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IDEI ȘI TEZE DIN GlNDIREA REVOLUȚIONARĂ A PARTIDULUI,
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

La temelia perfecționării continue 
a democrației socialiste- 

rodnicia muncii întregului popor

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

NOILE CAPACITĂȚI ENERGETICE-
neîntîrziat în funcțiune!

Concomitent cu activitatea de exploatare, întreținere și reparații, în
făptuirea programului de investiții energetice dobîndește valențe deose
bite. Aceasta, deoarece intrarea in exploatare a noilor capacități înseam
nă creșterea puterii sistemului energetic și, implicit, posibilități sporite de 
producere a energiei electrice. Sarcina stabilită de conducerea de partid 
este ca in acest an să se dea in funcțiune circa 1 700 MW, din care 
1 000 MW în termocentrale și aproape 700 MW în hidrocentrale. Cum este 
și firesc, acestor obiective de investiții li se acordă toată atenția, întrucît 
finalizarea lor condiționează buna asigurare cu energie electrică a în
tregii vieți economico-sociale, in balanța energetică fiind luată in calcul cu 
rigurozitate fiecare capacitate, indiferent de mărimea ei. Care este, așadar, 
nivelul punerilor în funcțiune ? Cum se desfășoară lucrările pe șantierele 
energetice ? Ce probleme trebuie grabnic soluționate ? lată citeva între
bări la care vom încerca să prezentăm un răspuns.

Ne aflăm în luna septembrie. 
Mai sînt circa trei luni pînă la 
finele anului. Am menționat acest 
lucru intrucit pină la această data 
s-au pus in funcțiune 400 MW. o 
valoare mult prea mică dacă ținem 
seama că au mai rămas de finalizat 
încă 1 300 MW. Este pozitiv faptul 
că pe multe șantiere ale noilor 
obiective energetice stadiile de 
execuție sint avansate, existind 
condiții pentru punerea in func
țiune a capacităților planificate. Pe 
alte șantiere insă, se constată se
rioase restanțe, care cu greu vor 
putea fi recuperate dacă nu se vor 
întreprinde măsuri eficiente, cu
prinzătoare și o mobilizare exem
plară pe șantiere.

Am prezentat în mai multe 
rinduri opinii ale unor factori de 
conducere din Ministerul Energiei 
Electrice, care . evidențiau o serie 
de neajunsuri, dar in sculași timp 
și acțiuni menite a determina 
schimbări calitative pe șantierele 
noilor obiective. Totuși, ritmul 
actual dc desfășurare a lucrărilor, 
stadiile fizice ale capacităților cu 
termen de punere in funcțiune in 
acest an nu sint Ia nivelul cerin
țelor, al programelor stabilite. 
Cauzele care determină această si
tuație sint multiple. Nu ne propu
nem să le detaliem, vom încerca 
să evidențiem principalele pro
bleme de stringentă actualitate.

Ministerul Energiei Electrice este 
titularul de investiții, calitate care 
ii conferă responsabilități și obli
gații importante pentru buna orga
nizare și desfășurare a activității, 
in intregul ei ansamblu, la noile 
obiective energetice. Insă atribu
tul de coordonator este fructificat 
intr-o redusă măsură. Datorită a- 
cestui fapt, se mențin o serie de 
carențe în cooperarea dintre pro
iectant, constructor, montor, fur
nizorul de utilaj și beneficiar. De 
pildă, la unele analize de pe șan
tiere, fiecare din cei cinci factori 
încearcă să-și apere propriile inte
rese, invocînd pentru anumite lipi 
suri diverse motive puse pe seama

CALITATEA SEMĂNATULUI- 
marea răspundere a mecanizatorilor 

și specialiștilor
A început insămințarea cereale

lor de toamnă, lucrare de mare în
semnătate pentru realizarea unor 
recolte mari la aceste culturi. Pe 
bună dreptate se afirmă că la griu. 
orz și orzoaică. alături de folosirea 
semințelor din categorii biologice 
superioare și a unor doze econo
mice de îngrășăminte chimice, ni
velul recoltei este determinat in 
măsură hotăritoare de calitatea lu
crărilor de pregătire a terenului și 
încadrarea semănatului in limitele 
termenelor stabilite. O dovadă 
convingătoare a posibilităților mari 
ale agriculturii noastre o consti
tuie recoltele superioare realizate 
de unitățile fruntașe. In cuvîntarea 
la recenta Consfătuire cu activul 
de partid și cadrele de bază din, 
agricultură, precum și in cuvântă
rile la adunările populare prile
juite de recentele vizite de lucru 
făcute in județele Cluj și Mureș, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că rezultatele și experiența 
unităților agricole fruntașe consti
tuie cea mai bună dovadă că re
coltele pot crește foarte mult. Pen
tru aceasta s-a indicat ca. in spiri
tul celor stabilite la Consfătuirea 
cu activul de partid și cadrele de 
bază din agricultură să fie luate 
măsuri care să determine o schim
bare radicală in ce privește lucra
rea pămintului, in sensul de a se 
efectua, peste tot. numai lucrări 
de cea mai bună calitate. „în fie
care județ sint multe exemple 
unde s-a insâmințat bine și unde 
s-a insâmințat prost : dar trebuie 
să punem capăt oricăror stări de 
lucruri negative ! — sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu in cuvin- 
tarea rostită la consfătuirea pe 
probleme de agricultură. Conduce
rea unității, comisia de insămîn- 
țări, inginerii nu trebuie, sub nici 
un motiv, să accepte realizarea in- 
sămințărilor dacă terenul nu este 
pregătit corespunzător. Trebuie să 
verifice cu citeva zile înainte, și 
unde se constată că terenul nu este 
bine pregătit, să oblige să se trea
că din nou la pregătirea temeinică 
a întregii suprafețe". 

celorlalți participant, uitind as
pectul de fond că toți trebuie să 
coopereze și poartă întreaga răs

© O sarcină mobilizatoare : în acest an tre
buie să intre în funcțiune capacități cu o pu
tere totală de 1 700 MW ® Care este stadiul 
realizării investițiilor în domeniul energetic ? 
® Furnizori de utilaje, urgentați livrarea echi
pamentelor energetice ! ® Atenție maximă 

scurtării duratelor de execuție și calității

pundere pentru realizarea in cele 
mai bune condiții a obiectivelor pe 
care le au în sarcină. De prea mul
te ori acest „spirit departamental"

Pentru a se întrona ordine și dis
ciplină desăvîrșite la efectuarea 
lucrărilor agricole, pe baza indica
țiilor conducerii partidului, in șe

@ Prin buna folosire a utilajelor și a timpului 
de lucru, ritmul însămînțării orzului și griului 
să fie mult intensificat O Săniînța să fie pusă 
în teren pregătit exemplar • Prin reglarea co
rectă a semănătorilor, să se asigure densită
țile prevăzute ® Comisiile pe culturi să dove
dească exigență față de calitatea lucrărilor

dințe comune ale birourilor orga
nizațiilor de partid și consiliilor 
de conducere din unitățile agricole 
au fost constituite comisiile pe 
culturi agricole din care fac parte 
cadre de conducere, specialiști, 

se regăsește și la nivelul conduce
rii diferitelor sectoare.

Pentru a se realiza o îmbunătă
țire a activității din domeniul in
vestițiilor, în urmă cu doi ani au 
fPst efectuate o serie de schimbări 
de ordin organizatoric care s-au 
soldat cu trecerea sectorului de 
montaj în subordonarea Centralei 
de utilaj energetic care aparține de 
Ministerul Industriei de Utilaj 
Greu. In această structură s-a 
avut în vedere realizarea unei le
gături eficiente intre montor și 
producătorii de utilaje. Dacă teo
retic se sconta pe o serie de efecte 
benefice in înfăptuirea noilor o- 
biective energetice, în practică se 
constată că duratele de execuție 
s-au mărit nejustificat, iar uneori 

calitatea lucrărilor este scăzută. 
Pare a se fi impămintenit o tole
rare tacită a lipsurilor, intrucit atit 
montorul, cit și producătorii de u- 

cooperatori și mecanizatori frun
tași. în cazul culturilor ce se în
sămânțează în această perioadă — 
orz, griu — comisiile respective 

urmează să fie permanentizate, ele 
răspunzînd de calitatea lucrărilor 
efectuate de la pregătirea terenului 
și semănat pină la stringerea recol
tei. intr-un cuvînt. de tot ce tre
buie făcut pentru a se realiza pro

tilaje fac parte din același minis
ter. O situație care trebuie anali
zată cu toată exigența pentru a se 
desprinde concluziile și măsurile 
ce se impun a fi întreprinse.

Principala cauză care determină 
actualele rămineri in urmă o re
prezintă restanțele in livrarea uti
lajelor. Numai pentru obiectivele 
cu termen de punere in funcțiune 
in acest an se înregistrează circa 
9 000 tone de utilaje care nu au 
fost asigurate la termenele stabi
lite. Din lista furnizorilor restan- 
ției'i amintim : întreprinderea
..Vulcan", întreprinderea de mașini 
giele București. întreprinderea de 
utilaj tehnologic Bistrița, Combina
tul de utilaj greu Iași, întreprin
derea de construcții de mașini Re
șița ș.a. Aprecierea contribuției a- 
cestor unități la înfăptuirea pro
gramului energetic este estompată 
de lipsa de promptitudine de care 
dau dovadă in onorarea integrală 
și la termen a contractelor și anga
jamentelor asumate. Av-em con
vingerea că stă in puterea colecti
velor acestor întreprinderi de a se 
mobiliza exemplar in scopul lichi
dării grabnice a restanțelor. Este 
o condiție hotăritoare pentru fina
lizarea obiectivelor energetice. 
Concomitent, se impun accelera
rea' ritmului de montaj, reducerea 
duratelor de execuție. Activitatea 
trebuie organizată 24 de orc din 21. 
Acum fiecare oră a devenit extrem 
de prețioasă.

Este evidentă relația dintre ritm 
și calitate, pe de o parte, și creș
terea spiritului de răspundere, pe 
de altă parte, in primul rind prin 
respectarea riguroasă a disciplinei 
de plan, la toate nivelurile și in 
toate compartimentele angajate in 
procesul de realizare a investiți
ilor energetice. Amploarea. dar 
mai ales complexitatea sarcinilor 
din acest domeniu imprimă activi
tății desfășurate pe șantiere. in 
întreprinderile beneficiare și in cele 
furnizoare . dimensiuni calitative 
noi, deci face necesară adoptarea 
unor măsuri menite să determine 
o cotitură radicală in abordarea 
problemelor tehnice și organizato
rice rămase de rezolvat, pentru ac
celerarea ritmului de lucru și rea
lizarea noilor capacități energetice 
in condiții de eficiență superioară.

La o serie de grupuri a fost efec
tuat „primul paralel" la sistemul 
energetic, insă darea lor in exploa
tare intirzie. Se cuvine a fi precizat 
că intrarea definitivă în funcțiune 
a noilor capacități se face după tre
cerea probei de 72 de ore care pre-

lon LAZAR
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ducția la nivelul prevăzut. Aces
te comisii și-au începlit activita
tea. in multe locuri luind măsuri 
eficiente ca pregătirea terenului și 
semănatul să corespundă norme
lor de calitate.

Organizarea comisiilor pe culturi 
nu diminuează, ci, din contră, spo
rește răspunderea inginerilor agro
nomi din unitățile agricole pentru 
efectuarea la timp și de bună ca
litate a lucrărilor agricole. Subli
niem aceasta intrucit, pe baza a- 
tribuțiilor și sarcinilor ce le revin, 
specialiștii din agricultură au obli
gația de a munci în așa fel incit, 
prin aplicarea corectă a tehnologii
lor. să fie realizate și depășite pro
ducțiile prevăzute in plan. Rezul
tatele bune obținute de multe 
cooperative agricole și între
prinderi agricole de stat in 
sporirea producției vegetale si 
animale se datoresc. în mare mă
sură. muncii pline de dăruire a 
miilor de specialiști care lucrează 
in aceste unități, care îi ajută pe 
cooperatori și mecanizatori să 
aplice tehnologiile stabilite. Faptul 
că unele cooperative agricole nu 
realizează producții la nivelul po
sibilităților se explică și prin aceea 
că inginerii agronomi și alte cadre 
tehnice care iși desfășoară activi
tatea in aceste unități nu asigură 
aplicarea normelor tehnice. Iată de 
ce acum, la insămințarea cereale
lor de toamnă, specialiștii din a- 
gricultură, in lumina sarcinilor 
formulate la Consfătuirea cu acti
vul de partid și cadrele de bază 
din agricultură, au datoria să-și 
îndeplinească in bune condiții rolul 
pe care îl au in desfășurarea la un 
înalt nivel calitativ a tuturor lu
crărilor agricole, in aplicarea teh
nologiilor noi, moderne in agri
cultură.

Efectuarea unor lucrări de cea 
mai bună calitate Ia pregătirea te
renului și semănat este hotărită in 
mare măsură de mecanizatori, de 
hărnicia și priceperea acestora.
(Continuare in pag. a 11-a)

Democrația socialistă constituie 
azi, în societatea noastră, cadrul a- 
decvat de mobilizare socială, de 
participare a poporului la conduce
rea societății, o condiție de evolu
ție a socialismului însuși prin capa
citatea sa deosebită de a activiza 
toate forțele sociale ale națiunii, 
o modalitate de reprezentare au
tentică — in spiritul umanismu
lui revoluționar, al echității și 
dreptății sociale — a intereselor tu
turor categoriilor de oameni ai 
muncii și, in același timp, o școală 
de formare a individului în noua sa 
calitate istorică de subiect conștient 
al acțiunii sociale.

Democrația muncitorească revo
luționară — temă dezvoltată pe larg 
în magistrala cuvîntare rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel 
de-al III-lea Congres al educației 
politioe și culturii socialiste — re- 
brezintă astăzi o coordonată defini
torie a vieții sociale și politice din 
țara noastră. Ea este creația istorică 
a anilor socialismului, in mod deose
bit a perioadei inaugurate de Con
gresul al IX-lea al partidului. Ex
periența edificării noii societăți in 
România evidențiază cu pregnanță că 
instituirea unui cadru larg democratic 
de participare a poporului la condu
cerea societății și deplina lui valori
ficare constituie in permanență rezul
tatul preocupării statornice și al ini
țiativelor politice sistematice ale 
partidului. întemeiate pe o concepție 
științifică asupra funcțiilor sistemu
lui politic in socialism. Prin activi
tatea sa teoretică și politic-organi- 
zatorică, secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și-a adus contribuția hotăritoare la 
instituirea în societatea românească 
a unui cadru democratic prin care 
conducerea socială și politică ex
primă plenar voința și interesele în
tregului popor. Consacrînd o depli
nă unitațe între instituțiile politice 
și popor," socialismul a înfăptuit o 
cotitură radicală in natura puterii 
politice. „Am pornit întotdeauna — 
arăta, in acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — de la faptul că 
societatea socialistă nu poate fi în
făptuită decit cu sprijinul poporului, 
care trebuie să-și făurească în mod 
conștient destinul său. istoria sa 
proprie. De aceea am creat formele 
organizatorice corespunzătoare par
ticipării maselor populare la condu
cerea tuturor sectoarelor activității 
economico-sociale. ineepind cu parti
ciparea la conducerea întreprinderi
lor".

Experiența de aproape două de
cenii a funcționării organismelor 
democrației și autoconducerii a pro
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Conștiința participării, 
sentimentul angajării

Pitești. Locul unde trăiesc și muncesc peste 200 000 
de oameni ai muncii. Locul unde se realizează o pro- 
ducție-marfă industrială de circa 50 de miliarde lei — 
de peste 6,2 ori mai mult față de cea realizată in 
anul Congresului al IX-lea al partidului. Locul de unde 
pleacă spre țară și spre lume elegantele autoturisme 
„Dacia", produse petrochimice, articole tehnice de 
cauciuc, motoare electrice competitive pe piața mon
dială, mobilă, țesături, alte și alte produse ce duc 
faima priceperii și hărniciei oamenilor din orașul de 
reședință al județului Argeș.

— In această perioadă premergătoare Conferinței 
Naționale a partidului - ținea să sublinieze tovarășul 
Nicolae Zevedei, primarul municipiului — locuitorii ora
șului nostru Iși intensifică eforturile de a da viață an
gajamentelor formulate cu prilejul recentei vizite de 
lucru a secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în județul Argeș. Vrem să întîmpinăm im
portantul eveniment politic din viața țării cu realizări 
deosebite, cu fapte de muncă pe măsura puternicei și

modernei baze tehnico-materiale de care dispune eco
nomia municipiului nostru, a potențialului său uman, 
in acest context, municipiul a putut raporta, la finele 
lunii august, îndeplinirea sarcinilor de plan la principa
lii indicatori, precum și importante depășiri, îndeosebi 
la export.

Sînt fapte care vorbesc de la sine despre climatul de 
muncă și angajare ce domnește în întreprinderile mu
nicipiului, despre seriozitatea cu care-și îndeplinește 
fiecare, la locul său de muncă, sarcinile încredințate. 
Și este, acesta, modul cel mai elocvent de a mulțumi 
partidului, secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija statornică privind dez
voltarea acestui oraș renăscut, în care greu mai poate 
cineva să recunoască Piteștiul de altădată.

Surprindem, în rîndurile ce urmează, cîteva secvențe 
de viață din tumultul cotidian al marelui oraș, secvențe 
în care pulsul întregului se regăsește așa cum l-am 
simțit pe tot parcursul documentării : puternic, viu, 
plin de dinamism.

In două decenii, mai mult decit în șase veacuri : Piteștiul noilor construcții.
Foto : S. Cristian

Evenimentul zilei. glumește 
tovarășul Gheorghe Călin, 
secretarul cu probleme eco
nomice, însoțitorul nostru la 

întreprinderea de autoturisme 
„Dacia"-Pitești. este că tovară
șul director general Nicolae Ma
tei și-a scos ghipsul. Ieri încă 
tîra kilogramele, atârnate de picio
rul beteag, ne-aici. prin fabrică...

— Chiar asa. de ce n-ați stat a- 
casă. in concediu medical, tovarășe 
director ? — îl interpelează cineva. 
Dacă o să vă coste ? (Și pentru noi, 
glumind : „Uite-așa, șontic-șontic. 
nu ne-a scăpat din ochi nici o cli
pă ! A venit in uzină, ca de obicei. 
A plecat, ca de obicei. Adică tirziu. 
mereu foarte tirziu. Nu ne-a slăbit 
o clipă !“). 

bat faptul că acestea au capacitatea 
de a mobiliza energiile creatoare 
ale maselor, că ele iși asumă cu 
succes sarcini tot mai complexe in. 
dezvoltarea procesului revoluționar 
in noua etapă, implicindu-se efi
cient in evoluția ascendentă a so
cietății, in perfecționarea relațiilor 
de producție și sociale, in infâptui- 
rea sarcinilor specifice acestei etape.

în stadiul actual de edificare a so
cialismului in țara noastră, caracte
rizat prin adinei mutații si prefa
ceri in toate domeniile vieții socia
le, apare'cu atit mai legitimă preo
cuparea permanentă in direcția per
fecționării democrației. Imperativul 
etapei actuale — trecerea de la dez
voltarea extensivă la dezvoltarea in
tensivă și de la o dezvoltare ce pu
nea accentul precumpănitor pe can
titate la o dezvoltare predominant 
calitativă — reprezintă terenul unde 
structurile, principiile și metodele 
de organizare și conducere iși veri
fică practic trăinicia, confirmindu-și 
viabilitatea, iși dezvăluie disponibi
litățile de perfecționare. Progresul 
accelerat al domeniilor vieții mate
riale și spirituale a societății pre
supune o deplină unitate intre linia 
politică realistă, fundamentată știin
țific. și sistemul democratic larg cu
prinzător de mobilizare politico-so- 
cială și de participare a poporului la 
conducere. Socialismul este prin a- 
ceasta o societate deschisă înnoiri
lor. mutațiilor calitative din struc
turile economice, sociale. Perfecțio
narea conducerii vieții economico- 
sociale și politice in direcția adin- 
cirii democrației și a autoconducerii 
reprezintă una dintre coordonatele 
statornice ale misiunii partidului co
munist — de forță politică conducă
toare in societate, de centru vital al 
națiunii, de principal promotor al 
democrației, al valorilor sale. Aceas
tă latură a democratismului socia
list presupune căutări, soluții crea
toare pe toate planurile. Ea nu este 
compatibilă cu răminerile in urmă 
in soluționarea problemelor, cu slă
birea spiritului de răspundere față 
de obligațiile ce revin tuturor ca
drelor de conducere. oamenilor 
muncii ce participă la activitatea or
ganismelor colective de conducere, 
cu tendința unor cadre de condu
cere de a nu-și asuma răspunderi 
precise, ferme, cu lipsa de iniția
tivă sau cu încercările de a eluda — 
in cazul nerealizărilor — responsa
bilitățile individuale.

Formalismul, fenomen întilnit la 
unele cadre, cît și o anumită co
moditate în muncă, in gindire. spi
ritul de conducere funcționăresc ș.a. 
se asociază de obicei cu o stare de

— Păi era timp de bolit ? — 
miră directorul. (Și ne povestește, 
amuzat, că doctorul a vrut să-1 ia 
la bătaie cînd s-a dus. ieri, să-i 
scoată ghipsul si-a văzut ■ că talpa 
s-a ros de atita umblet). îmi fă
cuse un toculeț — zice — umblam 
eu in toculețul de ghips prin sec
ții de mai mare dragul, dar s-a 
ros. in trei zile n-a mai fost 
nimic de el... Da’ tot mai bine e 
cu pantofi obișnuiți 1

Cum a întors dialogul, cum s-a 
strecurat, cert e că ne-a lăsat im
presia că-i vorba de o bagate.ă 
despre care a si uitat.

Și. într-adevâr. mersul sprinten 
al directorului ne obligă si ne noi 
să iuțim pasul. Admirăm noile ti
puri de mașini, linia lor elegantă. 

nefuncționare a criticii și mai ales 
a autocriticii, cu folosirea sub posi
bilități a cadrului democratic de 
conducere. O asemenea stare de 
fapt se regăsește, cu consecințe ne
gative. și in manifestarea unor anu
mite rămineri in urmă in conștiința 
de proprietari a oamenilor muncii, 
în atitudinea și comportamentul lor 
față de proprietatea comună.

Intre perfecționarea raporturilor 
de proprietate și perfecționarea de
mocrației există o strinsă unitate 
dialectică, o puternică întrepătrun
dere care se cere pusă mai bine in 
valoare in practica socială și in ac
tivitatea politico-educativă. Pe de o 
parte, proprietatea socialistă consti
tuie baza obiectivă a afirmării de
mocratismului societății noastre, 
pentru că formele de proprietate 
socialistă generează și consolidează 
structura unitară de interese ale tu
turor forțelor sociale. Pe de altă 
parte, adoptarea unor măsuri noi 
privind perfecționarea conducerii, 
valorificarea pe un plan superior a 
experienței de construcție socialistă 
sînt de natură să determine impli
cit consolidarea proprietății socia
liste.

Direcțiile definitorii de perfecțio
nare a democrației sint conturate azi 
de lărgirea cadrului de participare 
a maselor la conducere, întărirea 
contribuției acestora la elaborarea 
și aplicarea deciziilor, dezvoltarea 
democrației economice. In contextul 
adîncirii democrației in toate com
partimentele vieții sociale, partidul 
nostru apreciază că in prezent se 
manifestă p anumită răminere în 
urmă in domeniul activității practi
ce, organizatorice. în valorificarea 
deplina a cadrului creat, in folosi
rea rațională a resurselor, in repar
tizarea corespunzătoare a forțelor, 
în urmărirea aplicării hotăririlor a- 
doptate. în unele locuri, lipsa de 
exigență in muncă și față de muncă, 
spiritul de îngăduință față de aba
teri, responsabilitatea scăzută con- i 
stituie și rezultatul modului de des
fășurare a activității politico-educa
tive destinate ridicării gradului de 
conștiință și de pregătire al oame
nilor muncii.

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dezvoltarea de
mocrației socialiste — parte insepa
rabilă a procesului revoluționar in 
actuala etapă istorică — reclamă în
tărirea participării maselor la con-

Lecîor ur.lv, d.r. 
Constantin NICA

(Continuare in pag. a V-a)

Un lot e ne cale să părăsească 
poarta uzinei. La Constanța, vapo
rul e gata sâ le preia.

— Cum a fost luna august, tova
rășe director ?

— Record absolut, dacă vă refe
riți La export. Am depășit, numai 
in această lună, volumul exportului, 
din .1981 sau 1983. Intr-o lună — 
mai mult decit intr-un an I

— Felicitări. înseamnă că...
Voiam să spunem cite ceva des

pre buna aprovizionare care se 
ghicește in spatele acestor rezulta
te. despre receptivitatea furnizori
lor. despre comuniunea de intere-

Anica FLORESCU
(Continuare in pag. a IV-a)
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strînsă grabnic și pusă ia adăpost!
a timp, de bună calitate
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STADIUL ÎNSĂMINȚĂRII ORZULUI DE TOAMNĂ, în procente, pe județe, în seara zilei de 18 septembrie (date 
furnizate de Ministerul Agriculturii)

La semănat-cu sămînță bună 
și... experiență bună

în această toamnă, unitățile agri
cole din județul Ialomița vor însă- 
mînța 123 145 ha, din care 25 580 ha 
cu orz și 81 460 ha cu grîu, culturi 
pentru care s-au planificat producții 
la nivelul potențialului de rodire a 
solului din această zonă și dotării 
tennico-materiale. Campania pentru 
însămînțarea culturilor de toamnă 
se desfășoară sub semnul exigenței 
și răspunderii fată de tehnologia 
stabilită, pornind de la analiza re
zultatelor obținute de fiecare unitate 
agricolă în 1987. cind, intr-un an 
deosebit de dificil, pe mari suprafețe 
s-au înregistrat producții-record.

Pornind de la experiența unități
lor care au obținut producții mari și 
mai ales de la deficientele ce s-au 
semnalat în cele care nu și-au reali
zat sarcinile de plan, comandamentul 
județean pentru agricultură a dezbă
tut pe larg, la toate nivelurile, cu 
specialiștii din unități și consilii 
agroindustriale, modul cum trebuie 
acționat în vederea realizării unor 

- recolte sigure și stabile. S-a întoc
mit un program de măsuri riguros 

.elaborat in care sînt prevăzute 
toate lucrările din cadrul fluxului 
tehnologic. Acest program este ur
mărit de comisia județeană de în- 

; sămînțări, în componenta căreia sint 
’ cuprinse cadre cu munci de răspun

dere. specialiști, țărani cooperatori 
și mecanizatori cu o experiență pro
fesională bogată, care va urmări 
realizarea la timp a arăturilor pen
tru însămintările de toamnă, pregă
tirea corespunzătoare a patului ger
minativ, modul concret în care se 
execută semănatul. în fiecare uni
tate. comisia de insâmintări este 
coordonată de inginerul-șef.

Demn de remarcat este faptul că 
direcția generală agricolă, Stațiunea 
de cercetări agricole Mărculești și 
unitățile agricole au stabilit pe baza 
balanței semințelor structura soiuri
lor la cerealele păioase de toamnă. 
De asemenea, s-au luat măsuri ca 
întreaga cantitate de sămință să 
ajungă la timp la destinație, in ve
derea efectuării insămințărilor in 
perioada optimă. Organele de spe
cialitate depun eforturi susținute 
pentru asigurarea îngrășămintelor 
chimice pentru culturile ■ păioase de 
toamnă la nivelul prevederilor de 
plan.

La ora actuală se acționează pen
tru pregătirea terenului în condiții 
de calitate și in timpul optim, in 
așa fel incit, cel tîrziu pină la mij
locul săptămînii viitoare, întreaga 
suprafață prevăzută cu cereale pă
ioase să fie arată și oel puțin 60 la 
sută cu patul germinativ pregătit. în 
acest scop. în fiecare unitate se 
acționează la strîngerea resturilor 
vegetale de pe suprafețele care au 
fost cultivate cu floarea-soarelui și 
porumb.

Am urmărit la fața locului Ia 
C.A.P. Girbovi modul cum se exe
cutau arăturile adinei și pregătirea 
patului germinativ pentru cele 1 100

în unitățile agricole 
din județul Ialomița

de hectare.ee vor fi insămințate. din 
care 1 000 hectare cu griu, Pină 
acum in această unitate au fost 
arate aproape 900 hectare și pregă
tite 650 hectare. Arătura se 
executa, la 30 cm. cu scormonitor, 
iar patul germinativ se realiza cu 
discul cu nivelator. Fiecare solă este 
pregătită cu adevărat grădinărește. 
Inginerul-șef aJ unității, tovarășul 
Iordan Olteanu. specialist care de 
mai bine de un sfert de veac obține 
producții din cele mai mari, a ținut 
să ne spună : „Anul acesta, printr-o 
rotație judicioasă, intneaga supra
față destinată cerealelor păioase va 
fi însămințată după leguminoase, 
floarea-soarelui și tutun. Este un lu
cru deosebit de important pentru 
viitoarea recoltă. Semănătorile sint 
pregătite pentru însămînțare în rîn- 
duri la 6 cm intre , ele, asigurînd 
o densitate de 600—700 plante la 
metru pătrat. Dacă am fi fost apro
vizionați ritmic cu carburanți, la 10 
septembrie Întreaga suprafață ar fi 
fost pregătită pentru semănat și so
lul ar fi avut aproape o lună pentru 
odihnă. Si. mai este o problemă : 
Ia ora actuală nu avem cantitățile 
de îngrășăminte complexe necesare 
— mă refer la dozele stabilite pen
tru culturile intensive".

La I.A.S. Bordușani. în această 
toamnă se vor însamînta cu griu 

2 700 de hectare. Aici, pornind de 
la experiența fermelor nr. 3. 5 și 8, 
care au realizat producții mari 
la hectar, cum spunea inginerul-șef 
Viorel Nica. s-a urmărit îmbinarea 
armonioasă a tuturor verigilor din 
cadru) fluxului: asolamentul cu fer
tilizarea in. funcție de cartarea agro- 
chimică a fiecărei sole, arătura 
adîncă cu pregătirea patului germi
nativ. pregătirea semănătorilor si 
seminței cu maximă exigență; Lu- 
crind in schimburi prelungite și in 
două schimburi, pină la 22 septem
brie întreaga suprafață va fi pregă
tită și va primi și o normă de udare 
de aprovizionare. Imediat după se
mănat. se va trece la udarea culturii 
pentru o răsărire cit mai rapidă, in 
așa fel incit pină la venirea iernii 
griul să se consolideze, să înfră
țească. să aibă forța pentru a rezista 
la geruri.

în organizarea comandamentului 
județean pentru agricultură, la ni
velul consiliilor agroindustriale au 
avut loc instruiri cu inginerii-șefi si 
șefii de fermă, șefii secțiilor de me
canizare și mecanizatorii care vor 
lucra la semănat. Cu acest prilej s-au 
făcut probe practice, direct in braz
dă. cu noile semănători prevăzute cu 
echipament pentru încorporarea se
minței la 6 .cm intre rînduri și la o 
adîncime de 6 cm. în toate unitățile 
agricole din județul Ialomița s-au 
luat măsuri ca semănatul orzului să 
înceapă duminică 20 septembrie. De 
altfel, toate semănătorile s! agrega
tele sînt scoase la taberele de cimo. 
fiind verificate ■ si testate. însămin- 
țarea griului se va declanșa oe 
24 septembrie. Toate cantitățile de 
semințe au fost selectate și tratate, 
aflindu-se in unități.

în unitățile agricole din județul 
Ialomița, campania pentru insămin- 
țarea cerealelor păioase se află in 
plină desfășurare. ounindu-se te
melii solide viitoarelor recolte, toti 
factorii fiind conștienți că prin lu
crări ia inalți parametri calitativi, 
prin răspundere si responsabilitate 
se pot obține, de fiecare unitate, 
producțiile prevăzute în obiectivele 
noii revoluții agrare.

Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scinteii"

BACĂU

Arătura-oglinda răspunderii 
mecanizatorilor

în județul Bacău, campania însă- 
mintărilor de toamnă se desfășoară 
din plin. Acționînd în spiritul indi
cațiilor conducerii superioare de 
partid, comandamentul județean pen
tru agricultură a luat măsuri ca 
arăturile de pe terenurile care vor 
fi insămințate cu orz și grîu să fie 
încheiate in cel mult 3—4 zile. Cele 
mai mari suprafețe au fost arate și 
insămințate pină acum în unitățile 
agricole din consiliile agroindustriale 
Podu Turcului. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, HemeiUș. Cooperativele agri
cole din consiliul agroindustrial 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. bunăoară, 
au încheiat semănatul orzului, iar 
cele din consiliile agroindustriale 
Izvora Berheciului. Parincea. Hele- 
giu au început semănatul griului.

De menționat că. peste tot. se ur
mărește respectarea tehnologiilor de 
lucru. Un exemplu despre modul 
responsabil în care Se acționează la 
însămînțarea orzului îl oferă meca
nizatorii și cooperatorii din comuna 
Nicolae Bălcescu, unitate fruntașă 
din consiliul agroindustrial Răcă- 
ciuni. „Experiența ne-a învățat că 
atunci cind facem o arătură bună 
și la vreme recolta este mare, ne 
spunea inginerul Nicolae Leuștean, 
președintele unității. Si in acest an, 
în pofida secetei, am obținut în me
die cite 8 250 kilograme de orz la 
hectar. Aceasta se datorează faptu
lui că l-am semănat la jumătatea 
lunii septembrie, intr-un pat germi
nativ corespunzător si la densitatea 
optimă. De aceea, și acum urmărim 
ca semănatul să fie făcut la cel mai 
înalt nivel calitativ". Ritmul de lucru 
crește de la o zi la alta. în urma 
plugurilor pămîntul este lucrat cu 
grapa cu discuri si lama nivela

GIURGIU

Porumbul cules într-o zi,
pină seara

Pe ogoarele unităților agricole din 
județul Giurgiu se lucrează cu toate 
forțele la recoltarea porumbului. La 
Izvoarele și Ghimpați, la Vedea și 
Putineiu. la Călugăreni și Bucșani, 
peste tot, potrivit programului stabi
lit de către comitetul județean de 
partid, mii și mii de oameni ai mun
cii culeg, in primul rînd. știuleții din 
lanurile cu hibrizi mai timpțirii. 
pentru a le elibera cit mai repede,

0 schimbare in
într-un articol pu

blicat în ziarul „Scîn- 
teia" nr. 40 015 din 12 
septembrie a.c. („Di
mensiunile unei zile 
in cimpiile Teleorma
nului") semnalam. în
tre altele, faptul că in 
țermele intreprinderii 
de producere și indus
trializare a legumelor 
și fructelor Turnu Mă
gurele există, pe su
prafețe întinse, toma
te ajunse Ia maturita
te. care, lin lipsa cu
legătorilor. riscă să se 
deprecieze. Revenim, 
de data aceasta, cu 
citeva amănunte refe
ritoare la efectul po
zitiv al semnalelor 
critice apărute in co
loanele ziarului nos
tru. Pe baza controa
lelor efectuate in toate 
cele opt ferme ale în
treprinderii. a evaluă
rii producției din cimo 
șl identificării opera
tive a solelor unde 
tomatele au atins un 
grad mare de coacere. 

au fost Întocmite noi 
grafice de recoltare și 
livrare. Ca urmare a 
măsurilor întreprinse 
de comandamentul ju
dețean al agriculturii, 
in ultimele zile. in 
sprijinul celor 400 de 
lucrători din fermele 
intreprinderii au fost 
trimiși circa 1 200 
elevi din școlile mu
nicipiului Turnu Mă
gurele. care, zilnic, 
participă la recoltarea 
și sortarea legumelor, 
cu deosebire a roșiilor. 
Așa cum am văzut, la 
fata locului, printr-o 
mai bună organizare a 
activității încîmp.prin 
folosirea cu randa
ment superior a mij
loacelor de transport 
repartizate. situația 
s-a schimbat în bine. 
După cum ne spunea 
Gheorghe Bozga. ingi
nerul-șef al întreprin
derii din municipiu! 
de pe malul Dunării. 
In ultimele trei zile

toare. în ziua raidului, aici se semă
nau cu orz ultimele hectare prevă
zute în plan șl se pregătea terenul 
pentru griu.

Cu aceeași răspundere se munceș
te și pe ogoarele cooperativei agri
cole Săucești. din consiliul agroin
dustrial Fiiipeștl. Două formații de 
tractoare pregătesc terenul ne supra
fețele eliberate de porumb, cartofi 
și sfeclă de zahăr, iar cu 4 semănă
tori se introduce in sol săminta de 
orz. Toate lucrările se execută aici 
numai în prezenta specialiștilor, a 
șefilor de fermă. Pe o solă de pe 
valea Șiretului, bunăoară, orzul era 
semănat în rînduri dese. într-un te
ren lucrat grădinărește. Inginerul- 
șef al unității. Constantin Găburea- 
nu. ne spunea că la semănat lu
crează cei mai buni mecanizatori : 
Constantin Buchet. Ion Grigură, 
Constantin David si Nicolae Micu. 
Tinînd seama de condițiile climatice 
din acest an. specialiștii de aici ur
măresc ca adîncimea de încorporare 
a seminței în sol să nu fie mai mică 
de 5—6 Cm. Pe O solă alăturată. 0 
altă formație de tractoare, suprave
gheată de președintele unității, pre
gătea terenul în care va fi semă
nat griul.

Exemplul fruntașilor ar trebui ur
mat însă si de unele unități agricole 
din consiliile agroindustriale Moi- 
nești. Parincea. Traian, care mai au 
de arat însemnate suprafețe pre
văzute a fi insămințate în această 
toamnă. Pentru că în unitățile res
pective pregătirile sînt întîrziate 
fată de perioada în care ne 
aflăm.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteii”

— depozitat
in vederea asigurării condițiilor ne
cesare pregătirii și începerii la 
timpul optim a semănatului griului.

în cursul zilei .de ieri. 19 septem
brie, de exemplu. în cooperativele 
agricole Chiriacu, Dimltrie Cante- 
mir și Valea Bujorului, toate aparți- 
nind de comuna Izvoarele, se aflau 
la culesul porumbului țărani coo
peratori și locuitori ai satelor 
care lucrează în întreprinderi și

bine
cantitățile de tomate 
recoltate si livrate 
pentru industrializare 
au crescut. în medie, 
cu aproape 60 de tone. 
De asemenea, a sporit 
substanțial ritmul la 
culesul fasolei, arde
iului. vinetelor si ce
lorlalte legume.

Am mai reținut că 
ar putea crește capa
citatea de industriali
zare a fabricii din 
Turnu Măgurele cu 
condiția ca toate co
operativele agricole să 
respecte întocmai gra
ficele zilnice de recol
tare și livrare a to
matelor. Sperăm că 
acest apel va fi recep
ționat prompt de ca
drele de conducere 
din unitățile agricole 
vizate. (Stan Ștefan, 
corespondentul „Scin
teii").

Instituții din oraș, dar care, acum, 
în timpul liber, au venii pentru a da 
o mină de ajutor la grăbirea strin- 
sului recoltei. Precizarea aparține 
primarului Stelian Ciulacu. cel care 
se află in cimp. ajutind la organiza
rea bună a muncii, pentru ca, îm
preună cu toți oamenii din satele 
respective. în două-trei zile să în
cheie strînsul manual al porumbului 
de pe cele 644 hectare, care urmează 
a fi insămințate cu grîu. „Tot ce 
strîngem ziua se transportă imediat 
in baze. Nu lăsăm in cimp. peste 
noapte, nici un știulete" — spune in
terlocutorul nostru.

Aceeași organizare exemplară a 
muncii la recoltatul porumbului am 
întilnit și la I.A.S. Adunații Copă- 
ceni. în sola „Lizieră", aparținind 
fermei nr. 6. se lucra mecanic, cu 
două combine C-6 P, iar 50 de oa
meni recoltau manual. Ștefan Ior- 
dache. contabilul-șef al unității, ne 
informează că graficul de recoltare 
se respectă întocmai. într-adevăr. și 
aici se strîngea cu prioritate porum
bul din hibrizii timpurii. Lucrătorii 
unității tăiau și încărcau imediat co
cenii, iar in urma lor intrau tractoa
rele la arat. „Pină acum am și re
coltat porumbul de pe primele 50 de 
hectare, precizează contabilul-șef.

VÎLCEA

Acum, organizarea este totul!
în această toamnă, în județul 

Vilcea se vor însămința 3 530 hecta
re cu orz, 18 630 hectare cu griu și 
3 300 hectare cu culturi furajere pen
tru masă verde. Pentru ca această 
importantă lucrare să fie realizată în 
perioada stabilită și în condiții de 
calitate desăvirșite. la toate verigile 
organizatorice au fost stabilite răs
punderi precise, a fost asigurat 
cadrul necesar pentru ca absolut toti 
factorii angrenați în această campa
nie să-și facă datoria.

După cum ne informează tovarășul 
Gheorghe Stoica, prim-vicepreședin- 
te al consiliului popular județean, 
președintele comisiei județene pen
tru însămînțări, în aceste zile se 
întreprind in toate cooperativele 
agricole o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice care să asigure buna 
desfășurare a lucrărilor. în prezent, 
se urmărește ca toate cele 200 semă
nători. pregătite pentru a lucra in 
această toamnă după noua tehnolo
gie de semănat in rinduri dese, să 
asigure efectiv încorporarea în sol pe 
fiecare metru pătrat a 600—700 
boabe germinabile de griu.

Legat de acest aspect, tovarășul 
Ilie Neacșu. președintele consiliului 
agroindustrial Drăgășani, ne spunea 
că: în condițiile de secetă ale acestui 
an. s-au comportat deosebit de bine 
și au asigurat producții de peste 
6 000 kg grîu la hectar soiurile 
Lovrin și. ca atare, unitățile agricole 
din Lunca Oltului și-au procurat 
cantități sporite de sămînță din ca
tegoriile amintite.

Tot la nivelul comisiei județene

Fabrica e pregătită, 
culegătorii de sfeclă mai puțin

Tinăra întreprindere 
de industrializare a 
sfeclei de zahăr din 
Cărei a prelucrat, anul 
trecut o bună parte 
din producția de 

sfeclă de zahăr obți
nută in județul Sa’u 
Mare. Eforturile care 
s-au depus de colec
tivul unității, sprijinit 
îndeaproape de comi
tetele ludetean si oră
șenesc de partid, au 
creat pdsibilitatea ca in 
acest an aici să se poa
tă prelucra, practic, 
întreaga cantitate de 
sfeclă de zahăr ce ur
mează a fi recoltată 
de oe cele 4 520 hec
tare cultivate. în acest 
sens, inginerul-sef ai 
unității. loan Deneș.

ne spunea că fată de 
anul trecut, cînd între
prinderea a funcțio
nat doar cu jumătate 
din capacitatea nomi
nală de prelucrare. în 
această toamnă se va 
putea lucra încă din 
prima săptămînă sta
bilită — adică de la 
data de 21 septembrie, 
cind va debuta fabri
carea zahărului din 
noua recoltă — cu o 
capacitate de 900 tone, 
pentru ca pină la sfîr- 
șitui lunii să se atingă 
capacitatea nominală 
de 1 000 tone sfeclă 
prelucrată în 24 de 
ore.

Așa stînd lucrurile 
în privința pregătirii 
întreprinderii, ce se 
poate spune despite 
replica unităților pro
ducătoare de sfeclă ? 
De curind. comitetul 
județean de partid, in

Duminică însă vom organiza aici o 
zi de muncă record'pentru ca întrea
ga suprafață de 100 hectare ocupată 
cu porumb din soiuri timpurii să fie 
eliberată și predată celor care, con
form programului, vor insămința 
aici griu".

Nu același lucru se poate spune 
însă despre cei care răspund de or
ganizarea muncii în cooperativele 
agricole din Vărăști. Dobreni și Co- 
libași. Și aici sînt forțe suficiente 
pentru a grăbi recoltarea. Dar. după 
cum am aflat, tovarășii de la pri
măriile respective nu se prea ocupă 
de buna organizare a muncii. Coope
rativa agricolă din Dobreni. de pil
dă, dispune numai de două atelaje 
proprii. Atunci nu-i de mirare că 
aici recoltarea porumbului se des
fășoară cu încetinitorul. Ni s-a spus 
că în cimp sint zilnic circa 250 oa
meni, care pot strînge recolta de pe 
aproximativ 22 hectare. Dar. practic, 
se realizează numai 10—12 hectare. 
La Dobreni există 71 de atelaje 
ale cetățenilor care pot fi folosite cu 
bune rezultate la transportul porum
bului. Dar cjne să le organizeze pen
tru a fi folosite Ia munca In cimp ?

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii”

s-a stabilit și s-a trecut Ia aplicarea 
măsurii privind redistribuirea unor 
utilaje între consilii unice și coo
perative agricole, în funcție de su
prafețele ce urmează a fi însă- 
mtnțate și de viteza zilnică progra
mată. De exemplu, spre unitățile din 
consiliul unic Bălcești, care are de 
semănat în această toamnă 5 880 
hectare, au fost dirijate mai mul
te tractoare, semănători, discuri și 
alte utilaje față de cele rămase in 
cooperativele agricole din consiliile 
unice Berbești sau Crețeni, unde su
prafețele destinate insămințărilor de 
toamnă sînt mai mici cu aproape 50 
la sută.

Acțiunile de îndrumare și control 
desfășurate de membrii comisiei ju
dețene au scos in evidență că, în 
unele cooperative agricole, pregă
tirea terenurilor se face încă ane
voios și că unele comisii locale 
nu-și îndeplinesc sarcina expresă de 
a face recepția suprafețelor ce ur
mează a fi insămințate. Asemenea 
stări de lucruri au fost constatate 
cu deosebire în cooperativele agri
cole Măciuca. Bugiulești. Copăceni, 
Nicolae Bălcescu și in alte cîteva 
unități, fapt ce a atras după Sine 
aplicarea unor măsuri privind urmă
rirea mai atentă a modului în-icare 
se înfăptuiește fiecare obiectiv din 
programele proprii de pregătire și 
desfășurare a campaniei de însămîn
țări.

Ion STANC1U
corespondentul „Scinteii”

urma unei analize, a 
anreciat că o serie de 
unități întirzie in mod 
nejustificat trecerea 
masivă la recol
tarea sfeclei pe mo
tiv că plantele ar mai 
avea șanse să crească 
in greutate si în con
ținut de zahăr. Nu mai 
este cazul să se aș
tepte. pentru că. in 
condițiile climatice 
din acest an. orice 
intirziere favorizează 
scăderea conținutului 
de zahăr din rădă
cini. De aceea au 
și fost luate mă
suri in consecință prin 
care comitetele comu
nale de partid, condu
cerea unităților agri
cole să impulsioneze 
recoltarea si livrarea 
sfeclei la unitatea 
prelucrătoare. (Octav 
Grumeza. corespon
dentul „Scinteii".

CALITATEA SEMĂNATULUI
(Urmare din pag. I)

Mai ales la cerealele păioase. Ia 
care toate lucrările sint mecani
zate. aportul mecanizatorilor la 
realizarea producției este determi
nant. Desigur. în unele zone, din 
lipsa precipitațiilor pămintul se 
lucrează greu, solicitind mecaniza
torilor eforturi sporite, lată de ce 
consiliile de conducere și specia
liștii din unitățile agricole au da
toria să-i sprijine permanent, asi- 
gurindu-le tot ce este necesar, in
clusiv hrană caldă in cimp. pentru 
a lucra repede și bine.

Desfășurarea la timp și in con
diții superioare de calitate a lucră
rilor agricole de toamnă privește 
deopotrivă consiliile populare care, 
în lumina atribuțiilor sporite pe 
care le au. răspund de efectuarea 
insămințărilor, a celorlalte lucrări, 
în vederea îndeplinirii acestor sar
cini, consiliile populare au datoria 
să urmărească îndeaproape cu/ 
peste tot, comisiile pe culturi să-și 
facă pe deplin datoria, combătind 
orice neajunsuri în ce privește cali
tatea lucrărilor.

încheierea insămințărilor in li
mitele timpului optim, bine preci
zat. și respectarea normelor de 
calitate la efectuarea lucrărilor 
sint strins legate de ridicarea pe o 
treaptă superioară a activității de 
partid desfășurate în aceste zile la 
sate. în mod deosebit organele și 
organizațiile de partid au obliga

ția să sprijine conducerile unități
lor agricole in organizarea muncii, 
in mobilizarea cooperatorilor, me
canizatorilor. a tuturor oamenilor 
muncii din agricultură la efec
tuarea unor lucrări de bună cali
tate. să combată neajunsurile de 
orice fel la efectuarea lucrărilor 
agricole. Organizațiile de partid, 
manifestind exigență față de cali
tatea lucrărilor efectuate, au dato
ria să urmărească modul cum se 
acționează in vederea aplicării 
măsurilor preconizate, să intervină 
proțnpt atunci cind constată că se 
neglijează respectarea lor, să vadă 
de ce o măsură preconizată nu s-a 
putut materializa și. împreună cu 
consiliul de conducere, să găsească 
cele mai potrivite soluții, la elabo
rarea cărora să participe toți coo
peratorii sau muncitorii din între
prinderile agricole de stat și sta
țiunile pentru mecanizarea agri
culturii.

Efectuarea la un înalt nivel a in
sămințărilor din toamna acestui 
an va constitui un adevărat exa
men pentru specialiști, mecaniza
tori. pentru toți oamenii muncii 
din agricultură in ce privește res
pectarea tehnologiilor stabilite la 
cultura griului și orzului, iar mo
dul cum s-a înțeles să se lucreze 
se va reflecta desigur în recoltele 
ce se vor obține. Așa cum a cerut 
conducerea partidului, acest exa
men trebuie trecut cu nota foarte 
bine !

La consiliul popular al județului 
Mehedinți am adresat următoarea 
întrebare : care comună se prezintă 
cu cele mai bune realizări in preda
rea produselor la fondul de stat pină 
la această dată ? Pe baza datelor din 
„operativă" ni s-a răsouns fără ezi
tări : localitatea Izverna. Si iată-ne 
oorniti la drum oentru a aiunge in 
extremitatea nordică a județului. Ad
mirăm casele noi, frumoase, con
struite într-un specific aparte. Pe 
terenurile din luncă, pe dealurile 
unduitoare. pilcuri, pilcuri de oa
meni. E o zi de muncă alină : se 
efectuează lucrările specifice campa
niei agricole de toamnă. Si. din loc 
In loc. De întinderea oaiiștilor. mari 
cirezi de animale. Pămîntul fertil 
este restrins ca suDrafată. din care 
cauză si munca in agricultura locală 
e mai anevoioasă.

Din ce surse reușesc, totuși, locui
torii comunei să-și rostuiască ase
menea frumoase și trainice gospo
dării ?

— Explicația este simplă — n? 
spune Păntelie Paulescu, primarul 
comunei. îndeletnicirea de bază a 
locuitorilor noștri este creșterea ani
malelor. care este și principala lor 
sursă de venituri. Cum e si firesc, 
pentru a asigura livrarea la fondul 
de stat a unor cantități însemnate 
de produse agroalimentare — pe 
baza cărora obținem importante ve
nituri — ne-am alcătuit în pri
mul rind un program cuprinzător cu 
privire la creșterea efectivelor în 
fiecare gospodărie. La ora actuală, 
din cele 1 042 gospodării, practic nu 
există nici una care să nu posede 

animale și păsări, majoritatea aces
tora din rasele cele mai productive 
pentru zona noastră.

...Dinamica creșterii efectivelor In 
comună se urmărește la primărie 
lună de lună. Din ultimele date re
zultă că siiît toate condițiile ca pină 
ia finele acestui an sarcinile de plan 

DIN ACTIVITATEA CONSILIILOR POPULARE PENTRU LIVRAREA 
PRODUSELOR LA FONDUL DE STAT

SPIRIT GOSPODĂRESC RĂSPUNDERE CEUITENEdSCn
la capitolul „creșterea animalelor în 
gospodăriile populației" să fie mult 
depășite

în condițiile unor efective ridicate 
de animale și păsări se pun. desigur, 
nu puține probleme cu asigurarea 
hranei, cu pășunea. Și in această 
problemă consiliul popular comunal 
se află permanent implicat. Pe raza 
comunei există 1 242 hectare pășuni 
și finețe naturale, iar pentru creș
terea randamentului acestor terenuri 
s-a stabilit un program de acțiune 
ce urmează a fi realizat în totalitate 
pină la finele actualului cincinal. în 
sarcina deținătorilor de teren și 
animale intră trei lucrări : defrișarea 
arbuștilor și mărăcinișurilor. comba
terea eroziunii solului și fertilizarea 

cu îngrășăminte naturale. Pentru lu
crări mai complexe Si de mare volum 
— fertilizarea cu îngrășăminte chi
mice, consolidări de teren, suprain- 
sămîn tarea cu ierbtiri repede cres
cătoare — se folosesc mașinile afla
te in dotarea secției de mecanizare. 
Astfel de lucrări s-au efectuat deja 

pe 630 hectare și producția de fin 
a crescut de aproape două ori, îneît 
se asigură nu numai hrana „la zi" 
a animalelor, dar și. cantitățile nece
sare pentru . perioadele de stabulație.

Pentru mai buna folosire a pășu
nilor. în cadrul unor adunări ce
tățenești au fost stabilite Si o serie de 
măsuri organizatorice privind Efec
tuarea acestuia. Astfel, în cursul 
verii, au fost înființate 21 stîni co
operatiste. conduse de cei mai pri
ceput! crescători de animale din co
mună. care duc animalele la păscut 
în funcție de normele agrotehnice 
stabilite. Avantajele acestui sistem 
sint evidente : oe lingă asigurarea 
unui randament ridicat în folosirea 
pășunilor, 68 creează condițiile pen

tru preluarea ritmică a laptelui, ani
malele fiind concentrate in stini si 
nu răspîndlte pe la fiecare gospodă
rie in parte. Cadrele medico-veteri- 
nare. cu sarcini bine nominalizate oe 
sate si zone de oăsunat. urmăresc 
starea de sănătate a animalelor, diri
jează. după cele mai moderne me

tode. reproducția oe fiecare specie 
în parte.

— Rezultatele de pină acum', ca și 
măsurile stabilite ne dau garanția că 
ne vom îndeplini și depăși toate pre
vederile de livrare a produselor 
agroalimentare contractate la fondul 
de stat — completează primarul. Re
partizați pe sate și circumscripții, 
deputății, cadrele consiliului popu
lar urmăresc săptăminal acest indi
cator. Acolo unde apar unele dere
glări intervenim operativ pentru a 
cunoaște cauzele și îndrepta lucru
rile astfel incit să ne încadrăm cit 
mai repede in graficul de livrare 
Prevăzut în contracte pe care 
ni 1-ăm Prevăzut și de la care 
nu admitem nici o abatere. La ovi

ne. de exemplu, s-au preluat și li
vrat oină acum 1 670 capete, adică 
96 la sută din planul anual. S-au 
mai predat la fondul de stat 135 ca
pete porcine. 3.5 tone carne pasăre, 
809 hl lapte. 110 000 ouă. în perioada 
următoare, cind animalele vor ajun
ge Ia greutatea de livrare, la taurine 
și porcine va crește ritmul de pre
luare și. cum efective avem, ne vom 
depăși sarcina stabilită.

...Surplusul muncii lor. gospodarii 
din Izverna ii Calorifică la stat. Con
sideră aceasta nu numai o datorie 
cetățenească, dar s-au convins că pe 
această cale pot obține și venituri 
considerabile. Cetățeanul Ionel Vintilă 
a predat în acest an 27 oi și miei, 130 
kg brinză, 15 kg carne de pasăre și 
urmează să mai livreze un porc și un 
vițel de peste 400 kg. La rindu! său, 
un alt vrednic locuitor al comunei. 
Gheorghe Bolbotină. a livrat deja, 
pe bază de contract. 24 miei. 140 kg 
brinză. 15 kg carne pasăre. Spre 
toamnă va mai livra 350 kg carne 
de porc și vită, pe care a contractat-o. 
Si asemenea fruntași in livrările la 
fondul de stat sint multi in comună. 
Iar veniturile obținute sint pe mă
sura rezultatelor muncii lor.

Oriunde te oprești aici, la Izverna. 
poți vedea gospodării frumoase Si 
Înstărite. Pentru că oamenii de aici 
sint harnici și priceputi. creșterea 
animalelor constituind principala 
lot îndeletnicire pe care au știut 
totdeauna s-o prețuiască.

VIrqiliu TATARU
corespondentul „Scinteii*

hectare.ee
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Aceasta este sarcina la ordinea zilei pentru toate 
colectivele de oameni ai muncii din economie

INVESTIȚII
NOILE CAPACITĂȚI ENERGETICE 
-NEÎNTlRZIAT ÎN FUNCȚIUNE!

(Urmare din pag. I)

supune realizarea puterii din proiect 
la parametrii tehnici prevăzuți. In 
unele cazuri, trec săptămini și chiar 
luni pină cind este trecut acest ultim 
examen. Apar multe deficiențe de
terminate de calitatea utilajelor și o 
execuție necorespunzâtoare a lucră
rilor de montaj. Pot fi evitate astfel 
de evenimente nedorite ? Fără îndo
ială că da. Deși in ultima perioadă 
au fost luate o serie de măsuri in 
vederea creșterii răspunderii produ
cătorilor de utilaje energetice, totuși 
se constată că se trimit pe șantiere 
echipamente de slabă calitate, jar 
uneori nu se fac teste elementare 
prevăzute in normele tehnice. Se 
ajunge in situații extreme ca unele 
produse să fie returnate la unitățile 
furnizoare pentru efectuarea reme
dierilor necesare. Se manifestă lipsă 
de exigență din partea reprezentan
ților recepției Ministerului Ener
giei Electrice, care sint prezenți 
permanent in intreprinderile pro
ducătoare de echipament energetic. 
Ei au obligația să urmărească pe 
fluxul tehnologic calitatea lucrări
lor. iar in final să nu admită ex
pedierea la beneficiar a produse
lor care nu întrunesc toate con
dițiile prevăzute de normativele 
tehnice. în compartimentele de re
cepție trebuie cooptate cadre teh
nice competente, cu bogată expe
riență. iar activitatea lor să fie co
ordonată direct de conducerea Mi
nisterului Energiei Electrice, ast
fel incit să se creeze un cadru uni
tar de acțiune și să se evite orice 
influențare in luarea deciziilor.

Este limpede că în această peri
oadă se impun eforturi susținute 
penttu creșterea ritmului și a ca
lității la obiectivele energetice cu 
termen de punere in funcțiune în 
acest an. Toți factorii antrenați îs 
realizarea programului de investi
ții trebuie să acționeze cu hoțărire. 

■să întreprindă măsuri cuprinză
toare. astfel ca noile capacități din 
domeniul energiei electrice să in
tre neintirziat în funcțiune.

acele ritmul det. >

aiiiiioiBiiii
„Electroniureș“ și întreprinderea 

de prelucrare a lemnului „23 Au
gust" din Tirgu Mureș — unități 
industriale reprezentative ale jude
țului Mureș. — deși au profiluri de 
producție diferite, se aseamănăjntr-un 
domeniu important al aftivitătii 
economice : volumul mare al pro
ducției destinate exportului. Tocmai 
de aceea ne-am propus să exami
năm in ce măsură organizațiile de 
partid, comuniștii din cele două în
treprinderi se preocupă de soluțio
narea problemelor stringente ale 
producției și de creșterea, pe această 
bază, a exportului.

Așa cum o dovedesc rezultatele 
din ultimii ani. dar și din cele opt, 
luni ale acestui an. puternica orga
nizație de partid de la „Electromu- 
reș“ — care numără peste 2 600 co
muniști. constituiti in 47 organizații 
de bază — a avut un rol hotăritor 
in mobilizarea colectivului la reali
zarea și depășirea planului de ex
port. in afirmarea, in tară și peste 
hotare, a produselor fabricate. Cum 
s-a acționat, practic, in acest scop ?

— Comitetul de partid s-a străduit 
să imprime un stil de muncă dina
mic. operativ, in care, fără a ignora 
flexibilitatea in alegerea tematicii, 
unul din punctele distincte ale dezba
terilor din adunările generale lunare, 
ale analizelor intreprinse de comitet 
să-l constituie exportul — ne spune 
ing. loan Toader. secretarul comite
tului de partid din întreprindere.

în organizațiile de partid din 
aoeastă unitate am reținut multe 
aspecte care ilustrează oportunitatea 
adoptării unui asemenea stil de 
muncă, promptitudinea cu care co
muniștii au acționat, nu o dată, in 
solutionarea problemelor ivite și 
impulsionarea, pe această bază, a 
realizării producției pentru export. 
Un exemplu ni-1 oferă organizația 
de bază nr. 2 de la secția conduc
tori. unde exportul a cunoscut, in 
ultima perioadă, o creștere susți
nută. Mai ales de ordin calitativ, 
într-o adunare generală la care am 
participat, una din temele supu.se 
dezbaterii s-a intitulat : „Produsele

Potrivit planului, in acest an tre
buie să intre în funcțiune 1 700 MW, 
din care 1 000 MW in termocentra
le și 700 MW în hidrocentrale, lată

citeva exemple de obiective ener
getice care se află in funcțiune sau 
care sint în stadiu avansat, apro
piat intrării lor în exploatare :

© HIDROCENTRALELE CLOCOTIȘ, CLOPOTIVA, LEREȘTI, 
AGIGEA, GURA LOTRULUI, SEBES-SÂSCIORI (grupurile nr. 1 
și 2), IPOTEȘTI, HERCULANE, FLOREȘTI I, VOINEȘTI ș a. cu o 
putere totalâ de circa 170 MW se află în exploatare.

® Grupul nr. 1 de 120 MW de la C.E.T. CRAIOVA II a 
trecut proba de 72 de ore și realizează puterea nominală.

® Grupul nr. 1 de 50 MW de la C.E.T. SUCEAVA este 
în funcțiune.

® Grupurile nr. 1 și 2 de 50 MW fiecare de la DROBETA- 
TURNU SEVERIN au fost racordate la sistemul energetic na
țional. în prezent se efectuează o serie de intervenții la 
cazane.

9 Grupul nr. 1 de 50 MW de la C.E.T. PROGRESUL 
BUCUREȘTI este în funcțiune.

® Grupul nr. 6 de 50 MW de la C.E.T. GOVORA. Au 
fost efectuate rodajele individuale la utilaje. S-a trecut la re
facerea circuitelor, urmînd ca să se pună foc la cazan pentru 
uscarea zidăriei și suflarea circuitelor.

9 Grupul nr. 1 de 50 MW de la C.E.T. ORADEA II se află 
în pregătire pentru pornire.

® Grupul nr. 7 de 330 MW de la C.E.T. TURCENI. S-a 
efectuat spălarea chimică, urmează refacerea circuitelor, us
carea zidăriei și realizarea parametrilor.

• Grupul de 29 MW de la hidrocentrala DRAGAN 
MUNTENI. Se efectuează o serie de remedieri urmînd ca, după 
finalizarea lor, să înceapă probele cu apă la hidrogenerator.

Se impune intensificarea ritmului 
de execuție a lucrărilor'pe șantie
re, îndeosebi la obiectivele unde se 
înregistrează rămîneri in urmă față 
de graficele programate, urgenta
rea prin toate mijloacele a monta
jului utilajelor. Faptul că pină la

de înalt nivel calitativ — mindria 
fiecărui comunist". Tinind seama de 
complexitatea deosebită a probleme
lor ce urmau să fie rezolvate pentru 
realizarea în premieră a unor pro
duse de inaltă tehnicitate contractate 
cu puțin timp in urmă la export, co
muniștii Emil Boroș și Nagy Adalbert 
au propus soluția realizării cu forțe 
proprii a unui atelier-pilot pentru 
obținerea mostrelor. S-a analizat 
punct cu punct soluția propusă, s-au 

EXPORTUL - REALIZAT RITMIC, DE ÎNALTĂ CALITATE!

Multe acțiuni bune, dar si analize fără finalitate nractieă
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stabilit responsabilitățile. Urmarea : 
in mai puțin de o lună — termenul 
stabilit de biroul organizației de bază 
— această sarcină a fost indeplinită. 
iar după avizul favorabil al calității 
mostrelor. primit de la partenerul 
extern, fabricația acestor tipuri de 
cordoane speciale a ajuns la 
600 000 bucăți pe an. iar de curind 
producția s-a dublat. Cum anume ? 
„Pentru a face față sarcinilor cres- 
cinde la export, fără a neglija insă 
producția destinată beneficiarilor 
interni — ne-a precizat comunistul 
Nagy Adalbert — in urma unei ana
lize ulterioare. în organizația de 
bază s-a hotărit (după acordul 
partenerului extern) adoptarea unor 
modificări tehnologice de execuție 
și re proiecta rea produsului. Drept 
urmare, calitatea a crescut, iar pro
ducția s-a dublat. în scopul atin
gerii acestei performante, comuniștii 
organizației, in colaborare cu cei din 

această dată au intrat în funcțiu
ne un număr destul de scăzut de 
capacități trebuie să conducă la 
adoptarea unor măsuri eficiente, 
cuprinzătoare, astfel incit să se 
asigure realizarea integrală a pro
gramului de investiții energetice.

organizațiile de bază nr. 1 și 5. din 
alte organizații de bază din secție, 
au realizat. între altele, prin auto- 
utilare. cuptoare pentru recoacerea 
benzilor de cupru cu dimensiuni 
mici și modificarea unor dispozitive 
de la mașini". Ce a însemnat acest 
efort in. îndeplinirea sarcinilor ? 
„Mult — ne spune Vasile Șeulean. 
secretar adjunct al comitetului de 
partid din secție. întii de toate, ridi
carea accentuată a potențialului teh

nic al secției conductori prin apli
carea. in premieră, a unor tehnici 
cum sint realizarea conexiunilor 
conductorilor biculari, creșterea pre
ciziei in execuție și. ca un corolar, 
sporirea exportului cu peste 60 mi
lioane lei pe an“.

Demn de reținut este și faptul că. 
recent, sub indrumarea comitetului 
de partid din întreprindere, la sec
țiile conductori și cablaje auto — 
care dețin o pondere însemnată in 
producția de export a unității — s-a 
analizat stadiul pregătirii producției 
pentru anul 1988, accentul fiind pus, 
cu precădere, pe evaluarea ofertelor 
și a contractelor încheiate, asigura
rea din timp a cadrelor, a necesa
rului de utilaje și a unor dotări 
indispensabile creșterii producției de 
export. Pentru aoeasta. in ziua urmă
toare analizei s-au repartizat temele 
de proiectare, iar celor chemați să

I

PE ȘANTIERUL TERMOCENTRALEI BRAȘOV

Intîrzieri în lanț și citeva măsuri absolut necesare

Cert este că lucrările de construc
ții ale Centralei electrice și de ter- 
moficare Brașov au demarat promi
țător .și o bună perioadă de timp 
ele s-au desfășurat intr-un ritm sus
ținut. Acest fapt a creat și menți
nut convingerea un timp că terme
nul de dare in exploatare a primului 
grup energetic de 50 MW. fixat pen
tru trimestrul IV din acest an. va fi 
respectat, convingere care a stat la 
baza hotăririi organelor de resort ca 
incepind din trimestrul intii 1988 
apartamentele care se vor construi 
în municipiul Brașov să fie alimen
tate cu agent termic furnizat de 
acest grup, iar o parte din platfor
mele industriale să primească tot de 
aici aburul tehnologic necesar.

Din păcate însă, această convin
gere a inceput să se risipească o 
dată cu trecerea la cea de-a doua 
etapă a lucrărilor : montajul utila
jelor și instalațiilor. Și aceasta 
deoarece furnizorii nu le-au asigu
rat la termenele stabilite și in ordi
nea priorităților. Ceea ce a făcut ea 
ritmul de lucru pe șantier să scadă 
vizibil, iar lucrările să inregistreze 
intîrzieri importante. Rezultatul : a 
fost fixat un nou termen de dare 
in exploatare a primului grup : mai 
1988. Era de așteptat ca această mă
sură să-i sensibilizeze mai mult pe 

realizeze aceste utilaje — șefii ate
lierelor de proiectare, ai secției S.D.V. 
și de utilaje — li s-au stabilit sarcini 
precise și termene de finalizare, ast
fel incit in trimestrul al patrulea 
din acest an să se lucreze practic in 
ritmul prevăzut pentru anul viitor.

Desigur, s-ar putea da multe 
alte exemple care ilustrează anga
jarea revoluționară a comuniștilor, 
a întregului colectiv din această 
întreprindere pentru creșterea con

tinuă (cantitativă și calitativă) a 
producției de export. Această preo
cupare. prezentă in activitatea tu
turor organizațiilor de bază, a făcut 
ca „Electromureș" să depășească 
lună de lună planul la export, in
dicator care, in cele opt luni din 
acest an, a fost realizat in proporție 
de 105 la 6Ută. Un fapt deosebit de 
important : cu producția realizată 
pină la finele lunii iulie, oamenii 
muncii de aici au raportat indepli- 
nirea planului pe intregul an la pro
ducția de export pe relația devize 
convertibile. întregul colectiv, in 
frunte cu comuniștii, acționează 
acum cu toată răspunderea pentru 
ca planul anual la export, pe ambe
le relații, să fie îndeplinit exemplar 
și chiar depășit.

Unele dintre preocupările merito
rii din această unitate le-am regăsit 
și in activitatea organizației de 

furnizorii de echipamente energetice 
pentru a intensifica ritmul de exe
cuție și livrare a utilajelor, instala
țiilor și materialelor destinate Bra
șovului. Ce-i drept, un oarecare pro

® Primul termen de punere în funcțiune a 
fost amînat. Va fi oare necesară o nouă 
reprogramare și a celui de-al doilea termen ? 
® Cîteva semnale concrete pe adresa unor 

furnizori

gres s-a și înregistrat, ceea ce a 
permis ca la unele obiective cum 
sint gospodăria de combustibil solid, 
centrala termică de pornire, stația 

' de pompe pentru zgură și cenușă și 
alte lucrări să se încadreze in gra
fic. Tot in grafic se mai află și 
lucrările de construcții la alte obiec

partid de la întreprinderea de pre
lucrare a lemnului „23 August". în- 
trucit se lucrează aproape exclusiv 
pentru export, este de apreciat fap
tul că și aici comitetul de partid 
și-a propus — și in parte a reușit 
— să imprime organizațiilor de bază 
(37 la număr) o asemenea orientare 
incit majoritatea acțiunilor și te
melor dezbătute in adunările gene
rale să aibă in atenție problemele 
reale ivite la un moment dat in 

realizarea exportului, precum și 
aspecte vizind calitatea produselor, 
conservarea materiilor prime, a ma
terialelor si a produselor finite ș.a. 
„Sint laturi ale activității — ne 
spune tovarășa Viorica Fekete, 
secretara comitetului de partid din 
întreprindere — care trebuie îm
bunătățite în unitatea noastră, deși, 
în ultima perioadă, multe lucruri au 
intrat pe făgașul lor normal. Decre
tul Consiliului de Stat constituie și 
pentru noi un puternic stimulent 
pentru realizarea exemplară a pro
ducției de export". Am insistat insă 
să aflăm cum au acționat birourile 
organizațiilor de bază, prin mij
loacele specifice muncii de partid, 
pentru transpunerea in viată a stra
tegiei stabilite de comitetul de 
partid.

O primă constatare : temele adu
nărilor de partid au abordat, în 
majoritatea cazurilor, probleme ge

tive cum sint sala cazane, unde 
fronturile de montaj sint asigurate 
integral pentru cazanele 1 și 2 de 
420 tone abur pe oră încă din luna 
mai, corpul intermediar pentru 

ambele grupuri. fundațiile pentru 
turboagregatul nr. 1, stațiile de tra
tare chimică a apei. In mod practic, 
la ora actuală sint asigurate frontu
rile de montaj pentru toate echipa
mentele de bază.

Dar așa cum ne-a informat in". 
Vasile Chiosa, directorul Intreprin-

nerale de genul : „Informant» pri
vind calitatea produselor exportate 
in sectorul montaj" (organizația de 
bază nr. 13) : „Analiza calității pro
duselor" (organizația de bază nr. 16) 
etc. Din păcate, acest gen de ana
liză — mai mult constatativă și ne
urmată De măsuri concrete — am 
regăsit-o și in activitatea comitetu
lui de partid. Bunăoară, intr-o șe
dință de birou, care a avut loc 
nu cu mult timp in urmă, s-a 
dezbătut „Raportul privind preo
cuparea comitetului de partid șj 
a consiliului oamenilor muncii pentru 
realizarea sarcinilor de export", . Ce 
măsuri au fost adoptate, ce s-a 
hotărit? — am intrebat-o pe secretara 
comitetului de partid. întrebarea a 
rămas fără răspuns. Fapt explicabil 
dacă avem in vedere că analizele — 
desfășurate pe bază de referate — nu 
au fost urmate de adoptarea unor 
măsuri concrete. Alteori, măsurile 
stabilite nu au fost urmărite și au 
rămas astfel in stadiul bunelor in
tenții. Indiscutabil, o atare situație 
explică. în parte, de ce I.P.L. „23 
August" a încheiat cele opt luni tre
cute din acest an cu neindenlinirea 
integrală a planului la export.

în spiritul exigențelor formulate 
de tovarășul Nicoiae Ceaușescu in 
timpul recentei vizite de lucru in 
județul Mureș, este de.datoria comi
tetului de partid din întreprindere și 
a celui municipal de a analiza te
meinic cauzele acestei situații și de 
a adopta măsurile ferme ce se im
pun, astfel ca, în luna septembrie 
și pe intregul an. planul la export 
să fie integral îndeplinit. Aceasta 
reprezintă in momentul de față o 
sarcină prioritară, care impune mo
bilizarea tuturor forțelor. întărirea 
răspunderii comitetului de partid și 
a organizațiilor de bază din această 
întreprindere pentru recuperarea 
grabnică a răminerilor în urmă, 
pentru îndeplinirea riguroasă a pla
nului la acest indicator primordial 
al activității economice.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii" 

derii electrocentrale Brașov, ritmul 
<lc montaj se menține, Ia această oră 
la un nivel redus, chiar mai scăzut 
decît cu citeva luni in urmă, ceea ce 
a făcut să se acumuleze restanțe in 
realizarea fizică și valorică a unor 
lucrări de montaj.

De acest lucru ne-am convins -tre- 
cînd pe la citeva dintre obiectivele 
de bază. în sala cazane, deși con
strucția metalică este montată de 
citeva luni, lipsește cazanul. între
prinderea „Vulcan" înregistrează la 
această dată o restanță considera
bilă la subansamblele din sistemul 
sub presiune. Aceeași situație întil- 
nim și in sala mașinii. Deși frontul de 
montaj este și aici asigurat de cite
va luni, turboagregatul de 50 MW cu 
anexele respective care înregis
trează o restanță de furnituri nu 
a fost livrat de întreprinderea de 
mașini grele București. Rămase în 
urmă se găsesc și alte lucrări vitale 
pentru funcționarea primului grup, ca 
estacada și depozitul de zgură și 
cenușă etc. Restanțe în livrarea 
furniturilor tehnologice mai înregis
trează întreprinderea de utilaj teh
nologic Bistrița-Năsăud și unitățile 
aparținind C.I.U.M.M.R. Timișoara, 
în special întreprinderea mecanică 
Timișoara și I.U.R.T. Lugoj.

— Ceea ce ne îngrijorează mai 
mult — arăta ing. Valentin Mari
nescu. diriginte de șantier — este 
faptul că dacă nu se urgentează li
vrarea utilajelor și instalațiilor 
restante se pune sub semnul între
bării și cel de-al doilea termen de 
punere in funcțiune a primului grup, 
cu urmări negative pentru reali
zarea celui de-al doilea grup. 
Aceasta este lesne de înțeles dacă se 
tine seama de faptul că pentru mon
tarea turboagregatului- sint necesare 
8 pină la 10 luni, iar a cazanului 20 
pină la 22 luni. Or, în timpul care a 
mai rămas, această intîrziere se poa
te recupera numai printr-un efort 
cu totul deosebit al furnizorilor și 
unităților de montaj.

Nu-i mai puțin adevărat că nici 
ahtreprizele de montaj aparținind 
Trustului „Energomontaj" București 
nu au folosit integral posibilitățile 
create de beneficiar privind asigu
rarea frontului de lucru pentru a 
monta un volum mai mare din utila
jele și materialele aflate pe șantier. 
Dimpotrivă. în ultima perioadă an
treprizele respective au slăbit mult 
ritmul lucrărilor, adăugind noi 
restanțe la cele înregistrate ante
rior. Nepermis de mult au redus rit
mul de lucru și alte unități cum este 
Antrepriza de construcții industria
le Brașov, Antrepriza de montaj și 
instalații Brașov.

O altă problemă la fel de presan
tă. care nu și-a găsit încă rezol
varea. este cea a asigurării forței 
de muncă pentru noul obiectiv ener
getic.

— Normal ar fi fost — ne-a rela
tat directorul întreprinderii electro
centrale Brașov— ca la ora actuală o 
parte din personalul muncitor care 
va pune in funcțiune și va asigura 
exploatarea primului grup să se 
găsească în unitățile energetice afla
te în funcțiune pentru pregătire, iar 
altă parte să se afle deja pe șantier, 
unde să participe nemijlocit la mon
tajul utilajelor și instalațiilor alături 
de personalul unităților de montaj și 
instalații pentru a cunoaște mai 
bine echipamentele tehnologice. 
Dar. pină în prezent, nu s-a pre
văzut forța de muncă necesară.

Pe de altă parte, conducerea uni
tății electrocentrale Brașov are 
obiecțiuni chiar in privința modului 
cum a fost fundamentat necesarul 
de forță de muncă pentru noul 
obiectiv. Sint citeva dintre probleme
le cele mai stringente care condițio
nează punerea in funcțiune a primu
lui grup energetic la cel de-al doilea 
termen fixat — mai 1988 — proble
me care reclamă o rezolvare nein- 
tirziată din partea organelor de re
sort.

Nicoiae MOCANU 
corespondentul „Scinteil"

supu.se
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CONȘTIINȚA PARTICIPĂRII,' 
SENTIMENTUL ANGAJĂRII
• Pe primul plan - exportul • Ordine, 
disciplină, răspundere muncitorească
• Distincții care obligă la autodepășire 

® Instantanee într-un nou cartier

(Urmare din pag. I)

se ale unităților economiei noastre, 
reflectată in asemenea fericite bi
lanțuri. Ușa 6e întredeschise, lâ- 
sind să zărim chipul dezolat al se
cretarei.

— Nu pot să-l găsesc, tovarășe 
director ! De azi-dimineață, tot sun 
Si sun si mi se spune ba că-i prin 
fabrică, ba că nu știu unde e 1 Ce 
fabrică o mai fi și-aceea. cred că-i 
mai mare decit a noastră, altfel 
nu-mi explic !

Directorul încearcă, și el, să-l 
prindă la telefon pe cel căutat de 
azi-dimineată de secretară. în re
ceptor. vocea... blondă care repetă, 
de ceasuri bune, aceeași placă : „E 
prin fabrică !“ ..Ei. nu — se bur- 
zuluieste directorul Matea — nu 
pot să cred că-i atit de mare fa
brica. incit să nu dati. de juma’ de 
zi. de urma directorului ! Și eu 
merg prin fabrică, dar știu oame
nii de unde să mă scoată la orice 
oră. Chiar așa am ajuns, să obți
nem mai greu o convorbire cu to
varășul director Ionescu decit cu 
ministrul dumneavoastră 7“ „Toc
mai a apărut, vi-1 dau la telefon !“
— spune, vădit intimidată, secre
tara de la capătul firului. Directo
rul Matea e mînios. Hai. domnule
— iși apostrofează omologul de la 
întreprinderea de anvelope din Ca
racal — să ne mai intilnim pe te
lefon ! Chiar asa am ajuns, nu mai 
putem lucra decit prin miniștri ? 
Nu putem să ne înțelegem direct ?...

Urmează un dialog din care re
zultă că anvelopele contractate, de 
mult promise, n-au pornit încă spre 
Pitești. Cel de la capătul firului 
oferă în schimb justificări, moti
vări. Cel de lingă noi insistă. "..Aș
teaptă mașinile pentru export, ce 
mă fac ? Adică Floreștiul ne trimi
te si peste contract, cînd e vorba 
de export, și dumneata...” Celălalt 
nu se lasă. Deși ministrul său. so
licitat la telefon de directorul de la 
..Autoturisme”, promisese de dimi
neață că lucrurile se vor rezolva, 
înțelegem că nu se rezolvă.

— Spuneți si dumneavoastră, iz
bucnește gazda, ieri trebuia să pri
mesc de la Caracal 800 de bucăți 
și mi-a dat 190. (în telefon : „Nici 
azi nu-mi dai 800 ? Am vapoare 
care așteaptă, am termene si eu. e 
ultima zi. l-am luat pe șeful de 
secție in suturi si...).

Ghicim continuarea gindului ne
rostit... Exportul celor de la „Da
cia”. ca al fiecărei întreprinderi de 
pe cuprinsul tării, este o problemă 
care-i privește nu numai pe cei de 
la „Dacia”. Și mai ales, acele uni
tăți ale economiei naționale care 
cooperează la realizarea elegante
lor „Dacii”, atit de solicitate pe 
mapamond, ar trebui să înțeleagă 
acest lucru.

La Combinatul petrochimic 
ne-a dus dorința de a afla 
amănunte in legătură cu 
o lucrare menită să asigure refo- 

losirea. cu o eficientă superioa
ră. a apei de răcire din in
stalațiile intreprinderii. Pe scurt, 
apa care oină acum era răcită și 
apoi recirculată in instalații va fi 
preluată printr-o rețea de conduc
te. trimisă, printr-o conductă ma
gistrală. ia vecini — termocentrala 
orașului, existentă in imediata a- 
propiere — iar de aici, convertită în 
energie termică, va asigura mai 
bine de o treime din necesarul în
tregului Pitești. în acest scop, s-au 
alocat mai multe milioane de lei 
fonduri de investiții si si-au dat 
intilnire constructori dintre cei mai 
buni de pe platformă. Dar lucrările 
de finețe, in perimetrul intreprin
derii. unde sint instalații cu grad 
mare de complexitate, le execută 
tot muncitorii combinatului chimic. 
Nu-și lasă ei... sugestia tehnică pe 
mina altcuiva ! Lucrarea este im
presionantă. ritmul in care avan
sează. de asemenea. încă din a- 
ceastă iarnă, o bună parte din oraș 
va beneficia de efortul și inițiativa 
gospodărească a oelor de la chimie.

— Cu toată admirația pentru ne
dezmințitul simt de gospodar al 
chimiștilor — il abordăm pe direc
torul combinatului — ce ne puteți 
spune despre felul cum iși îndepli
nesc aceștia sarcinile de plan, to
varășe Andrei Grigorescu ?

— V-as putea răspunde laconic : 
și-l fac. Și. chiar, nu-i mulțumește 
„confortabilul” sută la sută ! Să vă 
dau un exemplu : in august, expor
tul pe devize liber convertibile s-a 
realizat in proporție de peste 200 
la sută. Calitatea produselor noas
tre. recunoscută în zecile de tăr, în 
care exportăm — avem contracte

cu peste 50 de firme din lumea în
treagă — ne-a asigurat statutul de 
„parteneri tradiționali”, in sensul 
că sintem preferați, că marca noas
tră este considerată cea mai sigură 
garanție de calitate. Ce-i drept, de 
cind ne știm, n-am avut nici o re- 
clamatie de calitate. Sosesc in 
schimb scrisori de mulțumire, te
lexuri. felicitări, distincții si — de
pășind chiar capacitatea intreprin
derii — cereri, cereri, cereri... Unii 
vor să suplimenteze contractele, al
ții vor să Începem o colaborare, să 
testeze produsele noastre. Știti cit 
e de greu să refuzi sau să amini 
pe cineva ? Dar de la ce am por
nit. si unde am ajuns ! Vorbeam 
despre cum muncesc oamenii ; știți 
că multi dintre ei nu sint scutiți 
nici in orele de odihnă ?

— Ce vreți să spuneți cu asta ? 
Că sint solicitați, pentru interven-

O ultimâ - competentă și severă — 
privire : un nou lot de autoturisme 
„Dacia” urmează să pornească 

spre lume

ții neprevăzute, după orele de pro
gram ?

— Cam asa ceva. Este vorba de 
vreo 2 000 de oameni (din 8 500, ci ți 
are combinatul — n.n.), care lu
crează in sectorul de întreținere și 
cărora, ca să apelez iarăși la cifră, 
le datorăm o creștere cu 10 la sută 
a producției-marfă. Acest sector, a- 
flat sub conducerea unui reputat 
specialist, directorul mecanoener- 
getic ing. Ilie Chiliment, a recon
struit. practic, bucată cu bucată, la 
parametri superiori, combinatul. 
Instalațiile nu mai seamănă de 
mult cu cele inițiale. Fiecare a „în
ghițit” invenții succesive, adaptări, 
optimizări, readaptări... Bursa idei
lor este, aici la noi. foarte anima
tă. în rest, ce să vă spun 7 Sin
tem unitate cu foc continuu. Zi si 
noapte — la datorie.

...într-o noapte, pe la unu. la pi- 
roliză. o pompă care debita propi- 
lenă către Combinatul chimic dm 
Vîlcea s-a defectat. Se întîmplă și 
la case mari ! în mod normal, di
mineața soseau mecanicii, se luau 
măsuri prompte si. ne la Prinz, 
pompa ar fi reînceput să debiteze... 
Există oare si mai prompt decit 
prompt ? Se vede că da. Pe lista 
„operativilor.”, la piroliză. apare un 
nume sublimat : Alexandru Datcu. 
De ce ? Cine mai știe ? Poate fi
indcă locuiește mai aproape de 
combinat decit alții ? Sau pentru 
că are somnul mai ușor 1 Sau pen
tru că răspunde cel mai repede la 
solicitări neprevăzute ? Sau fiindcă 
se bucură de mai multă autorita
te ? Ce mai contează ! I-au dat te
lefon. „Să vă trimitem mașina de 
serviciu 7“ „Vin cu a mea. întirzii 
5—10 minute, să-mi adun băieții. 
Treziți-i pe cutare si pe cutare.

Ppblicăm în continuare rezultatele obținute în întrecerea socialistă de 
alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, 
de construcții, transporturi, din unități agricole, precum și din domeniul 
circulației mărfurilor și al prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute in cele opt luni care au trecut din 
acest an și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevăzuți 
în criteriile de organizare a Întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii august 
pe primele locuri se situează :
ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 

A CĂRBUNELUI LA SUPRAFAȚA
Locul I : Întreprinderea minieră 

Rovinari, județul Gorj, cu 775 
puncte.

Locul II : întreprinderea minie
ră Pinoasa, județul Gorj, cu 716.6 
puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZĂ DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Oradea, cu 326,7 puncte.
Locul II : întreprinderea electro- 

centrale Craiova, cu 248.8 puncte.
ÎN DOMENIUL 

PROSPECȚIUNILOR 
ȘI EXPLORĂRILOR 

GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de 

prospecțiuni și explorări geologice 
Argeș, cu 686 puncte.

Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni geologice si geofizice 
București, cu 548.1 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Oltenia, cu 456,1 puncte.

IN INDUSTRIA MAȘINILOR 
DE RIDICAT, MATERIAL 
RULANT, CONSTRUCȚII 
NAVALE. ECHIPAMENT 

AERONAUTIC
Locul I : întreprinderea de con

strucții aeronautice Ghimbav, ju
dețul Brașov, cu 860 puncte.

Locul II : întreprinderea de con
strucții navale și prelucrări la 
cald Drobeta-Turnu Severin, cu 
721.4 puncte

Locul III : întreprinderea „Tim
puri noi” București, cu 523 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE UTILAJ 
ENERGETIC, PETROLIER, 

UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU 
METALURGIE. CHIMIE, 

MATERIALE DE CONSTRUCȚII 
ALTE RAMURI

Locul I : întreprinderea de ma
șini grele București, cu 825,6 
puncte.

Modernitate și eficiență. Aspect din secția de polietilenă de înaltă presiune 
a Combinatului petrochimic Pitești

Foto : Georgian Plăiașu

Să-i găsesc echipați, in fata blo
cului. Am închis”. Băieții — doi- 
trei. că de atitia a spus că are ne
voie — tropăiau de nerăbdare cînd, 
la citeva minute, a oprit să-i ia. 
N-avem informații să fi fost vreun 
radar al miliției instalat prin zonă 
la ora respectivă, dar maistrul Dat
cu si acum se miră că a scăpat 
fără amendă ! Important este că, la 
ora trei, pompa a început din nou 
să debiteze.

— Cred că tovarășii de la Vilcea 
v-au trimis un car de mulțumiri...

— De ce 7 Vîlcea n-a avut timp 
„să simtă” defecțiunea : conducta 
magistrală era plină de propilenă 
si golul s-a compensat din mers. 
Nu. la Viloea nu s-a mers in gol 
nici o secundă. Asa că ei nu cunosc 
intimplarea asta măruntă.

„Mărunte” intîmplări pe care ar 
trebui să le numim eroice. Am a- 
flat insă că fiecare secție, fiecare 
fabrică din combinat iși are mă
runtele sale intîmplări de acest tip. 
Că ne listele „operativilor” sint și 
alte nume subliniate : al maistru
lui Aurică Ungureanu. din rafină
rie. al maistrului Radu Nicolae, de 
la polietilenă, al altora...

— Cum a fost posibilă o reme
diere în timp atit de scurt 7

— Simplu : fiecare utilaj, fiecare 
instalație isi are. alături, un dulap, 
sau un rastel. unde așteaptă, la in- 
demînă. piesele de schimb si scu
lele de tot felul necesare pentru 
remedieri. întinzi mina si iei ce ai 
nevoie. Nimic nu lipsește. Prin alte 
părți or mai fi dintre cei oe dau o 
fabrică peste cap Pină găsesc un 
șurub. Nu insă la Combinatul pe
trochimic Pitești !

îmi vine in minte un îndemn 
simplu, direct, gen gazeta de pere
te : Urmați-le exemplul !

Firma intreprinderii „Textila” 
— Pitești 7 Șapte stele. în 
fond, de ce numai... coniacul?

— Sint simbolurile distincțiilor 
acordate intreprinderii noastre in 
ultimii ani. culminind cu onorantul 
titlu de „Erou al Muncii Socialiste” 
— ne avertizase secretara comite
tului de partid, tovarășa. Alexandra 
Stoian. Titlul de „Erou” ne-a fost 
conferit în aoest an. după ce, patru 
ani la rind. întreprinderea a obți
nut „Ordinul Muncii” clasa I.

O recunoaștere binemeritată, la 
înălțimea căreia, după cum aveam 
să ne convingem, colectivul se Stră
duiește să se situeze, prin efort si 
rezultate. în fiecare zi. Zi de zi, 
sarcinile de muncă sint îndeplinite 
exemplar. Lună de lună — planul 
îndeplinit si. deseori, depășit la in
dicatorii de bază. An de an — in 
fruntea clasamentului, in întrecerea 
socialistă la nivel de ramură. An 
de an. peste 50 de articole noi. in 
cinci-șase sute de poziții coloristi- 
ce sînt introduse în fabricație. An 
de an — zeci de invenții brevetate, 
iar unele dintre ele premiate cu 
diverse prilejuri (cel mai recent : 
premiul I la Salonul national al in
vențiilor. de la Constanta, pentru 
un releu electronic de protecție).

împreună cu inginerele Eugenia 
Bărbînță (șefa colectivului de cer
cetare) și Nina Dinu, director teh
nic al unității. încercăm să sur
prindem drumul ideilor valoroase 
(de care, ne-am convins, nu duc 
lipsă fetele de la „Textila”). Este 
atît de scurt. încît ne permitem să 
atragem atentia deopotrivă tovară
șilor de la OSIM si celor ce se 
ocupă direct de activitatea de in
venții si inovații de la „Textila" 
să privească cu mai multă atentie 
in „curtea” acestei fabrici, deoare
ce. inventive si pline de inițiativă, 
fetele au pus la punct si au început 
să aplice rapid procedee care nu 
sint incă înregistrate (dar țesătu
rile realizate astfel pleacă la ex
port. dau deja tonul unei mode !). 
Este si cazul așa«numitelor țesă
turi sifonate (cu efect de spălare 
si de sifonare). S-au făcut zeci de 
încercări. S-a muncit luni de zile

pină s-a obținut efectul scontat. 
Din cele două articole introduse in 
fabricație urmau să si plece pri
mele cantități — peste 10 000 m de 
țesătură — la partenerul extern. îi 
dorim produsului să facă furori (se 
pare că face, si fără urarea noas
tră). iar harnicelor textiliste — „La 
mai multe stele” !

Piteștiul este un oraș nou din 
temelii. Nou și frumos, după 
inima locuitorilor săi. „în 
ultimii 20 de ani s-au dat în fo

losință peste 40 000 de aparta
mente — ne informează tovarășul 
Ion Dragomirescu, inginer in ca
drul sectorului de gospodărie co
munală și locatiyă. Pentru anul 
în curs sint prevăzute să se 
construiască aproape 2 000 de a- 
partamente. din care, pină la a- 
ceastă dată. 1 127 si-au primit lo
catarii. Alte blocuri se află in sta
diu avansat de execuție, urmind ca 
în oel mai scurt timp să fie pre- 
date beneficiarilor. Dar as dori să 
plecați de la noi nu numai cu ima
ginea a cit de mult construim, ci și 
a felului cum construim".

Și am văzut blocuri noi. con
struite cu gust, dar si cu simt al 
proporțiilor, apartamente în care 
oricui i-ar plăcea să locuiască. în 
cartierul Prundu. in blocul B 40, 
am deschis. citeva usi. la întîmpla- 
re. Locatarii — fie că se mutaseră 
in ziua respectivă sau cu o zi îna
inte. fie că erau prinși cu pregăti
rile ce preced instalarea. Lăcătușul 
mecanic Gheorghe Stoica, de la a- 
partamentul 8. scara B. s-a mutat 
cu familia de la două la trei ca
mere. Zorea, impreună cu soția, să 
pună totul la punct pină la mce- 
perea scolii, cind urma să-si aducă 
copiii de dincolo”. Electricianul 
Ion Porumbel, vecinul său. are tot 
doi copii si s-a mutat tot de la 
două la trei camere. Și-a zugrăvit 
in toată casa, si-a pus gresie (fa
ianță exista) si acum, impreună cu 
soția, tatăl său si mama soției fac 
curățenie de la un capăt al casei la 
celălalt. Părinții tinerilor sint. vi
zibil. încintati. Mama soacră ne po
vestește că are si doi băieți care, 
la fel. stau la bloc. în oraș ; unul 
are apartament proprietate, altul, 
tot ca fiica, a primit prin între
prindere. Dar cel mai frumos și 
mai bine împărțit este tot al fetei. 
Adică acesta. Nici nu se compară 
cu cel vechi 1

— Altădată, ca tată de băiat, tre
buia să-i faci feciorului casă, cus
cre ! — zice către tatăl ginerelui.

— Las’ că acu’ i-a dat statul ! Și 
ce casă I Creste familia, creste și 
casa !

Cuvinte simple, valabile si pen
tru cei de la apartamentul 16. sca
ra A ; familia Diaconu s-a si in
stalat. si primul obiect adus a fost 
leagănul : in el gingureste mezina...

Și între timp cresc noi blocuri 
în jur. Noi apartamente se deschid 
să-si primească locatarii. Creste o- 
rașul. Cresc pretențiile oamenilor. 
Doar grija societății e constantă. 
Adică mereu îndreptată spre om, 
spre cerințele si aspirațiile lui. Asa 
cum e si firesc.

— Avem case. Noi. frumoase.'A- 
vem cartiere noi. orașe noi. Avem 
fabrici, uzine. Avem copii, unii și 
nepoți. Pace să fie. pace vrem ! — 
Cuvintele bătrînului Gheorghe Gh. 
Macedon, in virstă de 67 de ani. 
sint rostite cu ardoarea celui care 
știe ce inseamnâ războiul : a făcut 
frontul „oină la capăt”. Se legiti
mează cu livretul și simt un fior 
răsfoind prețiosul document. Ci
tesc : „mobilizat in 1941“ ; „trecut 
în rezervă in 18.08.1947”.

— Șase ani din viată sub arme !
— Putea fi Si altfel: puteam să 

nu mai fiu. De 40 de ani. de cind 
am fost lăsat la vatră, sînt parti
zan al păcii..

Locul II : întreprinderea meca
nică de utilaj chimic București, eu 
519,5 puncte.

Locul III : întreprinderea „Ar
mătura” ' Cluj-Napoca, cu 326.6 
puncte.

Partizan al păcii, adică al muncii 
pașnice, pentru progresul tării. în
Pitești sînt peste 200 000 de oameni
care gindesc și trăiesc in acest fel

Locul II : întreprinderea Rafină
ria „Vega” Ploiești, cu 162.2 puncte.

ÎN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI IIÎRTIEI

Locul I : întreprinderea de hîrtie

Pasiune pentru tehnica nouă
La prima vedere ar 

putea să pară o ba
nală planșetă. Dimen
siunile, geometria, po
ziția si chiar mișca
rea miinilor celui 
care lucrează Ia ea... 
Atîta doar că „dese
natorul” nu tine în 
mină un instrument 
de scris, ci unul de 
formă ciudată. aflat 
la capătul unui cor
don electric. Iar in
strumentul nu lasă pe 
hîrtia de calc nici un 
semn. El urmărește, 
pas cu pas, un desen 
gata făcut. Privind 
mai atent, observi și 
alte elemente aparte 
ale ineditei planșete. 
Anume, că în spatele 
ei se află o casetă 
purtătoare a unor in
stalații electronice. Și 
că întregul montaj 
este racordat la o mo
dernă unitate de cal
cul aflată, alături, 
intr-o cutie paraleli
pipedică. Nu, planșe
ta aceasta nu foloseș
te la realizarea unor

desene tehnice. Ci la 
citirea desenelor și in
troducerea lor, prin 
codificarea coordona
telor. in memoria 
calculatorului. Prin- 
tr-o simplă plimbare 
peste desen a instru
mentului de care vor
beam. Și astfel, 
calculatorul, reprodu- 
cind imaginea pe un 
videoterminal și deti- 
nind un program spe
cializat. poate prelu
cra rapid desenul 
transformindu-1, per- 
fecționîndu-1, optimi- 
zîndu-1 potrivit ce
rințelor ce i se a- 
dresează pentru ob
ținerea celei mai bune 
soluții. Prin desen, 
calculatorului i se dă 
doar... o idee. Restul 
face singur. E, s-ar 
putea spune, o plan
șetă ginditoare. O 
premieră absolută in 
România : digitizorul. 
Denumirea le spune 
ceva doar specialiști
lor in proiectarea a- 
sistată de calculator.

Este una dintre 
creațiile colectivului 
Filialei din Timișoara 
a Institutului de in
formatică și tehnică 
de calcul și al fabri
cii de memorii elec
tronice și componente 
pentru tehnica de cal
cul ce funcționează pe 
lingă această filială.

„Principala proble
mă a calculatorului o 
constituie periferi
cele sale. Noi l-am 
creat pe acesta, pen
tru prima dată in 
tară, produs de nivel 
mondial absolut” — 
ne-au spus ing. Vio
rel Vițan. ing. Ma
rius Petrică, ing. 
Eduard Decsov, ing. 
Dan Bedros — doar 
citeva dintre compe
tentele tehnice ale a- 
cestui colectiv presti
gios.

— E noutatea cea 
mai... nouă 7

— Mai sint citeva...
— Multe înainte !

Mihai CARANFIL

Cu spirit de ingeniozitate
Pe Vasile Palera, 

omul din fata noas
tră, il cunoaștem nu 
de ieri, de alaltăieri, ci 
de multă vreme. Este, 
după cum bine il știm, 
o fire calculată, cu 
un calm special. Me
ticulos pină la detalii 
inobservabile. Dar. in 
același timp, frămîn- 
tat permanent de cite 
o idee, de cite un 
gind... Care. împărtă
șit unora, nu de pu
ține ori a fost taxat 
drept „gînd trăsnit”. 
Și tocmai aceste „gin- 
duri trăsnite” dar 
chibzuite de el pină 
la micron si converti
te in fapte de viată 
i-au creat faima de 
destelenitor oe tere
nurile tehnicii. Așa 
s-a intimplat. de e- 
xemplu. cu concepe
rea si realizarea com
binei de uz gospodă
resc ; primul meca
nism de acest fel din 
tară, pe cit de inge
nios. pe atît de util 
dacă ne gindim că. 
prin intermediul lui. 
orice gospodar poate 
efectua, fără efort, nu 
mai puțin de 12 tre
buri gospodărești — 
de la arat si semănat 
fără atelaje, oină la 
tocatul furajelor ori 
măcinatul porumbu
lui. Și tot asa s-a in
timplat cind. după o 
idee pe care multi o

vedeau irealizabilă, u- 
tooică. a zămislit o 
turbină aptă să valo
rifice sub aspect e- 
nergetic cele mai mici 
cursuri de aoe. Ase
menea agregate a mai 
conoeput si construit 
si industria. însă cel 
care poartă girul crea
ției tehnice a lui Va
sile Palera este supe
rior sub aspectul efi
cientei. Ei dezvoltă o 
putere mult mai mare, 
de 200 kW. care este 
extrasă dintr-un biet 
firisor de apă.

întîlnindu-1 la înce
putul acestei săptă- 
mini. mi s-a părut 
parcă alt om : neli
niștit. într-o perma
nentă stare de agita
ție.

— Iar nu vă dă pace 
vreun gind trăsnit 7

— Cam asa ceva... 
împreună cu șefii de 
ateliere Ion Văduva 
si Constantin Tisea- 
nu si cu strungarii 
Gheorghe Gongorici, 
Ion Nica si Gheorghe 
Munteanu. am început 
probele de andurantă 
la cea de-a patra tur
bină (n.a. : primele 
trei sint deja in ex
ploatare pe oiriul 
Luncavăț). căreia i-am 
adus o serie de îmbu
nătățiri constructive 
și funcționale. Firesc 
deci să aștept cu ne
răbdare rezultatele...

Cine este Vasile Pa
lera. acest ingenios 
slujitor al creației teh
nice 7 Ați putea crede 
că e inginer sau pro
iectant. Sau tehnician 
ori muncitor într-o 
mare întreprindere in
dustrială. Sau cercetă
tor. Nimic din toate 
acestea. Vasile Palera 
este de profesie... ju
rist. Și pentru calită
țile sale de ingenios 
in ale tehnicii, de 
creator a tot felul de 
mașinării de incontes
tabilă valoare, cu citi- 
va ani in urmă a fost 
ales președinte al U- 
niunii județene a co
operativelor meșteșu
gărești Vilcea. O ale
gere deloc intimplă- 
toare.

— Cooperația meș
teșugărească — ne 
spunea el — poate și 
trebuie să devină o 
importantă verigă in 
lanțul creației tehnice 
pentru rezolvarea u- 
nor probleme de larg 
interes economico-so- 
cial degrevind astfel 
mărea industrie de 
unele sarcini si din- 
du-i posibilitatea să 
se ocupe de îndatori
rile sale de anvergură.

Cum se vede, pasul 
de la vorbă la faptă 
a si fost făcut.

Ion STANCIL

în cimp, 
la datorie

- zi și noapte
Sintem aici. lingă Dunăre, în mă

noasa cimpie a Mehedințiului. in a- 
cest început de toamnă. Pentru a- 
gricultori sint zile și nopți de 
munca împlinită cu responsabilita
tea stringerii recoltei și a pregătirii 
celei viitoare. E. cum se spune, 
„virf de campanie”. în ce-i pri
vește pe oamenii ogoarelor. mai 
ușor poți observa acum lucruri 
care, altminteri, pot fi trecute cu 
vederea. Iată un exemplu...

Pămintul e tare, se lucrează a- 
nevoios. Pune la grele incercări 
priceperea și tenacitatea mecani
zatorilor. Cooperatorii din Batoți 
au de efectuat intr-un timp scurt, 
riguros calculat, un mare volum 
de lucrări. în privința asta nu 
Si-au făcut griji pentru că. ei știu, 
toti cei 9 mecanizatori sint oa
meni de ispravă.

...E trecut de amiază. în cimp 
am cunoscut un om inalt, viguros, 
ars de soare. Gheorghe Popescu 
are o mare răspundere. Ca șef de 
formație, el trebuie să știe, cit' e 
ziua de mare, unde și ce lucrează 
fiecare mecanizator. Și încă mul
te altele : dacă mai trebuie piese 
de schimb sau de ce anume s-a 
oprit din mers un tractor, o com
bină sau o semănătoare. Toate as
tea le face „printre picături”. Se 
scoală mai devreme decit ceilalți. 
Lasă lucrul cel din urmă. Pentru 
că muncește pe tractor cot la cot 
cu ceilalți, cu aceeași normă. 
L-am intilnit în cimp. Tocmai se 
intilnise. la capătul tarlalei, cu o... 
mecanizatoare. Și-au zîmbit și a 
pornit fiecare mai departe. în 
brazdă.

— Cine e 7
— Cine 'să fie 7 Nevastă-mea.
Soția. Niculina Popescu, minu- 

iește atit de bine volanul tracto
rului. incit poate fi invidiată de 
ceilalți mecanizatori. Ca și... Nelu 
Popescu. Nelu Popescu e fiul. 
După ce a absolvit cursurile șco
lii generale din comună, el a vrut 
să invețe o meserie undeva la 
oraș. „O meserie bună poți să ai 
și aici, in sat” — i-au zis părinții. 
Un timp, a stat si s-a gindit. 
Apoi a hotărît. Și iată-1 acum 
la volanul tractorului, alături de 
părinți.

Vlrqiliu TATARU

Cartea la locul de muncă
N-aș fi crezut că, 

intrat într-o între
prindere de. masini- 
unelte. voi putea in- 
tilni nume celebre : 
Platon. Socrate. Xe- 
nofon. Mircea Elia- 
de... Surpriza era cu 
atit mai puternică, cu 
cit ochiul le parcur
gea nu intr-un birou 
ori in sala unui club, 
ci într-o imensă hală 
de uzină. Acolo unde 
strunguri agabaritiee. 
instalații complexe te 
fac să intri cu subin- 
teleasă timiditate.

Un chioșc plin de 
cărți, așezat vizibil la 
trecerea dintr-o hală 
in alta a întreprin
derii de mașini-unelte 
din Suceava. Un pro
gram din care poți 
deduce minutele li
bere de la ora orin- 
zului sau dinaintea 
intrării în schimb. 
Cîteva jumătăți de 
oră intr-o săptămînă. 
Destul pentru ca oa
menii .să răsfoiască 
ultimele nouță ti edi
toriale. să aleagă.

Căci mica librărie 
are de toate : cărți 
tehnice, literatură cla
sică și contemporană, 
cărți de artă, filozofie, 
istorie, albume, ma
nuale. ghiduri turis
tice. Am vrut, de în
dată. să-l cunosc pe 
„vinzător”. Mi l-am 
imaginat rapid : un 
entuziast, un om des
chis. zimbind fiecărui 
„cumpărător”, nerefu- 
zind pe nimeni. E un 
bărbat înalt, blond, 
suplu, figură de nor
dic. Are 32 de ani. e 
controlor de calitate, 
lucrează de 12 ani în 
întreprindere. Roman 
Fiodor — care în 
timpul liber se ocupă, 
printre altele, de spe
ologie — s-a gindit 
cu un an în urmă să 
vîTiă. in acest fel. in 
ajutorul colegilor lui 
de muncă. Si a reușit 
să facă dintr-un ba
nal punct de desfacere 
(„cartea la locul de 
muncă”) un loc în care 
ești servit prompt cu 
oele mai recente apa

riții. Așezate. toate, 
la vedere.

E mult, e puțin 7 
Unii vor spune, pro
babil : nimic deose
bit. nimic senzațional. 
Standuri de cărți e- 
xistă in cele mai 
multe întreprinderi si 
instituții. Numai că, 
în destule. librarii 
voluntari nu sînt alt
ceva decit funcționari 
puțin informați si pu
țin dispuși să pună la 
dispoziția colegilor lor 
cărțile cele mai bune. 
Scuze se pot oricind 
găsi, explicații, de a- 
semenea. în întreprin
derea suceveană. unde 
se produc cea mai 
mică si cea mai mare 
piesă din industria 
municipiului, afli, la 
geamul unui chioșc, 
rezultatul concret al 
pasiunii, altruismului, 
civilitătii. îti zimbest, 
transformate în cărți 
de prima mină, grija, 
hărnicia, gustul unui 
om deosebit.

Costin TUCHILA

Simplu 
și eficient

Lăcătușul Vasile Mitrea. de la 
Filatura de lină pieptănată de 1 pe 
platforma industrială a municipiu
lui Bistrița, un tinăr zvelt și hîtru 
la vorbă, s-a trezit, mai deunăzi, 
felicitat tocmai in centrul științific 
și universitar al Iașilor. Venise la 
un simpozion național să susțină 
că bătrînul și prea binecunoscutul 
ac, departe de a fi perfect, este 
susceptibil de esențiale îmbună
tățiri dacă e „ac de filatură” și 
dacă i se adaugă un... călcii. Și că 
respectivul ac, prevăzut cu călcii, 
devine indestructibil (și nu vulne
rabil, precum celebrul călcii al lui 
Abile).

Directoarea filaturii. Angelica 
Crețu. ne-a explicat : „Fără obiec
tul acesta. îndreptarea, omogeniza
rea și paralelizarea fibrelor este 
imposibilă. Reușita fabricației de
pinde de baretele laminoarelor. de 
felul și mai ales de timpul cit mă
runtele aoe reușesc să rămînă fi
xate în aceste dispozitive ce sea
mănă foarte mult cu un pieptene 
foarte des”.

Am vizitat atelierul de recondi
ționat barete. Meșterul era în plină 
activitate. Cu ajutorul unei freze 
miniaturale, microutilaj realizat tot 
de el și pe care l-ai considera mai 
la el acasă în atelierul unui biju
tier. Vasile Mitrea se ocupa 
tocmai de confecționa tul călciielor 
pentru ac-e. Datorită acestor piese, 
de la un consum lunar de peste 1.5 
milioane de ace, acum sint nece
sare numai 375 000. Pe lingă 
această reducere, cilindrii laminoa
relor sint scutiți de uzură prema
tură. Acum, un ac. un singur ac 
are o durată de funcționare de 30 
de ori mai mare. I-o conferă călcî- 
iul invulnerabil.

Gheorghe CRIȘAN

tase „Flamura roșie" București, 
cu 833,3 puncte.

Locul II : întreprinderea Țesă- 
toria de mătase Sighișoara, județul 
Mures, cu 783 puncte.

Locul III : întreprinderea Fila-

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Panoul fruntașilor pe 8 luni

ÎN INDUSTRIA
DE MAȘINI-UNELTE, 

MECANICA FINA ȘI SCULE, 
ECHIPAMENT SPECIAL

Locul I : întreprinderea nr. 2 
Brașov, cu 622,8 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
aparate și utilaje pentru cercetare 
București, cu 611.1 puncte.

Locul III : întreprinderea „Op
tica Română” București, cu 591 1 
puncte.
RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIE
Locul I : întreprinderea Rafină

ria Brașov., cu 437,3 puncte.

„Bistrița” Prundu Birgăului, ju
dețul Bistrita-Năsăud, cu 581,2 
puncte.

ÎN INDUSTRIA STICLEI ȘI 
CERAMICII FINE

Locul I : întreprinderea de fa
ianță si sticlărie „FAIMAR” Baia 
Mare, cu 711,9 puncte.

Locul II : întreprinderea de sti
clă si porțelan Dorohoi. județul 
Botoșani, cu 404.1 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(MĂTASE, IN, CINEPĂ)

Locui I : întreprinderea de mă

tura de in si cinepă Fălticeni, ju
dețul Suceava, cu 574.8 puncte.
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de tri
cotaje și perdele Pașcani, județul Iași, cu 384,5 puncte.

Locul II : întreprinderea „Tri
coul roșu” Arad, cu 138.7 puncte.

Locul III : întreprinderea de tri
cotaje Toplița. județul Harghita, cu 
126.3 puncte.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI. 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea de ulei 

Slobozia, cu 1 028,7 puncte.

Locul II : întreprinderea pentru 
industrializarea sfeclei de zahăr 
Sascut. județul Bacău, cu 906.3 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ulei 
„Unirea” Iași, cu 801.5 puncte.
ÎNTREPRINDERI AGRICOLE DE 

STAT
PENTRU ÎNGRĂȘAREA 

PORCILOR
Locul I : Combinatul agroindus

trial Timiș, cu 635,5 puncte.
ÎN SECTORUL DE CONSTRUCȚII- 
MONTAJ — ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea antre
priză „Frigotehnica” București — 
Ministerul Industriei Alimentare și 
Achiziționării Produselor Agricole
— cu 742,8 puncte.

Locul II : întreprinderea pentru 
amenaiarea complexă si exploa
tarea riului Dimbovita București
— Consiliul National al Apelor — 
cu 642.7 puntte.

Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală construcții hidroenergetice 
București — Ministerul Energiei 
Electrice — cu 596.1 puncte.
ÎN DOMENIUL TRANSPORTU
RILOR FEROVIARE — STAȚII 

DE CĂI FERATE
Locul I : Stația de căi ferate 

Iași, cu 628 puncte.

Locul II : Stația de căi ferate 
Sibiu, cu 603,3 puncte.

Locul III : Stația de căi ferate 
Cluj-Napoca-Est. cu 602,9 puncte.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI

DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat pentru alimentație 
publică Rimnicu Vilcea. cu 398,2 
puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație 
publică Bacău, cu 393.4 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație 
publică Buzău, cu 348 puncte.
ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII ȘI 
VALORIFICĂRII MATERIALELOR 

REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea jude

țeană de recuperare si valorificare 
a materialelor refolosibile Teleor
man, cu 254 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de recuperare si valorificare 
a materialelor refolosibile Alba, cu
251 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de recuperare si valorificare 
a materialelor refolosibile Botoșani
cu 167.1 puncte.
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De „Ziua metalurgistului", angajament 
muncitoresc, hotărîre de înfăptuire exemplară 

a obiectivelor economice 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu sentimente de adinei stimă și aleasă prețuire, de nemărginită dra

goste și neclintit atașament fată de dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar generai, reprezentanții oamenilor muncii din industria me
talurgică, întruniți la adunarea festivă consacrată sărbătoririi „Zilei me
talurgistului", vă exprimă cel mai fierbinte omagiu pentru grandioasa și 
decisiva dumneavoastră contribuție, pe care, cu clarviziune și cutezanță re
voluționară. cu neobosită energie, ati adus-o șl o aduceți la edificarea mă
reței opere de dezvoltare multilaterală, fără precedent a întregii economii 
naționale.

Împreună cu harnicii făurari care muncesc in cetățile de otel ale pa
triei. dăm glas profundei noastre recunoștințe pentru grija permanentă față 
de dezvoltarea industriei metalurgice și ridicarea acestei ramuri Ia nivelul 
tehnic al performanțelor realizate pe plan mondial.

Industria siderurgică asigură astăzi ramurile de virf ale economiei na
ționale cu produse metalurgice și participă Cu un important volum de pro
duse la dezvoltarea in continuare a schimburilor internaționale cu celelalte 
țări socialiste, cu țările dezvoltate și țările in curs de dezvoltare, contribuind 
prin aceasta la înfăptuirea clarvăzătoarei dumneavoastră politici de conlu
crare internațională, înțelegere și pace intre popoare.

Pentru dezvoltarea impetuoasă a industriei metalurgice, pentru minu
natele condiții de muncă și viată create metalurgiștilor, vă rugăm să ne 
permiteți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă expri
măm recunoștința noastră fierbinte și să vă urăm, cu cel mai profund 
respect, sănătate deplină și putere de muncă pentru a ne conduce pe mai 
departe pe noi culmi de progres și civilizație.

Cu aceleași ginduri și sentimente de respectuoasă stimă și considerație, 
de recunoștință si prețuire, exprimăm, totodată, înaltul nostru omagiu to
varășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, personalilatc de frunte 
a vieții politice și științifice, ilustru savant de amplă recunoaștere interna
țională, pentru sprijinul și contribuția permanente aduse la dezvoltarea teh
nologică si modernizarea siderurgiei, asimilarea de produse noi. îmbunătă
țirea continuă a calității. Ia perfecționarea cercetării și proiectării in ramura 
noastră.

în acest moment sărbătoresc, cind facem bilanțul activității, în conștiința 
noastră sînt vii și mobilizatoare indicațiile și orientările dumneavoastră, 
sarcinile si obiectivele pe care ni le-ati încredințat, ce ne vor permite să 
asigurăm. în continuare, creșterea producției și îmbunătățirea substanțială a 
laturilor calitative ale acesteia, sporirea continuă a eficienței economice a 
ramurii, ridicarea permanentă a gradului de asigurare a țării cu necesarul 
de metal, asimilarea de produse superioare solicitate de ramurile prioritare 
ale economiei.

în același timp, vom acționa pentru creșterea gradului de valorificare 
a metalului, sporirea mai accentuată a productivității muncii, reducerea 
continuă a consumurilor specifice de materii prime, combustibil și ener
gie. sarcini majore puse în fața metalurgiei de către dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general.

Avînd o puternică bază tehnică, dispunind de un înalt nivel de calificare 
șl experiență, animați de încredere totală î'b justețea politicii economice a 
partidului, metalurgiștii patriei noastre sint ferm hotăriți să facă totul pen
tru îndeplinirea mărețelor sarcini trasate industriei metalurgice, să depună 
o muncă susținută de valorificare a rezervelor existente, astfel incit, in 
cinstea Conferinței Naționale a partidului, să poată raporta noi și tot mai 
însemnate realizări.

PARTICIPANT!! LA ADUNAREA FESTIVĂ 
CONSACRATĂ „ZILEI METALURGISTULUI"

La temelia perfecționării continue 
a democrației socialiste- 

rodnicia muncii întregului popor
(Urmare din pag. I)

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SC1NTEIT

ducere, întărirea controlului exerci
tat de mase asupra activității tutu
ror organismelor de conducere, ex
tinderea piacticii ca, periodic, ca
drele de conducere să raporteze in 
fața oamenilor muncii despre mo
dul în care își îndeplinesc mandatul 
pentru a se ajunge in situația ea 
nici un organ de conducere și nici 
un cadru de conducere să nu se 
sustragă controlului maselor, obli
gației de a răspunde in fața acesto
ra despre felul în care își înfăptu
iesc sarcinile încredințate. Totodată, 
întărirea autoconducerii muncito
rești revoluționare presupune creș
terea rolului adunărilor generale, al 
consiliilor oamenilor muncii in toate 
domeniile de activitate. „Pornind de 
la necesitatea unirii eforturilor în
tregului popor — care a devenit Cu* * 
adevărat siăpin pe bogățiile tării și 
pe destinele sale — partidul nostru 
a acordat și acordă, sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu. o atentie 
deosebită dezvoltării continue a de
mocrației muncitorești revoluționa
re, asigurării cadrului organizatoric 
corespunzător pentru participarea 
oamenilor muncii, a întregului po
por la conducerea tuturor domenii
lor de activitate. Am pornit și por
nim de la faptul că socialismul ii 
făurim cu poporul șî pentru popor, 
că nu se poate concepe edificarea 
socialismului fără cea mai largă de
mocrație revoluționară, că socialis
mul și democrația sint de nesepa
rat ! Am realizat, după cum se cu
noaște, in toate sectoarele, un întreg 
sistem de organisme democratice, 
care se deosebesc fundamental de 
democrația burghezo-moșierească si 
care, intr-un anumit sens, sint for
me unice, avansate — și oare se pot 
dezvolta numai în condițiile socia
lismului. cind poporul este cu ade
vărat ștăpin pe fot ceea Ce se reali
zează și iși hotărăște in mod con
știent destinele".

• Teatrul Național <14 71 71 sala
Mare): A 12-a noapte — 1R; (sala
Amfiteatru): Campionul — 18: (sala 
Atelier): Autograf — 10; Idolul și Ion 
Anapoda — 13
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român): Recital de 
violoncel Ioana Ostafi-Dancu. La pian 
Mlhal Virtosu — 19
• Opera Română (13 18 57): Precau- 
țluni inutile — tl; Traviata — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48. bd. N. 
Bălcescu nr. 2): Povestea soldățelului 
de plumb (deschiderea stagiunii) — 

’,0.30: Paganini — 18
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 93 44): Di
mineață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 31): Diavolul si 
bunul Dumnezeu — 10.30: Mitică Po
pescu — 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Ro
manță tirzie — 19
• Teatru! „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala studio): Iva-DIva — 18.30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Simple coincidențe — 19
• Teatrul satlrtc-muzical „c. Tănase" 
(15 56 78. sala Savoy): Mi se pare că 
mă-nsor - 19: (sala Victoria. 50 58 65): 
Snectacol extraordinar — 19.30: tgră- 
dlna Boema): Bărbatul fatal — 19
• Circul București (10 4! 93): A sosit 
circuli — 10: 15.30: 19
• Teatrul ..Țăndărică" (sala Victo
ria. 15 23 77): Vitejii cetății Bade- 
Bade — 11: (sala Cosmonntitllor, 
11 \î 04): Anotimpurile minzului —
11.30

întărirea rolului și atribuțiilor or
ganismelor democratice de partici
pare a poporului la conducerea vie
ții economico-sociale are loc în con
dițiile în care răspunderi sporite re
vin în același timp organelor cen
trale ale statului — ministerelor si 
organelor de sinteză, guvernului în 
întregul său — in organizarea te

meinică a muncii și în folosirea co
respunzătoare a forțelor umane, a 
resurselor materiale, in vederea în
făptuirii obiectivelor de dezvoltare. 
Perfecționarea planificării și a acti
vității de prognoză are ca exemplu 
de referință rolul indisolubil al pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială. a cărui misiune 
de neinlocuit constă in asigurarea 
dezvoltării armonioase a tuturor ra
murilor și sectoarelor de activitate. 
Caracterul obiectiv al acestei ten
dințe decurge, in mod deosebit, din 
faptul că proprietatea socială socia
listă exclude atit ideea. cit și practi
ca fărimițării și risipirii ei in părți 
mici și exclude — în virtutea ace
lorași exigențe proprii legilor speci
fice socialismului — diminuarea, in
tr-un fel sau altul, a conducerii uni
tare, a atribuțiilor statului de re
prezentant suprem al proprietarilor 
și de Organizator al activității și 
vieții întregului popor. Perfecționa
rea conducerii sociale și adîncirea 
democrației, a participării maselor 
la actul de decizie și la transpune
rea in fapt a acestuia au ca punct 
necesar de pornire realitățile națio
nale. specificul de acțiune al legilor 
obiective in fiecare etapă.

Perfecționarea cadrului organiza
toric de conducere. întărirea func
ționalității organismelor democrati
ce presupun, ca o componentă esen
țială a lor. creșterea rolului partidu
lui comunist de forță politică con
ducătoare, de centru vital al națiu
nii. Partidul elaborează linia politică 
de dezvoltare a țării și conduce vas
ta activitate pentru înfăptuirea ei. 
în condițiile în care propria fa ac
tivitate se întemeiază pe principii 
democratice, pe un dialog perma
nent. sistematic cu poporul. Politica 
partidului este elaborată intr-un de
plin consens eu masele largi de oa
meni ai muncii, care văd în această 
politică întruchiparea năzuințelor 
lor de progres, calea îndeplinirii 
idealurilor lor de viață liberă și 
demnă.

Exercitarea rolului conducător al 
partidului in stat presupune nume
roase și profunde aspecte ce pri
vesc evoluția democratică a socie
tății noastre. Astfel, perfecționările 
aduse în ultimele două decenii 
exercitării roiului conducător al 
partidului în stat se referă la im

plicarea activă a cadrelor de partid 
in soluționarea problemelor din In
teriorul organelor de stat, din toate 
sectoarele economico-sociale. Prac
tic, partidul, in întregul său. toate 
organele sale indeplinesc roluri e- 
sențiale și au responsabilități per
manente in domeniile prioritare, 
strategice, ale dezvoltării sociale.

Comuniștii se află in permanență 
în „linia intîi" a luptei pentru nou 
și acționează pentru a transpune e- 
xemplar in viață directivele parti
dului. actele normative emise de or
ganele puterii șl administrației de 
stat. „După părerea noastră — evi
denția această idee tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — nu se poate 
realiza o bună conducere de partid 
atunci cind cadrele de partid stau în 
afară sau se mulțumesc a da numai 
îndrumări generale privind înfăptui
rea activității de partid".

Angajarea directă a cadrelor de 
partid in activitatea de stat, in în
treaga muncă de conducere a socie
tății reprezintă o trăsătură generală 
proprie dezvoltării sistemului poli
tic socialist. Această preocupare — 
ce se concretizează in modalități di
ferite de ia o țară la alta, de la o 
etapă la alta — exprimă o adevăra
tă lege sociala ce decurge din în
săși esența exercitării rolului con
ducător al partidului.

Anii de Istorie nouă care au trecut 
de la victoria revoluției de eliberare 
națională și socială, antifascistă și 
antiimperlallstă. și îndeosebi pe
rioada de adinei transformări înnoi
toare inaugurată de Congresul al 
IX-lea, se înscriu eu impresionante 
realizări în toate domeniile, care a- 
testă atit capacitatea creatoare a po
porului in sfera producției de bu
nuri materiale, spirituale. In sfera 
conducerii, cit și superioritatea so
cialismului. a forței șale de creație. 
Se validează, totodată, capacitatea 
clasei muncitoare de a conduce in
comparabil mai bine decit au fă
cut-o clasele dominante de odinioa
ră, de a înfăptui — în numai citeva 
decenii — mutații multilaterale, re
clamate de logica socialismului, de 
legile progresului social și economic 
neîntrerupt, de a crea condițiile și 
climatul democratic in care întreaga 
operă de construcție și conducere a 
noii societăți sâ se realizeze inte
gral cu poporul, pentru popor.’

SLATINA : Edificiu 
pentru sănătate

în incinta spitalului județean 
din municipiul Slatina a fost dat 
în folosință un impozant și multi
funcțional bloc materno-infantil, 
inaugurat simbătă, 19 septembrie. 
Imobilul are o capacitate de 505 
paturi pentru asistența mamei și 
copilului, pentru nou-născuți și 
terapie intensivă. Parterul este 
destinat policlinicii județene, unde 
sint amplasate toate cabinetele 
pentru asistența medicală ambula
torie de specialitate. Elegantul edi
ficiu de sănătate este înzestrat eu 
o gamă diversificată de instrumen
tar și aparatură medicală, mobilier 
nou. instalații de igienă și ventila
ție moderne. Acest edificiu de să
nătate va contribui la îmbunătă
țirea in continuare a indicatorilor 
demografiei, realizarea în terito
riu a unui spor de populație cores
punzător. creșterea viguroasă a 
tinerei generații. (Mihai Gri- 
goroșcuțA).

VASLUI : Capacități 
agrozootehnice

La întreprinderea „Avicola" din 
municipiul Vaslui, constructorii au 
finalizat de curînd noi capacități 
de producție. Este vorba despre 
modeme spații de creștere a iepu
rilor pentru carne. insqmind peste 
10 200 capete tineret și 1720 cape
te adulți. Antrepriza de construc
ții industriale finalizează in aces
te zile, tot. aici, lucrările la alte 
noi hale destinate creșterii iepuri
lor. (Petru Necula).

ALBA IULIA : Noi servicii 
pentru populație

O dată cu darea în folosință a 
ansamblului de locuințe din zona 
stadionului Cetate, la intersecția 
bulevardului Victoriei cu Calea 

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Moților, la parterul noilor blocuri 
au fost amenajate unități presta
toare de servicii. Cooperativa meș
teșugărească Mureșul a pus la dis
poziția cetățenilor care locuiesc în 
această zonă mai multe ateliere cu 
diverse profiluri : frizerie-coafură. 
reparații radio ți televizoare, re
parații obiecte de uz casnic, repa
rat și confecționat tapițerii, confec
ționat și scris firme. Totodată, aici 
a fost deschis un magazin de des
facere a produselor achiziționate 
de la populație. Noi activități au 
fost înființate in cadrul unităților 
meșteșugărești de pe bulevardul 
Transilvania : reparat ceasuri elec
tronice. reparat aparate de fotogra
fiat și instrumente muzicale. în
cărcat brichete. (Ștefan Dinică).

TÎRGU JIU : Preocupări 
pentru sticlăria industrială

începind cu 1 septembrie si con- 
tinuind pe tot parcursul lunii, la 
Tîrgu -Jiu se desfășoară simpozio
nul national de sticlărie industrială 
— manifestare dedicată Conferin
ței Naționale a partidului. Este de 
remarcat caracterul inedit al edi
ției din acest an. participantii la 
simpozion — tehnicieni. creatori 
de modele, artist^ plastici din toată 
tara — desfăsurînd activitate efec
tivă în formații de lucru din ca
drul întreprinderii de sticlărie me
naj din localitate, pentru îmbună
tățirea parametrilor funcționali si 
estetici ai produselor si lansarea 
de noi modele. în context, au loc 
vizite documentare in întreprin
deri industriale, instituții de cul
tură si artă, precum si în cele mai 
reprezentative zone folclorice si 
etnografice ale județului. Simpo
zionul se va finaliza prin organi
zarea si vernisarea la Muzeul ju
dețean Gori a unei expoziții de 
produse si lucrări de scillptură in 
sticlă urmate de o dezbatere pe 
tema „Creația industrială în con
textul artei brâpeușiene". (Dumi
tru Prună).

..Ziua metalurgistului" — prin care 
se cinstește in fiecare an munca 
plină de abnegație a acestui puternic 
detașament muncitoresc — a fost 
marcată, simbătă. printr-o adunare 
festivă care a avut loc la Slatina. 
La adunare au participat reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai conducerii Ministerului 
Industriei Metalurgice. Uniunii sin
dicatelor din metalurgie și construc
ții de mașini, numeroși oameni ai 
muncii.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit Victor Mihu. adjunct al mi
nistrului industriei metalurgice, care 
a înfățișat pe larg evoluția aces
tei ramuri de bază a economiei

Păstrarea sănătății în obiectivul specialiștilor
Suferințele ficatului sint dintre 

cele mai diverse, iar medicii sint 
confruntați zilnic cu probleme difi
cile. fie de stabilire a unui diag
nostic cit mai precis, fie pentru 
recomandarea celui mai eficient 
tratament. Cercetarea științifică șt 
practica medicală au acumulat in 
ultimele două decenii o serie de date 
menite să contribuie la cunoașterea 
aprofundată, tratarea și prevenirea 
unor boli ale ficatului.

Primul simpozion național de 
hepatologie. încheiat ieri la Bucu
rești. a prilejuit prezentarea expe
rienței hepatologilor din țara noas
tră, precum și a unor specialiști de 
peste hotare. Cei peste 200 de partici
pant! au dezbătut trei teme de mare 
importantă științifică și practică, și 
anume, hepatita cronică, hiperten
siunea portală și relația dintre ficat 
și alcool. O tematică bogată, de im
portanță majoră pentru cercetarea și 
practica medicală, dată fiind frec
vența mare a acestor afecțiuni pe 
plan mondial și gravitatea unora din
tre ele.

Așa cum preciza prof. dr. docent 
Lucian Buligescu. președintele aces
tei prestigioase manifestări științifice, 
simpozionul a constituit un eve
niment prin importanta temelor 
puse în discuție, prin reconsi
derările patogenetice și terapeutice 
produse în acest domeniu în ultimii 
ani. prin datele științifice noi care se 
adaugă tradiției hepatologiei din 
țara noastră. Școala românească de 
hepatologie are contribuții priorita
re in stabilirea cauzelor hepatitei 
cronice, in precizarea existenței ei 
ca formă intermediară intre hepatita 
acută și ciroza hepatică. încă din pe
rioada anilor 1950. Tot din această 
perioadă s-a recunoscut preponde
renta etiologici virusurilor hepatice 
in această afecțiune, cauzele cele 
mai frecvente ale hepatitei fiind 
considerate in prezent virusul B 
(asociat sau nu cu virusul delta) si 
virusul non A non B. La actualul 
simpozion, peste 60 de lucrări au 
fost dedicate acestei teme, prezen- 
tîndu-se contribuții esențiale la stu
diul factorilor cauzal: ai hepatite; 
cronice și al factorilor de risc in 
cronicizarea hepatitei acute, la 
descrierea fotmelor evolutive ale 
bolii. 

naționale care a cunoscut, mai ales 
după Congresul al IX-lea al partidu
lui, o puternică dezvoltare.

A fost evidențiată contribuția 
hotăritoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea si 
înfăptuirea politicii de industrializa
re susținută a țării, de creare a unor 
puternice ramuri industriale, care să 
valorifice superior resursele națio
nale.

Participants la adunare au adre
sat, intr-o atmosferă de puternică 
ancaiare revoluționară, o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Noile date vor contribui la o mai 
bună cunoaștere a mecanismului 
imunologic, de apărare a organismu
lui. la folosirea unor tehnici supe
rioare. adecvate, de cercetare și in
vestigare. ca și la individualizarea 
schemelor de tratament, in funcție 
de stadiu! bolii și de cauzele care au 
provocat-o. Specialiști din diferite 
unități medicale din țară au supus 
atenției rezultate și date noi in 
legătură cu cauzele hepatitei iro
nice, acestea fiind în special virusu,- 
rile B, delta, non A non B, alcoolul, 
unele medicamente toxice pentru 
ficat (intre care contraceptivele, 

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ

fenisan etc.), alte virusuri (citome- 
galic. al mononucleozei infecțioase), 
diferite substanțe toxice etc. Cu- 
noscindu-se mai bine aceste cauze ale 
hepatitei cronice, se pot lua măsuri 
de prevenire mai eficiente, tn ultima 
perioadă s-au înregistrat progrese 
remarcabile in tratamentul patoge- 
netlc și etiologic individualizat al 
hepatitei cronice ; pe baza cunoaște
rii exacte a cauzei — alcoolul, toxice., 
virusurile etc. — care a declanșat 
boala in cazul respectiv se poate 
interveni eficient aprind evoluția 
spre ciroza hepatică.

Și cea de-a doua tematică, hiper
tensiunea portală (creșterea presiu
nii singelui in vena portă) a suscjtat 
interesul specialiștilor, deoarece re
prezintă principala cauză de deces 
in ciroza hepatică. tn intervențiile 
lor. specialiști’ s-au referit la ma
nifestarea esențială a ciroze: hepa
tice : dar există și forme de hiper
tensiune portală în afara cirozei a 
cărot evoluție poate fi întreruptă 
prin tratament chirurgical corespun
zător. S-a arătat utilitatea endosco- 
piel în diagnosticul hipertensiunii 
porta'e ?’ s-av precizat factori! 3e 
risc care favorizează producerea 
hemoragiei prirr ruperea varicelot 
esofăgiene sau esogastrice, complica
ție ce poate apărea la suferinzi cu

tv
11.30 Telex
11,33 Lumea copiilor • Teiefilmoteca 

de ghiozdan — „Eroii nu au 
vîrstăe/ (color). Producție a Stu
dioului de Film TV. Scenariul: 
Frartclsc Munteanu. Reeia : Mihai 
Constantinescu. Episodul 12

12.40 Din cununa cîqtecului românesc 
— muzică populară

13.00 Album duminica) (parțial color'
14.50 Contemporanii noștri. „Oamenii

ciroză. Cu ajutorul unor metode noi 
de tratament s-au obținut rezultate 
bune și in acest domeniu mai dificil.

Tema „ficatul și alcoolul" a fost 
dezbătută in cadrul a două sesiuni 
de comunicări științifice și al unei 
mese rotunde, la care au participat 
cei mai competent! specialiști din 
acest domeniu.

Studiile din ultimii ani oferă noi 
argumente in ce privește legătura 
directă dintre consumul de alcool in 
exces și îmbolnăvirea ficatului. Au 
putut fi stabiliți, cu o precizie mai 
mare, factorii de risc, cauzele care 
determină suferințele ficatului la 
consumatorii de băuturi alcoolice. 
Astfel, se știe că pericolul îmbolnă
virii crește in funcție de cantitatea 
de alcool consumată zilnic, în exces, 
de durata îndelungată a consumului 
de alcool, de vîrstă și starea de să
nătate a organismului, de sensibili
tatea diferențiată față de alcool a 
femeilor și bărbaților, ca și de cele
lalte afecțiuni de care suferă bol
navul.

S-a progresat in ultimul timp și în 
ce privește cunoașterea mecanismu
lui imunologic ;de apărare a orga
nismului) fată de agresiunea al
coolică. precum și a rolului patogen, 
toxic, al alcoolului. Au "ost. de ase
menea, mai bine definite stadiile 
evolutive ale ficatului alcoolic, sta- 
bilindu-se in mod cert reversibilita
tea acestor stadii, ameliorarea sufe
rinței după suprimarea consumului 
de alcool. Prin îmbogățirea markeri- 
lor «ecologici ai intoxicației etilice a 
devenit posibilă cunoașterea msi 
exactă a gradului de intoxicație 
etilică și a fibrozei de origine al
coolică.

Datele prezentate, rezultatele ob
ținute dezbaterile care au avut loc 
in cadrul acestei prestigioase reuni
uni științifice vot contribui la îngri
jirea competentă a suferinzilor hepa
tici. Descoperirea ia /imp » afecțiu
nilor ficatului permite obținerea 
unor rezultate superioare. mult ma’ 
bune, ir, prezent datorită rezultatelor 
cercetări; științifice si practici’ me
dicale C’J toate acestea. afirmă spe
cialiștii. este cu mult -nai bine ca bo
lile .ficatului să fie prevenite prir. 
cunoașterea cauzelor care ie produc.

tlena MAXTU 

vetrelor nestinse" — reportaj de 
Ziua metalurgistului

15.00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19.20 Tara mea, azi (color). Enocă de 

glorii, epocă de fante revoluționa
re. Documentar realizat în jude
țul Iași

19.40 Clntarea Românie! (colori. Oma
giul conducătorului iubit. Emi
siune realizată în colaboram -u 
Consiliul Culturii si Educației So
cialiste si cu Comitetul d- r-n-*--.*  
si educație socialistă al județului 
Iași

20.20 Film artistic. „Muzica și -versu
rile"

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

Luni, 21 septembrie 1987
20.00 Telejurnal
20.30 Orizont tetinico-știinlific țco’o ■)
20.40 Tezaur folcloric (color). Creatori

interoreti laureați ai Festivalu
lui national ..Cintarea Român!f,’“

21,00 Roman foileton (color). „Sarea 
pămintului". Ecranizare a roma
nului cu același titlu de Gheorsiii 
Markov. Producție a studiourilor 
sovietice. Premieră ne țară. în 
distribuție: Kirill Lavrov, Sofia 
Pavlova. Ivan Pereverzev, Mihail 
Gluzkl. Natalia Fateeva, Regia : 
Iskander Hamraev. Episodul 1

21.30 Telejurnal
22,00 închiderea programului

EXCURSII CU TRENUL PE LITORAL 
ÎN LUNA SEPTEMBRIE

Oficiile lucletene :'e 
•urtsir. și l.T.H.R. 
București organizează, 
■r. :un*  septembrie, 
sxcursi, tu -renul, eu 
durata de 3—6 rile ir 
.oăt« stațiunile '.ito-,i- 
lulu; românesc al Mă
rii Negre.

Gazdele oferă ca
zare ir. hoteluri con
fortabile si servirea 
mesei in restaurante 
Ia tarife reduse, nu
meroase posibilități dc 
agrement, excursii oe 
Canalul Dunăre — 
Mareâ Neagră, in Dei

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 20 septembrie, 
ora 21 — 23 septembrie, ora 21. Tn țară: 
Vremea va fi răcoroasă, iar cerul va
riabil cu înnorări mai accentuate în 
prima parte a intervalului. Ploi locale 
care vor avea și caracter de aversă 
vor cădea in vestul, nordul, centrul și 
estul țării, iar izolat în rest. Vîntul va 
suflă slab pînă Ia moderat cu intensi
ficări în Zona de munte. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 5 și 
15 grade, mai scăzute în ultima noapte 
in depresiuni, iar cele maxime între 12 
și 25 de grade în rest. Izolat în zona 
de munte, la altitudinea de peste 1 800 
metri, trecător precipitațiile vor fi șî 
sub formă de îapoviță și ninsoare. La 
București: Vremea va fi răcoroasă, iar 
ceru’ variabil mai mult noros in pri
ma parte a intervalului; temporar va 
ploua slab. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 9 și 13 grade, iar cele 
maxime, între 21 și 25 de grade.

la Dunării ia obiecti
ve turistice din impre- 
iurimi. jocuri sportive, 
oartide de pescuit.

Sint de reținut patru 
din atributele excursii
lor cu trenul : plăcute, 
rapide, comode, con
venabile.

Campionatele republicane feminine de gimnastică
în cadrul campionatelor repu

blicane feminine de gimnastică ce 
se desfășoară in Sala Sporturilor din 
Deva, titlul la individual compus a 
fost cucerit de Daniela Silivaș 
(C.S.S. Cetate Deva) — 79,275 puncte, 
urmată de Ecatertna Szabo (C.S.S.

FOTBAL : Azi, meciurile etapei a V-a
Meciurile din etapa a V-a a cam

pionatului diviziei A la fotbal se vor 
disputa astăzi, după următorul pro
gram : Steaua — F.C.M. Brașov (sta
dionul Steaua) ; Dinamo — F.C. Ar
geș Pitești (stadionul Dinamo) ; 
Rapid — Sportul Studențesc (stadio
nul Giulești) ; Oțelul Galați — F.C.

★

ATLETISM. în concursul interna
tional de atletism desfășurat la 
Cagliari, campionul mondial Beii 
Johnson (Canada) a ciștigat proba 
de 100 m cu timpul de 10”10/100, 
coechipierul său Mark McKoy a ter
minat învingător la 110 m garduri in 
13”70/100. iar americanul Larry My- 
ricks , s-a situat pe primul loc in 
proba de săritură in lungime cu 
8,46 m’. Proba feminină de săritură 
în inăltime a revenit recordmanei 
mondiale Stefka Kostadinova (Bul
garia), cu performanta de 2.07 ni.

AUTOMOBILISM. Raliul automo
bilistic Hong Kong — Beijing (3 8*5  
km), comportind 22 de probe spe-

cinema teatre
•Pădurea de fagi: FLOREAA 
(33 29 71) - 9: 11.15: 13,30: 15.43:
18; 20
• B.D. Intră 1n acțiune: VOLGA 
(79 71 26) ~ 9: 11: 13: 15: 17.15: 19.30
• B.D. Ia munte si la mare: ARTA 
(213186) — 9: II; 13; 15: 17,13; 19,30
• Viraj periculos: PROGRESUL
(23 94 10) - 13: 17; 19
• Pădureanca — 15; Anotimpul Iu
birii - 17; 19: BUZEȘTI (50 43 38)
• Cuibul de viespi: COTROCENI 
(49 48 48) — 13: 17: 19
• Păcală: FERENTART (80 49 83) — 
15: 18,15
• Haiducii lui Șapt.ecai — 9; 12.15: 
Răzbunarea haiducilor — 15.30: 18.45: 
COSMOS (27 54 95)
• Iartă-mă: STUDIO (59 53 15) — 10: 
11.45: 13.30; 15.30: 17.30: 19.15
• Ultimul meci: TIMPURI NOI 
(15 61 10) - 9: 11: 13: 15: 17: 1.9
• Medalion Alain Delon: PATRIA 
(lî 85 25) - 9: 11.30: 141 17; 10.30
• Medalion Peter O’Toole: SCALA 
CI 03 72)- 9: 12.43: 14.30: 17.13: 20
• Program special pentru copii $i ti
neret: DOINA (16 35 38) — 9: 11: 13; 
15: 17; 19
• A doua variantă: VIITORUL
(10 67 40) - 15: 17: ;9
• Locuri în inimă: POPULAR
(35 15 17) — 13; 17: 19
• Jandarmul șî jandarmerițeie : 
MUNCA (21 50 97) - 13: 17: 19
• Cu orchestra pe strada principală: 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) - 15; 17; 19 

Cetate Deva) și Aurelia Dobre (Di
namo). ambele cu cite 78,650 puncte.

Pe echipe, locul I a fost ocupat de 
Clubul Sportiv Școlar II Steaua 
București, urmat de C.S.S. Cetate 
Deva și C.S.S. Triumf București.

Astăzi are loc concursul special pe 
aparate.

Olt : Corvinul Hunedoara — Petro
lul Ploiești ; Politehnica Timișoara — 
S.C. Bacău ; Universitatea Cluj-Na- 
poca — Flacăra Moreni : C.S.M. 
Suceava — Victoria București ; Uni
versitatea Craiova — A.S.A. Tg. 
Mureș.

Partidele vor inoepe la ora 17,00.
♦

ciale. s-a încheiat cu victoria pilotului 
suedez Bjorn Waldcgard (Toyota), 
urmat de kenianul ~Mike Kirkland 
(Nissam) și un alt concurent suedez, 
Stig Blomquist, pe o mașină „Ford 
Sierra".

BOX. în cadrul turneului interna
tional de box de la Ostrava, în limi
tele categoriei pană, cubanezul Sollet 
l-a învins la puncte pe japonezul 
Yamanaka, la categoria semtaiijlocie 
Ostrovski (U.R.S.S.) a ciștigat la 
puncte in fața belgianului Gard'.n. 
iar la categoria mijlocie Quintana 
(Cuba) l-a intrecut prin K.O. pe fin
landezul Nikkanen.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
I • 125 MILIOANE DE OPERA-

ȚII PE SECUNDĂ. !n L'n,unea Sovle- 
\ tică s-a trecut, de aurind. la producția de 
i serie a supercalculatorului ..Elbrus", care 
’ poate efectua 125 de milioane de operații 
\ pe secundă tn prezent, la Institutul de 
, mecanică de precizie si tehnică de calcul 
) al Academiei de științe a U.R.S.S.. cu »e- 
i diul la Moscova, se află in curs de reall- 
’ zare un calculator cu o și mai mare pu- 
ț tere de calcul, respectiv de citeva miliarde 
, de operații pe secundă. în acest scop, se 
1 recurge la o arhitectură multtprocesor a 
ț calculatorului. Mai precis, noul calculator 
i va avea pină la 16 procesoare. Totodată, se 
’ întreprind cercetări și in vederea creării 
ț unui supercalcujator capabil să efectueze 
I 10 miliarde de operații pe secundă. Pentrtj 
' aceasta se depun eforturi vizind punerea 

la punct a unor noi materiale, tehnica de 
caicu. bazindu-se pe noi principii de con
strucție.

• STICLĂ INCASABILĂ. Chi* 
miști din R.D.G. au realizat un nou tip de 
sticlă care se remarcă printr-o rezistentă 
deosebită la șocuri mecanice. In cursul tes
tărilor, geamurile destinate vagoanelor fe
roviare și vasale confecționate din această 
sticlă au fost „bombardate" cu bucăți de 
beton de diferite mărimi, fără ca pe su
prafața respectivelor produse să apară fie 
și cea mai mică zgîrletură. Printre altele, 
„secretul" rezistenței noului material con
stă in tehnologia de fabricație, care presu
pune incălztrea sticlei pină la temperatura 
de 635 grade Celsius și apoi răcirea aces
teia. cu un puternic jet de aer, la tempe
ratura mediului ambiant

• IN TIMP UTIL Revista „New 

England Journal of Medicine" anunță că, 
recent, cercetători ai Universității din Ha: - 
vard au pus ia punct un nou tip de ana
liză a singelui. care permite depistarea ra
pidă a cancerului. Testul are Ia bază o teh
nică numită „spectroscopie cu rezonantă 
magnetică nucleară". Cu ajutorul acestei 
tehnici se înregistrează mobilitatea mole
culelor de lipide in circuitul sanguin, care 
se pare că este modificată în prezenta tu
morilor canceroase. Testul durează circa 
cinci minute ș! permite depistarea timpu
rie a tumorilor, precum și precizarea natu
rii acestora și a eventualei lor evoluții In 
cadrul testelor preliminare. ' cercetătorii 
din Harvard au experimentat „spectrosco
pia R.M.N." pe un număr de 300 de pa
cient! cu diferite tipuri de cancer. Precizia 
rezultatelor a fost de 90 la sută.

Medicii oncologi iși pun mari speranțe 
in noul tip de analiză, deoarece se știe că 

depistarea timpurie constituie „cheia" reu
șitei in tratarea oricărui tip de cancer. Cu 
cit tratamentul începe mai din timp. cu 
atit șansele de vindecare sint mat mari. 
Metodele curente de diagnosticare permit 
depistarea tumorilor maligne cind acestea 
8u atins cei puțin un diametru .de un cen
timetru. dar atunci ele conțin deja un bi
llon de celule canceroase, consemnează re
vista citată.

• MAGMĂ DE... LABORA
TOR. Pe măsură ce a reușit să-și croias
că drum din centru! Pămintului către su
prafață, căldura a determinat formarea 
munților, a activat vulcani și a generat mo
dificări ale scoarței terestre, in urma că
rora au luat ființă oceanele și continente
le. Cunoașterea istoriei planetei, pe măsu
ra răcirii sale, după perioada fierbinte de 
înoeput, presupune studierea procesului de 

formare. înainte de ejectarea la suprafa
ță a magmei, a rocilor eruptive care au 
alcătuit scoarța terestră. Reconstituirea 
in laborator a condițiilor de formare a 
scoarței pămîntești s-a izbit insă de lipsa 
unor echipamente capabile să supună mos
tre de rocă unor temperaturi și presiuni 
foarte inalte.

Iată insă că, după zece an! de eforturi 
de cercetare. in Japonia au fost realizate 
echipamentele necesare atingerii acestui 
scop. Unul dintre acestea a fost prezentat, 
recent, de revista americană ..Science 
News". El permite topirea rocilor naturale 
intr-un tip de lavă foarte fierbinte și bo
gată in magneziu, care,a erupt pe Pămint 
cu 2.5—3.8 miliarde de ani in urmă, adică 
in cea mai străveche perioadă de formare 
a rocilor. De atunci, cu o singură excep
ție. o asemenea lavă n-a mai erupt.

în cursul cercetărilor efectuate cu aju

torul unei prese de 5 000 tone, s-a obținut 
lavă bogată in magneziu din roci natura- \ 
le de peridotit supuse unor temperaturi ! 
de circa 2 000 de grade Celsius șl unor pre- ' 
siuni de pină la 14 miliarde de pascali, adică l 
de 3—4 ori mai mari decit oele realizate in ’ 
cadrul experimentelor anterioare. Efectuat ) 
in cadrul Universității Okayama, noul ex- < 
periment a dovedit că acest tip de lavă s-a ' 
format la presiuni și, implicit, adlncimi i 
mult mai mari ale Pămintului decit s-a 
considerat pină acum. Pe măsura răcirii ț 
Pămintului. scade adîncimea la care se i 
produce fenomenul de topire a rocilor, ceea ’ 
ce și explică absența. în prezent, a erup- i 
fiilor de lavă, cum era cea primitivă, bo- ? 
gată in magneziu. ..Firește că elucidarea ) 
completă a procesului de formare a dife- i 
ritelor straturi ale mantalei' terestre pre- J 
supune continuarea susținută a cercetări- > 
lor", notează revista amintită. i
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IN LEGĂTURĂ CU REALIZAREA ÎNȚELEGERII DE PRINCIPIU 
SOVIETO-AMERICANE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACORD 
ÎN PROBLEMA RACHETELOR CU RAZĂ MEDIE ȘI RAZĂ 

MAI SCURTĂ DE ACȚIUNE

DECLARAȚIA AGENȚIEI ROMANE DE PRESA „AGERPRES1

DISTINCȚII ACORDATE UNOR ÎNTREPRINDERI ROMANEȘTI
la Expoziția internaționalâ „Chimia ’87“ de la Moscova

Agenția română de presă „Ager- 
pres“ este împuternicită să de
clare :

România salută cu satisfacție 
realizarea înțelegerii de principiu 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. privind 
încheierea unui acord corespunză
tor în problema rachetelor cu rază 
medie și rază mai scurtă de acțiu
ne. Guvernul și poporul român a- 
preciază acest act ca un moment 
de o deosebită importanță în viața 
internațională, care deschide în 
mod efectiv calea eliminării ra
chetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune și operativ-tactice din 
Europa și Asia, ca un pas impor
tant în direcția lichidării comple
te a tuturor armelor nucleare.

România, care s-a pronunțat 
permanent și ferm pentru realiza
rea în cel mai scurt, timp a unui 
acord privind eliminarea rachete
lor cu rază medie de acțiune și 
operativ-tactice, consideră că este 
necesar să se depună în continua
re toate eforturile pentru a se a- 
junge la finalizarea înțelegerii 
convenite între U.R.S.S. și S.U.A. 
și semnarea încă in acest an a tra
tatului sovieto-american. Este im
perios necesar ca toate statele lu
mii, îndeosebi cele din Europa, 
să renunțe la orice ar putea con
stitui un obstacol în calea încheie
rii tratatului, să aducă o contribu
ție activă la succesul tratativelor, 
la realizarea acestei înțelegeri de 
importanță istorică.

Amplu ecou internațional 
al înțelegerii sovieto-americane

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, și-a expri
mat deplina satisfacție față de în
țelegerea de principiu dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. privind eliminarea rache
telor cu rază medie de acțiune, a- 
preciind-o drept un eveniment ce 
urmează a se solda cu prima redu
cere netă a arsenalelor nucleare și 
care creează perspective favorabile 
pentru continuarea cu vigoare spi
rits a negocierilor in alte domenii 
ale dezarmării. Secretarul general 
al O.N.U. consideră, de asemenea, 
că înțelegerea convenită la Washing
ton poate încuraja negocierile din 
cadrul Conferinței, pentru dezarjna- 
re de la Geneva și va avea un impact 
pozitiv asupra dezbaterii problemelor 
ce privesc dezarmarea. Înscrise pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. El și-a 
exprimat convingerea că această în
țelegere de principiu poate contribui 
la ameliorarea climatului internațio
nal, ceea ce va facilita rezolvarea u- 
nor probleme care interesează în
treaga comunitate internațională.

BONN 19 (Agerpres). — Intr-o 
declarație dată publicității la Bonn. 
Guvernul R. F. Germania și-a expri
mat satisfacția față de acordul de 
principiu sovieto-american privind 
eliminarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune, apreciindu-1 drept un 
act istoric.

In declarații separate, cancelarul 
Helmut Kohl și ministrul de externe 
Hans-Dietrich Genscher au apreciat, 
de asemenea, că acordul va contribui 
în măsură semnificativă la garan
tarea păcii și stabilității in lume.

Secretarul general al Uniunii Creș- 
tin-Democrate — principalul partid 
al coaliției guvernamentale vest- 
germane — a apreciat, la rîndul său, 
că acordul constituie un eveniment 
cu semnificație mondială, fiind pentru 
prima oară in istorie cind se ajunge 
la o înțelegere privind distrugerea 
unor rachete nucleare operaționale 
și nu a unor sisteme de arme în
vechite.

LONDRA 19 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Marii Britanii. 
Geoffrey Howe, a exprimat satisfac
ția față de acordul sovieto-american, 
care, după opinia sa, va duce la spo
rirea increderii între Est și Vest. Un 
astfel de acord arată, de asemenea, 
că este posibil să se realizeze și al
tele asemănătoare în domenii speci
fice. cum ar fi armamentele strate
gice — a opinat Geoffrey Howe.

Datoria externă - obstacol major în calea 
progresului țărilor în curs de dezvoltare

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Banca Internațională pentru Recon
strucție și Dezvoltare (B.I.R.D.) a 
calificat datoria externă a țărilor in 
curs de dezvoltare drept „un grav 
obstacol pentru progresul lor eco
nomic și social". Intr-un raport dat 
publicității la Washington. Banca 
Mondială apreciază totodată că vo
lumul creditelor noi disponibile că
tre țările in curs de dezvoltare a fost 
nesemnificativ. Intrările de capital 
nu au reușit să acopere deficitele de 

în ce o privește, România este 
hotărîtă să facă totul pentru a 
se ajunge cît mai repede la 
încheierea unui acord corespun
zător și la semnarea acestuia. Re- " 
centele Considerente și propuneri 
ale României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind pro
blemele majore ale vieții interna
ționale aflate pe ordinea de zi a 
celei de-a 42-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. reflectă deplin 
această dorință a țării noastre, ca 
și numeroasele demersuri inițiate 
de-a lungul anilor consacrate re
zolvării problemei fundamentale a 
epocii contemporane : oprirea 
cursei înarmărilor și eliminarea 
tuturor armelor nucleare, reduce
rea radicală a armelor convențio
nale, eliberarea omenirii de peri
colul unui război nuclear.

România) guvernul român își 
exprimă convingerea că se va face 
totul pentru semnarea acordului 
încă în acest an, pentru ca trata
tul dintre U.R.S.S. și S.U.A. asu
pra rachetelor cu rază medie de 
acțiune și a celor operativ-tactice 
să fie urmat de noi pași pe calea 
dezarmării, în primul rînd a celei 
nucleare, de măsuri efective care 
să asigure pacea, securitatea tutu
ror popoarelor, progresul lor, 
dreptul la o viață liberă și inde
pendentă.

HAGA 19 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al Olandei, Hans Van 
Den Broetk. a apreciat că acordul de 
principiu sovieto-american reprezin
tă un eveniment de o ..semnificație 
deosebită'1, dătător de speranțe în ce 
privește începerea convorbirilor din
tre S.U.A. și U.R.S.S. asupra Încetă
rii experiențelor nucleare.

BRUXELLES 19 (Agerpres) — 
înțelegerea de principiu sovieto- 
americană privind rachetele cu rază 
medie de acțiune constituie un eve
niment de importanță istorică, sd 
arată .într-o declarație a Ministerului 
de Externe al Belgiei. Semnarea 
unui acord va avea, fără îndoială, 
o influență pozitivă asupra intregu- 
lui complex de relații dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. și asupra raportu
rilor Est-Vest.

In document se menționează că, 
pentru Belgia, acest acord va în
semna înlăturarea celor 16 rachete 
americane de croazieră staționate pe 
teritoriul țării.

ATENA 19 (Agerpres). — Primul- 
ministru al Greciei, Andreas Pa- 
pandreu. a apreciat că acordul de 
principiu sovieto-american privind 
rachetele cu rază medie de acțiune 
reprezintă un pas istoric major pe 
calea spre pace in lume, constituie 
un enorm succes pentru întreaga 
omenire.

BEIJING 19 (Agerpres) — Repu
blica Populară Chineză salptă înțe
legerea de principiu încheiată între 
U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la 
eliminarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune și operativ-tactice, a 
declarat la Beijing, un purtător de 
cuvînt al Ministerului de Externe. 
China speră că acest acord va fi 
realizat în practică și, prin aceasta, 
se va ajunge la eliminarea tuturor 
rachetelor cu rază de acțiune 
medie și scurtă din Europa și din 
Asia, a adăugat el.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres) 
— Președintele celei de-a 42-a se
siuni a Adunării generale a O.N.U., 
Peter Florin, a exprimat convin
gerea că acordul de principiu*  so- 
vieto—american privind eliminarea 
rachetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune va avea o influență poziti
vă asupra dezbaterilor consacrate 
dezarmării la actuala sesiune. Vor
bitorul a apreciat îndeosebi că acor
dul va reprezenta o contribuție ma
joră la programul privind realizarea 
securității colective, aflat pe agenda 
de lucru a Adunării Generale.
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cont curent și, ca o consecință, re
zervele internaționale au diminuat 
cu circa 6 miliarde dolari. Țările 
din America Latină au în prezent o 
datorie de circa 382 miliarde dolari.

★
Ritmul de creștere al statelor afri- 

• cane a fost stagnant de Ia începutul 
acestui deceniu, a declarat vicepre
ședintele Băncii Mondiale. Edward 
Jaycox, referindu-se la ultimul ra
port al Băncii.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
S. Morcovescu transmite : La Mos
cova Și-a indhis porțile Expoziția 
internațională „Chimia ’87". Timp de 
zece zile, complexele expoziționale 
„Krasnaia Presnia" și ..Sokolniki" 
au găzduit standurile a peste o mie 
de firme și organizații din 31 de 
țări.

Pavilionul României s-a bucurat 
de un succes deosebit, calitatea și 
diversitatea exponatelor, precum și 
originalitatea prezentării fiind una
nim apreciate de oficialitățile, spe

Adunare solemnă la Națiunile Unite 
cu prilejul „Zilei nealinierii"

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Gh. Cercelescu transmite : La 
sediul O.N.U. din New York a avut 
loc o adunare solemnă prin care s-a 
marcat „Ziua nealinierii".

La adunare a fost reprezentată și 
România, țară care participă activ, 
în calitate de invitat permanent, la 
mișcarea de nealiniere. și acordă o 
importanță deosebită raporturilor 
sale cu țările membre ale mișcării, 
cu celelalte state in curs de dezvol
tare, este solidară cu aspirațiile lot 
legitime, cu obiectivele fundamenta
le ale nealinierii.

Reuniunea a fost deschisă de pre
ședintele Biroului de coordonare al 
țărilor nealiniate, reprezentantul 
statului Zimbabwe, care a evocat 
momentele principale din istoria 
mișcării, contribuția sa la lupta pen
tru independență și suveranitate na
țională, peptru democratizarea re
lațiilor dintre state și înfăptuirea 
unei noi ordini economice mondiale. 
Vorbitorul a adresat chemarea ca, 
prin eforturi comune, țările neali
niate, împreună cu celelalte state ale 
lumii, să inaugureze o eră de pace 
și colaborare internațională, care să 
deschidă calea progresului tuturor 
popoarelor.

Secretarul general al O.N.U. a re
levat. la rîndul său, însemnătatea 
mișcării de nealiniere în actualele 
condiții, cind in diferite zone nle 
globului se mențin conflicte și stări 
de tensiune, aportul ei la soluționa
rea problemelor majore care preo
cupă Națiunile Unite, lansînd un 
apel la întărirea solidarității state
lor membre, ca o premisă esențială 
a împlinirii aspirațiilor lor funda
mentale.

Au luat apoi cuvîntul, în numele 
grupurilor regionale ale mișcării de 
nealiniere, reprezentanții Jamahiriei 
Libiene. Ciprului. Argentinei și In

Sesiunea Adunării de Stat 
a R. P. Ungare

BUDAPESTA 19 (Agerpres) — La 
Budapesta s-au încheiat lucrările se
siunii Adunării de Stat a R P. Un
gare. Deputății forului legislativ su
prem au adoptat programul guver
namental de stabilizare .economică 
și socială a țării și noua reformă cu 
privire la impozite.

La lucrările sesiunii au participat 
Janos Kadar, secretar general al 
P.M.S.U., alți conducători de partid 
și de stat.

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK
TEHERAN 19 (Agerpres) — For

țele aeriene iraniene au bombardat 
exploatarea petrolieră irakiană ,Ta- 
valoq. din sudul zonei Kirkuk, pro- 
vocind pierderi importante — infor
mează un comunicat militar citat de 
agenția IRNA. Pe de altă parte, o 
forță iraniană s-a infiltrat și a atacat 
poziții irakiene in lanțul montan 
Kohnehrig. la vest de regiunea 1e 
frontieră Sumar, provocind pierderi 
importante in oameni și tehnică de 
luptă. Agenția IRNA afirmă că 
militari iranieni infiltrați au atacat 
poziții irakiene pe înălțimile ce do
mină orașul Mandali, circa 100 km 
de BaPdad.

Artileria antiaeriană iraniană a do- 
borit un avion militar irakian deasu
pra Golfului. ,

Unitățile iraniene de artilerie au 
bombardat centre economice și mili
tare irakiene din provinciile sudice 
ale Irakului. Au fost lovite, intre 
altele, instalațiile din portul Umm- 
Qasr și centrala electrică Al-Hareta.

Perspectivele consumului de energie pe glob
Concluzii ale unui

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Necesitățile de dezvoltare economi
că ale lumii vor putea fi satisfăcute 
pină în jurul anului 2020 fără a se 
mări consumul de energie, ci asigu- 
rind o utilizare mai eficientă a aces
teia, arată concluziile unui seminar 
internațional organizat de Institutul 
de studii privind resursele, din 
Washington.

Participanții au subliniat că, prin 
aplicarea unor tehnologii care per
mit economisirea energiei, pină în 
anul 2020 se va ajunge, în țările in
dustrializate, la înjumătățirea consu
mului pe locuitor, fără ca aceasta 
să afecteze progresul lor economic. 

cialiștii și de numerosul public care 
au vizitat standurile întreprinderilor 
noastre de comerț exterior.

Din partea Prezidiului Camerei de 
Comerț și Industrie a Uniunii So
vietice au fost decernate diplome 
de onoare întreprinderilor de comerț 
exterior „Chimica" și „Danubiana". 
O diplomă specială a fost atribuită 
Ministerului Industriei Chimice și 
Petrochimice din România pentru 
contribuția adusă la succesul expo
ziției „Chimia ’87“.

diei, iar pentru mișcările de elibe
rare națională — reprezentantul 
S.W.A.P.O.. Vorbitorii au subliniat # 
necesitatea întăririi unității de ac
țiune a țărilor nealiniate, a spori
rii rolului mișcării in stingerea con
flictelor regionale și participării ei 
mai active la rezolvarea marilor pro
bleme ce privesc dezarmarea, dez
voltarea și decolonizarea.

Plenara Adunării Generale s-a în
trunit, totodată, \ pentru aprobarea 
recomandărilor Biroului său cu pri
vire la ordinea de zi a actualei se

importante 
revine as- 
dezarmare,

siuni. Printre punctele 
reținute, un loc aparte 
pectelor referitoare la 
prevenirea extinderii cursei înarmă
rilor in spațiul extrșațmosferic, în
cetarea experiențelor nucleare, in
terzicerea fabricării și perfecționă
rii de noi tipuri de arme de distru
gere în masă. Agenda cuprinde, de 
asemenea, probleme referitoare la 
situațiile conflictuale din diferite 
zone ale lumii, precum și o multi
tudine de teme din domeniile coo-
perării economice, eliminării sub
dezvoltării și instaurării unei noi 
ordini economice mondiale. .

între acestea se remarcă și puncte
le inscrise pe agendă din inițiativa 
României, cum sînt : reducerea bu
getelor militare. reglementarea pe 
cale pașnică a diferendelor, dezvol
tarea și întărirea relațiilor de bună 
vecinătate intre state, politici și pro
grame privind tineretul.

De o deosebită însemnătate este, 
în actualele condiții, cind persistă și 
chiar se agravează fenomenele ne
gative din economia mondială și 
relațiile financiare internaționale, 
dezbaterea punctului înscris de 
România, împreună cu celelalte sta
te membre ale „Grupului celor 77". 
intitulat „Criza datoriei externe și 
dezvoltarea".

Apel în sprijinul procesului 
de pace din America Centrală

CARACAS 19 (Agerpres) — Re
prezentanții celor cinci țări din 
America Centrală — Nicaragua, Sal
vador. Costa Rica. Guatemala și 
Honduras — au făcut apel la statele 
membre ale Sistemului Economic 
Latino-American și comunitatea in
ternațională să sprijine prooesul de 
consolidare a ' păcii in această re
giune. Acest apel a fost lansat la 
reuniunea ministerială a S.E.L.A. ne 
la Caracas, la care participă delegați 
din partea a 25 de state.

BAGDAD 19 (Agerpres) — Forțele 
aeriene irakiene au efectuat vineri 
231 misiuni de luptă împotriva pozi
țiilor iraniene, provocind pierderi 
substanțiale în oameni și mijloace de 
luptă, relevă un comunicat militar 
dat publicității la Bagdad și citat de 
agenția I.N.A. Toate aparatele s-au 
întors la bazele lor. Totodată, forțele 
terestre au întreprins acțiuni in di
ferite sectoare ale frontului. Trei 
ambarcațiuni iraniene, care încercau 
să se apropie de un terminal petro
lier irakian, au fost respinse.

Cartiere de locuințe din orașele 
Basra, din sudul Irakului. Khanaqin 
și Badran, din zona centrală a fron
tierei, au fost bombardate de artile
ria grea iraniană.

Un purtător de cuvint militar, citat 
de agenția I.N.A., a dezmințit infor
mațiile privind un raid aerian ira
nian asupra instalațiilor petroliere 
din Kirkuk, din Irak.

seminar internațional

In ce privește țările in curs de 
dezvoltare — se specifiiă in cele 
două studii întocmite de experți — 
și acestea vor putea atinge niveluri 
apreciabile de creștere economică 
numai cu o majorare de circa 30 la 
sută a consumului de energie.

Specialiștii au identificat patru 
domenii promițătoare în privința 
economisirii de energie : sisteme îm
bunătățite de încălzire a clădirilor, 
aparate electrice ne-energofage, au
tomobile cu consum mic de combus
tibil, și aplicarea unor noi tehno
logii în industria siderurgică.

Bumăiiia, președintele Nicolae Ceausescu
- poziție consecventă în favoarea soluționării 

problemelor dezarmării, dezvoltării si păci
Propunerile și demersurile României, din inițiativa 

președintelui Nicolae Ceaușescu, prezentate diferitelor 
foruri internaționale in vederea înfăptuirii dezarmării și 
păcii, a reglementării tuturor stărilor conflictuale ex
clusiv pe calea negocierilor, precum și pentru reali
zarea unei noi ordini economice mondiale, juste și 
echitabile, pentru soluționarea tuturor marilor proble

me ale lumii de azi, sint, în continuare, reflectate de 
mijloacele de informare în masă de peste hotare.

Ziare, agenții de presă și reviste de pretutindeni Înfă
țișează, totodată, succesele obținute de poporul român 
pe calea dezvoltării sale libere, independente, îndeo
sebi în perioada inaugurată de Congresul al iX-lea al 
Partidului Comunist Român.

i Prezentînd considerentele și pro
punerile României, ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu privind pro
blemele majore ale vieții, interna
ționale aflate pe ordinea de zi a 
celei de-a 42-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.. agenția iugosla
vă TANIUG evidențiază demersul 
românesc. în cadrul sesiunii Adu
nării Generale a O.N.U., privind 
încheierea, încă in cursul acestui an, 
a unui acord referitor la elimina
rea rachetelor nucleare cu rază 
medie și operativ-tactice dm 
Europa și din lume. Totodată, este 
prezentată propunerea României 
privind adoptarea unui apel cerînd 
țărilor care au pe teritoriul lor 
arme nucleare să renunțe la ele. 
în aceeași ordine de idei, este a- 
mintită inițiativa țării noastre ca 
Adunarea Generală a O.N.U. să 
adreseze un apel tuturor statelor 
posesoare de arme nucleare, pen
tru oprirea experiențelor atomice, 
a oricăror activități menite să con
ducă la dezvoltarea și perfecționa
rea arsenalelor nucleare, să facă un 
apel la toate statele lumii pentru a 
se' angaja să folosească energia 
nucleară exclusiv in scopuri 
pașnice.

în concepția României — subli
niază agenția — ar fi de bun augur 
dacă O.N.U. ar adresa un apel ge
neral tuturor statelor aflate iri con
flict pentru incetarea operațiunilor 
militare și soluționarea probleme
lor existente pe calea tratativelor.

Agenția relevă că România pro
pune. de asemenea, adoptarea unui 
apel adresat tuturor țărilor dezvol
tate creditoare, băncilor si insti
tuțiilor financiare internaționale — 
inclusiv Fondului Monetar Interna
țional (F.M.I.) și Băncii Mondiale 
— pentru ca acestea să instituie un 
moratoriu pe o perioadă de cei 
puțin cinci ani pentru toate credi
tele acordate țărilor in curs de dez
voltare. Adunarea Generală a 
O.N.U. ar putea, de asemenea, să 
adreseze un apel tuturor statelor 
de a renunța la măsuri protecțio- 
niste, restricții și contingentări in 
comerțul internațional, relevă a- 
genția. refenndu-se la propunerile 
românești.

România va propune Fondului 
Monetar Internațional și Băncii 
Internaționale pentru Reconstruct’© 
și Dezvoltare la care este membră, 
ca împrumuturile noi pentru țările 
in curs de dezvoltare să fie apro
bate cu o dobindă de maximum 4 
la sută, iar dobînzile la creditele 
deja acordate să fie limitate la cel 
mult 5 la sută — subliniază, intr-o 
altă relatare, Tanivg.

România va cere, de asemenea, 
celor două foruri să se abțina de 
la majorarea datoriei externe prin 
adăugarea așa-zisului ..risc valu
tar", să prelungească cu cel puțin 
zece ani termenul de rambursare 
a tuturor creditelor de către țările 
tn curs de dezvoltare și. totodată, 
să-și. reducă propriile cheltuieli, 
să-și încadreze toate acțiunile si 
să-și creeze beneficii proprii în li
mita unei cote de maximum 0,5 la 
sută.

Aceste măsuri în vederea solu
ționării crizei economice mondiale, 
« crizei datoriilor, precum și in 
vederea ușurării situației țărilor in 
curs de dezvoltare au fost propuse 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
și adoptate de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., eviden
țiază agenția iugoslavă de presă, 
menționînd că acestea rezultă din 
poziția principială a României in 
favoarea unei cooperări interna
ționale echitabile-

Ziarul „BORBA" a prezentat pe 
larg Considerentele și propu
nerile României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind soluțio
narea globală a problemelor dato
riilor externe și dobinzilor exce
sive.

Românfa — scrie la rîndul său 
agenția CHINA NOUA —a hotărit 
să adreseze țărilor creditoare apelul 
de a lua măsuri pentru soluționa
rea oroblemei datoriilor externi vi 
care se confruntă țările în curs de 
dezvoltare, tn cadrul unei ședințe 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. precizează agenția, 
s-a propus să se adreseze un apel 
tuturor guvernelor țărilor dezvol
tate creditoare, băncilor și institu
țiilor financiare internaționale si 
în special apropiatei sesiuni anuale 
a Fondului Monetar Internațional 
si Băncii Internaționale pentru Re
construcție și Dezvoltare de a ac
ționa și adopta măsuri concrete de 
natură să ducă Ia reglementarea 
justă și echitabilă a problemelor 
economico-financiare. a politicii 
de credite și dobinzi. la solu
ționarea problemelor privind lichi
darea datoriilor externe, care îm
povărează tot mai greu țările in 
curs de dezvoltare.

» China Nouă subliniază hotărirea 
României de a propune O.N.U. să 
adreseze un apel la intensificarea 
eforturilor și acțiunilor tuturor' 
statelor în vederea soluționării 
constructive a marilor probleme 
ale vieții internaționale actuale și 
îndeosebi a problemelor privind 
.eliminarea rachetelor cu rază me
die de acțiune și operativ-tacticș 
din Europa și din Asia, oprirea ex
periențelor nucleare și încetarea 
oricăror acțiuni militare.

Ziarul ..PRAVDA", sub titlul 
„Poziție fermă", relevă faptul că 
tara noastră se pronunță cu hoiâ- 
1’îre pentru lichidarea deplină a 
armelor nucleare, citind, in acest 
sens, din cuvîntarea rostită la 
Cluj-Napoca de președintele 
Nicolae Ceaușescu. „România — 
arată) de asemenea. „Pravda" — 
militează cu fermitate pentru re
glementarea tuturor problemelor 
conflictuale dintre state numai pe 
calea negocierilor, pentru inceta
rea amestecului in treburile in
terne ale altor state, pentru instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale".

Astfel, referindu-se la cuvin- 
tările rpstite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la , adunările 
populare din municipiile Clu.i-Na- 
ooca si Tg. Mureș, agenția TșA.S.S. 
a subliniat aprecierea președintelui 
României că s-au creat condițiile 
realizării în scurt timp atit oe baza 
propunerilor Uniunii Sovietice, cit 
și ale Statelor Unite ale Americii 
a unui acord privind eliminarea 
rachetelor nucleare cu rază medie
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DE PESTE HOTARE
de- acțiune și a celor operativ-tac
tice din Europa și din intreaga 
lume.

Este evidențiată, totodată, pozi
ția fermă a României privind ne
cesitatea soluționării tuturor pro
blemelor litigioase dintre state, in
clusiv a problemelor privind Orien
tul Mijlociu și conflictului armat 
dintre Iran și Irak, numai și numai 
prin tratative.

Referindu-se la problemele abor
date cu prilejul primirii de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a to
varășului Giancarlo Pajetta, mem
bru al Direcțiunii Partidului Co
munist Italian, agenția T.A.S.S. evi
dențiază că acestea s-au referit la 
Înfăptuirea dezarmării, instaurarea 
unui climat de destindere, securi
tate. încredere și largă colaborare 
în Europa și în intreaga lume. 
Agenția relevă aprecierea că s-au 
creat condiții pentru a se ajunge, 
in scurt timp, la încheierea unui 
acord privind eliminarea rachete
lor cu rază medie de acțiune și a 
celor operativ-tactice din Europa. 
Este evidențiată sublinierea privind 
marea răspundere ce revine țărilor 
europene, care trebuie să fie'mai 
active și să acționeze pentru a »e 
ajunge, cît mai curind la realizarea 
unor acorduri și înțelegeri cores
punzătoare in domeniul armelor 
nucleare, al dezarmării și păcii.

în timpul întrevederii, relevă 
agenția TANIUG, referindu-se la 
aceeași primire. s-a subliniat 
necesitatea întăririi colaborării din
tre partidele comuniste, socialiste, 
social-democrate, dintre forțele 
progresiste și democratice de pre
tutindeni, in lupta pentru oprirea 
cursului periculos al evenimente
lor spre confruntare și război, pen
tru afirmarea in lume a unei, po
litici noi, de pace și colaborare.

Necesitatea opririi cursei înar
mărilor și a trecerii la măsuri con
crete de-dezarmare, pentru edifi
carea unui climat de pace și secu
ritate în lume, de înțelegere și lar
gă colaborare a fost exprimată și 
cu prilejul primirii de către secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, a pre
ședintelui Comitetului de stat pen
tru economie al R.P. Chineze. Lu 
Dong, care a participat la lucrările 
Comisiei guvernamentale româno- 
chineze de colaborare economică și 
tehnică, relevă agenția T.A.S.S.

In cursul întrevederii, se arată, 
s-a apreciat că există largi posi
bilități pentru extinderea și apro
fundarea colaborării dintre Româ
nia și R.P. Chineză pe plan econo
mic, tehnico-științific și in alte do
menii de interes comun, pentru 
sporirea volumului și diversifica

rea schimburilor reciproce de măr
furi.

Agenția sovietică de presă a re
flectat. de asemenea, conținutul 
convorbirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și ministrul 
muncii, prevederilor sociale și să
nătății din landul Renania de 
Nord-Westfalia. Herman Heine
mann, membru al Prezidiului Par
tidului Social-Democrat din R.F. 
Germania, care a făcut o vizită în 
România.

Revista cubaneză „BOHEMIA" a 
publicat un amplu articol, insoțit 
de fotografii. în care relevă ritmul 
rapid de dezvoltare pe plan edi
litar a capitalei României. Sub ti
tlul „Oraș in creștere", autorul evi
dențiază că în București se con
struiește' cite un apartament la 
fiecare 3 minute, prevăzîndu-se ca. 
in anul 1990. circa 90 la sută clin 
populația orașului să aibă locuin
țe noi.

Publicația cubaneză apreciază că, 
p.‘ planul arhitecturii, orașul, în
conjurat de o salbă de lacuri, se 
află in armonie cu mediul natural. 
Se amintește că, in ultimii ani, 32 
de edificii au fost conservate prin 
schimbarea amplasamentului. De 
asemenea, este menționată ampla 
lucrare de regularizare a cursului 
riului Dîmbovița.

Sub titlul „România, un conti
nent in miniatură", ziarul marocan 
„AL BAYANE" a publicat un am
plu articol ip care se arată că 
„România este o țară industrial- 
agrară, care, după eliberare, și-a 
sporit potențialul industrial și agri
col, devenind ai treilea exportator 
de utilaj petrochimic din lume, 
producind utilaj energetic, mașini 
unelte, mașini agricole, autoturis
me, camioane, bunuri de larg con
sum, mijloace de transport etc.

Peisajul românesc, evocator de 
legende, imbinind varietatea for
melor de relief cu bogate resurse 
balneoclimaterice și de tratament 
și cu . obiective culturale ilustrind 
o aleasă civilizație, forță de creație 
și imaginație, cu ospitalitatea pro
verbială a poporului român, repre
zintă «pașaportul pentru pace» al 
României, pe care il atestă cu ge
nerozitate creația sa( pașnică, con
structivă".

Sub titlul „Voință și responsabi
litate față de problemele cardina
le ale umanității — președinte'e 
Nicolae Ceaușescu strălucit creator 
al politicii externe a țării sale", 
ziarul marocan „LE MATIN DU 
SAHARA" a publicat un amplu 
articol însoțit de fotografia tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Cotidianul algerian „EL MOUD- 
JAHID" evidențiază, intr-un articol, 
etapele parcurse de țara noastră 
in anii care au trecut de la revo
luția de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialis- 
tă din 1944.

Articolul subliniază că realizări
le remarcabile în dezvoltarea țării 
au fost obținute în special in pe
rioada de după Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, de 
cind în fruntea partidului și a 
statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Marile realizări economice și în 
alte domenii ale României au fost 
înfățișate și de RADIODIFUZIU
NEA ALGERIANĂ, care a subli
niat îndeosebi importanța istorică 
a celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., succesele obținute sub con
ducerea partidului, a secretaru
lui său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Au fost, de a- 
semenea, evidențiate principalele 
orientări ale politicii externe a 
României socialiste.

Ziarul ..THE HERALD" și revista 
..TIDE" din Bangladesh au publi
cat articole care evidențiază suc
cesele obținute de țara noastră in 
diverse ramuri ale economiei, sub 
titluri ca „Realități economice și 
sociale românești". „România — 
cooperare și comerț". „Capitala 
României contemporane".

Ziarul BANGLADESH OBSER
VER" prezintă poziția președintelui 
României cu privire la necesitatea 
realizării unei noi ordini economice 
internaționale, articolul fiind inso
lit de o fotografie a președintelui 
Nicolae peaușescu. Un alt articol 
este intitulat „Dezvoltarea eco
nomică a României in primii ani ai 
celui de-al optulea plan cincinal".

Ziarele peruane „COMERCIO" și 
„LA VOZ" au publicat articole 
consacrate României, realizărilor 
poporului nostru in anii socialismu
lui. îndeosebi in perioada care a 
urmat Congresului al IX-lea al 
partidului. Este, de asemenea, pre
zentată politica de pace și amplă 
colaborare internațională a Româ
niei socialiste.

(Agerpres)

'AGENȚIILE DE PRESA
' l1 - ne scurt

LA BELGRAD a avut loc o reu
niune a guvernului Iugoslaviei, in 
cadrul căreia s-a stabilit că obiec
tivele economice prioritare ale a- 
nului 1988 sint stăvilirea creșterii 
prețurilor și accelerarea dezvoltă
rii economiei. S-a subliniat că 
pentru atingerea acestor obiective 
un rol deosebit il va avea activi
tatea de comerț exterior, indeosebi 
creșterea exporturilor.

GUVERNUL FRANCEZ a decis 
dizolvarea grupării de extremă 
dreaptă „Federația acțiunii națio
nale și europene". informează 
agenția ADN. în hotărirea adopta
tă în acest sens se arată că aceas

tă organizație a propagat idei neo
fasciste și rasiste.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
JAPONIA și-a încheiat lucrările la 
Tokio. Un loc central in cadrul 
dezbaterilor l-a ocupat pregătirea 
celui de-al XVIII-lea Congres al 
partidului, care va începe la 25 no
iembrie. Președintele C.C. al P.C.J.. 
Kenji Miyamoto, a reafirmat hotă
rirea comuniștilor japonezi de a mi
lita și in viitor cu toate forțele pen
tru impiedicarea unui război nu
clear și pentru înlăturarea tuturor 
armelor atomice din lume.

ORAȘE ÎNFRĂȚITE. Consiliile 

municipale din Weimar (R.D. Ger
mană) și Trier (R.F. Germania) au 
ratificat Convenția privind decla
rarea localităților lor drept orașe 
înfrățite. Primarii celor două lo
calități au calificat acordul drept o 
contribuție la asigurarea păcii și a 
înțelegerii reciproce, transmite a- 
genția A.D.N.

IN PARAGUAY a avut loc. în 
condiții de ilegalitate. Plenara C.C. 
al Partidului Comunist din această 
tară. care a hotărit convocarea 
'congresului partidului. A fost 
dezbătut un program minimal pri
vind instaurarea democrației in 
tară. Totodată, documentul se pro
nunță pentru convocarea Adunării 
Naționale Constituante in vederea 
elaborării unei noi constituții.

CONGRES. La Stockholm au 
început lucrările celui de-al 
XXX-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Social-Democrat din 
Suedia, cea mai importantă forma

țiune politică a tării. Pe ordinea 
de zi a congresului un loc impor
tant il ocupă problemele legate de 
asigurarea securității general-euro- 
pene si crearea unei zone libere 
de arma nucleară în nordul conti
nentului. Lucrările au fost deschi
se de liderul partidului. pritnul- 
ministru Ingvar Carlsson.

SENATUL AMERICAN a votat 
un proiect de lege care se pro
nunță pentru limitarea experiențe
lor incluse în Inițiativa Strategică 
de Apărare (S.D.I.), informează 
Buletinul de știri al Casei Albe, 
Potrivit acestui document, admi
nistrația americană nu va putea 
autoriza experiențe care ar viola 
prevederile acordului privind ar
mele antirachetă (A.B.M.), semnat 
în 1972.

O CONFERINȚA INTERNAȚIO
NALA a studenților cu tema „De
zarmare pentru dezvoltare". Ia care 
au fost prezenți delegați din țări 

africane, europene și latino-ame- 
ricane, a avut loc la Harare. Parti
cipanții au adresat un apel la in
cetarea cursei înarmărilor. Ei au 
relevat, totodată, că situația din 
Africa australă devine tot mai în
cordată, obligind statele din prima 
linie să aloce o parte importantă a 
resurselor lor naționale în scopuri 
de apărare.

LUCRĂRILE CONSILIULUI MI
NISTERIAL AL LIGII ARABE 
încep luni la Tunis. Agenda de lu
cru urmează să fie dominată de 
probleme ce privesc situația din 
Orientul Mijlociu, conflictul dintre 
Iran și Irak, dialogul dintre țările 
arabe și cele vest-europene. coope
rarea dintre statele membre si 
mișcările de eliberare din sudul 
continentului african.

ORGANIZAȚIA CONFERINȚEI 
ISLAMICE a condamnat. într-o 
declarație difuzată la Riad, decizia 
guvernului american de a închide 

Biroul de informații al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei 
din Washington și a cerut recon
siderarea acestei măsuri. Totodată, 
declarația reînnoiește cererile po
poarelor ■ islamice de sprijinire a 
poporului palestinian în restabilirea 
dreptului său la autodeterminare.

ASASINAT. La Manila a fost 
asasinat cu focuri de armă trase 
dintr-un automobil de către per
soane necunoscute Lindro Alejan
dro, secretar general al organiza
ției progresiste „Bayan". Un repre
zentant al organizației a declarat 
că Lindro Alejandro s-a pronunțat 
frecvent împotriva acțiunilor for
țelor de dreapta de a destabiliza 
situația politică din țară.

SITUAȚIA DIN LIBAN. Sîmbă- 
tă, în zona taberelor de refugiați 
palestinieni de Ia est de Saida 
(sudul Libanului) s-a menținut 
tensiunea, după ciocnirile din ziua 
precedentă între milițiile „Amal" 

și combatanții palestinieni. în para
lel. au continuat eforturile pentru 
oprirea focului și aplicarea recen
tului acord care prevede incetarea 
ostilităților intre cele două părți.

ACȚIUNI AGRESIVE. Avioane 
de luptă ale regimului rasist de la 
Pretoria au întreprins timp de o 
săptămină numeroase atacuri asu
pra pozițiilor forțelor armate ale 
Angolei in regiunea Cuito — Cua- 
navale din sud-estul provinciei 
Cuando-Cubango. La aceste acțiuni 
au participat, de asemenea, care 
blindate, tancuri și artileria.

ȘOMAJ. în cadrul conferinței pe 
problemele șomajului, care se des
fășoară la Durban, s-a relevat că 
in morpentul de față numărul șo
merilor din Africa de Sud a atins 
4.5 milioane de persoane, ceea ce 
reprezintă o treime din totalul 
populației active. Majoritatea co- 
virșitoare a șomerilor o constituie
persoanele de culoare.
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