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IDEI Șl TEZE DIN GINDIREA NOVATOARE
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Munca - la puterea spiritului revoluționar

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Belgiei cu prilejul prezentării

scrisorilor de acreditare
Președintele Republici! Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni, pe Jan Koninckx,

care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare tn calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Bel

giei In tara noastră. (Continuare tn 
pagina a III-a).

Toate roadele toamnei
strînse și depozitate cu grijă

STADIUL RECOLTĂRII SFECLEI DE ZAHĂR

I

De-a lungul istoriei sale milenare, 
etapă de etapă, generație după ge
nerație, poporul român a durat va
lori materiale și spirituale în temeiul 
cărora și-a ordonat gîndirea și ac
țiunea practică. Acestor valori — 
făurite in tumultul veacurilor — li 
s-au adăugat altele noi, născute în» 
anii revoluției și construcției socia
liste. Dintre toate acestea, în mo
mentul de față, în viața poporului 
nostru, se disting cu deosebire ideile 
și valorile privind patria, munca, 
proprietatea socialistă, vocația con
strucției, creativitatea, cinstea, dem
nitatea, dreptatea. Se dezvoltă însă, 
în procesul făuririi noii societăți 
socialiste, o valoare care le exprimă, 
le înrîurește puternic pe toate cele
lalte : spiritul revoluționar.

Partidul nostru comunist a pregă
tit. în anii grei ai ilegalității, revo
luționari de profesie. Erau oameni 
pentru care mai presus de orice, 
chiar decît libertatea lor, decît 
viața lor, se aflau interesele majore 
ale patriei, ale poporului. Se afla 
cauza partidului. Lupta lor revolu
ționară avea drept scop imediat 
înlăturarea asupririi sociale, apărarea 
integrității patriei, a independenței 
naționale. Spiritul lor revoluționar 
s-a afirmat in confruntarea aprigă 
cu fascismul, cu forțele represive 
ale statului burghezo-moșleresc. S-a 
afirmat în înfăptuirea marelui act 
de demnitate patriotică de la 23 
August 1944. Iar apoi In cei dinții 
ani de nouă istorie, spiritul revo
luționar i-a însuflețit pe comuniști, 
a însuflețit întregul popor. După ce 
puterea a revenit poporului, in 
frunte cu partidul comunist, revo
luția nu numai că nu a încetat, 
dar s-a 1/ i'i ___ __
bat însă obiectivele luptei revo
luționare.

intensificat. S-au schim-
S-au schimbat modali

tățile de manifestare a spiritului 
revoluționar. De la revoluționarul de 
profesie s-a ajuns la afirmarea spi
ritului revoluționar în profesie. De 
fapt, în muncă. S-a muncit eroic 
pentru refacerea economică a țării. 
Pentru îndeplinirea primelor planuri 
anuale. A celor dinții planuri cinci
nale. Pentru înfăptuirea obiectivelor 
industrializării, ale transformării so
cialiste a agriculturii. Fiecare pas 
înainte pe drumul construcției so
cialiste a cerut gîndire revoluționară, 
acțiune revoluționară. A cerut muncă.

De la tribuna Congresului al 
IX-Iea al P.C.R., secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a chemat poporul 
român să se cunoască mai bine pe 
sine, să-și evalueze în mod realist 
puterea de muncă, de creație, să-și 
intensifice lupta revoluționară. Și ce 
minunate înfăptuiri s-au produs in 
spațiul de neobosite eforturi, de 
cutezătoare aspirații și mărețe îm
pliniri din ultimele două decenii. Au 
fost acumulate, în anii rodnici ai 
„EPOCII NICOLAE CEAUȘESCU", 
importante valori materiale și spi
rituale. S-a afirmat puternic indus
tria socialistă modernă ; a fost 
declanșată noua revoluție agrară ; 
s-au dezvoltat știința, invățămîntul 
și cultura ; a crescut nivelul bună
stării întregului popor. Acumulările 
cantitative au determinat un necesar 
«alt calitativ. Așa cum avea să sub-

linieze tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„a sosit timpul să transformăm can
titatea într-o nouă calitate". A venit 
vremea să se producă mai mult, 
dar îndeosebi mai bine. Pe planul 
întîi au început să se situeze, treptat, 
creșterea accentuată a productivității 
muncii, realizarea de produse com
petitive, promovarea, acelor ramuri 
și subramuri care asigură o mai 
bună valorificare a resurselor țării. 
Munca însăși a cunoscut schimbări 
profunde, a dobindit noi însușiri : 
gîndire creatoare, profesionalism, 
inițiativă, spirit de răspundere și 
disciplină, capacitate de integrare în 
cadența noii revoluții tehnico-știin- 
țifice.

Factor de progres, condiția bună
stării întregului popor, muhca se 
identifică, în esență, cu însuși omul, 
cu însăși viața. Or, dacă omul, viața 
se înnoiesc continuu, la baza aces
tui proces revoluționar se află în 
primul rînd munca. Iată, secretarul 
general al partidului preciza că in 
noua etapă, deschisă de Congresul 
al XIII-lea al P.C.R., in' condițiile 
înfăptuirii programelor pentru cin
cinalul 1986—1990 și pină la orizon
tul anului 2000, va trebui să se 
considere depășită perioada dezvol
tării extensive, trecîndu-se cu toată 
hotărîrea la dezvoltarea intensivă a 
industriei, a agriculturii, a celorlalte 
ramuri economice. A generaliza dez
voltarea intensivă înseamnă, în 
esență, a generaliza noua calitate a 
muncii, a asigura' o productivitate 
mereu mai mare, pe măsura înzes
trării tehnice a muncii, a moderni
zării producției, a ridica eficiența 
economică la înalți parametri atinși 
pe plan mondial.

Analiza aprofundată a realităților 
tării, a puterii de muncă și de crea
ție a poporului, a corelațiilor dintre 
factorii interni și externi constituie 
temeiul trainic al fiecăruia dintre 
obiectivele stabilite pentru actualul

cincinal. „Ne aflăm intr-o etapă de 
dezvoltare intensivă — sublinia re
cent tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
a realizării noii revoluții tebnieo- 
științifice și a noii revoluții agrare. 
Aceasta presupune să punem in cen
tul întregii activități ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al tuturor 
produselor,

Desigur, 
pune, întîi 
mai înaltă 
în mod deosebit, în acest sens, ta 
fiecare colectiv,, de la fiecare om, 
este o mai mare investiție de gîn- 
dire, de inteligență, o continuă ridi
care a competenței profesionale. Tre
buie să fie cunoscut și însușit peste 
tot, transformat în convingere gene
ralizată, adevărul că ta timp ce 
resursele energetice și de materii 
prime stat limitate, resursele mun
cii creatoare nu sînt și nu pot fi 
limitate.

Realizarea obiectivelor actualului 
cincinal presupune nu numai eforturi 
materiale pe linia promovării pro
gresului tehnic, dotării cu utilaje 
perfecționate, extinderii tehnologii
lor moderne, ci și o revoluție ta 
conștiințe, adinei prefaceri in men
talități, o amplă afirmare a pasiunii' 
față de nou. Munca însăși trebuie 
să se integreze intr-un amplu pro
ces de transformări revoluționare. 
De la înalta tribună a celui de-al 
III-lea Congres al oamenilor muncii, 
secretarul general al partidului arăta 
că este absolut necesar „să se reali
zeze o adevărată revoluție în gin- 
direa și acțiunea oamenilor, in ni
velul lor profesional, tehnic, știin
țific și cultural".

De oameni, de resorturile conști
inței lor depinde in mod hotăritor 
îndeplinirea cutezătoarelor obiective 
stabilite de partid pentru prezentul 
și viitorul patriei. Din conștiința 
oamenilor pot porni imbolduri spre 
cunoaștere, spre o continuă pregă-

in intreaga tară", 
competitivitatea presu- 
și întîi, muncă de cea 
calitate. Ceea ce se cere

ttae profesională, spre inițiativă și 
creativitate, spre fapte cutezătoare, 
dar, acolo unde conștiința rămine în 
urmă, și tendințe de conformism, de 
comoditate în gîndire, de renunțare 
la propriile idei novatoare. Desigur, 
modul de gîndire și de acțiune este 
dependent intr-o mare măsură de 
fiecare om ta parte : de experiența 
lui, de cunoștințele acumulate, de 
educarea primită ta familie, ta 
școală, in societate. Dar este depen
dent, tot intr-o mare măsură, de 
calitatea muncii politico-educative 
pe care o desfășoară organizațiile 
de partid, ceilalți factori educațio
nali. Conștiința devine, azi, o forță 
activă, transformatoare numai dacă- 
și incorporează, ca trăsătură esen
țială, spiritul revoluționar. __

Trăim într-o epocă în care core
lația dintre societate șl civilizația 
avansată a devenit un fapt firesc. 
Mai putem, azi, să vorbim despre 
progres economic șl social fără să 
ne referim la tehnologiile cele mai 
moderne, la electronică, la ciberne
tică, la tot ce este mai înaintat în 
știință, ta tehnică 1 Fără îndoială 
că nu ! Civilizația reflectă omul ta 
cadrul structurilor contemporane, 
care nu pot fi desprinse de tot ceea 
ce mintea omenească a descoperit 
pină în preznt. Omul nu poate 
rămine însă un simplu consumator 
a ceea ce s-a descoperit, a ceea ce 
s-a produs. Principala lui menire 
este să producă, să descopere noi 
valori, să asigure continuitatea pro
gresului. Din această perspectivă, 
omul nou, în societatea noastră so
cialistă, trebuie să fie un specialist, 
un profesionist temeinic pregătit, 
competent. Dar el trebuie să fie, 
totodată, un revoluționar. Pentru că

Adrian VASIIESCU
(Continuare in pag. a III-a)
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zile, concomitent, cuIn aceste 
efectuarea celorlalte lucrări agri
cole de sezon, o importanță deo
sebită are grăbirea 
transportului sfeclei 
Această cerință este determinată 
atît de necesitatea asigurării ma
teriei prime pentru fabricile de 
zahăr, cît și de temperaturile ridi
cate ce pot afecta însușirile sfeclei 
depozitate în grămezi mici pe 
cîmp, cu consecințe negative asu
pra randamentului la extragerea

recoltării și 
de zahăr.

zahărului. Care este stadiul recol
tării și transportului sfeclei de za
hăr ?

Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii, jttnă in seara 
zilei de 5 octombrie, sfecla de za
hăr a fost recoltată de pe 140 000 
hectare, reprezentînd 54- la sută din 
suprafața cultivată. Așa. cum re
zultă din cifrele înscrise pe harta 
de mai sus, care reprezintă stadiul 
recoltării sfeolei de zahăr In pro
cente, pe județe, in seara zilei de

5 octombrie, cele mal mari res
tanțe la efectuarea acestei lucrări 
se înregistrează în județele Dolj, 
Satu Mare, Vrancea, Alba, Co- 
vasna, Suceava și Harghita.

Pentru ca fabricile de zahăr să 
funcționeze din plin este necesar 
ca sfecla de zahăr să fie livrată 
ritmic, potrivit graficelor întocmite. 
Aceasta presupune ca o dată cu 
grăbirea lucrărilor de recoltare să 
fie intensificat transportul produc
ției din, cîmp la bazele de recepție 
și la fabricile prelucrătoare.

DOLJ :

de înalt nivel calitativPLOIEȘTI: Produse noi,

Producție suplimentara, 
cu consumuri materiale 

mai reduse

Livada de la „Porțile luminii
Nu ați mai fost, proba

bil, de multi ani la Ostro
vul Mare. Și dacă atl 
ajuns cîndva prin aceste 
locuri, mai păstrați, desi
gur. acea imagine puțin a- 
trăgătoare, rămasă acum 
de domeniul amintirilor : 
întinse nisipuri, lucrate cu 
trudă, și care dădeau pu
țin, nisipuri 
virtejuri 
vinturile 
lite, 
ale toamnelor ploioase, 
dacă ati ajuns cindva 
aceste locuri, vă mai 
mintiti și de acea liniște 
copleșitoare care te făcea 
să înțelegi că aici, pe a- 
ceastă porțiune de pămînt, 
strinsă ca între niște pu
ternice „chingi" de cele 
două brațe ale Dunării 
nu se petrecea nimic deo
sebit.

Reveniți astăzi la Os
trovul Mare și. în mod si
gur. veți rămîne uimiți ca 
In fața unui miracol. Pen
tru că — e bine s-o spu
nem și să ne mîndrim cu 
aceasta — niște minunați 
oameni. printr-o eroică 
confruntare cu fluviul, cu 
potrivnicia naturii, au reu
șit. într-un timp uimitor 
de scurt, să schimbe din 
temelie înfățișarea acestor 
locuri. Au dat. prin pildui- 
toarea lor dăruire, o altă 
dimensiune acestei vetre 
românești. dimensiunea 
trainică, monumentală a 
mărețului timp pe oare îl 
trăim.

Totul trebuie văzut în- 
tr-o anumită ordine. Toc
mai pentru a avea, la a- 
devăratele-i proporții, di
mensiunea operei săvîrși- 
te de către om. înainte de 
a păși in Ostrovul Mare, 
pe această „felie" de pă- 
mint dintre ape, poposiți, 
cîteva minute, acolo, la Ți- 
gănași, pe barajul din oțel 
și beton oare leagă insula 
de întinderea mănoaselor

purtate în 
amețitoare de 
iernilor visco- 

ale verilor toride și 
Si 
pe 
a-

cimpli mehedințene. A- 
ceastă construcție trainică
— operă arhitectonică de 
o rară ingeniozitate — mă
soară. în lungime. 410 
metri. Adică exact atît cît 
este lățimea brațului mic 
al Dunării. Prin cele 7 
stavile, ale căror dimensi
uni pot fi comparate cu 
cele mai mari de acest fel 
din lume, apele fluviului 
curg acum domolite. su- . .
pravegheate . atent, clipă strînse in lacul de acumu- 
de clipă, de către ' 2 ..
Cind fluviului i s-a pus lungime de 80 km — pină 
stavilă în acest loc și in la Drobeta-Turnu Severin.

loază spre înălțimi. In 
fosta albie a Dunării, 
„casa" turbinelor. Ascul
tați atent cu gîndul, cu 
inima „simfonia" celor 
7 luceferi care „muncesc" 
fără contenire și smulg 
Dunării tot mai multă for
ță și lumină. Admirați și 
cel de-al doilea baraj din 
acest punct, care, cu' trăi
nicia sa de oțel și beton, 
ține piept imenselor ape

om. lare care ajunge — pe o

• reportaje • însemnări •

tot timpul cit s-a înălțat 
acest colos, au fost multe, 
nenumărate zile și nopți 
de aprigă încleștare, 
viul s-a împotrivit 
imensa-i putere^ dar 
eroii de la

Flu- 
cu 
ei, 

___  __ ... Porțile de 
Fier II, au știut și au reu
șit să învingă.

Căutați apoi un 
anume pentru a putea cu
prinde cu privirea această 
impunătoare construcție. 
Mai ales de la înălțime, 
din turnul de comandă al 
ecluzei, puteți să admirați, 
în toată splendoarea șl 
măreția lui. acest inedit 
peisaj. Și veți vedea cum 
Dunărea, calmă, ascultă
toare, supusă inteligentei 
omului, își continuă, prin 
ecluza românească, eterna-i 
curgere spre mare. La di
ferite intervale de timp 
puteți zări convoaiele de 
nave care duc. spre toate 
colturile lumii. însemnele 
hărniciei noastre, mesaj 
uman de pace și prietenie.

După ce v-ati încărcat 
de atîta farmec și frumu-1 
sete, întoarceți privirea 
spre brațul mare al Dună
rii : acolo unde se profi-

punct

Acolo. jos, la zeci de,metri 
sub nivelul apelor, 
„casa" turbinelor, pe 
spațiu restrîns, puteți ve
dea, într-o eroică încorda-: 
re, niște destoinici bărbați 
care dau timpului alte di
mensiuni. Pentru că aici, 
la Porțile de Fier II, a în
ceput 
inversă, 
frumos 
scurteze,
4 luni, perioada de mon
taj la turbina nr. 8 de 
27 MW față de prima tur
bină instalată in centrala 
electrică românească. • Cum 
vor reuși ? Prin ambiția 
și dăruirea cu care mun
cesc. Prin acele recorduri 
pe care le înscriu zilnic în 
graficele de lucru.

După 
turnul 
ecluzei, 
alt loc, 
pași de 
Ajungînd aici veți 
admira, pe un 
restrîns. gorunii 
o raritate pe un pămînt pe 
care cresc ta voie numai 
sălciile aplecate pe ape și 
plopii zvelți. Intîlniti aici

in 
un

deja numărătoarea 
Montorii au un 

angajament : să 
, cu aproape

ce ați coborît din 
de comandă ai 
opriți-vă într-un 

la cîteva sute de 
„casa" turbinelor, 

putea 
perimetru 

seculari.

niște constructori tare gră
biți: au planuri și termene 
precise. Pe care vor. se 
înțelege, să le devanseze 
cit mai mult posibil. De 
curînd s-a terminat 
strucția unui club 
dispune de o modernă sală 
de spectacole, de alte nu
meroase spatii pentru, des
fășurarea unei game’largi 
de activități politico-edu
cative și cultural-artistice. 
Ei, constructorii, care au 
înălțat noua cetate a lu
minii de la Ostrovul Mare, 
adică tot ce vedem astăzi 
aici, au știut, ca neintre- 
cuți meșteri ce sînt, să 
facă un lucru frumos, cu . 
gust. Viitoarele blocuri de 
locuințe, . confortabile, in . 
care se vor muta defini
tiv cei care preiau în stă- 
pinire 
înalță 
ochii, 
timp.
biective sociale, care 
da contur viitoarei așezări 
cu un înalt grad de urba
nizare. Noua școală, cu 
săli încăpătoare, luminoa
se, cu laboratoare i-a sî 
primit pe cei ce s-au așe
zat de curînd in bănci, 
pentru a mai urca o treap
tă țpre lumina cărții. Ce! 
care vor trăi și munci în 
acest cochet orășel, ale 
cărei dimensiuni se ampli
fică zi de zi, vor avea o 
mare răspundere : să asi
gure permanent funcțio
narea ireproșabilă a hi
drocentralei Porțile de 
Fier II, a uriașelor insta
lații, de cea mai înaltă 
tehnicitate, încorporate în 
acest nou sistem hidro
energetic de la Ostrovul 
Mare.

Și veți mai avea prile
jul de a vedea aid niște

Virqilfu TATARU 
corespondentul „Scînteil*

con- 
care

hidrocentrala se 
rapid, văzind cu 

Se pun, în același 
fundațiile altor o-, 

vor

(Continuare în pag, a LLl-a}^

Acțlonînd cu pasiune șl hotărîre pentru transpu
nerea în practică a indicațiilor și orientărilor formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, cu prilejul recentei vizite de lucru 
în județul Prahova — oamenii muncii de la între
prinderea de utilaj chimic din municipiul Ploiești 
înregistrează noi și remarcabile succese In producție. 
Astfel, ca urmare a aplicării unor noi măsuri tehnice 
și organizatorice. în special la secția cazangeria grea.

unde se execută utilaje agabarltice, cu un înalt grad 
de complexitate, ritmul de lucru la operațiile de su
dură și montaj a crescut simțitor. în prezent, aici se 
află în stadii de finalizare și urmează să fie livrate 
în scurt timp pe șantiere două schimbătoare de căldu
ră și un reactor chimic. In fotografie : două utilaje de 
Înaltă complexitate tehnică destinate industriei ener
getice. (Gh. Ioni(ă). Foto : Eugen Dichiseanu

Programul pentru organizarea 
și modernizarea proceselor de pro
ducție — materializat în devans. cu 
eficiență economică sporită 1“ — 
iată cuvîntul de ordine sub sem
nul căruia acționează ta prezent 
colectivele muncitorești din indus
tria județului Dolj. Așa cum ne 
șpunea Constantin Neșcu. vice
președinte al consiliului județean 
de control muncitoresc al activită
ții economice, și sociale, prin ela
borarea și fundamentarea măsuri
lor privind introducerea si extin
derea progresului tehnic, moder
nizarea tehnologiilor și proceselor 
de producție, aplicarea, extinderea 
și generalizarea experienței înain
tate a fost posibil ca ta perioada 
ce a trecut din acest an să se ob
țină un spor de productie-marfă 
de peste 130 milioane lei. e creș
tere a productivității muncii de 
24 000 lei pe lucrător, o reducere a 
costurilor totale cu 92,7 milioane 
lei. Aceste rezultate au fost obți
nute ta condițiile economisirii a 
1 854.6 tone metal. 1112,4 MWh e- 
nergie electrică și 1 209,4 tone corn? 
bustibi! convențional. (Nleolae 
Băbălău).

Noul an de invătămint“ Tehnicile moderne de calcul — la baza
și exigențele calității ,, pregătirii multilaterale a studenților

Dezvoltarea necontenită a bazei 
materiale condiționează, firesc, mo
dernizarea și perfecționarea între
gului învățămint, numai că, redus la 
această axiomă, procesul ca atare ar 
înfățișa, poate, doar un caracter ge
neral. Niciodată și nicăieri sălile de 
clasă spațioase, aparatele și instala
țiile tehnice, zestrea didactică, func
țional diversificată, nu vor putea 
lipsi din configurația școlii moder
ne, dar de aici și pină Ia pregătirea 
superioară a tinerei generații se in
terpune necesitatea, de o însemnă
tate cel puțin egală cu prima, ca în
tregul corp profesoral să-i poată asi
gura bazei materiale o întrebuințare 
adecvată. Iar adecvat, aici, înseam
nă, așa cum rezultă din cele mai noi 
documente ale partidului nostru, pe 
măsura înaltelor obiective de calitate 
asumate de întregul învățămint ro
mânesc în noul an școlar. Mai ve
chea stare de lucruri potrivit căreia 
cutare laborator fonic rămînea. sub 
cheie, netujburat luni de zile, sub 
motiv „să nu se strice", sau calcula
torul afectat doar întocmirii diferi
telor piese necesare secretariatului 
facultății are. trebuie să aibă astăzi 
semnificația unui prag 
deauna depășit.

Pentru aceasta Insă e 
muncă intensă, tenace. ____ ...
desfășurată ca o componentă esen
țială a întregului proces de pregăti
re și de perfecționare a cadrelor, 
îndeosebi perfecționarea necontenită 
a pregătirii cadrelor didactice de 
toate gradele nu mai poate fi con-

pentru tot-

nevoie de o 
sistematică.

cepută astăzi decît Intr-un orizont 
cuprinzînd firesc și însușirea celor 
mai moderne tehnici de întrebuința
re a zestrei didactice. Iar această 
zestre se cere a fi utilizată integral, 
sistematic, avindu-se permanent în 
vedere obiectivele de ansamblu și 
de perspectivă ale procesului de în
vățămint. Astfel a procedat Insti
tutul bucureștean de construcții, și 
el beneficiază acum de un sistem 
informațional ce poate fi conside
rat — și este pe bună dreptate con
siderat — un model de referință 
pentru toate unitățile de învăță
mint superior, angajate în noul an 
de învățămint pentru utilizarea pe 
scară cit ma! largă a tehnicilor mo
derne de calcul în pregătirea stu
denților.

începutul a fost modest. Calcula
torul central Felix C 256 a fost in
stalat in noul local al Facultății de 
hidrotehnică, una din unitățile de 
învățămint superior cu preocupări 
mai vechi și susținute pentru asi
milarea cit mai largă și mai rapidă 
e tehnicilor moderne de calcul. Trep
tat 1 s-au mai asociat incă patru, 
așadar, cîte un calculator pentru fie
care facultate. Un calculator pentru 
fiecare facultate a institutului în
seamnă mult sau puțin, depinde de 
orizontul și de Intensitatea între
buințării sale, dar o rețea de 3 calcu
latoare poate aduce foloase Incom
parabil mai mari sub toate aspecte
le. Este prima concluzie care a pre
zidat Întemeierea Oficiului de calcul 
al Institutului de construcții, factor

activ ta modernizarea șl perfecțio
narea învățămintului superior, si ea 
s-a dovedit cu deosebire utilă inclu
siv în ceea ce privește completarea 
ulterioară cu microcalculatoare și 
calculatoare de diferite tipuri, care 
azi depășesc numărul de 30.

S-a ajuns astfel la un sistem in
formațional cu o influentă concretă 
asupra organizării și desfășurării în
tregului proces de învățămint. Dacă 
ar fi să luăm ta calcul numai evi
dența evoluției studenților, cu toate 
atributele pe care le presupune 
acest proces, ar trebui să prezen
tăm avantajele, inclusiv pentru 
optimizarea procesului de învățămint. 
ce decurg de aici prin chiar înfățișa
rea diagramei exacte, parcursă de 
fiecare tinăr de la reușita concursu
lui de admitere pină lâ repartizarea 
lui, după absolvire,. în producție. O 
diagramă a eforturilor poate nu în
totdeauna perfecte, dar mereu per
fectibile, grație în bună parte tocmai 
acestei proiecții vizualizate a activi
tății cotidiene în raport de care fie
care student și cadru didactic, ca si 
întregul colectiv universitar, poate 
opera evaluări șl autoevaluări, ana
lize retrospective și prospective, cu 
aplicarea la obiect a măsurilor adec
vate, verificate șl verificabile. Fără 
nimic paradoxal, se poate afirma că 
studenții constructori ajung astfel să 
învețe mal mult din propriile greșeli 
atîta vreme cit au ta fată sursa vir
tuală și deci probabilitatea, mereu 
redusă, a unor asemenea greșeli.

Influenta binefăcătoare a sistemu
lui informațional organizat aici se 
resimte și asupra documentării bt~ 
bliografice. în primul rînd. să reți
nem că fiecare student iși începe ac
tivitatea universitară prin1 a fi învă
țat să se documenteze, ceea ce. ju
decind după pragurile întîmipinate 
cîndva in însușirea tehnicilor de cer
cetare. înseamnă imens pentru ca 
evidența de care vorbeam, a evolu
ției fiecăruia, să înregistreze un sena 
ascendent. Așa se face că întîiul con- 
tact al studenților cu calculatorul 
coincide cu primele zile de activitate 
universitară. Iar acest contact Se 
prelungește, practic, de-a lungul .tu
turor anilor de studiu. Să reținem, de 
asemenea, că in memoria sistemului 
informațional astfel alcătuit au fost 
incluse pină acum circa 30 mii de arti
cole din reviste de specialitate, iar alte 
zeci de mii de documente pot fi me
morate anual, ceea ce înseamnă o 
bancă de date imposibil de acumulat 
și de cercetat fără ajutorul calcula
torului. In plus, predarea. învățarea, 
autotestarea și examinarea studenți
lor. asistate de calculator, se alcă
tuiesc acum, la Institutul de construc
ții. ca practici din ce în ce mai uzi
tate. tocmai pentru că ele sînt mai 
riguroase și mai funcționale. Viorel 
Marinescu, șeful oficiului de calcul 
al institutului, ne-a demonstrat oe

Miha! iORDANESCU
(Continuare în pag. a Il-a)
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LA ÎNSĂMÎNȚĂRI - CALITATE IREPROȘABILĂ!
IALOMIȚA Hărnicie si bună organizare SALAJ BIHOR

în unitățile agricole din județul 
Ialomița stringerea recoltei a intrat 
in stadiu. - • -
Ies de pe 
SWOUO de 
soia este . 
reă sfeclei de zahăr se desfășoară 
acum conform .. .graficelor „stabilite. 
Ritmuri intense se înregistrează și la 
recoltarea orezului, cultură care a 
fost strînsă de pe mai bine de 40 la 
sută din suprafață.

Acum, majoritatea forțelor .sînt 
concentrate la transportul și depozi
tarea. producției și la livrarea cânți- 
taților contractate la fondul de stat. 
Pentru folosirea judicioasă și’ efi
cientă a tuturor mijloacelor mobili
zate la transportul porumbului, echi
pele de încărcători au primit in spri
jin forțe și din alte sectoare de ac
tivitate. astfel incit fiecare autoca
mion și cuplu cu remorci să realizeze 
cel puțin trei drumuri pe zi. Ca ur
mare a măsurilor luate în acest sens 
de comandamentul județean pentru 
agricultură, zilnic sînt transportate 
și depozitate peste 9 009 tbite de po
rumb.

Acum, cind strinsul recoltei se a- 
propie practic de sfirșit. marea ma
joritate » tractoarelor sînt concen
trate la pregătirea in cele mai bune 
condiții a viitoarei producții de griu. 
Din cele 80 000 hectare planificate 
a fi cultivate cu griu. peste 50 la 
sută din suprafață a primit sămința 
sub brazdă și «int asigurate toate 
condițiile pentru încheierea lucrării 
pină in seara zilei de 10 octombrie. 
Ritmul zilnic de aproape 8 000 hec
tare realizat la semănat constituie o 
garanție in acest ■sens. Semănatul se 
execută sub îndrumarea >i controlul 
permanent al specialiștilor, care ur
măresc in primul rind ca sămința să 
fie încorporată in sol uniform și la 
adincimea optimă, asigurind astfel 
condițiile necesare unei răsăriri ex
plozive. Pentru a se asigura front de 
lucru semănătorilor, la pregătirea 
patului germinativ se acționează in 
schimburi prelungite, iar acolo unde 
este nevoie s-a organizat schimbul al 
II-lea.

în consiliul agroindustrial Urzi- 
ceni, unde unitățile cooperatiste au 
încheiat recoltarea porumbului de pe 
toate suprafețele cultivate, semăna
tul se execută cu toate mașinile pre
gătite in acest sens. Pe ogoarele co
operativelor agricole, din Ciocîrlia și 
Girbovi. unități din consilii diferite, 
dar vecine, am putut să ne convin
gem de răspunderea cu care specia
liștii și mecanizatorii pun temelii 
solide viitoarei recolte de griu. Pre
gătirea terenului la C.A.P. Ciocirlia 
se făcea cu discurile, în urma că
rora se acționa cu combinatorul în 
agregat cu tăvălugi ușori. în urma 
lor solul răminea mărunțit și nive
lat ca în palmă. „Ploaia căzută la 
sfîrșitul'lunii septembrie — ne spune 
inginerul-șef Ion Barbu — a asigurat 
condiții deosebil -de - bune - pentru pre- 
gătirea terenului și semănat. De 
aceea, fiecare oră o folosim fcu ’ma
ximă eficiență. Dacă la pregătirea 
patului germinativ pentru însămîn- 
țarea orzului am avut de luptat cu 
seceta și a trebuit să creăm fel de 
fel de scule pentru a sparge și mă
runți bulgării, de data aceasta se 
poate lucra in condiții foarte bune. 
Pentru pregătirea terenului pe cele 
305 hectare prevăzute a fi cultivate 
cu griu, noi lucrăm cu trei combina- 
toare în schimburi prelungite de 
15—16 ore. in așa fel îneît să reali
zăm 75 hectare pe zi. Ritmul deși 
este ridicat, nu facem nici un fel de 
rabat la calitate. La semănat folo-

final. Porumbul a lost cu- 
98 la sută din cele aproape 
hectare, iar producția de 
practic adunată. Recolta-

sim trei semănători SUP-29, cu dis
tanță intpe rinduri de 8,5 cm. în acest 
fel vom ciștiga la densitate, asigu- 
rind 550—60(1 plante recoltabile la 
metrul pătrat, aceasta fiind condiția 
cea mai importantă pentru realiza
rea unei producții mari de griu. Cu 
semănătorile. lucrează cei mai buni 
mecanizatori, oameni cu conștiință 
profesională,- care - urmăresc perma
nent buna funcțiohare a mașinilor 
agricole. Avem de pe acum însămîn- 
țată peste 60 la sută din suprafața 
destinată griului'1.

Cu cele 1 065 hectare ce vor fi In- 
sămințate cu griu, cooperativa agri
colă din Girbovi se numără printre 
marile unități cultivatoare din. ju
dețul Ialomița. De modul in care se 
muncește pentru a se pune baze te
meinice viitoarei . ...

' convins la fața locului, acolo unde 
se pregătea terenul .și se semăna. 
Munca era bine organizată. Mecani
zatorii aveau asigurate Ia capătul So
lei carburanții necesari, Sărnînța; iar 
o asistență tehnică era gata să in
tervină ,ori de cite ori era nevoie 
pentru înlăturarea defecțiunilor. In-, 
ginerul-șef al unității. Iordan Ol- 
teanu. unul din specialiștii cu o vastă 
experiență, ne?a spus : ..De multi 
ani nu am mai semănat in condiții

cit de cit apropiate de optim ca în 
această toamnă. Pregătirea însămîn- 
țării griului la noi a început încă din 
august, cînd. știind precis, conform 
asolamentului. suprafețele ce vor fi 
semănate, acestea au fost arate și 
curățate , de resturi vegetale, în așa 
fel incit' fiecare sămință să ajungă 
in sol și nu pe resturi vegetale. Ară
turile-pentru însămințările de toamnă 
le-am încheiat pe data de 15 sep
tembrie, 
minativ 
de 70 la 
griului, 
lucru asigurat, 
obținut în anii normali, mă refer la 
precipitații, producții medii de peste 
6 000 kg griu la hectar în condiții de 
neirigare. Așa cum lucrăm acum, 

producții rie-am țînînd cont de densitățile pe care le 
realizăm la semănat, avem certir 
tudinea că vom ajunge la 7 000 kg 
griu la hectar".
. dptr-âdevăr. în această toamnă. în- 
sămirițârea griului în județul Ialo- • 
mița se desfășoară sub semnul cali
tății, calitate care este urmărită per
manent, de toți factorii cu răspunderi 
în agricultură.

iar pregătirea patului ger- 
am realizat-o pe mai bine 
sută din suprafața destinată 

Semănătorile au front de 
Unitatea noastră a

Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scinteii*

Semănatul griului la, C.A.P. Vînjuleț, județul Mehedinți

Lucrări deosebite
în condiții deosebite

Pe o solă 
din Crasna, 
nători așezau ...___,___________
pregătit grâdinărește. în urma lor, 
nori de praf. Rar ne-a fost dat să 
vedem o asemenea imagine. Și 
totuși, așa cum este pregătit tere
nul. semănatul propriu-zis se des
fășoară normal. „Da, acum totul 
pare cit se poate de firesc, dar pină 
să se ajungă la această fază s-a 
lucrat foarte mult, ne spune direc
torul S.M.A. Crasna, care ne-a în
soțit pe parcursul raidului între
prins în consiliul agroindustrial 
Crasna. Aratul și pregătirea terenu
lui necesită o serie de lucrări supli
mentare, grijă și atenție sporita în 
aceste condiții de secetă. Este ne
voie și de 3 sau chiar 4 discuirl In 
unele locuri.

Așa cum aveam să constatăm șl la 
cooperativele agricole din Mese- 
șeni, Cizer. Horoatu Crasnei, Băni- 
șor, Sîg, după discuirea propriu- 
zisă se realizează și o trecere cu 
tăvălugul tip disc confecționat !n 
județ anume pentru pregătirea te
renului în condiții de secetă, discu
rile respective ajutînd atît la sfărî- 
marea bulgărilor, cit și la așezarea 
terenului.

„Din cele 715 hectare planificate 
cu griu, după porumb vom semăna 
doar 90 in acest an, ne relata pri
marul comunei Crasna. Teodor Fi
lip. în cel mult două zile întreaga 
suprafață va fi eliberată. De altfel, 
așa cum se poate vedea și pe sola 
alăturată, se lucrează in flux con
tinuu. Imediat 
renul, se ară, 
seamănă. Pină 
jumătate din 
m-am referit va fi semănată.

Aceeași susținută preocupare am

a cooperativei agricole 
județtil Sălaj, 4 semă- 

sămînța in terenul

ce a fost eliberat țe
se discuiește și se 

spre seară cred că 
suprafața la care

SPIRITUL DE RĂSPUNDERE
-in

Acțiuni ferme pentru ca deficientele 
să nu se mai repete

Porumbul a fost pus la adăpost. 
La I.A.S. Prunișor și în cooperativele agricole 
Petra. Rocșoreni, Poroina Mare, Fintînile Ne
gre și Bîcleș, județul Mehedinți, s-au depus 
eforturi deosebite pentru a fi eliberate cit 
mai repede suprafețele de teren ce urmează 
a fi însămințate cu griu după porumb. Pro
ducția obținută a fost așezată la capătul so
lelor in arioaie mari. în două duminici. în 
sprijinul celor din aceste unități au venit 65 
de oameni care lucrează pe mijloacele de 
transport de mare capacitate la întreprinde
rea minieră Mehedinți ,.i pe șantierele hidro
centralei Porțile de Fier II. Muncind cu dă
ruire. acești oameni au transportat din cimp 
la locurile de depozitare, intr-un ritm neîn
trerupt, peste 6 000 tone porumb. (Virgiliu 
Tătaru). i

Zi-record la transportul recoltei.
în ziua de 5 octombrie, in toate unitățile agri-

cole din județul Sălaj s-a desfășurat o amplă 
acțiune pentru transportarea recoltei din cimp. 
Pe lingă mijloacele mecanice și atelajele uni
tăților agricole au fost folosite numeroase 
autocamioane din parcurile unităților indus
triale. O mențiune specială se cuvine celor 
aparținînd de I.J.T.L. și I.T.A. Sălaj, secției 
de drumuri naționale și întreprinderii miniere 
Sărmășag. Drept urmare, față de media zil
nică de 2 900 tone, duminică au fost transpor
tate din cimp 4 750 tone porumb, sfeclă, ie- 
gume. fructe, struguri etc. (Eugen Teglaș).

Elevii la ora de practică. Deși fe 
«flă in zonă colinară. cooperatorii din satul 
Măgura, județul Hunedoara, obțin roade bo
gate. La vremea culesului, in sprijinul lor au 
venit 50 de elevi de la liceul „Aurel Vlaicu" 
din Orăștie. „în prima zi de . /
i-au privit cam neîncrezători" — ni se destăi
nuia președintele cooperativei agricole, Ale
xandru Zudor. Dar elevii harnici, nu numai

lucru, țăranii

remarcat și la C.A.P. Cizer. Prezent 
la cele două semănători, inginerul- 
șef al cooperativei agricole, Alexan
dru Sonea. urmărea pas cu pas des
fășurarea lucrării. Citi ați realizat 
azi. il întrebăm pe mecanizatorul 
Aurel Sabău ? „De ieri la prînz, 
cînd am intrat în tarlaua asta și 
pină în prezent (n.n. — era tot la 
prînz), am semănat aproape, 15 
hectare — ne răspunde. Am avut 
sămința în cimp. totul a mers bine, 
mai ales că terenul este foarte bine 
pregătit. Pină în prezent avem se
mănate peste 300 hectare din cele 
495 planificate cu griu. Eu zic că im
portant este acum să facem o lucra
re de bună calitate, să săltăm pro
ducția tn anul care vine. Și se poa
te acest lucru chiar în condițiile din 
această toamnă".

Un fapt care ne-a «tras tn mod 
deosebit atenția a fost trecerea de 
două ori cu semănătoarea pe aceeași 
suprafață. Din cîte am înțeles mai 
tîrziu tn dialogurile purtate cu spe
cialiștii din cimp, cu cei de la 
direcția agricolă județeană, s-a luat 
măsura ca în această toamnă in 10 
unități agricole griul să fie semănat 
in cruciș. Sigur, e mai multă mano
peră, dar în acest fel se asigură o 
densitate și uniformitate optime 
distribuirea seminței pe aceste 
renuri.

Cu alte cuvinte, în funcție de
tuația concretă din fiecare unitate se 
acționează cu toată răspunderea 
pentru realizarea unor lucrări de 
bună calitate la semănat în această 
toamnă uscată. Zi de zi vitezele de 
lucru sporesc peste tot în coopera
tivele agricole din județul Sălaj.

tn 
te-

si-

Euqen TEGLAȘ 
corespondentul „Scinteii

l-au Impresionat pe săteni prin dăruirea 
în muncă, dar i-au surprins prin spiritul 
gospodăresc. în urma lor n-a rămas ne-

că 
lor 
lor _ . .
recoltat nici un știulete de porumb. Recoltarea 
incheindu-se repede, elevii s-au reîntors la 
lecțiile lor teoretice. (Sabin Cerbul.

Combine în suferință. In unităt‘18 
agricole din județul Caraș-Severin. pină în 
seara zilei de 5 octombrie, porumbul a fost 
strîns doar'de pe 88 la sută din suprafața 
cultivată, un procent cu. mult mai' mic față 
de media zonei. Înțîrzîerile se datorează și 
neajunsurilor care există in folosirea combi
nelor. Din lipsa unor piese de schimb și re
parațiilor de slabă calitate, unele din ele nu 
funcționează. în ziua de 30 septembrie, din 
cele 19 combine de recoltat porumb ale S.M.A. 
Oravița au lucrat numai 10 ; din cele 18 ale 
S.M.A. Berzovia — doar 14. iar la Moldova 
Nouă au lucrat 4 combine din cele 7 dispo
nibile. (I. D. Cucu).

*

I
I
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în județul Bihor se însămințează 
In această toamnă peste 89 000 hec
tare cu păioase. Sînt asigurate con
dițiile in măsură să asigure executa
rea acestor lucrări în perioada sta
bilită și la nivelul calitativ cerut ? 
Ne răspunde inginerul Petru Olaru, 
director adjunct al direcției agricole 
județene. „Am pornit in noul an 
agricol cu hotărirea de a înlătura o 
seamă de deficiența manifestate în 
campania trecută — ne spune 
dinsul. Programul județean de 
creștere a producției de griu, larg 
dezbătut la instruirile și schim
burile de experiență organizate de 
comitetul județean de partid, insistă 
mai ales asupra măsurilor ce privesc 
aplicarea strictă a tehnologiei avind 
ca elemente de bază calitatea lucră
rilor, încadrarea in perioada optimă, 
desfășurarea unor ample acțiuni de 
ridicare a potențialului productiv al 
«olului, amplasarea mai bună a cul
turilor și alegerea celor mai potrivi
te soiuri. Problema esențială care se 
pune pentru fiecare unitate, pentru 
fiecare specialist, este aplicarea di
ferențiată a tehnologiei, în raport de 
condițiile specifice fermei sau solei 
respective". Ce se Întreprinde acum, 
cind semănatul griului.se desfășoară 
din plin, ca să nu se mai repete ve
chile greșeli ?

Am urmărit cum. se desfășoară în- 
sămîntările în unitățile consiliului 
agroindustrial Mădăraș, zona agri
colă unde, deși s-a obținut o pro
ducție bună de griu. in majoritatea 
unităților nu s-a atins nivelul plani
ficat. „Nu e greu de găsit „rădăcina 
lucrurilor" pentru nivelul viitoarelor 
recolte — calitatea lucrărilor, este de 
părere Viorel Goron, președintele 
consiliului agroindustrial. Orice in
giner cunoaște tehnologia, totul e să 
o pună riguros în practică. Spun a- 
ceasta mai ales că, față de ce am 
realizat anul trecut, trebuie să obți
nem de pe fiecare hectar o produc
ție superioară cu cel puțin 30 la sută. 
Și pămintul nostru poate asigura a- 
semenea recolte. Dar acest potențial 
poate fi pus in valoare numai prin 
respectarea „ca la carte" a agroteh
nicii". Ce se face în acest scop ? Iată 
citeva secvențe consemnate in unită
țile cooperatiste din cadrul acestui 
consiliu. „Vrem să dovedim că pro
ducția mai slabă realizată in acest 
an a fost un accident", ne-a 
spus inginerul Teodor Maghiar, pre
ședintele .cooperativei agricole Mă
dăraș,, Argumente ? Strădania de a 
asigura respectarea punct cu punct 
a normelor prevăzute în tehnologii. 
Premergătoarele sînt dintre cele mai 
bune : leguminoase, plante tehnice 
carebeneficiat de un agrofond 
intețjstV; Lam exclus în totalitate se- 
rnărțațul..păioaselor după păioase. 
FerffițȘarea — corespunzător studii
lor . rfeșciiftare agrochimică. -sporind 
simțiWț-'suprafețele pe care s-au ad
ministrat' îngrășăminte organice și 
amendamente".

Pămintul cooperatorilor din Ho- 
mopog se lucrează foarte greu. Me
canizatorii nu precupețesc nici un 
efort pentru a tace un bun pat ger
minativ. în condițiile secetei exce
sive din această toamnă, tăvălugirea 
terenului după semănat devine o lu

crare obligatorie. S-a mărit și adin
cimea de semănat cu 1—2 cm. în a- 
cest fel, sămința va intra mai repede 
în contact cu umiditatea din pro
funzimea solului. „Procedăm astfel, 
ne spune mecanizatorul loan Matei, 
pentru a preintimpina unele neca
zuri apărute anul acesta la despri- 
măvărare, cind pe solele unde griul 
a fost semănat mai la suprafață s-a 
produs fenomenul de descălțare, di- 
minuind simțitor densitatea, fapt ce 
s-a simțit și Ia cintar in vară cînd 
am strîns mult mai puțin decît se 
putea obține în mod normal".

La C.A.P. Iânoșda. inginerul-șef al 
unității conducea direct formația de 
lucru la insămințat. Controlul efec
tuat de specialiștii direcției agricole 
județene in urma semănătorilor evi
denția calitatea bună a lucrărilor, 
jămința fiind încorporată la o adîn- 
cime uniformă, in teren bine pre
gătit. Bine organizat și cu spor se 
acționează și la C.A.P. Tulea. Ritm, 
dar și maximă atenție pentru densi
tate. Conform ordinului de .lucru, 
mecanizatorii însămințează întii ca
petele, apoi lucrează in interiorul 
solei. Rindurile semănate merg la o 
distanță de cel mult o patină pină 
la marginea terenului. „Nu facem 
toaleta solei numai din considerente 
estetice, ci și practice, însămințind 
fiecare palmă de pămint prevăzută 
să primească sămința". conchide șe
ful secției de mecanizare, prezent in 
cimp. Un punct nevralgic totuși : 
neasigurarea decit in proporție scă
zută (15 la sută) a îngrășămintelor 
chimice necesare.

„C.A.P. Salonta. Unitate !n care 
în ultimii doi ani producțiile s-au si
tuat la peste 8 000 kg griu la hectar. 
Bătălia care se desfășoară acum nu 
este cu nimic mai prejos. Ștacheta 
trebuie și va fi urcată. „Solul tre
buie să se taseze, să se înfunde 
găurile de aer, care împiedică ade
renta seminței în pămint, ține să ne 
spună Teodor Isăilă, inginerul-șef al 
cooperativei agricole. Dar pentru ca 
tasarea să se realizeze in condiții 
perfecte, pregătirea patului germina
tiv trebuie să se facă in sistem gră- 
dinăresc". în plus, precizează dinsul, 
fertilizarea se face in două faze : 80 
la sută din cele 360 kg substanță ac
tivă se aplică toamna, iar diferența 
în primăvară. O măsură specială — 
amendarea întregii suprafețe cu 3 
tone substanță la hectar, pentru neu
tralizarea acidității solului. „Vedeți, 
insistăm foarte mult asupra așa-zi- 
selor amănunte și reușim un plus de 
calitate în orice facem", conchide in
ginerul Teodor Isăilă, dind cale li
beră semănătorilor intr-o nouă solă.

Sint secvențe care denotă că răs
punderea pentru producția de griu o 
poartă mecanizatorii, și în primul 
rind specialiștii. De modul cum iși 
lac datoria, de calitatea muncii lor 
la semănat depinde direct nivelul 
recoltei. Timpul scurt care a mai ră
mas pină la încheierea semănatului 
trebuie folosit cu maximum de ran
dament. in așa fel incit toate unită
țile agricole să se incadreze in pe
rioada optimă de semănat, fără nici 
un rabat la calitate.

Ioan LA ZA 
corespondentul „Scinteii*

Mai multa preocupare pentru 
finalizarea masurilor stabilite

Odihnă, excursii și cură balneară in stațiunile balneoclimaterice

Creșterea gradului de valorificare 
a resurselor energetice refolosibile 
reprezintă o cerință imperioasă 
determinată atît de potențialul lor 
ridicat, cit și de necesitatea utilizării 
cu maximă eficiență a energiei elec
trice și combustibililor. în repetate 
rinduri, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a subliniat necesitatea reducerii con
sumurilor de energie .electrică și 
combustibili și creșterii ponderii re
surselor energetice refolosibile. Pen
tru îndeplinirea acestor sarcini se 
impune să fie întreprinse acțiuni 
perseverente, pe multiple planuri, în 
toate domeniile de activitâte.

Am relevat, în cadrul unui ciclu 
de anchete pe această temă., pre
ocupări, rezultate, dar și unele neîm- 
pliniri dintr-o serie de unităti eco
nomice. Pentru a avea o imagine de 
ansamblu < u privire la gradul de va
lorificare a resurselor energe.tice re
folosibile, am solicitat citeva preci
zări ing. RadtLOpiricaru. director in 
Ministerul Energiei Electrice :

— Resursele energetice 'refolosibi
le valorificate pe ansamblul econo
miei, la finele cincinalului trecut, au 
fost de circ» 11 milioane tone com
bustibil convențional. atingîndu-se 
un irrad de recuperare de 73 la sulă. 
Cantitățile de resurse reutilizate au 
condus la economisirea a 7.8 mili
oane tone de țiței sau 45 milioane 
tone de lignit din bazinul carbonifer 
Rovinari.

Din aceste resurse energetice refo
losibile recuperate, 47 la sută au fost 
utilizate in cadrul proceselor tehno
logice care le-au generat. pentru 
prelncălziri sau ardere directă, ceea 
ce a permis reducerea consumurilor 
specifice de combustibil in instala
țiile respective. Aceste recirculări 
au o pondere prioritară tn industria 
chimică — 72 la sută, în industria 
petrochimică — 68 la sută și în in
dustria materialelor de construcții — 
56 la sută. Fără îndoială că este 
preferabilă utilizarea cu precă'dere 
a resurselor energetice refolosibile 
în instalațiile producătoare, datorită 
corelării care există între momentul 
producerii resursei și momentul uti
lizării. a eliminării problemelor de 
transport, precum și pentru alte 
avantaje.

O altă categorie o reprezintă re
sursele energetice refolosibile libere, 
care au o pondere de 50 la sută in 
valoarea totală a resurselor și sint 
utilizate în cadrul altor procese in
dustriale din întreprinderile produ
cătoare. De pildă, in industria meta
lurgică 94 la sută din gazele com
bustibile produse — gaz de cocs, gaz 
de furnal —- sint arse în focarele 
Instalațiilor, uneori in combinație 
cu alți combustibili, obținîndu-se pe 

această cale importante economii de 
gaz metan. în sfirșit, un procent 
destul de redus — 3 la sută din 
resursele energetice refolosibile re
cuperate — sînt utilizate de către 
alte unități economice decit cele în 
care au fost produse, in special pen
tru producerea de energie electrică 
și termică.

— Ce se întreprinde pentru creș
terea gradului de valorificare a re
surselor energetice refolosibile ?

— Ministerul Energiei Electrice, in 

i „DOSARUL11 RESURSELOR ! 
î ENERGETICE REFOLOSIBILE (Xi) J
calitate de administrator unic al 
tuturor resurselor de energie, des
fășoară acțiuni menite . să permită 
identificarea resurselor energetice 
refolosibile produse și, nevalo.rificațe 
în diferite sectoare ale industriei, 
în funcție de purtătorii de energie, 
de parametrii acestora, de tipul in
stalației producătoare, de posibilită
țile de recuperare etc. Astfel. Insti
tutul de cercetări și modernizări 
energetice inventariază in prezent 
resursele energetice refolosibile din 
economie, acțiune realizată împreu
nă cu Inspecția pentru controlul 
gospodăririi combustibililor și ener
giei. sub directa coordonare a Con
siliului Național pentru Știință .și 
Tehnologie. Rezultatele obținute vor 
constitui o bancă de date ce se vor 
utiliza în scopul nominalizării de 
noi obiective de recuperare, pentru 
fundamentarea planurilor anuale de 
investiții din acest domeniu, cit și 
pentru inițierea unor programe de 
cercetare.

Tendința generală promovată în 
economie este însă de a se micșora 
cantitatea de resurse energetice re
folosibile produse, prin moderni
zarea tehnologiilor, ceea ce permite 
disponibilizarea combustibililor cla
sici și utilizarea lor cu randamente 
superioare. Astfel, prin introduce
rea de arzătoare autoregenerative, 
care pot echipa cuptoarele indus
triale de încălzire și tratament ter
mic sau cele din industria cerami
cii. sticlei și materialelor de con
strucții, se estimează obținerea unei 
economii anuale de peste 400 mili
oane normăli metri cubi de gaz me
tan, concomitent cu reducerea tem
peraturii gazelor la ieșirea din 
cuptor.

— O cantitate destul de redusă 
din resursele energetice refolosibile 
este utilizată pentru producerea de 
energie electrică și termică. Cum se 
explică această situație și ce se are 
in vedere in perspectivă ?

— Pe de o parte au existat intr-a 
anumită perioadă unele rețineri față 
de soluțiile alese, iar pe de altă 
parte este necesară asigurarea conti
nuității in furnizarea resurselor la 
parametrii prescriși. A fost depășită 
această etapă și an de an a crescut 

gradul de valorificare a resurselor tn 
acest ..'domeniu, insă rezultatele sînt 
cu mult sub posibilități. Se află in 
curs de desfășurare studiile de uti
lizare a resurselor energetice refolo
sibile inventariate și disponibile de 
pe 17 platforme industriale. Prin re

„CONTUL" RESURSELOR ENERGETICE REFOLOSIBILE 
ÎNTOCMIT PE BAZA ANCHETELOR „SCINTEII"

— In tone combustibil conventional —

Unitatea

Totalul resurselor 
energetice refolosibile 

depistate
Totalul resurselor 

energetice recuperate

1982 1986 1982 1986

9 între
prinderi *) 5 624 862 6 597 716, 3 175 540 4 338 110

•) C.M. Tulcea, I.A. Tulcea, C.M. Cimpia Turzii, C. Ch. Tirnăvenl, 
C.S. Hunedoara, C. Ch. Turnu Măgurele, C. Ch. Rm. Vîlcea, C.P.S. Go
vora și C.S. Galați. ■

Timp de mai multe săptămîni au fost prezentate tn ziarul „Scinteia" 
aspecte din unitățile menționate mai sus cu privire la valorificarea re
surselor energetice refolosibile. Din investigațiile întreprinse a rezultat 
că există importante rezerve in acest domeniu. Din totalul resurselor 
depistate rămin încă nerecuperate 2,26 milioane tone combustibil con
vențional. Sint in curs de realizare o serie de investiții. Se constată Insă 
rămineri in urmă față de graficele de execuție, aminări repetate ale 
termenelor de punere in funcțiune a instalațiilor de recuperare. Anali
zele comparative din cele 9 unități cu privire la situația consemnată in 
urmă cu 4 ani și în prezent scot in evidență trecerea unor perioade de 
timp exagerat de mari de la elaborarea soluțiilor și pină la aplicarea lor 
propriu-zisă.

Pentru creșterea gradului de recuperare a resurselor energetice refo
losibile se impune deci o activitate mai susținută din partea tuturor fac
torilor de resort din cercetare, proiectare, unități economice.

Ion LAZAR

cuperarea resurselor energetice re
folosibile din procesele tehnologice 
ale Combinatului petrochimic Pi
tești, de. pildă, se va putea asigura 
livrarea unei cantități de căldură 
de 76 Gcal. pe oră pentru încăl
zire și prepararea apei calde mena
jere la un număr de circa 46 000 
de apartamente. Pentru platforma 
petrochimică Borzești, studiul elabo
rat a pus în evidență posibilitatea 
recuperării unei cantități de căldu
ră de 49—58 Gcal. pe oră, care va fi 
utilizată prin preluarea ei în rețelele 
de termoficare, în scopul încălzirii 
urbane și preparării apei calde 
menajere. Avind in vedere indica
torii tehnico-economici avantajoși 
evidențiați în studiu, s-a trecut la 
elaborarea documentației de investi
ții. în "prezent se află la avizare stu
dii pentru recuperarea resurselor de 
pe platformele chimice și petro
chimice Ișalnița. Ploiești, Slobozia, 
Arad și Ocna-Mureș, în scopul valo
rificării lor in rețelele de termofi
care sau încălzire centralizată a ora
șelor respective. La nivelul anului 
1990, circa 22 la sută din necesarul 
total de energie termică va trebui să 
fie asigurat prin valorificarea resur
selor energetice refolosibile.

în această perioadă, cunoscutele 
«tațiunl balneoclimaterice Balva- 
nyos, Băile Tușnad. Borsec, Borșa, 
Breaza. Bușteni, Moneasa, Predeal, 
Stina de Vale și Sinaia stau la 
dispoziția tuturor celor care doresc 
să meargă in excursii, in concedii 
de odihnă sau pentru cură bal
neară.

Oficiile județene de turism și 
I.T.H.R. București oferă locuri in 
aceste stațiuni la tarife reduse cu 
20—40 la sută la cazare și masă și 
cu 25 la «ută la transportul pe 
C.F.R.

Cazarea, masa și procedurile me
dicale se asigură in hoteluri mo
derne și in complexa balneare cu 
confort sporit.

Personal medical cu înaltă ca
lificare se află la dispoziția oas
peților pentru efectuarea trata
mentului balnear de mare eficien
tă în această perioadă, bazat pe 
factorii naturali de cură 'existenți 
în stațiuni.

Durata perioadei de ședere șl 
data plecării in stațiuni se stabi
lesc de către solicitanți.

în stațiuni se organizează nu
meroase și variate manifestări cul- 
tural-artistice și excursii la obiec
tivele turistice din împrejurimi.

Tehnicile moderne de calcul
(Urmare din pag. I)
viu, cu calculatorul in fată, marile 
virtuți ale predării. Învățării și veri
ficării studenților pe baza mijloace
lor. computerizate : conferențiarul be
neficiază de un riguros sistem de 
autocontrol, urmărește și captează cu 
mai multă ușurință atenția studenți
lor, comunicarea devine mai proas
pătă și mai riguros formulată. Stu
denții, beneficiind In Brealabll de 
conținutul prelegerii riguros, meto
dic alcătuite, au acum posibilitatea să 
solicite explicații suplimentare, mai 
adinei sau mai noi. să aplice o vi
ziune mai analitică faptelor prezen
tate și, nu o dată, să le confrunte cu 
concluziile desprinse din propria lor 
activitate practică. Spre a nu mai 
aminti imparțialitatea aprecierii cal
culatorului care nu mustră, nu inhibă 
și nu uită nimic, fiind astfel în 
stare să anihileze suspiciunile de 
orice fel. Cursurile de informatică, de 
algebră liniară, de geometrie anali
tică și diferențială, desfășurate cu
rent cu ajutorul calculatorului, sint 
elocvente sub toate aceste raporturi 
și rezultatele obținute în pregătirea 
studenților merită cu prisosință efor
turile de cuantificare, de adaptare la 
rigorile calculatorului.

Pentru că. să nu uităm, predarea 
asistată de calculator solicită de fie

Biletele se procură de la toate 
unitățile de turism și comitetele 
«indicatelor din Întreprinderi, in

care dată mai Întii un apreciabil 
efort din partea profesorilor, de pro
gramare a întregii materii, de alcă
tuire sau, mai bine zis. de re-creare 
a ei extrem de riguroasă, in structuri 
logice, perfect inteligibile. Aproxima
țiile, ambiguitățile sau scăpările din 
vedere cedează astfel locul formule
lor cu arhitectură solidă și grăitoare 
Prin Însăși geometria lor solară. Și 
iată cum. utilizarea calculatorului în 
pregătirea studenților nu numai că 
intensifică și eșențializează procesul 
didactic, dar obligă educatorul la o 
tranșantă și succesivă autoevaluare. 
Pe această bază se naște o solidari
tate nouă Intre studenți si profesori, 
aceștia din urmă fiind acum resimțiți 
mult mai puternic ca mentori spiri
tuali, catalizatori ai personalităților 
tinere. „De altminteri, tocmai un 
asemenea spirit de solidaritate, pe 
care eu l-aș numi mai de grabă spi
rit de conlucrare, de participare îm
preună, profesori și studenți, la des- 
coperireă. la definirea și la valorifi
carea adevărului, favorizează munca 
in echipă, cu asumarea unor obiecti
ve precise, proprii contractului eco
nomic — ne-a declarat conf. univ. dr. 
ing. Constantin Bandrabur. secretar 
cu probleme profesionale în comite
tul de partid al institutului. Pentru 
anul 1986, de pildă, Institutul de con
strucții a încheiat 365 de contracta 

stituții și de la oficiile de pensii 
județene.

In fotografie t Băile Tușnad.

în valoare de circa 57 milioane leii 
.ceea ce face ca gradul de autofinan
țare realizat de institutul nostru să 
urce la 70 la sută".

Și cifrele ca atare, rod. In bună 
parte, al introducerii pe scară largă 
in pregătirea'studenților a metodelor 
moderne de calcul, exprimă doar o 
parte din calitatea învățămintului su
perior românesc de construcții. Pen- i 
tru înfățișarea pe larg a acesteia ar j 
trebui să mai amintim că în unele I 
facultăți, precum cea de hidrotehnică, j 
peste 90 la sută dintre proiectele stu- j 
dențești de diplomă sint componente 
ale unor contracte de cercetare și da 
proiectare realizate cu mijloace mo
derne de calcul ; sau că peste 50 la 
sută din totalul proiectelor de an au 
încorporată în conținutul lor infor
matica ultramodernă ; sau că un ab
solvent din acest an. comparativ cu 
unul de acum 10—15 ani, este capabil 
să realizeze proiectarea optimizată a 
barajelor arcuite intr-o perioadă da 
trei ori mai scurtă : sau că o seamă 
de mari firme străine, precum Hidro- 
proiect din Canada, apelează curent 
la specialiștii Facultății de hidroteh
nică din București pentru verificarea 
și. după caz. remedierea soluțiilor a- 
plicate la unele dintre cele mai im- I 
portante construcții da baraje din ) 
lume. '

griului.se
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
I a primit pe ambasadorul Belgiei cu prilejul prezentării
r scrisorilor de acreditare

(Urmare din pag. I)
înmînind scrisorile de acreditare, 

ambasadorul Belgiei, JAN KO- 
NINCKX, a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire din 
partea Maiestății Sale Baudouin, 
regele belgienilor, precum și senti
mente de prietenie poporului român.

Tn cuvintarea prezentată de amba
sador sînt evidențiate bunele rapor
turi dintre România și Belgia, sub- 
liniindu-se dorința extinderii, în 
continuare, a acestora, atit pe plan 
bilateral, cit și in sfera vieții inter
naționale.

Primind scrisorile de acredi
tare, președintele Republicii So

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU •
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc sincer pentru amabilul mesaj de felicitare transmis cu 
prilejul zilei mele de naștere.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa expresia sentimentelor mele 
prietenești față de dumneavoastră.

J. R. JAYEWARDENE
Președintele

Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka

Cu privire la ședința Comitetului miniștrilor
afacerilor externe ai statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
în conformitate cu înțelegerea in

tervenită, în a doua jumătate a lunii 
octombrie 1986 va avea loc la Bucu

CIMPIA TURZII : Produse 
metalurgice de înaltă 

calitate
N> aflăm în secția oțelărie a 

Combinatului metalurgic din Cîm- 
pia Turzii. Aici întâlnim o activi
tate intensă, ritmică la cuptoarele 
electrice, unde in timp ce unele 
echipe de oțelari elaborează noi 
șarje, altele pregătesc încărcarea 
unor cuptoare cu fier vechi și alte 
materiale care intră în compoziția 
oțelului prevăzut să fie fabricat 
conform planului, pe baza unor 
metode și tehnologii moderne ce 
conferă producției înalți parametri 
tehnicj și economici. Secularul co
mitetului de partid. Ion Butilcă, ne 
spune că s-a înregistrat aici un 
frumos avans în producția de otel 
aliat de înaltă calitate. „Chiar a- 
cum — ne- spune- interlocutorul — 
se elaborează pestă plan cea de-a 
2 000-a tonă de oțel destinat unor 
programe prioritare ale economiei 
naționale. Semnificativ este și fap
tul că in perioada care a trecut din 
acest an au fost asimilate 22 mărci 
de oțel și sortimente de înalt ni
vel tehnic și calitativ pentrti ra
muri de vîrf ale economiei, care

Munca
(Urmare din pag. I)
nu-i vor fi de folos societății eu- 
noștiînțele profesionale ale cuiva, 
oricit ar fi ele de temeinice, dacă 
posesorul lor le ține închise în 
cercul strimt al propriei sale „indi
vidualități", obsedat „să nu se Jege 
la cap cînd nu-1 doare". Producti
vitatea înaltă, calitatea superioară, 
eficiența economică ridicată pot fi 
asigurate numai cu oameni compe- 
tenți, dar și hotărîți să se angajeze 
cu dăruire, cu responsabilitate în 
bătălia pentru o nouă calitate a 
muncii și a vieții.

Dacă partidul nu ar fi acționat eu 

LIVADA DE LA „PORȚILE LUMINII"
(Urmare din pag. I)
constructori care săvirșesc 
o treabă nu chiar ușoară 
și care, la prima vedere, 
pare că nu are nici o le
gătură cu cefea ce s-au o- 
■bișnuit ei să facă de ani și 
eni. Pentru a se înălța a- 
cest colos s-a impus dislo
carea, dintr-un loc în altul, 
a zeci și zeci de milioane 
de metri cubi de pămînt. 
încă de atunci, de cind a 
început construcția hi
drocentralei, s-a avut 
grijă ca stratul fertil de 
pămînt să fie depozitat, in

SUCEAVA. în județul Suceava 
s-au încheiat acțiunile culturale 
prilejuite de desfășurarea Con
cursului național „Nicolae Labiș", 
ajuns la a XVIII-a ediție. în 
cadrul tradiționalei manifestări 
literare destinate tinerilor creatori 
din întreaga țară, care a reunit în 
acest an 90 de participau ți din 31 
județe și din municipiul București, 
la liceele pedagogic, economic și 
de drept administrativ și industrial 
nr. 1 din municipiul Suceava au 
avut Ioc șezători literare, iar in 
comunele Putna și Vicovu de Sus 
au fost organizate întîlniri ale 
scriitorilor cu publicul cititor. 
Marele premiu „Nicolae Labiș" a 
revenit in acest an profesoarei 
Ramona Fotiade din București. 
(Sava Be.jinariu).

TELEORMAN. în cadrul amplei 
suite de manifestări consacrate îm
plinirii a 600 de ani de la urcarea 
pe tronul Tării Românești a Ma
relui Mircea Voievod, muzeul ju
dețean. în colaborare cu filiala Ar
hivelor Statului din municipiul A- 
lexandria, a organizat o amplă ex
poziție documentară. Din bogatul 
tezaur istoric-documentar de care 
dispune județul Teleorman au fost 
selectate și reunite în expoziție nu
meroase obiecte (arme, unelte, mo
nezi, podoabe etc.), care ilustrează 

cialiste România. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a transmis 
regelui Baudouin urări de sănătate 
și fericire, de pace și prosperitate 
pentru poporul belgian prieten.

In cuvintarea de răspuns a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu se 
apreciază că relațiile dintre Româ
nia și Belgia, bazate pe o prietenie 
tradițională șl aspirații comune de 
pace și progres, au cunoscut o evo
luție ascendentă, că există condiții 
reale pentru extinderea și amplifi
carea lor în viitor. îndeosebi pentru 
creșterea schimburilor economice, 
tehnico-știintifice, culturale și în 
alte domenii de interes comun. Sint 
subliniate, de asemenea, posibilită

rești ședința Comitetului miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

contribuie la reducerea însemnată 
a importurilor". Pe lingă aceste 
succese, mai consemnăm, din re
latările secretarului comitetului de 
partid, realizarea unui spor de 
producție la oțel beton cu 1570 
tone, la electrozi de sudură cu 260 
tone, precum și 64 tone mașini și 
utilaje pentru industria metalur
gică. (Marin Oprea).

ROȘIORI DE VEDE :
Sporește zestrea edilitară

Noul centru civic ț^SȘfașului 
Roșiori de Vede își schimbă per
manent. înfățișarea, n<^™^TbCîțri de 
locuințe și obiective so^ial^j.Jmbo- 
gățind zestrea edilitaeȘ^Westei 
frumoase așezări. Aici au fost date 
în folosință noi unități: comerciale 
cu profile diferite, avhrd fipsuprar 
față de peste 1 000 metri'-^Jiatrați. 
Alte magazine se afIS*^h,;CU?s de 
amenajare in ansambluljobuin- 
țe Carpați IV, la parțe^yȚ^unor 
blocuri construite în această,,/zonă. 
Mai bine de 85 la sută diriractuala 
rețea de unități aparținind1 între
prinderii comerciale din Idealitate 
s-a dat în folosință în ultimii ani. 
(Stan Ștefan).

la puterea spiritului
atîta hotărîre, în toți acești ani de 
după Congresul al IX-lea, pentru 
pregătirea a milioane de oameni 
competenți, în a căror personalitate 
înalta calificare profesională să se 
împletească strins cu spiritul revo
luționar, cu dăruirea patriotică, 
poporul nostru nu ar fi realizat, în 
cîteva cincinale, ceea ce în trecut 
nu s-a putut înfăptui în sute de 
ani. Au fost cucerite înalte trepte 
de progres și civilizație socialistă. 
Dar Înainte, în viitor, se află alte 
trepte mai înalte, mai greu de cu- 
cerit.’ Programele elaborate de 
partid prevăd înfăptuirea unui nou 
salt calitativ, care să asigure creț-

cantități uriașe, In niște 
locuri bine delimitate. A- 
cum, acest pămînt, aceste 
cantități impresionante 
sînt transportate, nivelate, 
în straturi științific sta
bilite de către specialiștii 
agronomi, pe întinderea 
nisipului încins de soarele 
toamnei. Pe 100 de hectare 
această treabă gingașă, 
migăloasă s-a încheiat. 
Urmează aceeași muncă 
migăloasă, răbdătoare pe 
alte 100 de hectare. Ce va 
fi pe această porțiune de 
pămint, căreia oamenii 
Porților de Fier II îi poar

tă o deosebită griji ? O 
frumoasă livadă de pomi! 
în curînd vor veni coope
ratorii, care vor planta 
caisul, vișinul, cireșul si 
mărul. 'Și cînd toiul va fi 
gata i se va spune — nici 
nu s-ar putea altfel — li
vada de la... Porțile lu
minii.

Iar cînd vom reveni 
peste doi sau trei ani la 
Ostrovul Mare, vom ad
mira livada cu pomi în- 
căraați de rod. Și ne vom 
aminti, se înțelege, de a- 
cești oameni, care pun în

CARNET CULTURAL

evenimentul aniversat. (Stan Ste
fan).

MUREȘ. în organizarea comite
tului județean de cultură și edu
cație socialistă. Uniunii scriitorilor 
și revistei „Vatra", la Tîrgu Mu
reș, s-a desfășurat, timp de trei 
zile, cel de-al doilea simpozion 
„Romulus Guga". Manifestările — 
la care au participat poeți, «scriitori 
și dramaturgi din București și din 
alte centre culturale ale țării — 
au cuprins, între altele, un semi
nar de dramaturgie și teatrologie, 
vernisarea unei expoziții de sce
nografie, un spectacol de poezie și 
muzică, precum și vizionarea spec
tacolelor cu piesele Iui Romulus 
Guga „Evul mediu întîmplător" și 
„Amurgul burghez", interpretate de 
colective artistice ale Teatrului Na
țional din Tîrgu Mureș și Teatrul 
Mic din București. (Gheorghc 
Giurgiu).

ARGEȘ. La Palatul culturii din 
Pitești, un numeros public a fost 
prezent la un simpozion dedicat 
împlinirii a 2 500 ani de la luptele 
geto-dacilor pentru independență 

A

țile dezvoltării conlucrării r.omâno- 
belgiene pe plan internațional în 
vederea promovării dezarmării, 
securității și păcii pa continentul 
european și în lume, a soluționării 
constructive a marilor probleme ce 
confruntă omenirea.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cu ambasadorul belgian, Jan 
Koninckx.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare ș'i la convorbire 
au participat loan Totu, ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

Cronica zilei
Cu prilejul • Zilei , forțelor armate 

ale Republicii . Arabe Egipt, colonel 
Saeyd El-Attal, atașat al apărării al 
acestei țări Ia București, a oferit, 
luni, o recepție.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Apărării Naționale, gene
rali și ofițeri, alte persoane oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni di- 
blomatice acreditați în țara noastră, 
atașați militari, membri ai corpului 
diplomatic. ★

Intre 3 și 5 octombrie, Ia Tg. Mu
reș s-a desfășurat sesiunea Biroului 
executiv al Federației europene, pen
tru creșterea rasei Simmenthal. care 
a analizat aspecte privind aplicarea 
unor tehnologii de mare eficiență în 
obținerea unor efective de taurine 
de calitate superioară. Au luat parte 
specialiști din 14 țări europene, in
clusiv din România.

Participanții la sesiune au vizitat 
ferma din Ernei a Stațiunii de cer
cetare și producție pentru creșterea 
bovinelor din Sîngeorgiu de Mureș 
și. o expoziție reprezentativă de a- 
nimale din rasa Bălțata românească.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 7 octombrie, ora 20 — 10 oc
tombrie, ora 20. In țară : Vremea va ti 
răcoroasă, mai ales noaptea și diminea
ța, deși temperatura aerului va crește 
ușor. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai accentuate în regiunile nordice, 
unde, pe alocuri, va ploua slab. Vîntul 
va sufla slab pînâ la moderat, cu unele 
intensificări In estul teritoriului și în 
zona de munte in primele zile, cu vi
teze de 40—70 km la oră. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre minus 2 
și plus 8 grade, mal cdbofîte, local. Tn 
primele nopți, mai ales in depresiuni, 
iar cele maxime, diurne — între 14 și 
24 de grade. In primele nopți, local, se 
va produce brumă, îndeosebi in zonele 
depresionare. In București : Vremea va 
fi răcoroasă, îndeosebi noaptea și dimi
neața. Cerul Va ti variabil. Vint slab 
pină la moderat. Temperatura aerului 
va crește ușor. Minimele vor oscila In
tre 3 și 7 grade, iar maximele intre 20 
șl 23 grade. t

revoluționar
terea productivității și a calității 
muncii, ajungerea din urmă, intr-un 
timp scurt, a țărilor dezvoltate eco
nomic ale lumii. Este nevoie, pentru 
aceasta, de o înaltă competență pro
fesională. Și este nevoie, totodată, 
de spirit revoluționar, pentru a în
vinge timpul, pentru a ne autode- 
păși, pentru a face, așa cum cere 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, să de
vină posibil, să devină real tot ceea 
ce, la prima vedere, pare a fi 
imposibil, dat fiind că în fața 
poporului, a țării se află planuri 
realiste, mobilizatoare, menite a si
tua patria pe noi culmi de civili
zație.

respectul lor fată de pă- 
mînt tot ce au mai bun, 
mai uman în ființa lor. 
Pentru că, după cum ve
dem șl ne convingem, ei, 
constructorii și montorii, 
știu, din neostoita lor dra
goste față de glia străbu
nă, să aprindă noi și noi 
luceferi în constelația de 
lumini a patriei. Si mai 
știu — precum va sta 
mărturie peste timp livada 
de la Ostrovul Mare — să 
facă pămîntul să-și desco
pere noi, nebănuite co
mori.

și a 600 de ani de la urcarea pe 
tron a Marelui Mircea Voievod. 
(Gheorghe Clrstea).

MEHEDINȚI. In cadrul așeză
mintelor de cultură din județ au loc 
dezbateri sub genericul „2 500 de 
ani de lupte și jertfe ale poporului 
român pentru libertate și neatima- 
re“. Sub egida secției de propa
gandă a comitetului județean de 
partid, în municipiul Drobeta- 
Tumu Severin s-a organizat 
schimbul de experiență eu tema : 
„Sporirea funcționalității punctelor 
de documentare polltico-ideologică 
în ridicarea nivelului de pregătire 
politică și ideologică a comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii". 
(Virgillu Tătara).

GORJ. La sala „Dacia" din mu
nicipiul Tîrgu Jiu a avut loc, 
în prezenta unui numeros public, 
gala cinematografică a filmului 
românesc „Bătălia din umbră" — 
manifestare organizată de Centra
la „România-film" — București 
Asociația cineaștilor și întreprin
derea cinematografică Gorj. Te
matica filmului este inspirată din 
lupta eroică dusă în spatele fron
tului de un detașament condus de 
sublocotenentul gorjean Victor 
Popescu în timpul primului război 
mondial. (Dumitra Prună).

In județul Galați 
s-a încheiat 

recoltarea porumbului
Mecanizatorii, țăranii cooperatori, 

ceilalți lucrători din agricultura ju
dețului Galați au încheiat, in cursul 
zilei de o octombrie, recoltarea 
porumbului pe întreaga suprafață.

tn telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, de Comitetul jude
țean Galați al P.C.R. se spune :

Ne angajăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,,,să ter
minăm în timpul optim și celelalte 
lucrări de sezon, acționînd în mod 
organizat, energic pentru încheierea 
semănatului, executarea arăturilor, 
stfingerea și puterea la adăpost a 
tuturor roadelor toamnei. Ne preo
cupăm, totodată, de finalizarea lu
crărilor de modernizare din sectorul 
zootehnic, asigurînd realizarea pro
ducțiilor și a livrărilor stabilite la 
fondul de stat, Conștienți de nece
sitatea creșterii aportului județului 
nostru Ia realizarea programului de 
autoconducere și autoaprovizionare, 
oamenii muncii de pe ogoare, sub 
conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, vor face totul 
pentru a-și îmbupătăți în continuare 
stilul și metodele de muncă in acest 
important sector de activitate, pen
tru a face ca anul 1987 să fie un 
an al producțiilor record, trans- 
punînd astfel în viață importantele 
obiective stabilite de Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român.

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Imagini din R. D. Germană (oo- 

lor). Documentar
20,35 Seară de operă (color). „Horea* 

de Nicolae Bretan. In rolurile prin
cipale : Nicolae Florei, Bogdan 
Panou, Marcel Anghelesdu, Elena 
Simioneseu, Corneliu Fînățeanu, 
Dan Zancu, Mihaela Botez, Con
stantin Iliescu. Iși dau concursul : 

. corul și orchestra Operei Române 
din București. Dirijor : Cornel 
Trâilescu. Adaptarea pentru tele
viziune: Santuzza Dinescu, George 
Teodorescu

21,50 Telejurnal

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL • Rezultate din etapa 

a VII-a : Rapid — Steaua 1—1, 
Dinamo — Chimia 7—0, S. C. Ba
cău — Universitatea Craiova 1—0, 
Sportul studențesc — Corvinul 4—0, 
F. C. Olt — „U" Cluj-Napoca 2—1, 
F.C.M. Brașov — Petrolul 1—0, Glo
ria — Victoria 1—0. Flacăra — Oțe
lul 0—0. Meciul Jiul — F. C. Argeș 
a fost amînat. Pe primele țocuri în 
clasament: Steaua — 13 p.. Dinamo
— 10 p. (o restanță). S. C, Bacău — 
9 p„ F. C. Olt — 8 p (o restanță). 
Petrolul — 8 p. • Etapa viitoare — 
la 12 octombrie. • Echipa noastră 
reprezentativă de juniori a plecat in 
Iugoslavia pentru a participa la 
turneul final al campionatului euro
pean (11—15 octombrie). • Echipa 
argentiniană River Plata s-a califi
cat in finala competiției sud-ameri- 
cane intercluburi (Cupa Libertado- 
res). Cealaltă finalistă va fi desem
nată de 'întrecerea dintre America 
(Columbia) și Olimpia (Paraguay).

RUGBI. La Constanța, in returul 
campionatului european : România
— Tunisia 37—9.

HANDBAL. în derbiul campiona
tului național feminin : Știința Ba
cău — Chimistul Rimnicu Vîlcea 
29—20.

TENIS. • în finala campionatului 
masculin : Steaua — Dinamo 6—3 ; 
în finala feminină : Dinamo — 
Steaua 5—4.

OINĂ. Echipa Combinatului poli
grafic „Casa Scînteii" a cîștigat 
titlul de campioană. Pe locul secund, 
Dinamo București, iar Pe locul al 
treilea — A.S.A. Constanța.

VOLEI. în finala campionatului 
mondial masculin : S.U.A. — U.R.S.S. 
3—1. Pe locul al treilea — echipa 
Bulgariei.

ȘAH. Partida a 23-a. penultima, a 
meciului pentru titlul mondial de 
șah, ce.se dispută la Leningrad, în
tre marii maeștri sovietici Gări 
Kasparov și Anatoli Karpov s-a în
cheiat remiză la mutarea a 32-a. Sco
rul a devenit 12—11 in favoarea lui 
Kasparov, care indiferent de rezul
tatul ultimei partide își păstrează ti
tlul de campion al lumii. Partida 
a 24-a va avea Joc miercuri. Kaspa
rov urmînd să joace cu piesele albe.

Micrometalurgie la poalele munților Harz
Autobuzul, puternic ambalat, na 

urcă pe serpentina de asfalt spre 
una din înălțimile munților Harz. 
Străbatem păduri de fagi, stejari, 
pini. Toamna le-a aprins în frun
zișuri culori de foc. Ajungem pe 
un platou cu denumirea pitoreas
că de Hexentanzplatz (Poiana de 
joc a vrăjitoarelor), sugferînd o 
scenă faustiană. Numai că aici în- 
tîlnim o forfotă pașnică de turiști, 
teatru în aer liber, restaurant, 
chioșcuri cu obiecte de artizanat 
și ghiduri turistice. Intr-un aseme
nea ghid găsim consemnată și o 
legendă. Se povestește cum Brun- 
hilde, cunoscută eroină din „Cin- 
tecul Niebelungilor", urmărită de 
uriașul Bodo. a sărit cu calu-i 
năzdrăvan de pe Hexentanzplatz 
pe piscul învecinat. Uriașul, încer- 
cînd și el temerara săritură, s-a 
prăbușit, și așa ar fi luat naștere 
prăpastia de astăzi, pe fundul că
reia se zbate un piriiaș cristalin 
cu numele de Bode. Iar pentru a 
întări spusele legendei, ploile au 
avut grijă să modeleze pe pragu
rile de piatră mari urme de pot
coave.

în secolul trecut, poetul Hein
rich Heine a cutreierat munții Harz 
in lung și-n lat, a admirat fru
moasele, peisaje, ■ coborit spre 
satele și cătunele de la poalele 
munților, unde s-a interesat de 
viata oamenilor din aceste locuri, 
agricultori si crescători de anima
le. de bucuriile și necazurile lor. 
Apoi impresiile și le-a redat in
tr-o carte pentru care a fost con
siderat unul dintre precursorii re
portajului.

Azi se poate „sări" do pe He
xentanzplatz cu... telecabina direct 
la marginea orașului Thale. Știam 
cite cevâ despre această localita
te : aproximativ 20 000 de locui
tori. o bogată și îndelungată tra
diție industrială. în anul 1686. cum 
arată hrisoavele vremii, „pe o lun
gime de 700 picioare și o lățime 
de 400 picioare" s-a ridicat o topi
torie de oțel. Tot la Thale s-a con
struit în secolul trecut prima fa
brică din Europa de obiecte me
talice emailate. în anii socialis
mului. vechile fabrici au fost mo

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A POPORULUI
PRIETEN Al REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE

Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Vnit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germana

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate German»

Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a întemeierii Re

publicii Democrate Germane, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, 
Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră. 
Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și 
poporului Republicii Democrate Germane un cald salut 
și cele mai cordiale felicitări.

în perioada care a trecut de la acest memorabil eveni
ment, oamenii muncii din Republica Democrată Germană 
au înfăptuit, sub conducerea Partidului Socialist Unit din 
Germania, profunde trarî.șfprmări înnoitoare în toate do
meniile vieții politice și soclâl-economice. Poporul român 
urmărește cu interes și se bucură sincer de realizările 
remarcabile obținute în edificarea societății socialiste 
dezvoltate în patria dumneavoastră, în înfăptuirea hotări- 
rilor Congresului al Xl-lea al P.S.U.G.

Dăm o înaltă apreciere raporturilor trainice de priete

nie șt colaborare pe multiple planuri dintre partidele și 
țările noastre și ne exprimăm ferma convingere c.ă, ac- 
tionînd împreună, în spiritul hotăririlor și înțelegerilor 
convenite la nivel înalt, relațiile strinse dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germa
nia, dintre Republica Socialistă România și Republica 
Democrată Germană vor cunoaște și in viitor o puter
nică dezvoltare și diversificare în toate domeniile, în 
interesul și spre binele celor două popoare, al cauzei 
păcii și socialismului. Acordăm, de asemenea, o impor
tanță deosebită conlucrării rodnice dintre țările noastre 
în lupta pentru înfăptuirea dezarmării. în primul rind a 
celei nucleare, pentru promovarea unei politici de‘des
tindere, pace și largă cooperare în Europa și in întreaga 
lume.

De ziua sărbătorii naționale, dorim comuniștilor,' tu
turor oamenilor muncii din Republica Democrată Ger
mană noi succese în dezvoltarea economlco-socială a pa
triei, pace și prosperitate. Dumneavoastră personal vă 
adresăm cele mai bune urări de sănătate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru dl Guvernului 

Republicii Socialiste România >

Se împlinesc, astăzi, 37 de ani de 
la proclamarea Republicii Demo
crate Germane. Perioada ce a tre
cut de la actul memorabil din 7 
octombrie 1949 a pus cu putere in 
evidență însemnătatea istorică a 
creării primului stat al muncitori
lor și țăranilor pe pămînt german, 
ceea ce a deschis calea trecerii la 
transpunerea în viață, în această 
țară, a mărețelor idei ale socia
lismului științific, constituind, tot
odată, o nouă și semnificativă a- 
firmare a transformărilor revolu
ționare petrecute In Europa in 
anii postbelici.

Astăzi, Republica Democrată 
Germană este un stat socialist su
veran, cu un prestigiu cresclnd pe 
arena internațională. In actuala 
imagine a țării își găsește o grăi
toare materializare politica Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
care, exprimând aspirațiile cele 
mai profunde ale maselor, a con
centrat eforturile clasei muncitoa
re, țărănimii, intelectualității asu
pra dezvoltării economico-sociale 
multilaterale, asupra sporirii avu
ției naționale. Prin hărnicia, pri
ceperea și eforturile oamenilor 
muncii de la orașe și sate, a fost 
construită o economie națională 
puternică, în care știința și pro
ducția se întrepătrund tot mai 
strins.

Cuprinzind toate ramurile pro
ducției moderne, industria reali
zează in prezent în mai puțin de 
o lună echivalentul bunurilor pro
duse in anul proclamării republi
cii, peste 90 la sută din sporul 
anual fiind rezultatul creșterii 
productivității muncii. Un înalt 
randament s-a obținut in agricul
tura țării. înflorind an de an, ști

Recepție oferită de ambasadorul
R. D. Germane

Cu prilejul cele! de-a 37-a ani
versări a întemeierii Republicii De
mocrate Germane, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Herbert 
Plaschke, a oferit, luni, o recepție.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprîm-ministru ai guvernului. Ion 
Stoian, membru aupleant al Comite

dernizate si au foot ridicate altele 
noi.

Vizităm uzina metalurgică, des
pre care știam că produce oteluri 
in cuptoare Siemens-Martin și la
minate. Dar surpriză : în incinta 
întreprinderii nici urmă de aseme
nea cuptoare. Nedumerirea ne-o 
risipește președintele sindicatului 
din Întreprindere, Paul Pruschek : 
„Ne aflăm in plină transformare, 
ne explică el. Unul dintre cele 
două furnale a fost demolat în 
1983. iar celălalt în decembrie 1984. 
în prezent, întreprinderea noastră 
este șantier, școală, institut de cer
cetări. Ne reprofilăm. Thale va

Însemnări de călătorie

deveni tn acest cincinal principa
lul centru al metalurgiei pulberilor 
din R. D. Germană".

După cum ni s-a explicat, o dată 
cu construirea unei moderne oțe- 
lării cu convertizoare la Eisen
huttenstadt. cuptoarele Siemens- 
Martin nu se mai justificau din 
punct de vedere economic. Un 
convertizor are o productivitate 
de 23 ori mai mare decît un cup
tor Siemens-Martin. Astfel, s-a ho- 
tărît ca locul tradiționalelor cup
toare să fie luat de o uzină de 
producere a pulberilor metalice. 
Metalurgia pulberilor este un pro
cedeu prin care piesele pentru in
dustria constructoare de mașini nu 
se mai obțin prin așchiere sau 
forjare, ci prin presarea pulberi
lor metalice în formele dorite. A- 
vantajele : dispariția șpanulul și 
foarte rar o prelucrare sumară. în 
comparație cu metalurgia tradițio
nală, noul procedeu realizează e- 
conomii de metal între 40 și 80 la 
șută. Procedeul este deosebit de 
eficient pentru confecționarea 
pieselor mici. în greutate de pină 
la 200 de grame. Instalații auto
mate pentru presat asemenea pie
se pot fi montate oriunde. Pulberi 
metalice Insă se produc în R. D. 
Germană numai Ia Thale.

în vechea uzină metalurgică lu

ința și cultura au devenit factori 
importanți ai progresului econo
mic și social. Toate aceste reali
zări de seamă, demonstrind cu pu
tere uriașul potențial creator al 
socialismului, iși găsesc reflectare 
în nivelul de trai material și spi
ritual in continuă creștere al po
porului.

Poporul R.D. Germane marohea- 
ză sărbătoarea de astăzi cu reali
zări de seamă pe linia înfăptuirii 
strategiei economice a țării pină 
in anul 2000, adoptată de cel de-al 
tXI-lea Congres al P.S.U.G. desfă
șurat in primăvara acestui an, care 
stabilește ca orientare fundamen
tală legarea ți mai eficientă a 
avantajelor' socialismului de cuce
ririle revoluției tehnico-științifice, 
în scopul accelerării ritmului de 
creștere a producției și productivi
tății muncii, realizării unei pro
ducții la nivelul calitativ al para
metrilor internaționali — ca fac
tori principali ai progresului 
necontenit al țării.

Bucurî/ndu-se de remarcabilele 
realizări ale poporului R.D. Ger
mane în făurirea societății socia
liste dezvoltate, poporul român în
cearcă sentimente de satisfacție 
pentru bunele relații ce se dez
voltă intre cele două țări, în spi
ritul prevederilor Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală, - al declarațiilor comune 
și al altor documente bilaterale.

tn evoluția ascendentă a acestor 
relații, r'olul hotăritor l-au avut și 
il au legăturile de prietenie stator
nicite intre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Unit din 
Germania, întâlnirile și convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Erich Honecker, care, 

tului Politic Executiv, eecretar al 
C.C. al P.C.R., precum si miniștri, 
reprezentanți ai conducerii altor In
stituții centrale, organizații de masă 
și obștești, generali și ofițeri, oa
meni de știință, cultură și artă.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
•Iți membri ai corpului diplomatic.

crau aproximativ 8 000 de oameni. 
Instalațiile automate de producere 
a pulberilor metalice nu au ne
voie de un personal numeros. 
Muncitorilor li s-au oferit trei po
sibilități : să fie transferați la 
Eisenhuttenstadt, la o ultramoder
nă oțelărie, să lucreze la Între
prinderea constructoare de reci
piente și aparate din localitate 
sau să urmeze cursuri de califica
re pentru a deveni specialiști in 
producția pulberilor metalice. O 
parte din cei care s-au hotărit să 
rămînă pe loc au cerut ca, paralel 
cu frecventarea cursurilor de ca
lificare, „pentru a-și menține con

diția fizică", să dea o mină de 
ajutor pentru construirea noilor 
hale și instalații. Inginerul meta
lurgist Klaus Riebe a devenit șe
ful unui sector de pe șantier, 
foștif topitori și viitorii operatori 
Frank Schott și Alfred Hermann 
— „zidari pe termen scurt".

Ajungem în stația-pilot. „Denu
mirea nu mai corespunde, ne 
atrage atenția operatorul Nilsen 
Rudi, deoarece am și început să 
livrăm pulberi metalice speciale 
pentru nevoile economiei naționa
le. Notați exact, pulberi speciale, 
care mai înainte erau procurate 
din import. în Directivele Congre
sului al Xl-lea al P.S.U.G. sa pre
vede introducerea cu rapiditate a 
tehnologiilor de vîrf. Or, în do
meniul metalurgiei, tehnologia de 
vîrf este reprezentată de proce
deul obținerii pulberilor metalice 
prin presiune cu aburi. Pulberile 
metalice obținute prin acest pro
cedeu sînt de o calitate supe
rioară".

Inima instalației o constituie 
triftorul. un fel de pilnie metali
că. prevăzută cu un sistem de duze 
cu diametrul pină la un milime
tru. Spre acest triftor este dirijat 
un șuvoi topit de oțel. La început 
pare incredibil că așa ceva este 
posibil, ducindu-te gîndul Ia pro

BERMN

prin hotărlrile adoptat», au îm
bogățit mereu conlucrarea noastră, 
deschizîndu-i noi perspective.

Cu bune rezultate se dezvoltă 
colaborarea economică. Recenta 
sesiune, tie la București, a Comi
siei mixte .guvernamentale de co
laborare economică și tehnico-ști- 
ințifică intre România și R. D. 
Germană a pus din nou in evi
dență dorința de a se acționa in 
continuare pentru realizarea obiec
tivelor înscrise in programele de 
lungă durată privind extinderea ți 
diversificarea conlucrării in dome
niile respective, specializării șl 
cooperării in producție, creșterii 
schimburilor de bunuri materiale, 
in interesul reciproc, al cauzei so
cialismului și păcii. Ca parte in
tegrantă a colaborării dintre țările 
noastre se înscriu schimburile de 
experiență pe linie de partid și de 
stat, intre parlamente, organizațiile 
sindicale și de tineret, in diferite 
domenii ale construcției socialiste.

De asemenea, România și R.D. 
Germană colaborează pe plan in
ternațional, acționind pentru înce
tarea cursei înarmărilor și trece
rea la dezarmare, in primul rind 
la dezarmarea nucleară, pentru 
instaurarea unui climat: de pace, 
înțelegere' și colaborare in Europa 
și în întreaga lume.

Alăturindu-se cil sehtim«nt.e de 
prietenie bucuriei cu care poporul 
R. D. •Germane sărbătorește ziua sa 
națională, oamenii muncii din 
România adresează oamenilor 
muncii din această țară calde fe
licitări, ca și urarea de a dobindi 
noi și noi succese in construcția 
socialistă, in lupta pentru pace ți 
ințelegere internațională.

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 37-a ani

versări a întemeierii Republicii De
mocrate Germane, președintele Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România și ministrul afa
cerilor externe au transmis telegrame 
de felicitare președintelui Camerei 
Populare și ministrului afacerilor 
externe al R.D. Germane. Au mai 
adresat telegrame de felicitare 
Consiliul Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, alte 
instituții centrale ți organizații de 
masă din țara noastră instituțiilor și 
organizațiilor similare din R.D. Ger
mană.

verbul eu cămila și urechea acu
lui. Și totuși oțelul este obligat să 
treacă prin acest „ciur" și să se 
transforme într-un griș metalic de 
culoarea antracitului. Dispunerea 
optimă a duzelor, presiunea cea 
mai potrivită a aburului trebuie 
controlate în permanență. Răspun
derea este deosebită. Este o cerin
ță pe care operatorii mai vechi 
le-o explică celor în devenire, 
foști topitori Ia cuptoarele Sie
mens-Martin. Noua profesie cere 
cunoștințe tehnice țvansate și 
maximă, precizie. Adaosurile, de 
pildă, nu se mai apreciază „din 
ochi" și: nu se mai' aruncă cu io-, 
pata în cuptor, ci se măsoară Ia 
scara gramului și se introduc cu 
grijă în cuptoarele de inducție.

în hală este răcoare, aerul proas
păt. Instalațiile de pulverizare a- 
proape că nu degajă căldură. Și 
totuși, operatorii lucrează in că
măși descheiate. Ca la gura vechi
lor cuptoare. „Puterea obișnuinței;' 
e drept că nu prea e cald, dar 
altfel nu ne simțim bine" — co-: 
mențează cu umor un fost oțelar.

Noii muncitori specialiști păs
trează cu grijă în eprubete eșan
tioane din primele „șarje" da 
pulberi metalice. Aceste eșantioa
ne semnifică primul mare salt 
efectuat aici in trecerea de la 
macrometalurgie Ia micrometalur
gie, un salt pe care unii II aso
ciază cu săritura legendarei Brun- 
hilde. Vor urma și alte salturi. 
Specialiștii de la Universitatea 
tehnică din Dresda și de Ia dife
rite institute de cercetare elabo
rează și experimentează la Thale 
diferite tehnologii privind „prelu
crarea" pulberilor metalice. Uzina 
de la poalele munților Harz își 
consolidează încă de pe acum un; 
loc important în marele front al 
luptei pentru promovarea viguroa
să a tehnologiilor de vîrf în in
dustria R. D. Germane, obiectiv 
major stabilit Ia cel de-al Xl-lea 
Congres al P.S.U.G., a cărui în
făptuire va înscrie țara prietenă 
pe coordonate superioară de dez
voltare.

Constantin VARVARA.



Încheierea întîlnirii pregătitoare 
a reuniunii general-curopene de la Viena

VIENA 6 (Agerpres), — Radu Bu- 
deanu transmite : întilnirea pregăti
toare a reuniunii general-europene 
din capitala austriacă s-a incheiat, 
luni, prin adoptarea hotârîrilor cu 
privire la ordinea de zi, schema de 
organizare, programul de lucru si alte 
modalități ale desfășurării reuniunii. 
Aceste hotărîri prevăd analizarea. Ia 
viitoarea reuniune, a stadiului înfăp
tuirii obiectivelor și angajamentelor 
asumate în cadrul procesului generai- 
european,.- precum și examinarea și 
adoptarea de noi măsuri și acțiuni 
concrete pentru întărirea securității 
și dezvoltarea cooperării. în Europa.

în acest sens, la reuniunea de Ia 
Viena urmează a fi examinate pro
bleme privind securitatea în Europa, 
cooperarea în domeniile economiei, 
științei, tehnologiei și mediului în
conjurător, cooperarea în domeniile 
culturii, educației și în rezolvarea 
problemelor umanitare, problemele 
securității și cooperării in Meditera- 
na și asigurarea continuității proce
sului generai-european prin convo
carea de noi reuniuni ale reprezen
tanților statelor participante.

Delegațiile prezente la întilnirea 
pregătitoare au convenit ca, în ca
drul reuniunii de la Viena, să se 
acorde o importanță primordială exa
minării progreselor obținute în tim
pul primei faze a Conferinței de la 
Stockholm pentru măsuri de încrede
re. și securitate și pentru dezarmare

in Europa, precum și propunerilor cu 
privire la căile și mijloacele de con
tinuare a eforturilor în acest do
meniu.

Reuniunea de la Viena este chema
tă, in acest, context, să stabilească 
mandatul și modalitățile de convoca
re a unei a doua faze a conferinței 
de Ia Stockholm, consacrată trecerii 
la înfăptuirea dezarmării pe conti
nent.

Viitoarea reuniune general-euro- 
peană va începe Ia 4 noiembrie prin 
cuvîntul de deschidere al reprezen
tanților tuturor statelor participante. 
Ea va continua in ședințe plenare 
și în cinci organe de lucru cu ana
liza situației in diferitele domenii 
ale relațiilor și cooperării dintre 
statele participante și examinarea 
de propuneri, de noi măsuri și ac
țiuni pentru aprofundarea procesu
lui generai-european. Se vor de
pune eforturi pentru ca lucrările 
sale să se încheie pină la 31 iulie 
1987.

întilnirea din capitala austriacă a 
confirmat necesitatea respectării 
stricte a regulilor democratice de 
procedură adoptate în 1973 la iniția
tiva României — ale consensului, 
egalității în drepturi, participării in 
condiții de egalitate a tuturor sta
telor la toate formele de desfășura
re a lucrărilor reuniunilor din cadrul 
procesului generai-european.

• Acțiuni • Poziții • Manifestări

ANUL INTERNAȚIONAL 
AL PĂCII 1N LUME

BUENOS AIRES ORIENTUL MIJLOCIU

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O N U.
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 

— N. Chilie transmite : Dezbaterile 
generale care continuă in plenara 
Adunării Generale a O.N.U. prileju
iesc șefilor de delegații ai statelor 
membre să înfățișeze pe larg pozi
țiile guvernelor lor în legătură cu 
problemele majore ale vieții in
ternaționale actuale, cu căile și mo
dalitățile de depășire a incordării 
din raporturile interstatale și de 
instaurare a unui climat internațio
nal de înțelegere, destindere, co
laborare și pace.

Justin Mesting Lekhnya, pre
ședintele Consiliului Militar și al 
Consiliului de Miniștri al statului 
Lesotho, a relevat, în discursul său, 
că. în ciuda eforturilor depuse de 
numeroase țări mici și mijlocii, nea
liniate, in curs de dezvoltare pentru 
întărirea rolului și autorității O.N.U., 
pentru implicarea mai hotărîtă a 
organizației mondiale în rezolvarea 
marilor probleme ce confruntă lu
mea contemporană, Națiunile Unite 
nu au fost in măsură să elimine 
recurgerea la forță și la amenin
țarea cu forța, amestecul și inter
vențiile străine in treburile unor 
sțate suverane și să contribuie efi
cient la reglementarea prin mijloace 
pașnice a diferendelor și conflictelor 
existente in diferite părți ale globu
lui. El a apreciat că una dintre pro
blemele de însemnătate crucială ale 
omenirii în etapa actuală o repre
zintă încetarea grabnică a cursei 
iraționale a înarmărilor și înfăp
tuirea unor progrese reale pe calea 
dezarmării, cu prioritate a dezarmă
rii nucleare.

La rîndul său, ministrul de ex
terne al statului Barbados, Cameron 
Tudor, a apreciat că „cea mai gravă 
amenințare la adresa păcii în zilele 
noastre o constituie arsenalele de 
distrugere uriașe existente pe pla
netă". El a subliniat că O.N.U., toate 
statele membre dispun de posibili
tăți de a angaja — cît nu este prea 
tirziu — negocieri serioase, cu înaltă 
răspundere față de destinele popoa
relor și ale civilizației umane, în 
vederea stopării neîntirziate a cursei 
înarmărilor, a înfăptuirii dezarmării 
nucleare.

Arătind că „soluționarea durabilă 
a problemelor existente in economia

mondială se poate realiza doar prin 
statornicirea unor relații de colabo
rare echitabilă între . statele indus
trializate și cele în curs, de dezvol
tare*1, vorbitorul a declarat că țara 
sa se pronunță pentru rezolvarea 
urgentă, prin negocieri, a probleme
lor subdezvoltării, datoriilor exter
ne, protecționismului și celorlalte 
bariere din calea comerțului inter
național și pentru edificarea noii 
ordini economice mondiale.

Jean Traore, ministrul de externe 
al Guineei, a declarat că, în concep
ția țării sale, O.N,U. trebuie să 
acorde, in continuare, o atenție prio
ritară adoptării unor măsuri eficien
te — inclusiv a unor sancțiuni eco
nomice cuprinzătoare și obligatorii 
— pentru a determina regimul mi
noritar rasist de la Pretoria să pună 
capăt politicii de apartheid și opri
mării brutale a populației de culoare 
majoritare din R.S.A., să înceteze 
ocuparea ilegală a Namibiei, să 
accepte aplicarea planului O.N.U. 
privind accesul necondiționat Ia in
dependență al poporului namibian și 
să curme cu desăvîrșire actele agre
sive împotriva statelor africane 
vecine.

De asemenea, vorbitorul a insistat 
asupra necesității reluării negocieri
lor Nord-Sud, asupra ansamblului 
problemelor economiei mondiale. în 
special asupra dificultăților tot mai 
mari cu care sînt confruntate țările 
în curs de dezvoltare, in scopul 
atenuării decalajelor economice, eli
minării subdezvoltării și Înregistră
rii unor progrese palpabile în direc
ția instaurării noii ordini economice 
mondiale.

Șeful delegației statului Brunei, 
Darussalam Pengiran Bahrin, minis
tru al justiției și comunicațiilor, a 
subliniat. în discursul său, că pentru 
reducerea încordării fără precedent 
existente pe plan internațional, pen
tru crearea unor condiții propice în 
vederea rezolvării prin mijloace paș
nice a marilor și complexelor pro
bleme ce confruntă omenirea, „toate 
statele au. responsabilitatea egală de 
a respecta principiile dreptului și de 
a contribui la materializarea obiec
tivelor nobile înscrise, în Carta Na
țiunilor Unite".

i
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LONDRA 6 (Agerpres). — O am
plă și semnificativă acțiune de 
protest împotriva armelor nuclea
re a avut Ioc duminică în Scoția. 
Pe o distantă de 45 de kilometri, 
circa 45 000 de persoane au format 
un simbolic lanț viu., care, a legat 
13 localități urbane și rurale. între 
Glasgow (în vest) și Grangemouth 
(în est). în același timp au avut 
loc demonstrații și mitinguri de 

1 protest în mal multe provincii ale 
I Marii Britanii. La Glasgow, în

Lanț viu al luptătorilor pentru pace din Scoția
fruntea lanțului uman se afla, pri- 
mărul Robert Gray.

Acțiunea, cea mai mare desfă
șurată pînă acum în Scotia, a fost 
organizată de mișcarea ..Părinții 
în lupta pentru supraviețuire". Ea 
a fost sprijinită de numeroase alte 
organizații. între care cele reli
gioase. In alegerea acestei provin
cii britanice ca loc de desfășurare 
a protestului s-a ținut seama de 
existenta în zonă a mai multor 
baze navale pentru submarine 
cleare britanice și americane.

„NU bazelor nucleare 1"

BONN 6 (Agerpres). •— Poliția 
vest-germană a arestat 122 partici
pant! la demonstrațiile antinuclea
re organizate în jurul bazei mili
tare de la Mutlangen, unde se află 
amplasate rachete americane cu 
rază medie de acțiune. Participan
ta la aceste manifestații, care cer 
desființarea bazelor respectiva și

nu-

nu-cursei înarmărilor
uman

încetarea 
cleare, au realizat un lanț 
în jurul bazei.

Agenția A.P. reamintește 
baza hotărîrilor N.A.T.O., în 
au fost amplasate 108 i 
„Pershing 11“ la bazele de la Mut
langen. Neu Ulm și Heilbronn.

Ștafetă a UNICEF sub deviza 
„Copiii au nevoie de pace"

GENEVA 6 (Agerpres). — Șta- 
, feta inițiată de UNICEF în cadrul 
i Anului Internațional al Păcii sub 
? deviza „Dați o șansă planetei — 
j Copia au nevoie de pace !“ a ajuns 
i

ț
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la Geneva, purtând simbolica „Fă
clie a păcii". Ea a fost aprinsă,

! că, . în 
i R.F.G. 
rachete

după cum s-a anuntat, în fața se
diului O.N.U. din New York..

Participanta la ștafetă și nume
roși locuitori ai Genevei sosiți în 
întâmpinarea lor au păstrat un 
moment de reculegere în 
victimelor războaielor, 
agenția T.A.S.S.

Opoziție față de accesul navelor străine 
cu arme nucleare la bord

TOKIO 6 (Agerpres). — La Yo
kosuka a avut loc un miting de 
masă in cadrul căruia reprezen
tanți ai opiniei publice din oraș au 
protestat împotriva creșterii pre
zenței militare americane în oraș 
și în ansamblu în țară, relatează 
agenția T.A.S.S. în rezoluția adop- 
tată de participantii la miting se

memoria 
relatează

avioanecere ca purtătorul de 
american ..Midway" să părăsească 
portul orașului 
vizitei acestei 
cleare la bord

După miting, 
soane au luat . 
strație antirăzboinică în fata bazei 
maritime militare americane din 
Yokosuka.

și să se pună capăt 
nave cu arme nu- 
în Japonia.
peste 1 500 de per- 
parte la o dernon-

*

*
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Convorbiri coreeano - chineze

PHENIAN 6 (Agerpres). — în toas
tul rostit la dineul oferit la Phenian, 
președintele R. P. Chineze. Li Xian- 
nian, și-a exprimat satisfacția față, 
de încheierea cu rezultate fructuoase 
a vizitei întreprinse în R.P.D. Co
reeană. apreciind că aceasta va con
tribui la dezvoltarea, în continuare, a 
relațiilor de prietenie chino-coreene. 
El a exprimat convingerea că P. C. 
Chinez și Partidul Muncii din Co
reea, cele două țări și popoare își vor 
întări unitatea, vor coopera strîns, se 
vor sprijini reciproc în acțiunea de 
construcție socialistă — transmit a- 
gențiile A.C.T.C. și China Nouă. Re- 
ferindu-se la convorbirile pe care 
le-a purtat cu președintele Kim Ir 
Sen, Li Xiannian a relevat că ambele 
părți au fost de acord că „eliminarea 
încordării din Peninsula coreeană are

o deosebită importantă în accelerarea 
reunificării independente și pașnice a 
tării, contribuind totodată la pacea și 
stabilitatea regiunii Asiei și Pacificu
lui. in ansamblul său".

La rîndul său, președintele Kim Ir 
Sen a apreciat că discuțiile cu pre
ședintele R. P. Chineze „au recon
firmat aspirațiile comune ale celor 
două partide, guverne și popoare de 
a întări și dezvolta prietenia tradi
țională coreeano-chineză, de a acce
lera construcția socialistă, de a ac
ționa pentru apărarea păcii în Asia 
și în întreaga lume". Poporul coreean 
va lupta în continuare pentru asigu
rarea succesului deplin al socialismu
lui, al cauzei reunificării naționale, 
pentru salvgardarea păcii și secu
rității mondiale, a declarat președin
tele Kim Ir Sen.

Deschiderea lucrărilor 
Conferinței Uniunii 
Interparlamentare

BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — 
în capitala Argentinei au început 
lucrările celei de-a 76-a Conferințe 
a Uniunii Interparlamentare. Parti
cipă delegații ale grupurilor parla
mentare din aproximativ 100 de 
țări ale lumii.

Pe ordinea de zi a conferinței sînt 
înscrise, probleme legate de rolul și 
contribuția parlamentarilor la crea
rea unui climat de pace și colabora
re internațională, lichidarea defini
tivă a tuturor vestigiilor colonialis
mului. Un loc important în cadrul 
dezbaterilor îl vor ocupa problema 
accesului la independență al Nami
biei. eliminarea apartheidului și 
discriminării rasiale în R.S.A.

Lucrările Conferinței Uniunii In
terparlamentare au fost deschise de 
președintele tăriî-gazdă. Râul Al- 
fcxnsin.

BEIRUT 6 (Agerpres). — In pofida 
unui acord de încetare a focului 
încheiat duminică între reprezen
tanți ai organizației politico-militare 
„Amal" și combatanți palestinieni, 
în zona taberei de refugiați Rashi- 
diyeh, de la sud de Tyr, au fost 
semnalate, luni, lupte sporadice. 
Potrivit agențiilor internaționale de 
presă, săptămînă trecută, în cursul 
luptelor care au avut loc in zona 
acestei tabere, locuită de aproxima
tiv 17 000 de refugiați, și-au pierdut 
viața patru persoane și alte 15 au 
1'ost rănite.

Pe de altă parte, luni dimineața, 
avioane de luptă israeliene au bom
bardat localități din regiunea Akkar 
din nordul Libanului, acesta fiind 
cel de-al 12-lea raid aerian al Israe
lului asupra acestei țări de la în
ceputul anului. Raidul a fost confir
mat și de un purtător de cuvînt al 
Ministerului israelian al Apărării, 
care a arătat că la el au luat parte 
opt avioane militare, relevă agenția 
Reuter.

CAIRO 6 (Agerpres). — Intr-un 
discurs .rostit la Cairo, președintele

Egiptului, Hosni Mubarak, a subliniat 
importanța1 unei poziții arabe unite și 
s-a pronunțat in favoarea unui dialog 
obiectiv între liderii țărilor arabe. El 
a spus că relațiile Egiptului cu ță
rile arabe sînt bazate pe respectul 
reciproc.

Re.ferindu-se la problemele interne, 
șeful statului egiptean a evocat efor
turile depuse in prezent pentru depă
șirea crizei economice generate de o 
serie de factori.

KUWEIT 6 (Agerpres). — In ca
drul lucrărilor reuniunii Comitetului 
regional din Mediterana de est al Or
ganizației Mondiale a Sănătății, care 
se desfășoară la Kuweit, au fost sub
liniate condițiile grele din punctul de 
vedere al sănătății in care sînt ne- 
voiți să trăiască locuitorii din terito
riile arabe ocupate de Israel, ca ur
mare a măsurilor represive ale auto
rităților de ocupație. S-a cerut con
ducerii O.M.S. să întreprindă efor
turi pentru a determina autoritățile 
israeliene de ocupație să aprobe des
chiderea unui spital în Ierusalimul 
de est.

Evoluția situației energetice 
mondiale In dezbaterea 
reuniunii de la Cannes

PARIS 6 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Frapcois Mitterrand, a 
inaugurat, la Cannes, luarările celei 
de-a XIII-a Conferințe mondiale a 
energiei, la care participă circa 4 000 
de experți din 79 de țări, inclusiv 
din România.

Timp de o săptămînă. participan
tii vor trece în revistă evoluția si
tuației energetice mondiale din 1970 
pînă în prezent și relația care există 
intre creșterea economică si consu
mul energetic. Ei vor încerca, de 
asemenea, să identifice perspectivele 
de utilizare a diferitelor noi surse 
de energie.

Pentru întărirea 

colaborării regionale 

in Africa
KINSHASA 6 (Agerpres). — Co

municatul comun dat publicității la 
Kinshasa la încheierea vizitei ofi
ciale întreprinse în Zair de președin
tele Zambiei, Kenneth Kaunda, și a 
convorbirilor cu președintele Mobu
tu Șese Seko lansează un apel țări
lor africane la întărirea raporturilor 
de cooperare bilaterală, ca și în ca
drul forurilor regionale și subregio- 
nale, în conformitate cu prevederile 
„Planului de acțiune", de la Lagos, 
transmite agenția de presă Z.A.N.A.

Exprimînd preocuparea față de si
tuația care prevalează in Africa aus
trală, președinții celor două state con
damnă regimul minoritar rasist de la 
Pretoria pentru actele sale repetate 
de agresiune împotriva țărilor „din 
prima linie" și refuzul de a pune în 
aplicare rezoluția 435 a Națiunilor 
Unite referitoare la acordarea neîn- 
tîrziată a independenței Namibiei, 
aflată șub ocupația ilegală a R.S.A.

Analizînd stadiul și perspectivele 
dezvoltării relațiilor bilaterale, pre
ședinții Kenneth Kaunda și Mobutu 
Șese Seko au hotărît extinderea oleo- 
ducului Tanzania-Zambia, de la Ndo- 
la la Lubumbashi, în provincia Shaba 
din Zair, ca și întărirea cooperării 
intre companiile miniere ale celor 
două țări.

Dezvoltarea amplă, nestingherită a comerțului mondial 
condiție a progresului tuturor țărilor

Miniștrii economiei, comerțului 
sau finanțelor din țările membre ale 
Acordului General pentru Tarife și 
Comerț. între care și România — 
reuniți recent în localitatea uru- 
guayană Punta del Este — au con
venit lansarea unei noi runde de 
negocieri comerciale multilaterale 
(cea de-a opta in cele aproape patru 
decenii de existență a G.A.T.T.) — 
menită să contribuie la stăvilirea 
tendințelor protecționiste și la libe
ralizarea schimburilor economice 
dintre state. Rezultat al unor inten
se consultări prealabile desfășura
te în ultimul an la Geneva, decizia 
amintită a fost consemnată în docu
mentul final al reuniunii — „De
clarația ministerială" — care defineș
te atît obiectivele, cît și principiile 
și modalitățile de desfășurare a 
viitoarei runde de negocieri comer
ciale multilaterale; cunoscută și sub 
numele de „Runda Uruguay".

Stăvilirea protecționis
mului — obiectiv major. Rea_ 
lizarea consensului de la Punta de! 
Este a fost apreciat ca un rezultat 
pozitiv in cadrul eforturilor desfășu
rate pe plan internațional în ve
derea soluționării unor probleme 
deosebit de complexe și de grave 
din economia mondială, cum sînt 
cele legate de instabilitatea și 
dezechilibrele financiar-monetare. 
creșterea datoriei externe a țărilor 
în curs de dezvoltare, escaladarea 
rapidă a măsurilor protecționiste și 
prăbușirea preturilor la materiile 
prime. Efectele negative ale unor 
asemenea evoluții siht dintre cele 
mal grele : așa cum s-a subliniat 
în timpul dezbaterilor de la Punta 
del Este, pum atestă si ultimul ra
port al G.A.T.T.. pe fundalul slăbi
rii "bruște in 1985 a activității eco
nomice in lume și acutizării qrizei 
dezvoltării și a datoriilor externe, 
comerțul mondial a înregistrat un 
accentuat declin, ritmul său de creș
tere reducindu-se de la 9,5 la sută 
în 1984 la numai 3 la sută în 1985 
— declin mai pronunțat chiar decit 
cel al producției mondiale (de la 
5 la sută la 2 la sută). Specialiș
tii G.A.T.T. apreciază că în prezent 
circa 60 la sută din comerțul mon
dial se află sub incidența unor mă
suri protecționiste.

în aceste condiții, este pe deplin 
justificată si bine venită înscrierea 
in „Declarația ministerială" a hotă- 
ririi de a se acționa pentru stăvi
lirea protecționismului și eliminarea 
oricăror obstacole din calea schim
burilor economice, pentru edificarea

unui sistem comercial multilateral 
mai deschis și mai stabil, care să 
favorizeze progresul tuturor statelor.

In același spirit de înțelegere re
ciprocă și de respect față de poziția 
fiecărui partener s-a reușit să se 
realizeze convergenta necesară 
adoptării celorlalte obiective ale 
viitoarelor negocieri, care vizează 
dezvoltarea comerțului mondial prin 
reducerea si eliminarea taxelor va
male. a restricțiilor cantitative șl al
tor obstacole netarifare, prin lăr
girea aocesului țărilor in curs de 
dezvoltare la piețele statelor dezvol
tate ; cuprinderea unei părți mai 
mari a schimburilor comerciale in 
cadrul unor reglementări multilate
rale convenite, eficiente și cu carac
ter obligatoriu : perfecționarea sis

de dezvoltare, de finanțare și comerț, 
în același timp, țările în curs de 
dezvoltare au insistat asupra nece
sității de a se crea un climat favo
rabil, de încredere și responsabili
tate. pentru viitoarele negocieri 
prin includerea în declarație a unor 
angajamente care să prevadă ca pe 
timpul negocierilor să nu se intro
ducă noi măsuri restrictive si să fie 
eliminate progresiv cele existente.

Convenirea domeniilor care să for
meze obiectul negocierilor pro- 
priu-zise a suscitat cele mai îndelun
gate discuții și negocieri, datorită 
pozițiilor divergențe existente atît 
în cadrul țărilor dezvoltate (în spe
cial a acelora din „triunghiul" 
S.U.A., Japonia și Piața comu
nă). cît și între acest grup de

examinarea progreselor înregistrate 
în realizarea obiectivelor și angaja
mentelor din „Declarația ministe
rială". Negocierile propriu-zise se 
vor desfășura în două grupe : prima, 
pentru mărfuri, care își va stabili 
subgrupe pe domenii specifice, și a 
doua, pentru servicii, ce va funcțlo- 
ha separat, dar va trebui să aplica 
procedurile și practicile G.A.T.T. Re
zultatele negocierilor de fond, pre
văzute să înceapă în prima parte a 
lui 1987 și să dureze 4 ani, vor fi 
evaluate în cadrul unei reuniuni spe
ciale, la nivel ministerial, a țărilor 
membre ale G.A.T.T., care va hotărî 
asupra aplicării măsurilor convenite 
in cadrul noii runde.

Adoptarea prin consens a Declara
ției ministeriale și lansarea „Rundei

PE MARGINEA REUNIUNII MINISTERIALE
A G.A.T.T. DE LA PUNTA DEL ESTE

temului G.A.T.T. prin luarea în con
siderare a schimbărilor de structu
ră suferite de-piața materiilor pri
me și a gravelor ei dificultăți. Se 
are in vedere, de asemenea. îmbu
nătățirea condițiilor de deșțășurare 
a comerțului internațional, astfel 
incit țările cu datorii să-și poată 
achita obligațiile financiare externe, 
precum și o acțiune convergentă 
menită să întărească interdepen
dența între politicile comerciale și 
celelalte politici economice, să ame
lioreze funcționarea sistemului co
mercial internațional si să sporească 
fluxul de resurse financiare spre 
țările în curs de dezvoltare.

Regim preferențial pen
tru țările în curs de deivol- 
tare Principiile chemate să 
călăuzească negocierile din cadrul 
„Rundei Uruguay" — și în baza 
cărora țările membre ale G.A.T.T. 
își vor acorda concesii reciproce — 
iau in considerare situația specială 
a țărilor în curs de dezvoltare. Ast
fel, se prevede ca în cadrul nego
cierilor să se aplice prevederile șl 
deciziile G.A.T.T. privind acordarea 
unui tratament diferențiat și mai fa
vorabil pentru țările în ours de dez
voltare, precum și principiul după 
care țările dezvoltate nu vor căuta 
să obțină, iar statele în curs de dez
voltare nu vor fi obligate să acorde 
concesii incompatibile cu nevoile lor

state și cel al țărilor în, curs de 
dezvoltare. în cele din urmă, in 
declarație au fost incluse dome
nii tradiționale, care au făcut și 
pină acum obiectul activităților 
G.A.T.T. și al precedentelor runde 
de negocieri comerciale multilatera
le. ca și domenii noi, pentru care 
au insistat, țările capitaliste dezvol
tate. Din primul grup fac parte : 
reducerea și eliminarea tașelor va
male, a obstacolelor netarifare, in 
special a restricțiilor cantitative 
ce afectează comerțul cu produse 
care prezintă un interes deosebit 
pentru țările in curs de dezvoltare ; 
îmbunătățirea regulilor de desfășu
rare a comerțului internațional re
feritoare la introducerea măsurilor 
de protecție a piețelor interne (clau
ze de salvgardare), ameliorarea me
canismului și procedurilor de regle
mentare a diferendelor, a regimu
lui subvențiilor și al taxelor com
pensatorii. In cel de-al doilea grup 
s-au inclus : comerțul cu servicii, 
protecția dreptului de proprietate 
intelectuală (comerțul cu mărfuri 
contrafăcute), efectele restrictive 
asupra comerțului ale investițiilor de 
capital străin, comerțul cu produse 
ale tehnologiei de virf.

în vederea organizării negocieri
lor. a fost constituit un Comitet de 
negocieri comerciale multilaterale, 
deschis tuturor țărilor care au fost 
admise să participe la noua rundă — 
comitet ce urmează să asigure coor
donarea generală a negocierilor.

Uruguay" constituie o decizie politi
că semnificativă pentru dorința ță
rilor participante de a angaja trata
tive în vederea obținerii unor rezul
tate concrete în direcția liberalizării 
comerțului mondial. Desigur, pe 
parcursul lucrărilor s-au manifestat 
unele abordări și puncte de vedere 
diferite, îndeosebi din pricina fap
tului că dificultățile ce confruntă ță
rile participante nu sînt aceleași, nici 
la fel de acute. Dar faptul că in 
cele din urmă s-a putut ajunge la 
formule de compromis demonstrea
ză că ceea ce a prevalat a fost înțe
legerea. dorința ca în această etapă 
să se ajungă la un acord de lansare 
și organizare a negocierilor, care să 
dea posibilitatea fiecărei țări să-și 
promoveze interesele specifice și să 
devină parte la acele înțelegeri care 
vor corespunde acestor interese.

Poziția constructivă a 
României — in consens cu in
teresele tuturor popoarelor. 
Delegația română la Conferința mi
nisterială a G.A.T.T. a prezentat pe 
larg poziția României, consideren
tele și aprecierile președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind situația 
gravă cu care se confruntă economia 
mondială, precum și necesitatea con
centrării eforturilor in direcția sto
pării actualelor tendințe protecțio
niste, pentru continuarea procesu
lui de liberalizare a comerțului in

ternațional și găsirea de soluții echi
tabile la problemele ce afectează 
țările in curs de dezvoltare. Rele- 
vind implicațiile nefavorabile ale 
climatului economic internațional, 
tara noastră a arătat că aceasta im
pune acțiuni hotărîte pentru conve
nirea, prin negocieri, a unor măsuri 
eficiente de accelerare a progresului 
economic și social al tuturor statelor, 
cu luarea în considerare a unui tra
tament mai favorabil pentru țării® 
in curs de, dezvoltare.

în vederea atingerii unui azemo- 
nea obiectiv. România s-a pronunțat 
pentru soluționarea globală a pro
blemei datoriei externe, considerind 
necesară adoptarea unui ansamblu 
de măsuri care să prevadă anularea 
datoriei celor mai sărace țări, redu
cerea substanțială a tuturor dato
riilor, o reeșalonare pe 15—20 de ani 
a restului datoriei cu o dobîndâ de 
3—4 la sută, acordarea de noi credi
te țărilor în curs de dezvoltare. în 
condiții avantajoase, stabilirea unui 
plafon pentru plățile anuale în con
tul datoriei externe care să nu depă
șească 10 la sută din înoasările ob
ținute din exporturi de țările debi
toare.

Militantă fermă pentru găsirea de 
soluții numai prin tratative, țara 
noastră a acționat. în toate etapele 
pregătirii noii runde, pentru elabo
rarea unei declarații finale care să 
reflecte în primul rînd voința poli
tică a țărilor de a se angaja pe 
calea unor transformări înnoitoare în 
sistemul comercial internațional. De 
asemenea. România a exprimat în
crederea că problemele concrete, atît 
în domeniile tradiționale, cît. și în 
cele noi vor fi soluționate pe 
parcursul negocierilor, la care «ă 
participe toate țările interesate. In 
același timp, țara noastră a arătat 
că poziția ei in viitoarele negocieri 
va fi determinată în funcție de 
avantajele și obligațiile care ii vor 
reveni și va depinde direct de mo
dul în care interesele ei comerciale 
specifice își vor găsi o reflectare 
corespunzătoare in rezultatele nego
cierilor.

In acest spirit. România înțelege 
să aducă in continuare o contribuție 
constructivă în vederea finalizării 
noii runde cu rezultate care să fa
ciliteze liberalizarea comerțului 
mondial, să asigure o largă colabo
rare economică internațională. în 
concordantă cu interesele tuturor 
statelor, ale cauzei destinderii, pro
gresului și păcii în lume.

Alexandra NI CULES CU 
Livlu PAUNESCU

Noi amenințări ale R.S.A. 
ia adresa statelor „din prima linie"

DAR ES SALAAM 6 (Agerpres). — 
Președintele Țanzaniej, Aii , Hasșan 
Mwinyi, a cerut tuturor locuitorilor 
țârii, să-și întărească vigilenta pen
tru a face față unei posibile agresiuni 
sud-africane împotriva statelor „din 
prima linie", transmite agenția tan- 
zaniană de presă. în cadrul unei alo
cuțiuni rostite in orașul Songea. din 
sudul Tanzaniei, președintele Hassan 
Mwinyi a arătat că poporul său nu 
poate ignora amenințările R.S.A. în 
momentul în care regimul rasist d? 
la Pretoria este condamnat și respins 
de către întreaga comunitate inter
națională.

Sursa citată precizează că. în ulti
ma vreme, cele șase țări „din prima 
linie" — Zambia. Zimbabwe, Angola, 
Botswana, Mozambic și Tanzania — 
au fost ținta unor repetate amenin
țări de agresiune din partea R.S.A.. 
în vreme ce jupta împotriva aparthei
dului cunoaște cote din ce în ce mai 
ridicate in întreaga Africă australă.

HARARE 6 (Agerpres). — Repre
zentantul din capitala Republicii 
Zimbabwe al Congresului Național 
African (A.N.C.), principala forma
țiune politică a populației negre din 
R.S.A.. interzisă de autoritățile rasis
te, a declarat că sâlută măsurile ame
ricane de sancțiuni, hotărîte de Con
gresul S.U.A., împotriva guvernanți
lor albi sud-africani. EU a subliniat că 
inițierea de sancțiuni internaționale 
împotriva regimului rasist sud-afri- 
can reprezintă, în același timp, o sti

mulare a acțiunilor patrioților și 
luptătorilor negri pentru eradicarea 
apartheidului. O dată cu aceste sanc
țiuni trebuie însă să intensificăm 
lupta de masă împotriva regimului 
opresiv din R.S.A. — a adăugat re
prezentantul A.N.C.

PRETORIA 6 ^Agerpres). — La un 
miting de masă, Mangosuthu Buthe- 
lezi, șeful comunității Zulu — numă- 
rind aproximativ 6 milioane de negri 
— a respins orice fel de negocieri 
între .liderii politici ai populației de 
culcate și conducătorii minorității 
albe în condițiile în care șeful re
gimului de la Pretoria. Pieter Botha, 
nu consideră întreaga tară ca o enti
tate și nu acceptă formarea unui 
parlament unic, cu puteri depline — 

’informează agenția Reuter. „Africa 
de Sud este o singură țară, cu un sin
gur popor și cu un singur destin și. 
ca atare, organismul legislativ central 
trebuie să fie un parlament unic" — 
a menționat liderul populației Zulu. 

- El răspunde, astfel, propunerii lui 
Pieter Botha de a se institui un or
ganism la care să participe reprezen
tanții tuturor comunităților menit 
numai să facă propuneri privind le
gislația, tării. încă de Ig lansarea a- 
cestei idei, toți liderii populației ne
gre, majoritare, au criticat un astfel 
de organism, pe care l-au caracteri
zat drept lipsit de prerogative, în 
fond o nouă încercare de a perpetua 
apartheidul în haine noi.

| CONVORBIRI. La Havana au 
I avut loc convorbiri între Fidel 

Castro, prim-secretar al C.C. al

IP.C, din Cuba, președintele Con
siliului de Stat, și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba, și 
Eduard Șevardnadze. membru al

I Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
I ministrul afacerilor externe al 

U.R.S.S., care a făcut o scurtă vi- 
Izită în Cuba, anunță agenția 

T.A.S.S. Convorbirile au pus in 
evidență hotărîrea comună de a

I întări colaborarea și prietenia din
tre cele două partide și popoare, 
arată T.A.S.S., adăugind că s-a 
procedat, de asemenea, la un schimb

Ide opinii privind situația interna
țională.

LA T DIGUL INTERNAȚIONAL 
I DE LA PLOVDIV, conducerea Ca- 
| merei de comerț a R.P. Bulgaria 

a decernat diploma și medalia de 
Iaur pentru locomotiva electrică 

românească de 5 100 kW, care a 
fost expusă la acest tîrg împreună 
cu alte produse ale construcțiilor 

Ide mașini din țara noastră.
SE EXTINDE OPOZIȚIA IN 

CHILE. Potrivit unui sondaj de 
I opinie publicat la Santiago de

Chile, peste 60 la sută din persoa
nele chestionate se opun stării d« 

I urgență, măsură adoptată de auto
ritățile militare pentru a preîntîm- 
pina acțiunea opoziției In țară — 
informează agenția Reuter.

INAUGURARE. Primul ministru 
' al guvernului norvegian, Gro Har- 
Ilem Brundtland, a inaugurat Mu

zeul internațional de artă a copii
lor, deschis la Oslo. Printre lucră
rile prezentate în cadrul muzeului 

Isint expuse și picturi ale unor 
copii români, care au ca temă pa
cea și prietenia pe planeta noastră.

1 VIZITA. Primul ministru al Mal- 
I tei, Carmelo Bonnici. a efec

tuat o vizită la Tripoli, unde a
> avut convorbiri cu Abdel Salam 

Jalud, membru al conducerii revo- 
' luționâre a Jamahiriei Arabe Li

biene Populare Socialiste. In cen- 
I trul atenției s-au aflat probleme 
| privind securitatea în zona Medi- 

teranei și relațiile bilaterale. Intr-o 
I declarație acordată agenției Jana, 

citată de agenția France Presse, 
Carmelo Bonnici a apreciat că „în-

Itîlnirile libiano-malteze au o sem
nificație deosebită în actualul sta
diu al luptei comune pentru trans
formarea Mediteranei într-o zonă 

Ia păcii, securității și cooperării".
DEMONSTRAȚII. într-o serie de 

orașe din Haiti au avut loc noi 
I demonstrații împotriva Consiliului 
I Național de Guvernămînt, partici- 

panții apreciind că politica aces- 
Ituia contravine intereselor popu

lare. In urma ciocnirilor între ma- 
nifestanți și poliție, în orașul Go- 
naives au fost rănite șapte per- 

I soane, anunță agenția A.D.N.

CONFERINȚA. La Geneva au I 
început lucrările celei de-ă 79-a | 
Conferințe a Organizației țărilor 
exportatoare de petrol (O.P.E.C.), i 
la nivel de miniștri. Pe ordinea de I 
zi se află înscrisă problema pre- ' 
lungirii pînă la sfîrșitul acestui an 
a acordului cu privire la limita- I 
rea producției de petrol. încheiat | 
in cursul conferinței precedente. 
După cum se știe, la începutul i 
lui august acest an, miniștrii din 
cele 13 țări membre ale O.P.E.C. 
au hotărît să reducă cu 4 milioa
ne barili volumul producției zil
nice de petrol și au stabilit cote- I 
le individuale la nivelul lui decem
brie 1985. Așa cum a demonstrat | 
întilnirea premergătoare acestei | 
conferințe, nu toate țările membre 
ale organizației se pronunță în fa- i 
voarea prelungirii acordului men
ționat. ’

PENTRU APARAREA MONU- I 
MENTELOR. Un lanț uman format | 
din mii și mii de oameni a încon
jurat unul dintre sectoarele cen- . 
trale ale Romei, impiedicind tre- I 
cerea automobilelor. Demonstrau- I 
ții ou cerut autorităților închide
rea centrului istoric al orașului j 
pentru automobile, tntrucit, așa I 
cum afirmă specialiștii, gazele de 
eșapament și trepidațiile duc la . 
distrugerea monumentelor de arhi- | tectură și artă. I
t

REZULTATE. La Bonn au fost I 
date publicității rezultatele alege- | 
rilor comunale desfășurate, dumi
nică. în landul vest-german Saxo- ■ 
nia Inferioară. Potrivit comunica- | 
tului oficial, citat de agenția 1 
D.P.A.. Uniunea Creștin-Democrată 
și Partidul Liber-Democrat (mem- | 
bre ale coaliției guvernamentale) | 
au pierdut teren în favoarea Parti
dului Social-Democrat și a Parti- i 
dului Ecologist. Astfel, U.C.D. a I 
obținut 46 la sută din voturi, față 1 
de 50,2 la sută la scrutinul din 
1981. iar P.L.D. — 4,9 la sută. în- 
registrind un recul de 1.5 la sută. I 
în schimb, P.S.D. a înregistrat o 
creștere de 3.6 la sută, întrunind i 
40.5 la sută din voturi, iar Parti- I 
dul Ecologist — 5,4 la sută, cu 1,8 
la sută mai mult. .

LA INNSBRUCK (Austria) au j 
început, luni, lucrările celui de-al 
37-lea Congres internațional de as- . 
tronautică, la care participă peste I 
1000. de oameni de știință, juriști, • 
cosmonauți. informează agenția 
United Press International.

UN AVION cu zbor la mare alti
tudine. aparținînd forțelor milita
re americane, a pătruns luni. în I 
scopuri de recunoaștere. în spațiul | 
aerian al R.P.D. Coreene. în zona 
de la est de Kosong. în cursul lu- i 
nii septembrie, relevă agenția I 
A.C.T.C., au avut Ioc alte 12 ase- * 
menea zboruri cu caracter de . 
spionaj.

UN COMUNICAT AL AGENȚIEI T.A.S.S.
MOSCOVA 6 (Agerpres). — Agen

ția T.A.S.S. informează că în pe
rioada 3—6 octombrie 1986 echipajul 
submarinului sovietic, la bordul că
ruia s-a produs o avarie, precum și 
echipajele sovietice venite în sprijin 
s-au străduit să mențină nava în 
stare de plutire. In pofida eforturi
lor depuse, submarinul nu a putut 
fi salvat.

La 6 octombrie, ora 11,03. nava 
s-a scufundat la mare adîncime. E- 
chipajul a fost evacuat pe navele 
sovietice venite în sprijin. Nu exis

tă pierderi în rîndul echipajului. !n 
afară de victimele despre care s-a 
anuntat la 4 octombrie, menționează 
agenția citată.

Circumstanțele care au dus la scu
fundarea submarinului continuă să 
fie examinate, dar cauza nemijloci
tă a fost pătrunderea apei in inte
riorul navei. Reactorul a fost oprit. 
Potrivit concluziilor specialiștilor, 
este exclusă posibilitatea unei ex
plozii nucleare sau a infestării ra
dioactive a mediului înconjurător, 
precizează T.A.S.S.
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