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PLANUL PE ACEST AN
- REALIZAT INTEGRAL, 
LA TOȚI INDICATORII!

LUCHflRILE DE BftZfl DIN flGBICULTOHfi 
- ÎNCHEIATE, IN CELE MAI BUNE 

CONDIȚII, IN ACEASTA SflPTflMlNft!
RECOLTAREA

— cu toate forțele, cu toate mijloacele!
9 Prin mobilizarea puternică și participa

rea la muncă in cimp a tuturor forțelor de la 
sate și utilizarea din plin a mijloacelor meca
nice, pretutindeni este posibil și necesar ca 
în această săptămină să se încheie recoltarea 
porumbului, soiei și cartofilor pe toate supra
fețele cultivate.
• Sfecla de zahăr trebuie adunată și livra

tă in întregime la fabricile de prelucrare în 
cel mult 10 zile.
• In continuare, trebuie să se acorde ma

ximă atenție concentrării forțelor necesare in 
vii, livezi și grădini, pentru ca in cel mai scurt 
timp intreaga producție de struguri, fructe și 
legume să fie strinsă in totalitate și expediată 
cu promptitudine la piețe, locurile de depozi
tare sau prelucrare.

® In nici un loc recoltarea nu poate fi so
cotită ca încheiată decît atunci cind s-au asi
gurat strîngerea și depozitarea în totalitate a 
cocenilor și a celorlalte resturi vegetale care 
constituie importante surse de nutrețuri pen
tru hrana animalelor.

© In fiecare unitate agricolă și în fiecare 
județ, organele de partid și agricole au dato
ria de a lua măsuri energice pentru ca recol
tarea să se facă in totalitate, in condiții de 
bună calitate, evitindu-se pierderile de orice 
fel, astfel incit la porumb, soia, cartofi și 
sfecla de zahăr producția adunată și rapor
tată să se situeze la nivelul evaluării făcute de 
organele de specialitate.

TRANSPORTUL Șl DEPOZITAREA 
întregii producții — pe primul plan!

• La această dată se află pe cimp, in gră
mezi, sub cerul liber mari cantități de porumb, 
sfeclă de zahăr, cartofi și alte produse agri
cole, ceea ce impune să se acționeze cu toate 
forțele și cu toate mijloacele pentru urgenta
rea transportului, depozitării și conservării in 
cele mai bune condiții a intregii recolte de 
toamnă.
• In mod deosebit, comitetele județene de 

partid trebuie să întreprindă măsuri hotărite 
pentru a asigura ca pină simbătă intreaga 
cantitate de porumb culeasă și aflată încă pe 
cimp să fie transportată și pusă la adăpost.
• Pretutindeni, prin măsurile. întreprinse, 

este nevoie să se asigure transportul și înma- 
gazinarea în depozite unice a intregii canti
tăți de porumb.
• Acolo unde distanțele pînă la bazele de 

recepție sînt mai mari, să se organizeze depo
zitarea provizorie a porumbului în cimp, după

tehnologia bine cunoscută, în evidența orga
nelor de contractare și achiziții ale produselor 
agricole.
• Pretutindeni să se ia măsuri pentru întă

rirea ordinii în folosirea mijloacelor auto și 
respectarea riguroasă a graficelor de lucru 
stabilite în fiecare zi.
• Pentru grăbirea transportului producției 

este absolut necesar ca in toate unitățile 
agricole să se asigure folosirea din plin, pe 
lingă mijloacele mecanice special repartizate, 
și a tuturor celorlalte mijloace din dotarea 
stațiunilor de mecanizare și a cooperativelor 
agricole., inclusiv a tuturor atelajelor existente 
pe raza localităților.
• Organizarea exemplară a activității, în 

cimp — la încărcat, și în bazele de recepție — 
la descărcat, este hotăritoare pentru folosirea 
cu randament maxim a fiecărui mijloc de 
transport și efectuarea numărului de curse 
stabilite în fiecare zi prin program.

Arteră feroviară 
modernă

A intrat în funcțiune noua li
nie de cale ferată Satu Mare — 
Negrești-Oaș cu ecartament 
normal cu o lungime de 41 km, 
care’ o înlocuiește pe cea cu 
ecartament îngust de pină a- 
cum. în prezent, pe intregul 
traseu dat in exploatare Circulă 
trenuri .de marfă, iar pe porțiu
nea Satu Mare — Livada circu
lă și tr'enuri de persoane, care 
iși vor prelungi cursele pe mă
sura încheierii lucrărilor de fi
nisare la noile stații construi
te. De asemenea, se află in sta
diu de finalizare și lucrările la 
tronsonul din prelungirea aces
tei linii, între localitățile Ne
grești-Oaș — Bixad (6 km). 
Noua arteră de circulație fero
viară, de-a lungul căreia sint 
construite cinci stații noi, nu
meroase poduri și podețe, pre
zintă însemnate avantaje eco
nomice și sociale pentru zona 
Oașului, care în ultimele două 
decenii a cunoscut o puternică 
dezvoltare industrială, Astfel, 
crește considerabil traficul de 
mărfuri și de călători și se re
duce de trei ori durata de trans
port. Realizatori? valoroasei lu
crări sint constructorii Antre
prize! construcții-montaj din 
Regionala că! ferate Cluj. 
(Octav Grunieza).

Ritm intens de lucru 
la Porțile de Fier II
Cu fiecare zi. montorii de pe 

șantierele hidrocentralei Porțile 
de Fier II înscriu in graficele 
de execuție ritmuri superioare 
celor prevăzute în plan. Reali- 
zind o înaltă productivitate pe 
fiecare schimb, colectivele de 
aici au reușit aaum să așeze pe 
poziție peste 70 Ia sută din uti
lajele și instalațiile de la turbi
na nr. 8 de 27 MW ce se mon
tează tn centrala electrică ro
mânească. Angajamentul mon- 
torilor : de a scurta cu cel pu
țin o lună de zile perioada de 
montaj la această turbină, în 
comparație cu turbina nr. 7, 
pusă cu puțin timp în urmă în 
paralel cu sistemul energetic 
național. (Virgiliu Tătaru).

în mod firesc, activitatea de . co
merț exterior a țării noastre nu 
poate fi apreciată in afara conjunc
turii economice internaționale. Re- 
ferindu-se la această problemă, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, sublinia la 
cel de-al Hl-lea Congres al oameni
lor muncii necesitatea ca fiecare mi
nister, fiecare centrală și unitate e- 
conomică să acționeze cu toată hotă- 
rirca pentru înfăptuirea politicii ge
nerale de extindere a relațiilor eco
nomice interna
ționale. , pentru 
realizarea la timp 
și de calitate a 
producției de ex
port, iacind totul 
ca produsele,
românești să fie 
competitive și 
comparabile cu 
cele mai bune 
produse similare 
pe plan mondial. 
Din această
orientare progra
matică a condu
cerii partidului și 
statului nostru se 
desprinde cu cla
ritate cerința de 
a se desfășura o 
activitate tot mai 
susținută, la 
toate nivelurile 
pentru înnoirea 
și . modernizarea 
producției, în 
strînsă concor
danță cu tendin
țele manifestate 
în celelalte țări 
ale lumii, și în 
special în cele 
puternic dezvol
tate din punct de 
vedere indus
trial, în așa fel 
incit planul la export să poată fi 
îndeplinit ritmic, integral, în condi
ții calitative ireproșabile.

Practic, in- fiecare întreprindere 
cu sarcini în acest domeniu activi
tatea trebuie astfel organizată incit 
producția pentru export să fie reali
zată cu prioritate, de regulă în 
prima jumătate a fiecărei luni. 
Această cerință trebuie respectată 
cu atit mai mult acum, în ultimul 
trimestru al anului, cind este absolut 
necesar ca toate contractele înche
iate cu partenerii de peste hotare 
să fie onorate la termenele stabi
lite șl, dacă este posibil, chiar în 
avans. T.«i ora actuală, în toate În
treprinderile și județele se cunosc 
cu precizie contractele ce trebuie 
onorate atit în luna octombrie, cit și 
pînă la sfirșitul anului. Totul de
pinde acum de activitatea fiecărui 
colectiv de oameni ai muncii, de 
măsurile care se iau în fiecare în
treprindere pentru organizarea te
meinică a producției, pentru asigu
rarea unei bune aprovizionări teh- 
nico-materiale și realizarea întregu

lui fond de marfă contractat fă înalt 
nivel calitativ. Totodată, este nece
sar ca organele și organizațiile de 
partid să se implice mai mult, direct 
in soluționarea promptă a tuturor 
problemelor de care depinde reali
zarea exemplară a planului Ia export 
pe luna octombrie și pe intregul an, 
precum și in perspectivă.

Analiza atentă, sistematică a feno
menelor de pe piața externă este cu 
atit mai necesară in condițiile actin
iei revoluții științifico-tehriice,. care

PRODUCȚIA PENTRU EXPORT 
asigurată ritmic, la înalt 

nivel calitativ!
• Zi de zi să se urmărească cu prioritate reali

zarea în cele mai bune condiții a produselor contrac
tate cu partenerii de peste hotare ;

• întreprinderile specializate pentru producția de 
export — modele de bună, organizare și promptitudine ;

• Organizațiile de partid din întreprinderi să asi
gure o puternică mobilizare a tuturor' forțelor pentru 
realizarea cu prioritate a exportului.

determină schimbări rapide în struc
tura producției, a tehnologiilor apli
cate și, de aici, în orientarea cererii 
și ofertei. în ultimii ani, in exportul 
mondial de fevi din oțel, de pildă, 
s-a înregistrat o creștere cantitativă 
apreciabilă, ceea ce trebuie desigur 
reținut. Și mai important este însă 
faptul că s-a manifestat o orientare 
tot mai pronunțată a cererii spre 
sortimentele calitativ superioare, da
torită influentei unor factori tehnici 
din industria extractivă : mărirea 
edîncimii forajelor, inclusiv a celor 
submarine ; existșnța unor condiții 
deosebite de exploatare, caracteri
zate prin temperaturi, înalte sau 
foarte scăzute, prezența mediilor aci
de sau bazice ș.a. în consecință, în 
structura cererii s-a produs un fe
nomen de creștere a ponderii sorti
mentelor de țevi din oțeluri aliate, 
inoxidabile, refractare și termosta- 
bile.

Un alt exemplu. Potrivit unul stu
diu efectuat de Rand Corporation se 
prevede ca, în perspectiva următo
rilor ani, să aibă loc inovații deose

bit de. importante în producția șl co
merțul cu anvelope. Astfel, se pre
conizează ca in acest domeniu să se 
elimine roata de rezervă (ca urmare 

,.a producerii de anvelope run-flat), 
să se realizeze anvelope turnate, an
velope rezistente la penetrări, noi 
tipuri constructive și designurl re
voluționare, să se automatizeze com
plet fabricația, să se. folosească mo
dele matematice pentru studierea 
comportării anvelopelor, să se asi
gure sisteme de menținere a pre

siunii (cu dispo
zitive de averti
zare la bordul 
autovehiculelor), 
sisteme de secu
ritate împotriva 
exploziilor ș.a.

Concluziile cu 
se desprind din 
aceste exemple 
au un grad de 
valabilitate’ <nai 
general. Tn pri
mul rind este 
limpede că atit 
întreprinderile de 
comerț exterior 
din tara noastră, 
cit și cele indus
triale au obliga
ția să se infor
meze cu tot co 
apare nou pe 
piața externă, să 
cunoască studiile 
de prognoză care 
se fac, să fie la 
curent cu tendin
țele manifestate 
la un moment dat 
intr-o țară sau 
alta. Fără îndoia
lă, construcția 
unor echipamen
te specifice de fa
bricație, formule
le unor compuși 

chimici sau materiale pot fi și de 
regulă sînt secrete ale fiecărui pro
ducător. Pregătirea profesională, cu
noștințele tehnice ale muncitorilor și 
specialiștilor din țara noastră, dota
rea întreprinderilor industriale. sint 
însă de natură să asigure realizarea de 
noi și noi inovații, de progrese sub
stanțiale în toate domeniile de acti
vitate. Practic, nu . există întreprin
dere sau platformă industrială înăl
țată în anii socialismului care să nu 
poată realiza și oferi cu succes la 
export produse de înaltă calitate și 
tehnicitate, pe deplin competitive cu 
cele similare existente la ora actua
lă pe piața externă. Și aceasta 
deoarece, potrivit orientărilor. In
dicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, dezvoltarea puter
nică a forțelor de producție, a între
gii economii naționale s-a făcut tn 
strînsă corelare cu necesitatea inten-

Ion TEODOR
(Continuare in pag. a Il-a)

INSĂMÎNTĂRILE 
terminate neîntirziat!

Produse noi, 
moderne

Preocupîndu-se stăruitor de 
înnoirea și modernizarea pro
ducției. tînărul colectiv al Com
binatului de fire sintetice din 
Vaslui a introdus In fabricație, 
in perioada care a trecut din 
acest an, noi produse, cu ajuto
rul unor tehnologii de mare 
randament ce asigură valorifi
carea superioară a materiei 
prime.

— Cel mai nou produs asimi
lat zilele acestea în fabricație — 
ne spune inginerul Mircea Cio- 
banu. directorul unității — este 
un fir poliesteric texturat, de 
mare finețe și foarte rezistent 
la solicitările mecanice și la lu
mină. El este destinat confec
ționării tapiseriei pentru auto
turisme. Menționăm că noul fir 
se produce după o tehnologie 
proprie, elaborată de colectivul 
combinatului nostru. Avanta
jele noii tehnologii : se dublea
ză productivitatea muncii, con
sumul de energie electrică este 
diminuat cu aproape 50 la sută 
și se asigură o înaltă calitate a 
produselor. (Petru Necula).

• Cea mai urgentă lucrare este efectuarea 
arăturilor in cel mult două zile pe toate su
prafețele ocupate cu porumb sau alte culturi 
după care urmează griul.

© In acest scop, trebuie mobilizate forțe 
suplimentare pentru eliberarea rapidă de 
resturile vegetale a terenurilor, urmind ca la 
executarea arăturilor și pregătirea solului ac
tivitatea să se organizeze în schimburi pre
lungite sau in două schimburi.
• Cerința esențială pentru încadrarea se

mănatului în perioada optimă este ca zi de zi 
vitezele de lucru stabilite să fie depășite sub

stanțial, prin folosirea din plin a agregatelor 
de semănat din zori și pină se intunecă.
• Urgentarea însămințării griului trebuie 

să fie însoțită pretutindeni de o grijă și răs
pundere sporite din partea specialiștilor și a 
mecanizatorilor pentru efectuarea tuturor lu
crărilor la un inalt nivel agrotehnic.

® Pe măsură ce forțele mecanice se elibe
rează de la lucrările agricole de sezon, ele 
trebuie concentrate zi și noapte la executarea 
intr-o perioadă cit mai scurtă a arăturilor de 
toamnă pe toate suprafețele prevăzute.

întreprinderea de utilaj tehnologic din Buzău. Aspect din secția cazangerie grea
Foto : E. Dîchiseanu

' • reportaje • însemnări •

Un oraș harnic și mîndru ca oamenii Bărăganului

ZOOTEHNIA
—pregătită temeinic pentru sezonul rece!
• Pentru economisirea stocurilor de furaje 

necesare în perioada de iarnă, în toate uni
tățile agricole care au condiții, animalele să 
fie scoase și tinute pe pășuni sau miriști cit 
permite timpul.
• O acțiune care trebuie să mobilizeze in 

aceste zile pe toți crescătorii de animale și, 
deopotrivă, conducerile unităților agricole o 
constituie strîngerea în totalitate, depozitarea 
și conservarea in bune condiții a tuturor fu

rajelor grosiere — cocenii, vrejii de soia, cole- 
tele de sfeclă de zahăr și altele - pentru a se 
crea rezerve cit mai mari de furaje pentru 
sezonul rece.
• Apropierea timpului friguros impune ca 

in toate fermele zootehnice să fie luate mă
suri pentru pregătirea corespunzătoare a 
adăposturilor, asigurarea surselor de apă și 
funcționarea bucătăriilor furajere.

Gheorghe Moise e mun
citor specialist la filatura 
de bumbac. A lucrat mai 
intii la construcția între
prinderii.

— Era in 1970 — ne
spune el. Se ridicaseră 
doar cițiva stîlpi de susți
nere. Am dat o mină de 
ajutor și noi, cei care ur
mam să facem montajul 
utilajelor, să grăbim lucră
rile. Ardeam de nerăbdare 
să trecem la montajul biju
teriilor de mașini fabricate 
la Cluj și la Tirgu Mureș. 
Era un lucru deosebit — 
prindea contur una dintre 
primele fabrici pe noua 
platformă industrială a 
Sloboziei ialomițene. Păi, 
știți dumneavoastră ce 
era Slobozia, ce tîrg mo
dest, ce oraș de cîmpie, vai 
de capul lui ? Să vă spun 
eu, că sînt aici de la 
începuturile lui, de cind 
s-au ridicat primele 
blocuri...

Si ne povestește pasio
nat. Și-1 lăsăm să ne po
vestească, nu-i stricăm 
bucuria, atit de evidentă pe 
chipul lui, dar comparăm 
in minte Imaginile aduse 
de el dintr-un trecut deloc 
indepărtăt cu imaginile ve
chii Slobozii care ni s-au 
săpat și nouă pe retină 
încă din zorii revoluției so
cialiste. Și descoperim că 
amintirile noastre sint cu 
mult mai sumbre, ca din 
alt veac, ca din altă lume.

Slobozia 7 Un tirg de Bă
răgan ; o stradă centrală, 
chipurile pietruită, din care 
se răsfirau, pe dreapta și 
pe stingă, cîteva ulițe. 
Praf, noroi, case căzute pe 
brinci, case cu ferestre pe

drept pe masa ta“. Nu. nu 
exagera prea mult. Slobo
zia — Un tîrg de Bărăgan, 
cu o singură uliță pietruită, 
pe care se înșirau cîrciu- 
miie, potcovăriile, dughene- 
le cu marchitănărie (tinerii 
de azi cer explicații in 
privința acestei noțiuni, le 
este străină) unde țăranii 
cîmpiei, veniți la cele trei 
bîlciuri anuale, iși cumpă
rau pînzeturile, ața de cu
sut, pălăriile negre, opin
cile, hamurile de cinepă, 
felinarele de vint... Cind 
s-au petrecut toate aces
tea ? Și chiar s-au petre
cut vreodată, aici, în aceas

tă Slobozie, cu largi și 
impunătoare bulevarde, cu 
construcții pastelate domi- 
nînd îndrăzneț cîmpia pină 
înspre Dunăre 1 Nici nouă

însemnări 
din Slobozia

nu ne-ar veni a crede că 
a existat un astfel de tîrg 
dacă nu i-am fi călcat uli
țele cu piciorul în anii ’40— 
’50 și chiar și în anii ’60. 
Dar el a existat, hu în

cape nici o îndoială. Și nu 
ne putem abține să nu-1 
reevocăm, puțin mai ■ tîrziu 
cind, ducindti-ne să vedem 
cartierul unde locuiește 
acum familia lui Gheorghe 
Moise, proaspăta noastră 
cunoștință de la filatura 
de bumbac, ne oprim, total 
dezorientați, la întretăierea 
bulevardelor Cosminului cu 
Matei Basarab. Ne aflam, 
de fapt, țn inima unui nou 
cartier! cu construcții ai
doma unor vile moderne. 
Blocurile tăiate intr-o geo
metrie simplă, cubică, din 
deceniul '70. au fost înlo
cuite aici de edificii cu

care, cum 
hîtru al 
aflată tn

ne spunea un 
locului, „pisica 
ogradă privea Slobozia 1986

fantezie concepute, jocul 
liniilor arhitecturale îmbi- 
nînd volume care-ți solicită 
ochiul, descoperindu-ți fru
museți constructive demne 
de cele mai elegante cartie
re ale unei stațiuni balneo
climaterice. încercăm să ne 
reamintim ce a fost aici 
înainte de ctitoria noului 
oraș. Nu izbutim eu nici un 
chip ! Nici un punct de re
per din peisajul locului nu 
ne readuce trecutul, măcar 
pentru o clipă. în preajma 
noastră e un șantier de con
strucție a unui canal co
lector. Șantier strict deli
mitat cu panouri, etalînd, 
pe un spațiu restrîns, eco
nomicos folosit și într-o 
ordine desăvîrșită, stive de 
materiale, palplanșe, prefa
bricate din beton, un ex
cavator, un lansator de tu
buri și... Ne întreabă de 
rostul nostru pe teritoriul 
șantierului, după ce se pre
zintă cu simplitate cuceri
toare, maistrul Constantin 
Dănică, șeful lotului. Și-i 
mărturisim preocuparea 
noastră. E mal tînăr ca noi, 
dar el știe — așa susține — 
pentru că aici lucrează de 
la începuturi, pentru că ei, 
constructorii, au fost che
mați să facă ordine aici — 
chiar așa se și exprimă, 
cu nedisimulată mîndrie.

— Ce înțelegeți prin „a 
face ordine?" — Îndrăznim 
să ridicăm întrebare

— Păi, e simplu — na 
răspunde — pentru a con
strui iți trebuie teren ferm. 
Iar dacă nu-1 ai ți-1 „fa
brici". Aici — dacă spu-

Dionisie ȘINCAN 
Mihai V1ȘO1U 
corespondentul „Scînteli*

(Continuare in pag. a IV-a)
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pentru

In toate centralele electrice
o temeinică pregătire

sezonul rece

PRODUCȚIA PENTRU EXPORT
asigurată ritmic, la înalt nivel calitativ!

(Urmare din pag. I)

Sint, desigur, cunoscute dificultățile care se întimplnă In asigurarea 
energiei și in special a energiei electrice, precum și cauzele care le-au 
determinat. Aceste cauze — funcționarea defectuoasă a centralelor pe 
cărbune, inclusiv nerepararea instalațiilor la timp și de bună calitate, 
nerealizarea la termen a investițiilor la grupurile care urmează să func
ționeze pe lignit și în centralele hidroelectrice — pot fi și trebuie depă
șite în perioada următoare, astfel incit să se asigure cantitățile nece
sare de energie electrică și termică.

într-o «uită de anchete am relevat o serie de aspecte cu privire 
Ia asigurarea stocurilor de cărbune la termocentrale și la stadiul repa
rațiilor grupurilor energetice. Cum 
pentru finalizarea cit mai rapidă a 
planificate ? Ce probleme trebuie 
tăm preocupările colectivului de Ia
nale pe adresa unor furnizori de piese dc schimb.

se acționează în centralele electrice 
lucrărilor de reparații și modernizări 
grabnic soluționate ? Astăzi prezen- 
termocentrala Oradea și citeva sem-

Energeticienli orădeni. situați con
stant de cîțiva ani printre fruntașii 
tn Întrecerea socialistă, sint hotărițl 
să asigure funcționarea termocen
tralei la capacitatea proiectată și să 
furnizeze sistemului național canti
tăți cît mai mari de energie electri
că. în perioada care a trecut din 
acest an. termocentrala Oradea a 
furnizat peste prevederi. In condiții 
de eficiență sporită, peste 50 milioa
ne kWh energie electrică pe bază 
de cărbune, bilanț care are toate 
premisele să fie îmbunătățit pînă 
la finele anului.

Ce se întreprinde pentru exploa
tarea la parametri maximi a agrega
telor energetice și desfășurarea in 
bune condiții a activității în perioa
da sezonului rece ?

— Principala noastră preocupare 
o constituie exploatarea. în cele mal 
bune condiții, a agregatelor și insta
lațiilor. finalizarea programului de 
reparații prevăzut, punerea in va
loare a tuturor resurselor în vederea 
realizării producției la nivelul pla
nificat — afirma inginerul Tiberiu 
Sirbu. directorul adjunct al unității.

Dar iată faptele. Să consemnăm 
mal intîi că toate reparațiile și re
viziile au fost efectuate la terme
nele stabilite. Pe baza unor analize 
minuțioase cu privire la starea fizi
că a fiecărui grup energetic au fost 
întocmite în prealabil grafice cu lu
crările necesare a fi realizate pen
tru aducerea acestora la parametrii 
nominali de funcționare.

Este cu totul remarcabil spiritul 
de angajare muncitorească, ds auto- 
depășire manifestat la executarea 
acestor lucrări vitale pentru bunul 
mers al termocentralei. Argumente 7

însumată, durata de reparații a fost 
scurtată 
ceea ce 
realizată 
aproape 
poate de evident că girul 
reparațiilor se regăsește și în dis
ponibilitatea ridicată a turbinelor — 
90 la sută, in cele 9 luni care au 
trecut din acest an. Concludent este

pe ansamblu cu 27 de zile, 
echivalează cu producția 
de toată întreprinderea in 
o săptămînă. Este cit se 

calității

întreaga activitate de Intervenție s-a 
planificat riguros. Cu precădere s-au 
executat lucrări de modernizare 
pentru creșterea fiabilității instala
țiilor și echipamentelor, pentru asi
gurarea capacității de producție pre
văzute. S-a avut în 
narea unor neajunsuri 
trecută, bunăoară la 
de gaze, electrofiltre.

LA TERMOCENTRALA ORADEA

vedere elimi- 
ivite în iarna 
ventilatoarele 
precum și în

0 DOVADA CĂ SE POATE: Grupurile energetice 
funcționează la capacitatea maximă

șl faptul că imobilizările la turbine 
au scăzut de la 2,9 MW in 1985. la 
1,38 MW în 1986. De bună seamă 
însă, măsura tuturor eforturilor o 
exprimă producția schimburilor II 
și III. cu nimic mal prejos decit 
cea realizată în schimbul I. efect 
direct al unei exploatări competen
te. făcută cu simț de răspundere șl 
profesionalitate.

— Efectuînd o amplă și temeinică 
analiză a sarcinilor repartizate fie
cărui lucrător în parte, a secțiilor 
în ansamblul lor. stimulăm efortul 
propriu, sădind convingerea că de 
buna funcționare a agregatelor de
pinde livrarea 
electrice — ne 
Gheorghe Filip, 
tulul de ■ partid.
ne stau la îndemînă. Pentru perioa
da de iarnă, mai mult ca oricind,

ritmică a 
spunea 

secretarul 
Suficiente

energiei 
maistrul 
comite- 

exemple

gospodăria de cărbune, la tunelul de 
dezgheț. Pe lingă o serie de lucrări 
pregătitoare, specifice anotimpului 
rece — protecții anticorozive. izolații 
termice și hidrofuge, reparații de 
drumuri de acces și căi uzinale — 
prioritar s-a acționat lg executarea 
reviziilor cazanelor de apă fierbin
te. repararea rețelelor de termofi- 
care și efectuarea probelor hidrau
lice. Formații de lucru specializate 
sint concentrate în prezent la ter
minarea instalației de încălzire cu 
abur a buncărelor din staria de 
descărcare a cărbunelui și modifi
carea alimentatorilor de la unele 
benzi. în scopul utilizării lor în se
rie. Convinși fiind că trebuie să so
luționăm cît mai multe probleme cu 
forte proprii, am extins recondițio- 
nările si producția de piese de 
șchimb ; aceste activități însumează

peste 11 milioane lei în 9 luni. Iar 
volumul lor va spori simțitor prin 
dezvoltarea și mai buna înzestrare 
a unui atelier propriu de recondi
ționați.

Toate aceste detalii conduc la con
cluzia că întreprinderea este cores
punzător pregătită pentru a face față 
solicitărilor crescinde dm perioada 
de iarnă. Din păcate însă, ridică 
semne de întrebare cazanul nr. 6. cu 
o capacitate de 350 tone abur pe 
oră. absolut necesar sarcinii, termice 
în creștere la nivelul municipiului. 
Deși replanificate, termenele de pu
nere în funcțiune riscă să nu fie 
respectate nici acum dacă „Energo- 
montaj“ și Antreprizele T.L.S.I.T. 
București vor lucra tot in ritmul de 
pină acum. Amintind fie și numai 
faptul că zidăria focarului e execu
tată doar în proporție de 15 la sută, 
iar la partea de economizor lucră
rile nici nu au început, situație în 
care se află și patru din cele 8 us- 
cătoare pentru morile ventilator, 
avem conturată imaginea rămînerilor 
în urmă. Principala cauză ? Efec
tivele insuficiente de muncitori, care 
nu depășesc, de pildă, in cazul 
T.L.S.I.T. București, nici o treime 
din necesar. Promisiuni se fac. dar 
restantele se adună. întrebarea este 
pină cind ?

Chiar în condițiile în care se con
fruntă și cu asemenea situații, ho- 
tărirea energeticienilor orădeni este 
să îndeplinească planul pe anul in 
curs în avans 
săptămîni.
t

sificării schimburilor economice In
ternaționale și a cooperării in pro
ducție.

O dovadă concludentă în acest sens 
o oferă felul cum a evoluat exportul 
de utilaje pentru industria chimică 
— produse de tehnicitate înaltă, care 
valorifică superior, eficient materiile 
Frime, energia și forța de muncă, 
n exportul mondial de mașini și 

utilaje, echipamentele pentru indus
tria chimică au deținut în ultimii ani 
o cotă de circa unu la sută. Iată insă 
că, în exportul românesc de mașini 
și utilaje, fără să avem o experien
ță prea bogată in acest domeniu, ele 
au avut o pondere de 2—3 la sută, 
țara, noastră situîndu-se astfel prin
tre primii 10—15 exportatori mon
diali de asemenea instalații. Desigur, 
la aceasta a contribuit și dezvoltarea 
puternică, în ritmuri Înalte a indus
triei noastre chimice. Este însă și 
meritul constructorilor de utilaje, 
care au urmărit ca prin activitatea 
lor să satisfacă nu numai oerințele 
Industriei noastre chimice, ci să 
asigure șl promovarea' la export — 
printr-un înalt nivel tehnic și calita
tiv — a produselor pe care le rea
lizează.

în felul acesta trebuie procedat în 
toate sectoarele de activitate. înde
plinirea exemplară a sarcinilor de 
plan la export, promovarea tot mai 
susținută a produselor românești pe 
piața externă reprezintă o cerin
ță vitală, așa cum a subliniat 
în repetate r'înduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru desfășu
rarea in bune condiții a întregii ac
tivități economico-sociale, pentru 
participarea activă a țârii noastre la 
schimbul mondial de valori materia
le și spirituale, la dezvoltarea coo
perării și colaborării egale cu toate

națiunile lumii. In același timp, pe 
piața externă se poate verifica și 
aprecia cu deplină obiectivitate ni
velul tehnic și calitativ atins de 
produsele realizate de industria 
noastră. Iată de ce realizarea și de
pășirea sar,pinilor de plan la export 
reprezintă pentru fiecare colectiv de 
întreprindere un motiv de mindrie 
patriotică, un adevărat certificat de 
calitate pentru activitatea pe care o 
desfășoară, o dovadă concretă, con
cludentă cu privire la nivelul tehnic 
el propriei producții în comparație 
cu cel atins pe plan mondial.

în confruntarea care are loc pe 
piața externă, nivelul tehnic și teh
nologic al producției trebuie anali
zat însă — așa cum rezultă și din 
exemplele la care ne-am referit la 
Începutul comentariului nostru — in 
toată complexitatea lui, în corelație 
cu progresele înregistrate nu numai 
într-o anumită ramură (siderurgie, 
industria cauciucului), ci în toate 
sectoarele de activitate șl in special 
in cele care beneficiază direct sau 
indirect de produsele realizate (in
dustria extractivă și, respectiv, de 
autovehicule). Desigur, exemplele 
pot fi și altele. Insistăm insă asu
pra șcestui aspect al problemei de
oarece, din păcate, în rîndul unor 
specialiști există tentația — cu con
secințe păgubitoare — de a compara 
nivelul tehnic și calitativ actual al 
producției din întreprinderile unde 
lucrează cu cel atins în urmă cu ci- 
țiva ani sau, în cel mal bun caz, anul 
trecut. După cum la fel de nesti
mulativă este practica unor centrale 
industriale de a prevedea dezvolta
rea producției ca un scop în sine, în 
funcție de unele interese strict de
partamentale. înguste sau de dispo
nibilitățile pe care le are la un mo
ment dat o întreprindere sau alta.

Acceptîndu-se asemenea practici.

care la prima vedere pot sugera 
ideea de progres, de dezvoltare, se 
neglijează de fapt tocmai cerințele 
actuale ale revoluției științlfico-teh- 
nice, care impun un înalt dinamism 
în înnoirea și modernizarea produc
ției, situarea în prima linie a cursei 
pentru progres. Nici un beneficiar 
intern, și cu atît mai mult partene
rii comerciali de peste hotare nu vor 
fi impresionați de faptul că. acum, 
producția unei întreprinderi este 
mai bună decît în urmă cu 2 sau 3 
ani, dacă ea nu răspunde exigențe
lor actuale și chiar celor de pers
pectivă, dacă nu se situează cel pu
țin Ia nivelul mediu atins pe plan 
mondial. Realitatea dovedește că. in 
tot mai multe domenii de activitate 
și cu deosebire în cele ale tehnicii 
de virf, comparația cu trecutul 
mai are nici o semnificație. Iată 
ce comparația trebuie făcută 
mal mult cu viitorul, cu cerințele 
perspectivă care se conturează 
piața externă.

Un comerț exterior dinamic, activ, 
eficient nu se poate faoe decît cu 
produse de înalt nivel tehnic și cali
tativ, competitive, care să înglobeze 
cele mal noi cuceriri ale științei și 
tehnicii. Exigențele impuse de dez
voltarea intensivă a'economiei noas
tre naționale trebuie să se regăseas
că — am zice ridicate chiar la putere 
— șl in activitatea de comerț exte
rior. După cum se știe. în actualul 
cincinal se prevede o creștere sub
stanțială a exportului, care devan
sează cu mult creșterea producției- 
marfă industriale. Această prevedere 
a planului cincinal trebuie să con
stituie unul din punctele de pornire 
și. totodată, unul din obiectivele fi
nale ale măsurilor luate pentru per
fecționarea activității productive în 
general si a celei de comerț exte
rior în special.

nu 
de 
tot 
de
P«

cu cel puțin două

Ion LAZAR 
Ioan LAZA

Cantități suplimentare de rulmenți la export

SARCINI DE STRINGENTĂ ACTUALITATE
Recent, la Ministerul Energiei Electrice a avut 

loc o analiză cu privire la creșterea producției 
de energie electrică, finalizarea lucrărilor de 
reparații și modernizări din termocentrale, asi
gurarea stocului de cărbune pentru sezonul 
rece. Un punct distinct l-a constituit pregă
tirea temeinică a tuturor unităților energetice 
astfel incit acestea să funcționeze la capaci
tate maximă, asigurind economiei naționale 
energia electrică necesară desfășurării unei 
activități ritmice și continue pe toată durata 
■ezonului rece. La această . analiză au parti
cipat cadre de conducere din minister, termo
centrale, unități' de reparații. Dat fiind faptul 
că sezonul rece se apropie, că in fata energe- 
ticienilor stau sarcini deosebit de mobilizatoare, 
dezbaterile purtate intr-un spirit de maximă 
răspundere au relevat o serie de neajunsuri 
care mai persistă în unele unitătl energetice 
șl care au determinat ca in luna septembrie 
planul la producția de energie electrică să nu 
fie realizat, dar mai ales s-au stabilit măsuri 
concrete menite să ducă la îmbunătățirea acti
vității in acest domeniu vital al economiei, tn 
ultimă instanță la asigurarea în cele mai bune 
condiții a energiei necesare întregii vieții eco- 
nomico-sociale.

Iată citeva din acțiunile șl sarcinile de ma
ximă actualitate care_trebuie să se afle cu 
prioritate permanent, zi de zi, ceas de ceas în

atenția tuturor colectivelor de energeticienl din 
centralele electrice :

® Fiecare grup energetic, flecara centrală 
trebuie să funcționeze la capacitatea prevăzută, 
pentru a se realiza producția de energie elec
trică planificată. în acest scop se cer luate 
măsuri ferme și cuprinzătoare în vederea asi
gurării unei exploatări raționale, eficiente, eli
minarea tuturor cauzelor ce determină funcțio
narea in schemă incompletă și la puteri reduse.
• Colectivele de . oameni ai muncii din ter

mocentralele pe bază de cărbune au datoria să 
acționeze cu fermitate și înalt spirit de răs
pundere pentru a se asigura o putere medie 
zilnică de 3 600—3 800 MW. îndeosebi la cen
tralele Turceni și Rovinari se impune întărirea 
ordinii și disciplinei, finalizarea tuturor măsu
rilor avute în vedere pentru ca să crească 
puterea disponibilă în aceste două unități.
• Să se realizeze integral stocurile de căr

bune normate pentru sezonul rece. în acest 
scop se cere întărită conlucrarea între unitățile 
energetice și miniere pentru a se asigura can
titățile programate de cărbune. La termocen
tralele Ișalnița și Mintia, două unități de bază 
ale sistemului energetic național, unde stocu
rile existente sint reduse, au fost stabilite o 
serie de măsuri menite a redresa această si
tuație. Absolut toate cadrele de conducere din 
cele două unități, cît și factorii de răspundere 
din minister au obligația de a urmări zi de zi

realizarea riguroasă a acestor măsuri. Totodată, 
pină Ia finele lunii octombrie se impune în
cheierea acțiunii de peliculizare cu emulsie da 
bitum a stivelor de cărbune de la toate ter
mocentralele.

© In termocentralele pe hidrocarburi trebuia 
să se asigure o putere medie de 4 900 MW. 
Fiecare grup energetic este necesar ca printr-o 
exploatare eficientă să realizeze puterea pro
gramată. . Toate intervențiile profilactice din 
centrale să fie făcute in afara vîrfului de sar
cină. Aceste activități trebuie concentrate in 
schimburile II șl III. iar cele de 
zilele de sîmbătă și duminică, cînd 
în sistem sint mai reduse.

O Lucrările de reparații să fie 
într-un termen cît mai redus, fără a afecta 
cu nimic calitatea acestora. Activitatea In acest 
domeniu trebuie organizată în foc continuu — 
24 de ore din 24, inclusiv simbăta și duminica. 
Pentru fiecare lucrare să fie temeinic pregă
tită baza materială și să sporească gradul 
industrializare a montării echipamentelor, 
se manifeste maximă exigență la controlul 
parațiilor, astfel incit să crească gradul 
disponibilitate a grupurilor energetice.

® Să se înfăptuiască integral programele 
măsuri prevăzute la fiecare centrală electrică 
pentru funcționarea la capacitate a sistemului 
energetic în perioada sezonului rece.

Colectivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea de rulmenți 
din Birlad, ale cărei produse 
solicitate în peste 70 de țări 
lumii, se preocupă stăruitor 
realizarea ' la înalț! parametri 
litativi a producției destinate parte
nerilor de peste hotare, de livra
rea ei ritmică și chiar înainte de 
termenele stabilite.

— Ca urmare a unei mal bune 
organizări a acestei importante ac
tivități — ne spunea inginerul 
Dumitru Berlea, directorul comer-

Peste prevederi

durată tn 
solicitările

executate
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cîal al unității — a înnoirii $1 mo
dernizării continue a gamei sorti
mentale, puternicul nostru colectiv 
muncitoresc a reușit să livreze 
pînă acum la export, peste pre
vederile de plan la zi, rulmenți in 
valoare de 12 milioane lei. In pre
zent. eforturile întregului colectiv 
sint îndreptate spre asimilarea și 
introducerea în procesul de fabri
cație a unor noi tipuri de rulmenți 
speciali, cu un grad sporit de fia
bilitate. solicitați tot mai mult pe 
piața externă. (Petru Necula).

produse utile economiei naționale
în întreprinderile industriale din 

județul Bihor, preocuparea «tărui- 
toare pentru aplicarea pe scară 
largă a lucrului in acord global, 
perfecționarea șl extinderea unor 
tehnologii de fabricație de mare 
randament și folosirea judicioasă a 
capacităților de producție au de
terminat un spor de 277,5 milioa
ne lei la producția-marfă în peri
oada care a trecut din acest an, 
creștere realizată in exclusivitate 
pe seama depășirii cu 2 832 lei pe 
lucrător a nivelului de producti
vitate planificat. Pe această bază, 
au fost livrate suplimentar econo
miei naționale însemnate cantități 
de lignit, gaze libere, energie e- 
lectricâ pe bază de cărbune, pro
duse de mecanică fină, mașini- 
unelte pentru prelucrarea metale-

lor. utilaje pentru industria mate
rialelor de construcții, geologie și 
metalurgie, mașini pentru agricul
tură. uleiuri minerale, alumină, 
lacuri și vopsele, materiale de con
strucții, mobilier din lemn, con
fecții, textile și altele. Rezultate 
dintre cele mal bune au înregis
trat. sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, colectivele 
de oameni ai muncii de la între
prinderea minieră Voivozi. „Elec- 
trocentrale“-Oradea. Rafinăria „Cri- 
șana“ din Suplacu de Barcău, „A- 
lumina“ șl „Metalica“-Oradea, în
treprinderile de confecții din O- 
radea și Marghita, Combinatul pen
tru prelucrarea lemnului. întreprin
derea de subansamble și piese pen
tru mijloacele de transport Ora
dea. (Ioan Laza).

In avans 
față de grafice 

în partea de sud a municipiu
lui Pitești, constructori destoi
nici înaltă o centrală electrică 
de termoficare de mare capaci
tate. în aceste zile de avîntată 
întrecere socialistă, am poposit 
în mijlocul constructorilor de 
aici. Prima constatare : multe 
din obiectivele centrale au că
pătat de acum contururi preci
se. stadiul lor de execuție fiind 
în avans față de grafice.

— Am predat la. montaj două 
dintre cazanele centralei — ne 
spune inginerul Stelian Bălescu, 
directorul Antreprizei de con
strucții industriale Argeș. Sint 
obiective importante, fără 
care noua unitate nu poate 
tra la termen în funcțiune, 
la celelalte două cazane se 
crează acțim energic, pentru 
scurtarea construcției șl prelua
rea mai devreme de către 
montori.

De la același Interlocutor am 
aflat că au de acum contururi 
definitive stația electrică de 
servicii generale, stația de tra
tare chimică a apei și stația e- 
lectrică pentru electrofiltre. A 
fost zidit în devans de către bri
gada condusă de inginerul Mir
cea Bîrsan și coșul centralei de 
280 metri. în interiorul său se 
aoropie acum de sfîrșit lucră
rile de zidărie. (Gheorghe 
Cîrstea).
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Imagine de la întreprinderea de utilaj petrolier din Tirgoviște

Creșteri 
ale productivității muncii

Colectivele de oameni al 
muncii din unitățile economice 
ale județului Giurgiu au reali
zat și au livrat suplimentar eco
nomiei naționale și la export 
importante cantități de produse 
fizice : 3 nave fluviale, peste 4 
milioane mc gaze asociate uti
lizabile, 2 243 tone utilaje me
talurgice miniere, confecții tex
tile și alte produse.

— De menționat că întregul 
spor Ia producția fizică s-a ob
ținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii, indicator 
care a înregistrat in acest an un 
spor valoric de 3 103 lei de fie
care persoană față de prevede
rile de plan — ne-a precizat to
varășul Constantin Toma, vice
președinte al Consiliului jude
țean de control muncitoresc al 
activității economice și sociale, 
în acest scop, s-a acționat și se 
depun în continuare eforturi 
susținute pentru aplicarea fer
mă în fiecare unitate economică 
a programelor de organizare 
științifică și modernizare a pro
ducției. (Ion Manea).

Foto : S. Cristian

DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE

Prin generalizarea autofinanțării - la dezvoltarea 
și înflorirea tuturor localităților

Este cunoscută atenția deosebită 
pe care recentul Congres al oameni
lor muncii a acordat-o problemelor 
privind aplicarea autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare.

în acest cadru, și consiliilor popu
lare — ca organe locale ale puterii 
și administrației de stat, care răs
pund direct de întreaga activitate 
economică și socială ce se desfă
șoară in profil teritorial — le revin 
sarcini importante, de actualitate și 
perspectivă. Cum se acționează, in 
aceste importante direcții, in locali
tățile argeșene ? — acesta a fost su
biectul unei convorbiri cu tovarășul 
Nicolae Gheorghe, prim-vicepre- 
»edinte al comitetului executiv ai 
consiliului popular județean, care a 
relatat :

— Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
•ubliniat în mod deosebit că tre
buie să realizăm o nouă calitate a 
muncii și a vieții, să asigurăm dez
voltarea intensivă a tuturor sectoa
relor de activitate. De la acest înalt 
comandament politic al anilor cin
cinalului opt pornesc toate planurile 
gl toate programele de masuri ale

consiliilor populare, pe care le-am 
revăzut și îmbunătățit în această 
perioadă, in lumina concluziilor 
Congresului oamenilor muncii.
‘ — Ce loc ocupă perfecționarea 
aplicării noului mecanism economi
co-financiar în aceste planuri șt

— Dezvoltarea economică puterni
că pe care a cunoscut-o județul in 
ultimii 20 de ani a creat premisele 
și condițiile aplicării largi a noului 
mecanism economico-financiar in 
fiecare din cele 99 unități adminis- 
trativ-teritoriale (un municipiu, pa

Realizări și preocupări în județul Argeș

programe de dezvoltare economlco- 
socială ?

— Locul cel mai important. Pen
tru că, numai înfăptuind neabătut, 
în toate sectoarele, normele și prin
cipiile autoconducerii și autogestiunii 
pot fi stimulate ințiativele și ener
giile creatoare ale maselor de cetă
țeni în buna gospodărire a localită
ții, in asigurarea autoaprovizionării 
și autofinanțării — ca pîrghii efi
ciente ale autoconducerii și dezvol
tării economico-sociale.

— După cite știm, consiliile popu
lare din județul Argeș au în acest 
sens rezultate bune și o bună expe
riență.

tru orașe, 94 de comune). Potrivit 
orientărilor conducerii partidului, 
începind cu anul 1979 am trecut la 
aplicarea unui program de măsuri 
privind atît dimensionarea mai 
judicioasă a cheltuielilor cu caracter 
economic și social-cultural din bu
getul fiecărui consiliu popular, cit și 
sporirea veniturilor prin mijloace 
proprii — condiții indispensabile 
realizării autofinanțării: Prin dez
voltarea continuă a producției în 
unitățile industriei locale (de 4 ori 
in acești ani), creșterea producției de 
construcții-montaj (de 1,8 ori), ex
tinderea și diversificarea prestărilor 
de servicii pentru populație, valori

ficarea mereu mai eficientă a re
surselor locale de materii prime și 
materiale (argilă, calcar, piatră, res
turi metalice, mase plastice, textile 
etc.), ca și prin contribuția bă
nească și în muncă a cetățenilor, 
fiecare unitate administrativ-terito- 
rială s-a întărit, ajungînd ca la 
sfîrșitul anului precedent să se 
realizeze, pe total, o depășire cu 
8 la sută a planului de venituri bu
getare proprii.

în felul acesta s-au creat premi
sele necesare ca, începind cu anul 
1986, să generalizăm autofinanțarea 
în rețeaua consiliilor populare -și a 
unităților lor economico-sociale. Și, 
intr-adevăr, în prezent, toate loca
litățile argeșene se autofinanțează, 
excedentul din veniturile realizate 
cu mijloace proprii vărsîndu-se în 
bugetul republican. La 31 august, 
veniturile bugetare proprii planifi
cate pe județ erau realizate în pro
porție de 105 la sută, asigurindu-sa 
fondurile necesare activităților eco
nomice și social-culturale in condi
țiile noilor exigențe și spiritului da 
autogospodărire ce animă oamenii

muncii din instituțiile șl unitățile 
noastre admlnistrativ-teritoriale.

— Sint. desigur, localități care sa 
evidențiază în acțiunea de realizare 
a autogestiunii ecopomico-financiare 
și generalizare a autofinanțării...

— în primul rind, municipiul Pi
tești. Apoi, orașul Cîmpulung și lo
calitățile Costești. Birla. Berevoiești, 
Brăduleț, Ciofrîngeni. Godeni, Mo- 
zăceni, Slobozia, Stilpeni, Teiu, Ve
dea -și altele, ale căror consilii 
populare au dovedit consecvență si 
pricepere in valorificarea surselor șl 
resurselor locale pentru sporirea 
veniturilor, în buna gospodărire a 
fondurilor bugetare. De reținut este, 
în acest sens, că toate întreprinde
rile economice locale au realizat și 
depășit principalii indicatori econo- 
mico-financiari în fiecare din cele 
nouă luni scurse din anul curent.

— Ce își propun consiliile popu
lare din județul Argeș pentru vii
tor, tn lumina sarcinilor ce le revin 
din documentele Congresului oame
nilor muncii ?

— Pentru înfăptuirea autogesti
unii economico-financiare și autofi
nanțării unităților administrativ-te- 
ritoriale din județ s-au elaborat și 
detaliat. Ia nivelul tuturor localită
ților, programe de dezvoltare a in
dustriei mici, care prevăd creșterea 
activităților de producție și prestări 
servicii pină în anul 1990. (Pentru 
anul in curs se prevede o creștere 
generală, in acest sector, de 21 la 
sută față de realizările din anul 
1985). Potrivit acestor programe, in
dustria mică va realiza încă din 
acest an o gamă largă de confecții, 
tricotaje, încălțăminte, produse da 
marochinărie, mobilă etc. O atenția 
deosebită se va acorda sporirii pro

ducției articolelor de artizanat, do 
uz casnic și gospodăresc, precum șl 
celor destinate agriculturii și grădi
năritului. Prin dezvoltarea industriei 
mici, alimentare și culinare se vor 
prelucra in anul 1990 cel puțin 
40—50 la sută din produsele desti
nate consumului, sub formă de pre
parate și semipreparate.

La prestările de servicii pentru 
Întreținerea și repararea produselor 
electrotehnice și electronice se pre- 
limină o creștere în actualul cinci
nal de 1,3 ori. pentru repararea îm
brăcămintei de 1,9 ori. iar serviciile 
de spălătorie și curățătorie chimică 
de 1,8 ori ; pînă in 1990 va spori, 
astfel, de 1,7 ori volumul încasărilor 
pe un locuitor din această activi
tate.

Pentru realizarea micii producții 
industriale se vor folosi la maxi
mum capacitățile existente și se vor 
organiza 195 noi unități de tâbăcă- 
rie, argăsătorie, ateliere de confecții 
din blănuri și materiale textile, uni
tăți pentru bunuri de larg consum, 
precum și secții care vor lucra în 
cooperare cu industria republicană.

— Să înțelegem că toate consiliile 
populare din județul Argeș acțio
nează ireproșabil pentru aplicarea 
mecanismului economico-financiar ?

— Nicidecum. Realizările de pină 
acum se cer' dezvoltate și generali
zate, pentru că nu peste tot s-a în
țeles la fel cum este cu autocondu- 
cerea, cu autofinanțarea. De aceea, 
în primul rind ne ocupăm de reme
dierea deficientelor care există și de 
extinderea largă a metodelor, iniția
tivelor și experiențelor dovedite efi
ciente, valoroase. Așa cum cerea to
varășul Nicolae Ceaușescu la recen
tul forum, ne vom preocupa mai

stăruitor de creșterea pregătirii șl 
răspunderii cadrelor de conducere 
chemate să organizeze realizarea 
autofinanțării, aplicarea mecanis
mului economico-financiar în fie
care unitate in parte și în toate la 
un loc.

Corespunzător exigențelor impuse 
de noul mecanism economico-finan
ciar. comitetele și birourile execu
tive ale consiliilor populare vor 
analiza periodic stadiul realizării 
indicatorilor economico-financiari, 
ca și respectarea ordinii și discipli
nei Ia locul de muncă în unitățile 
eeonomice șl instituțiile din rețea. 
Vom acționa cu fermitate pentru 
remedierea neajunsurilor semna
late și prevenirea unor deficiențe în 
activitatea economică și socială, do
vedind receptivitate și soluționînd 
operativ — în spiritul normelor le
gale — scrisorile, sesizările și pro
punerile oamenilor muncii, ale cetă
țenilor.

★
Acționînd in acest fej, luînd pa 

parcurs și alte măsuri necesare, con
siliile populare din județul Argeș 
vor putea contribui din ce în ce mai 
spornic Ia realizarea în bune con
diții a principiilor autoconducerii, 
autogestiunii economico-financiara 
și autofinanțării unităților admlnis- 
trativ-teritoriale. Ceea ce va însem
na, implicit, o contribuție crescîndă 
la dezvoltarea și înflorirea tuturor 
localităților, la ridicarea unei noi 
calități a vieții, pe baza unei noi 
calități a muncii.

Gheorcjhe MITROI 
Gheorqhe CÎRSTEA 
corespondentul „Scinteii*
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LUCRĂRILE DE BAZĂ DIN AGRICULTURĂ - ÎNCHEIATE,

IN CELE MAI BUNE CONDIȚII, ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMlNĂ!

La pregătirea terenului și însămînțări

Cu eforturi mari, dar bine!

TRANSMIS. SI OEPDZÎTMEfl RECOLHI - CU PRIORITATE
A PORUMBULUI - PE PRIMUL PLAH!

în condiții obișnuite, pentru aceeași 
suprafață, la pregătirea terenului se 
folosește același număr de tractoare 
ca la insătnînțări. Iată insă că. în 
județul Dolj, la prima din aceste lu
crări erau repartizate la 2 octombrie 
1 546 tractoare, iar la cea de-a doua 
633. Un număr sporit de tractoare — 
1 372 — executau arături. De ce 
această situație ? Pentru că. terenul 
fiind uscat, se lucrează greu. Ce se 
întreprinde ca și în aceste condiții 
lucrările să se încadreze in perioada 
optimă, dar să se respecte și nor
mele de calitate, avînd in vedere că 
pa județ mai sint de tnsămințat 
peste 80 000 hectare cu griu ?

Pentru documentarea noastră, am 
ales consiliul agroindustrial Circea. 
unde condițiile de lucru sint deose
bit de grele. în urma mai multor 
încercări s-au stabilit citeva procedee 
de pregătire a terenului, după care 
s-a făcut o demonstrație practică in 
fata inginerilor-șefi din toate consi
liile agroindustriale ale județului. 
Urmărim la ferma nr. 1 a C.A.P. 
Gherăști cum se aplică acest proce
deu. Se lucra la pregătirea terenului 
cu două formații. După o arătură 
executată la suprafață, pentru a nu 
se scoate bulgări mari, terenul se 
mărunțea cu discurile grele prin 
două treceri in direcții opuse : „In
trăm la discuit imediat în urma plu
gurilor — ne spune inginerul Bunea 
Popescu, șeful fermei. Altfel nu se 
poate lucra. După alte două treceri 
cu discurile mici, executate în dia
gonală, terenul poate fi insămințat". 
Tovarășul Ion Ungureanu, directorul 
S.M.A. Circea, ne-a arătat cîteva 
parcele abia însămințate. Solul era 
nivelat, sămința înoorporată la adin- 
cimea stabilită și uniform reparti
zată. „A trebuit să ne adaptăm 
condițiilor — ne spune el. La pregă
tirea terenului, unde se lucrează mai 
greu, am repartizat jumătate din 
numărul tractoarelor. Sint parcele 
unde facem patru treceri. în cazu
rile în care cu nici un chip terenul 
nu se poate pregăti corespunzător 
schimbăm amplasamentul. De aceea’ 
am depistat din timp solele unde se 
poate lucra, care au fost recoltate cu 
prioritate".

Ce se face pentru încadrarea lu
crărilor în epoca optimă ? La arături 
și pregătirea terenului se lucrează 
efectiv zi și noapte. Pentru com
pletarea numărului de mecanizatori 
au fost aduși din întreprinderile 
industriale craiovene muncitori care 
știu să conducă tractorul, cărora li 

s-au alăturat mecanicii din ateliere. 
Toți specialiștii de la consiliul agro
industrial .și S.M.A. și cei din uni
tăți conduc direct formațiile de 
lucru. Iar rezultatele bunei organi
zări se văd. Cu fiecare zi, viteza de 
lucru crește. începind de joi, for
mațiile de pregătire a terenului 
asigură constant front de lucru 
semănătorilor la întreaga capacitate. 
De altfel, viteze sporite de lucru se 
înregistrează și în consiliile agroin
dustriale Bratovoiești, Amărăști, 
Filiași, Segarcea și altele. Iată cui» 
a evoluat ritmul insămînțărilor pe 
județ : 1 octombrie — 5 703 hectare, 
2 octombrie — 7 571 hectare, 3 oc-

Echipa de reporteri 
ai „Scînteii" transmite 

din județul Dolj

tombrie — 8 700 hectare. 4 octom
brie — 17102 hectare, depășindu-se 
viteza planificată.

In consiliul agroindustrial Dăbu- 
leni, datorită preponderenței terenu
rilor nisipoase, care se pregătesc mai 
ușor, dar și bunei organizări a 
muncii, vitezele la semănat sint mai 
mari. Președintele consiliului agro
industrial, inginerul Vergică Șovailă, 
ne prezintă programul de lucru. Ne 
oprim pe rînd la citeva puncte de 
lucru ale celor 50 de ferme. Fără 
excepție, oamenii erau la posturi, 
ceea ce era prevăzut în program 
concorda cu realitățile din cimp. 
„Terenul fiind de o mare diversi
tate —de la nisipuri la cernoziom — 
se impun o diversitate de modalități 
de lucru, agregate adecvate de pre
gătire a solului, pentru a se asigura 
un bun pat germinativ — afirma 
președintele consiliului. Sînt sole 
unde după două treceri se poate 
însămința in condiții bune, altele 
necesită discuiri repetate. Datorită 
respectării tehnologiilor, în condiții 
mai puțin favorabile, am obținut in 
acest an de pe 2 150 hectare in 
medie 5 200 kg griu la hectar. In
tenționăm să realizăm in anul viitor 
producții și mai mari. Pentru 
aceasta trebuie să însămintăm numai 
in teren pregătit corespunzător. O 
soluție ar fi ca pe terenurile foarte 

uscate să aplicăm o normă de 
udare. S-ar consuma ehergie, dar 
am evita consumul de motorină cu 
discuirile repetate". De altfel, așa 
sc proceda la stațiunea experimen
tală din apropiere. în schimb, la 
ferma nr. 4 la C.A.P. Dăbuleni se 
făcea a patra discuire. unele supra
fețe practic neputind fi pregătite. 
Trebuie arătat că peste tot pe unde 
au trecut canalele de irigații erau 
pline cu apă. De ce nu.se irigă? — 
l-am întrebat pe ing. Constantin 
Buiugiu — directorul direcției agri
cole județene. „De vineri noaptea 
am umplut canalele cu apă — ne 
răspunde directorul. Ne-am oprit 
însă aici intrucit nu dispunem de 
energia necesară pentru punerea sub 
presiune a rețelei de conducte".

între măsurile stabilite de coman
damentul județean pentru grăbirea 
însămințării este și mărirea numă
rului de tractoare folosite la aceste 
lucrări. Astfel, la 2 octombrie. 68 
la sută din numărul tractoarelor 
erau repartizate la arături, pregă
tirea terenului de insămînțări, la 3 
octombrie, 71 la sută, iar la 4 oc
tombrie. 75 la sută. Concomitent s-a 
acționat și pentru creșterea numă
rului de ore de funcționare. Astfel 
au fost aduși 600 de muncitori din 
întreprinderi și motopompiști pentru 
schimbul 1. Alți 1 000 de mecaniza
tori și jumătate din numărul trac
toriștilor de pe semănători lucrează, 
în schimburi prelungite, la pregă
tirea terenului. O altă măsură în
dreptată in aceeași direcție este do
tarea cu tractoare cu grape cu 
discuri noi, de mare capacitate, care 
au și fost introduse în brazdă. Pen
tru întreținerea acestora întreprin
derea de tractoare și mașini agricole 
Craiova a trimis în unitățile S.M.A. 
24 de muncitori.

Cu fiecare zi, pe măsură ce în tot 
mai multe unități se încheie recoltarea 
culturilor de toamnă, se creează con
diții pentru creșterea ritmului de lu
cru la însămînțări. Atenția organe
lor agricole, a specialiștilor și meca
nizatorilor trebuie concentrată in 
continuare ■ pentru realizarea unor 
lucrări de calitate, care să asigure 
obținerea de producții superioare in 
anul viitor, modul in care se acțio
nează în unitățile vizitate fiind o do
vadă că se procedează in acest fel.

Lucian CIUBOTARU 
N'icolae BĂBALAU

BUZĂU

Depozite unice, baze volante 
și un ritm bun!

în această săptămînă hotăritoare 
pentru încadrarea în termenele sta
bilite a recpltării porumbului și a 
însămințării griului, ca urmare a 
măsurilor stabilite de comandamen
tul județean, pentru agricultură, ca
pacitatea de transport a fost supli
mentată cu 122 de autocamioane și 
tractoare cu remof-ci din unitățile 
industriale, asigurindu-se astfel ca 
zilnic să fie aduse la1 cele 10 depo
zite unice peste 8 000 tone de po
rumb. „Pentru a pune cît mai grab
nic la adăpost producția de porumb 
— ne spune tovarășul inginer 
Gheorghe Drăgoi, director ad.iunct al 
I.C.A.P.P.A, Buzău — pe raza loca
lităților Scutelnici,. Văcâreascți, 
Smirdanu. Bobocu și Săhăteni au 
fost amenajate baze volante de re
cepție. De asemenea, la toate cen
trele de preluare a producției s-au 
constituit coloane auto, dotate cu 
ateliere mobile și cisterne de carbu
ranți. a căror activitate este coordo
nată de delegați de la nivelul celor 
14 consilii agroindustriale si de la 
întreprinderile de transport, asigu- 
rîndu-se efectuarea în medie a 3,5 
curse pe zi".

în ce privește recoltarea și trans
portul sfeclei de zahăr,, acestea s,e 
desfășoară conform graficelor stabi
lite. „în incinta fabricii noastre — 
ne spune ing. loan Marpoșanu, di
rectorul întreprinderii de industria
lizare a sfeclei de zahăr Buzău — 
fiecare mijloc de transport nu stațio
nează la descărcarea sfeclei și încăr
carea cu tăiței mai mult de 15 mi
nute. Zilnic, din consiliile agroin
dustriale Balta Albă, Mihăilești, Po
goanele și Ziduri, care au cele mai

CĂLĂRAȘI

Zilnic 100000 tone puse 
la adăpost!

în. ultimele zile, ritmul recoltării 
porumbului în special, dar și a 
celorlalte culturi, s-a accelerat mult 
in toate unitățile agricole din jude
țul Călărași. După cum rezultă însă 
din situațiile operative întocmite 
zilnic la direcția agricolă, dar mai 
ales după cum se poate vedea la 
fața locului, adică în cimp, sint încă

r Urgentați recoltarea și 
livrarea sfeclei de zahăr!

Grăbirea recoltării și transportului sfeclei de zahăr este de cea 
mai mare însemnătate pentru asigurarea materiei prime pentru 
fabricile de zahăr. Care este stadiul acestor lucrări ?

® Pină în seara zilei de 6 octombriej sfecla de zahăr a fost 
recoltată de pe 144 600 hectare, reprezentind 56 la sută din su
prafața cultivată.

• Fabricilor de zahăr le-o fost livrată o cantitate de sfeclâ de 
zahăr mult mai mică decit cea prevăzută in graficul la zi.

Potrivit datelor furnizate de Centrala industriei zahărului, cele 
mai mari restanțe la recoltarea sfeclei de zahăr, față de cantita
tea prevăzută în graficul la zi, se înregistrează în județele ;

Județul
Cantitatea prevăzută 

in graficul la zi 
- tone -

Cantitatea recoltată 
- tone -

Brăila 211 000 135 000
Covasna 36 000 17 000
Galați 46 000 13 000
Giurgiu 141 000 75 000

• Cele mai mari cantități de sfeclă de zahăr recoltată, dar 
netransportată, se află in județele :

Mureș 35 000
Botoșani 26 000
Timiș 22 000
Brașov 19 000

DE REȚINUT :
• In condițiile acestei toamne cu temperaturi ridicate, sfecla 

de zahăr lăsată in grămezi pe cîmp pierde, în timp de 24 de ore, 
1,2 la sută din greutate ; de asemenea, conținutul de zahăr se 
reduce cu 0,24 la sută, iar procesul de extracție a zahărului este 
mult mai dificil, folosindu-se cantități suplimentare de combustibil.

• Aceasta este perioada optimă de industrializare a sfeclei 
de zahăr, cind se obțin randamente maxime, iar consumurile ener
getice sint mai scăzute față de lunile noiembrie-decembrie.

In unitățile agricole din județul Bistrița-Năsăud continuă stringerea șl 
depozitareg furajelor pentru perioada de stabulație. In depozitele fermelor 
zootehnice ale unităților agricole socialiste se află stocate 86 la sută din 
cantitățile prevăzute de fin, 51 la sută din suculente și 42 la sută din gro
siere. Cu rezultate peste media județului se inscriu consiliile agroindustriale 
Sînmihai, Orhei, Bistrița și Lechința. intrucit cimpul oferă incă destule resurse 
de furaje, continuă stringerea și însilozarea lor. (Gheorghe Crișan)

în fotografie : recoltarea furajelor la cooperativa agricolă Nimigea in 
vederea insilozării.

In unități agricole din județul iași

De ce nu sînt strinse și depozitate toate furajele?
Vremea secetoasă din acest an a 

împiedicat dezvoltarea producției de 
masă-verde, astfel încit unitățile 
agricole din județul Iași au un se
rios deficit de furaje pentru peri
oada de stabulație in iarnă. Dar, 
după cum ne spunea inginerul Con
stantin Ștențel, responsabilul cu 
baza furajeră din cadrul direcției 
agricole județene, mai sint destule 
resurse furajere, grosiere în fiecare 
unitate agricolă — coceni, vrejuri de 
leguminoase, resturi din legumicul
tura. colete de sfeclă de zahăr, 
dovlecei etc. — așa că deficitul de 
furaje poate și trebuie să fie mult 
diminuat sau recuperat prin însilo- 
zare. La indicația comandamentului 
județean pentru agricultură, au fost 
luate măsuri ca toate grosierele să 
fie aduse repede în bazele de furaje 

mari suprafețe cu sfeclă, ne sint 
livrate intre 1 500 și 2 000 tone, iar 
randamentul obținut pînă în prezent 
este bun".

Din podgoriile buzoiene strugurii 
„curg" către unitățile de vinificație 
în ritm susținut, producțiile obținu
te în majoritatea fermelor agricole 
anunțind substanțiale depășiri de 
plan. Aceeași situație și în livezile 
de pe valea Buzăului, unde peste 
3 000 de elevi participă la recoltarea 
șl sortarea merelor pentru piața in
ternă și export.

Revenind la transportul producției 
de porumb, după cum aveam să 
constatăm in consiliile agroindustria
le Pogoanele. Mihăilești. Balta Albă, 
Stîlpu. Topliceni și Poșta Cilnău, 
unde distanțele dintre tarlale și de
pozitele unice sint mai mici la 
transportul producției, sint folosite 
cu rezultate foarte bune atelajele.

în aceste zile și nopți pline de 
efort, organizarea temeinică a mun
cii. spiritul de răspundere si iniția
tivă își spun cuvîntul. „Strîngerea 
și punerea la adăpost cît mai grab
nică a roadelor de pe cimp. din vii 
și livezi — ne spune tovarășul Va
lerian Neacșu, președintele U.J.C.A.P. 
Buzău — constituie o cauză a tutu
ror locuitorilor de la sate, ca mă
sură reală a răspunderii civice".

Argumentul faptelor constatate de 
noi în aceste zile întărește afirma
ția de mai sus și confirmă hotă- 
rîrea lucrătorilor ogoarelor buzoiene 
de a strînge la timp și fără pierderi 
întreaga recoltă din această toamnă 
bogată și de a pune temelii solide 
celei viitoare. (Stelian Chiper).

mari decalaje între recoltarea po
rumbului și transportul acestuia la 
bazele de recepție. Străbătînd zone 
cu mari suprafețe cultivate cu po
rumb, cum ar fi consiliile unice 
Dragalina. Dragoș Vodă, Lehliu, Să- 
rulești se pot vedea grămezi de 
știuleti, în fiecare din «ceste con
silii existind in cîmp peste 30 000 

și cît mai multe din ele să fie tocate 
și insilozate in amestec cu borhot, 
tai tei și colete de sfeclă sau numai 
cu saramură. Cum se aplică aceste 
măsuri ?

In cele mai multe unități agricole 
strîngerea și transportarea cocenilor 
și a celorlalte resturi furajere se 
fac cu grijă, zi de zi, concomitent 
cu celelalte lucrări de toamnă. Iată 
cîteva aspecte din unitățile agricole 
ale consiliului agroindustrial Popri- 
cani. La cooperativa agricolă Bivo
lari, transportul cocenilor tocați se 
face cu patru remorci înălțate cu 
plase de sîrmă. iar cocenii întregi se 
aduc la bazele de furaje zilnic cu 
peste 50 de atelaje. Aici, echipe de 
cooperatori îi toacă și îi însilozează 
imediat. Inginerul-șef al cooperati
vei agricole. Gheorghe Hristea, ne 

tone porumb recoltat și netțranspor- 
tat. De altfel, pe întregul județ 
ritmul nesatisfăcător al transportu
lui porumbului la bazele de recepție 
din perioada anterioară a făcut ca 
în prezent să se afle în cimp impor
tante cantități de porumb. Iată de 
ce. comandamentul județean al agri
culturii a luat măsuri energice pen
tru amenajarea bazelor unice de 
depozitare a porumbului după teh
nologia bine cunoscută, cit mai 
aproape de locurile de recoltare, atit 
pe piste de beton, cit și pe pat de 
coceni, acestea avind capacități de 
pină la 4 000—5 000 tone.

întregul activ al comitetului jude
țean de partid. în primul rind mem
brii biroului județean, se află în 
unitățile agricole de stat și coope
ratiste, pentru a lua măsuri opera
tive de înființare a unui număr co

TELEORMAN

Mijloacele de transport — folosite 
la intreaga capacitate!

In unitățile agricole din județul Te
leorman. porumbul a fost recoltat 
piuă luni seara de pe 91 la sută din 
suprafața cultivată. Prin aplicarea 
măsurilor întreprinse de comanda
mentul județean al agriculturii, mă
suri care au vizat, in principal, parti
ciparea tuturor locuitorilor de la sate 
la stringerea recoltei, sporirea spri
jinului acordat zilnic de oameni ai 
muncii din unități economice din 
orașe, precum și întrajutorarea cu 
mijloace mecanice. în ultima perioa
dă s-a intensificat mult ritmul de 
.lucru. în numeroase cooperative a- 
gricole, printre care cele din Tecuci. 
Dobrotești, Beuca, Merișani șl altele, 
culesul porumbului s-a încheiat pe 
toate suprafețele cultivate. O ima
gine edificatoare despre modul res
ponsabil în care se acționează in a- 
ceste zile la stringerea roadelor 
toamnei ne-au Oferit-o cooperatorii, 
mecanizatorii și ceilalți locuitori ai 
satelor din consiliul agroindustrial 
Dobrotești, unde culesul porumbului 
se află in stadiu final. „Ne grăbim să 
încheiem recoltarea in timpul cel mai 
scurt, ca nici un bob să nu se piardă 
și să livrăm cantități sporite la fon
dul de stat" — ne spune inginerul-șef 
«1 consiliului. Radu Al-ecu. Intr-ade
văr, in unitățile agricole din acest 
consiliu am consemnat numeroase 
fapte de muncă. Pretutindeni in 
urma combinelor, numeroși coopera
tori și elevi adunau cu grijă știuleții 
rămași pe cîmp, in timp ce alții de- 
pănușau porumbul și îl incărcau in 
mijloacele de transport. Concomitent, 
la recoltarea manuală, alături de co
operatori lucrează navetiști, pensio
nari și slți localnici.

Pe ansamblul județului, una dintre 
problemele prioritare ale acestor zile 
o constituie urgentarea transportului 
producției din cimp la spațiile de 
depozitare. Principala cauză a deca
lajului existent în prezent între can
titățile recoltate și cele transportate o 
constituie deficiențele în utilizarea 
parcului auto și a remorcilor.

spunea că în cîmp mai . sint mari 
cantități de coceni și alte resturi de 
furaje, așa că hotărîrea cooperatori
lor este să realizeze și să depășeas
că atit cantitatea de 800 tone de 
grosiere planificate a fi insilozate 
pentru imitate, cît și cele 6 000 tone 
pentru asociația economică inter- 
cooperatistă. Și la cooperativa agri
colă Țigănași s-au însilozat 2 500 
tone de coceni, vrejuri de fasole, 
soia,, colete de sfeclă și alte resurse 
furajere — întreaga cantitate stabi
lită.

In alte unități agricole din cadrul 
consiliului agroindustrial Popricani, 
strîngerea și transportarea cocenilor 
și a altor resurse furajere nu se 
bucură de atenția cuvenită din partea 
conducerilor de unități. Din această 
cauză, la asociația economică Grop- 

respunzător de baze unice, în așa fel 
încit, conform unei riguroase repar
tizări a tuturor mijloacelor de trans
port, să se asigure punerea la 
adăpost a cel puțin 100 000 tone 
porumb zilnic. Asemenea măsuri au 
fost luate îndeosebi în unitățile 
I.A.S. mari producătoare de porumb, 
dar și in unele cooperative agricole 
ca Dor Mărunt, Gurbănești, Lehliu, 
Modelu, unde suprafețele de pe care 
s-a recoltat porumbul depășesc 
10 000 hă. Pină în după amiaza zilei 
de 7 octombrie au fost deja amena
jate peste 120 baze unice in tot ju
dețul, urmind ca numărul acestora 
să crească in mod corespunzător in 
funcție de necesități, astfel incit in 
citeva zile să nu mai rămină in 
cimp nici o tonă de porumb netrans
portată la loc sigur. (Mihail Dumi
trescu).

Coeficientul de utilizare a mijloace
lor de transport este încă scăzut și 
aceasta datorită faptului că in multe 
unități agricole — îndeosebi in con
siliile agroindustriale Orbească, Tra
ian, Zimnioea, Contești, Salcia — 
autocamioanele și remorcile efectu
ează, în medie, sub două curse pe zi.

In vederea lichidării unor aseme
nea neajunsuri au fost luate, în ulti
mele zile, o serie de măsuri concrete 
care au avut ca rezultat sporirea vo
lumului producției puse la adăpost. 
Eficientă s-a dovedit constituirea în 
zonele unde există stocuri mai mari 
de recoltă în cimp a 8 coloane de 
mijloace de transport care dispun fie
care de o capacitate de circa 400 
tone, precum și de utilaje pentru în
cărcare. Acestea sint dirijate operativ 
într-o unitate sau alta, in funcție de 
cantitățile de știuleti aflați pe cîmp 
in grămezi. De pildă, luni, 6 octom
brie, printr-o astfel de organizare 
s-au transportat de la C.A.P. Guru- 
ieni in spațiile de depozitare 300 
tone de porumb, iar la C.A.P. Scri- 
oaștea, aceeași cantitate. Pentru mic
șorarea distantelor dintre solele unde 
se află porumb și locurile de depozi
tare s-au constituit încă 26 centre 
unice de preluare a producției. In a* 
cest fel se . prevede creșterea numă
rului de curse efectuate de mijloa
cele de transport. îndeosebi In consi
liile agroindustriale Turnu Măgurele, 
Nanov, Furculești, Purani, Salcia s-au 
luat măsuri pentru sporirea numă
rului de oameni din echipele care În
carcă mijloacele de transport în cimp 
și le descarcă la bazele de recepție, 
urmărindu-se, și pe această cale, 
creșterea indicelui de utilizare a tu
turor capacităților de transport. în 
fiecare seară, la nivelul unui coman
dament județean special constituit 
pentru urmărirea activității de trans
port al recoltei se analizează modul 
de îndeplinire a graficelor de prelua
re a producției, ceea ce permite re
zolvarea operativă a problemelor ce 
apar în unitățile agricole. (Stan 
Ștefan).

nița, care are 6 000 ’taurine, nu s-au 
realizat pină acum decit 150 tone 
siloz din coceni in amestec cu colete 
de sfeclă sau alte resurse furajere. 
Dezinteresul se manifestă și mai pu
ternic la asociația economică Victo
ria, unde nu s-a însilozat nimic din 
cele peste 3 500 tone de coceni pre
văzute în grafic să fie aduse de la 
cooperativa agricolă din localitate. 
Mai mult, nici pentru animalele pro
prii ale cooperativei nu s-a trans
portat și însilozat nici măcar o tonă 
coceni de pe cîmp. Mari rămîneri in 
urmă la transportul și însilozatul 
cocenilor sint și la asociațiile eco
nomice Șcheia din consiliul agroin
dustrial Scînteia, Focuri din con
siliul agroindustrial Belcești și în alte 
locuri. (Manole Corcaci).
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MUNCA POLITICO-EDUCATIVA
suportul trainic al creației tehnice de masă

sau

spa- 
pro- 
intre

Viata colectivului muncitoresc al 
întreprinderii de utilaj chimic 
„Grivița roșie" din Capitală ti se 
înfățișează, în datele sale esențiale, 
imediat ce ai pășit dincolo de sala 
de pontaj. O propagandă vizuală ex
presivă. variată, concretă, ținută „la 
zi", cuprinde în orizontul ei viața și 
munca tuturor membrilor colectivu
lui. Panouri ingenios concepute re
dau în formule sintetice prevederi
le eserștiale ale planului, ca și sta
diile finalizării lor, înfățișează 
„mersul" întrecerii socialiste 
precizează „sarcinile zilei".

Pe „aleea fruntașilor", un. alt 
țiu de exprimare generoasă a 
pagandei vizuale, se remarcă,
altele, un panou ce expune recom
pensele bănești cuvenite inventato
rilor și inovatorilor în raport cu va
loarea eficientei obținute. Plasat in
tr-o poziție „strategică" avantajoa
să. panoul captează atenția oricui 
trece pe această alee. înainte însă 
de a descoperi incitantul calcul, 
„Gazeta inventatorului și inovatoru
lui" oferă elemente convingătoare 
privind interesul deosebit cu care 
este întreținută flacăra creației teh
nice In cadrul colectivului de la- 
I.U.C. „Grivița roșie". La data do
cumentării noastre, un succint ma- 
terial-bilant. expus aici, aducea la 
cunoștință că in primul semestru din 
acest an au fost propuse șl înregis
trate 5 invenții și 8 inovații ; in a- 
ceastă perioadă au fost aplicate în 
producție 18 creații tehnice origina
le. cu o eficientă economică de pes
te 72 milioane lei — valoare ce de
pășea cu circa 20 la sută angaja
mentul asumat în întrecerea socia
listă — eficientă materializată, a- 
proape în totalitate, în moderniza
rea proceselor tehnologice, creșterea 
productivității muncii, reducerea im
porturilor șl lărgirea exportului.

în „replică", un alt material pre
zenta direcțiile prioritare de acțiu
ne ale creației tehnice in semestrul 
al doilea al anului curent : moder
nizarea și automatizarea proceselor 
de sudură și montaj, creșterea pro
ductivității muncii în sectoarele de 
prelucrări mecanice, forjă și turnă- 
torie. reașezarea fluxurilor și linii
lor de fabricație.

între cele două materiale „de lu
cru". este expusă „Diploma acorda
tă de Oficiul de stat pentru inven
ții și mărci colectivului de creația 
tehnică pentru activitatea deosebi
tă desfășurată în domeniul invenții
lor și inovațiilor în anul 1985“. O 
succintă notită precizează că este cea 
de-a șaptea diplomă acordată con
secutiv inventatorilor și inovatorilor 
de la „Grivița roșie" pentru ocu-

parea locului I pe țară in domeniul 
construcțiilor de mașini.

Aceasta este doar partea vizibilă 
a „aisbergului". Convorbirile avute 
cu membri ai comitetului de particî, 
cu inventatori si factori cu respon
sabilități concrete pe această linie au 
pus în evidență stăruința cu care or
ganizația de partid stimulează crea
ția tehnică, se preocupă de atrage
rea a noi forțe pe acest făgaș hotă- 
rîtor pentru creșterea continuă a e- 
ficientei producției, grija sa neobo
sită. efortul sistematic pentru ca 
„pulsul" acestei activități să nu-și 
slăbească nici un moment cadența, 
să asigure vigoarea întregului orga
nism productiv.

Evantaiul direcțiilor de acțiune are

mărunțișuri, favorizind grabnica Îm
plinire a ideilor tehnice in produc
ția de utilaje și instalații.

— Drumul unei soluții tehnice sau 
tehnologice noi spre producția de se
rie nicăieri nu este lesnicios — re
marca ing. Traian Bunea. unul din
tre inventatorii întreprinderii. Este 
in ființa omului înclinația de a se 
desprinde greu de obișnuință, de lu
crul rutinier. Meritul incontestabil al 
comitetului nostru de partid este că 
înlătură fără menajamente aceste 
inerții, că și-a asumat funcția de 
catalizator al noului. Acesta este 
miezul problemei în întreprinderea 
noastră.

Semnificativ pentru tonusul vi
guros al creației tehnice este fap-

Din experiența colectivului intreprinderii 
de utilaj chimic „Grivița Roșie" din Capitală

o largă deschidere, mergînd de la 
desfășurarea unor acțiuni politice de 
anvergură.- folosirea mai judicioasă a 
pirghiilor sistemului de retribuire a 
muncii sau editarea unul buletin de 
informare tehnică pentru popu
larizarea obiectivelor ce trebuie să 
le aibă in vedere, într-o etapă sau 
alta, creația tehnică, a realizărilor 
deosebite, cit și a unor soluții bre
vetate în străinătate și pină la a- 
plicarea unor măsuri concrete de 
stimulare materială mai operativă a 
inventatorilor si inovatorilor.

Aflată sistematic pe ordinea de zi 
a adunărilor generale din organiza
țiile de bază, cit și a comitetului de 
partid, creația tehnică face anual o- 
biectul unei largi analize si în ca
drul consiliului oamenilor muncii ; 
de asemenea, trimestrial, sint ur
mărite diverse aspecte ale acestei 
activități de către comitetul sindi
catului. Un cerc de creație tehnică 
Iși desfășoară cu bune rezultate 
activitatea în cadrul organizației 
U.T.C., menținînd „cald" i interesul 
tinerilor pentru nou, pentru ridi
carea continuă a nivelului l.or de 
■pregătire profesională.

Acțiunea concertată a tuturor fac
torilor. desfășurată din nerspectiva 
unor «teluri riguros definite și siste
matic urmărite, asigură, după cum. 
se exprima Nicolae Duțu, secretar al 
comitetului de partid, acea stare de 
spirit fertilă în măsură să stimu
leze creația tehnică, colectivă și in
dividuală. acel climat propice care 
respinge tergiversarea de orice na
tură. anihilează risipirea forțelor in

tul că absolut toate invențiile șl 
inovațiile s-au născut exclusiv ca 
răspuns la cerințele stringente ale 
producției, izvorînd din necesitatea 
creșterii complexității fabricației 
(cum ar fi. bunăoară, cazul insta
lațiilor și utilajelor pentru progra
mul energetic) a gradului de com
petitivitate pe piața externă, a spo
ririi permanente a productivității 
muncii si îmbunătățirii calității pro
duselor. în acest context stimulator 
au căpătat contur ideile care au dus 
la brevetarea instalațiilor de man- 
drinare hidraulică, de ambutisare a- 
dincă a pieselor subțiri, a dispoziti- ' 
vului de sudat automat WIG. cu și 
fără material de aport, a țevilor in 
placa tubulară, a mașinii de fabri
cat țevi cu aripioare elicoidale din 
otel, a instalației pentru încălzirea 
pulpei de alumină, a multor altora.

Recenta vizită de lucru efectuată 
de tovarășul Nicolae Ceausescu la 
întreprinderea „Grivița roșie" a pri
lejuit aprecieri elogioase din partea 
secretarului general al partidului 
privind preocupările colectivului pe 
linia promovării unor procedee mo
derne de fabricație, brevetate ca in
venții. în fabricația de instalații pen
tru industriile petrolieră, chimică, 
metalurgică, energetică. Subliniind 
necesitatea continuării studiilor pen
tru perfecționarea mai departe, prin 
efort propriu, a proceselor tehnolo
gice din uzină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut ca ex
periența bună cîștigată de muncito
rii și inginerii Întreprinderii pe li
nia creației tehnice originale să fie

Vitalitatea tradiției
Așa cum au demonstra

t-o manifestările anilor 
trecuți. așa cum o pune in 
evidență și recenta expo
ziție din sălile Muzeului 
de artă, creația Chineză 
contemporană izvorăște 
din legătura foarte clar 
exprimată cu concepțiile 
filozofice si estetice ale 
societății contemporane. 
Este vorba de o legătură 
profundă, de esența artis
tică, dar si filozofică, de 
apartenența, mărturisită, 
față de popor și de idea
lurile lui artistice. De aici 
tendința de a crea o pic
tură care, intemeindu-se 
pe îndelungata și atit de 
fertila tradiție a picturii 
chineze tradiționale, să 
dea naștere unei arte ac
tuale create cu încrederea 
in înălțarea spirituală si 
perfectionarea personali
tății umane.

Expoziția prilejuiește 
urmărirea uhui complex 
univers de imagini capa
bile să deslușească eveni
mente sociale, idei și con
cepții artistice aparent 
simple, dar deosebit de 
subtile si vibrante. Fluen
ța trăsăturii de pensulă de 
o deosebită forță sugesti
vă. care mărturisește cel 
mai adesea adevărate vir
tuozități caligrafice in 
minuirea tușului este pusă 
în slujba unei tălmăciri 
active, a cărei preocupare 
de căpetenie este opțiu- 

^Jieq pentru semnificații de

largi rezonantă. Si In- 
tr-adevăr, dincolo de ima
ginea munților Huashan 
(Li Ying), sau o zăpezilor 
din munții Lingshan 
(Wang Huanan), o dată cu 
imaginea mării în ceată 
(Li Haitao), sau a peisa
jului din nord (Weng 
Wenfan), este prezent un . 
intreg fond de spirituali-

Chen Banding, Yu Hua- 
ian, Xu Yansun, Deng 
Lin sau Wei Jiangfan o 
indicație de mișcare, o 
simplă pată colorată insi
nuată in albul suportului 
de hirtie sau mătase de
vin sugestive indicații de 
mișcare. Aparenta de 
spontaneitate este înde
lung exersată. Efectul tră

„Pictura chineză contemporană"
— Muzeul de artă 

al Republicii Socialiste România

tate, pictura contempora
nă reușind să comunice, 
cu nuanțări specifice, ade
văruri care și-au avut și 
iși au o configurație atit 
de specifică in universul 
cultural al Chinei. Acui
tatea unor imagini care 
urmăresc umbra și lumina 
pe carnația delicată a unei 
corole, care aduc in prim 
plan ramuri sinuos arcui
te, crengi înflorite, prive
liști larg panoramate și 
siluete umane in nemăr
ginirea cimpiei impre
sionează in actuala mani
festare prin profunzimea 
observației, dar și prin 
graiul comun picturii de 
azi și a celei străvechi. Ca 
și in stampa tradițională, 
in lucrări ca acelea, sem
nate de Wang She'nseng,

săturii care pune In va
loare vibrația tușului sau 
a culorii, a ceea ce e mai 
tainic in viata formelor, 
este fulgurant. Prin rapi
ditatea, concizia și deli
catețea tușei, prin suges
tiile și concepția de an
samblu, multe din luțră- 
rile de pictură chineză 
contemporană atestă o 
dezvoltare neîntreruptă. 
Cu același rafinament, de 
pildă, un artist contem
poran ca Zhang Bu a tra
sat imagini inspirate din- 
tr-o recentă călătorie in 
România (Primăvara in 
România, Amurg. Româ
nia pitorească. București 
sub ploaia de primăvara, 
stațiunea Brașov, Muzeul 
Bran), care duc mat de
parte simplitatea desenu-

lui clasic chinez. Sint lu
crări care reușesc atit de 
bine să evoce grafia, de- 
licatp frumusețe a unui 
colț de natură, eleganța 
fremătătoare de viață a 
întregului care dobindeș- 
te o anumită frumusețe, 
un ritm izvorit din adin- 
cul vieții, la care pictorii 
chinezi țin atit de mult. 
Artiștii chinezi au exploa
tat cu îndrăzneală și sen
sibilitate aspecte ale vieții 
contemporane și ale pei
sajelor specifice tării lor 
Si cu mijloacele artei eu
ropene contemporane. Va
lorile de picturalitate pe 
care le aduc lucrările in 
ulei realizate de Yan 
Zhenze, Ai Xuan, Wang 
Lu, Li Yî și alții situează 
pictura chineză contempo
rană pe coordonate de fină 
sensibilitate, uneori liri
că, alteori exprimindu-se 
cu energie și forță.

Simplității de sinteză 
autentică la care au ajuns 
vechii maeștri ai stampei 
chineze i se adaugă, cu 
strălucire, creațiile con
temporane, care ilustrează 
in chip elocvent acum, în 
sălile Muzeului de artă, 
pentru publicul românesc, 
felul tn care realitățile 
vieții contemporane lăr
gesc continuu sfera pre
ocupărilor artistice, des- 
chizindu-le noi perspec
tive.

Marina PREUTU

cinema
• încrederea: TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20 
A Bătălia din umbră : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, STUDIO (59 53 15 — 16,30
• „Zilele Ulmului de comedie": STU
DIO (59 53 15) — 9,30; 11,15; 13; 14,45; 19 
O Un comisar acuză: DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
Q Racolarea i GLORIA (47 46 75) —
9; 11
• Luptătorul cu sabla : GLORIA —
13; 15,30; 17,30; 19,30, BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
e Rtdetl ea-n viață : POPULAR 
(35 15 17) — 15

• Comedie mută ’77 t POPULAR
— 17; 19,15, VICTORIA (16 28 79) — 9; 

11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Căutătorii de aur t MUNCA 
(21 50 97) — 15; 18
• Gheata verde : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20,15,
EXCELSIOR (60 49 45) —'9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15, FAVORIT (45 31 70) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELO
DIA (11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15
© Pacea — victorie a rațiunii 
PITOL (16 29 17) ’ 9; 11,15;
15,45; 18; 20
© Păcat de lacrimile tale : 
MICA A PALATULUI — 17,15;
e Băiatul cu ricșa : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17,15; 19.30
• Călina roșie : UNTON (13 49 04) — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20
S Profetul, aurul și ardelenii : FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 17,15; 19.30
• Trebuie să-țl Joci rolul : GRIVIȚA

: CA- 
13,30;

SALA
19.30

(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15
• Săgeata neagră : PACEA (71 30 85)
— 15.; 17,15; 19,30
« Agonie șl extaz ! LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,45; 19
f* Program de desene animate
10,30, Clinele electronic 
16; 18; 19,45 : _
<8 Caravana
(31 71 71) —
(21 31 86) — 9;
A Al 7-lea cartuș
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20
O Bonner fiul : COSMOS (27 54 95) — 
9; 11; 13: 15,30; 17.45; 20
• Cea mai ineîntătoare, cea mal atră
gătoare : VIITORUL (10 67 40) — 15; 
17; 19,15
• Imperiul contraatacă : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17,45
O Jandarmul se Însoară : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17,15; 19,30

9; 
12.15; 14;

DOINA (16 35 38) 
misterioasă ; LIRA 

15: 17,15; 19,30. ARTA 
11.15; 13,30: 15,45; 18: 20 

MIORIȚA (14 27 14)

(Urmare din pag. I)
neti că vă este cunoscută 
vechea Slobozie — se afla 
Crivaia, riușor sau baltă, 
cum vreți să-i ziceți, unde 
se aduna toată mizeria tîr- 
gului. Am secat-o și locul 
l-am ridicat cu cinci me
tri, consolidîndu-1. I-am 
dat tărie, l-am „fabricat", 
ca să spun așa. Canalul 
acesta colector e o rămă
șiță a unor șantieriști cu 
faimă prin construcțiile fă
urite de ei prin alte părți 
ale țării. Dar Crivaia, ne- 
cunoscîndu-i, pentru că nu 
erau ei de-ai locului, le-a 
dat de furcă, nu s-a lăsat 
învinsă.

— Iată un reproș la 
adresa acelora, frumos am
balat în staniol verbal.

— Prea aspru cu ei 
nu-mi este la îndemînă să 
fiu, pentru că de la ei 
am Invătat meserie noi, cei 
ai întreprinderii antrepriză

de constructli-montaj Ialo
mița. Aceia au lucrat pe 
o lungime de 600 de metri; 
noi „le-am furat" așa de 
bine meseria că intr-un an, 
am realizat tot 600 de me
tri, cit au făcut ei in șase 
ani. De aceea, vedeți dum
neavoastră, ne formulăm 
critica mai diplomatic. Cu 
toate că nu ne stă in fire 
și n-ar prea trebui, că prea 

.au tras de timp.
— Cu alte cuvinte, vTați 

întrecut învățătorii.
ț- Altfel nu se putea. Și 

așa au trebuit să se pe
treacă lucrurile în toate do
meniile. Pentru că, după 
cum se știe, ialomițenii au 
fost chemați să-și constru
iască rapid capitala de ju
deț. de pildă, imediat după 
anul 1965. Și ei zidari, și 
instalatori, și fierari-beto- 
niști, și mozaicari nu au 
prea fost. Ne-am ajutat cu 
constructori de prin alte 
părți, la început ; dar am

generalizată și In alte unități de 
specialitate din țară.

— Nu rnovșm de 
ci pentru că noul 
ca aerul pe care îl 
nea la un moment 
slantin Oancea. El 
xistenței noastre in lumea de azi a 
producătorilor de utilaje și instala
ții. De acest adevăr este convinsă 
marea majoritate a colectivului nos
tru.

Pe această neclintită convingeri 
s-a afirmat tot mai puternic in timp 
prestigiul mărcii intreprinderii. re
cunoscut nu numai în țară, ci și pe 
piața mondială. Cu reală satisfacție 
a fost evocat faptul că in 1985 
„Grivitei roșii"1 i-a fost acordat de 
către Asociația mondială a producă
torilor de. utilaj pentru industria 
chimică și petrochimică autorizația 
ASME — un autentic certificat ce ga
rantează înalta calitate și tehnicitatea 
superioară a utilajelor și instalații
lor fabricate sub marca „GRIRO”. 
România este astfel a patra țară in 
lume care posedă o asemenea au
torizație în domeniul producerii de 
instalații chimice și petrochimice. 
Orice produs poansonat cu cele pa
tru inițiale, ce iese pe poarta între
prinderii „Grivița roșie", constituie 
o garanție a lucrului temeinic gin- 
dit și ireproșabil executat. Iată care 
este secretul îndeplinirii an de an 
a sarcinilor de plan, ceea ce a adus 
colectivului cel de-al doilea titlu de 
„Erou al Muncii Socialiste", al creș
terilor substanțiale ale prevederiloi 
planului în actualul cincinal. îndeo
sebi la export.

între multele obiective pe care și 
le-a propus colectivul de la „Grivi- 
ța roșie" în actualul cincinal, două 
ni se pare a avea valoare de ex
cepție : dublarea nivelului produc
tivității muncii Înainte de 1990 șl 
realizarea a cel puțin 10 la sută din 
producție pe baza invențiilor pro
prii. ceea ce va însemna fabricarea 
unor utilaje și instalații peste nive
lul mondial.

Sint fapte remarcabile de muncă 
ce ilustrează 
politică a acestui 
care dovedește că 
exercite din plin 
— de proprietar. . 
neficiar — în climatul stimulator al 
democrației muncitorești revoluțio
nare. întemeiat pe principiile auto- 
conducerii și autogestiunii munci
torești.

Faptele muncii rodnice, strădania 
permanentă de autodepășire. ambiția 
de a sta în rînd cu cei mai vestiți 
producători de utilaje și instalații 
din lume sînt argumente care pro
bează forța muncii politico-educati
ve desfășurate de organizația de 
partid din întreprindere, capacitatea 

.ei superioară de a-și exercita efi
cient rolul de forță politică condu
cătoare, antrenînd intr-un unic sens 
toate energiile, toate capacitățile 
creatoare ale colectivului. Aceasta 
este starea de spirit care se degajă 
din întreaga activitate a colectivu
lui muncitoresc de la I.U.C. „Grivița 
roșie", la început de nou cincinal.

dragul Inovației, 
ne este necesar 
respirăm — spu- 
dat subing. Gon
ește suportul e-

elocvent maturitatea 
destoinic colectiv, 
este hotărît . să-și 
tripla sa calitate 
producător și be-

Ioan ERHAN

O nouă
Calitatea oricărei 

creații, indiferent de 
domeniul concret in 
care se manifestă, fie 
că este vorba de știin
ță, de tehnică sau de 
artă, presupune o pro
fundă conștiință pro
fesională. Lucrul făcut 
de mintuială, fie că se 
intrupează in forma u- 
nui șurub sau a unui 
simplu vas de argilă, 
este in mod egal dău
nător pe plan social. 
Iar dacă proasta cali
tate a unei piese in
dustriale, de exemplu, 
poate antrena in lanț 
alte defecțiuni cu ur
mări neplăcute pe pla
nul producției, un vas 
prost ars și smălțuit 
sau, și mai grav, o 
formă urită, strident 
colorată poate avea 
urmări la fel de neplă
cute, de data asta pe 
planul conștiihței celor 
ce-l privesc.

Făurirea și utilizarea 
unor structuri moder
ne, inalta tehnicitate a 
produselor industriale 
au contribuit și con
tribuie, an de an, la 
niodelarea profesio
nală. Un rol formativ 
de egală'importanță cu 
această instruire pro
fesională il au insă 
cultura, arta, menite 
deopotrivă să contri
buie efectiv la ridi
carea conștiințelor, la 
afirmarea unor noi va
lori ale umanismului 
modern. Formarea u- 
nui om nou, cu trăsă
turi morale distincte, 
animat de o înaltă con
știință civică, nu se 
poate întemeia decit 
pe această elevată con
știință a răspunderilor 

^ce revin fiecăruia, pe

Moderna casă de cultură din Zalău

Momente de artă de largă audiență

Una dintre coordonatele vieții 
muzicale românești,_ reliefate cu 
precădere in ultimele două decenii, 
este, fără îndoială, dialogul susținut, 
pasionant, cu marele public. In sensul 
unei deschideri fără precedent către 
locuri pe harta țării care nicicind 
nu au fost cuprinse in tumultul vie
ții artistice, al antrenării tuturor ge
nerațiilor în dezbaterea fierbinte 
despre valorile muzicii (populariza
rea paginilor de referință din creația 
românească și universală și, în a- 
celași timp, a succeselor școlii de 
interpretare), în sensul prezenței 
soliștilor de primă mărime cu mari 
succese pe podiumuri internaționale, 
al tezaurului de tinere talente pe 
care îl are țara noastră. Sint ne
numărate exemple care demonstrea
ză că acest dialog cu marele public 
— de la cei mai tineri ascultători 
la melomani cu aleasă pregătire, la 
ascultători de toate categoriile, dor
nici de instruire, de informare — cu' 
remarcabile rezultate pretutindeni, 
este calea sigură prin care se împli
nește misiunea educativă a artei, 
prin care se dezbate fenomenul 
complex al artei contemporane ro
mânești, desprinzîndu-se comanda
mentele . sociale, politice, luminin- 
du-se paginile de istorie a muzicii, 
(de la înaintași la momentul „E- 
nescu", pînă la creații de ultimă 
oră), o dată mal mult reliefîndu-se 
arcul peste timp de la bogata tra
diție la actualitatea 
realitățile, in treptele de 
ale prezentului. Numai prin 
dialog susținut (la cotele unui 
profesionalism), cucerindu-se 
repere pe harta artistică a

morală a
o nouă morală a mun
cii.

Experiența pe care 
am acumulat-o în pre
gătirea unor generații 
succesive de artiști mă 
face să afirm cu toată 
convingerea că rolul 
artei poate fi imens 
dacă ne gîndim că 
zona prin care se do
vedește capabilă să in
fluențeze este aceea a 
sensibilității umane, la 
fel de variată la crea
tori, ca și la iubitorii 
de artă. In măsura 
in care sensibilitatea 
creatorului, stimulată 
de aderența lui la prin
cipalele probleme ale 
epocii in care trăiește, 
se materializează in 
lucrări și se transmite 
privitorului, opera e- 
xistă ca o realitate au
tonomă. Altfel nu e- 
xistă decit obiecte cu 
pretenții artistice. Iată 
de ce important mi se 
pare să descifrăm in 
orice luefare de artă, 
chiar și in acelea apar- 
ținind unor tineri a- 
flați la începuturile 
activității lor, efortul 
unei sporite răspun
deri sociale implicate 
in actul de creație. Im
portant mi se pare să 
deslușim, o dată cu 
fiecare nouă lucrare, 
disponibilități sporite 
față de cele mai diver
se modalități de ex
presie, elemente ale 
unei evoluții artistice 
ca reflex direct al 
unui complex conținut 
de idei.

Una din 
principale, 
distinctivă
două decenii, o consti
tuie dezvoltarea vieții 
artistice intr-un număr 
mare de orașe. Capita-

realizările 
o trăsătură 
a ultimelor

ancorată in 
progres 

acest 
inalt 

noi 
tării.

muncii
ia continuă să fie cel 
mai important centru 
artistic al tării, dar nu 
se mai poate vorbi as
tăzi de mișcarea artis
tică românească fără 
contribuția din ce in 
ce mai substanțială a 
nucleelor artistice din 
alțe centre importante. 
Acțiunea susținută de 
stimulare a vieții ar
tistice pe întregul te
ritoriu al tării se în
scrie in amplul proces 
de dezvoltare armo
nioasă, economică și 
culturală, a tuturor zo
nelor țării. Conjugarea 
interesului manifestat 
de forurile 
inițiativele 
artiștilor

locale cu 
Uniunii 

plastici, a 
asigurat nu numai dez
voltarea unor vechi 
centre, ci a favorizat 
înființarea unor noi 
nuclee artistice intr-o 
seamă de orașe ale tă
rii. îmbunătățirea do
tării cu ateliere, săli 
de expoziții și magazi
ne, urmărită cu egală 
grijă in centrele cu o 
mai veche tradiție, cit 
și in cele noi, a contri
buit la crearea bazei 
necesare pentru dez
voltarea vieții artistice, 
tn aceste condiții, o- 
rientarea progresistă a 
unei societăți capabile 
să-și demonstreze uni
tatea de acțiune nu se 
poate manifesta decit 
printr-o nouă morală a 
muncii artistice, prin 
capacitatea deja dove
dită a celor mai va
loroase lucrări create 
in ultimele două dece
nii de a depăși simpla 
inclntare a retinei 
pentru a pătrunde, 
adine, în conștiințe.

Coste! BADEA

numai prin această comunicare vie. 
incitantă cu miile de spectatori, prin 
intermediul muzicii românești, a pa
ginilor de referință, a celor mai 
valoroase „voci" ale artei interpre
tative — se conturează cu adevărat 
efervescenta vieții artistice româ
nești. Nu numai pe primele scene 
ale țării, nu numai la Ateneul Ro
mân sau la Opera Română, ci, 
semn al unei ample desfășurări, și 
pe podiumul unui cămin cultural și 
pe scena unui club al tineretu
lui într-un așezămînt. de cultură 
oriunde în țară... Și nu mai este de 
mirare atunci cînd vorbim de un 
„atelier de muzică contemporană" 
la Medgidia, de o „seară de muzică 
românească" la Rm. Vîlcea (intr-un 
remarcabil festival al tinerelor ta
lente) sau dezbateri despre Enescu, 
despre arta lui Ionel Perlea — la 
Ograda (județul Ialomița), despre 
arta corală românească și cintecul 
patriotic-revoluționar în noua stră
lucire a madrigalului modem, la 
Cugir (județul Alba), despre tra
diția enesciană tn pianistica româ
nească, la Blaj (județul Alba), des
pre tinerețea capodoperelor (Bach
— Mozart — Enescu), la Alba Iulia, 
despre repertoriul corurilor de ama
tori și clasicii muzicii românești, la 
Petrila, Uricanl, Lupeni, despre arta 
tinerilor dirijori și tradițiile artei 
dirijorale românești, la Bușteni... 
Mai ales că printre protagoniștii 
manifestărilor (din inițiativa Uniu
nii . Compozitorilor, a Colegiului cri
ticilor piuzicaii — A.T.M., a foruri
lor de cultură județene respective), 
alături de critici muzicali și com
pozitori s-au aflat Dan Grigore, 
Felician Roșea, Aurelian Octav Popa, 
corul „Madrigal", Gteorgeta Stoleru, 
cvartetul „Voces", Ion Ivan Roncea, 
Pompei Hărășteanu, Monica Teodo- 
res.cu, Gerda Radier... Sint minu
nate aplauzele la Opera Română, la 
sala de concerte a Radioteleviziunii. 
dar... să vezi la Slobozia cum sute 
de oameni sînt entuziasmați de arta 
lui Roncea ; sau la Satu Mare, cum 
un foarte numeros public vine să 
asculte prime audiții de tineri com
pozitori români ; sau la Tescani 
(județul Bacău), cum sute de săteni 
de prin părțile locului, din Berești- 
Tazlău, din Ardeoani, din Berzuntl 
(cum remarca directorul așezămîn- 
tului de cultură „George 
prof. Alexandru Popovici), 
lomani din Comănești, 
Bacău suie dealul plopilor 
să-1 asculte pe David Ohanesian
— trăind copleșitor monologul „Or
birii" din Oedip. convinși că. de la 
an Ia an. festivalul numit „Enescu
— Orfeul moldav" este un eveni
ment în stagiunea tării — înseamnă 
să asiști la fapte de artă care au un 
plus de emoție, un plus de vibrație.

La Tescani, pe dealul îmbrățișat 
de aleile majestuoase ' ala plopilor,

Enescu", 
sau me- 
Moineștt, 
nesfîrșiți

ln trei după-amieze muzicale, acolo 
unde se află așezămintui de cultură 
„George Enescu", s-a împlinit, și în 
această toamnă, așa cum se întîmplă 
de șapte ani, una dintre manifestă
rile de rezonanță din viața muzi
cală a țării : „Enescu — Oricui 
moldav". Dezbateri despre tinerii 
concertiști în circuitul vieții muzi
cale, despre tradițiile enesciene în 
paginile de muzică contemporană, 
interesante conexiuni : Enescu și 
lumea poeziei (dragostea pentru 
versul eminescian, in primul rînd, 
prin transpunerea poemului „Stri
goii", prin finalul acelei dorite Sim
fonii a V-a, inspirat din „Mai am 
un singur dor", prin tema „mării" 
din „Vox Maris", dominantă și a 
creației lui Eminescu), Enescu și 
plaiurile moldave (scriind la Tescani. 
prin 1922, ’25, ’31, la capodopera 
„Oedip", la Mihăileni, 1901 — Sim
fonia concertantă pentru violoncel 
și orchestră, la Cracalia, tot în 1901
— Suita pentru pian op 10 nr. 2 etc.), 
Enescu și înaltele comandamente so
ciale, „soluția românească" propusă 
de Enescu pentru contemporaneitate 
sau cum a influențat creația lui E- 
nescu (așa cum au făcut Bartok, 
Messiaen, Schonberg), creația muzi
cală a veacului XX... Cu alte cu
vinte, saltul muzicii românești prin 
marele moment „Enescu" spre uni
versalitate, mesajul lăsat către ge
nerațiile viitoare, pledoaria pentru 
inspirație, talent, impecabilă tehni
că, apel la muzica noastră populară, 
la cîntările vechi populare și bi
zantine, cu o permanentă verificare 
în contactul cu 
artei. Dezbateri 
viața muzicală 
ca argumente 
tinete, fiecare
moment de referință, opusuri enes
ciene : Sonata a Il-a pentru vioară 
și pian (lecție de adîncime intelec
tuală propusă de Andrei Agoștan — 
Ferdinand Weiss), Octuarul (o for
mulă dinamică, vie abordată de for
mația „Texana", de talentatul diri
jor Ovidiu Bălan). Sonata a Hi-a 
pentru vioară și pian „în caracter 
popular românesc" (Luminița Petre
— Mibai Ungureanu. o abordare 
sensibilă, poetică). Legenda pentru 
trompetă (solist virtuoz — Petrică 
Nan cu)...

...Sînt nenumărate, așadar, acele 
noi repere pe harta muzicală a 
tării în care marii artiști, publicul 
dezbat fenomenul artistic contem
poran. Fără acestea, fără ca ele să 
fie cunoscute și subliniate ca 
evenimente de primă mărime, îm
plinite sub generoasa egidă a Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei", istoria vieții muzicale contem
porane nu ar fi completă.

iubitorii muzicii, ai 
deci binevenite în 
românească, avînd 

trei programe dis- 
însă incluzind ca

Smaranda OTEANU

teatre
Mie (14 70 81) 1 Amurgul 
19

Foarte Mic (14 09 05) î 
filmează — 19,30

• Teatrul National (14 71 71, sala 
mică) : Nu se știe niciodată — 19.30 
A Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : Seară 
Schubert. Iosif Ion Prunncr — pian. 
Radu Ungureanu — vioară, Traian 
Ionescu — violă, Marin Cazacii — vio
loncel, Lucian Cioriță — contrabas 
— 19
• Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18
<* Teatrul de operetă 
Singe vienez — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza
(sala Schitu Măgureanu, 
Noțiunea de fericire — 19 : ___
dina Icoanei, 11 95 44) : Intr-un parc 
pe o bancă — 19

(14 80 11) :

Bulandra"
14 75 46) : 

(sala Gră-

S Teatrul 
burghez —
O Teatrul
Atenție, se
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Fe- 
țitoarea — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 3î 03, 
sala Magheru) : Micul infern — 18
O Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Bărbierul din Sevilla — 19 
O Teatrul satlric-muzlcal ,,C Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Gong '86
- 19
• Ansamblul artistic 
română" (13 13 00) : Pe un 
plai — 18
• Teatrul „Ion Creangă" 
Toate plnzele sus — 9 ; De 
Bran la Muppets — 15
• Teatrul „Țăndărică" (sala Cosmo- 
nautilor, 11 12 04) : Trei iezi cucuieți
— 15
• Circul București (10 41 85) i Gala 
surprizelor — 19

,.Rapsodia 
picior de

(50 26 55) : 
la Stan si

t V
10,35

20,55t
20.00 Telejurnal
20,20 Pe drumul Înfăptuirii noii revo

luții agrare (color) ® Experiența 
fruntașilor s-o cunoaștem, s-o ge
neralizăm

21.50
22,00

Lumea contemporană 5! confrun
tările de Idei O Clasa muncitoare 
— uriașă forță revoluționară
Film serial (color). „Casă pentru 
copiii noștri". Premieră 
Producție a televiziunii 
Regla : Nedelclo Cernev. 
dul 2
Telejurnal 
închiderea programului

pe tară, 
bulgare.

Episo-

învățat șl de la aceștia, 
fără odihnă, ne-am con
struit pe noi înșine în 
acest răstimp, și s-a ridicat 
un oraș cu totul nou, mo
dern, care, în 1985, numă
ra, dacă nu mă înșel eu,

leag, ca pentru întreaga 
țară, noi orizonturi da 
dezvoltare, Slobozia avea 
cu puțin peste 11 000 do 
locuitori ! Așa au trebuit 
să se petreacă lucrurile și 
în industrie — pentru că

varășe, o nouă lume, din 
temelii !

— Care va să zică, aici 
unde ne aflăm a fost Criva
ia. înseamnă că la vreo sută 
de metri de aici era vechiul 
centru al tîrgului, cu mo-

unde, tn zilele de foc ale 
lui August 1944, ostașii și 
locuitorii Sloboziei de 
atunci s-au încleștat tn 
luptă cu trupele unei co
loane hitleriste care în
cerca să scape la largul

istorie. în înverșunarea 
luptei de atunci locuitorii 
Sloboziei visau cu ochii 
deschiși alt timp, alt des
tin, libertatea, o viață mai 
bună. Ce vis magnific, 
astăzi ■ splendidă realitate.

Un oraș harnic și mindru ca oamenii Bărăganului
cam 15 000 de apartamente, 
cu peste 36 000 de camere 
de locuit. Păi, faceți soco
teala — la 43 000 de locui
tori, cu mic cu mare, citi 
numără orașul, asta în
seamnă, pur și simplu, că 
aproape toti locuitorii Slo
boziei se bucură de confort 
modern. în nici 20 de ani de 
zile ! Și trebuie să știți că 
în 1965, anul celui de-al 
IX-lea Congres, cînd s-au 
deschis și pentru acest me-

nol, chimiștl aici n-am po
menit, dar construindu-se 
un impunător combinat 
chimic am invătat chi
mie ; și construindu-ne o 
platformă industrială mo
dernă am deprins, la 
fel, meserii noi, de la 
mecanică la electronică. 
Noi, in Slobozia, care pînă 
prin anii '60 avea nu
mai potcovării, ca indus
trie ! S-a construit, to-

numentul închinat ostașu
lui luptător în . primul 
război mondial ; și in la
tura din stingă era capul 
podului peste Ialomița, 
spre Bora...

— Dacă vă duceți pînă 
la colțul blocului din dreap
ta. vă iese in fată monu
mentul. E la locul lui, 
într-un scuar cu totul nou.

Da, acum totul se im- 
cheagă, totul se limpe
zește, Ne aflăm pe locul

cîmpiei, spre Dunăre, peste 
podul Ialomiței. Micul oră
șel și-a făcut astfel intra
rea in era noii noastre 
vieți, ca atîtea alte locali
tăți din patria noastră, în 
zilele de început ale re
voluției, în bubuit-de tu
nuri și în vifor de mi
traliere. Atunci, în acel 
moment eroic — putem 
gindi, pe bună dreptate — 
orașul și oamenii lui iși 
făureau temelia de nouă.

vădind puterea gîndulul de 
atunci !

Străbatem parcurile ora
șului, bulevardele lui inun
date de soare ; revenim pe 
platforma industrială din 
vestul orașului, la ora cînd 
sirenele anunță intrarea in 
fabrici a schimbului doi. 
Pășim alături de cei care 
dau viață și ritm dinamic 
orașului atit de tînăr, ora
șului din mijlocul Bărăga
nului. Mulți, foarte mulți

tineri. Și e firesc așa — 
orașul insuși e foarte tî
năr. Și ne intilnim și cu 
prima noastră cunoștință, 
maistrul Gheorghe Moise, 
care, împreună cu soția sa, 
Rita Moise, muncitoare la 
filatura de bumbac, se în
dreaptă spre casă. Ne 
alăturăm lor și le poves
tim din mers că am vizi
tat noul lor cartier, că 
ne-au plăcut foarte mult 
blocurile din acea zonă, 
blocuri care primesc soa
rele, dimineața, drept in 
față.

— Le-ați văzut ? — se 
bucură, la rîndu-i, Rita 
Moise. Sint cele mai fru
moase din oraș. Cind am 
hotărit să ne căsătorim 
ocupam fiecare, și eu și 
viitorul meu spț, cîte o 
garsonieră în blocuri sepa
rate. Ne-am unit viețile 
și am căpătat apartament 
cu două camere, pentru că 
trebuia să vină și cel de-al

treilea membru al familiei. 
Iată, a venit și cel de-al 
patrulea membru al fami
liei Moise și ne-am mutat 
într-un, apartament cu trei 
camere, in zona Crivaiei. 
In nici 15 ani — trei lo
cuințe, trei trepte de viață. 
Mă înțelegeți ? Poate că 
ștjti din istorie că, in evul 
mediu, pentru a înlesni 
popularea Bărăganului, oa
menii care se stabileau 
în acest loc erau slobozi, 
adică liberi de anumi
te obligații către stăpi- 
nire. De aici numele de 
Slobozia. Dar oameni li
beri, cu adevărat, și stă- 
pîni pe soarta lor, bucu- 
rindu-se din plin de rodul 
muncii lor, acum sînt. 
Acum Iși merită orașul cu 
adevărat numele !

Slobozia — verticală ur
bană In Bărăgan, mîndră 
ctitorie a celei mal strălu
cite epoci din istoria tării. 
Epoca Nicolae Cehusescu I
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

■ Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să exprim profundele mele mulțumiri pentru felicitările si urările 
sincere pe care ați avut amabilitatea să mi le adresați cu ocazia celei de-a 
38-a aniversări a întemeierii Republicii Populare Democrate Coreene, pentru 
aprecierile făcute la adresa succeselor înregistrate de poporul nostru în con
strucția socialismului, precum și pentru exprimarea solidarității cu lupta po
porului nostru pentru reunificarea patriei.

Folosesc această ocazie pentru a-mt exprima convingerea că raporturile 
de prietenie și cooperare dintre cele două țări ale noastre vor continua să 
le adîncească și să se dezvolte în viitor.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit telegrama dumneavoastră adresată cu prilejul aniversări! 
Zilei Independenței Ciprului și vă transmit mulțumirile mele cela mai 
călduroase. v

Vă adresez, la rlndul meu, din Inimă, aceleași bune urări de sănătate 
pentru dumneavoastră personal șl de prosperitate pentru poporul dumnea
voastră.

împărtășesc convingerea șl dorința de întărire in continuare a legătu
rilor de prietenie și cooperare dintre țările noastre.

SPYROS KYPRIANU
Președintele Republicii Cipru

In județele Brașov și Satu Mare s-au încheiat
importante lucrări

Oamenii muncit din agricultura 
județului Brașov au încheiat la 7 oc
tombrie semănatul la cerealele pă- 
ioase pe întreaga suprafață planifi
cată, precum și recoltatul cartofilor 
și rădăcinoaselor furajere.

în telegrama adresată cu acest prilej 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
«ecretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de Comitetul ju
dețean Brașov al P.C.R. se arată că 
în prezent se acționează cu însufle
țire la recoltarea și punerea la adă
post a porumbului, la eliberarea te
renului de coceni, astfel incit și a- 
ceste lucrări să fie încheiate in cel 
mai scurt timp. Concomitent, au fost 
impulsionate lucrările pentru termi
narea recoltării sfeclei de zahăr, 
Strîngerea legumelor și fructelor, e- 
fectuarea arăturilor adinei de toam
nă, precum și cele privind fertiliza
rea. amendarea și scarificarea tere
nului, stringerea și depozitarea cu 
grijă a tuturor resurselor de furaje. 
Se arată că au fost luate toate mă
surile pentru realizarea sarcinilor 
privind predarea la fondul de stat a 
cartofilor, porumbului, sfeclei de 
zahăr, legumelor, a celorlalte produ
se agricole.

Situînd în continuare, la baza În
tregii noastre activități hotăririle 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui. orientările și indicațiile date de 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă în
credințăm că organele și organiza
țiile de partid, comuniștii, toți lu

Concurs de afișe cu tema
Avantajele economisirii la C.E.C.f>

In scopul stimulării creației gra
fice pe tema economiei și pentru 
realizarea unor afișe de populari
zare a ideii și avantajelor. econo
misirii la C.E.C. cit mai sugestive, 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni, in colaborare cu Uniunea 
artiștilor plastici, organizează cu 
prilejul „Săptăminii economiei" — 
1986 cea de-a XVIIl-a ediție a 
concursului de afișe cu \ema : 
„Avantajele economisirii la C.E.C".

Lucrările pentru concurs se vor 
prezenta in formatul 70X100 cm, 
numai caȘerate și vor fi astfel rea
lizate incit si permită tipărirea 
lor in maximum șase culori.

Casa de Economii și Consemna- 
țijini acordă pentru cele mai bune 
afișe următoarele premii :

— Premiul I : un libret de eco
nomii cu dobindă cu o depunere 
de 5 000 de lei;

— Premiul II: un libret de eco
nomii cu dobindă cu o depunere 
de 3 500 de lei;

— Premiul III: un libret de eco
nomii cu dobindă cu o depunere 
de 2 000 de lei ;

— Două mențiuni constind in li
brete de economii cu dobindă cu 
o depunere de 1 500 de lei fiecare.

Pentru acordarea premiilor, afi
șele vor fi selecționate de către 
un juriu format din reprezentanți 
ai Uniunii artiștilor plastici și ai 
Casei de Economii și Consemna- 
țiuni.

Casa de Economii șl Consemna- 
țiuni iși rezervă dreptul de a mul-

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
Duminică, 12 octombrie 1986. se 

organizează o nouă TRAGERE EX
CEPȚIONALA PRONOEXPRES. 
Tragerea se va efectua în două 
faze, cuprinzind 6 extrageri, cu un 
total de 42 numere. Cele 3 extra
geri de la faza I sînt compuse, 
fiecare, din cite 8 numere din 45, 
în timp ce extragerile de la faza

agricole de toamnă
crătorii ogoarelor își vor spori șl mal 
mult contribuția la dezvoltarea și în
florirea multilaterală a scumpei 
noastre patrii. Republica Socialistă 
România.

, *
In județul Satu Mare au fost în

cheiate recoltarea porumbului pentru 
consum și însămînțarea orzului și or
zoaicei pe întreaga suprafață stabi
lită. în prezent se acționează pentru 
încheierea în termen cit mai scurt a 
celorlalte lucrări agricole din aceas
tă perioadă — semănatul griului și al 
secarei, recoltatul legumelor, fructe
lor și strugurilor, al sfeclei de zahăr, 
strinsul și depozitarea furajelor și li
vrările Ia fondul de stat.

în telegrama adresată, cu acest prilej, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia de Comitetul județean de partid 
Satu Mare se spune : Sintem hotăriți 
să acționăm cu fermitate pentru per
fecționarea întregii activități din 
agricultura sătmăreană, să valorifi
căm și să generalizăm experiența 
înaintată a unităților fruntașe din 
tară și din județ, să asigurăm în toa
te unitățile agricole ordine, discipli
nă, un inalt spirit de răspundere, 
înaintarea continuă pe calea unei a- 
griculturi intensive, de mare produc
tivitate, care să contribuie intr-o 
măsură tot mai însemnată la ridica
rea nivelului de trai al oamenilor 
muncii, la dezvoltarea puternică, ar
monioasă a întregii vieți econo- 
mico-sociale.

tlplica unele dintre afișele pre
miate. ■

Pentru lucrările prezentate la 
concurs pe care le va achiziționa 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni se vor plăti drepturile legale 
de autor.

Afișele pentru concurs se vor ex
pedia pină la data de 15 octom
brie a.c. (data poștei) pe adresa : 
Casa de Economii șl Consemna- 
țiuni, Serviciul economii, Bucu
rești, Calea Victoriei nr. 13. Afi
șele se vor preda împreună cu un 
plic închis pe care se va menționa 
același moto înscris și pe spatele 
afișului. In plic se va introduce o 
coală de hîrtie pe care se va men
ționa, de asemenea, motoul înscris 
pe spatele afișului, precum și nu
mele, prenumele și adresa exactă 
a autorului.

Casa de Economii șl Consemna- 
țiuni va organiza cu prilejul „Săp
tăminii economiei" 25—31 octom
brie 1986 o expoziție in care vor 
fi prezentate afișele selecționate 
de juriul concursului.

Afișele care nu au fost selecțio
nate pentru expoziție pot fi ridi
cate de autori de la Centrala 
C.E.C. in maximum 15 zile de la 
închiderea expoziției.

Afișele prezentate in cadrul ex
poziției pot fi ridicate in maximum 
10 zile de la închiderea acesteia.

Lucrările neridicate in limitele 
acestor termene nu vor fi păstrate.

Informații suplimentare privind 
organizarea concursului pot fi so
licitate la telefonul 13 38 14/185.

a II-a au cite 6 numere (tot 
din 45).

Cele 13 categorii de cîștigurl pot 
oferi, pe lingă însemnate sume de 
bani, autoturisme „Dacia 1.300“ și 
excursii peste hotare. Biletele de 
25 lei varianta participă la toate 
extragerile. Ultima zi de partici
pare este sîmbătă, 11 octombrie.
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Cronica zilei
Intre 27 septembrie — 7 octombrie 

i-a aflat în vizită în România, la 
invitația C.C. al P.C.R.. o delegație 
a Partidului Unit al Independenței 
Naționale din Zambia (U.N.I.P.), 
condusă de L. S. Sondashi, membru 
al C.C. al U.N.I.P., vicepreședinte 
al Comitetului electoral si pentru 
publicitate al partidului. în timpul 
șederii în România, delegația 
U.N.I.P. a vizitat obiective econo
mice Si social-culturale din munici
piul București și județele Ialomița 
și Călărași, a purtat discuții la or
ganele locale de partid și de stat.

în încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Ion Sto- 
ian. membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. Cu acest prilej a fost reali
zat un schimb de păreri cu privire 
la stadiul relațiilor de colaborare 
dintre cele două partide și țări, ex- 
primîndu-se dorința ca acestea să se 
dezvolte in continuare in interesul 
reciproc, ai cauzei independenței, 
înțelegerii și păcii în lume.

★

Cu prilejul Zilei Armatei Populare 
Cehoslovace. Jan Papp, ambasadorul 
R.S. Cehoslovace la București, a 
oferit, marți, un cocteil. •

Au participat reprezentanți al 
conducerii Ministerului Apărării 
Naționale, Ministerului Afacerilor 
Externe, generali și ofițeri, alte 
persoane oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
atașați militari aero și navali, mem
bri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Produse noi,
Printre preocupările statornice 

ale oamenilor muncii aparținind 
celor cinci combinate din cadrul 
Centralei de îngrășăminte chimice 
Craiova — unde se realizează o 
gamă variată de îngrășăminte azo- 
toase, fosfatice și complexe — se 
înscriu și cele referitoare la asimi
larea unor produse și piese de 
schimb noi, în vederea reducerii 
importurilor. Pe baza sarcinilor și 
orientărilor formulate de secreta
rul general ai partidului au fost 
întocmite programe speciale cu ac
țiuni concrete, a căror înfăptuire 
este urmărită și analizată periodic 
de către organele colective de con
ducere, punîndu-se un accent deo
sebit pe utilizarea la maximum a 
resurselor materiale interne și a 
'capacității de creație a specialiști
lor din fiecare unitate economică 
aparținătoare centralei.

— Hotărit lucru. în condițiile în 
care volumul exportului în activi
tatea centralei noastre depășește 50 
la sută din valoarea producției 
realizate, introducerea în fabrica
ție a unor produse noi. de înalt 
randament, competitive pe piața 
externă constituie cea dinții dato
rie a noastră — ne spune ingine
rul Iacob Geomăleanu, șeful servi
ciului tehnic al centralei. Practic, 
nomenclatorul de fabricație al ce
lor cinci combinate chimice se îm
bogățește an de an cu produse noi. 
Astfel, paralel cu producția pro- 
priu-zisă de îngrășăminte chimice, 
se extinde fabricațiâ de cataliza
tori, acizi, săruri, produse organi
ce, solvent! si alte produse macro- 
moleculare. Eforturile noastre sînt 
concentrate. în primul rînd, in di-

Condiții dintre cele mal bune 
de odihnă și îngrijire a sănătății

In această perioadă, prin oficiile 
județene de turism si I.T.H.R. 
București se pot procura bilete 
pentru odihnă și efectuarea unei 
cure balneare eficiente în stațiu
nile Olănești, Borsec, Călimănești- 
Căciulata. Sîngeorz-Băi, Slănic 
Moldova, Ținea și altele.

Data plecării în stațiune se sta
bilește de către solicitanți. Caza
rea, masa șt procedurile medicale 
se asigură in hoteluri balneare, cu 
un ridicat grad de confort. Perso
nal medical cu înaltă calificare se 
află la dispoziția oaspeților pen
tru efectuarea tratamentului bal

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al guvernului, a 
trimis tovarășului Nikolai Ivanovic! 
Rîjkov, președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, o telegramă in le
gătură cu scufundarea submarinului 
atomic sovietic, soldată și cu pierderi 
de vieți omenești, prin care exprimă, 
în numele guvernului român și al 
său personal, sincere condoleanțe și 
roagă să se transmită familiilor 
celor dispăruți sentimente de 
compasiune.

(Agerpres)

vremea
I .......................................................................... ...

Institutul d» meteorologia șt hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 octombrie, ora 20 — 11 oc
tombrie, ora 20. In tară s Vremea va 
fi predominant frumoasă, tn cea mai 
mare parte a țârii. Cerul va fi variabil, 
la începutul intervalului, In regiunii» 
nordice și estice, unde Izolat va ploua, 
iar in rest va fi mai mult senin. Vin- 
tul va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime, nocturne, vor fi cu
prinse intre zero șl 10 grade, local mal 
coborlte, îndeosebi in zonele depresio- 
nare, unde sa va produce brumă, iar 
cele maxime, diurne, intre 14 și 24 
grade. Dimineața, se va semnala ceață, 
îndeosebi in centrul țării și In zona de 
munte. In București > Vreme predomi
nant frumoasă, cu cerul variabil, mal 
mult senin. Vlnt slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila intre 
2 șl 6 grade, iar maximele intre 18 șl 21 
grade.

competltive
recția materializări! unor progra
me prioritare. d6 maximă impor
tanță pentru economia națională, 
cum sint, bunăoară, programele 
speciale pentru dezvoltarea indus
triei electrotehnice. Astfel, lucrăto
rii de la combinatul chimic Valea 
Călugărească au asimilat produse 
de degresare. fosfatice și pasivare 
a suprafețelor metalice, argon 
spectral,, pirofosfaf ș; pirosulfit de 
sodiu. Cu bune rezultate in aceas
tă direcție se înscrie sl colectivul 
combinatului chimic din Craiova, 
unde s-au introdus în fabricație noi 
tipuri de catalizatori necesari pro
ducerii amoniacului. De altfel, în 
instalațiile combinatului craiovean 
se fabrică în prezent întreaga sor- 
timentatie de catalizatori necesari 
producției de amoniac la nivelul În
tregii țări.

Am poposit în aceste zile prin
tre chimiști! combinatului craio
vean. Pretutindeni — ordine, disci
plină, atmosferă de muncă sporni
că, angajată.

— Paralel cu strădaniile întregu
lui colectiv pentru realizarea sarci
nilor și angajamentelor asumate In 
domeniul producției de îngrășă
minte chimice și de catalizatori, 
acționăm cu toată răspunderea In 
vederea asimilării unui volum spo
rit de piese de schimb necesare bu
nei funcționări a instalațiilor șl 
utilajelor — ne spune Nicolae Cră
ciun. secretarul comitetului de 
partid al combinatului. Prin reali
zarea acestor repere concepute șl 
realizate prin forte proprii, contri
buim și noi la reducerea efortului 
valutar al țării. (Nicolae Băbălău).

near de mare eficientă, bazat pe 
factorii naturali de cură existenți 
in stațiuni.

în această perioadă se acordă re
duceri de 20—40 la sută la tarifele 
de cazare șl masă și 25 la sută la 
transportul pe C.F.R.

în stațiuni se organizează mani
festări cultural-artistice și excursii 
la obiectivele turistice din împre
jurimi.

Biletele se procură de la toate 
unitățile de turism si comitetele 
sindicatelor din întreprinderi. In
stituții și de la oficiile da pensii 
județene.

U.R.S.S.

Salba de lumini de la poalele Pamirului

Intrarea In funcțiune înainte 
de termen a hidrocentralei din 
Baipazinsk (R.S.S. Tadjică) a con
stituit un eveniment însemnat in 
dezvoltarea, energeticii in zona 
Asiei Centrale sovietice. Este vor
ba de a cincea unitate producă
toare de electricitate din salba de 
hidrocentrale construite pe riul 
Vahș, insumind o putere de peste 
3,5 milioane de kilowați.

In momentul de fată, eforturile 
constructorilor sint concentrate 
asupra înălțării celei mat mari 
unități de pe riul Vahș — hidro
centrala Rogunsk, cu o putere 
instalată d< 3.f milioane de kilo
wați. Concomitent, pe cursul infe
rior al riului au început lucrările 
la hidrocentrala Sangtudinsk 
(906 000 kW), care va începe «4 
produci la începutul anilor '90. 
O dată cu darea in exploatare a 
celor două hidrocentrale amin

R.P. BULGARIA

Traiectoria
Dezvoltarea electronicii bulgare 

este strins legată de numele uzi
nei „Electronica" din Sofia, una 
din cele mai importante întreprin
deri ale acestei ramuri industriale 
de vîrf.

Nomenclatorul produselor reali
zate de această uzină, dată în
funcțiune acum douăzeci și șase 
de ani, cuprindea, la început, doar
unele aparate de măsură si con
trol. In prezent, producția reali
zată este' de 10 ori superioară ca
pacității inițiale, iar in actualul 
cincinal (1986—1990) se va înre

încă 250 la 
douăzeci și

gistra o creștere cu 
sută a livrărilor. Cu
trei de ani in urmă, aici a fost
realizată prima mașină electronică 
de calcul din Bulgaria. Au urmat

HANDBAL. Marți 8-a efectuat la 
Basel tragerea la sorți a meciurilor 
din primul tur al Cupelor europene 
de handbal feminin. In Cupa cam
pionilor europeni echipa Știința Ba
cău va'tntilni formația poloneză Po
gon Szczecin, in Cupa cupelor. Chi
mistul Rm. Vîlcea va avea ca ad
versară formația Admira Viâna. iar 
în Cupa federației internaționale de 
handbal. Rulmentul Brașov va juca 
tn compania echipei iugoslave Bu- 
'ducnost Titograd. Meciurile tur-re- 
tur se vor dișputa în perioada 5—18 
ianuarie 1987.

ATLETISM. Meciul de atletism 
dintre echipele de junioare ale 
R.S.S. Ucrainene și României, des
fășurat la Rovno, s-a încheiat cu 
victoria sportivelor românce, dintre 
care s-a remarcat în mod deosebit 
Maria Pîntea, învingătoare la 1 500 m 
și 3 000 m. Au mai obținut victorii 
din formația română Ortenșia Iancu 

* la' săritura in înălțime. Lăcrămioara 
Romanuc la 400 m garduri. Tudorița 
Chidu la 400 m. Erica Hiriț la arun
carea suliței și echipa de ștafetă 
4X400 m.

FOTBAL. Simbăta viitoare, in tur
neul final al campionatului european 
pentru echipele de juniori, care se 
va desfășura in fhai multe localități 
din Iugoslavia, formația României 
va avea drept adversară echipa 
R.F. Germania. In celelalte meciuri 
din prima fază se Intîlnesc echipele : 
Belgia — Italia, Iugoslavia — R.D. 
Germană și Bulgaria — Scoția. Se 
va juca in sistem cupă, cu eliminare 
directă ; in caz de egalitate, nu vor 
avea loc reprize de prelungire, ci se 
vor executa serii de penaltiuri pen
tru departajare. Echipele învingătoa
re se vor califica în semifinale (13 
octombrie) și in finala turneului (15 
octombrie). Formațiile învinse din 
prima fază vor juca între ele tot la 
13 octombrie, o dată cu meciurile 
semifinale. Primele șase clasate în 
acest turneu european vor participa 

tite mal sus, potențialul energetic 
al riului va fi utilizat in propor
ție de 90 la sută.

Tadjikistanul ocupă locul al 
doilea după Federația Rusă in ce 
privește resursele hidroenerge
tice. iar treptele „cascadei de pe 
Vahș" reprezintă începutul valo
rificării depline a acestei bogății. 
După Vahș va urma un alt rîu cu 
debit mare — Piandja, pe cursul 
căruia, conform studiilor efectua
te, pot fi inălțate zece hidrocen
trale, insumind o capacitate de 
circa 13 milioane kilowați.

In perspectivă se are in vedere 
construirea de hidrocentrale mai 
mici in zona munților înalți, unde 
deocamdată se folosesc genera
toare Diesel pentru producerea de 
curent electric, a căror funcțio
nare este insă considerată neeco- 
nomicoasi.

unei uzine
primele minlcomputere destinate 
activității de cercetare științifică 
și de producție, prelucrării date
lor din economie și dirijării pro
ceselor de producție. Modelul ac
tual de microcalculator este reali
zat în cîteva variante, cu o largă 
gamă de sisteme periferice.

Gama produselor ce poartă 
marca uzinei din Sofia nu se re
duce la acest model, iar in viito
rul apropiat vor intra în fabricație 
instalații electronice destinate, 
între altele, automatizării muncii 
proiectanților. în acest an. a 
început o nouă extindere a capa
cităților de producție ale uzinei 
„Electronica". Lucrările de dez
voltare vor permite. paralel cu 
sporirea livrărilor. 81 o continuă 
diversificare a producției.

INFORMAȚII SPORTIVE
la turneul final al viitorului cam
pionat mondial de juniori (Chile, 
toamna 1987).

Antrenorii Gheorghe Staicu și 
Constantin Frățilă au ales un lot de 
18 jucători, dintre care 16 vor ti 
tnscriși pe lista oficială a turneului 
european ce va Începe sîmbătă : 
Prunea (Dinamo), Hristea (F.C. Ar
geș) — Bejenaru (Corvinul), Petres
cu (F.C. Olt), Sedecaru (Jiul). Stroia 
(Corvinul), Pojar („U“ Cluj-Napoca), 
Răducanu (Pandurii Tg. Jiu), 
Oloșutean- (Politehnica Timișoara), 
Sabău („U" Cluj-Napoca), D. Sava 
(Flacăra Morenij, C. Sava (Dinamo), 
G. Popescu și Dumitrașcu (ambii 
Universitatea Craiova) — Jercălău 
(Dinamo), Nuță (Petrolul), Henika 
(F.C.M. Brașov), Henzel (Jiul).

ȘAH. In turul 4 al balcaniadei de 
șah de la Sofia formațiile României 
au întâlnit echipele Bulgariei. La 
seniori șahiștii țării-gazdă au cîști- 
gat cu 4—2, iar la juniori și la fe
minin scorurile au fost egale : 2—2 
și respectiv 1—1. In clasamentul 
concursului feminin pe primele 
locuri sa află echipele României și 
Bulgariei cu cite 4.5 puncte, urmate 
de Grecia — 4 puncte. Iugoslavia — 
3 puncte. La juniori conduce Iu
goslavia cu 11 puncte, urmată de 
Bulgaria — 9,5 puncte. România — 
8,5 puncte. Grecia — 3 puncte, iar 
la seniori in fruntea clasamentului 
se află Bulgaria cu 16,5 puncte, ur
mată de Iugoslavia — 13.5 puncte, 
România — 12 puncte. Grecia — 8 
puncte.

Două frumoase victori! 
ale reprezentanților noștri 
'in cadrul campionatelor 

internaționale de tenis 
de masă ale României

Bistrița a găzduit una din cele mal 
reușite ediții ale campionatelor In
ternationale de tenis de masă ale 
României. ’ Reuniune de anvergură, 
care face parte- din circuitul A al

R.S. CEHOSLOVACĂ

Roboții în industrie
Un puternic centru de pregătire 

a cadrelor pentru cea mal tinără 
ramură a economiei naționale 
cehoslovace — construcția de ro
boți — a devenit laboratorul ex
perimental creat pe baza Institutu
lui de robototehnici de la Brno.

O atenție prioritară In pregăti
rea viitorilor specialiști este acor
dată rezolvării sarcihilor legate de 
automatizarea proceselor de pro
ducție prin aplicarea pe scară 
largă a manipulatoarelor în ma
rile întreprinderi metalurgice, in 
unitățile industriei construcțiilor 
de mașini și in cele ale industriei 
chimice. Pentru Cehoslovacia, 
unde au apărut dificultăți in ce 
privește resursele de forță de 
muncă, programul de introducere 
a roboților in industrie are o în
semnătate deosebită. In cincinalul 
precedent au fost eonstruiți 3 000 
de roboți, destinați înlocuirii mun
cii omului in medii nocive, pre
cum și pentru diferite operațiuni 
de producție dificile.

R.P. POLONA:

Economisirea 
resurselor - 

obiectiv permanent
In cadrul acțiunii de economi

sire a resurselor — unul din 
obiectivele care mobilizează per
manent atenția oamenilor mun
cii din cele mai diverse sectoare 
ale economiei poloneze — au fost 
obținute în ultima vreme rezul
tate însemnate. Pe linia aplicării 
programului de economisire exis
tent au fost elaborate și aplicate 
soluții practice, care au stimulat 
o atitudine gospodărească față 
de resurse. Jumătate din sporul 
venitului național și al producției 
industriale s-a obținut. în ultimii 
trei ani, pe calea economiilor. Un 
exemplu elocvent îl oferă sectorul 
combustibililor. Astfel. In anul 
1985 s-au consumat aproximativ 
183 milioane de tone de combus
tibil, adică cu 8 Ia sută mai puțin 
decît în 1982. In cazul cînd nu 
s-ar fi realizat creșterea eficienței, 
consumul ar fi fost cu 14 milioane 
tone mai mare. Tot așa stau lu
crurile și cu o serie de materiale, 
printre care cele metalurgice.

Se pune accent pe găsirea de 
soluții pentru o mai eficientă uti
lizare a materiilor prime recupe
rabile. Anul trecut s-au utilizat 
124 milioane tone asemenea ma
terii, cu 17 milioane tone mal 
mult decît in anul 1982.

A fost elaborat un program în 
vederea creșterii eficientei utili
zării resurselor de materiale si de 
materii prime pe perioada 1986—• 
1990 care va constitui o parte 
Integrantă a planului cincinal.

uniunii europene de specialitate, a- 
ceasta s-a bucurat de o prezentă nu
meroasă — 120 de sportivi din 13 țări. 
Intr-o asemenea ambiantă de con
curs. In cocheta sală polivalentă bis- 
trițeană s-au înregistrat și o serie de 
surprize, noul val al tenismenilor ti
neri punînd realmente destule pro
bleme celor cu mai vechi state de 
servicii. In prjvinta reprezentanților 
noștri, care, evident, ne interesează 
în mod special, se pot spune două lu
cruri. Sportivele noastre s-au com
portat bine, tar Ia masculin. Infuzia 
de tinerețe promite, in condițiile in 
care se va munci in continuare cu 
deosebită tenacitate, cil și mai multă 
ambiție. Spunem acest lucru pentru 
că. deși cuplul Florea-Feyer a cucerit 
titlul la dublu masculin, învingînd in 
final intr-un meci spectaculos cuplul 
sovietic Mazunov-Stadnicenko, totuși, 
țăin 22 de concurent! ai noștri înscriși" 
In competiție, doar 6 au trecut de 
primul tur. Revenind la feminin, do
rim să remarcăm performanta deo
sebită a tinerei și talentatei Otilia 
Bădescu, cotată a 8-a in ierarhia eu
ropeană, care, la doar 15 ani. o în
vinge categoric pe multipla campioa
nă bulgară Gherghelceva, într-o ma
nieră care a electrizat pur si simplu 
publicul spectator. In general, meciu
rile din semifinale, ca șl finalele, au- 
oferit jocuri de un bun nivel tehnic, 
la care și-au adus contribuția și alte 
forțe ale tenisului de masă de oe 
continentul nostru și ne referim aici 
la sportivii maghiari, iugoslavi, 
cehoslovaci șl sovietici. Iată care sînt 
laureații ediției Bistrița ’86 a 
campionatelor internaționale de tenis 
de masă ale României : echipe mas
culin — R. S. Cehoslovacă ; echipe 
feminin — R. P. Ungară: sjmplu mas
culin — Kalinicl (Iugoslavia) ; sim
plu feminin — Bădescu (România) ; 
dublu masculin — Florea-Feyer 
(România); dublu feminin — Batorfi- 
Urban (Ungaria) ; dublu, mixt — Ka- 
linici (Iugoslavia) — Gherghelceva 
(Bulgaria). (Gheorghe Crișan, cores
pondentul „Scînteii").

V 
î 
ț 
ț
ț

* 
j
u

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• DIN PNEURI NERESAPA- 

BILE... PRODUSE VALOROASE. 
Din lipsa unor eficiente tehnologii de va
lorificare, într-o serie de țări, anvelopele 
uzate, care nu se mai pretează la reșapare, 
sint folosite drept combustibil, adică, pur 
și simplu, se ard, cu multă degajare de 
fum. Pentru curmarea acestei poluări și, 
totodată, pentru asigurarea valorificării 
superioare a însemnatei resurse. în R.D.G., 
la „Reifenkombinat Fiirstenwalde", a fost 

.realizată o primă instalație de reciclare 
complet automatizată a pneurilor nereșa- 
pabile, cu o capacitate anuală de 500 de 
tone. In ce constă reciclarea ? Mai intii, 
cauciucul decupat in fișii de circa 20 cm 
lungime este transferat din mijloacele de 
transport pe o bandă rulantă care 11 an
trenează intr-un concasor. de unde iese 
sub formă de fragmente de 5 mm. din 
care au fost înlăturate particulele metalice. 
In continuare, tot pe bandă rulantă, 
cauciucul astfel mărunțit Intră Intr-un alt 
concasor, unde este adus la dimensiuni de

0.5 mm. In fine, triat pe trei categorii de 
finețe, produsul astfel obținut poate servi 
ca ingredient la realizarea amestecurilor 
de cauciuc utilizate pentru fabricarea 
pneurilor nou-nouțe sau re.șaparea celor 
uzate, la realizarea unor materiale electro- 
izolatoare ș.a. Grație multiplelor posibili
tăți de utilizare a acestui material refolo- 
sibil, noua instalație se amortizează in 
numai doi ani.

• APE REZIDUALE FAVORA
BILE PISCICULTURII. Marea Brl' 
tanie a fost efectuat un studiu asupra 
posibilităților de dezvoltare a pisciculturii, 
prin utilizarea căldurii și a substanțelor 
nutritive din apele reziduale provenite de 
la fabricile de produse lactate. Din ex
perimente a reieșit nu numai că unele 
specii de pești se dezvoltă mal rapid in- 
tr-un asemenea mediu, dar și că acestea 
se dovedesc eficiente în epurarea reziduuri-

lor organice rezultate în urma Industriali
zării laptelui.

Posibilitatea dezvoltării pisciculturii pe 
lingă fabrici de lapte, cu o considerabilă 
reducere a costurilor de producție, a fost 
demonstrată și în cadrul unor experimente 
efectuate in Bavaria, R.F.G., unde apele 
reziduale bogate în substanțe nutritive au 
dat bune rezultate tn creșterea păstrăvilor. 
Pe de altă parte, specialiști ai Institutului 
de cercetare pentru produse lactate din 
Praga au experimentat cu succes utiliza
rea apelor reziduale calde din industria 
laptelui în eleștee pentru creșterea crapi
lor. producția de pește la hectar inregis- 
trînd un salt de la simplu la triplu. Sl 
In S.U.A. se studiază posibilitatea utilizării 
efluențiior din fabricile de lapte ca pre
țioasă sursă de proteine pentru crescăto
riile de păstrăvi, mai ales. Produsele re
ziduale aduse sub formă de pulbere sint 
administrate ca înlocuitor al făinii de griu 
și zerului, ceea ce reprezintă 20 la sută 
din cantitatea totală de hrană * peștilor.

• ȚESĂTURI „VORBĂREȚE", 
realizarea unor noi modele da mașini 
țesut automate, capabile să se Impună 
„fabricile viitorului", proiectanții se

La 
de 
in 
confruntă cu următoarea problemă : cum 
să se asigure controlul asupra calității țe
săturilor pe parcursul întregului proces 

fabricare a acestora ? Iată ce rezolvare 
găsit, tn acest sens, specialiștii Birou- 
de proiectări pentru sisteme automate 
comandă din Alma-Ata : ei au „silit"

de
au
lui 
de
țesăturile să „vorbească" ele Insele, pe mă
sură ce parcurg întregul lanț de operații 
ale procesului tehnologic, furnizind o 
serie de date referitoare la particularită
țile produsului. Cum se conferă țesăturilor 
acest dar al „vorbirii" 7 Pe marginea lor 
este întrețesut un fir magnetic, datele re
feritoare la țesătură fiind preluate de un 
traductor. In funcție de particularitățile 
țesăturii, mașina automată alege regimul 
optim de lucru.

• UN ORIGINAL MATERIAL 
REFRACTAR. In Bulgaria, la Institutul 
de cercetări pentru materiale de construc
ții a fost pusă la punct o originală me- 

,todă prin care se obține un nou material 
refractar pe bază de sticlă solubilă. Bulele 
de aer din structura materialului reduc 
considerabil atît conductivitatea termică, 
cit și densitatea acestuia. Spre deosebire 
de materialele refractare cu compoziție 
organică, „Sipor", noul material anorganic, 
este deosebit de rezistent la solicitări me
canice, suportînd sarcini de pină la 25 kg 
pe emp, este ușor de decupat, perforat 
sau lipit. Totodată, „Sipor" iși păstrează ca
litățile chiar la temperaturi de 500 de grade 
Celsius și in condiții de umiditate ridi
cată. De pe acum, noul material se bucură 
de interes și pe piața externă.

• PENTRU TERENURI ACCI
DENTATE. In Franța a Început să se fa-

brice un nou tip de șenile din elastomer, 
fără elemente din oțel, care se caracteri
zează printr-o bună rezistență și stabilitate. 
Ieftine și ușor adaptabile la organele de rula
re ale diferitelor tipuri de vehicule care, ast
fel, devin utilizabile pe terenuri accidenta
te, mlăștinoase, șenilele din elastomer, pre
zintă și avantajul că sint ușoare și silenți
oase. Lățimea acestor șenile este cuprinsă 
intre 250 și 750 mm, iar lungimea între 4 și 
20 metri. Ele sint puse în mișcare prin sim
pla fricțiune exercitată de roți cu pneuri 
6au de roți pline din cauciuc, puțind 

, deci echipa diferite tipuri de autovehicule, 
cit și trenurile de rulare a autocamioane
lor său tractoarelor.

Armătura textilă a benzii continue care 
șe înfășoară pe roți este neextensibtlă și 
rezistă la, puternice variații de tempera
tură. Rigiditatea transversală a senilelor, 
asigurată de elemente elastice nemetalice, 
permite repartizarea uniformă a presiunii, 
pe sol. In fine, profilul lor, de sprijin 
împiedică deraparea pe teren lunecos.

*
*
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Probleme majore ale vieții internaționale 
în dezbaterea Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— Nicolae Chilie transmite : Vo 
Dong Gian, membru al Consi
liului de Miniștri al R. S. Vietnam, 
« dat expresie îngrijorării guvernu
lui și poporului vietnamez in legă
tură cu parametrii înalți și conti
nuarea nestăvilită a cursei înarmă
rilor. El a subliniat că principala 
problemă a timpurilor noastre o 
constituie prevenirea unui război 
nuclear și lupta pentru apărarea și 
consolidarea păcii, pe calea nego
cierii și aplicării unor acorduri 
practice de dezarmare care să con
ducă la eliminarea completă a ar
melor nucleare și a celorlalte arme 
de nimicire în masă, pînă la finele 
acestui secol, la oprirea procesului 
de militarizare a Cosmosului și la 
materializarea obiectivului dezarmă
rii generale și totale. Vorbitorul a 
arătat că R. S. Vietnam se pronunță 
pentru reglementarea prin mijloace 
pașnice a conflictelor existente in 
diferite părți ale lumii. R. S. Viet
nam — a spus el — dorește soluțio
narea politică, prin dialog, „a tutu
ror problemelor . privind Asia de 
sud-est, inclusiv a problemei kam- 
puchiene".

In discursul rostit in cadrul dez
baterilor generale, șetul delegației 
statului Vanuatu, Robert Van Lie- 
rop, a exprimat opinia că pentru 
reducerea încordării din viața in
ternațională și salvgardarea păcii, 
organizația Națiunilor Unite, toate 
statele membre trebuie să-și con
centreze eforturile in direcția eli
minării politicii de forță și inter
venții străine în treburile interne 
ale altor state, soluționării , prin 
mijloace pașnice a conflictelor și a 
tuturor problemelor litigioase exis
tente și a rezolvării, corespunzătoare 
a problemelor social-economice tot 
mai grave cu care sînt confruntate 
țările in curs de dezvoltare.

Șeful delegației Swazilandului. 
K. M. Mtetwa, a apreciat, în dis
cursul său, că printre sarcinile prin
cipale ale O.N.U. in etapa urmă
toare trebuie să se afle eliminarea 
politicii de apartheid, a colonialis
mului șl neocolonialism ului.’ spriji
nirea accesului la independență al 
poporului namibian și al celorlalte 
popoare care se mai află sub domi
nația străină, eliminarea subdezvol
tării și Înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale, in primul rind a 
dezarmării nucleare.

Ministrul de externe al Republici! 
Centrafricane, Jean Louis Psimbis. 
a arătat că. in concepția țării sale. 
Încordarea fără precedent la care

s-a ajuns in lume se datorează 
nerespectării principiilor și norme
lor dreptului internațional de către 
unele state, creștferii numărului cazu
rilor, de recurgere la forță și la ame
nințarea cu forța, acumulării unui 
mare număr de probleme rămase ne
soluționate și intensificării, in ulti
ma perioadă, a luptei pentru menți
nerea și reîmpărțirea zonelor de in
fluentă și dominație. El a apreciat că 
existenta O.N.U. apare indispensabi
lă pentru menținerea păcii și' întă
rirea securității, pentru intensifica
rea cooperării pașnice dintre state.

Ministrul de externe al Guyanei, 
Rasleigh Jackson, a declarat că un 
obiectiv prioritar și urgent al acti
vităților O.N.U. trebuie să-l consti
tuie oprirea actualei competiții mi
litare. in special a cursei înarmări
lor nucleare, lichidarea arsenalelor 
nucleare și a celorlalte arme de ni
micire în masă. în scopul instaurării 
unei păci autentice în lume.

Ministrul de externe al Guineei- 
Bissau, Julio Semedo, a vorbit pe 
larg, in discursul său. despre dete
riorarea continuă a situației țărilor 
in curs de dezvoltare ca urmare a 
crizei din economia mondială, a sub
dezvoltării, datoriei externe, adinci- 
rii decalajelor economice, protecțio- 
nismtilui și termenilor inechitabili 
din comerțul mondial. El a apre
ciat că se cer depuse noi și stă
ruitoare eforturi din partea tu
turor statelor în vederea angajării 
unui dialog serios între țările bogate 
și cele sărace, în scopul examinării 
și soluționării corespunzătoare a an
samblului problemelor existente în 
economia mondială și înaintării în 
direcția instaurării noii ordini eco
nomice internaționale.

Ministrul ciadian de externe șl al 
cooperării, Gouara Lassou, a consa
crat o mare parte a discursului său 
prezentării situației din țara sa. El 
a declarat că guvernul acestui stat 
se pronunță pentru aplicarea urgentă 
și întocmai a rezoluțiilor Adunării 
Generale și ale Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. privind reglementa
rea politică pașnică a situației din 
Ciad.

Ministrul de externe al Botswanei, 
Gaositwe Chiepe, a subliniat că o 
problemă presantă care preocupă 
țara sa și celelalte state de pe con
tinentul african o constituie aboli
rea political de apartheid promovate 
de regimul minoritar rasist de la 
Pretoria și încetarea actelor agresive 
comise de forțele armate ale R.S.A. 
Împotriva unor state africane suve
rane.

)

*

ANUL INTERNAȚIONAL 
W AL PĂCII IN LUME
• Acțiuni • Poziții • Manifestări

Un obiectiv major — întărirea păcii și destinderii
COPENHAGA 7 (Agerpres). — 

La Aarhus s-au desfășurat lucră
rile Conferinței anuale a P.C. din 
Danemarca, dedicată activității co
muniștilor pentru întărirea păcii și 

. i destinderii. asigurării realizării 
1 drepturilor economice și sociale ale 
1 oamenilor muncii. In cuvîntarea 
ț rostită la conferință, președintele
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Necesitatea redistribuirii mai echitabile 
a resurselor mondiale de energie 

— relevată la conferința de la Cannes
PARIS 7 (Agerpres). — La Cannes 

continuă lucrările celei de-a XIII-a 
Conferințe mondiale a energiei, in 
cadrul căreia experți din aproape 80 
de țări analizează evoluția situației 
energetice pe plan internațional și 
perspectivele de utilizare a unor noi 
șurse de energie.

In cursul lucrărilor — informează 
agențiile de presă — s-a relevat că 
situația in domeniul energetic se 
poate agrava dacă nu se va ajunge

la un acord pentru o redistribuire 
mai echitabilă a resurselor mondiale 
de .energie dacă nu se va încuraja 
sporirea resurselor energetice în ță
rile în curs de dezvoltare. S-a sub
liniat. de asemenea, că energia re
prezintă o necesitate vitală pentru 
întreaga omenire, marile inegalități 
in acest domeniu ducind numai Ia 
deteriorarea situației economice, fi
nanciare și alimentare a țărilor din 
..lumea a treia".

P.C. din Danemarca, Joergen Jen
sen. a subliniat necesitatea activi
zării eforturilor pentru ca omeni
rea să intre în al treilea mileniu 
fără arme nucleare sau alte arme 
de distrugere în masă.

Conferința a adoptat declarația 
„Totul pentru lupta în vederea în
cetării experiențelor nucleare !“. ,

Armele chimice să fie scoase în afara legii!
BONN 7 (Agerpres). — în pre

zent este necesară activizarea e- 
forturilor îndreptate spre elibera
rea continentului Europa de arma 
chimică — se relevă în rezoluția 
adoptată de participanții la întîl- 
nirea de la Bremen a reprezen

tanților mișcărilor pentru pace din 
unele țări europene. O contribuție 
concretă la atingerea acestui obiec
tiv ar constitui-o organizarea unui 
congres internațional în probleme
le interzicerii armelor chimice — 
se arată în document.

Cursa înarmărilor — o amenințare pentru pacea 

mondială♦

DELHI 7 (Agerpres). — India șl 
Iordania se pronunță pentru adop
tarea de măsuri urgente în direcția 
eliminării pericolului unui război 
nuclear. în cursul întrevederii din
tre președintele Indiei. Zail Singh, 
și regele Hussein al Iordaniei, aflat

în vizită oficiali In această țară, 
s-a exprimat îngrijorarea în legă
tură cu pericolul pe care îl pre
zintă cursa înarmărilor pentru pa
cea mondială și s-a cerut popoare
lor și guvernelor să adopte măsuri 
eficiente . pentru lichidarea armei 
nucleare.

Opinii în favoarea eliminării rachetelor nucleare
BERLINUL OCCIDENTAL 7 (A- 

gerpres). — Cursa înarmărilor dis
truge astăzi locuri de muncă, iar 
mline poate distruge viața — a re
levat președintele Partidului So
cialist Unit din Berlinul occiden
tal, Horst Schmitt, la o conferință 
în problemele păcii și asigurării

loturilor de muncă organizată în 
Berlinul occidental. Au luat parte 
comuniști, social-democrati. mili- 
tanți sindicali. reprezentanți ai 
unor organizații obștești, care au 
dezbătut cu prioritate probleme 
privind eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune și încetarea 
experiențelor cu arma nucleară.

*

<

Pentru o politică de dialog și cooperare

Festivitățile de la Berlin
BERLIN 7 (Agerpres). — Cu pri

lejul Zilei naționale a Republicii 
Democrate Germane, la Berlin a 
avut loc o paradă militară. După 
cum relatează agenția A.D.N.. de la 
tribună participanții la paradă au 
fost salutați de Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat, de 
alti conducători de partid și de stat 
ai R. D. Germane,

ORIENTUL MIJLOCIU
Noi acțiuni ale armatei 

Israeliene în sudul Libanului
BEIRUT 7 (Agerpres). — Unități 

israeliene, susținute de elemente ale 
Armatei Libanului de Sud, creată și 
finanțată de Israel, continuă să de
țină sub stare de asediu localitatea 
Shebaa, din așa-zlsa „zonă de secu
ritate". instituită unilateral de Israel 
în sudul Libanului, oprind aprovi
zionarea ei cu alimente și mărfuri 
de primă necesitate. Potrivit agen
țiilor internaționale de presă, sol
dați israelieni au făcut percheziții in 
rindul locuitorilor și au operat ares
tări sub pretextul căutării luptători
lor din rezistentă. In localitatea în
vecinată, Kfar-Shebaa, au fost in
troduse restricții de circulație. Arti
leria israeliană a bombardat o serie 
de localități din sudul Văii Bekaa, 
iar avioane militare au efectuat zbo
ruri de recunoaștere în 
nulul.

sudul Liba-

I Lucrările Conferinței Uniunii Interparlamentare
BUENOS AIRES 7 (Agerpres). >- 

Cei peste 600 delegați reprezentind 
forurile legislative din 100 de țări 
ale lumii — care iau parte la lucră
rile Conferinței de la Buenos Aires 
a Uniunii Interparlamentare — au 
inceput dezbaterile generale.

în discursul său. președintele Ar
gentinei. Raul Alfonsin. a relevat 
necesitatea sporirii rolului si contri
buției parlamentelor la eforturile 
generale consacrate stopării cursei 
înarmărilor, realizării dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării nucleare. • 
și încetării experiențelor în acest 
domeniu, edificării, unei noi ordini 
politice și economice internaționale.

Alți vorbitori s-au pronunțat pen
tru democratizarea vieții politice in
ternaționale. lichidarea vestigiilor

politicii colonialiste și neocolonfalis- 
te, respectarea principiilor neames
tecului în ' treburile interne, autode
terminării popoarelor, soluționării 
exclusiv pe căi pașnice, prin trata
tive, a diferendelor.

Au fost supuse dezbaterii o serie 
de proiecte de rezoluții vizînd. între 
altele, respingerea politicii de apart
heid și discriminare rasială pro
movate de regimul minoritar sud- 
african, a oricăror practici care ur
măresc oprimarea sau eludarea in
tereselor popoarelor țărilor în curs 
de dezvoltare, acordarea întregului 
sprijin necesar acestor popoare pen
tru a învinge greutățile social-eco
nomice cu care se confruntă în pre
zent

Dezbaterile Consiliului de Securitate consacrate
conflictului dintre Iran si Irak1

BERLIN 7 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la festivitatea decorării 
unor cetățeni cu prilejul sărbătoririi 
Zilei naționale a R. D. Germane. 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D.G.. 
la o serie 
nale.

R.D.G. 
dialog și 
continuare 
promovare 
a tensiunii și de atingere a acelui 
stadiu în care toate statele, indife
rent de sistemele lor sociale, să tră
iască în pace — a arătat vorbitorul.

E. Honecker a evidențiat că pro
punerile Uniunii Sovietice și pro
gramul cuprinzător adoptat de sta
tele participante Ia Tratatul de la 
Varșovia oferă o șansă care nu tre
buie irosită.

Prin adoptarea de măsuri practice

da probleme
s-a referit 
inter na țio-

politica de 
constituie în 

eficient

consideră că
cooperare
un mijloc eficient de 

a dezarmării, de reducere

In vederea realizării dezarmării șl 
preîntimpinării escaladării cursei 
înarmărilor in spațiul cosmic s-ar 
crea o situație avantajoasă nu nu
mai pentru U.R.S.S. și S.U.A., ci șl 
pentru R.D.G1 și R.F.G. — a subli
niat vorbitorul.

rr
' Președintele Adunării 

Libanului, Hussein EI 
subliniat Importanța continuării dia
logului între toate grupările libane
ze, în special în etapa dificilă prin 
care trece in prezent țara, 
apreciat că 
care trebuie 
drul acestui 
instaurare a

Pe de altă 
seini s-a pronunțat pentru trimite
rea de efective ale armatei libaneze 
în sudul țării, fapt care ar putea 
contribui la schimbarea situației în 
favoarea. Libanului.

★
In cadrul unei întîlnlri desfășurate 

la Ministerul Apărării al Libanului, 
care a reunit comandantul Forței 
Interimare a O.N.U. din Liban 
(U.N.I.F.I.L.), Gustav Huggland, mi
nistrul libanez al apărării. Abdel 
Osseirane, și comandantul 
libaneze, 
examinată
U.N.I.F.I.L. în sudul Libanului. Au 
fost discutate modalitățile de extin
dere a ariei de amplasare a unități
lor U.N.I.F.I.L. și a fost trecut în 
revistă planul de desfășurare a ar
matei libaneze de-a lungul 
rei libanezo-isr^eliene. irr 
aplicării rezoluțiilor 425 si 
Consiliului de Securitate.

Naționale a 
Husseini, a

___  El a 
principalele probleme 

să fie abordate in ca- 
dialog sint căile de re- 
armoniei naționale, 
parte. Hussein El Hus-

Michel Aoun, 
situația ce

armatei 
a fost 

confruntă

frontie- 
vederea 
537 ale

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
—- La sediul din New York al Na
țiunilor Unite au continuat, marți, 
dezbaterile Consiliului de Securitate 
consacrate examinării situației crea
te ca urmare a prelungirii conflic
tului dintre Iran și Irak. După cum 
menționează agențiile de presă, ele
mentul comun al intervențiilor rosti
te cu acest prilej a fost sublinierea 
necesității soluționării politice, paș
nice. pe baza rezoluțiilor Națiunilor 
Unite, a conflictului iraniano-ira- 
kian.

Exprlmînd Îngrijorarea tării sale 
fată de prelungirea acestui conflict 
si de consecințele sale asupra celor
lalte state din regiune, reprezentan
tul Kuweitului. Sabah Al Ahmed Al 
Jaber, vicepremier, ministru de ex
terne și al informației, a cerut Con
siliului de Securitate să adopta 
neîntirziat măsurile ce se impun în 
direcția reglementării urgente, nego
ciate. a războiului dintre Iran și 
Irak.

Subliniind că acest război, care a 
.'provocat pînă în prezent moartea a

★

BAGDAD 7 (Agerpres). — Potri
vit unui comunicat militar irakian, 
citat de agenția 
luptă irakiene 
raiduri asupra

sute de mii de persoane, nu poate 
fi cîștigat de nici una dintre părțile 
implicate, delegatul Arabiei Saudite, 
Samir S. Shibasi, reprezentantul 
permanent la O.N.U. al acestei țări, 
a arătat că popoarele care doresc 
pacea se pronunță pentru termina
rea lui imediată. Vjcepremierul și 
ministrul de externe al Egiptului. 
Ahmed Esmat Meguid. a arătat ne
cesitatea trecerii imediate la apli
carea rezoluțiilor O.N.U., asigurîn- 
du-se părților beligerante indepen
denta. integritatea teritorială șl 
neamestecul in treburile interne. în 
aceeași ordine de idei, ministrul da 
externe al Zâmbi ei, Luke Mwa- 
nansshiku, a cerut Iranului și Ira
kului să convină asupra încetării 
focului șl retrageri! trupelor în ca
drul frontierelor proprii recunoscute 
pe plan mondial și să accepte o ini
țiativă de mediere internațională vi- 
zind reglementarea politică a dispu
tei dintre cele două țări.

Dezbaterile Consiliului de Securi
tate continuă.

I.N.A., avioane de 
au efectuat, luni, 

_____ a trei importante 
obiective de pe teritoriul iranian. 
Se precizează că au fost bombar
date stațiile de pompare de gaze din 
zona Bedboland și stațiile de pom
pare de țiței de pe cimpurile petro
lifere de la Maron și Ahvaz. Toate 
aparatele de zbor Irakiene s-au 
reîntors la bază — conchide comu
nicatul.

★

TEHERAN 7 (Agerpres). — Un 
comunicat militar difuzat la Tehe
ran. citat de agenția iraniană IRNA, 
relevă că aviația și unități de apă
rare antiaeriană iraniene au doborit, 
luni, deasupra insulei Kharg, două 
avioane de luptă irakiene. IRNA 
menționează că avioane irakiene au 
bombardat in aceeași zi trei obiec
tive industriale din provincia Khu- 
zestan. raidurile aoldlndu-se cu vic
time și pagube materiale.

pe scurt

r
AGENȚIILE DE PRESA

vest-germane. Luînd cuvîntul, can
celarul federal. Helmut Kohl, lide
rul U.C.D., a făcut un apel la în
tărirea unității rîndurilor partidu
lui în vederea < alegerilor generale, 
care urmează să se desfășoare la 
25 ianuarie 1987. Vorbitorul a pre
zentat elementele esențiale ale li
niei strategice și tactice electorala 
a partidului.

n

0 nouă manevră a
JOHANNESBURG 7 (Agerpres). — 

în inceșcarea de a pune in circula
ție noi formule menite să-l sprijine, 
din unghiuri oculte, in promovarea 
politicii sale de discriminare rasială 
și apartheid, regimul minoritar sud- 
african a pregătit apariția unui nou 
partid pe eșichierul politic național 
— Partidul Creștin Unificat pentru 
Reconciliere Națională (U.C.C.P.). 
Format din așa-ziși consilieri. muni
cipali de culoare „moderați", din 
reprezentanți de culoare ai bisericii 
care împărtășesc politica regimului 
de la Pretoria și din oameni de afa
ceri, noua formațiune politică sud- 
africană s-a autoproclamat „mișcare 
de moderație și reconciliere", pro
povăduind nici mai mult nici mai 
puțin decît renunțarea Ia lupta îm
potriva regimului rasist sud-african.

* • .
PRETORIA 7 (Agerpres). — In 

Republica Sud-Africană se semna
lează, în continuare, demonstrații 
împotriva politicii de apartheid, re
primate cu brutalitate, ca de obicei,

rasiștilor sud-africani
de poliția regimului rasist. După 
cum informează agenția Associated 
Press, la Soweto, orașul-ghetou ne
gru, forțele polițienești au împușcat 
mortal o persoană de culoare și au 
rănit alte două din rîndurile unei 
adunări la care participau aproxi
mativ 600 de oameni. Climatului de 
violență i-au căzut victimă alte 
două persoane, la Kwazakele, lingă 
Port Elizabeth, și la Umlazi, locali
tate situată în apropierea marelui 
oraș Durban.

La granița cu Mozambicul, unde 
se află desfășurate importanțe forțe 
ale armatei sud-africane, un vehicul 
militar a fost distrus de explozia 
unei mine.

★
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 

— Intr-un raport al Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia, comunitatea 
internațională este chemată să in
tensifice acțiunile in vederea insti
tuirii de sancțiuni obligatorii împo
triva regimului rasist de' la Preto
ria.

(DIN ACTUALITATEA POLITICĂ)
Reluarea la Bonn a activității 

parlamentare, inaugurată cu dezba
terea proiectului de buget pentru 
anul financiar 1987, a coincis cu am
plele manifestații populare, inițiate 
de mișcarea pentru pace și dezarma
re, ca și de organizațiile sindicale 
din R.F.G., profund îngrijorate de 
implicațiile intensificării înarmări
lor, de proporțiile șomajului, mai 
ales in rindurile tineretului.

Adunări populare, marșuri, mitin
guri, demonstrații, simpozioane, con
ferințe — reunesc în acest început 
de toamnă mii și mii de oameni de 
cele mai diferite preocupări și con
vingeri politice sau religioase, pre
ocupați de continuarea nestingherită 
a acumulării de arme din cele mai 
distrugătoare, de lipsa unor rezul
tate concrete la negocierile de 
dezarmare, de irosirea unor imense 
resurse umane și materiale pentru 
înarmare, concomitent cu persis
tența unor grave probleme pe plan 
economic și social, rămase nerezol
vate din lipsa fondurilor necesare. 
„Nu avem nevoie de nici o. armă 
atomică — spunea, la o adunare or
ganizată recent la Hanovra, liderul 
sindical Norbert Knopf. Nu ne sint 
necesare nici un fel de proiecte de 
militarizare a Cosmosului. Avem ne
voie de muncă și de o viată demni 
pentru toți cetățenii lumii". într-o 
rezoluție pregătită pentru Congresul 
al 14-lea al sindicatului, I.G. Druck, 
ce va avea loc intre 12—18 octom
brie, la Essen, se înfățișează în mod 
concret următoarea situație : „In 
anul 1986, bugetul oficial pentru 
înarmare a depășit 50 miliarde 
mărci. Dacă se adună și celelalte 
alocații (cu destinație militară) in
cluse in alte capitole ale bugetului 
federal, atunci se ajunge in anul 
viitor la absurda sumă de 75 mili
arde mărci pentru înarmare. Nu 
este insă programat nici un pfenning, 
de exemplu, pentru programul Fe
derației sindicatelor vest-germane, 
revendicat de mult, In vederea ocu

pării forței de muncă și combaterii 
șomajului care ne preocupă pe noi 
toți".

Pe acest fundal, partidele politice 
își pregătesc sau iși definitivează 
programele, tacticile și strategiile 
electorale pentru confruntarea din 
27 ianuarie 1987, cînd cetățenii vest- 
germani vor fi chemați la urne în 
vederea desemnării deputaților par
lamentului federal (Bundestagul).

încurajate de recentele sondaje de 
opinie, Uniunea creștin-democrată și 
ramura ei bavareză. Uniunea creș- 
tin-soclală, principala componentă a

Premierul Danemarcei, 
despre dificultățile 
economico-sociale 

ale țării
COPENHAGA 7 (Agerpres) — 

Prezentînd la deschiderea sesiunii 
parlamentare declarația guvernului, 
primul ministru al Danemarcei, 
Poul Schlueter, a subliniat intenția 
țării sale de a contribui la destin
dere și întărirea încrederii. în rela
țiile Est-Vest, transmite agenția 
Associated Press.

Referindu-se la situația economică 
și socială a țării, premierul Schlueter 
a relevat în special problemele 
grave valutar-financiare cu care se 
confruntă Danemarca. In context, 
vorbitorul a atras atenția asupra 
deficitului imens al balanței de plăți 
care va atinge la sfîrșitul acestui 
an 30 miliarde coroane (aproxima
tiv 4 miliarde dolari). Totodată, el a 
menționat că șomajul afectează 7,8 
la sută din totalul populației active.

rea guvernării, U.C.D. iși propune 
să inițieze în perioada legislativă 
următoare o „cuprinzătoare reformă 
fiscală", menită a contribui la „mo
dernizarea economiei naționale", a 
favoriza activitatea de investiții șl 
indirect a stimula — se speră — 
crearea de noi locuri de muncă. în
lesnirile fiscale nu se vor răsfrînge 
însă, consideră „Die Zeit", și asupra 
micilor contribuabili, a căror situa
ție nu se va îmbunătăți.

Domeniul politicii externe rămlne 
un teren de confruntări între unii 
lideri sau miniștri reprezentind

APEL. La Montevideo au luat 
sfîrșit lucrările primei plenare na
ționale a alianței forțelor demo
cratice „Frontul Amplu" — forma
țiune politică electorală, care se 
situează între primele trei forte 
care domină viața politică naționa
lă, ca urmare a rezultatelor obți
nute în ultimele scrutine. Partici- 
panții au adoptat un apel la uni
tate, în lupta pentru apărarea in
stituțiilor democratice uruguayene.

PENTRU DREPTURI DEMO
CRATICE. Luînd cuvîntul la Vie- 
na. președintele P.C. din Austria, 
Franz Muhri, a relevat că in ca
drul pregătirilor în vederea alege
rilor parlamentare de la 23 noiem
brie comuniștii austrieci activizea
ză lupta pentru respectarea drep
turilor cucerite. Partidul Comunist, 
a arătat el. va susține realizarea 
Unei reforme fiscale echitabile in 
tară și va lupta împotriva acelor 
forte ale marelui capital care mi
litează pentru denaționalizarea în
treprinderilor de

dreas Papandreu. ■ condamnat 
„Comportamentul inacceptabil" al 
N.A.Ț.O. și Statelor Unite in cursul 
manevrelor „Display determina
tion", care se desfășoară în pre
zent în zona Mării Egee. Papandreu 
a calificat atitudinea N.AțT.O. și 
a Statelor Unite drept o „viola
re a ordinii legale internaționale". 
După cum s-a mai anunțat Gre
cia a protestat împotriva N.A.T.O., 
care ignoră instrucțiunile autorită
ților aviației civile elene pentru 
regiunea unde se desfășoară ma
nevrele menționate.

stat.
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MANEVRE ÎN

Primul ministru
MAREA EGEE. 
al Greciei. An-

P.C. BRAZILIAN se pronunță 
pentru unirea forțelor democrati
ce din țară în vederea alegerilor 
parlamentare care vor avea loc la 
15. noiembrie. într-o declarație fă
cută Ia Brasilia. Giocondo Dias, 
secretar general al C.C. al P.C. 
Brazilian, a subliniat că un front 
larg democratic, in care să fie re
prezentate toate forțele care luptă 
pentru progresul societății, ar con
stitui o cale viabilă pentru solu- 

■ ționarea problemelor social-econo
mice ale Braziliei.

DIRECTORUL GENERAL AL 
UNESCO. Amadou Mahtar M’Bow, 
a anunțat, la sediul organizației 
din Paris, că nu va mai candida 
pentru al treilea mandat, infor- 

, mează agenția France Presse.
LA GENEVA, în cadrul tratati

velor sovieto-americane cu privire 
la armele nucleare și cosmice, a 
avut loc. marți, ședința grupului 
de lucru care examinează aspec
tele legate de armele cosmice.

REUNIUNE O.M.S. In capitala 
Republicii Zimbabwe s-au deschis 
lucrările unei reuniuni regionale, 
sub auspiciile biroului regional al 
Organizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.). Participă reprezentanți 
din 17 țări de pe continent. 1 
ședința inaugurală s-a relevat că 
in cadrul acestei reuniuni vor fi 
luate in dezbatere obiectivele 
domeniul sănătății pînă 
2000.

CONGRES. Marți au 
Ia Mainz lucrările celui_ _  _ _
lea congres al Uniunii Creștin-De- 
mocrate (U.C.D.), principalul par
tid al coaliției guvernamentale

La

din 
in anul

continuat 
de-al 34-

FORȚELE GUVERNAMENTALE
NICARAGUANE au doborît în pro
vincia Rio San Juan, într-o zonă 
situată în apropierea -frontierei cu 
Costa Rica, un avion militar care 
pătrunsese in spațiul aerian nica- 
raguan. O declarație oficială dată 
publicității la Managua precizează 
că aparatul transporta armament 
pentru forțele contrarevoluționare 

■ care activează în provincia Rio San 
Juan. Trei din cele patru persoane 
aflate la bord și-au pierdut viața 

■in urma prăbușirii aparatului. Cea 
de-a patra — identificată a fi con
silier militar al S.U.A. in Salva
dor — a fost capturată.

CONFERINȚA. La Bournemouth 
au început marți lucrările Confe
rinței anuale a Partidului Conser
vator din Marea Britanie. Confe
rința urmează să definească strate
gia partidului în perspectiva vi
itoarelor alegeri parlamentare.

INUNDAȚII. Peste 50 000 de per
soane au rămas fără adăpost in 
urma ploilor diluviene ce s-au 
abătut la sfîrșitul săptăminii tre
cute asupra provinciei argentinieni 
Buenos Aires si împrejurimilor a- 
cesteia, informează agenția France 
Presse.

liticii energetice, înnoirea ecologică 
și socială a economiei. „Nici un alt 
partid — remarcă „Die Zeit" — nu 
a consacrat atitea eforturi încercării 
de a îmbina politica economică cu 
cea privind protejarea mediului 
ambiant". P.S.D. consideră că iniția
tive din partea statului și programe 
orientate pentru viitoare investiții 
ar putea coiîtribui la crearea de noi 
locuri de muncă șj însănătoșirea me
diului ambiant.

Bine conturate sînt orientările 
P.S.D. în politica externă, in cadrul 
cărora se susține necesitatea înlo-

r.F. germania: Confruntări preelectorale
coaliției guvernamentale de la Bonn, 
scontează pe repetarea succesului 
electoral de acum patru ani și chiar 
pe o depășire a acestuia. Un prim 
afiș electoral, pus in circulație de 
U.C.D., poartă înscrisă lozinca „Tot 
așa, mai departe" și promite stabili
tate și sporirea locurilor de muncă.

In această manieră este abordată 
spinoasa problemă a șomajului, care 
afectează direct peste 2 milioane oa
meni, cu repercusiuni mai extinse 
și mai profunde dacă se iau în con
siderație familiile celor fără slujbe, 
rămase fără principala lor sursă de 
existență. Tema alimentează vii 
dispute între guvern și opoziție, în
tre guvern și sindicate, care amin
tesc promisiunile făcute acum 
patru ani de cabinetul de coaliție 
că politica ce o va promova în do
meniul folosirii forței de muncă va 
duce, in scurt timp, la micșorarea nu
mărului celor afectați de șomaj la 
un milion, promisiuni care nu și-au 
găsit realizare.

Dacă Iși va menține majoritatea 
parlamentară șl, implicit, răspunde-

partidele coaliției guvernamentale 
regrupați, de la caz la caz, în adepți 
ai unei fidelități automate față- de 
N.A.T.O., cum este cazul cu liderii 
U.C.S., sau — în sprijinitori ai eva
luării critice a acestor inițiative în 
raport cu interesele naționale ale 
R.F.G. și pe plan mai general cu 
cele ale vest-europenilor — cum 
este cazul conducerii Partidului li
beral-democrat.

Pregătirile în vederea alegerilor 
sînt avansate și în cadrul partidelor 
de opoziției în primul rînd Partidul 
social-democrat. La congresul din 
luna august de la Ntirnberg al 
acestui partid a fost confir
mat candidatul P.S.D. pentru postul 
de cancelar, în persoana lui J. Rau, 
premierul' landului Rhenania de 
Nord-Westfalia — cea mai popu
lată regiune a R.F.G. Intențiile și 
proiectele P.S.D. pentru scrutinul 
din 27 ianuarie sînt în linii mari 
cunoscute. Programul de acțiune în 
46 de puncte, adoptat la Congresul 
de la Niirnberg, preconizează com
baterea șomajului, reorientarea po-

cuirii „echilibrului terorii" cu „o or
dine europeană de pace", retragerii 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
din Europa, încetării experiențelor 
cu armele nucleare.

Cel de-al patrulea partid repre
zentat în Bundestag — „Verzii" — 
continuă să fie preocupat de păs
trarea echilibrului ecologic, preco- 
nizînd In acest scop diferite alter
native de dezvoltare economică, 
unele dintre ele intîmpinate de sin
dicate cu o vădită împotrivire, de 
teama restrîngerii activității indus
triale. Gruparea ecologiștilor în 
„realiști" (cei ce se pronunță pentru 
colaborarea cu P.S.D. pe planul ad
ministrației regionale sau chiar la 
nivel federal) și „fundamentaliști" 
(fideli tezelor inițiale ale grupării, 
ostile sistemului politic tradițional) 
alimentează încă unele dispute in 
rindurile acestei grupări, care a do- 
bîndi.t, pentru prima oară in actuala 
legislatură, o reprezentare în Bun
destag. In orice caz, ecologiștii for
mează o componentă a mișcării pen
tru pace din R.F.G. In lozincile lor 
pacifiste, ei pun la îndoială oportu

nitatea apartenenței R.F.G. la 
N.A.T.O.

Considerînd că alegerile pentru 
Bundestag au o mare importanța 
pentru viitorul populației vest-ger
mane, Partidul Comunist German a 
elaborat o serie de teze programa
tice în principalele probleme ale ac
tualității politice din R.F.G. Soluții
le preconizate de P.C.G. vizează li
chidarea șomajului, îmbunătățirea 
asistenței sociale, apărarea cuceriri
lor democratice, situația femeilor și 
a tineretului, politica agrară, trata
mentul aplicat străinilor care mun
cesc în R.F.G. Un capitol special 
este consacrat problemelor păcii. 
Proiectul intitulat „Carta păcii" in
clude ca obiective principale retra
gerea și lichidarea tuturor rachete
lor nucleare din R.F.G. și Europa, 
încetarea imediată a experiențelor 
cu armele nucleare și interzicerea 
lor pentru totdeauna, oprirea mili
tarizării Cosmosului, retragerea neîn- 
tirziată a tuturor armelor chimice, re
ducerea efectivelor militare conven
ționale și a cheltuielilor pentru înar
mare. Evaluînd pozitiv acele preve
deri din programele altor grupări 
care țin seama de interesele vitale 
ale maselor largi, P.C.G. propune 
colaborarea cu toate forțele politice, 
cu toate organizațiile sindicale sau 
religioase care „militează în R.F.G. 
pentru pace, muncă și democrație".

Deocamdată, confruntarea intre 
toate aceste proiecte de platforme și 
programe electorale are mai degrabă 
un caracter teoretic. Un prim test 
s-a consumat duminică în landul Sa- 
xonia de Jos, unde, în cadrul alege
rilor comunale, partidele coaliției gu
vernamentale — U.C.D. șl P.L.D. — 
au înregistrat un ușor recul în favoa
rea P.S.D. și a „Verzilor". Scrutinul 
regional din landul Bavaria (12 oc
tombrie), cu o miză mult mai mare 
decît cel amintit, va furniza noi in
dicii asupra audientei diferitelor 
partide.

Petre STANCES CU

A

Intre proiectul „Delta"
și alte „proiecte"

In bătălia necurmată purtată de 
olandezi împotriva apelor mării 
a fost obținut un nou succes 
prin încheierea lucrărilor de con
strucție din cadrul proiectului „Del
ta". Acest ansamblu de lucrări hi
drotehnice de mare anvergură a 
fost conceput și pus in aplicare 
printr-un efort la scară națională, 
după dezastrul din ianuarie 1953, 
cind intr-o singură noapte o puter
nică furtună a distrus digurile 
ridicate stavilă in calea apelor mă
rii, inundind o întinsă suprafață din 
delta formată de Rhin, Maas și 
Schelde. Aproape 2 000 de persoane 
au pierit în valuri, in timp ce pier
derile materiale s-au cifrat la mi
liarde de guldeni.

Prin programul „Delta" — com
plex de baraje, diguri, ecluze, sti- 
vilare — se realizează închiderea 
majorității canalelor din deltă, asi- 
gurindu-se protecția polderelor, adi
că a păminturilor recuperate prin 
îndepărtarea apelor, și a localități
lor din sud-vestul Olandei, una din 
cele mai populate regiuni ale țării. 
In același timp, aceste lucrări re
prezintă o contribuție însemnată la 
protejarea mediului înconjurător, 
combătind salinizarea apelor inte
rioare. în cuvîntul rostit la ceremo
nia inaugurării acestui ansamblu 
hidrotehnic, ministrul lucrărilor pu
blice, Neelie Smit, l-a numit „unul 
dintre cele mai ambițioase proiecte 
de inginerie civilă".

Un nou exemplu, așadar, care jus
tifică aprecierea că „olandezii și-au 
făurit propria țară", ca urmare a 
eforturilor depuse de-a lungul se

colelor pentru crearea de noi tere
nuri, pentru apărarea lor de furia 
apelor. De aceea, satisfacția cu care 
inaugurarea planului „Delta" a fost 
salutată de opinia publică olandeză 
este explicabilă. împărtășind intru 
totul această satisfacție, membrii 
mișcării antinucleare din Olanda 
au insoțit-o, in același timp, de 
reafirmarea cererilor lor de a nu 
se da curs planurilor de instalare, 
pe teritoriul țării, a celor 48 de ra
chete de croazieră. Se știe să Olan
da este singura dintre țările vest- 
europene membre ale N.A.T.O. pe 
teritoriul căreia nu s-a trecut la în
făptuirea proiectului alianței atlan
tice de instalare a rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune, 
ca urmare a puternicei opoziții din 
partea întregului popor olandez am
plasarea rachetelor fiind amînată 
pină in 1988.

In prezent, mișcarea pentru opri
rea instalării noilor rachete și eli
minarea lor acolo unde au fost 
deja instalate cunoaște o puterni
că intensificare în întreaga Europă 
occidentală. Și este firesc să fie 
așa. intrucit aceste arme fac să pla
neze primejdia distrugerii asupra 
a tot ceea ce a creat de-a lungul 
vremurilor geniul uman. Iar con
strucția unei asemenea lucrări paș
nice, cum este ansamblul hidro
tehnic „Delta", face ca poporul 
olandez să se împotrivească cu și 
mai mare dîrzenie amplasării ra
chetelor nucleare șl pericolelor pe 
care acestea le implică.

N. PLOPEANU
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