANAGUA 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega Saavedra, a cerut sesiu
nii Adunării Generale a O.S.A. să 
acționeze pe lingă Statele Unite pen- 
ru încetarea acțiunilor agresive îm
potriva țării sale și deschiderea de 
negocieri pentru normalizarea rapor
turilor între cele două state.

într-un discurs pronunțat la Ma
nagua, șeful statului nicaraguan a 
cerut, de asemenea, statelor latino- 
americane să dea dovadă de „fermi
tate, energie și claritate" în spriji
nirea politicii de înțelegere și coope
rare între țările continentului, îh so
luționarea prin mijloace pașnice a 
situațiilor confljctuale existente.

Persistența unor divergențe la reuniunea
N.A.T.O. de

BRUXELLES 3 (Agerpres). — La 
Bruxelles au luat sfîrșit lucrările 
reuniunii „Eurogrupului" — orga
nism al N.A.T.O. din care fac parte 
miniștrii apărării ai țărilor membre 
ale . Pactului Nord-Atlantic. cu ex
cepția Franței și Islandei. într-un 
comunicat dat publicității la înche
ierea reuniunii se relevă că parti- 
cipantii au examinat diferite aspec
te ale modernizării forțelor milita
re ale N.A.T.O.. problemă în care 
— după cum remarcă observatorii 
citați de agențiile France Presse. 
U.P.I. si T.A.S.S. — s-a constatat 
persistența unor divergente între 
S.U.A. și unii aliati vest-europeni, 
care au rezerve serioase fată de in
sistentele administrației americane 
de sporire a eforturilor pentru înar
mări. inclusiv fată de programul a- 
merican de înarmări spațiale cunos
cut sub numele de „războiul stele-

la Bruxelles
lor". Agenția France Presse arată, 
în acest sens că. în ciuda presiuni
lor S.U.A.. guvernul Olandei a no
tificat oficial, la reuniunea de la 
Bruxelles, hotărirea sa de a redu
ce. incepînd din 1988. participarea a- 
viatiei militare olandeze la asa-nu- 
mitele ..misiuni nucleare tactice" ale 
N.A.T.O. — prima decizie de acest 
gen a unei țări vest-europene parti
cipante la alianța nord-atlantică. (Ca
nada a anunțat. în urmă cu cîțiva 
ani. că nu va mai lua parte deloc 
la misiunile nucleare tactice ale 
N.A.T.O.).

Comunicatul salută, totodată, re
zultatele convorbirilor la nivel înalt 
sovieto-americane de la Geneva si 
relevă necesitatea încheierii unor 
acorduri între U.R.S.S. și S.U.A. de 
reducere semnificativă a armamen
telor nucleare, precum si a dimi
nuării încordării din relațiile Est- 
Vest.
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