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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Președintele Republicii So
cialiste
România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, luni, pe
Philip McKearney, ambasadorul Re
gatului Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord la București, cu oca

zia Încheierii misiunii sale în țara
noastră.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu l-a
fost inmînat, cu acest prilej, un me
saj din partea primului ministru al
Marii Britanii, Margaret Thatcher.

Ambasadorul Regatului Unit al
Marii Britanii și Irlandei de Nord a
adresat calde mulțumiri președinte
lui Nicolae Ceaușescu, Consiliului
de Stat și guvernului român pentru
sprijinul ce i-a fost acordat în în
deplinirea misiunii sale în România.
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SARCINI PRIORITARE ÎN ECONOMIE

Rezultatele cercetării științifice
-neîntîrziat aplicate în producție!
înfăptuirea obiectivului strategic — înscrierea României Ia sfîrșitul
actualului cincinal printre țările mediu dezvoltate — și asigurarea dez
voltării intensive, pe multiple planuri, a economiei naționale impun ca
o necesitate obiectivă, afirma secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la tribuna înaltului forum al democrației munci
torești, angajarea cu toate forțele în înfăptuirea noii revoluții tehnicoșliințifice, a noii revoluții agrare, în realizarea de noi transformări re
voluționare, in organizarea și conducerea întregii activități pe baza
celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii mondiale.
Abordînd problema creșterii rolului științei în acest al 8-lea cin
cinal și in perspectiva anilor 2000, secretarul general al partidului sub
linia, totodată, în cuvîntarea sa la Congresul al III-lea al oamenilor
muncii, necesitatea intensificării activității de valorificare, cu maximum
de randament și operativitate, a noilor cuceriri ale gindirii și muncii
de investigație științifică. „Și în acest domeniu trebuie să scurtăm la
maximum ciclul cercetare-producție-marfă" — arăta secretarul general al
partidului. Este cit se poate de clar că numai asigurind valorificarea
propriei sale activități cercetarea științifică își vădește marea sa res
ponsabilitate social-politică. dobîndită o dată cu apropierea sa puternică

Valoarea eforturilor
comune ale specialiștilor
din C3rc3tare
și ale beneficiarilor
Ing Mihai Drăgulin : Finalizarea
cercetării științifice este, în prezent,
statuată ca o obligație ce ar trebui
să devină o componentă esențială
a eticii profesiunii noastre. Cercetă
torul sau proiectantul nu-și pot con
sidera „misiunea încheiată** la simpla
predare către beneficiar a lucrării
de cercetare efectuate. Rezultatul
efectiv al activității lor poate fi
considerat ajuns în stadiu final doar
cînd a devenit produs sau tehnologie
și s-a înscris in termeni de calitate
și utilizare conform cărora și pen
tru care a fost conceput și realizat.
Acest aspect este uneori poate cea
mai grea etapă în rezolvarea unei
teme de cercetare. Se știe că noul
nu își teroiește întotdeauna ușor
drumul spre producție, adevăr
subliniat de însuși secretarul ge
neral
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Nu de puține
ori subiectivismul, teama de risc,
neîncrederea și chiar comoditatea se
mai interpun încă în calea valorifi
cării depline a creației științifice și
tehnologice. După opinia mea, ase
menea atitudini care mai persistă,
din păcate, în mentalitatea unor
cadre care nu „cuplează** operativ,
cu responsabilitate la introducerea
noului reprezintă unul din ..locurile
cele mai înguste** ce determină frînarea progresului tehnic, lungirea
nedorită a ciclului cercetare-proiectare-producție. Aceasta, bineînțeles,
contravine flagrant cu atitudinea re
voluționară pe care ne-o cere secre
tarul general al partidului, care ne
îndeamnă să acționăm întotdeauna
împotriva a tot ce este vechi și pe
rimat, pentru promovarea cu îndrăz
neală a noului în toate domeniile.
In prezent, institutul nostru se
află angajat cu toate forțele pentru
transpunerea în viață a Programului
privind perfecționarea organizării și
modernizarea producției. Aceasta în
seamnă pentrti noi o amplă activi
tate ce are în vedere introducerea
și extinderea în industrie a celor
mai eficiente procedee tehnologice,
menite să conducă la reducerea
consumurilor specifice de materiale,
energie și combustibil, creșterea pro

ductivității muncii la nivelul sarci
nilor stabilite pentru acest cincinal.
Ne-am orientat spre acele tehnologii
care, deși constituie „probleme**,
oferă cele mai bune posibilități de
valorificare a soluțiilor tehnologice.
Și încă o dată am constatat că ori
de cite Ori beneficiarul nu numai că
este receptiv la schimbări, dar și
participă efectiv cu cadrele sale
tehnice la efortul comun, chiar cele
mai complexe soluții se finalizează
cu minimum de timp și efort. Iată
un exemplu: la întreprinderea de osii
și boghiuri din Balș un loc de
„strangulare** al producției 11 con
stituia turnarea unor piese compo
nente, cum ar fi cutiile de vaselină
pentru boghiurile de vagoane. Aici
se înregistrau cele mai multe re
buturi, consumuri mari de metal
lichid, de energie și de amestecuri
de formare. Specialiștii institutului
au analizat zile în șir condițiile
concrete existente în uzină, în Ideea
găsirii variantei tehnologice care să
conturbe cît mai puțin planul de
producție al uzinei.
Ne-am hotărît asupra procedeului
de turnare centrifugală. Primele în
cercări le-am făcut pe instalații existente în institut și tot aici am
realizat și preomologarea tehnolo
giei. în numai opt zile — s-a lucrat
zi șl noapte — s-a executat proiectul
mașinii de turnat centrifugal pentru
piesa respectivă. Execuția și monta
rea el s-au efectuat direct în între
prindere cu sprijinul nemijlocit al
specialiștilor săi. întregul ciclu a du
rat trei luni. După alte trei luni —
— timp minim pentru probele de
andurariță necesare omologării finale
— mașina lucra la producția' de
serie. Aplicarea procedeului s-a con
cretizat in reducerea consumului de
oțel lichid cu circa 40 Ia sută, di
minuarea cu aproape 60 la sută a
consumului de energie electrică și
de 10 ori a consumului de mate
riale de formare. Cît despre rebuturi,
acestea au devenit practic inexis
tente.
în concluzie, aș dori să subliniez
că introducerea progresului tehnic
nu se poate realiza prin acțiuni
singulare, ci numai prin eforturile
comune ale specialiștilor din cercetare-proiectare, dar și din produc
ție. Iar această cooperare trebuie să
înceapă chiar de la faza de abordare
teoretică a problemei, să continue
cu sarcini șl responsabilități precise,
pe tot parcursul cercetării și proiec-

Drumuri in meserie
— De cind nu ne-am
mai văzut 7
Ștefan Predut are o
.^aritmetică" a lui după
care măsoară timpul:
— Construiam tron
sonul de metrou la
Morarilor si eram acolo sef de echipă. Da,
de atunci nu ne-am
mai intîlnit. Ne reve
dem aici, la stafia Pi
pera. timpul a zburat
ti iată-mă maistru.
— Intre două... tron
soane de construcție, o
treaptă in ierarhie...
— Nu. O treaptă ur
cată in meserie.
— Timpul zboară, e
drept, dar de atunci,
de la Morarilor, n-a
curs chiar atit de
mUlt...
— Asa o fi zicind si
Constantin Matei care,
pe uh alt tronson, era
in echipă, iar aici
este sef de echipă, in
locul meu. Șantierul e
locul unde se trăiește
repede, unde omul
vrednic se afirmă re
pede.
— Numai șantierul 7
— Fiecare vorbește
de ceea ce crede el că
știe mai bine. Dar
dacă stau bine și mă
gindesc, cind spun
șantier spun, de fapt,
muncă.
Deci munca este aceea care accelerează
valul timpului. Și al
afirmării. Și, deopo
trivă. desăvirșirea ope
rei. Cunosc la Siriu un
om care a luat-o „de
jos", cum ii place să
spună, a mers la fa
cultate, a venit aici la
baraj
pentru zece
zile și... Și-i mai bine
de zepe ani acolo, numări'ndu-se printre oa
menii de bază.
— Am prins rădă
cini, asta e. Si m-a

prins și munca. Si i-a
prins și pe alți nenumărați, care trăiesc
o experiență prin care
eu am trecut și n-aș
zice că nu am motive
să-mi aduc aminte cu
bucurie de ea...
Ce se cuprinde in
tr-o asemenea bucu
rie 7 Trăită la Siriu
ori la metrou, pe Dîm
bovița ori la Canal, la
nașterea unui oraș ori
a unui nou sistem de
irigații 7 Mai rpresus
de orice se cuprinde
tot ceea ce mina și

ÎNSEMNĂRI
mintea omenească lasă
in urmă, durează pen
tru oameni. pentru
țară. Sînt lucrurile la
„vedere", care, de fie
care dată, stîrnesc un
tonic sentiment de
mindrie. de încredere
in puterea creatoare a
omului stăpin pe opera
timpului său. Și mai
simplu spus, intr-o
asemenea bucurie se
cuprind atitea drumuri
ale oamenilor. Atitea
destine umane. Ajunge
să-i auzi cum își trec
uneori viața in revistă
acești Meșteri Manole
de tară nouă ca să în
țelegi cite ceva din
măreția crezului lor.
din simplitatea si fas
cinația unor existențe
care se numără cu mi
lioanele. „La termo
centrala cutare am mai
urcat o categorie pro
fesională...". „Dincolo,
la galeria de fugă,
mi-arn dat lucrarea de
maistru...". „La plat
forma industrială din
orașul x mi s-a născut
băiatul...". „Cînd lu

cram la centrala nuclearo-electrică, fata a
dat examen la facul
tate și a reușit...".
„Eram în blocul turn,
ridicam ultimul etaj
cind băiatul a obținut
calificarea in meseria
familiei...".
Curge repede timpul
pentru oameni.
Și, poate, și mai re
pede pentru urcușul
in profesia lor. Spu
nea zilele trecute ing.
Gh. Lazăr. directorul
Întreprinderii pentru
producerea și indus
trializarea legumelor
și fructelor Tecuci :
„Pe fluxul tehnologic,
alături de muncitori,
avem in fiecare toam
nă sute si sute de elevi
și studenți care fac
practică. Adică, pro
ducție. Însușirea cu
noștințelor se realizea
ză aici intr-un tempo
accelerat. E și firesc,
e și normal. Viitorii
muncitori și specia
liști încep din start
drumul profesiei. cu
un bagaj de cunoștințe
in măsură să-i ajute
a... comprima timpul".
Drumuri în mese
rie...
Trepte jalonate de la
o lucrare la alta. De
la un tip de mașină la
altul, și mai complex,
cu tehnică mai înaltă,
competitivă.
Drumuri in meserie,
intr-un timp care
curge repede, zidește
trainic si grăbit. Grăbit
la impactul cu viitorul.
In fond, drumuri ale
omului de azi. dăruit
operei minunate de
construcție, de înflo
rire a patriei socia
liste.

Uie TANASACHE

de industrie, de economie, de problemele curente ale acesteia. Fie că
este vorba de cercetările vizind dezvoltarea bazei de materii prime și
energetice ale țării sau de cele ce-și propun modernizarea producției
sau creșterea nivelului tehnic și calitativ al produselor, esențial este
ca toate să fie transferate cu maximă promptitudine către sectoarele
activității productive, să fie incorporate cu efecte pozitive in activita
tea practică.
Concret, cum se acționează și cu ce rezultate, care sînt cauzele
obiective sau subiective ce mai determină incă intîrzieri în aplicarea
in producție a rezultatelor cercetării, ce ar mai trebui întreprins pentru
accelerarea ritmului cercetare-proicctare-producție ? — iată tematica dez
baterii noastre la care participă ing. Mihai Drăgulin, director general
al Institutului central de cercetări științifice, inginerie tehnologică și
proiectări pentru sectoare calde și metalurgie, dr. ing. Carol Manițiu,
director general al Institutului central pentru construcții de mașini, și
dr. ing. Nicolae Lemnean. director adjunct științific la Institutul de
cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru echipament
energetic.

tării șl să se Încheie cu cea de omo
logare finală a produsului sau teh
nologiei. Și încă o precizare foarte
importantă : colaborarea trebuie să
se facă de pe poziții absolut egale
și principiale, să se impună soluția
cea mai bună, indiferent de la cine
vine ea, orgoliile profesionale fiind
lăsate să se manifeste doar în sensul
bun, constructiv al cuvîntului.

Soluții practice eficiente,
cu același numitor:
buna organizare
Dr. Ing. Carol Manițiu : .Accentua
rea procesului de integrare a știin
ței în viața economică și socială a
țării și prelungirea răspunderii cer
cetării dincolo de granițele laborato
rului, pină la valorificarea deplină
a creației științifice și tehnologice
au devenit unul din factorii stra
tegici esențiali al politicii de dez
voltare economică desfășurate în
ultimii douăzeci și unu de ani da

partidul nostru, sub conducerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, prin
cipiu ce s-a reflectat și în dezba
terile recentului Congres al oame
nilor muncii. în magistrala sa cu
vin tare la acest înalt forum al de
mocrației muncitorești, secretarul
general al partidului sublinia, încă
o dată, necesitatea concentrării for
țelor din cercetarea științifică și in
ginerie tehnologică pe tot parcursul
ciclului cercetare-producție, dar mai
cu seamă in sfera aplicării, adică
acolo unde se cuantifică și se „re
coltează" rezultatele.
Pornind de la cerința de a se ve
dea în cercetarea științifică și teh
nologică nu numai o competiție de
performanță, ci în primul rînd o
competiție economică, pentru noi a
devenit tot mai evidentă necesita
tea participării directe a specialiști
lor institutului la tot procesul de
promovare a noului în producție.

Vlalcu RADU
(Continuare în pag. a IlI-a)

Producție suplimentară
cu consumuri reduse
Acțiunile întreprinse de colecti
vele muncitorești 'din județul Su
ceava pentru transpunerea in
practică a programelor de organi
zare și modernizare a proceselor
de producție s-au materializat în
obținerea unor importante sporuri
la producția fizică. Astfel, au fost
livrate suplimentar beneficiarilor
aproape 20 000 tone pirită, 74 tone
plumb și 15 tone zinc in concen
trate, produse de mecanică fină in
valoare de x peste 19 milioane lei,
strunguri paralele, utilaje tehno
logice, cherestea, placaje din lemn,
plăci
fibrolemnoase,
tricotaje,
confecții textile, obiecte de sticlă
rie de menaj ș.a. Gospodărirea mai
bună a materiilor prime, materia
lelor și energiei a făcut ca sporu
rile amintite să fie realizate în
condițiile economisirii unor impor
tante cantități de metal, combus. tibil convențional, energie electri
că și material lemnos. (Sava Bejinariu).

Noi capacități
de producție
Pe șantierele Trustului antre
priză generală de construcții indus
triale Cluj s-a intensificat acti
vitatea pentru finalizarea, înainte
de termen, a planului pe 1986 și
de pregătire a lucrărilor din pla
nul pe anul viitor. Mai buna fo
losire a forței de muncă și a
mijloacelor tehnice din dotare, con
lucrarea fructuoasă dintre con
structori, montori, beneficiari, proiectanți și unitățile producătoare
de utilaje s-au concretizat în de
pășirea cu 40 milioane lei a pla
nului de construcții-montai în pe
rioada care a trecut din acest an.
Au fost realizate 45 noi capacități
de producție, între care cele de la
Combinatuț metalurgic din Cimpia
TurzH, Intrepflnderea ,,9 'Mai**; Fa
brica de accesorii și piese de
schimb auto din Turda, întreprin
derea de utilaj tehnologic din Bis
trița, fabricile de zahăr din Teiuș
și Lechința, noi ferme zootehnice
in județele Cluj, Sălaj și BistrițaNăsăud. Unele din noile obiective
au fost puse în funcțiune înainte
de termen cu un total de 700 zile
față de graficele de execuție. (Ma
rin Oprea).

Nave
multifuncționale

In secția relee termice a întreprinderii de contactoare din Buzău
Foto : Eugen Dichiseanu

La Șantierul naval din Brăila
am fost ■ martorii unui nou succes
al constructorilor de vase mariti
me și fluviale. Este vorba despre
lansarea la apă a celui de-al cinci
lea cargou din seria de 5 000 tdw,
destinat exportului. Este o navă
multifuncțională. Motorul principal
a fost realizat de întreprinderea
de construcții de mașini Reșița și
are un consum redus de combus
tibil. (Candiano Priceputu).

Preocupările consiliilor populare
pentru valorificarea resurselor
energetice locale
La recenta Plenară a C.C. al P.C.R., ca și la Con
gresul al III-lea al oamenilor muncii a fost sub
liniată din nou necesitatea de a. se asigura creș
terea hotărită a potențialului energetic, concomitent cu
reducerea substanțială a consumului de energie, in
aceeași optică, Programul-directivă de cercetare și dez
voltare in domeniul energiei pentru actualul deceniu
și in perspectivă pină in anul 2000 stabilește o serie
de măsuri privind punerea in valoare a tuturor sur
selor de energie, inclusiv ale celor locale, a energiilor
neconvenționale : solară, geotermală, a vintului, bio
energia ș.a.

Deși a trecut destul timp de la adoptarea acestui
program,
valorificarea
bazei
energetice
locale
continuă, in general, să rămină redusă. Desigur,
marile centrale au și vor continua să dețină
ponderea principală in balanța energetică a țării, dar
aceasta nu justifică cu nimic faptul că sistemul ener
getic național nu primește un sprijin mai substanțial
prin amenajări energetice locale.
Un exemplu - poate incă modest in comparație cu
cerințele și posibilitățile existente, dar care reflectă,
totuși, un început bun - il oferă județul NEAMȚ, a
cărui experiență ne-a fost infățișată de vicepreședin
tele consiliului popular.

între „facultativ", „obligatoriu" și... realități
Punctul de pornire în cadrul pro
gramului județean de valorificare a
potențialului energetic local l-au con
stituit primele căutări efectuate,
incă în urmă cu 12 ani, cînd a
fost pusă în funcțiune o instalație
de producere a biogazului (la între
prinderea de creștere și îngrășare a
porcilor din municipiul Roman). Pe
această cale s-au economisit anual
peste 500 tone de combustibil conven
țional, iar energia afectată inițial
întreprinderii a putut fi dirijată
spre alte sectoare. Experiența res
pectivă ne-a demonstrat — și a de
monstrat tuturor celor care priveau
cu reținere demersurile noastre — că,
chiar fără eforturi materiale și fi
nanciare deosebite, este posibilă
ailtoaprovizionarea energetică a unei
întreprinderi de proporții, ca aceea
de la Roman.
Bunele rezultate dobindite tn fo
losirea primei instalații locale de
biogaz au stimulat preocupările a
numeroase consilii populare, incit în
prezent județul dispune de 37 ase

menea „uzine** de producere a bio
gazului, care funcționează pe lingă
întreprinderi ale marii și micii in
dustrii, pe lingă unități agricole,
cooperative meșteșugărești, de pro
ducție, achiziții și desfacere a mărfu-

Insemnări
din județul Neamț
rilor. Totodată, prin acțiuni sus
ținute de' popularizare și informare,
de sprijin și asistență tehnică (prin
compartimentele de specialitate),
consiliile populare au reușit să dez
volte o rețea de instalații cu biogaz
în gospodăriile populației. Aportul
energetic al acestor instalații de
pășește, la nivelul unui an, cantita
tea de 2 000 tone combustibil con
vențional, in condiții de eficiență
ridicată (prin folosirea resturilor ve

getale și a dejecțiilor de la animale).
Gazul rezultat in aceste instalații,
avind o apreciabilă putere calorică,
este folosit pentru prepararea apel
calde, la uscarea nutrețurilor, la ac
ționarea motopompelor, la morile
destinate preparării hranei animale
lor și chiar pentru acționarea unor
motoare statice. Din experiența de
pină acum se poate aprecia că insta
lațiile de biogaz, atit din unitățile
economice, cît și din gospodăriile
populației, nu pun probleme deose
bite nici de construcție, nici de ex
ploatare. în plus, aceste instalații nu
numai că nu sînt poluante, dar toc
mai prin valorificarea deșeurilor ve
getale și animaliere constituie o for
mă de depoluare. Avind în vedere

Porfir NEGREA

vicepreședinte al Comitetului executiv
al Consiliului popular
al județului Neamț

(Continuare in pag. a Il-a)

Sprijin entuziast fată de
strălucita inițiativă
a tovarășului
Nicolae Ceausescu
pentru înfăptuirea
dezarmării
Referendumul de la 23 noiembrie —
expresie a intereselor și voinței
întregului nostru popor
Din toate colțurile țării, de la orașe și sate continuă să sosească
la redacție scrisori prin care oamenii muncii de toate virstele și pro
fesiile iși exprimă, intr-o impresionantă unitate, adeziunea fierbinte față
de cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la sesiunea Marii
Adunări, Naționale - document programatic al politicii noastre externe,
prin care secretarul general al partidului, președintele Republicii, tra
sează cu claritate căile de acțiune in vederea realizării unor progrese
in direcția dezarmării.
In concordanță cu orientările formulate de secretarul general al
partidului, oamenii muncii reliefează necesitatea de a se întreprinde
pași concreți, măsuri practice pentru a se trece neintirziat la reducerea
arsenalelor, a mijloacelor de distrugere in masă, ceea ce nu numai că
nu ar afecta securitatea cuiva, ci, dimpotrivă, ar facilita creșterea în
crederii intre state și ar demonstra practic că, prin voință politică, este
pe deplin posibilă înlăturarea primejdiilor ce amenință umanitatea.
Grăitoare mărturie a unității dintre vorbă și faptă - caracteristică
a întregii politici externe a țării noastre - inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu, privind reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor ți cheltuielilor militare, și consultarea poporului in această pro
blemă de mare insemnătate, prin referendumul de la 23 noiembrie, evi
dențiază pilduitoarea preocupare a României socialiste in vederea elibe
rării Europei și a intregii lumi de spectrul amenințării nucleare, netezirii
căilor spre făurirea unei lumi fără arme și fără războaie.

IN PAGINA A III-A

Pentru pace se militează
prin fapte
O nouă inițiativă
românească de pace !
Iată un grup de cu
vinte ce se rostesc tot
mai des împreună,
iată o realitate de ne
contestat a lumii con
temporane : o națiung
relativ mică pe harta
planetei, formată in
cultul eroismului și al
muncii, găsește cu
cale sd se implice
apăsat in arhitectura
păcii.
In destinul păcii.
Marea Adunare Na
țională a țării și-a
apropriat recenta pro
punere a președintelui
României cu privire
la reducerea de către
statul nostru cu 5 la
sută a armamentelor,
efectivelor și cheltuie
lilor militare. Un re
ferendum va da posi
bilitatea tuturor cetă
țenilor să-și dea girul
asupra hotărîrii, iar
utilizarea acestui me
canism de larg demo
cratism este simbolică
pentru întregul climat
în care România gîndește problemele pă
cii.
Un popor care se
construiește — de mi
lenii — pe sine, un
popor rămas cu netulburare pe aceeași va
tră genetică — și ea
milenară — și-a vădit
prin curgerea timpului
virtuțile pașnice ce
l-au făcut înțelept și
puternic, modest și
demn, tenace, de neinfrînt.
Iată-l acum punind
pacea sub puterea le
gii ! Pentru validarea
referendumului
s-a
procedat la unele mo
dificări in chiar Con
stituția țării și in luna
noiembrie fiecare a-

vem prilejul să dăm
glas sentimentelor ce
ne animă.
Și fără greș se poa
te anticipa : referen
dumul va consacra
unanimitatea de ne
clintit a tuturor cetă
țenilor României, ani
mați de țelul nobil al
salvgardării păcii.
E mult acest 5 la
sută 7 '
Practic, procentul ar
putea să pară mic.
Pe plan semnificant el
e remarcabil. El ar
putea să se ofere ca
exemplu și altor țări
asupra modului in care
se poate începe noua
etapă a luptei pentru
pace, renunțindu-se la
zăngănirea
armelor,
suprimindu-le — pen
tru început, de pildă,
cu acest 5 la sută —,
inlocuindu-se vorbele
cu fapta.
Se poate vorbi, așa
dar, nu de un act de
bunăvoință al guver
nului român, ci de o
chemare vibrantă adresată intregii obști
mondiale de un în
treg popor, piatră de
hotar in
abordarea
unui nou parcurs in
drumul — lung — ce
îl avem de străbătut
pină la pacea totală și
definitivă.
Această reducere cu
5 la sută a potențialu
lui militar poate con
tribui efectiv la îm
bunătățirea atmosfe
rei de încredere intre
state, la suprimarea
stărilor
conflictuale,
la încurajarea tuturor
inițiativelor de pace.
Pe planul dezarmă
rii s-au înregistrat
pini acum mult prea
multe vorbe : acest
veac a văzut cum

vorbele n-au putut
împiedica izbucnirea
numai in Europa a
două conflagrații mon
diale. Se cer fapte.
Iată unul !
Se vădește, încă o
dată, că, atunci cind
trebuie luate deciziile
ce pot izgoni războa
iele din istorie, nu mai
există state mari și
mici; fiecare țară, in
diferent de întinderea
sa și de regimul ei
politic de guvernare,
e capabilă să propună
soluții. Noi oferim o
asemenea soluție, exemplul primului pas,
generozitatea unui În
ceput.
Sînt idei ce pot
rodi. Ele mărturisesc
forța vizionară a unor
pașnici luptători pe
care-i animă încrede
rea solară intr-un vi
itor mai bun și mai
drept.
Sînt sigur că și alte
Inițiative de asemenea
răsunet vor purta, in
anii care vin, sigiliul
românesc.
Stă in puterea noas
tră să facem astfel in
cit rațiunea să trium
fe.
Pacea nu se cer
șește, ea nu ne vine
din cer, ea nu poate
fi cumpărată : pacea
poate fi construită...
...așa cum zidim fintîni, așa cum înălțăm
palate, așa cum ridi
căm griul in aurul ve
rii, așa cum rostim
versul și șoaptele de
iubire.
Sintem ai păcii și
pacea va fi și ea a
noastră.

Gheorqhe
TOMOZEI
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PREGĂTIREA PROFESIONALA A CADRELOR
- preocupare stăruitoare
a organizațiilor de partid
...Oțelul, fluviu incandescent, țîșnește din cuptor, străluminind imen
sa hală, împodobind-o cu mii și mii
de scintei. întotdeauna momentul
final al elaborării unei șarje de oțel
este un spectacol magnific. întot
deauna geneza metalului este Înso
țită de bucuria firească a oamenilor.
Și totuși, în feeria aceasta a lumi
nii, contrastînd cu satisfacția celor
din jur, chipul oțelarului Mihai Hațieganu, secretarul comitetului de
partid din Combinatul siderurgic Că
lărași, rămîne preocupat, îngrijorat
chiar...
— De ce. tovarășe secretar 7
— Șarja este o bucurie de o clipă.
Scînteierile ei trecătoare nu mă pot
face să uit grijile noastre de dura
tă: randamentul încă nesatisfăcător
pe care-1 obținem la cuptoare, cali
tatea otelului care mâi lasă de do
rit și multe altele ce ne preocupă
profund.
— Și de cine depind toate acestea?
— Păi... depind și de alții, dar
mai ales de noi.
—- Să le luăm pe rînd...
— Nu! Să trecem direct la neearurlle, la greutățile care țin de noi
și pe care avem obligația să le de
pășim. Și în această privință aș arăta că e de datoria comitetului nos
tru de partid, a celor 26 organizații
de bază de a munci mai îndeaproa
pe cu oamenii, de a-i pregăti mai
bine, de a-i ambiționa către reali
zări superioare...
-- Așadar, porniți de Ia oameni...
— Aici, mai mult decît în oricare
nit loc în care se face oțel în Româ
nia, trebuie să ne preocupe mai întîi oamenii care-1 zămislesc.
— Mal mult decît în oricare alt
loc?
— Da! La Călărași nu a existat o
tradiție industrială. Oamenii din această margine de Bărăgan erau obișnuiți să cultive griul și porumbul,
iubesc cimpia, spațiile largi, ca cele
prin care curge Dunărea. Chiar și
faptul că unii nu se adaptează cu
spațiul unei hale constituie uneori o
cauză a fluctuației încă foarte mari
pe care o avem și care ne provoacă
serioase greutăți.
— E vorba deci șl de anumite de
prinderi.
— De deprinderi, de tradiție. Eu
am Învățat meserie la „Oțelul Roșu"
de la niște maiștri care, toți, erau
în pragul pensiei. Aveau o mare ex
periență. Cunoșteau oțelul, îl „sim
țeau" ca pe o ființă vie. Știau exact
ce trebuie să facă In fiecare clipă
a elaborării șarjei. Aici, la Călărași,
toți maiștrii noștri sînt foarte tineri.
— E un dezavantaj?
— Dimpotrivă! Această tinerețe
este un uriaș rezervor de entuziasm,
de inițiativă, de forță creatoare —
toate acestea putînd fi puse in va
loare numai lucrînd bine cu oamenii,
educindu-1, pregătindu-1 temeinic,
multilateral. De aceea, așa cum pa
bună dreptate a cerut secretarul
general ai parțidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, șl la cel de-al
IH-lea Congres al oamenilor mun
cii, comitetul de partid pune pe
prim-plan activitatea concretă, stă
ruitoare de formare a unor cadre
bine pregătite profesional, cu Înalte
trăsături morale. Este, poate, mun
ca cea mai dificilă care cere răbda
re și tact, căldură sufletească, spi
rit de partid, capacitatea de a oferi
exemplu prin ceea ce fad tu Însuți,
o pregătire exemplară, exigență,
nemărginit devotament. Este, în arelașl timp, cea mai prețioasă inves
tiție: prin ea asigurăm dezvoltarea
și întinerirea continuă a clasei mun
citoare — marea forță socială revo
luționară a României de azi și da
mîine.
A! doilea moment al documentării
noastre se desfășoară In cea mal
nouă uzină a marelui combinat. Dar
mai Înainte de această desfășurare
trebuie să precizăm că la Călărași
nu se produce numai oțel, cl și cocs.
Se produce cocs Incepînd din miezul
acestei veri...
— Mai precis, de la 11 iulie, oră
14,30. cînd au văzut lumina zilei pri
mit bulgări de cocs, precizează Valeriu Holban, secretarul organizației
de bază de la uzina cocsochimică.
— „Au văzut lumina zilei".., Vor
biți ca despre o ființă, tovarășe
secretar.
— Ca despre o ființă?... Poate... în
orice caz în cocsul acesta se află o
•parte din ființa noastră, o parte care
înseamnă efort deosebit, pricepere,
dăruire. Producerea cocsului
este
una din cele mai complicate treburi
din metalurgie. Cere o pregătire ex
cepțională, atitea profesii noi, necu
noscute pină de curlnd prin aceste
locuri.

(Urnlare din pag. I)

multiplele avantaje economice și so
ciale. considerăm rezultatele de pină
acum in extinderea rețelei de biogaz
doar ca un început.
O aplicare tot mai largă. In di
verse domenii de activitate, cunoaș
te în județul- nostru energia solară,
cu toate că și în acest domeniu
r.-ebuie subliniată existența unor
mari rezerve și serioase posibilități
Încă nepuse în valoare. în prezent,
considerat ca stadiu de început, func
ționează cu bune rezultate 128 de
instalații pe bază de energie solară
folosite la prepararea apel calde
■menajere din Întreprinderi și insti
tuții. din unități agricole și gospo
dării ale populației. Energia solară
captată prin aceste instalații conduce
i economisirea anuală a peste 200
tone confbustibil convențional.
rtvaluind contribuția energiei via
tului în balanța energetică locală,
trebuie să recunoaștem că ponderea
acesteia este. In prezent. redu
să. Ca prime realizări In acest
domeniu se Înscriu cele 84 de in
stalații eoliene — dintre care, cu
sprijinul direct al consiliilor popu
lare. 32 au fost montate In gospo
dăriile cetățenilor și care conduc la
economisirea anuală a 80 tone de
combustibil convențional, turbinele
antrenate de forța vîntulul con
tribuind la producerea de energie
electrică, la irigarea unor importan
te suprafețe de teren agricol.
Dată fiind configurația bazinului
hidrografic al județului, consiliile
populare acordă o atenție deosebită

— Ca de pildă ?
— Profesia de electronist. Am în
ceput cu ea nu pentru că este chiar
meseria mea. ci pentru că este din
tre cele mai noi.
— Din simplă curiozitate, deslușlți-ne relația dintre producerea coc
sului și electronică...
— Fiecare rețetă de fabricare a
cocsului o alcătuim in funcție de
necesități și de calitatea cărbunelui.
Apoi transpunem rețeta în limbaj
electronic, în vederea dirijării între
gului proces de producție. Datorită
electronicii, la treaba aceasta lu
crează doar doi oameni in loc de 20.
Asta ar fi relația, hai să-i zicem,
„tehnică" între electronică și coc».
— Mai e și o alta?
— Da! Cea mai importantă e re
lația umană și anume aceea care se
creează între însușirea unei meserii

OAMENII CELEI MAI
TINERE VETRE DE OTEL
moderne, dintr-un domeniu „de
virf" și ambiția de a produce la cel
mai inalt nivel. Iată, maistrul co
munist Marian Isac e om de pe aici,
de prin părțile Călărașiului. înalta
pregătire profesională la care a ajuns îi permite să lucreze la tot ca
poate fi mai modern pe plan mon
dial: automatizarea fluxului de
benzi. Și asemenea exemple mai sînt
multe. Dar există și un revers al
medaliei...
— Să vedem, atunci, șl reversul.
— Noi avem nevoie de mai mulți
oameni decît ne pot pregăti școlile.
Pentru a ieși din impas, desfășurăm
larg acțiunea de calificare a oameni
lor la locul de muncă. Cu unii reu
șim, cu alții nu. Aceștia din urmă
cică nu »e adaptează. Pentru a avea
cit mal puțini „inadaptabili", cînd
vine careva să se califice, îl ducem
mai tntîi prin toate sectoarele: „Pri
vește bine: aici mai e ceva fum, din
colo ceva zgomot, ca să știi de la
început că nu vei lucra într-un parc
de distracții". Cei care rămîn ii dăm
In seama unor meșteri buni, a unor
comuniști. Activitatea Vie, concretă,
cu omul este cea mal verificată me
todă a muncii de partid. Din nu
meroasele exemple de reușită aș ale
ge trei anume.
— De ce ziceți „anume"?
•— Vă spun la sfirșit. Cel trei sînt
șl el de prin părțile Călărașiului. Au
venit la noi — așa ca niște tineri
cam sfioși, cam stingheri — să vadă
ce șl cum. Nu știau nici o meserie,
dar doreau să-și croiască un drum
in viață. Aș putea spune că au fost
crescuți de organizația noastră 'de
partid. Ne-am ocupat da ei, l-am în
vățat, i-am educat. Și așa Silvia

Fronie a devenit operatoare chimistă, Ion Turiga — electrician, Georgeta Vrabie — laborantă pentru analize complexe. I-am ales anume
drept exemplu deoarece cei trei sînt
oamenii care au fost primiți cel mai
recent în rîndul membrilor de partid
din organizația noastră de bază. E
o mare bucurie si pentru el. și pen
tru noi. Și o mare împlinire.
Al treilea moment al documentării
pornește de la faptul că la Combi
natul siderurgic Călărași nu sînt
produse numai oțelul, cocsul și lami
natele, cl și... noutățile tehnice.
— Deși sintem atit de tineri, deși
mai avem atîtea de Învățat și de
realizat pentru a pune temeinic pe
picioare marea noastră unitate, ne
ambiționăm totuși să inovăm, să fa
cem pași proprii In domeniul pro
gresului tehnic, afirmă inginerul
Gheorghe Țică, șeful atelierului de
proiectare a produselor prototip.
— Să cunoaștem cîțiva din acești
pași...
— Din Inițiativa comitetului de
partid — care a pregătit temeinic
acțiunea prin organizațiile de bază
— s-au lansat în întreg combinatul
fișe de sondai In care muncitorii,
maiștrii, inginerii avansează idei noi,
propun teme de rezolvat sau vin cu
Inovații și chiar cu invenții. Dispu
nem deja de o valoroasă „bancă" de
idei tehnice „în premieră". Cele mal
multe au și fost valorificate. Astfel,
maistrul Dumitru Neacșu și subinginerul Ion Toader și-au materializat
cu excelente rezultate invenția lor
care aduce o contribuție însemnată
la debitarea laminatelor; inginerul
Viorel Alexe a primit brevet de in
venție pentru un dispozitiv de re
glare a tensiunii alternative sinusoi
dale. Alte propuneri privesc utiliza
rea calculatorului de proces la elabo
rarea oțelului, automatizarea turnă
rii continue, recuperarea și refolOsirea căldurii de la cuptoare, a prafu
lui de fier și a gazelor șl multe al
tele.
— O adevărată ofensivă a Inventi
vității, a spiritului gospodăresc, a
Ideilor tehnice noi.
— O ofensivă care are „bătaie lun
gă". De aceea, izbînda tehnicii noi
nu e lăsată la voia înttmplării. De
pildă, răspunzlnd de introducerea
noului în producție, eu raportez lu
nar în fața organizației de bază des
pre această acțiune pe cgre n-o
consider doar o îndatorire de servi
ciu, ci In primul rînd o sarcină de
partid. în îndeplinirea ei nu uităm
nici o clipă că victoria noului de
pinde de oameni, de modul in ca
re-! pregătim, de spiritul lor revo
luționar. Tocmai pentru, aceasta por
nim Întotdeauna de la oameni. Oriclt de greu ne-ar fi să producem
Otel Intr-o vatră nouă, încă In for
mare, sintem pe deplin încrezători :
oamenii hotărăsc totul!

Gh. ATANASIU

Experiența înaintată - larg cunoscută si generalizată
Se poate afirma cu deplin temei că
la cooperativa agricolă Salonta. ju
dețul Bihor, pămîntul rodește pe mă
sura muncii cooperatorilor. Muncă
responsabilă. In spirit de ordine si
disciplină. Iar rezultatele slnt pe mă
sură. în acest an s-au realizat, in
medie, la hectar. 8 073 kg grîu pe 800
hectare cultivate, 22 103 kg porumb pe
1 230 hectare, precum si recolte mari
la alte culturi. Ce factori au contri
buit la sporirea producției da po
rumb ?
— La noi, ne spunea lng. Czăgâ
Alexandru, președintele cooperativei
— principalul factor care asigură
sporirea producțiilor este creșterea
fertilității solului. Mal exact — îm
binarea
armo
nioasă dintre cele
două
sectoare :
vegetal și anima
lier. Lesne de în
țeles dacă avem
In vedere că în
unitatea noastră
zootehnia este și
o „fabrică" da
îngrășăminte or
ganice care fac
pămîntul mal ro
ditor.
Sînt dt se poate
de evidente stră
daniile coopera
torilor din Salon
ta de a cunoaște
La C.A.P.
pămîntul, de a-1
ajuta să producă
județul
mai mult. Studi
ile pedologice nu
mal
constituie
aici o noutate. De
altminteri,
toc
mai cunoașterea
cu exactitate a ca
racteristicilor fiecărui tip de sol
a permis fundamentarea unui
complex de măsuri agro-pedoameliorative. Nivelul sporit al pro
ducțiilor l-a decis înainte de toate
fertilizarea de bază, cu îngrășămin
te organice. Cu regularitate, o dată la
3—4 ani fiecare solă este fertilizată
cu 60 tone gunoi de grajd la hectar
bine fermentat. Bunăoară, pentru
acest an. pe 700 ha din cele 1 230 cul
tivate cu porumb, au fost aplicate
îngrășăminte naturale în toamna tre
cută înainte de arătura adlncă. Cit
privește îngrăeămintele chimice. în
corporate primăvara sub primul disc,
dozele sînt calculate In funcție de am
plasarea culturii, gradul de aprovi
zionare a solului, nivelul producției
planificate, planta premergătoare șl
cantitățile de îngrășăminte chimice si
organice aplicate anterior. Pen
tru creșterea potențialului de fer
tilitate 'al solului și scăderea reac
ției acide, potrivit programului,
toamna se administrează cîte 2—3
tone amendamente calcaroase la
hectar. Pentru pregătirea producției
anului viitor, de exemplu, aplicarea
amendamentelor se extinde pe Întrea
ga suprafață, față de numai 60 la
sută In campania trecută.
Afînarea profundă a pămlntulul se
dovedește a fi o lucrare esențială in
reușita culturii. Cele 100 ha pe care

s-au aplicat lucrări de acest fel pre
zintă nu numai îmbunătățirea struc
turii solului, cl și mărirea capacității
de înmagazinare a apei. Avantaj
deosebit pentru o microzonă cu o ari
ditate atit de accentuată cum e Sa
lonta. Motiv care determină, de alt
fel, și extinderea scarificărilor pe ju
mătate din suprafața ce va fi însămîntată în primăvară cu porumb.
Alegind culturile premergătoare cu
maximă grijă, astfel incit monocultura să fie evitată, cooperatorii și
specialiștii din Salonta știu cît „cîntărește" pregătirea terenului în ba
lanța producțiilor. „Trebuie să avem
in vedere că porumbul nu înfrățește ,
ca griul — remarca Teodor Isăilă.
inginerul-șef al
unității. De aceea,
orice neglijență
la pregătirea pa
tului germinativ
nu poate fi decît
păgubitoare". Arăturile se execu
tă la 33 cm adincime,
montînd
scormonitori
Ia
plugurile utiliza
te. Obligatorie —
uniformitatea arăturii, in urma
discurilor atașîndu-se lame nive
latoare care Iasă
terenul neted.
Că la Salonta
Salonta,
nimic nu se face
la
voia lntîmplăBihor,
rii o dovedește și
selecția hibrizi
lor. înainte de
extinderea in cul
tură. potențialul
lor este testat ri
guros in cîmpurile experimentale. Pentru zona unde
se află cooperativa, experiența din
ultimii ani dovedește că cei mai po
triviți hibrizi, care dau producții
constant ridicate, sînt Lovrin 400 și
Fundulea 412, care dețin 85 la sută
din suprafață. Loturile experimen
tale au dovedit cu prisosință acest
lucru.
Realizlndu-se eu precizie de cea
sornic, In epoca optimă (4—14 apri
lie), semănatul porumbului se face
perpendicular pe direcția arătu
rii. urmărindu-se, în corelație cu
agrofondul intensiv, asigurarea unei
densități de 65 000—80 000 plante
recoltabile la hectar, la 70 cm
distanță Intre rîndurl. Pentru ca
lanurile să fie curate, fără buru
ieni tot timpul vegetației, se aplică
3—4 prașile mecanice și 1—2 prașile
manuale de corecție.
, Stadiul avansat al ogoarelor de
toamnă confirmă ambițiile și pasiu
nea oamenilor din Salonta pentru
sporirea rodniciei ogoarelor. „Pentru
adevăratul agricultor, conștiința da
toriei nu poate fi măsurată decît tn
fapte exemplare. Altfel spus. In
producții mereu mâl înalte", adăuga
la despărțire inginerul Czâgă Ale
xandru, Erou al Muncii Socialiste,

Rodnicia pămîntului
- măsură
a calității muncii
22103 kg porumb
la hectar

Ioan LAZA

corespondentul „Scinteli*

Anul acesta, cooperativă agricolă
tivă la hectar. In primăvara acestui
Tuzla, județul Constanța, a cultivat
an. la sfîrșitul lunii martie, am în
100 hectare cu floarea-soarelui. din ceput pregătirea terenului . cu grapa
cu discuri si combinatorul. efectuînd
care 50 hectare lot de hibridare pen
concomitent erbicidarea. Semănatul
tru producerea de semințe și 50 hec
tare pentru ulei. De pe lotul de hi s-a efectuat In zilele de 1—2 aprilie,
bridare, aflat pe terenurile fermei
cînd s-au creat condițiile de tempe
conduse de inginerul Stela Oprea, s-a
ratură în sol. folosind cîte 6—7 kg
sămîntă la hectar, care ne-a asigurat
obtinut o producție de semințe de
o densitate de 70 000 plante la hectar.
aproape trei ori mai mare decît pre
După răsărire, am efectuat prașila I
vederile de plan. De pe suprafața
destinată producției pentru ulei,
mecanică, atunci cînd plantele aveau
2—4 perechi de frunze, și prașila a
recolta a fost de 4 120 kg la hec
doua — la 5—7 perechi de frunze.
tar. Floarea-soarelui pentru ulei s-a
cultivat în l’erma nr. 2, condusă de
Concomitent, am administrat în sol
200 kg uree la hectar. Am efectuat,
ing. Sofia Alexiu. și ferma nr. 3,
condusă de ing. Tudor Alexiu. Teh
de asemenea, două prașile manuale
pentru distrugerea cruci ferelor, care
nologia aplicată acestei culturi
nu intră in spec
ne-a fost înfă
trul de acțiune
țișată de către
al treflanului. și
loan Oprea, ingi
pentru a realiza
nerul-șef al uni
o densitate cit
tății. Si nu înmai uniformă pe
tîmplător. Ingi
rind, de 60 000
nerul-șef este un
plante la hectar.
specialist cunos
Pentru asigurarea
cut în cultivarea
umidității
solului,
florii-soarelui. și
am aplicat 5 vi
in toate unitățile
dări. Prima uda
agricole în care a
re s-a făcut la 15
lucrat recolta la
mai, cînd s-a ad
această cultură a
ministrat o jumă
crescut substan
tate doză de apă,
țial. Doi ani la
de 400 mc la hec
rind, în perioada
tar. întrucît, pe
cît a fost inginertot parcursul așef la cooperati
cestei
culturi,
va agricolă Movi
La C.A.P. Tuzla,
n-am avut preci
la Verde, unita
pitații,
am
fost
tea a obținut de
județul Constanța, nevoiți să admi

două ori „Ordinul
nistrăm, pînă la
Muncii" clasa I.
18 iulie. încă pa
pentru producții
tru udări. După
mari de floareaînflorire am adus
soarelui. Pe baza
în lan 100 de
acestor rezultate
stupi, care au
și a celor de pe
contribuit la efectuarea polenizării.
ioturile experimentale. inginerul
Numai polenizarea cu albinele con
Ioan Oprea își pregătește teza de
tribuie la sporirea producției de eădoctorat avînd ca subiect cultura
mînță cu 20 la sută. De aceea, dacă
intensivă de floarea-soarelui în con
ar
trebui să concluzionez, aș spune
diții de irigare. Cercetările proprii si
că factorii care au contribuit cel mai
experiența acumulată an de an au
fost fructificate în cea mai mare pro mult la obținerea acestei producții sint
îngrășămintele, irigațiile și albinele.
ducție obținută la această cultură in
— Aceasta fiind o producție de vîrf,
acest an. Ce măsuri au fost aplicate
obținută de un pasionat al culturii
pentru a se realiza 4 120 kg floareaflorii-soarelui. credeți că există posi
soarelui la hectar ? — il Întrebăm ps
bilități ca ea să sporească ți mai mult?
Inginerul-sef al unității.
— Pe lotul experimental, dar si pe
— Este un complex de măsuri. Pen
unele parcele din cultura mare am
tru că Ia producții mari, de peste
realizat o producție maximă de 4 600
4 000 kg la hectar, este necesar să
kg la hectar. Aceste căutări ți răs
acționezi pe toate căile care concură
punsurile pe care ni le-a dat pămîn
la creșterea recoltei. Pe mine mă pa
tul ne dau dreptul să îndrăznim și
sionează cultura florii-soarelui pen
să sperăm an de an Ia mai mult. Din
tru că multi ani Ia rind randamen
păcate insă, n-am înțeles de ce. fn
tul la hectar nu a crescut corespun
condițiile experienței si ale produc
zător condițiilor asigurate. De aceea,
țiilor obținute de noi la această cul
am vrut să găsesc cauzele care de
tură. anul acesta ni s-a redus prin
termină această situație. Și cred că
plan suprafața de floarea-soarelui de
am reușit. Cu sprijinul colegilor, cu
la 300 hectare la 100 hectare, cînd în
noștințele pe care le-am acumulat le
mod normal ar fi trebuit măcar să
aplic în practică. De aceea voi sub
ni
se respecte prevederile noastre de
linia tehnologia acestei culturi. Am să
plan. Să sperăm insă că. in anul vii
încep cu amplasarea. Terenul a fost
tor. această eroare va fi îndreptată,
ocupat anul trecut cu grîu. după re
coltarea căruia. în luna august, am iar cei care întocmesc planurile de
cultură de la direcția agricolă vor tine
efectuat arături la adîncimea de
28—30 cm. cu scormonitorul, pentru a seama de experiența si de propune
rile
noastre.
afina pămîntul cit mai adine. O dată
cu această lucrare, am administrat
Georqe M1HAESCU
U0 kg îngrășăminte chimice cu fos
corespondentul „Scinteii”
for și 60 kg cu potasiu, substanță ac-

De la loturi
experimentale
la producția mare
4120 kg floareasoarelui la hectar

Prin promovarea consecventă
a progresului tehnic - produse
noi, de inalt nivel calitativ

Locuri de popas în județul Harghita
Județul Harghita dispune de fru
moase și atractive unități turisti
ce. Astfel. în stațiunea Izvoru Mu
reșului, care are o climă cu efecte
terapeutice reconfortante, se află
hanul „Izvoru Mureșului", care are
locuri de cazare în camere cu două
și trei paturi, precum ți un res
taurant cu o capacitate de peste
300 locuri la mese. Lingă salina
Prald. zonă turistică la poalele
munților Harghita, se află hotelul

valorificării resurselor hidroenerge
tice locale. Beneficiind de instalații
specializate — microhidroagregate
complet automatizate, realizate după
brevete originale In țară — am
reușit să punem In funcțiune pină
In prezent 5 microhidrocentrale, cu
o putere instalată de aproape 1 800
kW, urmînd ca pină la sfîrșitul acestui an să fie racordate Ia sistemul
energetic național alte două aseme

nea microhidrocentrale, eu o putere
de peste 800 kW.
Paralel cu acțiunile privind pune
rea în valoare a unor energii ne
convenționale, consiliile populare,
sub conducerea organelor locale de
partid, și-au concentrat atenția, in
egală măsură, in direcția finalizării
unor lucrări de investiții pentru re
cuperarea energiei secundare rezul
tate din procesele tehnologice. Pină
In prezent, au fost realizate 80 de
Instalații de recuperare și refolosire a energiei, obținlndu-se astfel o
economie anuală evaluată la aproape
330 000 tone combustibil convențio
nal. Asemenea instalații funcțio
nează Ia mai multe Întreprinderi din
Piatra Neamț, Roman, Roznov ți
Săvinești, energia rezultată fiind
utilizată in sectoare diverse, inclusiv
Ia prepararea agentului termic des-

„Prald", eu camere elegante ți con
fortabile. restaurant și cofetărie.
Cele două unități sint deschise in
tot cursul anului și asigură condi
ții dintre cele mai bune pentru pe
trecerea concediului sau a unu!
sejur de citeva zile de odihnă și
recreare.
La o distantă de 2 km de comuna
Corund. într-o zonă cu ape mine
rale și posibilități de pescuit, tu
riștii au la dispoziție hanul „Co

tinat termoficăril ansamblurilor de
locuințe.
Sintetizlnd rezultatele doblndite
pină acum de consiliile populare din
județul nostru pe linia valorificării
potențialului energetic local, se poate
spune că această perioadă se con
stituie Intr-o etapă de Început, ac
țiunile întreprinse permițlnd obți
nerea unor prime experiențe șl unei
prime evaluări a marilor rezerve

de care dispune fiecare localita
te. Iar această experiență este
prețioasă nu numai in sensul
acumulări! de cunoștințe, ci și
ca instrument de combatere a
inerției și comodității celor ce se
cramponează Încă de aprovizionarea
exclusiv din surse centralizate, ca
stimulent pentru eforturile și ini
țiativele pe linia autoaprovlzionăril
energetice locale.
Exploatarea instalațiilor de valori
ficare a resurselor neconvenționale
confirmă marea lor utilitate economi
că și socială și, intr-adevăr, acolo
unde Sînt buni gospodari se obțin
și rezultate bune. Desigur, ca la
orice Început, este necesară multă
perseverență pentru Învingerea unor
greutăți, determinate în cea mal
mare măsură de lipsa de experiență,
dar și de faptul că există încă unele

rund", cu locuri de cazare si res
taurant. Condiții asemănătoare Ie
oferă șl popasul turistic „Kilome
trul 4", amplasat la marginea ora
șului Gheorgheni. De asemenea, in
tr-un loc pitoresc, in masivul Gurghiu. Ia izvorul riulul Tirnava
Mică, pe șoseaua spre Gheorgheni,
Ia o altitudine de peste 1 200 metri
se află cabana „Bucin".
tn fotografie : hanul „Izvoru Mu
reșului", județul Harghita.

necorelărl, unele imperfecțiuni d»
planificare și organizare. Energiile
neconvenționale fac parte tnsă din
patrimoniul viitorului — și tocmai
de aceea se Impună o colaborare
mal strînsă Intre toți factorii care
contribuie la realizarea noilor Insta
lații — de la producători pină la
beneficiari.
Capacitatea sistemelor energetice
locale de a degreva parțial sistemul
energetic național, bunele rezultate
dobîndite pînă In prezent in acest
domeniu ne stimulează și mal mult
In eforturile de viitor. Astfel, pe
baza Indicațiilor și orientărilor secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, formulate
la Congresul oamenilor muncii, con
siliile populare din județul Neamț
și-au stabilit pentru acest cincinal
— pe baza unui program adaptat la
specificul local — să realizeze alte
1 292 noi instalații de producere a
biogazului, 256 instalații de produ
cere a energiei electrice prin forța
vîntului, 134 instalații solare. 20 mi
crohidrocentrale.
în acest fel se va realiza o Im
portantă economie de combustibil
convențional, iar sistemul energetic
național va fi degrevat de un consum
energetic echivalent al unei puteri
instalate de aproape 6 600 kW. Este
modul practic, concret, prin care
consiliile populare din județul nos
tru slnt hotărite să răspundă mo
bilizatoarelor Îndemnuri ale secreta
rului general al partidului, de a pune
In valoare pe deplin potențialul energetic al țării.

Sintetic, procesul rapid de Înnoire
și modernizare a fabricației la cu
noscuta întreprindere de conductori
electrici emailați din Zalău ar putea
fi caracterizat prin aceea că numai
in acest an, tie pildă, au fost asimi
late și introduse in fabricație 4 tipuri
de produse de nivel tehnic mondial,
concomitent cu elaborarea și aplica
rea unui număr de 6 tehnologii noi
de fabricație. Firește, o contribuție
substanțială la această acțiune au
avut și au In continuare comparti
mentele de cercetare și proiectare,
care, de la înființare, și-au înscris în
palmares 21 de invenții. Explicația acestei preocupări stăruitoare pentru
promovarea progresului tehnic ne-o
dă inginerul Cornel Miclea, directo
rul întreprinderii :
— în industria electronică și elec
trotehnică, noutățile de „ultimă oră"
sînt foarte frecvente. în consecință,
întreprinderea noastră, care reali
zează conductoare de bobinaj și o
serie de alte produse necesare pen
tru fabricarea echipamentelor elec
tronice, trebuie să-și adapteze pro
cesele de fabricație și produsele la
cerințele calitativ superioare ale be
neficiarilor din țară și partenerilor
de peste hotare. De aceea, urmărim
ca orice produs nou asimilat în fa
bricație să aibă parametri superiori
din punct de vedere calitativ și teh
nic.
Semnificativ pentru eforturile fă
cute in acest sens de oamenii muncii
din întreprindere este faptul că, în
prezent, produsele de nivel tehnie
mondial ridicat reprezintă aproa
pe 72 Ia sută din totalul produc
ției. Ca urmare a introducerii In
fabricație a unor produse cu per
formanțe tehnice și calitative înal
te a fost posibil ca In perioada
care a trecut din acest an Întreprin
derea să-și realizeze și chiar să-și
depășească sarcinile de plan Ia ex
port. Practic, pînă la ora actuală, au
fost livrate suplimentar partenerilor
externi produse in valoare de 5,3 mi
lioane lei. Acționînd în spiritul sar
cinilor
subliniate de secretarul
general al partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al
Ilî-lea al oamenilor muncii, munci
torii și specialiștii din Întreprindere
și-au intensificat eforturile pentru
materializarea in cel mai scurt timp
a programului de perfecționare a or
ganizării și modernizare > produc
ției.
Care sînt cele mai recente produse
și tehhologii asimilate în fabricație ?
în primul rind o gamă foarte varia
tă de conductoare de bobinaj ultrasubțiri. Dintre acestea rețin atenția
citeva sortimente cu un înalt grad
de tehnicitate, cum sint conductoa
rele emailate autosudabile, cu indice
de temperatură mărit.
— Acest tip de conductoare — ne-a
precizat tovarășa Eleonora Moșilă,
din compartimentul de cercetare al
unității, sînt necesare fabricării echipamentelor de aviație, a aparatu
rii de măsură și control. Realizate în
gama 0,4—1,5 mm. cu lac îmbunătă
țit, noile conductoare au o foarte

importantă proprietate : sînt sudabile la 375°C (clasa de izolație F 155’).
— Din cite știm, nu demult au fost
Introduse In fabricație și conductoa
rele termoaderente, condiționat sudablle. necesare fabricării televizoa
relor color...
— Da, ele slnt realizabile printr-o
tehnică specială — dublu strat, cu
lac condiționat sudabil — și se folo
sesc la bobinele de deflexie. Sudabilitatea lor merge pină la 450‘C. Am
introdus tn fabricație cinci tipodimensluni de conductoare de acest
fel, după o tehnologie concepută și

La întreprinderea
de conductori electrici
emailați din Zalău

realizată In întreprinderea noastră.
Ultimul produs asimilat in fabrica
ție este însă conductorul emailat cu
strat de acoperire cu nylon, realizat
tot după o concepție proprie. Stra
tul de acoperire conferă conductoru
lui o rezistentă mecanică mult mă
rită, fapt care permite prelucrarea
lui pe mașini automate de bobinaj
cu suveică. Totodată, se obține o
productivitate mai mare de 1,5 ori
față de cea realizată la conductorul
înlocuit.
Finalizarea în cel mai scurt timp, a
cercetărilor, introducerea rapidă în
producție a rezultatelor cercetării,
deci scurtarea la maximum a ciclu
lui cercetare-producție-marfă. repre
zintă unul din obiectivele centrale
ale activității oamenilor muncii de la
I.C.E.E. Zalău. Firește, realizarea
unor produse noi, competitive, efi
ciente, de nivel tehnic mondial a pre
supus și presupune elaborarea unor
tehnologii noi, asigurarea unui con
trol tehnic de calitate cît mai exi
gent pe întregul flux tehnologic. în
cadrul acestor preocupări se cuvine
remarcat faptul că noile tehnologii
au fost realizate pe baza unor con
cepții proprii. Așa s-a născut tehno-

logia de control și înregistrare auto
mată in flux, cu emailare a defecte
lor de izolație, prin curent! de înaltă
tensiune. Este vorba de un aparat
realizat de o grupă de electroniști,
condusă de inginerii Nicolae Dirjan
și Vasile Dărăban. Sau tehnologia de
cintărire a producției cu o balanță
automată electronică. Totodată, pen
tru reducerea consumurilor de cupru
și lac a fost introdusă bobinareâ con
ductoarelor emailate pe mosoare de
mare capacitate (100 kg in loc de 50).
Prin reducerea numărului de schim
bări a mosoarelor se reduce deșeul
tehnologic și crește productivitatea
muncii.
O bună parte din studiile efectua
te se realizează în colaborare cu In
stitutul de cercetări pentru industria
electrotehnică București. Printr-o
astfel de colaborare s-a realizat un
produs nou. Iacul rezistent la freon
22, necesar sistemelor frigorifice cara
prezintă o termoplasticitate ridicată,
precum și un aparat destinat efec
tuării probelor de termoplasticitate.
Dotat cu un calculator, noul aparat
permite verificarea termoplasticității
Ia temperatură oscilantă. De notat că,
dacă n-ar fi fost realizat pe plan in
tern, aparatul ar fi trebuit importat
In contextul acelorași preocupări să
mâi amintim că în prezent se fac
cercetări pentru asimilarea în fabri
cație a conductorului de 0,03 mm,
din gama celor ultrasubțiri, că se
caută soluții pentru realizarea unei
stații pilot în vederea elaborării lacu
rilor electroizolante.
— Toate măsurile luate pentru
creșterea nivelului calitativ al pro
ducției au impus și modernizarea in
stalațiilor. a utilajelor din dotare,
astfel îneît să se asigure adaptare»
lor la noile tehnologii de fabricație,
ne-a spus ing. Ioan Sabău, șeful ate
lierului autoutilări. Programul de
modernizare a instalațiilor tehnolo
gice prevede optimizarea acționărilor
la mașinile de emailare, realizarea
prin autodotare a unor utilaje tehno
logice de mare productivitate, asi
milarea In fabricație a unui număr
cît mai mare de piese de schimb
ș a., multe din obiectivele propuse
fiind de acum Îndeplinite. Astfel,
printre altele, au fost asimilate 21
tipuri de curele dințate și 4 tipuri
de motoare electrice cu cuplu va
riabil.
Eficiența măsurilor luate ? Să re
ținem că, prin aplicarea programului
de modernizare și ridicare a calității
produselor, productivitatea muncii a
crescut în perioada care a trecut din
acest an cu 17,7 la sută, iar cheltuie
lile materiale s-au redus cu aproape
trei lei Ia 1 000 Iei producție-marfă.
Cu alte cuvinte, eforturile făcute
pentru modernizarea fabricației asi
gură creșterea continuă a nivelului
tehnic și calitativ al produselor, care
sint la ora actuală pe deplin compe
titive cu cele realizate pe plan mon
dial.

Eugen TEGLAȘ

corespondentul „Scinteii*
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SPRIJIN [NTUZIHST FflTft DE STRMlIClTfl
INIȚIATIVA fl TOUflRaSUmi NICDLAE CEflUSESCO
PENTRU ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII
„Noua inițiativă de pate românească
să fie un exemplu de urmat

și pentru alte națiuni"
Participind la lucrările celui
de-al III-lea Congres al oamenilor
muncii, marele forum al democra
ției noastre socialiste, revoluționa
re, am avut fericitul prilej de a
auzi încă o dată glasul de
pace al celui mai iubit, stimat
și prețuit fiu al tării, tovarășul
Nicolae Ceausescu, și de a susține
din toată inima, alături de ceilalți
11 000 de participant, propunerea
Si apelul adresat statelor din Eu
ropa. S.U.A. și Canada de a se
trece neîntirziat la măsuri concrete
de dezarmare. în primul rînd de
dezarmare nucleară, prin reduce
rea cu 5 la sută a armamentelor,
efectivelor și cheltuielilor militare.
Această inițiativă înțeleaptă, izvorită dintr-o înaltă răspundere față
de soarta omenirii, și-a găsit un
amplu ecou în conștiința noastră, a
tuturor minerilor din Gori.
Trăind și muncind în anii de glo
rie ai „Epocii Ceausescu", noi. cei
ce realizăm „pîinea energetică"
a tării, ne făurim, alături de
întregul popor, o viață liberă
și demnă, punînd, totodată, te
melii trainice viitorului tot mai
luminos și prosper al generațiilor
de mîine. Știm bine că realizările
noastre mărețe. înfăptuirea proiec
telor îndrăznețe de viitor sint asi
gurate de politica justă și înțeleap
tă a partidului și statului nostru,
dar tot atît de bine știm că po
porul român, ca și toate celelalte
popoare, poate să-și realizeze pro
gramele de dezvoltare economică
și socială doar in condiții de pace.
De aceea, profund îngrijorați de
evoluțiile situației internaționale,
care se menține deosebit de încor
dată și gravă, ca urmare a ampla
sării de noi arme nucleare in Eu
ropa. a perfecționării armelor de
toate tipurile, a acțiunilor de mi
litarizare a Cosmosului, am simțit
o adincă satisfacție cînd tovarășul
Nicolae Ceaușescu. statornic și
tenace luptător pentru cauza dreap
tă a păcii și înțelegerii între na
țiuni, continuind cu energie acțiu
nea sa fermă pentru oprirea cursei
Înarmărilor, a deschis prin recen
ta sa propunere o cale nouă pe
linia dezarmării, menită să ducă la
măsuri concretă în acest sens. '
în locul competiției pentru înar
mări. România, poporul nostru pro
pun o întrecere Intre state în do

meniul dezarmării. Nu ne-am
supăra dacă am afla că. la inițiati
vă tării noastre, alții ne-ar depăși
și ar reduce cu 6 la sută, sau cu
10 la sută armamentele, efectivele
și cheltuielile militare.
Adevărul este că tratativele stag
nează sau avansează cu greu prin
hățișul a nenumărate piedici și, in
același timp, cursa înarmărilor
continuă nestingherită. Dar iată,
noi oferim un exemplu curajos,
deschis. Dovedim lumii că se poa
te trece la efectuarea unor redu
ceri militare fără să afectăm cu ni
mic securitatea națională. Sper din
inimă că și alte state vor urma nobi
lul exemplu românesc, ceea ce ar
înlesni imbunătătirea climatului
politic, ar spori încrederea, atît de
necesare în făurirea unei lumi fără
arme, fără războaie. Toți cei ce
afirmă că doresc pacea, dezarma
rea să reflecteze, să urmeze
exemplul României, să dea răspuns
pozitiv demersurilor realiste, de
inaltă răspundere ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
Sîntem mindri că prin tot ceea
ce a făcut și face pentru apărarea
vieții, a liniștii popoarelor, condu
cătorul partidului și statului nos
tru și-a dobîndit prestigiul si renumele de Erou al păcii. în același
timp, nutrim speranța că popoare
le de pretutindeni, forțele politice,
conducătorii de stat și guvern
vor înțelege marea răspundere ce
le revine și vor acționa mai ferm
pentru a se trece de la declarații,
de la vorbe la fapte, la acțiuni
concrete.
Susținînd cu toată ființa noastră
noua inițiativă de pace a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. pe care
o considerăm a noastră, a tuturor,
noi. minerii din bazinul Rovinari.
sîntem hotărîți să nu precupețim
nici un efort pentru a da țării mai
mult cărbune, pentru a înfăptui în
tocmai obiectivele stabilite de Con
gresul al XlII-lea al partidului,
convinși fiind că numai in acest
fel punem bazele viitorului de aur
al patriei, ne aducem contribuția la
crearea unei lumi a păcii și cola
borării între popoare.

Octavian GH1OȚEA

brigadier excavatorist,
Cariera Roșia-Jiu, județul Gorj

„Pentru o Europă a încrederii,
securității și colaborării"
Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la sesiunea Ma
rii Adunări Naționale reprezintă
un document de amplă rezonanță
prin analiza profund științifică a
situației internaționale și bogăția
de idei, prin claritatea soluțiilor și
căilor de rezolvare a marilor și
complexelor probleme ce confruntă
omenirea. în cadrul acestei strate
gii. demersurile și acțiunile cute
zătoare și realiste ale conducătoru
lui partidului și statului nostru
pentru înfăptuirea dezarmării, și
în primul rind a dezarmării nu
cleare. pentru eliberarea popoare
lor de pericolul unui nou război
ocupă locul primordial.
în lumina acestui obiectiv funda
mental, unul din imperativele pri

mordiale ale vieții internaționale
este asigurarea securității si păcii
in Europa, ceea ce presupune nu
numai securitatea popoarelor aces
tui continent, ci și securitatea în
tregii lumi. Este o realitate faptul
că de aici, din Europa, au izbucnit
flăcările celor două războaie ce
aveau să se întindă cu repeziciune
peste întregul glob terestru, pirjolind zeci și zeci de țări de pe toate
continentele. Nici mările, nici ocea
nele. nici nesfîrșitele întinderi, de
nisip sau de gheață nu au putut
împiedica să se extindă vilvătăile
pirjolului — în prima conflagrație
peste 30 de state. în a doua peste
60 de state —. incendiile devasta
toare soldîndu-se cu peste 60 mi
lioane de victime. Și nu este greu

de imaginat ce primejdie planează
asupra omenirii în prezent, cînd
doar cîteva bombe nucleare depă
șesc ca putere distructivă totalita
tea exploziilor produse in timpul
războiului mondial trecut. Iar Eu
ropa. după cum este bine cunoscut,
a devenit continentul celei mai
mari concentrări de armamente —
de la cele convenționale sau „cla
sice" la cele mai perfecționate
arme de distrugere în masă, nu
cleare și chimice — al celor mai
mari concentrări de efective mili
tare. continentul unde își au prin
cipalele dispozitive cele două
blocuri militare — N.A.T.O. și Tra
tatul de la Varșovia — și unde se
cheltuiesc zilnic pentru înarmare
peste două miliarde de dolari.
Este rațiunea pentru care se ri
dică cu atîta putere glasul po
poarelor europene. „Continentul
lumină", care a adus o prețioasă
contribuție la tezaurul civilizației
mondiale, nu trebuie transformat
într-o torță 1 Militînd pentru pace,
popoarele europene se apără nu
numai pe ele. dar apără și supra
viețuirea tuturor celorlalte po
poare.
Pornind de la realitatea gravă
din Europa, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adresat un nou
și vibrant apel conducătorilor de
state, guvernelor, precum și po
poarelor de pe continent : să ne
unim eforturile și să facem totul
pentru salvarea națiunilor conti

fi introdus „local", „In Insule", ci
numai pe ansamblul unui flux teh
nologic. Spre exemplu, introducerea
unor automate de control dimensio
nal cu performanțe tehnice înalte
la o linie de fabricație conduce la
un procent ridicat de rebut dacă
produsele din linia respectivă nu
au asigurate condițiile tehnologice
de prelucrare la preciziile prevăzute
în documentație. Asemenea situații
neplăcute am avut in cazul instalării
automatelor de control pentru unele
componente ale motoarelor cu arde
re internă, pentru diverse organe de
mașini din cadrul fabricării unor au
tovehicule, la utilajele de montaj
automat a unor subansamble din In
dustria orizontală auto, electroteh
nică, utilaj agricol etc. A reieșit
clar că dacă asemenea mașini de
montaj automat sint introduse
„local", fără să se asigure realizarea
preciziei formei și dimensiunilor tu
turor pieselor ce compun produsul
care se montează automat, atunci
nu numai că etapa finală a ciclului
eercetare-proiectare-producție
este
de nerealizat, cl însăși Ideea meca
nizării și automatizării este grav
compromisă.

0 întrebare esențiala:
cum este pregătită
aplicarea noilor tehnologii
Dr. Ing. C. Manițfu j Este limpe
de că valorificarea efectivă a unei
noi soluții tehnice depinde de modul
cum.se aplică ea în producție. Di
ferențele mari care apar intre una
și alta din întreprinderile noastre,
în condiții similare de dotare teh
nică și de program de fabricație do
vedesc importanța pregătirii judi
cioase a aplicării noilor tehnologii.
Fără discuție că soluționarea optimă
a acestei probleme iși are suportul
și In formarea temeinică, multilate
rală $1 in perfecționarea pregătirii
profesionale a tuturor muncitorilor,
tehnicienilor, maiștrilor șl ingineri
lor care trebuie să stăpînească in
mod corespunzător tehnologiile și
tehnicile impuse de asimilarea nou
lui produs. Dar cînd anume să sa
facă această pregătire 7 Din expe
riența noastră am constatat că acest
.lucru este necesar să fie făcut înain
te de a fi asimilat produsul : echipe

Prof. dr. Mihai TODOS1A
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„Dezvoltarea patriei și salvgardarea
păcii—laturi inseparabile ale

aceleiași politici, profund umaniste"
Doresc să exprim, asemeni tutu
ror cetățenilor patriei noastre, de
plina adeziune față de cuvîntarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
recenta sesiune a Marii Adunări
Naționale, devenită, prin lege, do
cument programatic al politicii
noastre externe. Din multiplele și
bogatele semnificații ale cuvintării.
as vrea să relev în mod deosebit
legătura strinsă dintre politica in
ternă si politica externă a Româ
niei socialiste — laturi insepara
bile ale uneia și aceleiași politici,
care asază în centrul preocupărilor
binele propriului popor, al întregii
umanități.
Este Știut că noi. românii, în în
treaga noastră istorie, am lăsat cu
greu din mîini uneltele pașnice —
plugul și secera, ciocanul și nico
vala. condeiul și cartea — si atunci
numai si numai cînd am fost nevoiți — spre a lua în mină arma.
Am făcut acest lucru numai și nu
mai atunci cînd se aflau în mare
primejdie pămîntul strămoșesc, li
bertatea și independenta patriei.
Ne-am întors întotdeauna, cu aceeași dragoste, la muncă, singurul
izvor de viată mai bună. în anii
socialismului — și mai ales In anii
glorioasei „Epoci Nicolae Ceaușescu"
— ne-am legat mai strins. așa cum
este și firesc, munca, aspirațiile de
viitor de apărarea păcii, de instau
rarea în regiunea noastră geografi
că. ca si in întreaga lume, a unul
climat de pace si înțelegere. Ia adă
postul căruia atît noi. cit și alte po
poare. să ne consacrăm eforturile,
resursele împlinirii aspirațiilor spre
o lume mai bună și mai dreaptă.
Am fost și sîntem încredințați că
programele economice si sociale
pe care ni le-am propus pot fi În
deplinite numai In măsura in care
avem paoe. In care se pune capăt
cursei înarmărilor, se trece la mă
suri de reală reducere a arsenale

Rezultatele cercetării științifice
(Urmare din pag. I)Acest lucru a necesitat o adaptare a
modalităților de organizare a muncii
noastre in raport cu programele li
care sîntem angrenați și cu necesi
tatea folosirii cu maximum de ran
dament a potențialului uman și ma
terial de care dispunem. în acest
sens am pus accent pe abordarea
Integrală a întregului ciclu cercetare-proiectare-aplicare
industrială,
astfel ca institutul să răspundă de
realizarea pe cit posibil a tuturor
fazelor, cu apeluri minime Ia cola
boratori din exterior. Aceasta a de
terminat, in primul rînd, dezvolta
rea capacităților noastre de produc
ție industrială, ceea ce Înseamnă că
putem executa cu forțe proprii mo
dele, prototipuri, utilaje și sisteme
de utilaje pentru aplicarea indus
trială a noilor tehnologii. Experi
ența a demonstrat că in acest fel
putem obține scurtări apreciabile ale
ciclurilor cercetare-producție. reducînd la minim și riscurile care apar
uneori In Introducerea noului In
producție.
Aceasta presupune, așa cum spu
neam mai înainte, o organizare per
fectă a activității. O experiență bu
nă In acest sens o avem prin adop
tarea soluției de suprapunere a fa
zelor de lucru din ciclul cercetareproiectarc-producție ; nu prin pu
nerea lor cap la cap, ci prin con
densarea și scurtarea lor. De pildă,
începerea aprovizionării pe parcursul
fazei de proiectare, proiectarea stan
durilor de probă in paralel cu a pro
dusului, efectuarea experimentărilor
încă pe subansamble pe măsura
execuției acestora etc. au condus la
scurtări importante ale ciclurilor.
Astfel am procedat in cazul realiză
rii tehnologiei și utilajului de debavurare termică — lucrare de mare
complexitate tehnică din categoria
tehnologiilor neconvenționale de
prelucrare, la fel in asimilarea unor
familii de redactoare și mecanisme
de acționare de mare importanță din
domeniul nuclear, utilaj minier, aviatic și altele.
Firește, în desfășurarea ciclului
eercetare-proiectare-producție există
și o serie de cauze care pot conduce
la lntîrzierea valorificării rezultate
lor cercetării. Din experiența noas
tră am constatat că noul nu poate

nentului de la o catastrofă nuclea
ră, de la distrugere, pentru dezar
mare, pace și colaborare !
Manifestîndu-se răspundere, acționîndu-se cu realism, s-a reușit
ca reuniunea de la Stockholm să
se încheie cu rezultate pozitive.
Acum se impune ca statele conti
nentului să-și asume răspunderea
ce le revine și să acționeze cu
întreaga hotărîre pentru dinamiza
rea forurilor de negocieri pentru
dezarmare de la Geneva și Viena.
în acest sens, susținem pe deplin
poziția exprimată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu de la tribuna
Marii Adunări Naționale de a se
continua și accelera negocierile
pentru încheierea. în cel mai scurt
timp, a unui acord privind elimi
narea rachetelor cu rază medie de
acțiune din Europa, pentru elimi
narea tuturor armelor nucleare de
pe continentul nostru și din în
treaga lume, pentru reducerea ar
mamentelor. efectivelor si cheltu
ielilor militare.
Intelectualitatea Ieșeană, alături
de întregul popor, este hotărîtă să
facă totul pentru a-și aduce con
tribuția la înflorirea patriei. Ia li
niștea și securitatea tării, a între
gului nostru continent. Vom întări
acest angajament solemn prin votul
nostru la referendumul de la 23
noiembrie.

de muncitori, maiștri șl tehnicieni
ai Întreprinderii producătoare chiar
să participe direct la toate fazele de
construcție a prototipului, omologa
rea sa și lansarea seriei zero. Nu
mai in felul acesta transferul unei
soluții se poate realiza rapid, efici
ent și cu minime perturbări de orie»
natură.
Dr. ing. Nicolae Lemnean : Pen
tru țara noastră, aflată In plin pro
ces de dezvoltare Intensivă, transfe
rul tehnologic rapid reprezintă În
săși pirghia înnoirii, a obținerii
unor eficiente sporite în toate do
meniile. Cu atît mal necesară este
accelerarea acestui proces în Indus
tria echipamentelor energetice, sec
tor de o deosebită importanță pen
tru economia națională.
De la Început trebuie făcută pre
cizarea că In acest domeniu. In toa
te țările, chiar cele dezvoltate In
dustrial, se înregistrează duratele
cele mal lungi ale ciclului eercetareproiectare-producție. Uneori acestea
se desfășoară pe o perioadă da 5—6
ani, chiar și tn situațiile ideale, cînd
la realizarea fazelor de lucru nu se
Interpun factori perturbatori. înde
osebi în ultimii ani In țara noastră,
ca urmare a faptului că acest sector
este In atenția directă a conducerii
de partid și de stat, personal a secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se Înregis
trează o substanțială diminuare a
duratei cercetărilor, cit și o compri
mare apreciabilă a Intervalului de
timp necesar transferului acestora
In producție. Nu putem spune Insă
că aceste durate nu pot scădea șl
mai mult. Realitatea este că mal
persistă Încă o serie de neajunsuri,
care trebuie căutate, așa cum spu
nea și tovarășul director Manlțiu,
In primul rind. in deficiențele orga
nizatorice existente atît Ia cercetă
tor și proiectant, cit și la unitățile
beneficiare sau colaboratoare. Ele
sint cele care generează intirzierf tn
realizarea fazelor de proiectare. 0moloaare execuție a instalațiilor ce
nu de puține ori au caracter de
unicat.
Iată un exemplu care Ilustrează
In mod concret greutățile care in
duc in mod cert întirzieri in activi
tatea de cercetare. în procesul de
cercetare, experimentarea pe un mo
del realizat la scară redusă consti

lor. cu precădere a armelor nu
cleare. Iată încă un argument pen
tru care. într-o deplină unitate,
poporul nostru, constructor al so
cialismului. susține pe deplin po
litica externă a partidului și statu
lui nostru, politică apreciată pe
plan mondial, elaborată si pusă in
aplicare sub conducerea nemijlo
cită a tovarășului Nicolae Ceaușescu
— neobosit militant pentru cauza
păcii. înțelegerii si colaborării In
ternaționale.
Ca oameni care lucrăm In agri
cultură. puternic mobilizați de obiectivele noii revoluții agrare, am
primit cu viu interes noua inițiati
vă de pace a iubitului nostru con
ducător. care, prin demersurile
sale, demonstrează o excepționa
lă responsabilitate pentru soarta
poporului român, confirmă In mod
strălucit preocuparea sa statornică
de a asigura pacea. Referendumul
la care vom participa cu toții va
constitui și pentru noi un minunat
prilej de a ne exprima încă o dată
totala adeziune la politica internă
și externă, de a aduce sprijinul
nostru ferm inițiativei tovarășului
Nicolae Ceaușescu. dovadă vie a
răspunderii pentru soarta păcii
pretutindeni în lume.
Pentru oamenii muncii din I.A.S.
Grădiștea, ca pentru întregul nostru
popor, nu poate exista îndatorire
mai inaltă decit aceea de a susține
și întări prin fapte de muncă vred
nică inițiativele de pace ale Româ
niei socialiste, acționînd pentru tra
ducerea în viață a istoricelor sar
cini trasate de Congresul al XIIIlea- al partidului, pentru înflorirea
scumpei noastre ,patrii — România
socialistă.

Inq. Viorel DRAGOM1R

prim-vicepreședinte al consiliului
oamenilor muncii de la I.A.S.
Grădiștea, județul Călărași

tuie una din fazele importante, prin
care se furnizează, de regulă, datele
necesare pentru proiectarea prototi
pului instalației respective. în acest
context, execuția cu operativitate a
modelului și standului pe care va
fi încercat permite o bună desfășu
rare a activității de experimentare,
cu cercetarea mal multor variante
ți soluții. Numai că, de regulă, lu
crurile se petrec invers. Datorită pe
rioadei mari in care se construiesc
și montează standurile, rămin pentru
experimentarea propriu-zisă perioade
reduse de timp, cu repercusiuni asu
pra gradului de certitudine a solu
ției, a numărului de soluții Încerca
te etc. Acordarea de priorități in
execuția acestor modele de către
uzinele constructoare și montatoare,
in cazul nostru, întreprinderea „Vul
can", C.U.G. Cluj-Napoca, ar permi
te o scurtare a ciclului eercetareproiectare-producție, un nivel mai
ridicat al produselor și o mai bună
fiabilitate.
Greutăți tnttmpinăm. de asemenea,
In procurarea diferitelor materiale
necesare executării de către institut
a diferitelor modele și Instalații ne
cesare procesului de cercetare, ma
teriale care, datorită cantităților re
duse solicitate, nu intră in circuitul
normal de repartizare-aprovizionare
pe care II au marii consumatori
de materiale. De aici apariția
acelor „locuri Înguste", cum legați
denumit dumneavoastră, întirzieri
în realizarea experimentărilor, redu
cerea timpului afectat acestora cu
repercusiunile menționate mai sus.
Ce ar mai trebui făcut In conti
nuare pentru scurtarea ciclului cercetare-proiectare-producție ? tn pri
mul rînd trebuie să pornim de Ia
o mai bună întocmire a programului
de activitate, pentru a nu disipa
forțele și fondurile disponibile pe
un număr prea mare de teme do
cercetare, din care unele se dove
desc pe parcurs că nu sint eficiente
și nici nu slujesc la realizarea unui
produs competitiv. De aceea trebuie
să gîndim mal bine direcțiile con
crete de orientare a cercetărilor
noastre, soluționînd mal prompt ace
le probleme prioritare ale dezvoltă
rii energetice a țării noastre. Tn
acest context este de analizat Intro
ducerea in normativele viitoare a
unor soluții mai operative de sistare
a unor cercetări care, pe parcursul
desfășurării lor. se dovedesc ca avind
obiective depășite din punct de ve
dere tehnic șl economic.

Cronica zilei
Prin Decret prezidențial, tovarășul
Teodor Coman a fost numit in cali
tate de ambasador extraordinar și
plenipotențiar al Republicii Socialiste
România în Iordania, in locul tova
rășului Andrei Cervencovici. care a
fost rechemat.
★
Prin Deeret prezidențial, tovarășa
Cornelia Teodorescu a fost numită
în calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii
Socialiste România în Finlanda în
locul tovarășei Maria Stănescu, care
a fost rechemată.
★
Cu ocazia Zilei naționale a Aus
triei, ambasadorul acestei țări la
București, Andreas Berlakovich, a oferit, luni, o recepție.
Au participat miniștri, membri al
conducerii unor ministere și institu
ții centrale, oameni de artă și cul
tură.
Au fost prezenți șefi de misiuni
diplomatice acreditați in țara noas
tră, membri al corpului diplomatic.

.

(Agerpres)

Industria județului Covasna
a îndeplinit planul
la producția-marfă
industrială pe 10 luni
Oamenii muncii din industria ju
dețului Covasna au realizat înainte
de termen sarcinile de plan la productia-marfă industrială pe cele 10
luni care au trecut din acest an.
în perioada care a mai rămas pină
la sfirșitul lunii, unitățile indus
triale din această parte a țării vor
realiza o producție suplimentară de
peste 170 milioane Iei. întregul spor
de producție este obținut pe seama
creșterii productivității muncii, al că
rei nivel este superior cu 7.5 la
sută celui înregistrat In perioada
similară a anului trecut.
In telegrama adresată, cu acest
prilej. C.C. al P.C.R., tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, de Comitetul jude
țean Covasna al P.C.R. se exprimă
angajamentul
tuturor
oamenilor
muncii din județul Covasna. fără
deosebire de naționalitate, de ■ ac
ționa cu toată energia și priceperea,
sub conducerea organelor si orga
nizațiilor de partid, pentru Îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de plan
pe acest an și pe Întregul cinci
nal. pentru a-și spori contribuția la
înflorirea scumpei noastre patrii.
Republica Socialistă România.
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22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie șt hidro»
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 28 octombrie, ora 20 — 31
octombrie, ora 20. In tară : Vremea va
fi schimbătoare, iar cerul variabil, cu
înnorări mai accentuate la începutul
intervalului în regiunile sudice, unde
vor cădea ploi și burnițe cu caracter
izolat. Spre sfîrșitul intervalului, tot
cu caracter izolat, va ploua în nordul
țării, Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime nocturne
vor oscila între minus 4 și plus 6 gra
de, iar maximele diurne, în creștere
ușoară, între 8 și 18 grade. Se va pro
duce brumă cu caracter local, iar în
zonele depresionare și îri centrul țări!
și îngheț la sol. Pe alocuri, se va sem
nala ceață. în București : Vreme
schimbătoare. Cerul va fi variabil, cu
înnorări mal accentuate la începutul
intervalului, cînd va ploua slab. Vîntul
va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minimd vor fi cuprinse în
tre 3 și 6 grade. Iar maximele între
13 șl 16 grade. Dimineața, condiții de
ceață.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Meciurile etapei a 10-a
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : F.C. Argeș — Gloria Buzău
4—0 (1—0). Otelul Galați — Rapid
5— 0 (3—0). Flacăra Moreni — Jiul
Petroșani 1—0 (0—0). Chimia — Uni
versitatea Cluj-Napoca 3—1 (2—0),
Victoria — S.C. Bacău 5—2 (2—0),
Corvinul — F.C.M. Brașov 4—0
(2—0). Petrolul — F.C. Olt 0—0. Me
ciurile Steaua — Dinamo și Uni
versitatea Craiova — Sportul stu
dențesc au fost aminate. în clasa
ment. pe primul loc continuă să se
afle Steaua, cu 17 puncte, urmată
de Dinamo și F.C. Argeș (cu cite 13
Duncte) etc.
TENIS. Finala turneului Interna
tional masculin de tenis de la To
kio a fost ciștigată de jucătorul vestgerman Boris Becker, care l-a În
trecut cu scorul de 7—6. 6—1 pe
suedezul Stefan Edberg. Cu acest
succes. Becker a devenit al doilea
tenisman din lume In clasamentul
„A.T.P.". după Ivan Lendl.
VOLEI. La Bruxelles s-a efectuat
tragerea la sorți a grupelor prelimi
nare ale Campionatelor europene de
volei. Echipa feminină a României
va juca in grupa A (4—10 mai 1987
In Norvegia), alături de formațiile
Norvegiei. Cehoslovaciei. Angliei și
Finlandei. La masculin, selecționata
României va evolua in grupa D
(13—17 mai tn Finlanda), Împreu
nă cu echipele Greciei. Norvegiei,
Angliei și Finlandei. Primele două
clasate din grupe se califică pen
tru turneele finale ce vor avea loc
In Belgia.
HANDBAL. Turneul international
feminin de handbal de la Szeged a
fost cîștigat de prima selecționată a
Ungariei, cu 10 puncte, urmată de
România — 8 puncte. Polonia — 4
puncte. Ungaria B — 4 puncte. Aus
tria — 2 puncte. Olanda — 2 punc
te. Rezultate din ultima zi a com
petiției : Ungaria A — România
33—23 (16—13) ; Austria — Ungaria B
27—24 (14-12) ; Polonia - Olanda
21—17 (10—8).

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte,
Aș dori să exprim sincera mea apreciere pentru amabilul mesaj pe care
dumneavoastră mi l-ați adresat cu prilejul realegerii mele ca secretar gene
ral al Organizației Națiunilor Unite.
tn îndeplinirea responsabilităților pe care statele membre ml le-au
Încredințat incă o dată, sint sigur că voi putea conta pe sprijinul dum
neavoastră față de eforturile ce le depun personal, precum și în realizarea
scopurilor si principiilor pe care Organizația este chemată să le servească.
Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai înalte
considerații.

JAVIER PEREZ DE CUELLAR
Secretar general
al Organizației Națiunilor Unite

Vizita în țara noastră a unei delegații

de

tineret

din

în aceste zile, o delegație a Uniu
nii Tineretului Socialist Polonez
(U.T.S.P.), condusă de Jerzy Szmajdzinski. președintele Consiliului Cen
tral al U.T.S.P.. efectuează o vi
zită de schimb de experiență in țara
noastră, la invitația Comitetului Cen
trai al Uniunii Tineretului Comu
nist. Delegația a fost primită, luni,
de
tovarășul
Nicu
Ceaușescu.
membru supleant al Comitetului
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,
prim-secretar al C.C. al U.T-C.
Cu acest prilej, a fost realizat un
schimb de experiență privind preo
cupările actuale ale celor două or
ganizații în direcția mobilizării ti
nerei generații la înfăptuirea obiec
tivelor de dezvoltare economică și
socială stabilite de Partidul Comu
nist Român, respectiv Partidul Mun
citoresc Unit Polonez. Au fost evi
dențiate relațiile de prietenie și
colaborare dintre U.T.C. și U.T.S.P.,

R. P.

Polonă

dintre tineretul român și tineretul
polonez, care cunosc un curs con
tinuu ascendent, avind la bază le
găturile existente între Partidul Co
munist Român Și Partidul Muncito
resc Unit Polonez, convorbirile și
înțelegerile convenite între tova
rășii Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, si Wojciech Jaruzelski,
prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. președintele Consiliului de
Stat al Republicii Populare Polone.
Au fost discutate, de asemenea,
unele probleme privind mișcarea in
ternațională de tineret și studenți,
subliniindu-se necesitatea întăririi
unității de acțiune a tineretului de
mocrat si progresist de pretutindeni
In lupta pentru dezarmare. în pri
mul rînd dezarmare nucleară, pen
tru democrație, progres social si pace
in lume.

RODNIC EllANT IA ID1IEI1A URGIIIUI
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Importante

contracte de

export perfectate

de întreprinderile românești de comerț exterior
Timp de o săptămină, Intre 18 șl
26 octombrie, complexul expozițional din Piața Scînteii a găzduit cea
de-a XII-a ediție a Tirgului Inter
național București, desfășurată sub
deviza „Comerț-cooperare-dezvoltare-pace“. Această manifestare eco
nomică de mare amploare interna
țională, de un interes mereu crescind de la un an la altul, inaugu
rată de secretarul general al parti
dului,
președintele
Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a În
scris ca o nouă și elocventă expresie
a dorinței României socialiste de a
dezvolta continuu relații economice
reciproc avantajoase cu toate statele
lumii, in interesul progresului, al
cauzei păcii fi înțelegerii intre po
poare.
Tîrgul Internațional de Ia Bucu
rești, în afara tabloului amplu pe
care l-a oferit cu privire la dezvol
tarea puternică și modernizarea eco
nomiei românești, a dat posibilitatea
să se inițieze acțiuni noi, care să
ducă la realizarea unul export mult
mai mare decit în anii precedent!.
Prin oferta deosebit de bogată șl di
versă, industria românească a dove
dit că poate și trebuie să satisfacă
toate cerințele partenerilor de peste
hotare.
Indiscutabil, actuala ediție a tirgu
lui, prin înaltul nivel tehnic al pro
duselor românești, prin gama variată
a exponatelor, prin design, a atras
un mare număr de vizitatori din
țară și din străinătate, a oferit posi
bilitatea unor ample tratative și a
Încheierii unor contracte la nivel
superior al diversificării si al volu
mului realizărilor. Aceasta demon
strează. așa cum ne-au declarat nu
meroși participanți. români și oas
peți de peste hotare, că ediția din
acest an a tirgului a reprezentat un
tucces al economiei românești.
Fără Îndoială că una din principa
lele caracteristici ale tirgului a re
prezentat-o activitatea de nego
cieri și tranzacții de export, im
port și de cooperare. Iată în acest
sens ce ne-a precizat tovarășul
Gheorghe Păunescu. director în Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale :
„Pentru toți lucrătorii din comer
țul exterior românesc, activita
tea desfășurată la această ediție a
tirgului a fost un prim examen al
competentei si capacității profesiona
le. după intîlnirea de lucru din luna
septembrie cu secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. intîlnire pe
care o putem denumi pe drept
cuvînt un moment de cotitură In ac
tivitatea de comerț exterior din țara
noastră. Așa cum ne-a cerut condu
cătorul partidului și statului nostru.

am desfășurat o activitate in con
sens cu cele mai noi tendințe mani
festate in comerțul internațional,
pentru creșterea eficienței economi
ce. Cu prilejul Tirgului Internațio
nal de la București, întreprinderile
noastre de comerț exterior au în
cheiat o serie de contracte care lăr
gesc mult aria geografică a partene
rilor noștri, care s-au arătat deose
bit de interesați de marea gamă a
ofertei românești prezentate în acest
an la T.I.B. în afara unui comerț
amplu, pe care-1 facem cu țările so
cialiste și în principal cu Uniunea
Sovietică, avem parteneri de afaceri
in Europa, Africa, Orientul Mijlociu,
Asia. Oceania. America de Nord și
America Latină. S-a realizat un În
semnat număr de contracte avanta
joase șl s-au Inițiat acțiuni care să
permită exportul de mijloace ala
tehnicii de calcul, componente elec
tronice, radioreceptoajg. televizoare
alb-negru, utilaje tehnologice pentru
chimie, prelucrarea țițeiului, fabri
carea celulozei și hirtiei, utilaje teh
nologice pentru metalurgie, armături
industriale din oțel și din fontă,
confecții metalice pentru construcții
industriale, tractoare, autoturisme
„Dacia", „Oltcit", „ARO", mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor
prin așchiere, mașini textile, nume
roase produse chimice, tricotaje și
confecții, încălțăminte șl multe alte
produse. Aș vrea să subliniez că în
cadrul tirgului s-au bucurat de un
frumos succes sistemele de calcul și
modulele pentru supravegherea tra
ficului metroului, situate la un Înalt
nivel tehnic, fiind mult solicitate la
export tn țări unde construcția aces
tor aparate are o îndelungată tradi
ție. S-au realizat. în același timp, o
serie de contracte de import atît de
materii prime de bază, cit și de alte
produse necesare economiei noastra
naționale".
Așadar, prin numărul șl valoarea
contractelor comerciale de export
import încheiate, prin înțelegerile
stabilite pentru specializarea și co
operarea in producție, prin largul
schimb de informații tehnice și ști
ințifice, T.I.B.-’86 a adus o nouă și
importantă contribuție la extinderea
colaborării economice a ’-României cu
celelalte țări.
Tîrgul Internațional București,
prin amploarea manifestărilor sale,
prin stimularea cooperării interna
ționale și-a dovedit din nou utilita
tea în cadrul amplului schimb in
ternațional de valori materiale, iar
deviza sub care a funcționat, „Comerț-cooperare-dezvoltare-pace" s-a
confirmat. Bucureștiul devenind un
loc propice pentru comerțul interna
țional. reciproc avantajos pentru toți
partenerii.

Petre CRISTEA

CARNET CULTURAL
SUCEAVA. în județul Suceava
se desfășoară cea de-a Xl-a edi
ție a „Zilelor filmului științific".
Au loc numeroase acțiuni menite
să contribuie la lărgirea orizontu
lui de cunoaștere, la răspîndirea
cuceririlor de seamă din domeniul
științei, la fundamentarea con
cepției materialiste despre lume șl
viață. La cinematografe, case de
cultură, cluburi muncitorești, că
mine culturale. In întreprinderi șl
instituții sint vizionate filme cu
o largă arie tematică și sint or
ganizate lntîlniri cu membrii bri
găzilor științifice, consultații, dez
bateri. simpozioane, expuneri. (Sava
Bejinariu).

(secția Botoșani) și Muzeul jude
țean de istorie. A fost vernisată
o expoziție de numismatică „Isto
rie si contemporaneitate in vatra
milenară", cuprinzind piese, meda
lii și seturi tematice ale unor renumiti colecționari din intreaga
tară. (Eugen Hrușcă).

BUZĂU. La Întreprinderea „Me
talurgica" Buzău a avut loc. în or
ganizarea bibliotecii județene, des
chiderea „Decadei cărții româ
nești", sub genericul „Gindirea
social-politică, economică și filo
zofică a președintelui României,
tovarășul Nicolae Ceaușescu — te
melia progresului neîntrerupt al
societății noastre socialiste". (Stelian Chiper).

MUREȘ. în organizarea Comite
tului județean de cultură și educa
ție socialistă, a complexului mu
zeal și bibliotecii județene, sala
mică a Palatului culturii din Tîrgu
Mureș a găzduit un simpozion de
dicat împlinirii a 2 500 de ani de la
primele lupte, ale poporului getodac pentru cucerirea libertății și
independentei. Manifestarea - la
care au prezentat comunicări cadre
didactice, cercetători științifici, is
torici și arheologi — a fost însoțită
de prezentarea. în cadrul expoziției
complexului muzeal, a ultimelor
descoperiri arheologice înregistrate
în urma săpăturilor efectuate de-a
lungul anilor pe teritoriul județu
lui Mureș, la Cristești. Morești, Dedrad. Lechința. Glodeni si alte lo
calități. (Gheorghe Giurgiu).

BOTOȘANI. La Botoșani a avut
lbc simpozionul „2500 de ani de
atestare documentară a geto-dacilor. Cetatea traco-getică de la
Stincești — Botoșani, vatră de lo
cuire neîntreruptă". Organizatori :
Comitetul de cultură și educație
socialistă al județului Botoșani,
Societatea numismatică română

GIURGIU. Au fost date in folo
sință Intr-o variantă constructivă
modernă galeriile „Arta" ale Uniunii artiștilor plastici, menite să
contribuie la cultivarea bunului
gust ăl publicului. Noua unitate de
cultură găzduiește, cu caracter de
stagiune permanentă, expoziții de
artă. (Ion Manea),

în legătură cu hotărîrea unilaterală a Marii Britanii de a rupe relațiile diplomatice cu Siria

SESIUNEA O.N.U.

UN ACI CARE NU SLUJEȘTE
ÎNIRE POPOARE
« INTERESELE PĂCII SI> ÎNȚELEGERII
»

Necesitatea realizării neintirziate
a unor progrese in domeniul dezarmării

Opinia publică din țara noastră a
luat cunoștință, cu surprindere și ne
dumerire. despre hotărîrea unilate
rală a Marii Britanii de a rupe re
lațiile diplomatice cu Siria, invocînd
motivul că această țară ar fi fost im
plicată într-o tentativă teroristă de a
provoca o explozie la bordul unui avion al companiei israeliene „El Al",
ce urma să de
coleze de Pe ae
roportul londonez
Heathrow.
Ignorîndu-se de
clarațiile oficiale
siriene prin care
sînt
categoric
respinse ca lipsite de temei acuzațiile
privind implicarea Siriei în actul in
vocat, recurgerea Marii Britanii la
ruperea unilaterală a relațiilor diplo
matice reprezintă un act ce contra
vine normelor și principiilor de rela
ții între state, care nu face decît să
agraveze și mai mult raporturile in
ternaționale.
Este cunoscută poziția fermă a
României împotriva oricăror acte de
terorism — cărora le cad victime oa
meni nevinovați, populație civilă —
și care, în nici o împrejurare nu pot
constitui o formă a luptei politice și
de eliberare națională.
Cu această convingere. România —
care s-a pronunțat și se pronunță
în modul cel mai hotărît împotriva
oricăror acțiuni de terorism — con
sideră că lichidarea acestuia reclamă
eforturi pozitive din partea tuturor
statelor, o strînsă conlucrare inter
națională, inclusiv în cadrul O.N.U.

ropa șl în întreaga lume. Țara noas
tră consideră că ruperea relațiilor
diplomatice de către Marea Brita
nie, intenția unor state occidentale
de a lua unele măsuri ce pot afecta
desfășurarea normală a relațiilor cu
Siria constituie acte nejustificate
față de un stat suveran și indepen
dent, care pot prejudicia. în ace
lași timp, efortu
rile ce se depun
în prezent pentru
realizarea
unei
păci juste si du
rabile în Orientul
Mijlociu.
Este încă timp
de a se reflecta asupra de
ciziei de rupere a relațiilor cu
Siria, de a se reveni asupra acestei
decizii, pornindu-se de la interesele
păcii și cooperării internaționale, ale
dezvoltării de relații normale între
state. Viata a demonstrat că ruperea
relațiilor între două țări duce ine
vitabil la întreruperea dialogului, la
diminuarea posibilităților de a se
ajunge la înțelegeri și soluții con
structive. în interesul ambelor părți.
România — care întreține relații
bune, tradiționale cu Siria — este hotărîtă să dezvolte și în viitor rapor
turile sale de prietenie, colaborare
si solidaritate cu Republica Arabă
Siriană, pornind de la convingerea
că aceasta este în interesul dezvol
tării libere, independente a celor
două popoare, al cauzei păcii, secu
rității. destinderii și înțelegerii In
ternaționale.

Cu atît mal mult, o asemenea
măsură, precum cea adoptată de Ma
rea Britanie. nu este de natură să
contribuie la combaterea terorismu
lui. Dimpotrivă, astfel de măsuri
creează noi animozități, subminează
încrederea dintre state, sporind în
mod artificial tensiunile in viață in
ternațională. Or. tocmai în aceste

COMENTARIUL AGENȚIEI ROMANE DE PRESA - AGERPRES
împrejurări. în care situația mon
dială cunoaște o agravare continuă,
se impune să se facă totul pentru
schimbarea cursului periculos al eve
nimentelor. pentru renunțarea la
acte și măsuri de forță, pentru ac
țiuni constructive întemeiate Pe res
pect reciproc, pe normele interna
ționale unanim recunoscute, pe do
rința de soluționare numai și numai
pe cale pașnică, prin tratative, a pro
blemelor ce pot apărea între sta
te. Este, de aceea, necesar ca toate
statele să manifeste reținere și calm
în judecarea faptelor, să prevaleze
rațiunea și interesele colaborării și
înțelegerii între popoare.
Fără îndoială că, în acest spirit,
este de înțeles preocuparea profundă
a poporului român — ca și a tuturor
popoarelor lumii — pentru a se ac
ționa în direcția soluționării proble
melor pe cale politică, pentru a se
asigura pacea în Mediterana, în Eu

Suedia se pronunță pentru

JAPONIA: Proteste împotriva manevrelor militare

reducerea reală

nipono-americane
TOKIO 27 (Agerpres). — In Insu
lele nipone Hokkaido și Honsu. luni
au început manevrele generale ale
forțelor armate ale Japoniei și Sta
telor Unite. La aceste exerciții de
mane amploare iau parte 13 000 de
militari, un mare număr de nave mi
litare și avioane, inclusiv unități de
aviație americane dislocate de la
bazele S.U.A. din Coreea de Sud. Po
trivit agenției Kyodo Tsushin. aces
tea sînt primele manevre ale aliatilor ce se desfășoară în cadrul ..acor
dului de securitate" și la cane partici

a arsenalelor nucleare

pă forte terestre, maritime și ae
riene.
împotriva aoestor manevre a fost
organizat, la inițiativa Partidului
Socialist din Japonia și a Consiliu
lui General al Sindicatelor. în orașul
Titose un miting de protest împotriva
manevrelor generale nipono-america
ne. Mitingul s-a încheiat cu o de
monstrație în fața bazei unde au fost
concentrate forțele aeriene nipone și
americane participante la exerciții.
Demonstranții au cerut ca forțele mi
litare americane să fie evacuate din
Japonia.

STOCKHOLM (Agerpres). — Tre
buie să se facă tot oe este posibil
pentru a se ajunge la dezarmare —
a subliniat primul ministru suedez.
Ingvar Carlsson. președintele Parti
dului Muncitoresc Social-Democrat
din Suedia. Intr-un interviu acordat
ziarului sovietic ..Pravda", premierul
suedez a evidențiat importanța deo
sebită a rezultatelor primei etape a
Conferinței de la Stockholm pentru
măsuri de încredere și securitate și
pentru dezarmare în Europa. El s-a
pronunțat pentru reducerea reală a
arsenalelor nucleare.

— subliniată în dezbaterile din plenara Adunării Generale
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres).
— N. Chilie transmite : în plenara
Adunării Generale a O.N.U. s-au în
cheiat dezbaterile asupra punctului
de pe ordinea de zi intitulat „Anul
Internațional al Păcii".
Intr-un raport al secretarului ge
neral al O.N.U. pe această temă se
relevă că A.I.P. a atras din nou
atenția comunității internaționale
asupra problemelor cardinale ale
dezarmării, ale preîntîmpinării unei
catastrofe nucleare și ale necesită
ții asigurării dezvoltării tuturor na
țiunilor. in primul rînd a țărilor în
curs de dezvoltare, ale eliminării
apartheidului și oricăror discriminări
față de oameni și popoare.
Dezbaterile din plenara Adunării
Generale au confirmat pe deplin
justețea și realismul analizei, pozi
țiilor și considerentelor tării noastre,
ale președintelui Nicolae Ceaușescu
in problemele păcii. In acest sens,
dezbaterile au evidențiat că un mare
număr de state. în special ță
rile mici și mijlocii, nealiniate,
în curs de dezvoltare. împărtășesc
punctul de vedere al tării noastre
privind căile și modalitățile concrete
de realizare a păcii mondiale pe
calea respectării stricte a principii
lor și normelor dreptului internatio
nal, a excluderii cu desăvîrșire a for
ței din raporturile interstatale, a opririi cursei periculoase a înarmări
lor și înfăptuirii dezarmării, cu pri
oritate a dezarmării nucleare, a re
glementării exclusiv prin mijloace
pașnice a tuturor diferendelor și
conflictelor, a lichidării subdezvoltă
rii, decalajelor economice și celorlal
te dificultăți cu care sînt confrun
tate țările sărace, a întăririi rolului
O.N.U. în promovarea și menținerea
păcii.
Reprezentantul Cehoslovaciei de
clara că stoparea cursei înarmărilor,
realizarea dezarmării. în special a
dezarmării nucleare, și preintîmpinarea militarizării spațiului cosmic
reprezintă o condiție de bază atit a
instaurării unei păci trainice, cît și
a eliberării resurselor materiale și
umane necesare pentru impulsiona
rea dezvoltării și progresului tuturor
națiunilor.
Pacea, declara reprezentantul Ve
nezuela!. reprezintă telul suprem al
întregii umanități, o aspirație care
există încă de la începuturile exis
tentei omenirii. Pacea în zilele noas-

15,8 milioane șomeri în țările C.E.E.
BRUXELLES 27 (Agerpres). — Nu
mărul șomerilor în cele 12 țări mem
bre ale Pieței comune a fost de 15.8
milioane în septembrie. în creștere
cu 1.1 la sută față de august — po
trivit cifrelor date publicității de Co
misia executivă a C.E.E. Aceeași
sursă precizează că în rîndurile ti
nerilor sub 25 de ani șomajul a cres
cut cu 3,2 la sută. Cea mai mare par
te dintre tinerii șomeri sînt cei care

au terminat diferite scoli si se află
în căutarea unui prim loc de mun
că, relevă agenția Associated Press.
Intr-o declarație făcută după pu
blicarea cifrelor privind șomajul, un
purtător de cuvînt al Comisiei Pie
ței comune evidenția că „nu s-a în
registrat nici o ameliorare în oe pri
vește situația utilizării forței
de
muncă fată de situația existentă anul trecut".

Program electoral al P.S.D. din R.F. Germania
BONN (Agerpres). — La Offenburg
s-au încheiat lucrările congresului
extraordinar al Partidului SocialDemocrat din R.F. Germania, oare
a avut ca principal obiectiv apro
barea strategiei partidului și progra
mului acestei principale formații de
opoziție, in perspectiva alegerilor
generale, programate să se desfă
șoare la 25 ianuarie 1987. După cum
informează agenția Associated Press,
pe plan intern, programul social-democraților își propune, cu prioritate,
combaterea șomajului, a cărui rată
este în prezent de 8,2 la sută din to
talul forței de muncă. Agenția ci

tată menționează, de asemenea, o
declarație a premierului landului Renania de Nord — Westfalia. Johan
nes Rau. candidat al P.S.D. la func
ția de cancelar, care a reafirmat că
■programul american Inițiativa
de
Apărare Strategică, cunoscut și sub
denumirea de ..Războiul stelelor",
care „nu este nici în avantajul Euro
pei. nici în al Statelor Unite", are un
efect destabilizator și accelerează
cursa înarmărilor. El a adăugat că,
în conformitate cu angajamentul asu
mat anterior, un viitor guvern social
democrat se va detașa de programul
american, la care a subscris actualul
guvern de coaliție.

GENTIILE DE PRESA
e scurt
CONSFĂTUIRE. La Varșovia a
1 avut loc o consfătuire a primilor
secretari ai comitetelor voievodale
Iale P.M.U.P., la care a participat
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar
al C.C. al P.M.U.P. După cum
transmite agenția P.A.P., a fost
examinat stadiul îndeplinirii hotărîrilor Congresului al X-lea al
partidului si au fost evaluate re
zultatele conferințelor de dare de
seamă și alegeri ale organizațiilor
voievodale de partid.

I
I

MISIUNE DE INFORMARE. Agenția Taniug informează că o mi■ siune specială a țărilor nealiniate
va vizita mai multe capitale vesteuropene pentru a informa .despre
ihotărîrile adoptate de recenta reu
niune la nivel înalt, de la Harare,
a acestor țări, inclusiv despre mă
surile vizînd regimul rasist de la
Pretoria. Misiunea, formată din

ORIENTUL MIJLOCIU

șapte membri, va sosi întii la Roma,
următoarele etape ale turneului
fiind Bruxelles, Paris, Londra șl
Bonn.
CONDAMNAREA MASURILOR
REPRESIVE DIN COREEA DE
SUD. Grupul parlamentar al R.P.D.
Coreene a dat publicității o decla
rație denunțînd arestarea de către
autoritățile sud-coreene a unui de
putat care se pronunțase, în „Adunarea națională" de la Seul, în
favoarea reunificăril Coreei. In de
clarația citată de agenția A.C.T.C.
sînt condamnate măsurile represi
ve ale autorităților sud-coreene
împotriva forțelor democratice și
se exprimă speranța că parlamen
tele tuturor țărilor lumii, institu
țiile și organizațiile internaționale
care aspiră la pace, democrație și
reunificarea pașnică a Coreei vor
acorda atenția cuvenită evenimen

tre nu poate fi realizată decît prin
dialog, prin negocieri și prin înțe
legere între toate națiunile.
Reprezentantul Bulgariei a subli
niat că scopul Anului Internațional
al Păcii îl reprezintă nu numai con
știentizarea sporită asupra pericole
lor care apasă asupra omenirii, ci și
acela de a chema toate popoarele
lumii la întreprinderea unor acțiuni
mai eficiente pentru salvgardarea
păcii și unirea eforturilor lor în
lupta pentru eliminarea amenințării
unei confruntări militare.
Proclamarea Anului International
al Păcii, a subliniat reprezentantul
U.R.S.S.. a demonstrat intenția co
munității internaționale de a între
prinde acțiuni concrete în scopul
unei schimbări radicale în mai bine
în viata internațională. Vorbitorul a
reafirmat poziția și propunerile con
crete ale Uniunii Sovietice în do
meniul dezarmării, arătînd că esen
ța lor o constituie eliminarea com
pletă a armelor nucleare, prevenirea
unei noi etape în cursa înarmărilor
si a transferului acestei curse în
spațiul extraatmosferic.
Pentru salvgardarea păcii mondi
ale, a declarat reprezentantul R. P.
Chineze, este nevoie de stoparea
cursei înarmărilor, în special a înar
mărilor nucleare, care au atins pro
porții alarmante, de încetarea și li
chidarea diferendelor regionale și a
războaielor locale. Salvgardarea pă
cii, a adăugat el, reclamă întărirea
relațiilor de prietenie și colaborare
între toate țările. China are nevoie
de pace și acordă o mare importan
tă dezarmării. Ea a declarat că în
nici o împrejurare nu va fi prima
care să folosească armele nucleare.
La încheierea dezbaterilor pe această temă, Adunarea Generală a
adoptat o rezoluție care statuea'ză că
idealurile și obiectivele enunțate
prin proclamarea Anului Internațio
nal al Păcii rămîn o sursă de inspi
rație pentru dialogul și activitățile
viitoare vizînd promovarea și instau
rarea păcii. O altă rezoluție adoptată
la acest punct reafirmă dreptul sacru
al popoarelor la pace, chemînd toate
statele și organizațiile internaționale
să depună toate eforturile pentru a
contribui Ia materializarea acestui
drept vital prin adoptarea unor mă
suri corespunzătoare la nivel națio
nal și internațional.

telor tragice din Coreea de Sud,
luptei populației sud-coreene pentru încetarea represiunilor și pen
tru democrație.

CONSILIUL O.N.U. PENTRU
NAMIBIA a ținut luni o ședință
solemnă consacrată Săptămînii de
solidaritate cp poporul namibian.
Reprezentanți speciali ai mișcării
de nealiniere, ai Organizației Unității Africane, ai altor organizații
internaționale s-au pronunțat cu
acest prilej pentru depunerea de
eforturi sporite vizînd încetarea
ocupării ilegale a Namibiei de către regimul rasist sud-african șl
și-au reafirmat sprijinul față de
lupta poporului namibian pentru
Independență.
ACCIDENT. Peste 40 de pasageri
au fost răniți duminică seara In
cursul aterizării unui avion pe ae
roportul international din Osaka.
Aparatul de zbor aparține com
paniei aeriene thailandeze ..Thai".
Potrivit politiei nipone, citată de
agenfia France Presse, aparatul a
trebuit să ^efectueze aterizarea for
țată ca urmare a depresurizării >
instantanee a cabinei.
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TUNIS 27 (Agerpres). — Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei a
initiat o serie de acțiuni la nive
lul organismelor O.N.U. pentru a se
pune în lumină practicile inumane
ale forțelor israeliene de ocupație
împotriva deținuților palestinieni.
După cum Informează agenția pales
tiniană de presă WAFA. se urmă
rește obținerea trimiterii unor comi
sii internaționale de anchetă pentru
investigarea cazurilor de tentativă de
asasinat si a altor cazuri care ilus
trează tratamentul rezervat detinuților palestinieni.
CAIRO 27 (Agerpres). — Primul
ministru al Iordaniei, Zaid Rifai, a
condamnat din nou politica Israelu
lui privind crearea de implantări în
teritoriile arabe ocupate, calificînd-o
drept un obstacol in calea păcii în
Orientul Mijlociu. El a apreciat că
această politică nu va face decît să
încetinească procesul în direcția or
ganizării unei conferințe internațio
nale consacrate păcii în Orientul
Mijlociu. A devenit tot mai evident
— a spus premierul — că problema
Orientului Mijlociu poate fi soluțio
nată prin convocarea unei conferințe

Internaționale la care să participe
cei cinci membri permanent! ai Con
siliului de Securitate și celelalte
părți interesate, inclusiv Organizația
pentru Eliberarea Palestinei.

BEIRUT 27 (Agerpres). — In cursul
zilei de luni s-au produs noi lupte in
zona taberei de refugiați palestinieni
Ain AI-Hilweh, de lingă Saida, din
sudul Libanului, între miliții șiite și
combatanți palestinieni, deși în ziua
precedentă se realizase un acord de
încetare a focului. Conform prevede
rilor acordului, a început amplasarea
unei forțe libaneze compuse din aproximativ 100 oameni, membri ai
Armatei de eliberare populară (sunită), între milițiile organizației
„Amal" și combatanții palestinieni,
pentru a supraveghea încetarea fo
cului și retragerea luptătorilor am
belor părți pe poziții deținute înain
te de luptele declanșate vineri. După
ocuparea a patru din cele șase poziții
stabilite, operațiunea s-a oprit din
cauza tirurilor.
Schimburi de focuri s-au înregis
trat și în zona taberei de refugiați
palestinieni Rashidiyeh, de lingă Tyr.

R. S. A,

Incidente grave între populația oprimată și poliție
PRETORIA 27 (Agerpres). — Inci
dente violente, noi victime umane,
alte persoane arestate — acestea sînt
caracteristicile climatului social din
Republica Sud-Africană. unde, în ul
timele 24 de ore, au fost semnalate
ciocniri grave între populația de
culoare și forțele polițienești ale re
gimului de la Pretoria, notează agen
ția Associated Press. Potrivit surse
lor oficiale sud-africane, doi negri au
fost uciși, iar alți patru rănjți' in
cursul unor demonstrații ce au avut
Ioc in mai multe regiuni din R.S.A.
De asemenea, continuă incidentele in
școlile rezervate populației de culoa
re, care protestează împotriva condi
țiilor discriminatorii față de .tinerii
negri din instituțiile de învătămînt
ale țării.
Pe de altă parte, luni a izbucnit
greva minerilor, cu participarea a

peste 40 000 de persoane de culoa
re care lucrează în subteran. Greva
a paralizat cbmplet trei mari mine,
la Kloof, Deelkraal și Doornfontein,
din zona Johanesburgului.
Șase mineri sud-africani și-au
pierdut viața într-un accident surve
nit duminică la mina de aur Randfontein, situată la 45 km vest de
Johannesburg. Alți 26 de mineri sînt
răniți. Conducerea sindicatului mi
nerilor negri apreciază că acciden
tul. datorat ruperii cablului unei
cabine de coborîre in mină, a sur
venit în condițiile lipsei unor măsuri
elementare de protectie a muncii.
Luna trecută, la mina de aur de
la Kinross s-a produs o adevărată
catastrofă. 177 mineri care lucrau în
subteran pierzîndu-si viața intr-un
incendiu care a degajat gaze to
xice.

AGENDĂ ENERGETICĂ
MOSCOVA 27 (Agerpres). — Zăcă
mintele de gaze naturale de la lamburg, din peninsula Iamal — vestul
Siberiei
vor asigura, in actualul
cincinal (1986—1990), cea mai mare
parte din sporul producției de gaze
naturale a U.R.S.S., relatează agen
ția T.A.S.S. Deși prelucrarea indus
trială a acestor bogății a început de
curind, la sfirșitul anilor '80 de aici
vor pleca spre centrul țării cinci
importante conducte, iar alta spre
Siberia de est.
Iamburgul, menționează sursa ci
tată, va fi, totodată, simbolul acce
lerării dezvoltării economice a
U.R.S.S., deși in această zonă valo
rificarea resurselor naturale se des
fășoară in condifii climaterice deo
sebit de dificile. Temperaturile me
dii, in luna octombrie, ating minus
20 de grade Celsius. De aceea, in
stalațiile destinate lamburgului sint
complet montate in uzine și apoi
transportate, pe calea maritimă, in
blocuri compacte, ceea ce duce la
scurtarea de 2—3 ori a termenelor
de montaj.

BEIJING 27 (Agerpres). — In pro
vincia Jiangxi din R.P. Chineză a
fost descoperit un important zăcămint de cărbune, cu rezerve estimate
la peste 130 milioane tone. Zăcămintul — precizează agenția China
Nouă — acoperă o zonă de 50 kilo
metri pătrați și se află in vecinătatea unei căi ferate, ceea ce va faci
lita punerea sa in valoare. Jiangxi
dispune de rezerve verificate de căr
bune de 1,5 miliarde tone, consti
tuind o sursă majoră pentru aprovi
zionarea unor provincii aflate la sud
de fluviul Yangtze.

PRAGA 27 (Agerpres). — La cen
trala atomoelectrică „Dukovany" a
început încărcarea cu combustibil a
celui de-al treilea bloc energetic, cu
o capacitate de 440 megawați. Spe
cialiștii cehoslovaci consideră că,
pînă la sfirșitul acestui an, noul
agregat va intra in funcțiune de
probă, urmind ca pînă in august 1987
să producă energie la capacitatea
proiectată.
După cum informează agenția
C.T.K., de la începutul acestui an,
primele două generatoare ale cen
tralei atomoelectrice „Dukovany“ au

RIO DE JANEIRO 27 (Agerpres).
— Compania petrolieră națională
braziliană „Petrobras" a anunțat că
filiala sa care operează in Africa a.
descoperit petrol in zona platformei
continentale a Angolei. Descoperirea
a fost făcută intr-o zonă de 4 000
km pătrați, unde se află exploatări
ale „Petrobras" și ale altor companii.
Un prim put a atins o producție de
2 735 barili pe zi, țițeiul fiind de
bună calitate. Este cel de-al cincilea
zăcămint descoperit de „Petrobras"
în platforma continentală angoleză.

produs peste patru milioane megawați-oră energie electrică. Pentru
obținerea unei asemenea cantități de
energie ar fi fost necesar un con
sum zilnic de 15 000 tone cărbune in
ferior.
înfăptuirea programului de utili
zare a energiei nucleare în scopuri
pașnice va permite ca, in anul 1990,
o treime din necesarul de energie
electrică al țării să fie furnizat de
centralele atomoelectrice.

0 chemare rostită pa toate meridianele: DEZARMARE!
500 000 demonstranți
la Roma
ROMA. — O demonstrație
pentru pace Ia care au parti
cipat. potrivit organizatorilor,
peste 500 000 de oameni, s-a
desfășurat in centrul capitalei
Italiei. Demonstrația a fost ur
mată de un miting de masă
care a avut loc în Piața Repu
blicii.

Apel al oamenilor
de știință britanici
LONDRA. — 545 personalități
de prestigiu ale lumii științifice
din Marea Britanie, printre care
trei laureați ai Premiului No
bel, au lansat un apel către toți
oamenii de știință din țară și
din statele occidentale să nu
participe la programul militar
american Inițiativa de Apărare
Strategică (S.D.I. — „războiul
stelelor"), transmite agenția
Associated Press. Acest program
costisitor, a precizat David Ca
plin, profesor de fizică la „Im
perial College", nu va face de
cît să ducă la accelerarea cursei
Înarmărilor.

Proteste în S.U.A.
WASHINGTON. — Sub deviza
„NU răzbbiului stelelor!", „Mun
că, pace și echitate", la San
Francisco au avut loc mari ma
nifestații antimilîtariste. orga
nizate din inițiativa unui nu
măr de peste 100 de organizații
politice și obștești din Califor
nia. Marșuri și demonstrații în
sprijinul dezarmării, al reluării
politicii de destindere au avut
loc și în alte orașe de pe lito
ralul de vest al Statelor Unite.

Miting la Sofia
SOFIA. — La Sofia a avut
loc un mare miting în spriji
nul păcii și dezarmării. Participanții, reprezentanți ai oameni
lor muncii din capitala bulgară,
au protestat împotriva conti
nuării cursei înarmărilor.
(Agerpres)

AMPLE ACȚIUNI DE MASA IN CADRUL „SAPTĂMlNII MONDIALE A DEZARMĂRII
După cum a reafirmat secretarul general al partidului, președintele
Republicii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, în cuvîntarea ținută în
fata Marii Adunări Naționale chiar în preziua deschiderii „Săptămînii
mondiale a dezarmării", „in lume există puternice forțe care se ma
nifestă cu tot maj multă vigoare și care, acționind in deplină unitate,
pot opri cursul spre încordare și război, pot impune un curs nou in
viata internațională, spre destindere, dezarmare, colaborare și pace".
Necesitatea dezvoltării acțiunilor în vederea dezarmării se impune cu
atit mai mult după încheierea fără rezultate concrete a recentei intilniri
la nivel înalt sovieto-americane din Islanda. Ca urmare, în această
„Săptămină mondială a dezarmării", cu o frecvență crescîndă. în Europa
— continentul pe care se află amplasate cele mai mari arsenale și unde
continuă să se acumuleze noi arme din cele mai distrugătoare — în
America de Nord, America Latină, Africa, Asia, Oceania, practic în toate
regiunile locuite ale planetei, mișcarea pentru pace a cunoscut in ulti
mul timp o puternică extindere.

Un NU hotărît rachetelor
nucleare, armelor de distru
gere în masă din Europa I
„Nu vrem Hiroshima in Europa !“ ;
„Afară cu armele morții de pe con
tinentul european !“ — au fost lo
zincile cu care au manifestat zeci șl
sute de mii de demonstranți în
R. F. Germania, Marea Britanie,
Italia, Belgia, Olanda, Statele Unite,
Norvegia, Suedia, Spania, Portugalia.
Partizanii păcii au luat, de aseme
nea, cu „asalt" bazele de rachete
nucleare de la Florennes (Belgia) și
Greenham Common (Marea Britanie),
în jurul lor manifestînd numeroși
cetățeni de cele mai diverse convin
geri politice și filozofice, reprezentînd toate păturile populației. Mari
demonstrații antinucleare au avut
loc și la Birmingham.
Mii și mii de persoane au parti
cipat la marea adunare populară de
la New York, în cadrul căreia vor
bitorii s-au pronunțat pentru Înce
tarea cursei înarmărilor, în primul
rînd nucleare, pentru încheierea
unui
acord
privind eliminarea
rachetelor cu rază medie de acțiune
din Europa, atît de către Statele Unite, cit și de Uniunea Sovietică, șl
continuarea negocierilor pentru li
chidarea tuturor armelor atomice de
pe continentul european șl din În
treaga lume. In același timp, participanții la impunătorul marș al pă
cii, început la 1 martie la Los An

geles, se Îndreaptă spre Washington,
purtînd un mesaj ce va fi predat la
Casa Albă, prin care se cere „înghe
țarea", apoi reducerea și, in final,
eliminarea rachetelor, a tuturor ar
melor nucleare și reorientarea spre
sectoarele civile a fondurilor folosite
în prezent în scopuri militare.

O cerință unanimă : să
se treacă de la vorbe la fapjg. In spiritul acestui imperativ de
cea mal mare actualitate, manifes
tările populare desfășurate în zeci șl
zeci de state în cadrul „Săptămînii
mondiale a dezarmării", au cerut
continuarea dialogului, trecerea de
la vorbe la fapte. In declarația adoptată de partizanii păcii din Co
penhaga se subliniază, astfel, între
altele : „Salutăm încheierea cu suc
ces a Conferinței de la Stockholm
care, prin acordul încheiat, a arătat
că este posibil să se realizeze înțe
legeri corespunzătoare în probleme
grele și complicate. Acum trebuie
urmată aceeași cale la forurile de
negocieri de la Geneva și Viena. Să
nu se mai piardă nici un moment !
Este posibil să se ajungă în cel mai
scurt timp la rezultate corespunză
toare".
In principalele orașe din America
Latină s-au desfășurat numeroase
manifestații sub genericul „Zilele
continentale de luptă pentrn pace".
In cadrul mitingurilor, demonstrați

ilor, simpozioanelor care s-au ținut
cu acest prilej, reprezentanți al vie
ții publice, ai sindicatelor, ai altor
organizații de masă și obștești au
cerut instaurarea unui climat de
pace, securitate și cooperare, trece
rea la dezarmare, fără acestea fiind
imposibilă lupta pentru depășirea
dificultăților din economiile naționa
le și edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale. într-o moțiu
ne adresată conducătorilor U.R.S.S.
și S.U.A., participanții la mitingul
populației din Bogota, capitala Co
lumbiei, se spune : „In viața mon
dială s-au acumulat multe probleme
grave — economice și politice. In di
ferite zone ale lumii, inclusiv in America Centrală, s-au agravat unele
conflicte, care primejduiesc pacea
mondială. In arsenalele statelor apar
mereu noi și noi arme, tot mai dis
trugătoare. Este timpul ca această
cursă să înceteze, înainte ca viața
omenirii să fie pusă în pericol. Pen
tru aceasta nu există altă cale deci»
cea a negocierilor. Trebuie să se
treacă de la declarații la acțiuni rea
le și la acorduri în direcția colabo
rării și dezarmării".

Mijloace pentru bunăsta
rea oamenilor, nu pentru
distrugerea
lor I Hotărîrea
României de a reduce cu 5 la sută
efectivele, armamentele și cheltuie
lile militare și chemarea adresată de
președintele țării noastre tuturor
statelor din Europa, precum și Sta
telor Unite și Canadei de a trece
fiecare la o reducere de cel puțin 5
la sută a înarmărilor, chiar înaintea
realizării unui acord corespunzător,
s-au bucurat de o înaltă apreciere
pe plan internațional. Este un fapt
că. în timpul manifestațiilor prilejui
te de „Săptămîna mondială a dezar
mării". pretutindeni participantii au
cerut guvernelor lor trecerea la re
ducerea cheltuielilor militare și folo
sirea sumelor astfel economisite
pentru bunăstarea oamenilor, nu
pentru distrugerea lor. Marșurile pă
cii din Olanda, care au culminat cu
adunarea populară de la Haga, unde

Peste 200 000 de persoane au demonstrat la Hasselbach (R.F. Germania) pentru retragerea rachetelor cu rază
medie de acțiune de pe teritoriul vest-german și din Europa

au luat parte reprezentanți al unor
organizații politice, obștești, sindica
le, de tineret și femei, s-au desfășu
rat sub lozinca „Fondurile eliberate
prin dezarmare să fie folosite peniru soluționarea gravelor probleme
economice care confruntă omenirea,
pentru lichidarea subdezvoltării".
Mii de persoane au luat parte la o
întrunire in piața Senatului din Hel
sinki, capitala Finlandei, cerînd în
cetarea cursei Înarmărilor și trecerea
Ia dezarmare. La Bruxelles, demon
strațiile pentru pace au avut drept
cuvînt de ordine lozinca : „Austeri
tate pentru bugetele militare, nu
pentru cheltuielile necesare învățămîntului și asistenței sociale". „Vrem
locuri de muncă — nu arme 1“ — au
cerut mii și mii de oameni ai mun
cii care au manifestat în R. F. Ger
mania. In timpul demonstrațiilor din
San Francisco (Statele Unite) pe pan
cartele purtate de participant era
scris : „Muncă, pace si echitate" ;
„Fonduri pentru binele poporului și
nu pentru Pentagon".

„Cosmosul — spațiu al
colaborării, nu al confrun
tării militare I". ° tot mai marB
extindere au cunoscut luările de po
ziție critice față de proiectul ameri
can „războiul stelelor". Cunoscuți
militant pe tărîm obștesc, persona
lități de diferite orientări politice.
6avanți și cercetători, laureați ai Pre

miului Nobel din diferite țări și-au
exprimat opoziția față de tendințele
actuale de a extinde cursa înarmări
lor în spatul cosmic. Mii de oameni
de știință americani, grupați în in
fluenta organizație obștească „Uniu
nea oamenilor de știință îngrijorați",
au evidențiat gravele implicații po
litice ale programului de cercetări
„Inițiativa de apărare strategică"
(S.D.I.). Howard Ris. director exe
cutiv al organizației, a afirmat că
„programul creării de arme cosmice
împiedică negocierile de dezarmare
și conturează perspectiva aruncării
umanității pe făgașul unei escala
dări și mai periculoase a înarmări
lor".
La Londra, un număr de 545 cunoscuți oameni de știință britanici
au lansat un apel cerînd colegilor
lor din Marea Britanie și din țările
occidentale să nu participe la pro
gramul „S.D.I."
într-o declarație făcută Ia Sto
ckholm în Riksdag (parlamentul tă
rii). primul ministru al Suediei. Ing
var Carlsson. a declarat : „guvernul
suedez consideră că realizarea unui

sistem de apărare antirachetă de
tipul programului american „S.D.I."
prezintă pericolul escaladării cursei
înarmărilor". La Viena, seria de ac
țiuni din cadrul „Săptămînii mon
diale a dezarmării a început prin
manifestări sub deviza „Nu — mi
litarizării spațiului cosmic". Iar un
grup de fizicieni de la Universitatea
din Genova au protestat împotriva
participării Italiei la ceroetările în
vederea realizării programului ame
rican S.D.I.
In Kenya, la Nairobi, ca și în alte
țări din Africa, au avut loc manifes
tări în cadrul cărora s-a cerut „în
cetarea folosirii cuceririlor științei
pentru distrugerea omenirii". „Peste
un miliard de locuitori ai planetei
n-au acces la știința de carte. Același
număr de ființe umane trăiesc în
condiții inumane. La soluționarea
unor 'astfel de probleme grave tre
buie să contribuie știința, nu la pre
gătirea armelor pentru anihilarea
vieții pe Pămînt" — se spune în de
clarația adoptată de participantii la
mitingul pentru pace de la Delhi,
capitala Indiei.

Sînt numai cîteva exemple din multitudinea de manifestări șl luări de
poziție din cadrul „Săptămînii mondiale a dezarmării", care demon
strează că, pretutindeni în lume, forțele progresiste, antiimperialiste, ale
opiniei publice, ale diferitelor cercuri politice, științifice, culturale, inclusiv
religioase, își intensifică activitatea în favoarea politicii de pace, de dezar
mare, împotriva primejdiei unui război nuclear nimicitor.

Nicolae PLOPEANU
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