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In semn de deosebită prețuire pentru contribuția 

determinantă, creatoare la progresul multilateral 

alpatriei, la dezvoltarea intensivă și modernizarea 

continuă a agriculturii noastre socialiste

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU I S-A CONFERIT

ÎNALTUL TITLU DE „EROU AL NOII REVOLUȚII AGRARE”

La Palatul Consiliului de Stat a avut loc, vineri, 17 octom
brie, solemnitatea inminării înaltului titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare" tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

La solemnitate au luat parțe 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai Comi
tetului Central al partidului, mem
bri ai Consiliului de Stat, ai Gu
vernului Republicii Socialiste 
România și ai Biroului Marii A- 
dunări Naționale.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
I s-a conferit titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare“ printr-o 
Hotărîre-Decret a Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
si Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, in semn 
de deosebită prețuire pentru con

tribuția sa determinantă Ia dez
voltarea intensivă și modernizarea 
continuă a agriculturii noastre so
cialiste, Ia elaborarea unei concep
ții științifice, de largă perspectivă, 
privind rolul și funcțiile acestei 
importante ramuri a economiei na
ționale, la fundamentarea și 'în
făptuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare, la progresul multilateral al 
patriei și ridicarea permanentă a 
nivelului general de viață și de ci
vilizație al satului românesc, al 
întregii țări.

IIotărirea-Decret a fost citită de 
tovarășul Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al

C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

Participanții la solemnitate au 
primit cu profundă satisfacție con
ferirea acestui înalt titlu tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Conducă
torul partidului și statului nostru 
a fost felicitat călduros, cei pre- 
zenți la solemnitate dorindu-i 
multă sănătate și putere de muncă, 
noi și strălucite impliniri in acti
vitatea de mare răspundere pe 
care o desfășoară, ani multi- de 
viață pentru a conduce cu aceeași 
înțelepciune, clarviziune/ și cute
zanță revoluționară deltitiele țâ

rii, ale națiunii, pe calea luminoa
să a socialismului și comunismului.

Mulțumind penlru înaltul titlu 
ce i-a fost conferit, a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

Cuvin tarea conducătorului parti
dului și statului nostru a fost ur
mărită cu viu interes și sublinia
tă cu puternice și îndelungi a- 
plauze.

în Încheierea solemnității, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a între
ținut cordial și s-a fotografiat cu 
cei prezenți.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,

Doresc să exprim cele mai vii 
mulțumiri Comitetului Politic 
Executiv și Consiliului de Stat 
pentru hotărîrea de a-mi acorda 
înaltul titlu de. „Erou al Noii Re
voluții Agrare" din România, 
Consider aceasta atît ca o apre
ciere — cum se subliniază în 
Hotărîrea-Decret — a activității 
mele, dar, totodată, ca o deosebi
tă apreciere a justeței politicii 
agrare a partidului nostru, a jus
teței hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului cu privire 
la dezvoltarea generală a patriei 
noastre în noua etapă, în care a- 
griculturii îi revine un rol de 
mare însemnătate.

După cum este bine cunoscut, 
în anii socialismului patria noas
tră a obținut realizări remarca
bile în dezvoltarea industriei, a- 
griculturii, științei, învățămîntu-

lui, culturii și în ridicarea gene
rală a nivelului de civilizație și 
de țrai al întregii noastre na
țiuni. Toate acestea constituie o 
confirmare a justeței politicii 
partidului nostru, a aplicării 
creatoare a legităților generale 
la condițiile și realitățile din 
România. Ele demonstrează că 
partidul nostru — care și-a 
asumat înalta răspundere de a 
conduce întregul popor pe calea 
socialismului și comunismului — 
își îndeplinește cu cinste misiu
nea sa istorică. în același timp, 
aceste mărețe realizări sînt re
zultatul nemijlocit al muncii 
pline de abnegație a clasei mun
citoare, a țărănimii, intelectua
lității, ă întregului nostru popor, 
care înfăptuiesc neabătut politi
ca internă și externă a partidu
lui — forța hotărîtoare a tot 
ceea ce am realizat, a tot ceea 
ce ne' propunem să înfăptuim

pentru dezvoltarea României, 
pentru transpunerea în viață a 
Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare, fermă a 
patriei noastre spre comunism. 

t Aș dori, și cu acest prilej, să 
adresez, în numele conducerii 
noastre de partid și de stat, al 
meu personal, cele mai calde 
felicitări clasei muncitoare, țără
nimii, întregului nostru popor 
pentru aceste mărețe realizări și 
urări fierbinți de a obține re
zultate tot mai bune în îndepli
nirea . planului pe acest an, în 
înfăptuirea cincinalului 1986— 
1990, care asigură intrarea pa
triei noastre într-o etapă nouă, 
superioară, de dezvoltare în toate 
domeniile de activitate.

Tot ceea ce ne-am propus să 
realizăm în acest cincinal se ba
zează pe trepețea la dezvoltarea 
intensivă, ceea ce presupune o

mai bună organizare a întregii 
activități, dar, mai cu seamă, de 
a așeza la temelia tuturor sec
toarelor de activitate cele mai 
noi cuceriri ale științei și teh
nicii din epoca contemporană. 
Trebuie să fim pe deplin con- 
știenți că numai dezvoltînd pu
ternic activitatea de cercetare în 
toate domeniile, înfăptuind pro
gramele de modernizare și orga
nizare științifică a producției, a 
întregii activități, aplicînd ferm 
principiile autoconducerii și au- 
togestiunii vom avea garanția 
îndeplinirii hotărîrilor Congresu
lui al XIII-lea, a planurilor și 
programelor pe care le-am adop
tat în deplină unanimitate în or
ganele de conducere ale parti
dului și statului, în organismele 
democrației muncitorești-revolu- 
ționare.

Pe ansamblu, primul an al 
cincinalului l-am început cu o

serie de rezultate bune. Avem 
tot ce este necesar pentru a în
cheia acest an cu o producție in
dustrială cu cel puțin 7 la sută 
mai mare decît îți anul prece
dent, de a obține o creștere co
respunzătoare a productivității 
muncii, de a realiza o sporire 
importantă a venitului național, 
a eficienței economice în toate 
sectoarele de activitate. Se cu
nosc programele, măsurile orga
nizatorice în vederea înfăptuirii 
lor — și doresc, și cu acest pri
lej, să subliniez că trebuie să 
facem totul pentru a înfăptui 
neabătut, în toate domeniile și la 
toți indicatorii, prevederile pla
nului și programelor pentru di
ferite sectoare de activitate.

în acest cadru se înscriu și re
zultatele pe care le-am obținut 
în agricultură. Am avut un an

(Continuare in pag. a III-a)
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HOTĂRÎRE-DECRET !
a Comitetului Politic Executiv !

al Comitetului Central i
al Partidului Comunist Român ;

și Consiliului de Stat '
al Republicii Socialiste România i 

privind conferirea titlului j 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare11 j 

tovarășului Nicolae Ceaușescu ! 
Secretar general al Partidului Comunist Român, j 

Președintele Republicii Socialiste România J 

Pentru rolul hotărîtor ți activitatea de însemnătate ex- J 
cepțională în stabilirea strategiei generale de dezvoltare ' 
economico-socială a patriei, în elaborarea și fundamen- i 
tarea conceptului, profund științific, privind noua revoluție . 
agrară în România și stabilirea obiectivelor acesteia, ’

Pentru contribuția esențială adusă la elaborarea și în- ’ 
făptuirea politicii agrare a partidului și statului, de făuri- i 
re a unei agriculturi intensive, moderne, de înaltă produc- ț 
tivitate, ț

Pentru rolul determinant în adoptarea măsurilor privind i 
gospodărirea cu maximă eficientă a fondului funciar și . 
ridicarea potențialului productiv al pămîntului, crearea și . 
asigurarea unor semințe și soiuri superioare, dezvoltarea ' 
și modernizarea continuă a bazei tehnico-materiale, orga- ’ 
nizarea științifică a producției și a muncii în agricultură \ 
și obținerea, pe această cale, a unor producții agricole \ 
mari, sigure ți stabile, ț

Pentru aportul fundamental la creșterea tot mai ac- ( 
centuată a contribuției agriculturii, ca ramură de bază a ț 
economiei naționale, la dezvoltarea generală a țării și ri- ț 
dicarea bunăstării întregului popor,

Dînd expresie stimei și recunoștinței întregii națiuni i 
pentru îndelungata și rodnica activitate revoluționară pusă . 
în slujba înălțării patriei pe culmi tot mai luminoase ale ’ 
socialismului și comunismului, ’

Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al ț 
Partidului Comunist Român și Consiliul de Stat al Repu- ț 
blicii Socialiste România hotărăsc și decre- ț 
tea ză : ț

Articol unic.. - Se conferă titlul de „Erou al Noii Revo- J 
Iuții Agrare" tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge- ' 
neral al Partidului Comunist Român, președintele Repu- 1 
blicii Socialiste România. ț

SEMNEAZĂ MEMBRII COMITETULUI POLITIC ! 

EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDU- 1 
LUI COMUNIST ROMÂN SI MEMBRII CONSILIULUI i 
nF <;tat ai rfpiiriipii cnriAiiCTr pcimâmia ’

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

CONSFĂTUIRE LA C.C. AL P.C.R. 
cu activul din comerțul exterior
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, in ziua de 17 octombrie a 
avut loc la sediul Comitetului Cen
tral al partidului o consfătuire cu 
activul din comerțul exterior, la care 
au participat conducerile tuturor în
treprinderilor de comerț exterior, 
cadre din toate ministerele econo
mice, precum și din alte sectoare de 
activitate care au atribuții și sarcini 
in acest domeniu.

Consfătuirea, organizată din ini
țiativa secretarului general al parti
dului. a prilejuit o analiză exigentă 
a căilor și. modalităților de îmbună
tățire in continuare a activității de 
comerț exterior, de sporire a con
tribuției lui la creșterea avuției na
ționale. la dezvoltarea generală a 
tării.

In cadrul consfătuirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus in fata tu
turor lucrătorilor din comerțul ex
terior sarcini de mare importantă 
privind ridicarea Întregii munci la

un nivel superior de calitate și efi
cientă, corespunzător exigentelor 
actualei etape deț dezvoltare a tării, 
cerințelor stabilite de partid, de 
Congresul al XIII-lea pentru acest 
sector al activității noastre econo
mice. S-a cerut să se acționeze cu 
cea mai mare hotărire pentru înlă
turarea cit mai grabnică a lipsurilor 
care s-au manifestat in acest dome
niu, pentru realizarea in cele mai 
bune condiții a exportului, perfec
ționarea activității de prospectare si 
contractare, pentru valorificarea cit 
mai bună, in condiții superioare de 
eficiență, a produselor românești pe 
piața externă. S-a subliniat necesita
tea aplicării ferme și în activitatea 
de comerț exterior a principiilor au
toconducerii și autogestiunii, a acor
dului global, ridicării nivelului de 
pregătire și perfecționare profesio
nală a tuturor lucrătorilor din acest 
domeniu, a promovării unui inalt 
spirit de răspundere, de ordine și 
disciplină in toate sectoarele care 
participă la activitatea de comerț

exterior și cooperare economică in
ternațională.

Apreciind că participarea țării 
noastre la diviziunea internațională 
a muncii, la schimbul mondial de 
valori materiale reprezintă o nece
sitate obiectivă, o latură importantă 
a întregii activități economice, secre
tarul general al partidului a cerut să 
se facă totul pentru realizarea unui 
comerț activ, modern, echitabil și 
eficient, care să răspundă pe deplin 
intereselor poporului român, să ser
vească progresului necontenit al 
patriei, înfăptuirii programelor de 
dezvoltare economico-socială, ridi
cării nivelului general de viață și 
civilizație al intregii națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că toti oame
nii muncii care iși desfășoară activi
tatea în domeniul comerțului exte
rior vor acționa cu abnegație și spi
rit revoluționar pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin din planul pe 
acest an și pe întregul cincinal, din 
documentele Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român.



PAGINA 2 SCÎNTEIA — sîmbată 18 octombrie 1986

calafat : Ctitorii socialiste, demne de un trecut eroic
A

murg de vară la 
început de brumar 
’86. Numeroși cala- 
feteni. majoritatea 
întorși de la trebu

rile cîmpului, după o zi 
rodnică în agricultură, 
unde dau o frățească mină 
de ajutor celor de pe ogoa
re, urcaseră pe platoul im
punătorului Monument al 
Independenței. S-au întil- 
nit aici, într-un spectacol- 
manifest, prilejuit de co
locviile „Ramuri“, chemați 
de glasul nestins al istoriei 
un mănunchi de poeți de 
prin toate colțurile țării, 
pentru a slăvi în vers tre
cutul glorios și prezentul 
luminos ale orașului cu 
nume adînc gravat în Car
tea de căpătîi a neamului. 
Este un lucru știut : de aici 
din Calafat, au pornit. în 
numele unui vis de veacuri, 
pentru care s-au jertfit atî- 
ția viteji, primele salve de 
artilerie ale bateriei „Ște
fan cel Mare", ca ripostă 
atacului dușman, dîndu-se 
astfel semnalul declanșării 
războiului pentru neatîrna- 
rea neamului.

Semnificația faptelor de 
arme petrecute în urmă 
cu peste un secol capătă as
tăzi noi valențe. Calafatul 
a dobindit statutul unui 
nou și înfloritor oraș, îm- 
plinindu-se îndemnul însu- 
flețitor al secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceausescu, a- 
dresat cșlafetenilor. la ei a- 
casă. în iulie 1975, ca orașul 
să devină o perlă a Dună
rii. I se cunoaște trecutul. 
Merită să-i admirăm ctito
riile prezente, demne de 
trecutul său istoric.

Calafatul nou este opera 
fertilei perioade a ultimu
lui deceniu de construcție 
socialistă, care a făcut să 
renască din temelii așe
zarea cunoscută .odinioară 
prin meșteșugul... călăfă- 
tuirii vaselor ce trăgeau la 
cheiurile modestului port 
dunărean. Ileana Georges
cu, tînăra primăriță a ora
șului. ne înfățișează viu si 
sintetic — din „tabloul de 
bord" cum îi zice ea unui 
documentar amănunțit din 
care nu lipsește nici numă
rul butașilor de tranda
firi plantați în oraș (Cala
fatul fiind numit orașul 
rozelor) — dinamica așeză
rii. O întrebasem despre 
problemele actuale aflate 
pe agenda de lucru a co
mitetului orășenesc de 
partid, a primăriei.

— Problemele curente se 
desprind, firesc, din struc
tura complexă a unui oraș 
care realizează în prezent 
3,6 la sută din producția 
industrială a Doljului ; 
unde, chiar în aceste zile, 
finalizăm diferite lucrări 
agricole pe aproape 8 000 
ha cit numără cele trei 
C.A.P.-uri ale orașului. în 
care am obținut în această 
toamnă cele mai mari pro
ducții din istoria acestor 
unități; unde se cer îngri
jite peste 5 600 de anima
le din sectorul zootehnic; 
unde anual trebuie să înăl
țăm peste 300 de aparta
mente. In sfîrșit. unde în 
fiecare zi ne confruntăm cu 
diverse probleme pe care

le ridică viața tumultuoasă 
a unui oraș în care, doar 
In cincinalul precedent, 
s-a materializat un volum 
de investiții de 5 miliarde 
lei. In numai 1825 de zile 
a prins contur o puternică 
și modernă platformă in
dustrială. întîi centrala 
termică, ce avea să asigure 
agentul termic pentru în
treaga platformă și. din a- 
ceastă toamnă, pentru toa
te blocurile de locuințe. 
Apoi, întreprinderea de 
industrializare a sfeclei de 
zahăr, una dintre cele mai 
mari și mai moderne din 
tară. I-au urmat între
prinderea de amidon și 
flucoză, iar anul trecut, 
ntreprinderea de biosin- 

teze. La toate aoestea mai 
adăugați — ne spune in
terlocutoarea — întreprin
derea „Textila" și între
prinderea de industriali
zare a legumelor și fruc
telor și aveți o imagine 
mai cuprinzătoare asupra 
industriei — factor deter
minant al progresului — 
într-un oraș care, pînă nu 
de mult, mai păstra aspec
tul unui tîrg. Cu numai 
două decenii în urmă, pro
filul economic al orașului 
se axa pe producția de că
rămidă. cahle, agregate de 
balastieră. împletituri din 
papură și ceva mobilier 
din lemn.

P
înă nu de mult. 
Calafatul avea o 
populație ceva mai 
mare decît a unei’ 
comune mijlocii. O 

dată cu noua platformă 
industrială. populația a 
crescut la peste 18 000, din 
care mai mult de jumătate 
lucrează în industrie. No
menclatorul profesiilor și 
efectivele muncitorești 
s-au adaptat noilor ramuri 
industriale ce și-au făcut 
aici apariția, și noilor rit
muri de un dinamism fără 
precedent. Este și firesc să 
fie așa, inrrucît producția 
industrială a Calafatului a 
crescut de la 37,4 milioane 
lei, in 1965, la 1,4 miliarde 
lei în 1986. In acest an se 
realizează, în numai 14 
zile, întreaga producție a 
anului ’65. Față de același 
an, ramura chimiei a cres
cut de... 833 de ori. iar cea 
textilă de 233 de ori. Dacă 
în anii mai îndepărtați, 
personalul muncitor era 
alcătuit din vestitii călăfă- 
tuitori. în prezent se poate 
vorbi de o adevărată infu
zie. nu numai de munci
tori cu înaltă pregătire, cl 
și de. specialiști cu forma
ție universitară : biologi, 
electroenergeticieni, chi- 
miști, automatiști. econo
miști, biochimiști, electro
mecanici. analiști — pro
fesii greu de închipuit 
altădată pe aceste melea
guri. indispensabile astăzi 
procesului de producție 
din noile unități indus
triale.

Să cunoaștem una dintre 
ele : întreprinderea de 
biosinteze. Cea mai mo
dernă de pe platformă și 
singura cu acest profil din 
țară, ale cărei produse, ba
zate pe înaltele cuceriri 
ale științei biologice și ale 
chimiei, își au rolul exact 
definit in contextul cu
prinzător al noii revoluții

agrare. Pătrundem într-un 
univers miraculos, cu in
stalații sofisticate, pupitre 
de comandă. laboratoare, 
aparatură 'de automatizare, 
semnalizatoare acustice si 
optice, rezervoare gigant.

— In retortele acestui 
uriaș laborator, din sroturi 
de floarea-soarelui si 
soia, extract de porumb, 
ulei tehnic și clorură de 
sodiu, producem thuringin 
(un biopreparat pentru 
combaterea larvelor unor 
dăunători din agricultură), 
subtilază (o enzimă), glu- 
tamat de sodiu (corector 
de gust în hrana animale
lor) și lizină (un amino- 
acid esențial). Aceste ul
time trei produse, cu un 
conținut proteic ridicat, 
se folosesc, cu foarte bune 
rezultate, ca adaos în hra? 
na animalelor pentru sti
mularea creșterii, ne spu- 
n'e economistul Alexandru 
Pârvan. secretarul organi
zației de partid, fiu al 
Calafatului^ venit la „bio
sinteze" chiar de la înce
puturi după ce dăduse o 
mină de ajutor la pornirea 
„Textilei", cea dinții uni
tate industrială a noului 
oraș.

Pretutindeni ordine si 
curățenie de farmacie. At
mosferă de muncă sporni
că. La una din instalații — 
concentrare mai mare de 
forte, ritm alert, semn că 
acolo se întîmplă ceva. In
ginerul Constantin Preda, 
directorul întreprinderii, 
ne pune la curent cu „eve
nimentul zilei" : finaliza
rea probelor și punerea în 
funcțiune a instalației de 
lizină.

întreprinderea de bio
sinteze se consideră în pri
ma linie a noii revoluții 
agrare, produsele sale con
tribuind efectiv la dezvol
tarea unei zootehnii știin
țifice. moderne. Se știe, 
în industria chimică, fără 
o pregătire profesională 
ireproșabilă, fără o infor
mare „la zi“ cu noutățile 
din profil si o înaltă res
ponsabilitate muncitoreas
că nu se poate vorbi de o 
activitate cu adevărat efi
cientă. Iată de ce consiliul 
oamenilor muncii din a- 
ceastă unitate a inițiat 
cursuri, cu caracter per
manent, menite să contri
buie la perfecționarea pre
gătirii. Aoestea se desfă
șoară pe baza unor „cata
loage" cu rubrici pentru 
note și prezență, după 
orele de muncă, fiind frec
ventate în primul rind de 
conducătorii sectoarelor de 
producție. Dar nu au fost 
omiși de la asemenea 
cursuri nici proaspeții ab
solvenți de liceu, nici spe
cialiștii stagiari. In plus, 
ei urmează cursuri de ini
țiere, timp de două săntâ- 
mîni. după primirea repar
tiției. perioadă în care se 
familiarizează cu instala
țiile din dotare.

e la „biosinteze" — 
popas la „Textila". 
Asistăm la expe
dierea unui Impor
tant lot de fire tip

bumbac. Tînărul inginer Ion 
Tașcovici, directorul între
prinderii, zimbește satisfă
cut : „Este primul nostru 
an de export. Nu putem

vorbi de o experiență în 
acest sens, dar nici de 
vreun refuz de calitate. 
Chiar dacă exportăm doar 
de nouă luni, «Textila» 
Calafat a devenit o firmă 
și ținem s-o onorăm". 
Maistrul țesător Marian 
Căprărin — prezent aici 
încă de pe vremea cind se 
montau utilajele, împre
ună cu soția. Mariana, 
tehnician filator, și în al 
cărui schimb de lucru s-a 
înregistrat zilele acestea 
metrul pătrat de țesătură 
cu numărul 200 de milioa
ne — ne-a spus : „Dispu
nem de condiții bune de 
muncă și viață pentru a ne 
realiza exemplar planul și 
angajamentele. Faptul că 
această întreprindere a 
asigurat locuri de muncă 
pentru populația feminină 
din zonă, precum și lo
cuințe pentru membrii 
colectivului constituie, un 
factor mobilizator in acti
vitatea noastră. Omul 
mulțumit lucrează cu 
drag".

Ritmul accelerat al dez
voltării industriale a atras 
după sine, cum e și firesc, 
un ritm pe măsură al con
strucției de locuințe, de o- 
biective social-culturale și 
edilitar-gospodărești, ex
presie a creșterii nivelului 
de trai al calafetenilor. 
Din evidențele subingine- 
rului Sevastian Voinic, șe
ful brigăzii de construcții 
din oraș, aflăm că în in
tervalul ’71—’75 s-au con
struit în Calafat doar 180 
de apartamente, pentru ca 
în cincinalul ’81—’85. adică 
în perioada de puternică 
înflorire industrială. să 
se înalte aproape 1 500 de 
apartamente. Chiar in 
imediata vecinătate a plat
formei industriale, intr-o 
fostă zonă numai de 
smîrcuri și gunoaie, s-a 
înălțat, în ultimii ani. o 
dată cu platforma econo
mică. cel mai mare și mai 
modern cartier de locuin
țe al orașului, ..Tudor 
Vladimirescu", cu 1 384 de 
apartamente pînă in pre
zent. care se adaugă celor 
construite in alte cartiere. 
„Recent am inaugurat 
magazinul universal «Da- 
nubius». a cărui suprafață 
comercială, de 4 200 mo, 
este mai mare decît spa
țiile comerciale existente 
anterior, iar pînă la sfirsi- 
tul acestui an vom da în 
folosință un spital cu 250 
de paturi, cuplat cu poli
clinică, și vom pune la 
dispoziția populației alte 
cîteva sute de apartamen
te". a tinut să sublinieze 
Sevastian Voinic.

...Dimineață de octom
brie. Un soare cu dinți își 
revarsă razele palide pes
te orașul fremătind de iu
reșul unei noi zile de 
muncă. Urc pe platoul 
unde basorelieful „Inde
pendentei" a nemurit aici 
clipa de istorie și încerc 
să cuprind cu privirea 
Calafatul contemporan, loc 
al unor profunde transfor
mări socialiste. Undeva, 
pe întinderea ușor văluri- 
tă a Dunării, pescărușii 
săgetau fără astîmpăr văz
duhul...

Nicolae BABĂLAU
corespondentul „Scînteii"

N oaptea, sub lună 
plină, Dunărea 
lucește ca o spi

nare de somn uriaș 
înțepenit intre două 
maluri pline de sălcii 
bătrine si rădăcini 
contorsionate. Nici o 
zbatere, nici o tresă
rire, numai înăuntru, 
sub această piele li
chidă. cu nuanțări dia
mantine forța muscu
lară a fluviului, care 
lunecă de-a lungul ne
văzutelor sale nervuri. 
Din cind in cind, cite-o 
umbră de aripi repede 
trecătoare, indică ful
gerarea marilor păsări 
de baltă prin dreptul 
lunii. Sînt giștele săl
batice care, în peregri
nările spre sud, fac 
popas în bălțile de 
lingă Calafat. Nici 
un vinător nu strică
liniștea încremenită a 
nopții de octombrie, 
noapte care. în inima 
luncii. pe imensele
aluviuni roditoare, a-
coperă greu freamă
tul viu de mașini si 
oameni.

Am început aceste 
însemnări despre Ca
lafat indlcînd Dună
rea ca reper, pentru 
că si aici, ca-n orice 
oraș portuar, fluviul 
este personaj princi
pal. Numele însuși al 
așezării vine de la me
seria călăfătuirii (smo- 
lirii) vaselor. încă din 
vremea negustorilor 
genovezi care brăzdau 
cu iuțile lor galioane 
magistrala europeană. 
Documente Istorice 
importante indică lo
calitatea ca deja con
stituită in 1040 — 1042, 
iar primul hrisov dom
nesc, dintr-un lung sir 
de danii, poartă sigi

liul, din 1480, al lui 
Basarab cel Tînăr. Îm
puternicirile vorbesc 
in speță de vama de 
cereale de la Dunăre.

Tot peste Dunăre a 
lansat tunarul Cobuz 
prima salvă, inaugu- 
rind o rupere de că
tușe, in 1877. Două tu
nuri, cu țevile lor 
ghintuite — tunurile 
Independentei — au 
rămas simbol al ma
relui act istoric din 
veacul trecut. In
tre cele două mari

nici un avertisment 
prealabil, in inima u- 
nei furtuni. Nu meteo
rologice, ci organizato
rice. Cîteva lanuri de 
porumb dinspre Go- 
lenți și Basarabi, al
tele mai dinspre Du
năre. indicau clipa 
propice declanșării re
coltatului. La primă
ria din Calafat, o clă
dire robustă, cu balus
trade si scări largi, 
spiralate, trebuia' în
trunit rapid comanda
mentul campaniei, al-

platformă industrială 
construită pe malul 
Dunării, cu întreprin
deri de talie republi
cană, date in folosință 
toate după 1980, a re- 
catalizat viața orașu
lui. Șosele, linii ferate, 
construirea unui nou 
port pentru materia
lele de construcții, a- 
poi pentru materia 
primă, viaducte, cen
trale termice, cartiere 
de blocuri, o nouă or
ganizare a orașului, o 
nouă rețea de străzi,

culturi in cimp, dar și 
considerabile supra
fețe de sere, ne-a con
firmat un adevăr : 
toamna este bogată In 
tot și toate. La doi 
pași, peste stradă. În
treprinderea de con
serve din Calafat lu
crează cu toate motoa- 
rele-n priză, zi si 
noapte. Dincolo, în 
noua platformă indus
trială dinspre Dunăre, 
fabrica de zahăr pri
mește sfecla în flux 
continuu de la uni-

Cotele noului, în creștere
războaie, citim în
tr-o monografie, in
dustria Calafatului se 
reducea la trei mori 
de apă. o moară cu 
vapori — dependente 
tot de Dunăre — și o 
fabrică de bere. Mai 
nimic în rest. Orășelul, 
oglindindu-se în Du
năre cu un chip sub
țiat de uitare, la sudul 
unei Oltenii pustiite 
de furtuni de nisip și 
sărăcie, cu toată fala 
marilor sale pagini de 
istorie, nu putuse îndu
pleca, nici măcar elec
toral, interesul poten
taților vremii, care își 
jucau cărțile ierarhi
ilor mai la centru, £n 
Craiova.

Cum arată Calafatul 
azi ? O ultimă trecere 
reportericească prin 
orașul care, cu cîțiva 
ani in urmă, ocupa lo
cul I pe țară in între
cerea înfrumusețării, 
ne-a catapultat, fără

cătuit din cadre de 
partid, specialiști, pre
ședinți de cooperative 
agricole, țărani coope
ratori. Primărița ora
șului, Ileana Georges
cu, o femeie energică, 
dar nepripită în de
cizii, o minte organi
zată. cum se zice, de
cisese convocarea ra
pidă a acestui coman
dament pentru a sta
bili. conform unui plan 
dinainte pus la punct, 
trecerea la treabă. 
Greu de îndrăznit sd 
speri că întrebările re
porterului își mai pot 
face loc într-un ase
menea moment. Cala
fatul. găsește timp 
să-mi răspundă to
varășa Georgescu, și-a 
triplat populația si 
și-a înzecit proble
mele fn ultimele două 
cincinale numai. Spu- 
nînd atit, adaugă, am 
sentimentul că simpli
fic lucrurile. O uriașă

consecințe edilitare 
prevăzute și neprevă
zute, rețea comercială 
care să facă față mi
ilor de calafeteni acli
matizați peste noapte, 
iată, in linii mari, o 
revoluție. O revolu
ție care, adaugă 
primărița, încercăm să 
fie si în conștiințe, în 
mentalități, în cota im
plicării fiecăruia.

Campania porumbu
lui urma să fie declan
șată. A și fost in mai 
puțin de o jumătate de 
zi urnită cu o știință a 
organizării care are în 
spate atîtea mari cam
panii agricole. Acum, 
după un interval mă
surabil în clipe parcă, 
recoltarea s-a încheiat.

Un Calafat, iată, în 
clipa de somptuoasă 
bogăție a porumbarilor. 
Un popas la ferma 
condusă de inginerul 
Nicolae Dîrmon, fermă 
legumicolă cuprinzînd

tățile agricole. Un 
muncitor tînăr. me
canicul Ion Udrea, 
spune că abia acum, 
după un an. doi 
de testări, instalațiile 
au intrat în regim de 
lucru normal, la în
treaga capacitate. Si 
oamenii, de asemeni, 
au prins integral ros
turile instalațiilor mo
derne, de ultimă oră.

Revăd, la lumina 
zilei, orașul. De-a lun
gul cîtorva străzi sînt 
săpate șanțuri uriașe, 
pentru noile rețele de 
canalizare urbană. In 
fața complexului co
mercial din centru, 
unitate modernă, cu 
zeci de raioane, un fel 
de magazin „Unirea" 
bucureștean al Calafa
tului, au fost replan- 
tați, după închiderea 
șantierului, trandafiri. 
„Ținem, îmi spune un 
tinăr al locului, Gheor- 
ghe Bică, la tradiția 
gospodărească a aces

tui oraș dunărean. 
Noul edilitar înseamnă 
și o mereu înnoită 
grijă pentru aspectul 
său, pentru micile, dar 
importantele finisări 
care țin de fiecare ce
tățean in parte, de fie
care gospodar care se 
respectă. Datoria noas
tră este să fim, prin 
asumarea răspunderi
lor, pe potriva acestor 
proiecte cu adevărat 
revoluționare".

Plec de la Calafat 
cu o nostalgie sonoră. 
In copilărie. în vremea 
primelor aparate de 
radio cu căști (cu ga- 
lene !), pe care ni le 
împrumutam unul al
tuia, copiii, cu o anu
mită înfrigurare, am 
auzit acel enigmatic 
mesaj sonor al primu
lui. devenit mai apoi 
laitmotiv ; cotele ape
lor Dunării. In tonali
tăți trilingve, vocea 
guturală a spicheriței, 
numea la un moment 
dat și acest oraș. „Ca
lafat ieri... centimetri. 
Crește...". Nu văzusem 
încă Dunărea, iar în 
satul meu de munte, 
cotele apelor sale, 
transmise rar, așa cum 
ai recita un poem, a- 
dînceau un mister și o 
emoție nedefinite. Mis
terul Calafatului de 
azi este spectaculoasa 
sa prefacere, prefacere 
înscrisă, ca un vers în- 
tr-un mai cuprinzător 
poem, în ceea ce chiar 
alții numesc „miracol 
românesc", adică pu
terea unui popor de a 
renaște prin forțele 
sale.

Lucian 
AVRAMESCU
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Calafat la timpul prezent : in fotografia din stingă - întreprinderea de biosinteză construită pe marea platformă industrială a orașului, iar in cea din 
dreapta - Un nou și modern cartier de locuințe pentru muncitorii așezării de la Dunăre Foto : Dan Stănescu

REGHIN : Dacă toate viorile și-ar aduna glasurile,,.
I

n sufletul nostru Reghinul 
s-a însoțit de mult cu sune
tul tulburător al viorii. De 
aproximativ trei decenii, in
tr-o fostă fabrică de cheres

tea de la confluența Mureșului cu 
o apă gureșă de munte — Gurghiul 
— s-a înălțat pentru prima oară 
în văzduh țipătul de nou-născut al 
viorilor fabricate in România. Pe 
atunci, Reghinul era încă abia un 
tîrg transilvan rămas, de-a lungul 
unei lungi istorii, în uitare. Cîn- 
tecul primei viori „de Reghin" era, 
astfel, un cintec al încrederii in
tr-un nou destin, un cîntec al re
nașterii socialiste. Semnul evident 
că ceva nou se petrecea in evo
luția localității era însuși faptul că 
reconstrucția fostei fabrici de che
restea (unica „industrie" a orașu
lui și pe care războiul o făcuse una 
cu pămintul) fusese gindită nu ca 
o simplă repunere în funcțiune, ci 
ca o înălțare într-un profil nou. De 
atunci încolo, lemnul pădurilor din 
Munții Gurghiului, adus aici, avea 
să fie înnobilat prin prelucrări su
perioare, pornind mai departe in 
lume sub chipul unor rafinate pro
duse, rod al măiestriei și fanteziei, 
in deplin acord cu dorul de frumos 
și civilizație al oamenilor acestui 
pămint. Era vorba despre o pro
ducție industrială de viori (dar și 
alte instrumente muzicale Cu corzi : 
viole, chitare, mandoline), apoi de 
mici și elegante ambarcațiuni — 
caiace, canoe, schituri, bărci — și 
de articole din lemn necesare unor 
activități sportive : schiuri, sănii, 
rachete de tenis, aparate pentru 
gimnastică. Ba chiar — pină la 
transferarea lor într-o întreprinde
re specializată — și de făurirea 
unor .planoare și avionete. Simboli
zau, toate, dorul de înălțare într-o 
nouă condiție umană : a demnității 
și frumosului.

Dar dacă vorbim de simboluri, 
să cercetăm și unul mai particula
rizat, mai intim legat de viața lo
cuitorilor de aici : destinul unui 
muncitor și al familiei sale. Adică 
al... otelarului Iacob Săcălian. De 
unde oțelari în orașul viorilor ? 
Tocmai asta e : vioara, spuneam, 
e doar un simbol al dorinței de 
zbor. Iar zborul, aici, ca în întreaga 
Românie a dezvoltării socialiste, a 
însemnat industrializare intensă, 
adică ridicare la putere a energii
lor și resurselor acestui pămint. Nu, 
Iacob Săcălian nu este un „băștinaș" 

al Reghinului. Răminind, totuși, un 
locuitor reprezentativ al acestui 
oraș. Pentru că. in 1948, Reghinul 
avea doar 9 500 de locuitori (cam 
cit o comună). Și are. acum ceva 
mai mult de 37 000. Această 
creștere nu poate fi pusă ex
clusiv pe seama sporului natural. 
Ea este, in primul rind. efectul in
dustrializării masive, realizate in 
ultimele două decenii cind orașului 
i-a fost necesar un adaos de forță 
de muncă pe care și-a atras-o din 
satele megieșe. Iar oțelarul Săcă
lian. face .parte dintre cei veniți ca 
să-și clădească aici un rost nou in 
viață. S-a calificat mai întii ca lă
cătuș pentru întreprinderea de pre
lucrare a lemnului, dar pînă să 
isprăvească școala profesională o 
altă întreprindere, nouă, apărută și 
ea prin dezvoltarea unor mărunte 
ateliere, a avut nevoie de el. Apoi 
l-a atras o alta si chiar o altă pro
fesie. De ce ? Era pentru prima 
oară cind apăreau aici cuptoare de 
topit oțelul... Și era, pentru el, fas
cinant. Aici a cunoscut-o, în '58, pe 
viitoarea lui soție, muncitoare și ea 
la turnătorie (venise la Reghin tot 
așa, atrasă de noile meserii și ros
turi ale orașului).

Noua familie a adus pe lume doî 
băieți. Sînt mari acum. Unul a fă
cut liceul, apoi facultatea. Faculta
tea de metalurgie. Si pentru că a 
avut note bune, a putut opta pentru 
postul de inginer metalurg în între
prinderea „Republica" din Reghin, 
alături de părinți. Și chiar în a- 
ceeași secție. Celălalt, prîslea, a 
făcut și el liceul. Liceu industrial 
de prelucrare a lemnului. După 
armată va veni și el, tot aici, și 
chiar în aceeași secție. întrucît me
seria de modelor în turnătorie e 
tot... o prelucrare a lemnului. Cel 
mare, inginerul, s-a căsătorit nu 
de mult, soția lucrează la între
prinderea forestieră de exploatare 
și transport. Iacob Săcălian așteap
tă acum un nepot.

Din munca lui și a soției, cu mal 
multi ani în urmă și-a construit 
o casă — una din acele case coche
te. înconjurate de copaci și flori.

— Pe cind m-am însurat eu — 
spune el — se construia in Reghin 
primul bloc nou. pe strada Axente 
Sever. Era primul și era mic, nu 
puteam spera să primesc și eu o 
locuință acolo. Așa că m-am apu
cat să-mi construiesc una. Acum 
ar fi altceva. Cum vedeți, orașul 
s-a transformat, au apărut cartiere 

întregi de blocuri. Vor. fi pentru 
feciorii și pentru nepoții noștri.

— Ca să vorbim exact — spune 
Alexandru Bugnariu, primarul ora
șului (și el se consideră reghinean, 
deși nu sc află in oraș decit de la 
virsta de 14 ani cind a venit de la 
tară pentru ucenicia intr-un atelier, 
acum 36 de ani) — orașul n-a fost 

La Reghin, noile cartiere înconjoară vechiul centru, devenind ele „centrul de gravitație” al urbanisticii orașului
, Foto : M. Caranfil

lipsit total de oarecarl ocupații in
dustriale. în afară de cherestea se 
produceau aici. în mici ateliere. în
călțăminte, blănărie, articole din 
lemn. Totuși, cind e să facem o 
comparație a ceea ce există azi cu 
ceea ce a fost, nu avem, practic, 
repere, pentru că industria care s-a 
dezvoltat aici în ultimele decenii, 
dîndu-i orașului forță și caracter 
cu adevărat industrial, e cu totul 
altceva. în 1966 ne-a vizitat orașul, 
pentru prima oară în calitate de 
secretar general al partidului și 
șef al statului. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. Sub Îndrumarea 
sa, țara întreagă pornea atunci oe 
un drum al dezvoltării socialiste la 
adevăratele ei potente. Acelui isto
ric moment îi datorăm și noi. 
cei din Reghin, temeliile unei 
masive dezvoltări. Fondurile fixe 
ale industriei au sporit de 
atunci de peste 12 ori, prin

Investiții de peste 3 miliarde 
lei. Cele două întreprinderi de
rivate din fosta fabrică de 
cherestea — I.F.E.T. și întreprin
derea de prelucrare a lemnului — 
s-au dezvoltat pînă la totala lor 
transformare și Înnoire. La I.P.L., 
de exemplu, se lucrează azi cu uti
laje și tehnologii moderne. Secțiile 
au devenit adevărate fabrici — de 
instrumente muzicale, de articole 
sportive și ambarcațiuni, o fabrică 
de PAL, o fabrică de mobilă stil 
care lucrează acum exclusiv pen
tru export. Dar industria lemnului 

nu și-a mai păstrat caracterul de 
industrie preponderentă a orașului. 
Pentru că. între timp, a apărut, mai 
nouă, mai puternică, industria con
structoare de mașini. Ea reprezintă 
acum circa 45 la sută din activita
tea economică a orașului (e mult, 
deoarece aici mai există industrie 
alimentară, industrie ușoară, con- 

structii si un puternic sector agri
col — n.n.). Sînt două unități mari : 
aceea în care l-ați cunoscut pe 
oțelarul Săcălian, întreprinderea 
metalurgică „Republica" și între
prinderea de utilaje și piese de 
schinjb pentru industria de exploa
tare și prelucrare a lemnului. Pri
ma s-a dezvoltat pornind de la un 
grup de ateliere unde se produceau 
sobe si trăsuri. S-a dezvoltat lent 
pină în urmă cu 12 ani cind, prin- 
tr-o mare investiție, a devenit în
treprindere republicană. Numai in 
cincinalul trecut? investițiile au to

talizat aici peste un miliard de Iei. 
Produce piese turnate, ansamble și 
subansamble pentru industria de 
autovehicule. Cind vedeți pe șosele 
mulțimea de autocamioane, autobu
ze, microbuze, furgonete și remorci 
gindiți-vă că rotile lor. milioanele 
și milioanele lor de roti — mai pu
țin anvelopele — sînt fabricate aici, 
la „Republica". Dar în măruntaiele 
tuturor autovehiculelor mai există 
și alte importante piese ce se nasc 
aici, într-o modernă turnătorie de 
precizie și în secțiile de prelucrare. 
De la citeva sute, personalul uzinei 
a ajuns la 2 500. A doua Întreprin
dere constructoare de mașini. 
I.U.P.S., s-a dezvoltat și ea, tot 
atit de repede, pe trunchiul unor 
ateliere de întreținere, și produce 
acum tractoare articulate specifice 
activității forestiere. Mai puțin mo
torul. Dar mai produce si întregul 
ansamblu de utilaje pentru prelu
crarea lemnului. O producție a- 
proape complet integrată. Sînt și 
acolo acum peste 1 700 de oameni. 
Tot foarte repede s-a dezvoltat in
dustria ușoară. întreprinderea pen
tru materiale sportive, nouă, pro
duce o gamă largă de articole spor
tive din piele și înlocuitori, de la 
toate tipurile de încălțăminte spor
tivă la mănuși de box. de la clăpari 
la mingi de fotbal. Ultima dezvol
tare — dublarea capacității — acum 
doi ani.' Lucrează aici 2 000 de per
soane, din care 1 900 femei. S-a dez
voltat apoi o industrie alimentară 
cu 6—7 unități — fabrică de bere, 
fabrică de malt, fabrică de prelu
crare a laptelui, un depozit 
frigorific și altele... Mai adăugați 
activitatea de construcții, transpor
turile. cooperația meșteșugărească. 
Producția industrială anuală a ora
șului trece azi de 3 miliarde lei. 
Realizăm în numai șase săptămîni 
producția anului 1965 și în numai 
trei zile pe aceea a anului 1938...

P
opulația activă : 24 000.
Reamintesc, erau. în 1948. in 
total, 9 500 locuitori. în ulti
mele două decenii a crescut 
de peste 20 de ori numărul 

inginerilor și tehnicienilor, ceea ce, 
alături de profesiile noi, substan
țial ridicate la putere prin nivel de 
calificare, ne vorbește nu numai 
despre un masiv spor numeric al 
muncitorimii, ci și despre o creștere 
a valorii profesionale, a competen
tei, cu directe răsfrîngeri în nivelul 
tehnicității producției industriale.

în ultimele două decenii s-au 
construit la Reghin 7 000 de apar
tamente noi și 1 500 de locuințe din 
fondurile populației. Aproximativ 
30 000 de oameni trăiesc în case noi 
sau modernizate (pentru că și o 
parte din vechiul fond de locuințe 
a suferit modificări, potrivit noilor 
pretenții de confort și noilor posi
bilități materiale oferite de noua 
stare economică a orașului). Reghi
nul. chiar și în zonele sale mai 
vechi, arată astăzi cu totul altfel 
decît în urmă cu trei decenii cind 
l-a străbătut pentru prima oară 
reporterul. O transformare totală. 
Rețeaua de apă și canalizare a pă
truns în fiecare casă. Străzile sînt, 
într-adevăr, străzi de oraș. Scoli noi 
și școli modernizate (de 30 de ori 
mai mulți școlari decît în 1940 !). 
Așezăminte de cultură și o moder
nă bază sportivă...

Gravitația urbanistică a părăsit 
totuși vechiul centru pentru a se 
stabili către noile cartiere (Iernu- 
țeni, cu peste 2 000 de apartamente, 
Rodnei, cu peste 1 000, Mihai Vi
teazul, cu 500, apoi Făgăraș, Pomi
lor, Unirii). Se va reîntoarce spre 
vechea zonă centrală o dată cu ri
dicarea noului centru civic prevă
zut în planul de sistematizare...

Reghinul este încă un oraș în 
prefacere. O prefacere la care au 
visat de mult locuitorii săi. Locui
torii care nu uită că aici și-a dus 
activitatea, timp de 20 de ani, unul 
dintre cei mai iluștri reprezentanți 
ai Scolii Ardelene, istoricul și filo
logul Petru Maior, ardent luptător 
pentru drepturile, pentru aspirații
le, pentru viitorul românilor din 
Transilvania. I-au așezat statuia în 
parcul central. în jurul figurii sale 
dăltuite în bronz crește acum un 
oraș pe măsura sau poate încă mai 
semeț decît ceea ce au visat, pen
tru toată suflarea românească, căr
turarul transilvan și atîtea genera
ții de înaintași.

în fiecare zi, din mîinile lutieri- 
lor Reghinului pornește în lume un 
nou lot de viori. Dacă ne-am ima
gina că toate viorile construite aici 
ar fi adunate într-o uriașă orches
tră. am putea auzi un cîntec 
nerostit, dar prezent in inima noas
tră, cintecul de înălțare în acești 
ani. într-o viață și într-un nou 
destin, a unui oraș, a sute și mii 
de localități, a tării întregi.

Mihai CARANFIL
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în semn de deosebită prețuire pentru contribuția determinantă, creatoare la progresul multilateral 

al patriei, la dezvoltarea intensivă și modernizarea continuă a agriculturii noastre socialiste

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU I S-A CONFERIT 

ÎNALTUL TITLU DE „EROU AL NOII REVOLUȚII AGRARE1*

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

nu prea bun din punct de vedere 
al condițiilor clirpatice. Ca re
zultat însă al eforturilor pe care 
societatea noastră le-a făcut 
penljjfu realizarea unei puternice 
baze tehnico-materiale în agri
cultură — atît în ce privește 
mecanizarea, chimizarea, dar mai 
cu seamă în domeniul irigațiilor 
și îmbunătățirilor funciare, al 
asigurării semințelor de calitate 
superioară, a materialului sădi- 
tor, a animalelor de rasă, și în 
alte domenii ale agriculturii, 
precum și a cadrelor necesare — 
am reușit să depășim multe din 
greutățile create de natură și să 
obținem, pe ansamblu, o recoltă 
pe care o putem caracteriza 
bună. Pe baza a ceea ce cunoaș
tem pînă acum — și, practic, sîn- 
tem la terminarea strîngerii re
coltei — vom realiza o produc
ție de cel puțin 28 de milioane 
tone de cereale, ceea ce reprezin
tă cea mai bună producție pe 
care am obținut-o vreodată în 
România.

Realizăm producții bune la 
floarea-soarelui, la soia, la car
tofi, la sfecla de zahăr, în viti
cultură, în pomicultură, în legu
micultura, precum și în dome
niul creșterii animalelor. Pornind 
tocmai de la aceste realizări, în 

Comitetul Politic Executiv și, 
după aceea, în Consiliul de Stat 
s-a hotărît instituirea titlului de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare“, 
care, începînd din acest an, ur
mează să fie acordat județelor, 
unităților care realizează produc
ții prevăzute în obiectivele noii 
revoluții agrare. Sînt cunoscute 
aceste obiective și criterii. Am 
hotărît să acordăm în acest an 
acest înalt titlu unui județ și u- 
nei serii de unități agricole, pen
tru producțiile bune pe care 
le-au realizat. Județul Olt, căruia 
am hotărît să-i acordăm acest 
înalt titlu, a realizat peste 21 600 
kg de porumb știuleți la hectar, 
peste 6 000 kg de grîu la hectar, 
peste 7 000 kg orz la hectar, peste 
3 500 kg de floarea-soarelui 
la hectar, peste 2 800 kg de 
soia, peste 43 000 kg de sfeclă, 
producții bune și la celelalte cul
turi, precum și rezultate impor
tante în zootehnie. Deci acorda
rea acestui titlu nu este legată de 
realizarea unei producții într-un 
domeniu sau altul, ci pentru re
zultatele obținute pe ansamblu, 
care se înscriu în criteriile pe 
care le-am stabilit, în obiectivele 
pe care le avem în vedere în în
făptuirea noii revoluții agrare.

Avem un număr mare de uni

tăți, aproape în toate județele, 
care au rezultate bune, producții 
la hectar de peste 8 000 kg la 
grîu, de 9 000 kg la orz și de pes
te 20 000 kg la porumb. Avem 
cooperative și unități de stat care 
au obținut 27 000 kg de porumb 
știuleți la hectar.

Iată de ce se poate spune că 
din primul an al cincinalului am 
obținut rezultate bune și că, prin 
aceste realizări, se demonstrează 
că hotărîrile Congresului al 
XIII-lea, programele pe care le 
avem în agricultură sînt reale și 
pe deplin posibil de realizat ! Am 
obținut de pe acum recolte — nu 
pe suprafețe mici, ci pe supra
fețe întinse, într-un județ pe în
treaga lui suprafață — care 
arată că este posibil să înfăp
tuim obiectivele noii revoluții 
agrare și să demonstrăm astfel 
superioritatea agriculturii socia
liste, forța cooperatorilor, a oa
menilor muncii, a tehnicienilor 
și specialiștilor din agricultură 
de a ridica agricultura la un ni
vel înalt de dezvoltare. (Aplauze 
puternice).

Pentru a realiza aceste pro
ducții nu a fost ușor și nu va fi 
ușor nici în viitor. Trebuie ac
ționat cu toată hotărîrea pentru 
aplicarea măsurilor de organi

zare corespunzătoare a activi
tății, de aplicare fermă a cuceri
rilor științei agricole în toate do
meniile, de bună gospodărire și 
de executare în bune condiții a 
lucrărilor agricole.

Dispunem de tot ce este nece
sar. Semințele cu care am obți
nut aceste recolte mari sînt rea
lizate în România de oamenii de 
știință, de institutele noastre de 
cercetări. De aceea am și hotărît 
să acordăm, în acest an, și Insti
tutului de cercetări agricole de 
la Fundulea înaltul titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare", 
ca o înaltă apreciere a activității 
oamenilor de știință din agricul
tură, a contribuției pe care o 
aduc, și trebuie să o aducă, la 
realizarea noii revoluții agrare, 
la ridicarea agriculturii noastre 
la nivelul cerințelor puse de 
Congresul al XIII-lea al parti
dului, de Programul de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Trebuie să întărim, și în agri
cultură — ca în toate domeniile 
— ordinea, disciplina, răspun
derea. Pînă la urmă, oamenii, 
activitatea lor constituie facto
rul hotărîtor pentru realizarea 
noii revoluții agrare ! De altfel, 
atunci cînd am formulat acest 

obiectiv, am și subliniat că a- 
ceasta presupune nu numai pro
ducții mari, dar și transforma
rea a însuși modului de gîndire, 
de muncă, de viață âl țărănimii, 
al tuturor celor care lucrează în 
agricultură.

La Congresul oamenilor mun
cii am discutat că, pentru a în
făptui obiectivele revoluției teh- 
nico-științifice în general, tre
buie să obținem transformarea 
însăși a oamenilor, să le creăm 
și să dezvoltăm puternic o con
știință nouă, revoluționară, un 
înalt nivel de cunoștințe profe
sionale, tehnico-științifice, o cul
tură înaintată, bazată pe con
cepția materialist-dialectică și 
istorică, pe idealurile socialis
mului.

Deci acum, cînd facem primul 
bilanț a ceea ce am realizat în 
înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XIII-lea în agricultură, 
trebuie să.fim pe deplin con- 
știenți că sîntem numai la în
ceput. Avem încă un drum lung 
de străbătut și în agricultură 
pentru ca, în toate județele și, 
pe ansamblu, în întreaga țară, 
să realizăm producțiile stabilite. 
Și în industrie, și în Celelalte 
sectoare trebuie să desfășurăm o 
muncă susținută și să obținem 
o îmbunătățire radicală a întregii 

noastre activități. Să punem ne 
primul plan întărirea spiritului 
de răspundere, a ordinii, a dis
ciplinei, buna organizare a acti
vității și, mai presus de toate, 
ridicarea nivelului pregătirii pro
fesionale, de specialitate, tehpi- 
co-științifică, a nivelului general 
de cultură. Numai cu oameni — 
începînd de la muncitori și ță
rani, pînă la intelectuali — cu o 
înaltă conștiință și spirit revo
luționar putem realiza obiecti
vele revoluției tehnico-științifice 
și ale noii revoluții agrare !

Revoluția nu se poate face de- 
cît cu revoluționari ! Am înfăp
tuit revoluția socialistă cu revo
luționari ! Nu putem înfăptui 
revoluția științifică decît cu re
voluționari în știință, în tehnică, 
în cultură ! Trebuie să ne pro
punem deci să transformăm ac
tivul nostru de partid, cadrele 
noastre din toate domeniile — 
economice, științifice, culturale 
— în adevărați militanți revolu
ționari pentru socialism, pentru 
nou, pentru comunism ! (Aplau
ze puternice, prelungite).

Eu vă asigur pe dumneavoas
tră, asigur partidul, întregul nos
tru popor că și în viitor voi face 
totul pentru a contribui și a asi
gura înfăptuirea neabătută a ho
tărîrilor, a legilor țării, a obiec

tivelor pe care le avem privind 
dezvoltarea generală a patriei 
noastre.

Consider că cel mai bun răs
puns la această distincție care mi 
s-a acordat este de a nu precu
peți nimic pentru a asigura ca 
toate sectoarele noastre de acti
vitate — începînd cu organele de 
conducere de partid și de stat — 
să-și îndeplinească în cele mai 
bune condiții răspunderea pe 
care o au. Numai într-o deplină 
unitate, numai cu eforturile uni
te ale tuturor cadrelor noastre, 
ale întregului popor vom asigu
ra înfăptuirea obiectivelor de 
dezvoltare a patriei noastre !

Repet, voi face totul pentru a 
răspunde încrederii poporului și 
a partidului !

Mulțumesc, încă o dată, Comi
tetului Politic Executiv și Consi
liului de Stat, partidului, po
porului nostru pentru această 
distincție.

Doresc să închei cu urarea de 
a intensifica întreaga activitate 
pentru a înfăptui în cele mai 
bune condiții planul pe acest an 
și pe întregul cincinal. Adresea 
urarea de succes tuturor oame
nilor muncii, întregului nostru 
popor. Vă urez succes în activi
tatea dumneavoastră ! Multă să
nătate și fericire ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).

/

Pregătirea profesională
- la baza noii calități

superioara 
a muncii

Este, credem, de la sine înțeles că dezvoltarea intensivă a economiei 
naționale — obiectiv fundamental al actualului cincinal — impune, prin
tre altele, o serie de mutații calitative și în domeniul perfecționării pre
gătirii profesionale a personalului muncitor de toate categoriile, de la 
muncitor la proiectant și inginer. Creșterea puternică a productivității 
muncii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea 
substanțială a consumurilor materiale și energetice, introducerea ope
rativă in producție a rezultatelor cercetării științifice și tehnologice sint 
tot atîtea cerințe ale actualei etape pe care o parcurge industria noastră 
socialistă — ca de altfel și celelalte sectoare de activitate — care nu 
pot fi Înfăptuite fără oameni cu o temeinică pregătire profesională, ale 
căror cunoștințe trebuie mereu reînnoite, aduse cum se spune „la zi" cu 
ultimele noutăți apărute atit in țară, cit și peste hotare.

După cum se știe, in ultimii ani s-au făcut eforturi deosebite pentru 
construirea unor capacități de producție dintre cele mai moderne, de inalt 
randament, in toate ramurile economiei naționale. Eficiența cu- care sint 
folosite echipamentele și instalațiile din dotarea întreprinderilor depinde 
insă in mod decisiv și de pregătirea profesională a oamenilor care le

exploatează. Iată de ce. așa cum sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
la cel de-al III-lea Congres al oamenilor muncii, „se impun măsuri liotă- 
rite. în toate sectoarele, pentru perfecționarea activității de formare a 
cadrelor, de reciclare și ridicarea continuă a nivelului de cunoștințe pro
fesionale si tehnice. Trebuie să nu uităm nici un moment că dezvoltarea 
intensivă, o nouă calitate, o nouă eficiență, o înaltă productivitate nu 
se pot realiza decit cu oameni ai muncii de inaltă calificare, cu inaltă 
răspundere".

Corespunzător exigențelor formulate și cu alte prilejuri de secretarul 
general al partidului, reglementările legale in vigoare asigură un cadru 
organizatoric optim pentru calificarea și perfecționarea pregătirii profe
sionale a oamenilor muncii. Totuși, drumul înfăptuirii sarcinilor stabilite 
în acest domeniu mai este uneori, in anumite unități și ramuri econo
mice. destul de anevoios, barat de obstacole subiective. într-un șir de 
anchete pe această temă publicate în ziarul nostru ne-am referit pe larg 
la citeva asemenea probleme. Revenim acum asupra acestui subiect, pre- 
zentind concluziile desprinse dintr-o investigație făcută în unități indus
triale din județul Suceava.

Un element definitoriu — 
progresele remarcabile fă
cute în structura bazei teh
nice a întreprinderilor. Ne_am 
oprit .la județul Suceava deoarece 
industria s-a dezvoltat aici in rit
muri impresionante în ultimii ani. 
Numai in perioada cincinalului tre
cut valoarea fondurilor fixe a cres
cut de circa 1,6 ori. La Suceava. Făl
ticeni, Rădăuți, Vatra Dornei, Cîm- 
pulung și Gura Humorului s-au 
înălțat noi unități industriale sau au 
fost modernizate cele existente, tre- 
cîndu-se rapid la realizarea unor 
produse de mare complexitate, in
tens solicitate atît in țară, cît și la 
exporț. Ca urmare a investițiilor e- 
fectuate, oamenii muncii din jude
țul Suceava minuiesc la ora actuală 
utilaje și instalații de mare valoare 
și tehnicitate înaltă.

Era posibil ca în aceste condiții 
să nu se producă mutații de fond și 
in nivelul de calificare al oamenilor, 
să nu se schimbe structura profesio
nală a forței de muncă ? Desigur, 
nu. Datele statistice evidențiază că 
structura forței de muncă pe nive
luri de calificare și profesii este in 
prezent mult schimbată față de a- 
ccea din urmă cu 5 sau 10 ani și ea 
reflectă progresele remarcabile fă
cute in structura mijloacelor de pro
ducție. Cum s-a asigurat această di
namică a forței de muncă absolut 
necesară pentru utilizarea corespun
zătoare a bazei tehnice din dotarea 
întreprinderilor industriale ? Sinteti- 
zînd măsurile luate, putem spune că 
s-au urmat două direcții principale 
de acțiune.

Școala — principalul mij
loc de pregătire a forței de 
muncă tinere. Pr.imul rmd se 
remarcă faptul că dezvoltarea eco- 
nomico-soeială a județului, moderni
zarea și diversificarea sectoarelor de 
producție au fost însoțite de o creș
tere impetuoasă a rețelei școlare de 

toate gradele — principalul mijloc 
de pregătire a forței de muncă tine
re. Semnificativ in acest sens este 
faptul că in perioada 1965—1985 s-au 
construit 1 100 săli de clasă, 800 de 
laboratoare și cabinete școlare, 170 de 
ateliere in școli și in Institutul de 
invățămint superior din Suceava.

Acționîndu-se în spiritul hotăriri- 
lor adoptate de Congresul al XIII- 
lea al partidului, al sarcinilor formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pregătirea elevilor și studenților s-a 
făcut in strinsă corelare cu cerințe
le de forță de muncă ale producției, 
punîndu-se accentul, așa cum este și 

Anchetă în unități 
economice din județul Suceava (I)

normal, pe domeniile cu tradiție sau 
mai nou apărute în structura econo
mică a județului : silvicultura, ex
ploatările forestiere și prelucrarea 
superioară a lemnului. mineritul, 
construcțiile de mașini, chimia, in
dustria ușoară, industria alimentară 
ș.a. Un element nou a apărut in a- 
cest an, așa cum ne-a precizat tova
rășul Constantin I. Constantin, se
cretar al comitetului județean de 
partid, cind unităților economice din 
județ Ic-au fost repartizate, pe lingă 
liceele de profil, și un anumit număr 
de școli generale, tocmai pentru a- 
propierea invățămintului de cerin
țele producției. Ca urmare, în pre
zent, pentru asigurarea forței de 
muncă unitățile miniere din județ 
dispun de două licee de profil și 11 
școli generale, unitățile forestiere — 
de trei licee de specialitate și 28 de 
școli, întreprinderile de industrie 
ușoară — de un liceu și 12 școli 
ș.a.m.d.

La perfecționarea procesului de 
integrare a invățămintului cu pro
ducția au fost mobilizate mai puter
nic și unitățile economice, care au 
primit sarcini precise, concrete cu 
privire la sprijinul ce trebuie să-1 
acorde școlilor pe care le patronează. 

în felul acesta s-a reușit ca în ma
joritatea școlilor să se asigure condi
ții corespunzătoare pentru pregăti
rea elevilor, procesul de invățămint 
desfășurîndu-se in laboratoare, ca
binete și ateliere bine dotate, care 
dispun de mijloace moderne de pre
dare și de insușire a cunoștințelor 
teoretice și practice, inclusiv tele
viziunea cu circuit inchis.

Totodată, pentru asigurarea .unei 
organizări și desfășurări cît mai te
meinice a instruirii practice, in fie
care școală s-au instituit comisii 
de practică, din care fac parte — 
pe lingă profesorii din școli — 

maiștri, ingineri și alt personal teh
nic din intreprinderile care le patro- 

. nează. Aceste comisii au stabilit 
pentru actualul an de invățămint 
locurile de instruire practică, pro
gramul de desfășurare a instruirii 
tehnico-productive pentru fiecare 
meserie și an de studii, au întocmit 
listele de lucrări ce trebuie execu
tate (pe baza programelor școlare), 
au asigurat documentația tehnică și 
au stabilit modul de apreciere a ni
velului de pregătire practică și teh
nologică a elevilor.

Avîndu-se în vedere necesitatea ca 
viitorii muncitori să-și Însușească o 
gîndire economică înaintată, să dis
pună de solide cunoștințe și deprin
deri în muncă, să învețe să lucreze 
bine pe utilajele cu care sint dotate 
intreprinderile, mai facem preciza
rea că inspectoratul școlar județean, 
conducerile școlilor, cu sprijinul uni
tăților economice, au urmărit și ur
măresc in continuare însușirea de 
către elevi a deprinderilor specifice 
meseriilor pentru care se pregătesc, 
astfel incit să se integreze cît mai 
rapid și cu bune rezultate în pro
ducție după ce părăsesc băncile șco
lilor. în acest scop, liceele indus
triale nr. 1, 2, 3, 4 din Suceava, li

ceele textil și „Nicu Gane“ din Fălti
ceni, liceele miniere din Gura Humo
rului și Vatra Dornei, pentru a da 
cele mai semnificative exemple, au 
organizate ateliere de producție care 
au devenit adevărate secții de fabri
cație ale intreprinderilor care le pa
tronează. Și pentru că, intr-adevăr, 
acest proces nu s-ar fi putut împlini 
fără sprijinul unităților economice 
patronatoare, remarcăm aici și mo
dul în care au înțeles să își îndepli
nească sarcinile ce le revin Combi
natul de prelucrare a lemnului, în
treprinderile de industrie pșoară din 
Suceava, filaturile din Gura Humo
rului, Cimpufung și Fălticeni, Com
binatul de fibre, celuloză și hirtie, 
întreprinderea de utilaje și piese de 
schimb, întreprinderea forestieră de 
exploatare și transport din Sucea
va ș.a.

Dovada cea mai expresivă și exac
tă a eficienței măsurilor luate pen
tru integrarea invățămintului cu pro
ducția o constituie faptul că unități
le economice din județ reușesc să-și 
asigure practic in totalitate necesa
rul de forță de muncă pe plan lo
cal, din școlile de toate gradele, care 
reprezintă adevărate izvoare unde se 
formează viitorii muncitori și spe
cialiști din intreprinderi.

Mai mult de jumătate din 
oamenii muncii din între
prinderile industriale învață. 
Desigur, școala reprezintă numai 
una, prima din treptele care trebuie 
urcate pe drumul formării și ridică
rii nivelului de cunoștințe profesio
nale. Adevărata confruntare cu exi
gențele producției apare in momen
tul în care absolventul incepe să lu
creze efectiv acolo unde a fost re
partizat. Iar procesul perfecționării 
pregătirii profesionale se poate spține 
că nu încetează pentru nici un om 
al muncii pină în momentul ieșirii 
la pensie, deoarece producția solicită 
permanent noi și noi cunoștințe teo
retice sau practice. „în condițiile in 
care peste 60 la sută din producția 
pe care o realizăm este destinată ex

portului — ne precizează tovarășa 
Adriana Bejan, secretara comitetu
lui de partid de la întreprinderea de 
tricotaje „Zimbrul" din Suceava — 
perfecționarea pregătirii profesio
nale a personalului muncitor de
vine o problemă vitală. Nivelul 
calitativ al fiecărei comenzi începe 
să se asigure încă de la recepția și 
pregătirea pentru fabricație a mate
riilor prime, încheind-u-se numai 
după expedierea mărfii. Deci tot 
personalul muncitor trebuie să fie 
excelent pregătit profesional, din 
toate punctele de vedere. De aceea, 
la cursurile de perfecționare a pre
gătirii profesionale organizate cu 
muncitorii din secția confecții, de 
pildă, nu se predau numai cunoștin
țe care se referă strict la fluxul 
tehnologic pe care il aplicăm noi, 
ci se prezintă și noutățile din acest 
domeniu care apar în alte unități. 
Muncitorul și. cu atît mai mult, spe
cialistul din ziua de azi trebuie să 
fie informați pentru a putea să-și 
dea seama dacă muncesc bine nu 
numai în comparație cu tovarășii 
lor. ci și în comparație cu exigen
țele care există acum in lume in 
domeniul respectiv".

învață, își perfecționează pregă
tirea profesională oamenii muncii 
din unitățile economice din județul 
Suceava ? Răspunsul este, fără în
doială. afirmativ. La „Zimbrul", nu 
mai puțin de 5 615 muncitori urmea
ză o formă combinată de perfecțio
nare și instruire ; 50 de bobinatoare 
se policalifică, insușindu-și și me
seria de tricoter ; iar toți cei 121 de 
maiștri din intreprindere urmează 
diferite cursuri de perfecționare, care 
vizează în special asigurarea teh- 
nico-materială a producției și orga
nizarea rațională a locurilor de 
muncă. La întreprinderea de mașini- 
unelte din Suceava sint cuprinși in 
diferite cursuri de perfecționare 
2 900 de oameni ai 1 muncii, formele 
de pregătire fiind diferențiate, după 
cum ne-a precizat tovarășul Gheor- 
ghe Irimia, directorul tehnic al uni
tății, in funcție de categoriile de în
cadrare ale personalului muncitor. 
Iar exemplele ar putea continua.

Cifrele prin ele însele sint în acest 
caz impresionante. Pe ansamblul 
județului, circa 46 500 de oameni ai 
muncii urmează in acest an diferite 
cursuri de perfecționare profesiona
lă, iar 1 382 se pregătesc în vederea 
însușirii celei de-a doua meserii. 
Este un efort considerabil pe care îl 
fac pe de o parte statul, iar pe de 
altă parte lectorii și cursanții. Re
petăm însă, este un efort care tre
buie făcut pentru a se putea înde
plini cu succes sarcinile deosebit de 
mobilizatoare ale actualului cinci
nal. Se poate aprecia chiar că, por
nind tocmai de la sarcinile cantita
tive și calitative ce revin fiecărei 
unități economice în actuala etapă 
și în perspectivă, este necesar să se 
manifeste mai multă exigență în or
ganizarea și desfășurarea acestor 
cursuri, in general față de procesul 
de ridicare a nivelului de pregătire 
profesională a oamenilor muncii.

La unele neajunsuri care se ma
nifestă in acest domeniu, la proble
mele ce mai trebuie lămurite sau 
rezolvate ne vom referi însă intr-un 
număr viitor al ziarului.

Ion TEODOR 
Radu BOGDAN

NOUTĂȚI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ROMÂNEȘTI
i

Membrane acustice de înaltă performanță
Specialiști de la Institutul de 

cercetări textile au realizat o gamă 
largă de țesături tehnice destina
te industriei electronice. Este vor
ba, in primul rînd, de patru tipuri 
de țesături cu proprietăți fizice și 
mecanice deosebite, utilizate la 
centrarea difuzoarelor care echi
pează orice tip de receptor radio 
sau T.V., casetofoane, boxe etc. 
De asemenea, tot în cadrul ace
luiași institut a fost elaborată și 
tehnologia pentru obținerea unei 
țesături speciale pentru producerea 
membranelor acustice necesare 
instalațiilor de radioficare de pu
teri mari instalate pe nave (in
clusiv petroliere), în aer -liber sau

Tehnologie modernă de protecție 
anticorosivă

Coroziunea este dușmanul cel 
mai înverșunat al metalului, iar 
acțiunea sa este și mai distrugă
toare atunci cind structurile meta
lice, ca de pildă podurile, se află 
expuse direct acțiunii agenților 
corosivi din atmosferă. Iată de ce 
eforturile multor specialiști sînt 
îndreptate spre găsirea celor mai 
eficiente metode de protecție anti- 
corozivă. de combatere a acestui 
neîndurător inamic al metalului.

O realizare recentă în acest sens 
a fost obținută la Institutul de 
cercetări tehnologice pentru con
strucții de mașini. Este vorba atit 
de o tehnologie, cît și de o insta
lație destinate protecției anticoro- 
sive prin metalizarea cu aluminiu 
a noilor poduri construite la Fe

Mașini de rectificat cu precizii 
submicronice

Recent, la întreprinderea meca
nică de pompe din Breaza a fost 
pusă în funcțiune o mașină de rec
tificat de înaltă precizie. REP-50, 
concepută și proiectată de specia
liști ai Institutului de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru mașini-unelte din Bucu
rești. Noul utilaj este destinat rec
tificării conului acului pulveriza- 
tor de la pompele de injecție ale 
motoarelor diesel. Menționăm că 
acul pulverizator este o piesă de 
mare importanță, de precizia și fi
nețea execuției sale depinzînd în 
mare măsură realizarea optimă a 
amestecului carburant, fapt ce in
fluențează in mod hotărîtor func
ționarea și economicitatea motoru
lui diesel. Precizia formei geome
trice, cît și cea privind bătaia radi- 
ală a piesei față de suprafața de 
ghidare obținute după prelucrarea 
pe REP-50 este de mai puțin de un 
micron, performanță ce situează 
această mașină-unealtă la nivelul 

în spații închise. în fine, tot din ca
tegoria țesăturilor pentru uz elec
tronic menționăm și membranele 
de suspensie a difuzoarelor radio
receptoarelor ce echipează autotu
rismul „Oltcit".

în felul acesta, ca urmare a pro
priului efort de cercetare științifi
că și tehnologică, România se în
scrie printre puținele țări din lume 
care realizează asemenea produse. 
Șî încă un lucru, nu- mai puțin 
semnificativ : toate tipurile de 
materiale amintite se realizează pe 
baza unor tehnologii și rețete ori
ginale, fapt atestat de brevetele de 
invenții acordate.

tești și Cernavodă. Tehnologia de 
metalizare cu aluminiu cu arc 
electric a podurilor este o noutate 
pe plan național, aceasta înlocuind 
tehnologia de metalizare cu flacără 
oxiacetilenică. Iată citeva din per
formanțele noului procedeu : o
sporire a productivității muncii de 
patru ori (se pot acoperi circa 
15 mp de structuri metalice pe 
oră), o creștere a aderenței alumi
niului de 2 ori, eliminarea con
sumului a peste 2 000 de butelii de 
acetilenă. Iar dacă la toate acestea 
mai adăugăm și faptul că prin 
producerea în țară a acestor insta
lații se evită un import de circa 
1 milion lei, este lesne de apreciat 
importanța economică deosebită a 
acestei realizări tehnice.

celor mai bune utilaje de acest 
fel existente pe plan mondial.

Pe baza aceleiași documentații 
tehnice vor fi executate încă patru 
mașini, beneficiarul fiind tot între
prinderea din Breaza.

De menționat că tot în cadrul 
I.C.S.I.T.M.U. a fost realizată și 
mașina de rectificat fără centre-tip 
RFCX-125P — care realizează în
tregul profil exterior al acului 
pulverizator. Gradul de precizie a 
prelucrării este și aici la fel de 
performant, adică sub un micron. 
Ambele mașini sint prevăzute să 
lucreze in ciclu automat, fiind 
echipate cu dispozitive de alimen
tat și . evacuat piese. Avansurile de 
lucru sînt realizate electromecanic, 
prin acționare cu motoare pas cu 
pas, conform unui program exis
tent în automatul programabil al 
mașinii.

Vlaicu RADU
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Pentru Viorel Mărginean noțiunea 
de „concediu" are cu totul alt sens 
decît cel îndeobște acceptat. Conce
diul înseamnă pentru acest apreciat 
creator o relativă întrerupere a mul
tiplelor activități pe care le implică 
funcția sa de vicepreședinte al Uniu
nii artiștilor plastici in favoarea 
lucrului desfășurat în atelier.

L-am regăsit de curînd într-un 
astfel de „concediu" petrecut in ate
lierul său din strada Pangratti, în
conjurat de pinze și culori, preocu
pat de problemele realizării unei 
tapiserii de mari dimensiuni al că
rei proiect se impune prin freamă
tul luminos al culorii de o claritate, 
de o limpezime muzical-ordonată ; 
interesat deopotrivă de realizarea 
unor lucrări de anvergură capabile 
să valorifice aspecte 
peisajului românesc, 
tul de frecventă, a 
atrăgea insă a- 
tenția că punțile — 
nu pot. fi nici
cum tăiate. Din
colo de proprii- 1
le-i preocupări |
creatoare și in e- 
gală măsură cu 
ele, gindul inter- — 
locuttțrului nos
tru se întorcea _____
breslei din care face parte.

— în ultimii ani, contribuția valo
ric distinctă a artei contemporane 
românești s-a afirmat cu autoritate. 
Numeroase expoziții deschise pre
tutindeni, în București și în țară, 
stau mărturie unor serioase frămin- 
tări artistice, stabilesc un contact 
permanent, nemijlocit intre creație 
și marele public. Ce importanță 
acordați acestei activități ?

— Rolul unei expoziții, pe lîngă 
acela, evident, de prezentare publică 
a obiectului artistic, mi se pare a 
fi prin excelență social. Expoziția 
rămîne pentru artiștii plastici locul 
unui important schimb de idei, locul 
în care are loc confruntarea cu alți 
creatori, cu marele public și critica 
de artă. Expoziția este unul din mij
loacele importante de dezbatere a 
problemelor artei, un mijloc pentrui 
a dezvălui rădăcinile și direcțiile de 
dezvoltare ale unor preocupări ar
tistice, de a le face mai larg cu
noscute și a pune în valoare procese 
complexe de dezvoltare a creației 
unui artist sau altuia. Expoziția, așa 
cum spuneam, reprezintă una din 
modalitățile importante ale dialogu
lui cu un public din ce in ce mai 
evoluat, mai exigent. Dată fiind 
deosebita valoare formativă pe cate 
o are prezența imaginii de artă, 
ne-am străduit să deschidem ga
lerii în toate județele țării, chiar și 
acolo unde nu există filiale sau ce
nacluri ale Uniunii. Ne-am condus 
în această acțiune după unul din 
principiile de bază ale politicii noas
tre de partid și de stat — acela al 
dezvoltării armonioase a tuturor ju
dețelor țării. Existau și in trecut 
centre bine conturate ca Bucureștiul, 
Clujul sau Iașiul. dar existau și orașe, 
județe întregi care, deși eu multe

definitorii ale 
Șoneria, des- 
telefonului ne

posibilități, erau aproape inexistente 
din punct de vedere cultural. Iată, 
de exemplu, in Moldova, in afară 
de Iași și Galați, nu se puteau men
ționa alte nuclee artistice. Putem 
spune cu mindrie că este meritul 
politicii culturale desfășurate în ul
timele decenii faptul că. de pildă, in 
capătul cel mai de nord al țării, la 
Botoșani, o dată cu resistematizarea 
orașului au apărut noi și moderne 
galerii de artă, că aici se desfășoară 
anual un festival de reală ținută 
culturală prezidat de personalitatea 
lui Ștefan Luchian. în același județ, 
la Dorohoi, au de asemenea loc 
apreciate simpozioane de sticlărie și 
ceramică. Tabăra de sculptură de la 
Piatra Neamț sau aceea înființată 
anul acesta la Scinteia (lingă Iași), 
activitatea cenaclului de la Bacău, 
numeroasele expoziții organizate cu 
forțe locale sau cu invitați din în-

în acela al expozițiilor colective o 
adaptare la exigențele pe care le 
ridică in fața artiștilor abordarea 
unor probleme de înalt umanism și 
mesaj social. Nume dintre cele mai 
cunoscute de creatori contemporani, 
dar și foarte mulți artiști tineri, in
diferent de domeniul concret în care 
se manifestă, au contribuit la men
ținerea unei activități culturale vii, 
la înscrierea creației lor in schim
bul național de idei și valori. Și 
ca număr cele aproximativ 1 200 de 
expoziții organizate (din care peste 
300 numai in București), în compa
rație cu cele 30—40 de expoziții cite 
se puteau număra în anii de început 
ai breslei noastre, indică realizări 
demne de tot interesul. Saltul cu 
adevărat apreciabil s-a realizat con
comitent atit in nivelul calitativ al 
lucrărilor, cit și în acela al modului 
lor de prezentare.

Creația artistică și marele public
mereu spre viața treaga țară stau mărturie unei in

tense activități culturale.
— Puteți aminti și alte inițiative ?
— Fără indoială. Exemplele sint 

extrem de numeroase. în două din 
județele mai nou înființate, la Că
lărași (in urmă cu doi ani) și la 
Giurgiu au fost înființate galerii de 
artă și săli de expoziție. Anul aces
ta. in cinstea sărbătorii de Ia 23 
August a fost inaugurată la Deva o 
importantă sală de expoziții com
binată cu un magazin care oferă 
iubitorilor de artă materialele și in
strumentele necesare de lucru. Mi 
se pare o cale in plus de a veni 
întimpinarea dorinței oamenilor 
a-și satisface dorința de frumos 
mă gîndesc că această inițiativă 
trebui extinsă. O nouă galerie
artă a fost deschisă recent la Si
biu prin modernizarea unui spațiu 
vechi. De asemenea, galeriile de la 
Satu Mare sau Arad au mai puțin 
de un an de cînd au fost înființate. 
Noi spații, corespunzătoare exigen
țelor contemporane de prezentare, 
vor fi amenajate la Brăila, Slobozia 
și Petroșani. în București, pe lîngă 
modernele galerii din strada Turda, 
în cadrul noii sistematizări a Pieței 
Unirii noi spații de expunere au 
fost proiectate pentru artele plas
tice.

— Această extindere, la 
întregii țări, a spațiilor de 
tare pentru artele plastice 
desigur, o corespunzătoare 
calitativă a ofertei artistice,
realizat această selecție de calitate ?

— O dată cu extinderea rețelei de 
galerii de artă se poate vorbi de o 
îmbunătățire a sistemului expozițio- 
nal, de o diversificare a tipurilor 
de manifestări. S-a înregistrat ast
fel, progresiv, o anume dinamizare in 
sistemul expozițiilor personale, iar

în 
de
Și 
ar 
de

nivelul 
prezen- 
impune. 
creștere 
Cum ati

— Una din problemele importante 
legate de afirmarea rolului activ 
care 
mișcarea culturală 
gata de pasiunea 
larg manifestată 
aborda genuri și 
permită ieșirea in 
firești mutații de 
tocmai de posibilitățile cu totul deo
sebite de manifestare pe care Ie 
oferă, de exemplu, tapiseria, cu pre
zența ei tot mai largă în cele mai 
variate domenii ale vieții sociale. 
Mă gîndesc, de exemplu, că minu
nata tapiserie de dimensiuni monu
mentale care împodobește unul din 
pereții Muzeului de artă din Con
stanța a fost realizată de un pictor 
— Alin Gheorghiu — că alți pictori — 
Virgil Almășanu sau Gheorghe Ia- 
cob — au realizat, de asemenea, re
marcabile tapiserii de dimensiuni 
monumentale. Ce v-a îndemnat să 
abordați la rîndul dumneavoastră 
tapiseria ?

— Exemplele pe care le-ați amin
tit pot fi mult extinse pentru că din 
ce în ce mai mulți creatori, pictori, 
sculptori și chiar graficieni se simt 
ispitiți să-și încerce forțele în acest 
domeniu care, deși presupune un alt 
tip de experiență, permite manifes
tarea unor inedite elemente crea
toare de noi desfășurări spațiale. 
Arta, indiferent de domeniul ei con
cret de manifestare, nu poate exista 
ca o realizare în sine și pentru sine. 
E un adevăr pe care l-au înțeles 
mulți creatori care s-au străduit să 
o conceapă în strînsă legătură cu 
omul și mediul în care el evoluează. 
Iar tapiseria modernă a pus, mai 
ales pictorilor, teme incitante de 
meditație și acțiune practică. Să ne 
amintim doar faptul că renașterea 
tapiseriei franceze in deceniul patru

a revenit creației artistice in 
i a țării este le- 
din ce in ce mai 
a artiștilor de a 

tehnici care să le 
spațiul social. Sint 
interes favorizate

al acestui secol se datorează picto
rilor. Cît de emoționant ne apare 
astăzi gestul unui mare sculptor ca 
Aristide Maillol care, cucerit de po
sibilitățile de expresie ale tapiseriei, 
și-a instalat, la sfirșitul secolului tre
cut. un atelier in care vopsea și își 
țesea singur tapiseriile.

Dezvoltarea arhitecturii și a ora
șului modern a impus artiștilor cău
tarea unor soluții și rezolvări plas
tice inedite. Rezultatele obținute' 
în domeniul tapiseriei, de pildă, ne 
arată că adeseori pictorii sint aceia 
care au găsit răspunsuri dintre cele 
mai interesante. Importantă nu este, 
firește, specializarea rigidă, ci dez
voltarea liberă a fanteziei creatoare. 
Mă gindesc, pentru a aduce in dis
cuție alte citeva exemple, că una din 
tapiseriile care împodobesc clădirea 
O.N.U. este realizată de un pictor 
român — Ion Nicodim — că alți 

creatori care fi
gurează în secția 
de pictură a 
U.A.P.. curo ar fi 
Gheorghe Șaru, 
Dimitrie Grigo- 
raș. Maria Mi- 
halache Blendea, 
Mariana Macri, 
au dat Ia Iveală 

realizări remarcabile in tapiserie.
— Alături de această modalitate 

de afirmare socială a plasticii con
temporane pot fi amintite și tabe
rele. Taberele de creație organizate 
de U.A.P. au dobindit pînă acum o 
îndelungată experiență dacă ar ti 
să ne gîndim doar la cele 16 ediții 
ale Măgurei. Alte noi acțiuni se 
adaugă anual celor deja consacrate. 
Ce importanță atribuiți acestui mod 
de manifestare a spiritului creator ?

— Prima ediție a taberei de sculp
tură de la Măgura reunea efortul 
a 16 artiști. De atunci încoace peste 
500 de artiști au participat la tabe
rele de creație și documentare pe 
care le-am întemeiat in colaborare 
cu organele locale și U.T.C. în prin
cipalele zone industriale și agricole 
ale țării. Și. pentru a mă referi doar 
la sculptură, la Măgura, Arcuș. Că- 
soaia, Piatra Neamț sau Hobița au 
rămas lucrări de reală calitate artis
tică. Taberele reprezintă una din 
formele contemporane cele mai spe
cifice de manifestare a creativității, 
un 
de 
un rol important îl au schimburile 
de 
tre 
mediul concret pe care vin să-l cu
noască. Există tabere de sculptură, 
de pictură, de grafică, de design, asa 
cum există acțiuni similare pe lîngă 
multe din centrele ■ industriale mari 
ale porțelanului și sticlei. Indiferent 
de specificul lor, edițiile de pină 
acum ale acestor tabere au însemnat 
afirmări ale vitalității și originali
tății creației românești manifestate 
în cadrul generos al relației artă- 
spațiu social.

mod de intervenție concretă și 
participare constructivă î" g->re

gind și experiență nu numai în- 
creatori. ci și 'intre aceștia și

Marina PREUTU

CARNET CULTURAL

IALOMIȚA. Casa științei și teh
nicii pentru tineret din munici
piul Slobozia a găzduit o amplă 
manifestare dedicată împlinirii a 
2500 de anj de la primele .lupte 
ale geto-dacilor pentru libertate 
și independență și a 600 de ani_de 
Ia urcarea pe 
cea Voievod, 
organizată de 
colaborare cu 
nă și Centrul 
Au fost prezentate comunicări de 
reprezentanți ai 
studii istorice și 
pe lîngă C.C. al 
lui de arheologie 
tutului de studii 
ne București.
Central. (Mihai Vișoiu).

tron a Marelui Mir- 
Manifestarea a fost 
Muzeul județean în 
Biblioteca județea- 

de librării Ialomița.

Institutului de 
social-politice de 
P.C.R.. Institutu- 
București, Insti- 
sud-est europe- 

Muzeului militar

GORJ. în cadrul unor 
țiuni educative, la casele 
tură și cluburile muncitorești din 
Tirgu Jiu, Motru. Rovinari. Bum- 
bești-Jiu. Țicleni si Turceni au 
avut loc expuneri pe tema 
„2500 de ani de la primele lup
te ale poporului geto-dac pen
tru libertate și independență. 
Eroismul poporului român in lupta 
pentru păstrarea ființei naționale 
și apărarea gliei strămoșești". Cu 
acest prilej, formațiile artistice și 
creatorii locali și-au adus contri
buția la realizarea unor montaje 
literar-muzicale. seri de poezie 
patriotică. în același context. la 
casa de cultură din Turceni a fost 
deschisă expoziția de pictură 
„Trăim și muncim in libertate", 
cuprinzînd lucrări realizate de 
plasticieni amatori din Gorj. (Du
mitru Prună).

largi ac- 
de cul-

HUNEDOARA. O dată cu deschi
derea manifestării tradiționale a 
festivalului culturii și educației so
cialiste hunedorene „Sarmis" ’86". 
in cadrul actualei ediții a „Toam
nei muzicale hunedorene". la Casa 
de cultură din Deva a avut loc un 
concert extraordinar prezentat de 
corul de cameră Madrigal al Con
servatorului „Ciprian Porumbescu" 
din București, dirijat de Marin 
Constantin, care s-a bucurat de un 
deosebit succes in rindurile publi
cului. De asemenea, la Galeriile de 
artă din Deva, la casele de cultură 
din Petroșani și Hunedoara, in alte 
localități hunedorene. s-au desfă
șurat ample manifestări politico- 
educative și cultural-artistice. la 
care a participat un numeros pu
blic. (Sabin Cerbu).

BRAlLA. Biblioteca județeană 
„Panait Istrati" a organizat o se
rie de acțiuni cu cartea tehnică ir. 
întreprinderile municipiului Brăila. 
La șantierul naval și la I.U.G. Pro
gresul au fost prezentate noutăți 
editoriale, iar la stația C.F.R. Fău- 
rei sinteze bibliografice referitoare 
la educația revoluționară, materia- 
list-științifică a omului nou. (Can- 
diano Priceputu).

MEHEDINȚI. Sub egida consi
liului județean al sindicatelor, in 
municipiul Drobeta-Turnu Seve
rin a avut^loc vernisajul expozi
ției de pictură 
„Trepte de lumină". Expun 
mulți artiști plastici amatori 
județ. (Virgiliu Tătaru).

TELEORMAN. în organizarea 
misiei județene de răspîndire a 
noștințelor cultural-științifice 
tehnice, la mai multe cluburi mun
citorești din orașul Roșiori de Vede 
au avut loc dezbateri pe temele 
„Om — știință — cunoaștere". „Prin 
știință — spre adevăr", „Descope
ririle științifice contemporane — 
strălucite confirmări ale concepției 
materialist-dialectice și istorice des
pre lume și viață". Au participat 
activiști de partid și de stat, me
dici, cadre didactice,' juriști, mu
zeografi. (Stan Ștefan).

sub genericul 
mai 
din

co- 
cu- 

și

Noi construcții de locuințe în orașul Pașcani Sandu Cristian

Dramaturgia românească
bogat tezaur de valori educative

Nu era posibil, desigur, ca Cente
narul Liviu Rebreanu să nu găsească 
ecou și in rindurile oamenilor de 
teatru.

„Plicul** — pe scena Teatrului de 
Comedie — a avut, timp de mai 
multe stagiuni, o viață foarte lungă. 
„Cadrilul" a apărut in această sta
giune și pe afișul Teatrului Național 
din Tg. Mureș — secția maghiară — 
și Ia Teatrul din Sibiu (într-o montare 
aerisită, grațioasă, cu o bună meca
nică a mișcării comice și o sugesti
vă caracterizare a tipurilor — in 
regia lui Matei Varodi și in decorul 
luminos și elegant al lui Mugur 
Pascu). Spectacolul mai recent cu 
acest titlu realizat la Teatrul Na
țional din Cluj-Napoca s-a bucurat 
de interes, ca și substanțialul, edifi
catorul „medalion Rebreanu", pre
zentat pe aceeași scenă.

Cele mai interesante premiere tea
trale ale anului sînt insă cele rea
lizate ca adaptări ale unor celebre 
romane.

Teatrul „C. I. Nottara" a înscris 
recent pe afiș : „Ultimul bal", ver
siunea scenică a romanului „Pădu
rea spinzuraților".

„Ultimul ' bal" nu este o simplă 
dramatizare a „Pădurii spinzurați
lor". Preluind dialogurile operei in
spiratoare. echivalind situațiile ro-

Unități turistice in județul Suceava
„Țara de sus" a Moldovei, în-

1 zestrată cu peisaje unice prin fru
musețea lor și cu comori de artă 
inegalabile, constituie in fiecare 
anotimp o atracție pentru ama
torii de drumeții.

Unitățile' turistice din această 
zonă sint gazde ospitaliere în tot 
cursul anului. Iată citeva dintre 
acestea :

® Hanul Drăgușeni din localita
tea Drăgușeni la 52 km de Suceava, 
pe drumul național București — 
Bacău — Suceava, unitate de categ. 
I. cu 42 locuri de cazare și 180 
locuri la mese.

• Hanul Ilișești, lîngă localitatea 
cu același nume, pe drumul națio
nal Suceava — Bistrița — Dej, în

apropierea comunei 
rumbescu (94 locuri 
260 locuri la mese).
• Hanul Sucevița 

șeaua Suceava — Rădăuți — Suce
vița (82 locuri de cazare și 180 
locuri la mese).

Agenția de turism COOP din 
București, str. 13 Decembrie nr. 26 
(in holul casei de bilete nr. 2 a 
Sălii Palatului), tel. 14 52 09, asigură 
rezervarea de locuri la numeroase 
unități turistice (hanuri, hoteluri, 
cabane) amplasate pe diferite tra
see turistice și in stațiuni balneo
climaterice.

Ciprian 
de cazare

situat pe

Po- 
și

șo-

în fotografie: Hanul ,,Drăgușeni‘' 
din județul Suceava

MAI MULTĂ ORDINE, MAI MULTĂ DISCIPLINĂ IN ACTIVITATEA UNITĂȚILOR COMERCIALE

BUNA SERVIRE A CUMPĂRĂTORILOR
criteriu determinant al calității muncii od

într-o recentă anchetă, apărută în „Scinteia" din 17 
octombrie, ne-am oprit asupra citorva aspecte ale mun
cii unor lucrători din sectoare fruntașe ale marelui ma
gazin „Bucur-Obor". Prezentăm astăzi citeva practici și 
experiențe care fac din ecusonul de lucrător comercial 
„carte de vizită1* și in alte 
tală.

unități comerciale clin Capi-

Doar din trei cuvinte, scri
se stîngaci : „Mulțumim, 
tovarășa Gabriela". Iar 
semnătura la fel de stin-

tru elevii școlilor din a- 
propiere. Tocmai de aceea, 
printre „punctele raidului" 
ce trebuia făcut de respec
tivul factor din conducerea 
întreprinderii figurau li
ceele amintite. Era vorba 
de consultări cu pedagogii 
asupra modului de ser
vire a elevilor în să
lile special amenajate pen
tru ei la restaurantele

păhărel. Si. oricum, aten
ționarea acestora că se află 
în vecinătatea copiilor.

La „Aluniș", șeful uni
tății, Alexandru Vișan, ne 
demonstrează negru pe alb 
că ar putea asigura și mîi- 
ne masa de prînz pentru 
200 de elevi. De la clasa- 
ntii — la a douăsprezecea. 
Deocamdată n-a ajuns nici 
la jumătate din aoest nu-

V 

Practici și atitudini înaintate ce se cer generalizate 
în toate unitățile de desfacere a mărfurilor

gace : „Diana Ștefan, cla
sa I B“ 1

cereau 
fie... 
pen- 

nu 
însă 
i a 
Ga-

De la „raion-pro- 
blemă" la „raion- 
model". ^intern la ma
gazinul „Vulturul de Mare*. 
Șefa unității. Petruța Vil- 
cu, ne relatează următoa
rea poveste adevărată :

...Cu vreun an in urmă 
„jurnalul cumpărătorului" 
de la noi era burdușit de 
reclama ții : jucării — mai 
ales cele mecanice — neîn- 
cercate-n fața clientului; 
răspunsuri de genul „asta 
am, asta vînd"; șuete în 
timp ce lumea aștepta la 
rînd ; apostrofări in fața 
copiilor... I s-a zis „raion- 
ghinion", „raion-dificil". 
Au fost voci care 
chiar ca raionul să
închis. Dar magazin 
tru copii fără jucării 
se putea. Cine să fie 
șef de raion ? Alegerea 
căzut asupra tinerei < 
briela Petre de la raionul 
„Nou-născuți", care lucra 
împreună cu Daniela Bor- 
naci, „decana" de virstă a 
magazinului. „Jurnalul" a- 
celui raion — adevărată o- 
glindă a muncii : mulțu
miri pentru sfaturile date 
tinerelor mame, sugestii ur
mate de înscrisul pe verso 
„rezolvat"; solicitări de 
mărfuri care se bucură de 
cerere. Cum să schimbi un 
asemenea loc de muncă ? 
Și totuși...

Pe scurt. „raionul-pro- 
blemă" a devenit „salon 
model al jucăriilor". Plin 
de zarva glasurilor proas
pete. Și ocupă locul întîi 
pe magazin. Iar orarul ti
nerei fete îl depășește cu 
mult pe cel al magazinu
lui. Pornisem insă de la 
„jurnalul cumpărătorului". 
Alte aprecieri, alte suges
tii. ușor de dedus. Dar în
tre ele se distinge una.

„Nu simpli clienți, 
ci oaspeți". inceput 
ni se pare ciudată stabili
rea punctelor principale 
ale raidului zilnic pe care _ 
Adrian Serafim, șeful ser- “ 
viciului comercial al între
prinderii de 
publică „Aluniș". 
să-1 facă prin

alimentație 
trebuie 
unităti. 

Printre care figurau și li
ceul „Ion Creangă", liceul 
„Gheorghe Șincai", liceul... 
Șă-și fi schimbat între
prinderea profilul pînă- 
ntr-atit ?

— Dimpotrivă, și l-a lăr
git mai mult — consideră 
directorul acesteia. Doru 
Cîrjan. Ca dovadă — lo
cul întîi pe Capitală.

Cum s-a „lărgit" profilul 
Se „alimentație publică" al 
întreprinderii ? Bineînțeles, 
și prin preocuparea pentru 
o servire cit mai civilizată 
a clientilor „clasici" in u- 
nitățile sale, prin străduin
țele personalului ca toti vi
zitatorii să se simtă oas
peți doriți, așteptați. Dar, 
totodată, printr-o comple
tare a acestui domeniu cu 
atribute de ordin social. 
Printre care — acela de a 
asigura o masă de prinz, 
cu meniuri adecvate, pen-

„Berceni". „Tineretului" și 
„Aluniș".v Și de convinge
rea mai multor familii 
să-și îndrume copiii-elevi 
spre respectivele unități 
pentru masa de prînz. A- 
vantaje ? Un preț conve
nabil, meniurile alcătuite 
cu consultarea beneficiari
lor. masă la ora convenită 
(intre 12 și 15) în condiții 
de igienă și civilizație. Re
țineri ? Există și acestea 
(sint inerente începutului), 
printre care și prejudeca
ta că „n-o să-mi las copi
lul la restaurant ! E prea 
tinăr pentru așa ceva !“

Ce anume s-a făcut și ce 
mai trebuie făcut totuși în 
acest domeniu aveam să 
constatăm vizitind două 
din amintitele unități.

La restaurantul „Parcul 
Tineretului" — meniu in 
două variante, 70 de locuri. 
La una din mese, doi co
legi de la „Creangă" : Ale
xandru Radu și Cristian 
Rărită, din clasa a XlI-a. 
De ce iau masa aici ? Am
bii — cu părinți in produc
ție, ambii ocupați cu pre
gătirea. încă de 
a bacalaureatului 
nu ?) a admiterii 
tate.

Probleme de
Separarea într-un fel a să
lii elevilor de cea a clienti
lor obișnuit! care mai cioc
nesc uneori zgomotos un

pe acum, 
și (de ce 
la facul-

rezolvat ?

măr. Dar important e alt
ceva. Numărul lor crește.

în încheiere, un scurt 
dialog cu ospătărița Elvira 
Miloaie :

— Cum considerați că 
trebuie servită masa unui 
copil ?

— în așa fel îneît. cînd 
va fi mare, să-și spună cu 
plăcere : „Cînd eram la 
școală luam masa la «Alu
ni?» !“.

Fruntași — datori
tă cetățenilor. Cins 

știe 1 In sezonul 
al aprovizionărilor de 

(dar nu numai

den-o 
virf 
iarnă 
tunci), lucrătorii din secto
rul de desfacere cu amă
nuntul a legumelor și fruc
telor trebuie să descarce 
zeci și zeci de tone. Pro
duse 
care, 
rind. 
ci nd 
domeniu sint puși în fața

a-

așteptate de oetăteni 
de obicei, stau la 
Există insă situații 
lucrătorii din acest

dilemei : „ori-ori" ! Adică, 
ori să descarce, ori să vin- 
dă. Ceea ce înseamnă fie 
„gol de marfă", fie rin- 
duri obositoare pentru ce
tățeni. Și totuși, unitatea 
I.C.S.L.F. nr. 190 din Șo
seaua Colentina (cu cinci 
lucrători, inclusiv șeful de 
unitate), a evitat dilema. 
Aici s-au descărcat din 
tocamioane și vindut 
nic peste 8,5 tone. Cu 
mai 5 oameni? Greu 
crezut 1

— Si totuși așa este 
confirmă șeful unității. 
Stelian Boștină. Doar cu o 
singură precizare : la des
cărcat n-au luat parte nu
mai 5 oameni, ci citeva 
zeci, dacă nu sute. N-a fost 
transport să stea mai mult 
de jumătate , de oră.

— De unde atiția oa
meni.?

— Lucrurile sint simple : 
unitatea se află intre 
blocuri, în blocuri locuiesc 
oameni, oamenii sint cetă
țeni. La început vreo citi- 
va aflați la rind ne-au dat 
o mină de ajutor. Descăr
catul a mers, firește, mai 
repede. La încheiere, unii 
din ei și-au cerut „răspla
ta", venind cu sacoșele pes
te rind. Au fost apostro
fați. bineînțeles, li s-au dat 
produsele cînd le-a venit, 
rîndul. Și totuși, vînzarea 
a mers mai repede. Și ui- 
te-așa, din zi în zi. s-a în
cetățenit spiritul cetățe
nesc, La fiecare transport 
nou. rîndul de la cîntar se 
transformă-n... șir indian 
între autocamion si raf
turi. Și uite-așa sintem u- 
nitate fruntașă, cu ajutorul 
oetătenilor.

au
zi 1- 
nu- 

de

manului prin scene și replici di 
a ni-1 „restitui", Ion Brad ți 
Micu propun cu mult mai 
viziune teatrală a cărții.

Perspectiva dramatizării 
tă în spectacolul de la Teatrul „C. I. 
Nottara" aduce în atenție : o dramă 
a unei individualități exprimînd, 
într-o situație-limită, o dramă na
țională cu toate armonicele ei uma
ne ; problematica autodefinirii, des
coperirii și afirmării propriei iden
tități, a libertății de conștiință, au
torii insistînd pe „așezarea acesteia 
pe fundamente deopotrivă naționa
le, raționale și umaniste". Acest de
mers implică la rîndu-i „revela
rea mecanismului împilării impe
rialiste, condamnarea gîndirii na- 
ționalist-șovine, descoperirea prin 
suferință și sacrificiu a unității 
de neam, promovarea patriotismu
lui românesc și recunoașterea unor 
valori progresiste internaționale". 
Mai mult decît istoria unei de
veniri (simplificată față de ro
man, al cărui erou traversează 
nuanțate crize cu varii rădăcini) 
spectacolul de la „Nottara" propune 
radiografia unei (unor) situații și ex- 
periențe-limită pregnante. Spectaco
lul argumentează actualitatea roma
nului. sugerînd valoarea, puterea de 
generalizare a traiectoriei dramatice, 
cu multiple meandre, a lui Apostol 
Bologa.

Mesajul umanist al spectacolului 
conține — implicit, prin soluții ar
tistice originale — o rezonantă ple
doarie antirăzboinică. Căci războiul, 
cu spaimele de moarte și mutilare, 
cu conflictele interioare și ano
maliile ce tulbură relațiile inter- 
umane. cu stările tulburi, halucinan
te. subumane pe care le generează 
intră in scenă, umple, domină sce
na în multe momente ale acestui 
spectacol. Războiul face să se curme 
„ultimul" și cel mai important „bal", 
cel al vieții, „petrecere" dramatică 
și tensionată.

Toate componentele teatrale con
tribuie substanțial la pregnanța mon
tării, participind unitar la stilizarea 
prin ritual a scenelor de factură 
realistă, la virtuțile lor metaforice 
sociale și existențiale (de inițiere, 
de investire, de naștere și comuni
care a iubirii, de moarte etc.). Și 
decorul unic creat de Dragoș Geor
gescu, aspirind la o funcționalitate 
multiplă (încăperea cu ziduri de un 
gri-cenușiu pictural și cu sugestia 
„fiarei" 
menilor). 
tentă de epocă ale lui Radu Cor- 
ciova. Și 
Murgu) îmbinind soluții, 
orchestrale moderne cu inflexiunile 
copleșitoare ale melosului și versu
lui popular (excelent transfigurate 
de actori). Dar, bineînțeles, în pri
mul rînd jocul interpreților. omogen, 
bine desenat și condus de Dan Micu 
(cu excepția citorva indicații ce duc 
la momente prea demonstrative). Prin 
mijloace de maximă simplitate (ce 
ar fi necesitat totuși un plus de 
relief, acel sublim specific sacri
ficiului în numele unei idei și 
opțiuni), Mircea Diaconu își propu
ne să recreeze avatarurile și tragedia 
unui „om obișnuit" (Bologa fiind 
sub unele aspecte o excepție), meca
nismele conștiente și inconștiente ale 
acțiunilor Iul.

O creație remarcabilă prin natu
ralețe, căldură, dar și prin unda de 
gravitate și emoție adusă în scenă 
face Diana Lupescu (Ilona), apre
cieri pozitive meritînd și celelalte 
interprete feminine (Elena Bog, E- 
milia Dobrin-Besoiu, Adriana Moca 
și Doina Sin). în spectacolul de la 
„Nottara". camarazii de arme ai pro
tagonistului dețin un rol însemnat 
în actualitatea de substanță si ati
tudine a montării. Astfel, relieful lui 
Gross (Dragoș Pislaru) coincide cu 
intenția sublinierii interesului, ca
racterului vizionar al unora din ob
servațiile și tezele acestui personaj. 
De asemenea, lumina mai generoasă 
în care este zugrăvit Varga (Valeriu 
Preda) — prins, la un moment dat, 
și el in capcana contradicțiilor din
tre datorie și sentiment. între con
știința „educată" la școala moralei

ientru 
i Dan 

mult : o

finaliza-

ce amenință viețile oa- 
Și costumele cu fină

coloana sonoră (Horia 
stilizări

...Ne oprim aici cu exemplele de experiențe și practici 
înaintate din activitatea comercială din Capitală, cu 
convingerea că n-am epuizat (nici n-ar fi posibil !) în
treaga lor gamă. Că fiecare cumpărător le poate com
pleta lista, considerîndu-le firești. Tocmai de aceea, or
ganele de resort, organizațiile de partid și obștești au 
datoria de a le depista zilnic, de a le generaliza, făcîn- 
du-le specifice întregului nostru comerț socialist, factor 
de mare importantă în procesul de realizare a unei noi 
calități a muncii și vieții.

Laurentiu DVȚA
i

habsburgice și cea nouă, în curs de 
întrupare. în același fel trebuie în
țeles Klapka, jucat de Ștefan Ra- 
doff într-o perspectivă critică, dis
tanțată ; sau Cervenco (in care Va
lentin Teodosiu încearcă să sui^jrin- 
dâ toate fețele fanatismului religios). 
Sau generalul Karg (Ion Siminie). 
Mai interesanți ca altădată : Viorel 
Comănici (Pretorul), prin nota de 
originalitate a personajului bine do
zată și suținută, Mircea.Jida (Bo- 
teanu), prin dramatismul convingător 
al primei apariții, ori George Pău- 
nescu. prin omenia caldă pe care 
i-a conferit-o țăranului Vidor.

„Ultimul bal" pe scena Teatrului 
„Nottara" se constituie intr-o im
presionantă metaforă teatrală a a- 
vatarurilor omului pe 
făptuirii marilor sale 
ționale și individuale.

drumul în- 
aspirații na-

Tirgu Mure?Teatrul Național din
a înscris pe afișul său (alăturind 
montării cu „Cadrilul" — de la secția 
maghiară) : „Ion".
după Liviu Rebreanu 
Mihail Sorbul (căci

Dramatizarea 
realizată de 
acesta este 

textul de spectacol de la care s-a 
pornit) este fidelă romanului care 
a inspirat-o, dar este, 
expresie a stilului 
centrat, esențializat, 
velarea pasiunilor, ca 
lui Mihail Sorbul spre 
ce atinge culmi tragice. Fapt bine 
intuit și. finalizat și de regizorul 
Dan Alecsandrescu, care a avut lău
dabila ambiție de a realiza un spec
tacol de o teatralitate dintre cele 
mai „pure".' Un spectacol mizind pe 
autenticitatea și specificitatea na
țională a tipurilor, pe expresivita
tea situațiilor, pe tensiunea con
fruntării umane, exprimate prin dia
log, gest sau act.

...Cimpul pe care muncește Ion și 
în care este surprins sărutind pă- 
mintul... Cerdacul învățătorului Her- 
delea și casa vecină a preotului 
Belciug... Drumurile pe care se în- 
tilnesc și se despart destinele lui 
Ion, ale Anei și Floricăi... Toate a- 
ceste spații de joc sint sugerate de 
Traian Nițescu printr-un dispozitiv 
scenic unic, dar cu multe posibilități 
de modelare — prin perspectivele 
oferite de acționarea turnantei și 
manevrarea in varii poziții a citorva 
„zăplazuri" (a căror smulgere, spre 
final, transmite aspirația eliberării 
eroului de constringeri materiale și 
etice ori iluzia sa că „glasul iubi
rii" se poate împăca cu cel al „pă- 
mîntului" și că omul se poate sus
trage legilor morale ale colectivită
ții). O soluție scenică ce conferă o 
notă de dinamism (atît de necesa
ră !) montării. Spectacolul impre
sionează prin seriozitate și gravitate 
(asceza mijloacelor riscînd pe alocuri 
să dea impresia de sărăcie a ima
ginii). Regizorul Dan Alecsandrescu 
a refuzat recurgerea la efecte facile 
de lumină sau la cel al muzicii învă
luitoare, creatoare de atmosferă : 
singurele sonorități care se fac auzite 
fiind cele specifice universului rural 
și mediului sătesc.

Marinela Popescu, Monica Ristea 
și Constantin Săsăreanu, Iolanda 
Dain, Vasile Vasiliu, Dan Ciobanu, 
Traian Costea, Elena Jitcov, Al. Fă- 
gărășan și-au creionat 
„oameni vii, cu viața 
lumea proprie".

Interesant, restituind 
o lume, cu durerile, cu 
dramele ei, montarea de la Teatrul 
Național din Tg. Mureș transmite 
— prin jocul actoricesc — și o dis
tanță, o judecată critică a eroilor. 
Și în acest sens se cuvine remarcată 
interpretarea lui Ion Rițiu, care este 
în Ion profund convingător, auten
tic. interiorizat.

Consemnînd cu 
de spectacole ce 
românești de azi, 
vingerea că 
clasică oferă teatrelor un bogat te
zaur de valori ce-și așteaptă repre
zentarea adecvată — în 
cației artistice, datorate 
public de azi.

totodată, și o 
teatral con- 
axat pe re- 
și a vocației 

un dramatism

eroii ca 
proprie, cu

și recreînd 
pasiunile, cu

satisfacție astfel 
fac cinste scenei 

ne exprimăm con- 
dramaturgia noastră

folosul edu- 
generosului

Natalia STANCU

SALON DE INVENȚII
La Palatul Culturii 

din Iași s-a deschis 
„Salonul de invenții — 
Iași 1986". La această 
importantă manifesta
re tehnico-științifică-, 
organizată de comite
tul județean de partid, 
împreună cu consiliul 
județean al sindicate
lor, comitetul jude
țean al U.T.C. și Ofi
ciul de Stat pentru 
Invenții și Mărci, au 
participat reprezen
tanți ai organelor lo
cale de partid și de 
stat, ai Comitetului 
Național pentru Știin
ță și Tehnologie, ai 
unor ministere și or
gane centrale, ai unor 
institute de cercetare 
și proiectare, academi
cieni. profesori uni
versitari. inventatori șl 
inovatori, numeroși 
specialiști din întreaga 
țară.

„Salonul de invenții 
— Iași 1986" supune

atenției aproape 1 600 
invenții și inovații de 
mare eficientă, aparti- 
nind specialiștilor din 
198 de întreprinderi 
industriale și din 75 de 
institute de cercetare 
din țară. Brevetele ie
șenilor reprezintă pes
te 30 la sută din to
talul soluțiilor tehnice 
prezentate în cadrul 
salonului. Cele mai 
multe dintre acestea 
se referă la perfecțio
narea și modernizarea 
proceselor tehnologice, 
la creșterea producti
vității muncii, a efi
cienței economice in 
general, la diminuarea 
efortului fizic al mun
citorilor. la ridicarea 
calității și competitivi
tății produselor româ
nești.

Un loc aparte in 
cadrul expoziției este 
rezervat operei secre
tarului general al

partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, lu
crărilor științifice ale 
tovarășei academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

Timp de o săptămî- 
nă, cit va dura Salonul 
ieșean de invenții, vor 
avea loc întîlniri cu 
inventatori și inova
tori, in vederea reali
zării unui larg schimb 
de informații vizind 
cunoașterea, aplicarea 
și generalizarea celor 
mai valoroase creații 
tehnico-științifice. De 
asemenea, vor avea 
loc un simpozion na
țional de inventică, vi
zite, dezbateri și mese 
rotunde organizate in 
unități economice ie
șene. întilniri cu 
personalități marcan
te din domeniul știin
ței. tehnologiei și în- 
vățămîntului, (Manole 
Corcaci).
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII LIBERIA, 

SAMUEL KANYON DOE
Președintele Republicii Liberia, 

Samuel Kanyon Doe. și persoanele 
care îl însoțesc au vizitat, vineri di
mineața, zona portuară a municipiu
lui Constanta și întreprinderea de 
construcții navale.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat. Aurel Duma, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe,

Președintelui Liberiei i-au fost 
înfățișate etapele de extindere și 
modernizare a celui mai mare port 
maritim al României. Vizita a oferit, 
totodată, oaspeților din Liberia po
sibilitatea de a cunoaște aspecte pri
vind activitatea portuară, dotarea cu 
mijloace mecanice de mare randa
ment, modernizarea operațiunilor de 
manipulare și transport ale mărfu
rilor.

La întreprinderea de construcții 
navale din Constanta au fost vizitate 
hala de debitare, docul uscat și plat
formele de premontai. unde se gă
sesc în diverse stadii de execuție 
nave de mare tonaj.

In semn de prețuire și stimă, pre
ședintelui Samuel Kanyon Doe i-a 
fost oferită macheta uneia din mo
dernele nave ce se construiesc aici.

Președintele Republicii Liberia a 
semnat în cartea de onoare a uni
tății, exprimînd aprecieri deosebite 
la adresa industriei navale româ
nești. fată de înaltul nivel tehnic al 
produselor sale.

La amiază, oaspeții liberleni s-au 
înapoiat la București.

După-amiază. președintele Samuel 
Kanyon Doe și persoanele care il 
însoțesc au vizitat Institutul de cer
cetări, proiectări si inginerie tehno
logică pentru mecanizarea agricul
turii de la Băneasa.

REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTA
Acționînd susținut pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan 

ce le revin pe acest an, numeroase colectiye de oameni ai muncii din 
industrie, construcții, transporturi, agricultură, din domeniul circulației 
mărfurilor și al prestărilor de servicii, din alte sectoare de activitate 
raportează obținerea unor noi și importante succese.

Ca urmare a rezultatelor obținute în cele nouă luni care au trecut 
din acest an și a'punctajului general stabilit pe baza realizării indica
torilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 30 
septembrie pe primele locuri s-au situat :

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI

Locul I : întreprinderea minieră 
Voivozi, județul Bihor, cu 1130,8 
puncte.

Locul II : întreprinderea minieră 
Paroșeni, județul Hunedoara, cu 
1 011,8 puncte.

Locul III : întreprinderea minie
ră Căpeni, județul Covasna, cu 
846,7 puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Porțile de Fier, cu 606 
puncte.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Rîmnicu Vilcea, cu 561,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea electro- 
centrale Bistrița-Neamț, județul 
Neamț, cu 525,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE
Locul I : Uzina „Cablul româ

nesc" Ploiești, cu 417,3 puncte.
Locul II : Combinatul metalurgic 

Cimpia Turzii, județul Cluj, cu 
221,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE UTILAJ 
ENERGETIC, PETROLIER, 

UTILAJ TEHNOLOGIC 
PENTRU METALURGIE, CHIMIE, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de uti

laj chimic „Grivița Roșie", Bucu
rești, cu 991 puncte.

Locul II : întreprinderea de ma
șini grele București, cu 914,6 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Ar
mătura" Cluj-Napoca. cu 631,1 
puncte.

ÎN INDUSTRIA ELECTRONICĂ 
ȘI TEHNICĂ DE CALCUL — 

ECHIPAMENTE 
DE TELECOMUNICAȚII 

ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea „Steaua 

electrică" Fieni, județul Dîmbovița, 
cu 769,6 puncte.

Locul II : întreprinderea „Micro
electronica" București, cu 669,6 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Co- 
nect“ București, cu 644,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PETROCHIMICĂ — SUBRAMURA 

RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIE
Locul I : întreprinderea de bio- 

proteine Curtea de Argeș, cu 725,8 
puncte.

Locul II : întreprinderea „Rafi
năria Crișana" — Suplacu de 
Barcău, județul Bihor, cu 574,2 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Rafi
năria" Brașov, cu 511,6 puncte.

Vizita a oferit o imagine de an
samblu a realizărilor constructorilor 
noștri de mașini în domeniul me
canizării complexe a lucrărilor agri
cole. în cadrul unei expoziții au fost 
prezentate diverse tractoare si prin
cipalele grupe de mașini și agregate 
complexe destinate lucrărilor de pre
gătire a terenului, administrare a 
îngrășămintelor, o serie de pluguri, 
semănători, combine. echipamente 
pentru îmbunătățiri funciare și zoo
tehnie.

Președintele liberian a manifestat 
interes față de nivelul tehnic supe
rior al exponatelor, apreciind preo
cuparea specialiștilor români pentru 
fabricarea de utilaje agricole ce 
permit aplicarea celor mai eficiente 
tehnologii de cultură.

Șeful statului liberian a vizitat, de 
asemenea, o expoziție de avioane și 
elicoptere realizate de industria 
noastră aeronautică.

în continuare, președintele Repu
blicii Liberia a vizitat Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România.

Expoziția „Dovezi ale dragostei, 
înaltei stime și profundei prețuiri 
de care se bucură președintele 
Nioolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ale amplelor relații de 
prietenie și colaborare dintre poporul 
român și popoarele altor țării" a fost 
urmărită cu deosebit interes de pre
ședintele liberian.

Cu deosebită atenție au fost 
parcurse, de asemenea, secția de is
torie străveche a muzeului, precum 
și Lapidariumul — unde se păstrea
ză copia monumentului antic Colum
na lui Traian — și sala tezaurului.

în încheierea vizitei, președintele 
liberian a semnat în cartea de onoa
re a muzeului.

ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ — 
sObramura 

ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE, 
PRODUSE ANORGANICE

Locul I : întreprinderea chimică 
Turda, județul Cluj, cu 1 027,9 
puncte.

Locul II : întreprinderea chimi
că Dudești, București, cu 933 
puncte.

Locul III : Combinatul de pro
duse sodice Ocna Mureș, județul 
.Alba, ou 315,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII 
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea foreștie-

Panoul fruntașilor 
pe nouă luni ale anului

ră de exploatare și transport Rîm
nicu Vilcea cu 1 084,6 puncte.

Locul II : întreprinderea fo
restieră de exploatare și transport 
Piatra Neamț, cu 938,2 puncte.

Locul III : întreprinderea fo
restieră de exploatare și transport 
Suceava, cu 734,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA BUMBACULUI
Locul I : Întreprinderea textilă 

Pitești, cu 689,8 puncte.
Locul II : întreprinderea textilă 

„11 Iunie" Cisnădie, județul Si
biu, cu 652,2 puncte.

Locul III : întreprinderea filatu
ra de bumbac Cîmpulung-Moldo- 
venesc, județul Suceava, cu 600,2 
puncte.

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ — 
SUBRAMURA MORĂRIT, 

PANIFICAȚIE
ȘI PRODUSE FĂINOASE

Locul I : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Dîmbovița, cu 
801,7 puncte.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Bacău, cu 766,9 
puncte.

Locul III : întreprinderea de mo
rarii, panificație și produse făi
noase Saitu Mare, cu 727,9 puncte.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT CU PROFIL MIXT
Locul I : întreprinderea de sere 

„30 Decembrie", sectorul agricol 
Ilfov, cu 813,9 puncte.

Locul II : întreprinderea agrico
lă de stat Prejmer, județul Brașov, 
cu 777.8 puncte.

Locul III : întreprinderea agrico
lă de stat Codlea, județul Brașov, 
cu 757,7 puncte.

ÎN DOMENIUL 
SILVICULTURII

Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Vaslui, cu 871,5 puncte.

În județul Sibiu 
s-au încheiat recoltarea 

porumbului 
și însămînțarea griului

Oamenii muncii de pe ogoarele 
județului Sibiu au încheiat recolta
rea porumbului și însămînțarea 
griului de pe toate suprafețele pre
văzute în plan.

In telegrama adresată cu a- 
cest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de către Comitetul 
județean Sibiu al P.C.R. se arată 
că, în prezent, în prim planul pre
ocupărilor lucrătorilor din agricul
tura județului se află indeplinirea 
sarcinilor de predare a produselor 
la fondul centralizat al statului, re
coltarea sfeclei de zahăr, a legume
lor, fructelor și strugurilor, precum 
și livrarea acestora la export, la 
fondul pieței și către fabricile pre
lucrătoare. Este exprimat angaja
mentul, ca prin promovarea largă a 
experienței înaintate a unităților 
fruntașe din țară și din județul 
Sibiu, să se asigure înaintarea con
tinuă pe calea unei agriculturi in
tensive, de mare productivitate.

tv
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băta. Reportaj @ Tablouri din Ga
leria națională 0 Cîntecul cuvin
telor — Moment poetic 0 Farme
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graf muzical

14.45 Săptămînă politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia (color)
19.45 Toamna la varietăți (color)
20.30 Film artistic. „Triumful rațiunii"
22.20 Telejurnal
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Locul II : Inspectoratul silyic 
județean Timiș, cu 761,2 puncte^

Locul III : Inspectoratul silvic 
județean Bacău, cu 688 puncte.

ÎN DOMENIUL
CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE
Locul I : Centrala antrepriză 

generală de construcții industriale 
București, cu 439 puncte.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de montaj utilaj chimic 
București, cu 359,5 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză 
generală de construcții industriale 
Pitești, cu 351,5 puncte. .

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE

— REGIONALE 
DE CALE FERATĂ

Locul I : Regionala de cale fe
rată Brașov, cu 431,9 puncte.

Locul II : Regionala de cale fe
rată Cluj, cu 420 puncte.

Locul III : Regionala de cale fe
rată Galați, cu 388,8 puncte.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Botoșani, 
cu 355,7 puncte.

Locul II: Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Suceava, 
cu 355,5 puncte.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Brăila, cu 
350,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat București, cu 332,1 
puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Caracal, ju
dețul Olt, cu 327,3 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat pentru mărfuri ali
mentare Slatina cu 324 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI 
— OFICII JUDEȚENE

Locul I : Oficiul județean de tu
rism Neamț, eu 413,9 puncte.

Locul II : Oficiul județean de tu
rism Brașov, cu 382 puncte.

Locul III : Oficiul județean de 
turism Alba, cu 342 puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE

Locul I : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și lo- 
cativă Vaslui, cu 1 432 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Caraș-Severin, cu 1421 
puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Maramureș, cu 1412,8 
puncte.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCĂ

Locul I : Uniunea județeană Con
stanța, cu 880,6 puncte.

Locul II : Uniunea județeană 
Galați, cu 864 puncte.

Locul III : Uniunea 'județeană 
Botoșani, cu 725,1 puncte.

Primiri la primul-ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri după-amiază, pe Cioinorin 
Suren, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole, pre
ședintele părții mongole în Comi
sia interguvernamentală româno- 
mongolă de colaborare economică și 
tehnico-științifică, care își desfășoa
ră lucrările la București.

în cadrul întrevederii au fost sub
liniate bunele relații de colaborare 
dintre cele două țări și popoare, 
care cunosc o continuă dezvoltare în 
spiritul înțelegerilor convenite la cel 
mai înalt nivel. Au fost examinate 
posibilitățile existente pentru extin
derea și diversificarea pe mai de-

★
Primul-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu, a 
primit, la 17 octombrie, pe Callistus 
Ndlovu, ministrul industriei și teh
nologiei din Republica Zimbabwe, 
conducătorul delegației țării sale la 
lucrările Comisiei mixte guverna
mentale româno-zimbabweene de 
cooperare economică și tehnică.

în timpul convorbirii a fost evi
dențiată însemnătatea deosebită a 
hotărjrilor și înțelegerilor stabilite 
cu prilejul dialogului la nivel înalt 
de la București și Harare, în dez
voltarea pe multiple planuri a re
lațiilor de colaborare dintre Româ-

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEI!"

DELTA DUNĂRII : 
A început recoltarea 

stufului
în întreprinderile de exploatare 

complexă a resurselor naturale din 
Delta Dunării a început recoltarea 
stufului. După stabilirea suprafe
țelor ce vor fi recoltate pentru ce
luloză și a celor destinate reali
zării plăcilor termoizolante, s-a 
trecut la strîngerea recoltei de stuf, 
în zonele Rusca, Sulina, Indepen
dența și Unirea lucrează, în pre
zent, 37 utilaje complexe de re
coltat mecanizat și 84 utilaje de 
transport. (Neculai Amihulesei).

VRANCEA : Economii 
de energie electrică

Creșterea permanentă a eficien
ței activității de producție desfă
șurate în unitățile industriale din 
județul Vrancea în perioada par
cursă din acest an este marcată de 
rezultate bune privind folosirea 
rațională, economicoasă a energiei 
electrice. Pe ansamblul județului — 
ne informează inginerul Ștefan 
Frîncu. directorul întreprinderii de 
exploatare și întreținere a rețele
lor și instalațiilor energetice și de 
distribuție- a energiei electrice și 
termice — au fost economisiți, în 
perioada menționată. peste 8 209 
MWh energie electrică. Aceste 
economii pot asigura desfășurarea 
activității industriale a județului 
pe timp de-5 zile, fapt ce dovedes-, 
te eficienta muncii colectivelor de 
la întreprinderea de scule Si ele
mente hidraulice și Filatura de lină 
din Focșani. întreprinderea de tri
cotaje Panciu. Combinatul de celu
loză și hirtie Adjud și alți fruntași 
în acțiunea de economisire a ener
giei electrice. (Dan Drăgulescu).

^’FORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. în cadrul etapei a 9-a 

a campionatului diviziei A la fotbal 
se vor disputa astăzi următoarele 
meciuri : S.C. Bacău — Chimia Rm. 
Vilcea ; Dinamo — Petrolul Ploiești ; 
Jiul Petroșani — Oțelul Galați ; Ra
pid — Corvinul Hunedoara ; F.C.M. 
Brașov — F.C. Argeș Pitești. Toate 
jocurile vor tncepe la ora 15.

RUGBI. Lăț stadionul „Rulmentul" 
din Bîrlad se va desfășura astăzi 
meciul dintre selecționatele Româ
niei și Portugaliei, contînd pentru 
campionatul european.

Partida va începe la ora 15.
BOX. în Sala sporturilor din Con

stanța s-a desfășurat vineri, în pre
zența a peste 2 000 de spectatori, cea 
de-a doua gală semifinală a campio
natelor republicane de box. în limi
tele categoriei cocoș, ambii finaliști 
au cîștigat înainte de limită : Mar- 
celică Tudoriu (Steaua) l-a învins 
prin abandon în repriza a II-a pe 
Nicolae Craiu (S.N. Tulcea), iar Io
nel Tănase (Steaua) a dispus prin 
abandon in primul rund de Cristian 
Dedu (Prahova Ploiești). Alte re
zultate : Categoria muscă : Marin 
Vișan (Oțelul Tîrgoviște) b.p. Flo
rin Manea (Dinamo) ; Cristian Mo- 
rea (Steaua) b.p. Nicolae Iancu 
(I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe) ; catego
ria pană : Vasile Nistor (Rapid) 
b.p. Durrutru Creștin (A.E.M. Timi
șoara) ; Ion Panaite (B.C. Galați) 
b.p. George Oprișor (Voința Craio
va) ; categoria semigrea ; Marcel 
Marcu (Steaua) b.p. Fedea Pamfil 
(Voința Măcin) ; Dumitru Senciuc 
(A.E.M. Timișoara) b.p. Mihai Vasi- 
lache (I.M.G. București). Astăzi este 
zi de odihnă, reuniunea finală fiind 
programată duminică, de la ora 
10.

ȘAH. Partida a 13-a a meciului 
pentru titlul mondial feminin de șah 
ce se dispută Ia Borjomi, între ma

parte a conlucrării româno-mongole, 
îndeosebi pe plan economic, teh- 
nico-științific și în alte sfere de 
activitate, stabilindu-se căile și mo
dalitățile concrete de acțiune me
nite să ducă la impulsionarea schim
burilor de mărfuri, a cooperării și 
specializării în producție, potrivit 
potențialului în continuă creștere a 
economiilor celor două țări.

La primire a participat Ludovic 
Fazekaș, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele părții române 
în Comisia interguvernamentală ro- 
mâno-mongolă de colaborare econo
mică și tehnico-științifică.

A fost de față Togoociin Ghenden, 
ambasadorul R. P. Mongole la 
București.

nia și Zimbabwe. în acest cadru au 
fost analizate direcțiile de acțiune 
în vederea extinderii colaborării și 
cooperării bilaterale în domenii de 
interes comun, precum și pentru 
lărgirea < și diversificarea schimbu
rilor de mărfuri.

La primire a participat Gheorghe 
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele părții române 
în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-zimbabweană de cooperare 
economică și tehnică.

A fost prezent Nicholas T. Goche, 
ambasadorul Republicii Zimbabwe 
lă București.

RÎMNICU VILCEA : 
Se extinde rețeaua 

comercială și de prestări 
servicii

în ansamblul dezvoltării edilitare 
a municipiului Rîmnicu Vilcea, 
ample mutații continuă să aibă loc 
în sfera extinderii bazei materiale 
a activității comerciale și de pres
tări servicii către populație. La 
parterul blocurilor date de curînd 
în folosință, s-au deschis noi ma
gazine comerciale. Se află în curs 
de predare de. către constructori 
alte spatii comerciale, secții și 
ateliere ale cooperației meșteșugă
rești pentru locuitorii noilor car
tiere „Matei Basarab", „Rimnic- 
Nord" și „Rîmnic-Sud". (Ion Stan- 
ciu).

GALAȚI : Noi obiective 
social-edilitare

Eforturile deosebite depuse în 
acest an de municipalitatea găiă- 
țeană, conjugate cu inițiativele și 
acțiunile ample ale cetățenilor, 
s-au concretizat în realizarea unor 
noi obiective care au îmbogățit 
zestrea edilitară a orașului de la 
Dunăre. Astfel, au fost date în fo
losință noi spatii comerciale și de 
alimentație publică, s-au extins li
niile de tramvai și liniile de au
tobuze, ca și rețelele de termo- 
ficare și canalizare.

— Este de remarcat — ne spu
nea Rodica Olteanu, secretar cu 
probleme sociale ăl Comitetului 
municipal de partid Galați — că 
la realizarea noilor obiective edi- 
litar-urbanistice au participat cu 
însuflețire mii de cetățeni, care au 
prestat muncă voluntară evaluată 
la 488 milioane lei. (Ștefan Dimi- 
triu).

rile maestre sovietice Elena Ahmî- 
lovskaia .și Maia Ciburdanidze a fost 
întreruptă și va continua azi. Sco
rul este de 7,5—4,5 puncte în fa
voarea Maiei Ciburdanidze. care mai 
are nevoie de o jumătate de punct 
pentru a-și păstra titlul de campi
oană a lumii.

NATAȚIE. în clasamentele celor 
mai bune 10 înotătoare din lume pe 
anul 1986. clasamente publicate de 

.ziarul ..Sport Echo" (R.D.G.). figu
rează • si 6 înotătoare din România.

în prim pian : Tamara Costache, 
recordmană și campioană mondială, 
pe locul intîi la 50 m liber cu 25”28Z 
100 și pe locul 5 la 100 m liber — 
56”03/100. Noemi Lung este a doua 
în lume la 400 m mixt, cu 4’43”17/ 
100 și a 6-a la 200 m mixt — 2’16” 
45/100. Anca Pătrășcoiu ocupă locui 
4 la 200 m spate — 2’ll”69/100. iar 
Carmen Bunaciu — locul 6 la 100 
m spate, cu l’02”37/100. Foarte ti- 
năra Stela Pura este a 7-a la 400 m 
liber, cu 4’10”65/100 și tot pe locul 
7 se află Eniko Palencsar la 1500 
m liber, cu timpul de 16’34”95/100.

TENIS". în clasamentul general al 
„Marelui Premiu" continuă să con
ducă tenîsmanul cehoslovac Ivan 
Lendl, cu 4 489 puncte, urmat de 
vest-germanul Boris Becker — 2 360 
puncte, suedezii Joakim Nystroem — 
2 097 puncte. Stefan Edberg — 1984 
puncte. Mats Wilander — 1 685 punc
te și francezul Henri Leconte — 1 567 
puncte.

Jocurile olimpice de vară 
din 1992, la Barcelona

Cu prilejul lucrărilor celei de-a 
91-a sesiuni a Comitetului Interna
țional Olimpic de la Lausanne, s-a 
hotărît ca Jocurile Olimpice din 
anul 1992 să se desfășoare Ia Al
bertville (Franța) — J.O. de iarnă 
și Barcelona — J.O. de vară.

ROMÂNIA ÎN ANUL ' 

INTERNAȚIONAL [ 
AL PĂCII !

Neîntîrziaf, 
de la vorbe la fapte!
Sint om al muncii la una din 

marile întreprinderi industriale ale 
țării — Întreprinderea de rulmenți 
Bîrlad — care, o dată cu produ
sele sale, își trimite zilnic mesajul 
de pace și colaborare in peste 80 
de țări ale lumii. Am crescut și 
m-am format in atmosfera de mun
că constructivă, pașnică, pe care 
ne-a asigurat-o partidul, conducă
torul încercat al destinelor po
porului nostru. Ne-am ridicat un 
oraș înfloritor, cu zeci de mii de 
locuințe confortabile și tot ceea ce 
avem nevoie pentru o viață din ce 
in ce mai bună, in liniște și bună
stare. Iată de ce, în numele celor 
aproape 10 000 de oameni ai mun
cii din unitate îmi exprim în
treaga adeziune față de politica 
externă a partidului și statului nos
tru și susțin din tot sufletul de
mersurile și propunerile conducă
torului nostru înțelept, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îndreptate spre 
oprirea imediată a cursei înarmă
rilor, realizarea dezarmării, în pri
mul rînd nucleare, spre instaura
rea unui climat de securitate și 
înțelegere între popoare. Sintem 
convinși că numai așa ne putem 
realiza mărețele obiective propuse 
pentru dezvoltarea și înflorirea pa
triei, numai așa ne vom putea 
dedica și mai mult construcției 
pașnice și asigurării viitorului fe
ricit al copiilor noștri.

Ca om al acestei țări și al aces
tei planete, cred că este timpul să 
se treacă neîntârziat de la vorbe 
la fapte, la acțiuni concrete de 
dezarmare, de reducere a efective
lor și cheltuielilor militare, acor- 
dîndu-se în acest fel omenirii o 
șansă. Împărtășim și susținem 
cele spuse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că nu este ne
cesar să se aștepte neapărat solu
ționarea globală a tuturor proble
melor complexe ce s-au acumulat 
în lume, că ar fi bine să se rea
lizeze mai întâi chiar și acorduri 
separate. Așa cum bine a arătat 
secretarul general al partidului în 
cuvîntarea. rostită la primirea mi
niștrilor afacerilor externe ai ță

Pentru viitorul senin 
al copiilor noștri

S'mt mamă si, asemenea tuturor 
mamelor din lume, ii iubesc pe cei 
cărora le-am dat viață și țin la ei 
ca la lumina ochilor, pentru că ei 
sint cel care ne urmează, prin ei 
simt că trăiesc in viitor ; ei sint 
nădejdea de miine a patriei. Dar 
ca să crească viguroși. sănătoși, 
așa cum o dorim fiecare, copiii 
noștri au nevoie de căldura păcii. 
Cred cu tărie că nici o femeie care 
a adus pe lume viață, a ocrotit cu 
dragoste pașii copilăriei și adoles
cenței fiilor ei nu poate accepta 
ideea unui război care să-i distru
gă ce are pe lume mai drag.

Este o aspirație cu atit mai în
dreptățită cu cit ea se manifestă 
în Anul Internațional al Păcii, 
eveniment de care toți oamenii cin
stiți își leagă speranțele spre o 
lume fără arme, fără războaie.

Iată de ce, îmi alătur și eu glasul 
milioanelor de muncitori, țărani și 
intelectuali ai tării noastre, susți- 
nînd din toată inima inițiativele 
României socialiste, chemările în
flăcărate ale președintelui ei pen
tru. dezarmare, pentru încetarea 
amplasării de noi rachete. în Euro
pa, eliminarea și lichidarea tutu
ror armelor nucleare de pe conti
nent și din întreaga lume, pentru 
oprirea acțiunilor de extindere a 
cursei înarmărilor și in spațiul 
cosmic. A sosit de mult vremea să 
se înțeleagă că actualul făgaș pe
riculos al evenimentelor din lume 
trebuie oprit, că singurul drum cu 
foloase pentru toate popoarele este 
drumul păcii, al dezarmării.

Noi vrem ca pămintul să pro
ducă cit mai mult grîu și porumb, 
nu să fie răscolit sau pirjolit de 
arme nucleare. Mie, ca Și tuturor 
lucrătorilor ogoarelor din România, 
pacea ne este necesară ca o ploaie 
binefăcătoare în arșița verii. Pen
tru că numai muncind în liniște și

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 18 octombrie, ora 20 — 21 
octombrie, ora 20. In tară : Vremea va 
1'1 răcoroasă și în general închisă, cu 
cerul mal mult noros la început în re
giunile estice, apoi și în vestul și nor
dul tării. Vor cădea ploi cu caracter 
local, la începutul intervalului in sud- 
est și estul țării, iar în a doua parte a 
intervalului în sud-vest, vestul șl nor
dul tării. In celelalte regiuni, ploile 

rilor participante la Tratatul de la 
Varșovia, una din aceste probleme 
este eliminarea rachetelor nucleare 
din Europa.

Știm prea bine cit de dăunător 
au influențat aceste rachete clima-, 
tul politic de pe continentul nos
tru și din întreaga lume, cit de 
mult au amenințat și amenință 
pacea. Și este de la sine înțeles că 
retragerea și distrugerea rachete
lor, care ar deschide calea spre 
înlăturarea întregului armament 
nuclear din Europa, ar da po
poarelor continentului încrederea 
in viitorul lor pașnic, ar întări se
curitatea internațională. Pentru că 
pe cit de mult amenință pacea 
munții de arme din Europa, pe atit 
de mult ar întări pacea distrugerea 
arsenalelor morții de pe acest con
tinent. Există o logică de fier in 
ideea enunțată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu potrivit căreia 
Europa are un rol deosebit în so
luționarea problemelor mondiale, 
inclusiv, Evident, în asigurarea 
păcii. De aceea, este de mare im
portanță ca popoarele, statele eu
ropene să facă totul pentru ca 
acest continent, cu străvechea lui 
civilizație, cu marile lui tradiții 
umaniste, dar și cu experiența 
amară a celor două războaie mon
diale, să-și îndeplinească rolul ce-i 
revine in acest moment crucial al 
istoriei, să-și aducă contribuția ho- 
tărîtoare la salvgardarea păcii.

Poporul român întreprinde acum 
o nouă acțiune de mare răspun
dere in această direcție. Reducerea 
unilaterală, pînă la sfirșituț aces
tui an, cu 5 la sută a armamen
telor, trupelor și cheltuielilor mi
litare o aprobăm nu numai cu vo
tul nostru la apropiatul referen
dum, ci și prin faptele noastre, 
angajîndu-ne ca, la locurile de 
muncă, să facem totul pentru în
deplinirea sarcinilor pe care le 
avem.

Georqe STRATULAT
maistru,
întreprinderea de rulmenți 
Bîrlad

pace am obținut de la un an la 
altul și în comuna noastră recolte 
mai bogate, iar nivelul de trai al 
locuitorilor a -Crescut continuu. Mai 
avem insă multe de făcut șt le 
vom face cu siguranță dacă va 
fi pace pe Pămint. Cum se poa
te accepta ca în lumea întreagă 
să fie irosite sume uriașe pentru 
născocirea unor unelte ale distru
gerii. cină ele ar putea fi folosite 
pentru fabricarea de tractoare și 
combine, pentru irigații, pentru a 
face să rodească pretutindeni pă- 
mîntul, asigurîndu-se astfel hrana 
pentru milioane de ființe neferi
cite care pier tocmai din lipsa ce
lor trebuincioase vieții, in timp ce 
pentru armele morții se găsesc' 
fonduri din belșug ? Iată de ce 
cred că propunerea țării noastre, de 
a se trece încă din acest an la re
ducerea cu cel puțin 5 la sută a 
armamentelor și cheltuielilor mili
tare. este chemată să aibă un adine 
răsunet în conștiința popoarelor, 
tot așa după cum întreaga suflare 
românească va răspunde fără în
doială DA la referendumul privind 
aplicarea in țara noastră a unei 
asemenea măsuri.

Exprimîndu-mi încă o dată ade
ziunea față de propunerile și ini
țiativele de pace ale Româ
niei socialiste, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, noi. toți locui
torii comunei Furculești. împreună 
cu întregul nostru popor, umăr la 
umăr cu celelalte popoare ale lu
mii, vom face tot ceea ce ne stă 
în puteri pentru oprirea cursei 
înarmărilor pe Pămint și în Cos
mos, pentru dezarmare, pentru 
triumful păcii.

Ioana STAN
țărancă cooperatoare, 
C.A.P. Furculești — Teleorman

vor fi izolate. VIntul va sufla slab plnă 
la moderat, cu unele intensificări de 
scurtă durată în sud-vestul țării. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 2 șl 12 grade, Izolat mai scăzute în 
depresiuni, dar mai ridicate în sud- 
vestul tării șl pe litoral, iar cele ma
xime între 10 șl 20 de grade. Diminea
ța, local, se va produce ceată. In Bucu
rești : Vremea va fi în general răco
roasă și închisă, cu cerul mai mult 
noros, mai ales la începutul interva
lului, cînd va ploua. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 7 șl 10 grade, 
Iar maximele între 14 și 17 grade. 
Dimineața, se va produce ceață.

r DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERI!
• UN „BRÎU" DE 1 000 KM. 

De curînd au început lucrările de con
strucție a conductei de apă euro-asiatice 
dintre Astrahan și Mangîșlak, cel mai 
mare obiectiv de acest gen din U.R.S.S. 
Realizată din tuburi de mare diametru, 
noua magistrală de oțel va încinge, ase
menea unui briu. zona de nord-est a lito
ralului Mării Caspice, aducind apele 
Volgăi într-o serie de orașe, printre care 
și Tenghiz, centrul industrial ai noului 
complex pentru exploatarea țițeiului și ga
zelor naturale din zona Caspicii. Trans
portul zilnic al 
sfert de milion 
acest traseu de 
asigurat de un 
pompare, cu un ______  ____  _
liard de kilowați-oră energie electrică. Lu
crările de pe noul șantier prezintă un înalt 
grad de dificultate, mai ales în zona răsă
riteană a obiectivului, care se caracteri
zează printr-o climă continentală aspră 
(cu geruri de minus 40 de grade, iarna, și 
cu temperaturi ureînd pină Ia 50 de grade,

vara). Se prevede ca apele Volgăi să 
ajungă la Jetibai. punctul final al noii 
destinații, peste doi ani.

unei cantități de peste un 
de metri cubi de apă, pe 
o mie de kilometri, va fi 
număr de zece stații de 
consum anual de un mi-

© PENTRU INSPECTAREA 
FERMELOR ACVATICE. In- 
stitutul de automatizare din Shenyang a 
fost realizat, în colaborare eu Universita
tea din Shanghai, primul robot submarin 
din China. „HR-01" cintărește 2,5 tone și 
poate coborî pînă la adîncimea de 200 de 
metri în adîncul mării. El este înzestrat 
cu sisteme de observație, de localizare, de 
navigație și de autocontrol direcțional. 
Destinat. în principal, platformelor de foraj 
marin, noul tip de robot urmează să-și 
aducă serviciile și la supravegherea și 
„inspectarea" fermelor acvatice.

evoluție a unei cataracte, boală de ochi 
caracterizată prin opacifierea cristalinului. 
Instalația se compune dintr-o cameră de 
luat vederi, un dispozitiv videocaptor ul- 
trasensibil și un microcalculator. în ve
derea operațiunii de diagnosticare, o sur
să de lumină este îndreptată spre pupila 
pacientului. Lumina reflectată de pupilă, 
introdusă in dispozitivul videocaptor, este 
convertită intr-o imagine secționată în 
65 000 de „cîmpuri" separate, fiecare avînd 
o intensitate corespunzătoare gradului de 
opacitate a cristalinului. Datele obținute 
sint analizate cu ajutorul calculatorului și 
reprezentate pe ecran în imagini și ci
fre.

© DIAGNOSTICARE RAPIDĂ. 
O echipă de specialiști din Japonia a reali
zat o instalație capabilă să ofere un diag
nostic precis și rapid asupra stadiului de

© GARANȚIE ANTICONDENS. 
Specialiști ai firmei „Dorken" din Num
bers, R.F.G.. au realizat, de curînd, un 
nou material izolator împotriva umezelii 
care afectează clădirile. Este vorba de un 
strat-suport ce se aplică pe zidărie. Noul 
produs constă dintr-o bandă de polietile-

nă de mare densitate, care, pe o parte, pre
zintă excrescențe de circa 5 mm. situa
te la distante de 30 mm. Cealaltă- parte, 
tratată printr-un procedeu termic, prezin
tă proprietăți adezive la tencuială. Ex
crescențele de pe suprafața suportului men
țin. între banda de material plastic și ten
cuială. un spațiu bine aerisit, ceea ce per
mite zidăriei să „respire", evacuind ume
zeala.

Noul material, adevărat „baraj" împotri
va condensului, are o greutate redusă (530 
grame pe metrul pătrat) și poate fi mon
tat rapid, cu 
turi.

Specialiștii 
mod deosebit
lor prefabricate din beton, folosite pen
tru realizarea subsolului imobilelor.

ajutorul unor cuie sau știf-

recopiandă noul material in 
pentru acoperirea elemente-

© ÎN LIPSA MEMORIEI... Dar- 
win se întreba de ce se hrănesc unele in
secte. pe parcursul întregii lor vieți, ex
clusiv cu nectarul unei anumite specii de

plante. El doar presupunea că prin această 
specializare insectele urmăresc să cîștige 
un timp prețios. Iată însă că studii efec
tuate la Universitatea din Colorado, S.U.A., 
asupra fluturelui de varză, îi dau. în parte, 
dreptate lui Darwin. A rezultat astfel că, 
închiși într-o colivie. în compania a două 
specii de flori, fluturii optează deîndată 
pentru una dintre ele, învățînd să adune 
— rapid și eficient — nectarul. Chiar dacă, 
la prima lor întâlnire cu floarea, recolta
rea ie ia 10 secunde, după numai cîteva 
repetiții, ei stabilesc recordul de 2—3 se
cunde. Cînd sint însă obligați să-și adune 
nectarul de la o altă specie de plante, ei 
trebuie să ia totul de la capăt. La fel, și 
atunci cînd prima specie le redevine acce
sibilă. Așadar, fluturii își compensează 
„memoria" deficitară, rămînînd fideli pri
mei lor iubiri...

tor ani de cercetare științifică, dispozitivul 
conceput de un grup de specialiști din 
Elveția, pentru a proteja coșurile clădiri
lor. se bucură de o deosebită apreciere. 
Adaptabil la orice tip de coș și lesne de 
instalat, acest dispozitiv, un fel de „că
ciulă". permite evitarea oricăror perturbări 
în evacuarea fumului, chiar în condiții de 
vînt puternic, și. în plus, asigură realiza
rea unor însemnate economii de energie.

© „CĂCIULĂ" PENTRU CO
ȘURILE CASELOR ? Rod al mai mul-

• BIOTEHNOLOGII. Pe lingă 
Institutul de biologie din Szeged, Unga
ria, se va construi un complex de labora
toare de biotehnologie, care urmează să 
lucreze la întreaga capacitate în anul 1988. 
In aceste laboratoare urmează să 
teze la scară semiindustrială noile 
nologii puse la punct de diferitele 
ale cercetării de profil din întreaga
totodată, să se realizeze prototipurile in
stalațiilor care vor asigura fabricarea pe 
scară largă în industrie a noilor produse.

se tes- 
bioteh- 
unități 
țară și,

*
*
I
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Schimb de mesaje intre tovarășul 
Nicolae Ceausescu 

si tovarășa Dolores Ibarruri

Congresul mondial dedicat Anului Internațional al Păcii 

ROMÂNIA SE PRONUNȚĂ PENTRU ACȚIUNI CONCRETE DE 
DEZARMARE, IN PRIMUL RIND DE DEZARMARE NUCLEARĂ

MADRID 17 (Agerpres) — Din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmise un 
mesaj de salut și cele mai bune urări 
de sănătate și viață lungă tovarășei 
Dolores Ibarruri, președintele Parti
dului Comunist din Spania.

Mulțumind călduros, tovarășa Do
lores Ibarruri a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu salutul si 
sentimentele sale de stimă și caldă 
prietenie. împreună cu urări cordiale 
de sănătate și noi succese in activi

Pentru soluționarea globală a problemelor 
subdezvoltării

Intervenția reprezentantului român în Comitetul pentru probleme 
economice al Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— N. Chilie transmite : Comitetul 
pentru probleme economice al 
Adunării Generale a O.N.U. a 
încheiat dezbaterile asupra situa
ției și cooperării economice interna
ționale. Majoritatea participanților 
și-au exprimat profunda ingrijorare 
in legătură cu efectele crizei econo
mice mondiale și ale deteriorării 
continue a situației economice inter
naționale. care afectează in cea mai 
mare măsură țările în curs de dez
voltare. S-a subliniat necesitatea in
tensificării eforturilor tuturor state
lor. ale O.N.U.. in vederea găsirii 
unor soluții echitabile, democratice, 
reciproc acceptabile, care să conducă 
la relansarea procesului dezvoltării 
în întreaga lume, in special in ță
rile în curs de dezvoltare.

Luind cuvîntul, reprezentantul 
României a reliefat că. in actualele 
condiții, situația- economică și socia
lă a țărilor în curs de dezvoltare 
continuă să se înrăutățească, in 
urma adîncirii decalajelor economice 
si tehnico-stiințifice. menținerii unor 
termeni inechitabili in schimburile 
internaționale, a poverii datoriilor 
externe, foametei și sărăciei.

Vorbitorul a insistat asupra nece
sității ca problemele majore ale dez
voltării economice si cooperării in
ternaționale să fie dezbătute cu 
participarea. în condiții de egalitate, 
a tuturor statelor. în cadrul demo
cratic pe care îl oferă O.N.U.. subli
niind. în acest context, urgența or
ganizării unei conferințe internațio
nale sub egida Națiunilor Unite, 
care să permită ajungerea la înțele
geri de fond menite să favorizeze 
stimularea progresului tuturor na
țiunilor si căutarea unei soluții 
globale în problemele subdezvoltă
rii. decalajelor economice si celor
lalte dificultăți cu care sint confrun

Declarație comună
MOSCOVA 17 (Agerpres). — De

clarația comună sovieto-argentinia- 
nă, dată publicității la încheierea 
vizitei in U.R.S.S. a președintelui 
Râul Aifonsin, reliefează dorința 
ambelor țări de a-și extinde și adinei 
relațiile bilaterale în diverse do
menii. un rol important revenind 
raporturilor pe plan economic și 
tehnico-științific.

In cadrul schimbului de opinii 
asupra vieții internaționale actuale, 
menționează documentul citat de 
agenția T.A.S.S., cele două părți 
și-au exprimat profunda ingrijorare 
față de agravarea situațiilor conflic- 
tuale- din lume, deL intensificarea 

tatea consacrată cauzei socialismului, 
păcii, dezarmării și colaborării in
ternaționale.

Schimbul de mesaje a fost pri
lejuit de primirea de către tovarășa 
Dolores Ibarruri a delegației Comi
tetului luptătorilor și veteranilor de 
război împotriva fascismului, for
mată din tovarășii Mihail Florescu 
și Mihail Burcă, prezentă la Madrid 
pentru a participa la manifestările 
organizate pentru omagierea celei 
de-a 50-a aniversări a creării brigă
zilor internaționale de luptă împotri
va fascismului în Spania.

tate țările în curs de dezvoltare, să 
conducă la instaurarea unor relații 
economice între state bazate pe în
credere. echitate si avantaj reciproc.

Reprezentantul român a relevat că 
problema presantă a datoriei ex
terne trebuie să-și găsească o solu
ționare urgentă prin negocieri se
rioase, de fond, între statele credi
toare și cele debitoare, cu partici
parea instituțiilor financiare și ban
care internaționale, în vederea elabo
rării unor reglementări general-ac- 
ceptabile, care să permită ușurarea 
condițiilor de plată, să elibereze ță
rile in curs de dezvoltare de această 
povară, să contribuie la reluarea 
fluxurilor de capital către aceste 
state. S-a evidențiat că o cale sigură 
și necesară de eliberare a fonduri
lor stringent necesare pentru dez
voltarea și progresul tuturor națiu
nilor o constituie oprirea cursei în
armărilor și realizarea unor măsuri 
efective de dezarmare.

Reprezentantul român s-a referit 
în continuare la fenomenele profund 
negative care se mențin în comerțul 
internațional — scăderea continuă a 
prețurilor produselor de export ale 
țărilor în curs de dezvoltare, in spe
cial ale materiilor prime, intensifi
carea măsurilor protecționiste și 
menținerea unor bariere artificiale 
in calea exporturilor țărilor sărace, 
transferul invers de resurse între 
statele bogate și cele sărace, exodul 
de inteligență din țările în curs de 
dezvoltare în cele dezvoltate — ac- 
centuind necesitatea ca aceste fe
nomene negative să fie eliminate cit 
mai curind posibil pe calea dialogu
lui nord-sud, avînd ca obiectiv 
restructurarea radicală a actualu
lui sistem de relații economice din
tre . state și instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale.

sovieto-argentiniană
cursei înarmărilor nucleare și de 
pericolul transferării acesteia în 
spațiul cosmic. Părțile și-au afirmat 
atașamentul față de necesitatea re
glementării oricăror stări conflic- 
tuale exclusiv pe cale pașnică, prin 
respectarea dreptului la autodeter
minare al statelor in conformitate 
cu prevederile Cartei O.N.U. și ale 
normelor dreptului intrenațional. 
U.R.S.S. și Argentina — arată de
clarația — se pronunță pentru re
structurarea actualelor relații econo
mice internaționale pe baze juste și 
democratice, pentru instaurare^ unei 
noi ordini economice internaționale.

COPENHAGA 17 (Agerpres). — în 
cadrul dezbaterilor din Congresul 
mondial dedicat Anului Internațional 
al Păcii, ce se desfășoară la Copen
haga. delegația României a expus 
poziția țârii noastre potrivit căreia 
problema fundamentală a epocii con
temporane o constituie oprirea cursu
lui periculos al evenimentelor spre 
o catastrofă nucleară, necesitatea de 
a se face totul pentru trecerea la 
dezarmare, și în primul rînd la 
dezarmarea nucleară, pentru asigu
rarea păcii în lume, a dreptului su
prem al oamenilor, al popoarelor la 
libertate, la viață și pace. Au fost

ORIENTUL MIJLOCIU
• Situația din sudul Libanului • Formarea noului guvern 

israelian
BEIRUT 17 (Agerpres). — în ul

timele două zile s-a înregistrat o 
intensificare a acțiunilor forțelor 
israeliene de ocupație in sudul Li
banului, care a sporit tensiunea în 
această regiune.

Prezența avioanelor de luptă is
raeliene s-a făcut din nou simțită, 
vineri, în spațiul aerian libanez, 
mai multe aparate efectuind zboruri 
de recunoaștere in zona înălțimilor 
sudice. în noaptea de joi spre vineri 
aviația israeliană a atacat tabere ale 
palestinienilor din regiunea Saida. 
Potrivit agențiilor internaționale de 
presă, care citează surse locale, în 
urma raidului o persoană a fost 
ucisă, iar șapte rănite.

Joi după-amiază, un avion is
raelian a fost doborit în apropiere 
de orașul Saida, numai unul din cei 
doi aviatori, care au sărit cu parașu
ta. fiind recuperat de israelieni.

Pe de altă parte, agenția Reuter 
relevă că în regiunea coastelor sudice 
ale Libanului nave de luptă israelie
ne efectuează operațiuni de patru
lare.

RIAD. — într-un interviu acor
dat cotidianului saudit „El Chark El 
Awssat", ministrul egiptean de 
externe. Esmat Abdel Meguid. a de
clarat că în prezent sint în curs de 
desfășurare contacte și consultări

Reuniunea Biroului Internaționalei Socialiste
BONN 17 (Agerpres). La Bonn s-a 

încheiat reuniunea Biroului Interna
ționalei Socialiste, comunicatul difu
zat subliniind, între altele, că reali
zarea unei mai mari securități, în
deosebi în Europa, nu trebuie să fie 
oprită din cauza unui program de 
cercetări — Inițiativa de Apărare 
Strategică a S.U.A. — care nu va 
putea fi aplicat, poate, niciodată, 
transmite agenția France Presse.

în pofida opoziției opiniei publice internaționale

Statele Unite au efectuat o nouă explozie nucleară
WASHINGTON 17 (Agerpres.) — 

In pofida cererilor tot mai insisten
te ale opiniei publioe internaționale, 
ca și ale majorității cetățenilor ame
ricani de a se pune capăt experien
țelor nucleare. Statele Unite au e- 
fectuat o nouă explozie nucleară la 
poligonul din Nevada — a anunțat, 
la Washington. Ministerul Energiei. 
Avind o putere de pină Ia 150 kilo- 
tone. explozia a fost cea de-a 22-a 
experiență efectuată de S.U.A. de la 

reliefate Inițiativele și demersurile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
direcția înfăptuirii unor acțiuni 
concrete de dezarmare, subliniin- 
du-se importanța adoptării unui pro
gram complex de dezarmare gene
rală. care să prevadă lichidarea ar
melor nucleare, precum și reduce
rea. pină in-anul 2000. cu minimum 
50 la sută, a armamentelor conven
tionale. efectivelor și bugetelor mi
litare. în acest context, a fost pre
zentată hotărîrea României de a re
duce incă din acest an cu 5 la sută 
armamentele, efectivele și cheltuie
lile militare.

cu membrii permanenți a! Consiliu
lui de Securitate, Iordania și Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei 
în vederea relansării procesului. de 
pace în Orientul Mijlociu, infor
mează agenția M.E.N.

Ministrul egiptean a relevat că 
poziția țării sale în acțiunile de gă
sire a căilor pentru restabilirea pă
cii este bazată pe convocarea unei 
conferințe internaționale la care să 
participe toate părțile interesate, in
clusiv O.E.P.

TEL AVIV — Liderul grupării po
litice Likud din Israel, Yitzhak Sha
mir, a anunțat vineri șefului statului, 
Chaim Herzog, formarea noului gu
vern de uniune națională în vede
rea preluării funcției de prim-mi- 
nistru, la începutul săptăminii vii
toare, informează agențiile Reuter șl 
France Presse. Yitzhak Shamir va 
conduce noul cabinet timp de 25 de 
luni, succedîndu-i lui Shimon Peres, 
potrivit principiului rotației in func
ția de premier stabilit de către blo
cul Likud și Partidul Muncii la 
crearea guvernului de uniune națio
nală. După întilnirea cu șeful sta
tului, relevă agenția Reuter, Shamir 
a declarat că noul cabinet va urma 
aceleași linii generale ale fostului 
guvern și va acționa pentru reali
zarea păcii cu lumea arabă.

Documentul apreciază, de asemenea, 
că, în absența unui acord privind 
armamentele strategice, S.U.A. și 
U.R.S.S. ar trebui să reglementeze 
probleme care nu sînt legate direct 
de acestea, cum ar fi cele referitoa
re Ia rachetele cu rază medie sau 
scurtă de acțiune.

Comunicatul se pronunță pentru 
crearea în Europa de zone libere de 
arma nucleară și de arma chimică.

anunțarea de către Uniunea Sovieti
că a moratoriului unilateral asupra 
exploziilor nucleare. în zona poligo
nului — informează agențiile inter
naționale de presă — au fost arestați 
militanți ai mișcărilor antirăzboinice 
care, dind expresie preocupării pro
funde a majorității opiniei publice 
americane, au organizat o serie de 
acțiuni de protest împotriva noului 
test nuclear.

Sprijin ferm țărilor din „prima linie" împotriva acțiunilor 
agresive ale regimului de la Pretoria

KINSHASA 17 (Agerpres). — Zairul 
se va alătura tuturor eforturilor ță
rilor africane din „prima linie" in 
elaborarea unei strategii care'să răs
pundă măsurilor de presiune adop
tate de Republica Sud-Africană îm
potriva statelor din sudul continen
tului — informează agenția Asso
ciated Press, care citează surse gu
vernamentale din Kinshasa. Această 
poziție a guvernului zairez este ex
plicată și prin faptul că. recent, au
toritățile de la Pretoria au hotărit să 
închidă porturile Durban și East 
London pentru traficul provenind 
din țările africane vecine, măsuri ce 
exprimă extinderea politicii de boicot 
economic.

LUSAKA. — In capitala Zambiei, 
Congresul Național African (A.N.C.) 
a dat publicității o declarație in 
care se arată că amenințările cu 
agresiunea militară proferate de re
gimul rasist de la Pretoria împo
triva statelor africane din „prima 
linie" fac parte, dintr-o ofensivă 
care țintește să lovească și în toate 
mișcările democratice din sudul con
tinentului. In declarație se arată că 
in scopul destabilizării politice a ță
rilor africane vecine, R.S.A. între
ține și totodată sprijină cu arme 
grupuri rebele, așa cum se intîmplâ 
în Angola și Mozambic.

A.N.C. adresează un nou apel co
munității internaționale de a trece 
la măsuri pentru a determina eli
minarea apartheidului din R.S.A.

>
KAMPALA. — Guvernul Ugandei, 

într-o declarație oficială, a reafir

E DE PRESA
scurt

1 O DELEGAȚIE A TRIBUNALU- 
. LUI SUPREM AL REPUBLICII

SOCIALISTE ROMANIA, condusă 
I de președintele acestuia. Ion Sălă- 

jan. a efectuat o vizită în R.P. Un
gară. la invitația președintelui Tri-

i bunalului suprem din țara vecină, 
Jenb Szilbereky. Delegația a fost 

I primită de vicepreședintele Consi
liului prezidențial. Rezso Traut- 
mann, de ministrul justiției. Imre 
Markoja, și de procurorul general 
din Ungaria, Karoly Szijarto. In 

| cursul convorbirilor s-a făcut un
schimb de experiență privind acti- 

I vitatea și posibilitățile de dezvol-
I tare a conlucrării dintre cele două

tribunale supreme.

ZILELE CULTURII ROMA-
I NEȘTI. în orașul Grudzidz din vo

ievodatul Torun (R.P. Polonă) s-au 
desfășurat Zilele culturii româ
nești. In cadrul acestei manifestări 
au fost' prezentate expoziții de

I costume populare și de filatelie,
filme despre țara noastră, au avut 
loc recitaluri de muzică clasică și 
populară românească. Au fost re-

I citate versuri din creația poeților
| români, traduse in limba polonă.

• ALEGERI. Președintele Republi
cii Populare Bangladesh, Hussain

' Muhammad Ershad. a fost reales 
in funcția supremă in stat, cîști- 
gind alegerile prezidențiale des-

I fășurate miercuri. EI a obținut 83 
la sută din sufragiile exprimate.

I Potrivit comisiei electorale. Hussain 
| Muhammad Ershad a întrunit 21,7 

milioane de voturi, față de 4.27
I milioane cit au totalizat ceilalți 
| candidați. Participarea la urne a 

fost de 54,2 la 6Ută, au afirmat
I sursele citate. 

mat poziția autorităților de la Kam
pala de a acorda tot sprijinul posibil 
luptei pentru dreptate și auto
determinare a poporului negru din 
Republica Sud-Africană. In același 
timp, este denunțată măsura adopta
tă de regimul rasist de Ia Pretoria 
de a masa trupe și armamente la 
frontiera cu Zimbabwe și Mozambic, 
in scopul pregătirii unei agresiuni 
împotriva statelor africane din „pri
ma linie".

LAGOS. — Ministrul de externe al 
Nigeriei, Bolaji Akinyemi, s-a intîl- 
nit. joi. cu ambasadorii din Lagos ai 
celor cinci țări membre ale Consiliu
lui de Securitate, cu care a abordat 
probleme legate de încercările actua
le ale autorităților din Republica 
Sud-Africană de a „destabiliza" Mo- 
zambicul — informează agenția U.P.I. 
Potrivit aceleiași agenții, care citea
ză surse din capitalele țărilor din 
„prima linie", regimul rasist de la 
Pretoria a masat trupe la granița cu 
Mozambicul.

PHENIAN. — Actele agresive ale 
rasiștilor sud-africani împotriva sta-, 
telor vecine constituie o sfidare la 
adresa tuturor popoarelor africane și 
popoarelor iubitoare de pace din în
treaga lume, se arată intr-o decla
rație a M.A.E. al R.P.D. Coreene 
transmisă de agenția A.C.T.C. și în 
care se exprimă deplinul sprijin al 
guvernului si poporului R.P.D. Co
reene față de declarația adoptată de 
țările africane din „prima linie" la 
recenta lor reuniune la nivel înalt.

CEA DE-A DOUA RUNDA A 
CONVORBIRILOR DINTRE SPA
NIA ȘI STATELE UNITE referi
toare la reducerea efectivelor mili
tare americane staționate pe teri
toriul spaniol s-a încheiat, la 
Washington, fără a se înregistra 
rezultate concrete. Cele două părți 
au hotărit să organizeze o nouă 
rundă de convorbiri în această pro
blemă. care să se desfășoare la 
Madrid, in prima jumătate a lunii 
decembrie.

ȚĂRILE MEMBRE ALE C.E.E. 
au convenit, în cadrul unei reu
niuni desfășurate la Bruxelles, la 
nivel de reprezentanți permanenți. 
să acorde o serie de avantaje co
merciale statelor mediteraneene ne
membre ale Pieței comune. Măsu
ra vizează compensarea dificultă
ților provocate economiilor acestor 
țări de aderarea Spaniei și Portu
galiei la C.E.E.

GUVERNUL SPANIEI nu va în
cheia un acord guvernamental cu 
S.U.A. privind participarea tării la 
programul „Inițiativa de Apărare 
Strategică", cunoscut sub numele 
„războiul stelelor", a declarat mi
nistrul de externe spaniol. Fran
cisco Fernandez Ordonez, in cuvin- 
tu! rostit în ședința Comisiei pen
tru afaceri externe a Congresului 
deputaților. El a subliniat, totoda
tă. că „Spania privește cu ingri
jorare perspectiva extinderii cursei 
înarmărilor în spațiul cosmic".

PARLAMENTUL MAROCAN. In 
discursul de deschidere a noii se
siuni a parlamentului marocan, re
gele Hassan al II-lea s-a referit 
la o serie de probleme economice, 
cu precădere la programul de dez

Convenția Partidului 
Renovator Democratic 

din Portugalia
LISABONA 17 (Agerpres). — în 

orașul Porto se desfășoară lucrările 
celei de-a doua Convenții a Partidu
lui Renovator Democratic din Por
tugalia, la care participă 800 de 
delegați. Sint prezente, de asemenea, 
delegații de peste hotare reprezen- 
tind partide comuniste, socialiste, 
social-democrate și republicane. 
Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

In prima zi a lucrărilor Conven
ției a fost prezentat proiectul de 
program al partidului cu privire la 
modernizarea societății portugheze, 
dezvoltarea economică echilibrată a 
țării și îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale populației.

Pe plan extern, programul preve
de sprijinirea de către partid a in
dependenței naționale a Portugaliei, 
acordarea unui larg sprijin tuturor 
inițiativelor ce contribuie la pacea 
și securitatea lumii contemporane.

Sesiunea Consiliului 
Latino-American

LIMA 17 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Peru, Alan Garcia, a 
inaugurat sesiunea ministerială a 
Consiliului Latino-American, orga
nul suprem al Sistemului Economic 
Latino-American (S.E.L.A.). Sînt 
abordate probleme legate de dezvol
tarea cooperării dintre statele 
membre.

voltare a agriculturii ca ramură 
de bază a economiei țării. Intre i 
altele, suveranul marocan a rele- I 
vat că sint avute in vedere im- • 
bunătățirea sistemelor de irigații, 
construirea pînă în anul 2000 a 
unui mare baraj de acumulare, I 
asigurarea nevoilor alimentare in
terne din resurse proprii.

O ZI DE ACȚIUNE LA NIVEL 
NAȚIONAL, organizată de Mișca- i 
rea Democratică Populară (M.D^P.
— grupare a mai multor forma- 1 
țiuni politice de stingă interzise 
de autorități). în semn de protest I 
față de menținerea stării de ase
diu și a actelor represive ale re- 1 
gimului dictatorial, a avut loc in , 
Chile. In mai multe cartiere ale 
capitalei au fost ridicate baricade, • 
avînd loc, de asemenea, manifesta
ții ale studenților Ia universitățile 
din Santiago și Valparaiso.

DEMONSTRAȚII. Peste 15 000 i 
de muncitori și funcționari din 35 
de întreprinderi situate în mari 
orașe norvegiene au participat la . 
demonstrații de masă în apărarea 
dreptului la muncă. Au fost orga- I 
nizate greve în sprijinul cererilor 
de creare a unor noi locuri de I 
muncă.

REUNIUNE. La Riad urmează . 
să se desfășoare, cu începere de 
luni, o reuniune a miniștrilor fi- I 
nanțelor din țările membre ale 
Consiliului de Cooperare al Golfu- I 
lui (C.C.G.) — Arabia Saudită, | 
Bahrein. Emiratele Arabe Unite. 
Kuweit. Oman și Qatar. Potrivit . 
săptămînalului „Aswaq Al Khalij", 
vor fi examinate probleme ori- ' 
vind aplicarea acordurilor comune 
și a proiectelor de dezvoltare eco
nomică în țările organizației.

STARE DE URGENȚA. Guver- l 
nul peruan a prelungit cu 60 de 
zile starea de urgență în provin
ciile Alcides Carrion și Pasco. De- . 
cizia a fost luată ca urmare a 
continuării actelor de violență în • 
cele două regiuni ale țării.

MAREA BRITANIE

Ample dezbateri în problemele 
dezarmării nucleare

Necesitatea încetării cursei înar
mărilor, și in primul rind a înar
mărilor nucleare, reducerea cheltu
ielilor militare, cu întregul complex 
de probleme legate de această temă 
prioritară a contemporaneității, a 
ocupat locul principal in dezbaterile 
din cadrul convențiilor naționale ale 
principalelor partide politice și cen
tralei sindicale (T.U.C.) din Marea 
Britanie, desfășurate in „luna con
greselor". A fost pentru prima dată 
in istoria postbelică a țării cind nu 
problemele de ordin intern au domi
nat lucrările, pe prim plan situîn- 
du-se cele privind poziția Marii 
Britanii intr-un domeniu vital pen
tru pacea și securitatea întregii 
lumi. Iar aceste dezbateri, luări de 
poziție și rezoluțiile adoptate au 
arătat, o dată mai mult, că in Ma
rea Britanie ia amploare tendința 
spre dezarmare nucleară, spre dez
voltarea colaborării și cooperării 
pașnice între statele din Est și Vest.

Aceasta este concluzia desprinsă 
de majoritatea presei londoneze și 
internaționale după lucrărițe Con
gresului sindicatelor, de la Brighton, 
a conferinței social-democrate de 
la Harrogate, a forumului liberal de 
la Eastbourne, și a convenției labu
riste de la Blackpool, desfășurate, 
la date diferite, între 1 septembrie 
și 3 octombrie. Poziții în favoarea 
dezarmării, a trecerii la încetarea 
cursei înarmărilor și reducerea chel
tuielilor militare s-au făcut auzite 
chiar și la conferința Partidului con
servator (de guvernămînt). desfă
șurată la Bournemouth. între 7 și 
16 octombrie, deși acesta a fost sin
gurul for politic britanic ce s-a pro
nunțat pentru menținerea actualei 
poziții în domeniul înarmărilor. Res
pectiv, conservatorii au în vedere 
modernizarea armamentului nuclear, 
prin achiziționarea de submarine și 
rachete „Trident"., pentru a înlocui 
pe cele de tip ..Polaris", proiect ce 
va costa peste 10 miliarde lire ster
line, și continuarea înarmării cu 
arme convenționale.

Celelalte partide însă au dat răs
punsuri complet diferite, mergin- 
du-se pînă la adoptarea de către 
convenția laburistă a rezoluției pri
vind renunțarea unilaterală de către 

Marea Britanie la armele nucleare. 
Considerind că armele atomice nu 
oferă decit „o iluzie de securitate", 
documentul adoptat de laburiști ara
tă că, în cazul unei victorii a parti
dului la viitoarele alegeri generale 
și al constituirii guvernului, acesta 
va acționa pentru desființarea baze
lor nucleare americane din Marea 
Britanie, retragerea rachetelor nu
cleare ale S.U.A. instalate in țară, 
anularea programului „Trident" și 
oprirea participării britanice la reali
zarea proiectului american Inițiativa 
de Apărare Strategică, cunoscut sub 
numele de „războiul stelelor".

Punctul de vedere laburist a fost 
împărtășit și de Congresul Sindi
catelor Britanice (T.U.C.). Numeroși 
vorbitori care au luat cuvintul de 
Ia tribuna reuniunii acestei mari 
centrale sindicale, ce grupează peste 
10 milioane de membri, au eviden
țiat implicațiile profunde ale cursei 
înarmărilor asupra întregii vieți 
economice și sociale a țării. „Indi
ferent de problema pe care ' o dis
cutăm — șomajul de masă, ampu
tarea dramatică a alocațiilor pentru 
asistentă socială, a celor pentru sănă
tate și educație — toate au același 
numitor comun : irosirea unor fon
duri și resurse uriașe pentru înar
mare — a declarat delegatul Tom 
Peters, la Congresul T.U.C. De 
aceea — a continuat vorbitorul — și 
pozițiile noastre trebuie să aibă un 
numitor comun : necesitatea tre
cerii la dezarmare, la reducerea 
cheltuielilor militare".

Categorică a fost și rezoluția 
adoptată de conferința Partidului 
liberal, care s-a pronunțat „împo
triva menținerii forței nucleare bri
tanice de disuasiune" și aceasta în 
ciuda . recomandării făcute delega- 
ților de liderul partidului. David 
Steel, de a se admite, totuși, o 
„forță nucleară minimă". „Decizia 
bazei partidului — scria France 
Presse — a arătat că membrii de 
rind doresc să se treacă cit mai 
urgent la dezarmarea nucleară".

Dintre partidele de opoziție, oare
cum ambiguă a fost doar poziția 
social-democraților. deși si această 
grupare, mai degrabă periferică in 
peisajul politic britanic, s-a pronun

DIN ACTUALITATEA
țat pentru reducerea actualului nivel 
al inarmărilor.

Atitudinea partidelor de opoziție 
și ale sindicatelor din Marea Bri
tanie in problemele înarmărilor au 
provocat serioase îngrijorări in rin- 
durile unor cercuri din S.U.A. Repre
zentanți ai administrației S.U.A. au 
ținut să-și exprime insatisfacția față 
de atitudinea Partidului laburist, pe 
care au apreciat-o ca fiind „ires
ponsabilă", intrucît aceasta ar repre
zenta „un grav pericol ce amenință 
alianța N.A.T.O. cu destrămarea". 
Acesta a fost laitmotivul unor de
clarații făcute de ministrul apărării 
al S.U.A., Caspar Weinberger, și 
adjunctul său, Richard Perle. Dar 
replica laburistă nu a întîrziat. Con
siderind declarația șefului Pentago
nului drept „Un amestec în trebu
rile interne" ale Marii Britanii, 
Denis Healey, purtătorul de cuvînt 
laburist pentru problemele externe, 
a criticat aspru intervenția ameri
cană. Iar liderul Partidului laburist, 
Neil Kinnock, a afirmat că „Parti
dul laburist este hotărit să renunțe 
la armele nucleare".. Pe de altă 
parte, el a asigurat pe aliații Marii 
Britanii că Londra va rămîne tn 
N.A.T.O. și va menține doar bazele 
militare nenucleare ale Statelor 
Unite existente pe teritoriul bri
tanic.

Desigur, in cadrul dezbaterilor din 
convențiile - naționale un loc Impor
tant a revenit și problemelor in
terne. Dar, „debilitatea" monedei 
britanice, ca și alte fenomene nega

AUSTRIA

In perspectiva alegerilor 
parlamentare anticipate

Intenția de dată mai veche a Parti
dului socialist austriac de a progra
ma alegeri parlamentare anticipate 
(mandatul actualei legislaturi expiră 
în aprilie 1987) a fost servită de 
evenimente oarecum colaterale fră- 
mintărilor și disputelor apărute, în 
ultimele luni, in această importantă 
grupare politică, ce formează princi
pala componentă a cabinetului de 
coaliție. Este vorba de schimbarea 
operată în conducerea Partidului li
beral. Ia recentul congres de la 
Innsbruck al acestei formații, prin 
alegerea ca președinte a lui Joerg 
Halder, reprezentant al aripii de 

tive din viata economică și socială, 
în special șomajul- de masă, care cu
prinde pește 13 la sută din întreaga 
forță de muncă activă a tării, au fost 
puse de numeroși delegați la con
vențiile laburistă, liberală și sindica
lă pe seama irosirii unor importante 
fonduri pentru înarmare. Tocmai de 
aceea, renunțarea la costisitoarele 
proiecte de inarrhări a fost și deviza 
sub care s-au desfășurat recent am
plele demonstrații pentru pace din 
Scoția. Peste 20 000 de persoane, 
venite din toate colțurile tării, 
au format un uriaș „lanț uman", 
de 45 de km, între localită
țile Gragenmouth șl Glasgow, zona 
care — așa cum transmite France 
Presse — „cunoaște cea mal puter
nică concentrare de armamente nu
cleare din Europa". Sute de mani
festant! au ocupat un teren din 
apropierea bazei navale Culport, 
unde ar urma să fie adăpostite sub
marinele dotate cu rachete „Tri
dent". Participanțli purtau lozinci 
pe care era scris : „Afară cu arme
le morții din Marea Britanie !" ; 
„Vrem locuri de muncă, nu arme !“.

Sint opinii de care vor trebui să 
țină seama, intr-o mal mare mă
sură, partidele politice britanice, 
care, după convențiile naționale din 
această toamnă, s-au angajat, prac
tic. in campania pentru viitoarele 
alegeri parlamentare, pe care obser
vatorii ie prevăd că vor avea loc in 
1987.

Nicolae PLOPEANU

dreapta, considerat de liderii socia
liști drept un partener inacceptabil 
din punct de vedere ideologic. In 
consecință, P.S.A. a rupt alianța cu 
partenerii săi liberali de coaliție. 
Cancelarul Franz V.ranitzky, care 
preluase această fuiicție la 16 iu
nie, a propus președintelui Aus
triei. Kurt Waldheim, dizolvarea 
parlamentului și organizarea la 23 
noiembrie a alegerilor generale an
ticipate, decizie aprobată de șeful 
statului.

Colaborarea socialiștilor cu libe
ralii datează din 1970 și s-a bazat nu 
pe afinități politice, ci pe conside

rente pur tactice, președintele P.S.A. 
din acea vreme. Bruno Kreisky, 
scontînd că in acest mod va reuși să 
împingă tn opoziție Partidul popu
list. marea grupare conservatoare 
care guvernase pină in 1970.

Ce-i drept, la acea dată, unii li
deri ai liberalilor inițiaseră un timid 
demers in direcția conturării unei 
orientări asemănătoare grupărilor li
berale tradiționale, in încercarea de 
a estompa amintirea primilor ani de 
după război, cind. sub diferite fir
me, această formație găzduise unele 
elemente compromise prin colabora
rea cu hitleriștii și manifestase chiar 
tendințe neofasciste.

„Alegerea lui J. Halder In fruntea 
Partidului liberal, cu voturile a 58 
la ■ sută din delegați, reprezentind 
aripa cea mal de dreapta a acestui 
partid, in rindul căruia se mai află 
numeroși nostalgici ai celui de-al 
Ill-lea Reich — nota agenția France 
Presse — a constituit picătura de 
apă care a făcut să se reverse pa
harul".

Intr-adevăr, tn rindul socialiștilor 
s-au acumulat în ultimele luni nu
meroase nemulțumiri și s-au contu
rat , îndoieli asupra oportunității 
unor măsuri șl decizii pe planul po
liticii interne. Un puternic șoc a 
fost resimțit cind, la Începutul lunii 
iunie, candidatul P.S.A. a pierdut 
alegerile prezidențiale tn competiția 
cu candidatul Partidului populist, 
aflat de 16 ani în opoziție. După 
cum se știe, primul președinte al 
celei de-a doua republici, Karl 
Renner (1945—1951), ca și succesorii 
săi au fost lideri ai P.S.A. sau per
sonalități susținute de acesta. Acest 
insucces neașteptat a declanșat un 
semnal de alarmă in rindul condu
cerii socialiste. S-a operat o cuprin
zătoare remaniere guvernamentală, 
în cadrul căreia președintele P.S.A., 
Fred Sinowatz. a renunțat la postul 
de cancelar spre a se concentra asu
pra sarcinilor organizatorice in ca
drul partidului, măsură urmată și de 
alți lideri socialiști deținători de 
portofolii ministeriale.

In opinia presei vieneze. după ce 
a deținut timp de 16 ani responsa
bilitatea guvernării, fie în exclusi
vitate, fie .în coaliție cu liberalii, in 
rindurile Partidului socialist a apă
rut și s-a conturat o anumită stare 
de demobilizare, iar unele probleme 
din.sectorul etatizat, cu o pondere 
Însemnată în economia națională, 
departe de a fi soluționate, s-au 
complicat și mai mult. „Deși lu
crurile sint foarte complicate", cum 
aprecia F. Sinowatz, liderii socialiști 
speră ca activitatea depusă. în ulti
mele luni, pentru o mobilizare in
tensă a membrilor partidului să 

ducă Ia îmbunătățirea șanselor elec
torale și a audienței in viața poli
tică internă.

Partidul populist de opoziție s-a 
declarat de acord cu convocarea 
anticipată a alegerilor parlamentare. 
Se știe, de altfel, că popuiiștii au 
interpretat succesul candidatului lor 
în scrutinul prezidențial drept ..un 
pas spre o schimbare", in primul 
rind în sensul dizolvării alianței 
dintre socialiști și liberali, care i-a 
ținut vreme Îndelungată departe de 
frinele guvernării.

Desfășurarea rapidă și neașteptată 
a evenimentelor îngreuiază sarcina 
observatorilor politici in a pronos
tica în ce direcție evoluează opțiu
nile electoratului austriac. Va reuși 
Partidul populist să părăsească, 
după 16 ani, băncile opoziției, obți- 
nind majoritatea parlamentară ne
cesară spre a guverna singur ? Este 
o întrebare la care presa vieneză nu 
se grăbește să dea un răspuns ca
tegoric. întrucit punțile între popu- 
lișți și socialiști n-au fost niciodată 
complet rupte, datorită sistemului 
„reprezentării proporționale" în de
semnarea membrilor conducerilor 
marilor instituții bancare, ale între
prinderilor etatizate după raportul 
de forțe'în parlament, unele cercuri 
politice nu exclud eventualitatea 
reluării „marii coaliții" (formulă 
părăsită In 1966), dacă situația eco
nomică și socială in Austria va în
registra noi dificultăți, ceea ce va 
necesita abordarea lor cu forțele 
unite ale celor două mari formații 
politice ale tării.

în arest sens a fost interpretată 
declarația cancelarului F. Vranitzky 
care, referindu-se la necesitatea in
troducerii unor măsuri de moder
nizare a economiei austriece, a pre
conizat „un efort național", menit 
să reunească toate forțele țării pen
tru a face față „sfidării viitorului". 
Reforma industriei etatizate inclu
de și suprimarea masivă a unpr 
locuri de muncă. Consorțiul VOEST- 
Alpine, de pildă, urmează a reduce, 
pină in anul 1990, cu 9 400 persoane 
numărul angajaților dintr-un -efec
tiv total de 34 000 salariați.

După opinia P.C. din Austria, a- 
ceste restructurări vor afecta cate
gorii extinse de oameni ai muncii, 
complicind situația pe plan social, 
în consecință, P.C.A. și-a fixat ca 
temă centrală a campaniei electorale 
menținerea și consolidarea sectoru
lui etatizat al economiei, prezen- 
tind, totodată, un program pentru 
reducerea șomajului și îmbunătăți
rea situației materiale a oamenilor 
muncii.

Petre STANCESCU

Preocupări energetice 
pe plan mondial

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Spe
cialiștii sovietici au creat prototipul 
unui nou tip de acumulator de ener
gie electrică, care poate „depozita" 
timp de pină la 4 zile o mare can-1 
titate de energie electrică practic 
fără pierderi, relatează agenția 
T.A.S.S. Un asemenea acumulator 
ar putea servi la furnizarea unui 
supliment de energie in orele de 
vîrf, cind consumul crește.

Acumulatorul se compune dintr-o 
bobină avind înfășurarea dintr-un 
superconductor — fir de nlobiu mai 
subțire decit firul de păr de om. 
Conductorul respectiv se află intro
dus intr-un tub din metal sau masă 
plastică prin care se trece heliu la 
temperatura de minus 260—290 gra
de Celsius, Gazul servește in acest 
caz și drept izolator, tn această si
tuație, conductlbilitatea specifică a 
niobiului crește.

tn conductoare obișnuite, trece
rea electricității este însoțită de fe
nomenul de încălzire și de crearea 
unui cimp magnetic puternic, ambele 
determinind pierderi considerabile de 
energie.

LUANDA. — O instalație indus
trială experimentală, alimentată cu 
energie solară, a fost pusă la punct 
de specialiștii din R. P. Angola. Un 
asemenea prototip, pentru uscarea 
peștelui, funcționează deja in pro
vincia Tomba. Agenția panafricană 
de informații PANA relatează că 
acesta este primul proiect de utili
zare a energiei solare in Angola și 
în alte țări membre ale SADCC 
— Conferința pentru coordonare și 
dezvoltare a țărilor din sudul 
Africii.

Se menționează că acest proiect 
va fi prezentat și în cadrul Confe
rinței internaționale pentru utiliza
rea energiei' solare, ce se va des
fășura in anul 1987, la Hamburg 
(R.F.G.).

BRASILIA. — întreprinderea d* 
stat „Petroleos do Brasil" (Petro
bras) a anunțat descoperirea primu
lui zăcămint important de țiței din 
regiunea amazonică braziliană — s-a 
anunțat oficial la Brasilia. S-a pre
cizat că el este situat pe rîul Urucu 
și că produce, în prezent, aproxima
tiv 950 barili de petrol pe zi, de la 
un singur puț.

Producția medie de petrol a Bra
ziliei a fost estimată in luna august 
la peste 599 000 barili pe zi, din care 
422 000 au fost extrași din platfor
ma continentală Bahia de Campos 
și Potiguar.
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