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Sub președinția tovarășului Nicolas Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a avut loc, 
sîmbătă, 3 octombrie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Au participat, de asemenea, membri ai 
guvernului, cadre de conducere din eco
nomie, primii-secretari și secretarii pentru 
probleme economice ai comitetelor jude
țene de partid, directori de centrale in
dustriale și de institute centrale de cerce
tare.

Comitetul Politic Executiv □ examinat 
RAPORTUL PRIVIND REALIZAREA PLA
NULUI NATIONAL UNIC DE DEZVOL
TARE ECONOMICO-SOCIALA a ROMÂ
NIEI PE LUNA SEPTEMBRIE Șl IN PRI
MELE 9 LUNI ALE ACESTUI AN. PRECUM 
Șl MĂSURILE PENTRU ÎNDEPLINIREA 
PREVEDERILOR DE PLAN PE TRIMESTRUL 
IV Șl ÎNTREGUL AN 1987.

Pe baza datelor cuprinse în raport, s-a 
apreciat câ, deși pe luna septembrie și, 
in general, pe primele 9 luni ale anului 
in curs s-a realizat o creștere a producției 
industriale față de perioada corespunză
toare a anului trecut, rezultatele înregis
trate nu se situează la nivelul prevăzut in 
plan. Au continuat să se manifeste 
serioase rămîneri în urmă în realizarea 
unor indicatori de bază ai planului, în
deosebi in ce privește prevederile stabilite 
pentru creșterea productivității muncii, 
reducerea consumurilor materiale, precum 
și in domeniul investițiilor, al producției 
pentru export și in alte sectoare ale acti
vității economice.

Avind in vedere situația prezentată, 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a indicat să se tragă 
toate concluziile din activitatea desfășu
rată pină acum și să se ia, de îndată, 
cele mai ferme măsuri pentru înlăturarea 
neintirziată a stărilor de lucruri negative 
existente și îmbunătățirea radicală a 
muncii în toate domeniile, pentru recupe
rarea rămînerilor în urmă și îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan. In acest 
scop, secretarul general al partidului a 
cerut ca toate problemele legate de asi
gurarea îndeplinirii integrale a planului 
să fie dezbătute larg și clarificate in 
cadrul guvernului, al consiliilor pe ramu
ră și centralelor industriale, stabilindu-se 
măsuri concrete pentru îndeplinirea inte
grală a planului, îndeosebi în domeniul 
energetic, minier, petrolier, in toate do
meniile de activitate. S-a hotărit ca 
guvernul, consiliile pe ramură, ministerele 
și centralele industriale, precum și comi
tetele județene de partid să raporteze, in 
cadrul apropiatei plenare a C.C. al 
P.C.R., despre măsurile luate și despre 
felul în care vor acționa pentru înfăp
tuirea în cele mai bune condiții a pla
nului pe trimestrul IV și pe întregul an. 
In același spirit s-a hotărit să se discute 
și problemele din agricultură și să se 
raporteze, in cadrul plenarei, despre mă
surile stabilite privind urgentarea recol

tării și însămînțărilor de toamnă, preda
rea tuturor cantităților prevăzute la fondul 
de stat.

In strînsă legătură cu problemele pri
vind realizarea planului pe trimestrul IV, 
Comitetul Politic Executiv a examinat 
RAPORTUL CU PRIVIRE LA PROPUNE
RILE DE MASURI PENTRU PERFECTIO
NAREA IN CONTINUARE A MECANIS
MULUI ECONOMICO-FINANCIAR. S-a 
apreciat că aceste propuneri, elaborate 
in spiritul orientărilor și indicațiilor se
cretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, contribuie la apli
carea riguroasă a principiilor autocondu- 
cerii muncitorești, autogestiunii și auto
finanțării, la sporirea rolului bugetelor de 
venituri și cheltuieli ale centralelor indus
triale și întreprinderilor in planificarea și 
conducerea activității economico-finan- 
ciare, la întărirea controlului, a ordinii și 
disciplinei de plan. A fost subliniat faptul 
că măsurile propuse vor asigura, tot
odată, creșterea răspunderii în folosirea 
fondurilor materiale și bănești încredin
țate de societate colectivelor de oameni 
ai muncii spre administrare, mai buna uti
lizare a pirghiilor economico-financiare 
in dezvoltarea intensivă □ economiei na
ționale.

Pornind de la atribuțiile importante ce 
revin centralelor industriale ca titulare de 
plan, noile măsuri prevăd ca bugetele de 
venituri și cheltuieli ale acestora să re
flecte fondurile materiale și bănești, pre
cum și indicatorii de eficiență ai întreprin
derilor componente, sarcinile ce le revin 
pentru sporirea continuă a acumulărilor 
bănești, a rentabilității întregii activități. 
Atit în bugetele de venituri și cheltuieli ale 
centralelor, cit și ale întreprinderilor sînt 
stabilite sarcinile privind folosirea inte
grală a capacităților de producție, înca
drarea in normele de consum aprobate, 
reducerea costurilor de fabricație, creș
terea productivității muncii și realizarea 
produselor destinate pieței interne și ex
portului la un înalt nivel calitativ.

Măsurile adoptate au in vedere, de ase
menea, îmbunătățirea planului financiar 
centralizat al activității economico-sociale, 
creșterea rolului său in cadrul planului 
național unic, ca parte integrantă a aces
tuia, prin care se asigură mijloacele finan
ciare necesare bunei desfășurări a acti
vității de realizare a producției planificate.

Subliniind importanța deosebită a aces
tor probleme, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
cerut să se acorde o atenție deosebită 
planului de finanțare a activității econo
mice și sociale, incit acesta să stimuleze 
prin prevederile sale buna funcționare 
a mecanismului economico-financiar, a 
principiilor autoconducerii, autogestiunii și 
autofinanțării, să ducă la creșterea gene
rală a eficienței economice. In mod deo
sebit s-a subliniat necesitatea creșterii 
vitezei de rotație a mijloacelor circulante,

a stabilirii acestora in strictă concor
danță cu volumul producției prevăzute 
prin plan. In acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se treacă la 
măsuri ferme de dimensionare mai exactă 
a stocurilor, în raport cu cerințele con
crete ale producției, ale realizării fiecărui 
sortiment prevăzut in plan, asigurindu-se, 
printr-un rulaj mai bun al materiilor prime 
și materialelor, reducerea acestor stocuri 
la strictul necesar — aceasta fiind o pro
blemă esențială a creșterii eficienței în
tregii activități. S-a indicat, totodată, să 
se treacă mai hotărit la aplicarea măsuri
lor stabilite privind lichidarea stocurilor 
supranormative și introducerea lor in cir
cuitul productiv. De asemenea, s-a cerut 
să se acționeze cu toată răspunderea 
pentru aplicarea măsurilor privind acțiu
nea de recuperare și refolosire a materia
lelor, de recondiționare a pieselor și sub- 
ansamblelor — ca o parte integrantă a 
autogestiunii și creșterii eficienței întregii 
activități.

Secretarul general al partidului a cerut 
ca toate aceste probleme să fie discu
tate, în aceste zile, în consiliile pe ramură, 
ministere și centrale industriale in vederea 
stabilirii de măsuri concrete și aplicării 
lor cu bune rezultate in practică.

S-a indicat ca și aceste măsuri privind 
perfecționarea mecanismului economico- 
financiar să fie prezentate și dezbătute in 
cadrul plenarei C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv o analizat, în 
continuare, RAPORTUL ASUPRA MODU
LUI ÎN CARE S-A ACȚIONAT ÎN SEMES
TRUL I 1987 PENTRU APLICAREA PREVE
DERILOR LEGII NR. 18/1968 PRIVIND 
CONTROLUL PROVENIENȚEI UNOR BU
NURI ALE PERSOANELOR FIZICE CARE 
NU AU FOST DOBÎNDITE ÎN MOD LICIT.

Subliniind că in primul semestru al 
acestui an s-au obținut unele rezultate 
bune in acest domeniu, Comitetul Politic 
Executiv a cerut tuturor factorilor ce parti
cipă la aplicarea legii să acționeze în 
continuare, cu exigență și responsabili
tate, pentru combaterea și prevenirea ori
căror manifestări de încălcare a preve
derilor legale, pentru apărarea proprie
tății obștești și întărirea legalității so
cialiste.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a adoptat o serie de măsuri 
organizatorice care urmează să fie supuse 
aprobării plenarei Comitetului Central al 
partidului.

De asemenea, Comitetul Politic Exe
cutiv a dat un avertisment Biroului Comi
tetului județean Galați al P.C.R. și Bi
roului Comitetului județean Gorj al P.C.R. 
pentru stările de lucruri negative și lipsu
rile grave constatate în activitatea celor 
două organizații județene de partid.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

- ritmic,
Am intrat de citeva zile in 

ultimul trimestru al anului — pe
rioadă in care în toate sectoarele 
și ramurile economiei naționale 
trebuie să se desfășoare o acti
vitate intensă, să se muncească 
susținut pentru îndeplinirea pla
nului la producția fizică și export 
îndeosebi, Ia toți indicatorii can
titativi și calitativi. Așa cum a 
subliniat în repetate rînduri secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, o cerin
ță esențială o constituie îndeplini
rea integrală, la toate sortimentele 
a planului Ia producția fizică. Este 
un obiectiv maior, pentru înfăp
tuirea căruia nu trebuie precupe
țit nici un efort. Și aceasta cu atît 
mai mult cu cit, in perioada care 
a trecut de la începutul anului și 
pină în prezent, intr-o serie de

integral, de calitate!
întreprinderi și ramuri industriale 
planul nu a fost îndeplinit în în
tregime la unele produse deosebit 
de importante pentru economia 
națională.

Iată de ce in perioada care a 
rămas pină la sfîrșițul .anului, în 
fiecare întreprindere, centrală in
dustrială, minister, în fiecare ju
deț este absolut necesar ca orga
nizațiile de partid și consiliile 
oamenilor muncii să ia măsuri 
ferme pentru buna organizare a 
producției și a muncii, pentru în
tărirea spiritului de ordine și dis
ciplină în producție, pentru utili
zarea cu maximă eficiență a po
tențialului tehnic existent în între
prinderi, pentru folosirea judicioa
să a timpului de lucru, astfel incit 
planul la producția fizică și export

să fie realizat exemplar, iar res
tantele — acolo unde acestea exis
tă — să fie neîntîrziat recuperate.

Trebuie bine ințeles că fiecare 
piesă, fiecare subansamblu sau 
material are o destinație precisă, 
livrarea lor ritmică, la timp con- 
ditionînd realizarea unui ’anumit 
produs absolut necesar economiei 
sau destinat exportului. Ca atare, 
in fiecare întreprindere, la fiecare 
loc de muncă, zi de zi. ceas de 
ceas mecanismul productiv trebuie 
să funcționeze ireproșabil, cu pre
cizie de ceasornic. Numai așa, 
asigurînd un cadru organizatoric 
bine puș la punct, asigurind apro
vizionarea ritmică a locurilor de 
muncă, folosind integral timpul de 
lucru, se pot obține realizări maxi
me in producție.

Contractele la export—onorate exemplar
întreprinderea „Tim

puri noi" din Capitală. 
Pe una din platformele 
de expediție la export a 
compresoarelor domneș
te forfota.

— E zor mare, ne spu
ne maistrul Petcu Vălu- 
reanu. • Apoi, către un 
muncitor :

— Ioane, la astea două 
trebuie verificate anexe
le. Și trimite un băiat să 
aducă jojele de ulei. 
Unde-i vopsitorul ?

— S-a dus să-și ia șa
bloanele, i se răspunde.

Miroase a vopsea 
proaspătă și a rășină de 
brad. Citorva lăzi li se 
bat ultimele cuie.

— Lotul ăsta de 48 de 
compresoare 7 C-l, reia 
el convorbirea, e livrat 
cu o săptămină înainte 
de termen (in fotogra
fie). Cel mai tirziu marți 
vor intra in două vagoa
ne și... drumul ! Pe urmă, 
celelalte.

Ce reprezintă concret, 
astăzi, sarcina de maxi
mă răspundere a onoră
rii tuturor contractelor 
la export, in condiții de 
calitate și promptitudine 
ireproșabile, cum se ac
ționează concertat pen
tru creșterea competenței 
profesionale a colectivu
lui, care sint compo
nentele și resursele mo
rale ale oamenilor in con
fruntare cu responsabili
tățile și exigențele actua
le. precum și altele le-am 
aflat ceva mai tirziu. 
Cum ? Am scris pe o 
coală de hirtie un singur 
cuvint, urmat de un 
semn de întrebare, pe 
care l-am arătat fiecă
ruia dintre cei care vor 
urma. Pe coala de hirtie 
am scris : EXPORTUL ?

Spicuim din răspunsu
rile primite.

9 Radu Ionel, șeful 
compartimentului plan- 
dezvoltare (economist ex
perimentat și precis al e- 
conomiei cifrelor) : „Pro
dusele noastre ajung in 
II țări ale lumii. De la 
începutul anului am in- 
registrat o depășire a 
planului cu 1,9 milioane 
lei. Pe 9 luni ne-am rea
lizat sarcinile privind ex
portul cu 11 zile in de- 
vans. Toate contractele 
cu partenerii străini au 
fost onorate... 100 la sută, 
in fiecare lună, ritmic și 
la termene. Nu am înre
gistrat nici o reclamație 
privind calitatea utilaje
lor livrate".

9 ion D. Ion, șef de 
echipă la secția montaj 
(sobru și sever la 
început, pe urmă hitru) : 
„Facem control fazial la 
montaj. Practic, nu se 
mai ajunge cu motorul 
sau compresorul cu de
fect la bancul de rodaj. 
Iar dacă mai scapă une
ori ceva... nu mai ai scă
pare. Etapele de montaj 
se inseriază. Se găsește 
defectul. maistrul știe 
cine anume a „fușerit"

lucrul și ii trimite să iși 
repare singur treaba. 
Unde ? Ei, la rodaj, la 
bancul... de „la colț". 
Așa-i spunem, noi. Nici 
unul n-a mai trecut 
pe-acolo a doua oară".

9 Justinian Oprescu, 
președintele C.O.M. (en
tuziast și concis) : „La 
noi in uzină ne-am con
centrat asupra a două 
probleme esențiale, refe
ritoare la acest subiect 
al muncii noastre. Pri
ma : asigurarea bazei 
tehnico-materiale, intr-un 
cuvint — furnizorii. E- 
sențial era și este cum 
să-i determini să-ți asi
gure in devans livrările 
de piese și subansam- 
ble. In definitiv, fiecare 
are greutățile lui. Mai 
are ochi și pentru celă
lalt ? Insă cind a fost 
vorba despre export, toți 
au ințeles și n-au plecat 
ochii sau ridicat umerii. 
Au făcut. Am făcut și 
noi împreună cu ei. 
Exemple ? Calde, din 
septembrie. Arborii cotiți 
de la uzina „23 August" 
din Capitală. Pistoanele 
de la l.P.T.A.P.A. — Sla

tina. Segmenții de la 
„Autoturisme" Pitești. 
Cea de-a doua problemă 
esențială a fost de or
din intern, a noastră. De 
organizare și. mobili
zare. Am optimizat flu
xurile tehnologice din 
secțiile turnătorie și for
jă pentru creșterea ca
lității și fiabilității chiu- 
laselor și carterelor. La 
secția de prelucrări me
canice am organizat 
schimburi prelungite de 
lucru. Am nominalizat 
pe grafice de execuție 
reperele necesare pentru 
fiecare linie tehnologică, 
atelier și secție in parte. 
Am lansat din timp fa
bricația de serie, cu prio
rități absolute pentru ex
port. Am întărit contro
lul tehnic de calitate".

Acestea sint citeva din 
faptele oamenilor muncii 
din puternica uzină 
bucureșteană, ale oameni
lor „Timpurilor noi". 
Acum, in zilele de dina
intea Conferinței Na
ționale a partidului 
nostru.

Euqen DICH1SEANU

• ASIGURAREA BAZEI ENERGETICE
• EXPORTUL - SARCINĂ PRIORITARĂ
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ÎN AGRICULTURĂ

ZILE DECISIVE PENTRU RECOLTA!

TIMPUL FAPTEI
Un episod ca multe altele, „de

cupat" din viata bogată a puterni
cului colectiv muncitoresc de la 
„Vulcan", din Capitală : pină de 
curind, inginerul Gheorghe Dragos 
a fos șeful secției a 8-a, la fabrica 
întreprinderii din Berceni. Aco
lo i s-au încredințat lucrări de 
mare însemnătate pentru economia 
națională, cu termene extrem de 
strinse. Rațiuni de producție au 
cerut să i se dea in răspundere 
secția a 9-a. Mecanismele uzinei 
au- logica lor, cadența firească de 
ordine și disciplină, care obligă la 
ordine și disciplină. Comunistul 
Gheorghe Dragoș și-a luat in pri
mire de puțină vreme noul loc de 
muncă, cu problemele lui de plan, 
priorități, urgențe. La care s-au 
adăugat și o parte din lucrările 
aflate in graficul vechil secții — 
sarcină deloc ușor de îndeplinit, 
tl întrebăm :

— Transferarea unei părți a ur
gențelor de dincolo, aici, ține cum
va de o anume... pedagogie a an- 
ga-ării ?

Tinărul inginer replică cu serio
zitate :

parte la vechiul loc de muncă, fie 
că lucrez aici. Te angajezi la o 
treabă — du cu bine la capăt ceea 
ce ai spus și ți-ai propus să faci.

Cuvintul dat — miezul fierbinte 
al acestei intimplări diurne in clo
cotul muncii. Cuvintul dat, asuma
rea răspunderii pentru onorarea lui 
întocmai, exemplară. Distingem aici 
morala demnă de tot respectul, de 
toată prețuirea a omului la care 
a intrat in reflex însoțirea cu fapta 
a fiecărei vorbe a sa. Căruia ii 
sint străine practicile amînărilor 
sine die, ale re eșalonărilor și justi
ficărilor. Tinărul inginer cu pricina 
n-a fost dat la un loc mai ușor. 
Dimpotrivă. Avea motive să invo
ce viața fierbinte a noii răspun
deri pentru a „para" încărcătura 
suplimentară de producție ? Și încă 
cum! Viața, se știe, ridică și partea 
de neprevăzut, obstacole obiective 
reale, pe care nu întotdeauna le 
poți survola. Dar și cantitatea de 
obiectiv trebuie luată in calcul. Și 
mai ales, in atare împrejurări,

omul cu înalt simț de răspundere 
caută să afle formule pentru a 
ciștiga o bătălie sau alta. Așa cum 
și tinărul inginer, colectivul in care 
muncește acum au socotit că e 
drept să acționeze cu fermitate și 
dăruire comunistă, astfel incit 
prestigiul lor profesional și de oa
meni să nu fie știrbit.

Altfel...
Altfel s-ar fi „distins" nu pe 

cimpul acțiunii, ci, cel mult, in... 
retorica motivațiilor care, oricit de 
nenumărate, de abil formulate ar 
fi, nu pot ține, in nici un caz, locul 
faptelor.

Am fost de curind martorul unor 
secvențe de muncă de o rară 
exemplaritate și cu imensă încăr
cătură a răspunderii ‘ ia reparația 
capitală a furnalului nr. 5, de 2 700 
metri cubi, de la Galați. Decontul 
firesc al acestei angajări —

Iile TĂNASACHE
(Continuare in pag. a V-a)

— Chiar daci asta ar fi motiva
ția, n-an dreptul să mă supăr. In 
definitiv, eu am fost cel care am 
zis că reverele in cauză pot fi 
realizate la scadențe de zile și ore. 
Deci eram obligat să-mi onorez 
cuvintul, fie că rămineam mai de

Imagine obișnuită la Întreprinderea de mașini grele București. Ală
turi de muncitorul experimentat, tinărul abia venit de pe băncile 
școlii deprinde „secretele” muncii practice, ale stăpinirii modernelor 
utilaje și tehnologii. In fotografie - o secvență din programul de in
struire practică a viitorului strungar Romeo Fleșcă, indrumat de 

strungarul Arion Minzu. Foto : Sandu Cristian

Cu deosebire fn campania de 
toamnă, cind se string roadele unui 
an întreg, roade care însumează 
milioane de tone, toți cei care lo
cuiesc la sate au obligația de mare 
răspundere de a participa activ la 
culesul, transportul și depozitarea 
produselor agricole, la efectuarea 
celorlalte lucrări agricole. în inte
resul economiei naționale, ai oa
menilor muncii din agricultură 
este ca intreaga recoltă să fie 
strinsă și depozitată in timp scurt 
spre a se evita orice pierdere, să 
fie încheiate cit mai repede și la 
nivel calitativ inalt insâminfările 
de toamnă, astfel incit să fie puse 
temelii puternice viitoarei recolte. 
Aceasta impune ca organele și or
ganizațiile de partid, consiliile 
pcpulare să acționeze cu cea mai 
mare răspundere și perseverență 
in vederea mobilizării la cimp, in 
grădini, livezi și in vii a tuturor 
forțelor din agricultură, a tuturor 
locuitorilor de la sate. muncin- 
du-se din zori și pină seara tirziu 
și chiar noaptea acolo unde este 
nevoie. Cantitățile de produse — 
porumb, cartofi, sfeclă de za
hăr, legume, fructe și stru
guri — care au mai rămas de 
strîns și pus la adăpost fiind foar
te mari, este binevenit sprijinul 
oamenilor muncii de la orașe, al 
studenților și elevilor. Nu trebuie 
uitat nici o clipă că la plămădirea 
recoltei au contribuit atit lucrătorii 
ogoarelor prin activitatea lor de zi 
cu zi, cit și oamenii muncii din 
industrie, care asigură mașini și 
unelte agricole, îngrășăminte chi
mice. Recolta e a poporului și în

tregul popor este interesat ca ea 
să fie strinsă la timp și fără pier
deri. Este obiectivul săptăminii 
care urmează.

Făcind un bilanț ai realizărilor 
la zi în ce privește efectuarea lu
crărilor de sezon, citeva cifre sînt 
deosebit de edificatoare. Pină in 
seara zilei de 2 octombrie, porum
bul a fost recoltat de pe 55 la 
sută din suprafața cultivată, soia 
84 Ia sută, cartofii 90 Ia sută, iar 
sfecla de zahăr 37 la sută. De ase
menea, griul a fost insămintat in 
proporție de 49 la sută.

Cu prioritate se impune cerința 
de a se impulsiona Ia maximum, 
în aceste zile, culesul, transportul 
și depozitarea porumbului, astfel 
incit această lucrare să se încheie 
în săptămină următoare. Organele 
județene de partid și consiliile 
populare au datoria ca. pe baza 
evaluărilor făcute, care fac posi
bilă cunoașterea exactă a nivelu
lui recoltei, să acționeze energic in 
vederea stringerii ei în totalitate 
și depozitării în cele mai bune 
condiții spre a se evita orice pier
deri.

în Interesul bunei aprovizionări 
a populației este necesar să fie 
bine organizate culesul și livrarea 
legumelor, cartofilor și fructelor. 
Timpul înaintat și în continuă ră
cire impune să fie strinse din gră
dini și livezi toate legumele și 
fructele, nimic să nu se piardă.

Pe același plan al urgențelor 
acestor zile se află și insămînțarea 
griului — lucrare ce trebuie în
cheiată, in toate unitățile agricole, 
in toate județele — pină la 10 oc

tombrie. Or, așa cum rezultă din 
datele furnizate de Ministerul A- 
griculturii, griul mai este de însă- 
mințat pe mai bine de jumătate 
din suprafața prevăzută a se cul
tiva. lucrarea fiind întîrziată toc
mai în județele colinare, unde in- 
sămînțările trebuie încheiate mai 
devreme. Pentru încadrarea însă- 
mînțării griului în limitele terme
nului stabilit este necesar să se 
muncească și noaptea la arături și 
pregătirea terenului. Există condi
ții — ultimele ploi au umezit 
solul — ca pină ,1a sfîrșițul săp
tăminii care urmează semănatul 
griului să se încheie pe toate su
prafețele.

Grăbirea lucrărilor agricole de 
toamnă — așa cum a subliniat con
ducerea partidului — presupune o 
amplă participare la munca in 
cimp, în grădinile de legume, in vii 
șl livezi a tuturor locuitorilor de 
la sate, o temeinică organizare a 
intregii activități. Și astăzi, dumi
nică, toți locuitorii satelor, in spri
jinul cărora au venit numeroși oa
meni ai muncii din întreprinderi 
și instituții, au datoria față de re
colta acestui an, față de recolla vi
itoare să muncească neobosit la 
cules, la efectuarea celorlalte lu
crări de sezon. Prin bună organi
zare și amplă participare să fie 
o zi normală de lucru pe toate 
ogoarele țării. De asemenea, în 
fiecare zi din săptămină care ur
mează să se acționeze energic în 
vederea bunei desfășurări a tu
turor lucrărilor agricole de toam
nă spre a se înregistra ritmuri 
înalte la recoltare și insămînțări.
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- intensificat la maximum! -încheiat la termenul stabilit!
STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI STADIUL ÎNSĂMÎNTĂRII GRÎULUI
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Pînă la data de 2 OCTOM
BRIE, porumbul a fost cules 
de pe 1 151 400 HECTARE, 55 
LA SUTĂ din suprafața cul
tivată. Cifrele înscrise pe har
tă reprezintă, în procente, 
realizările din județe. Stadiul 
lucrărilor indică pentru a- 
ceastă perioadă, atît pe an
samblu, cît și în multe județe, 
o serioasă rămînere în urmă 
la recoltare. Aceasta impune 
pentru perioada următoare 
măsuri ferme, acțiuni hotărîte 
pentru intensificarea la maxi
mum a ritmului de lucru. 
Esențial este să se asigure 
pretutindeni o și mai puter
nică mobilizare a cooperato
rilor, a tuturor locuitorilor de 
la sate la strîngerea și depo
zitarea recoltei.
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Pînâ la data de 2 OCTOM
BRIE, griul a fost semănat pe 
1 184 000 HECTARE, 49 LA 
SUTĂ din suprafețele prevă
zute. In harta alăturată este 
înfățișat stadiul însămînțări- 
lor, în procente, pe județe. 
Față de perioada în care ne 
aflăm, rezultă că semănatul 
este mult rămas în urmă, cu 
deosebire în județele din 
zona colinară, din centrul și 
nordul țării. Pentru accelera
rea ritmului de lucru este ne
voie ca la arat, pregătirea 
terenului și semănat să se 
lucreze cu forțe sporite, în 
două schimburi și în schim
buri prelungite, astfel încît în 
toate zonele și în toate jude
țele însămînțarea griului să 
se încheie la termenele stabi
lite.
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BISTRIȚ A-

năsAud

In livezi
- mii de

Livezile unităților agricole 
din județul Bistrița-Năsăud sînt 
încărcate de roade. Nu ca în 
anul trecut, dar sînt fructe des
tule, pe care acum le culeg coo
peratorii și lucrătorii din unită
țile agricole de stat, cărora li 
s-au alăturat și peste 7 000 
elevi. Am urmărit vreme de 
două zile felul in care se des
fășoară munca in ferma pomi
colă nr. 1 a I.A.S. Jelna, pre
cum și în cadrul fermei mixte 
a cooperativei agricole Viișoara.

La Jelna am găsit în plină 
activitate peste 350 culegători, 
iar la Viișoara — 140. Așa cum 
s-a stabilit de către comanda
mentul agricol județean, la în
ceput sînt culese fructele des
tinate păstrării, iar după aceea 
se string și cele pentru indus
trializare. De fapt, în cadrul 
depozitului întreprinderii jude
țene de valorificare a legume
lor și fructelor de la Bistrița, 
a cărui capacitate de depozitare 
a fost dublată în acest an. pînâ 
în seara zilei de 2 octombrie 
au fost puse în celule cu atmos
feră controlată 450 tone mere.

Așa după cum ne-a spus di
rectorul stațiunii de cercetare 
și producție pomicolă Bistrița, 
inginerul Nicolae Drăgan —_a- 
ceastă unitate coordonind în
treaga activitate din pomicul
tura județului — actuala cam
panie a fost atent pregătită, atît 
sub aspectul participării la 
muncă, cît și al asigurării am
balajelor necesare și a mijloa
celor de transport.

Finalul actualei săptămîni a 
coincis cu o sporire a ritmului 
la culesul fructelor. Sîmbătă, in 
sprijinul agricultorilor au venit 
peste 3 000 de oameni ai mun
cii din 50 de întreprinderi și in
stituții din Bistrița. Beclean și 
Năsăud. Tot atiția sînt așteptați 
și azi. duminică. De asemenea, 
în următoarele zile, cîte 1500 
de muncitori se vor afla pe o- 
goare și în livezi pentru a con
tribui la punerea la adăpost a 
recoltei. Tocmai de aceea, este 
de așteptat ca cel tîrziu pînă la 
15 octombrie, așa cum prevede 
de altfel programul județean, 
întreaga cantitate de fructe să 
fie adunată și depozitată.

Gheorqhe CRIȘAN

Intrucît pulsul culesului se 
simte la livrarea produselor, am 
urmărit cum se desfășoară ac
tivitatea la baza de recepție 

Giurgiu-Nord. împreună cu ac
tivistul de partid Dumitru Cris- 
tea, împuternicit al comitetului 
județean de partid, parcurgem 
traseul celor trei puncte princi
pale de preluare mecanică. 
Aflăm că. zilnic, aici se preiau 
circa 500 tone porumb. „In baza 
noastră livrează porumbul 13 
unități agricole din zonă — ne 
spune Paul Constantin, șeful 
bazei. Dispunem de tot ce este 
necesar pentru a recepționa o- 
perativ tot porumbul care se 
aduce în fiecare zi. Nici un 
mijloc de transport nu stațio
nează mai mult de o jumătate 
de oră".

La Vedea, cooperativa agrico

r 

ț

ț

CUM S-A LUCRAT
LA RECOLTAREA PORUMBULUI 

în ziua de 2 octombrie
Suprafața Suprafața

In județe rămasă culeasă
din zona 1 de recoltat la 2 octombrie

-în hectare — - in hectare -

1. Timiș S3 853 4512
2. Galați 17 342 4 505
3. Bihor 33 760 3 210
4. Dîmbovița 14 782 3 049
5. lași 24 286 3 019
6. Satu Mare 29 250 2 974
7. Neamț 17 818 2 227
8. Argeș 4 762 1 770
9. Botoșani 39 458 1 597

10. Prahova 12 235 1 520
11. Buzău 27 720 863

Față de ziua precedentă, pe 2 OCTOMBRIE ritmul cu
lesului la porumb a crescut in intensitate, producția fiind 
strinsă de pe 77 239 HECTARE. După cum reiese și din 
tabelul de mai sus, in unele judele viteza a atins un ni
vel ridicat. Totuși, în alte județe realizările se situează 
cu mult sub posibilități și, mai ales, nu corespund cerin
ței privind încheierea la timp a culesului. Numai prin 
concentrarea la recoltat a forțelor necesare și folosirea 
din plin a timpului de lucru este posibil ca întreaga pro
ducție de porumb să fie strinsă și nusă la adăpost în cel mai scurt timp și in cele mai bune condiții.

lă are baza de recepție în veci
nătate. Președintele unității, 
Nicolae Bădoi. ne asigură că 
pînă la 10 octombrie întreaga 
recoltă de porumb de pe cele 
872 hectare va fi strinsă și de
pozitată în bune condiții. 
Faptele de muncă confirmă cele 
spuse. In cîmp sute de oameni 
culeg manual porumbul, iar la 
transport sînt folosite 18 mij
loace mecanice, fiecare reali- 
zind zilnic, în medie, cîte 4—6 
curse. Ca atare, se transportă 
zilnic circa 300 tone porumb.

în timpul raidului aflăm că 
la cooperativa agricolă din Let
ca Nouă s-a și încheiat recolta
rea porumbului pe toate cele 
603 hectare. întreaga producție 
a fost strinsă și transportată cu 
forțe și mijloace proprii.

Sînt exemple care trebuie ur
mate îndeaproape. Spunem a- 
ceasta întrucît în unele unități 
s-au creat decalaje între recol
tare și transport. Și nu întîm- 
plător. Unele mijloace de trans
port, venite din județele Brașov 
și Vrancea. nu sînt bine folosi
te. Ne referim îndeosebi la cele 
repartizate cooperativelor agri
cole Remuș, Prundu, Vlașin 
etc., unde, din lipsă de organi
zare și supraveghere, conducăto
rii auto se ocupă cu alte tre
buri. Din această cauză ei nu 
realizează decît una-două curse 
pe zi la transportul recoltei din 
cimp. De asemenea, se constată 
numeroase defecțiuni la autoca
mioanele aduse din județul 
Vrancea.

Ion MANEA

Elevii - 
la examenul 

hărniciei
Alături de oamenii muncii 

de la sate, elevti și studenții 
dau in aceste zile un ajutor 
prețios, la strîngerea și depo
zitarea recoltei. Entuziasmul

■f
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*
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*

lor tineresc aduce un plus de 
vigoare timpurilor, grădini
lor. livezilor, viilor. Publi
căm mai jos citeva secvențe 
semnificative pentru calita
tea muncii patriotice, desfă
șurată in zone agricole de 
primă însemnătate.

IALOMIȚA
Elevii din școlile și liceele 

ialomițene care se află în 
practica agricolă constituie un 
sprijin important in susți
nerea campaniei de toamnă. La 
I.A.S.-urile Stelnica, Bordușani, 
Făcăeni — din incinta Indiguită 
dintre apele Dunării si Borcel — 
și Bărăganu s-au constituit ta
bere de muncă, adevărate șan
tiere pe frontul stringerii recol
tei. Elevii claselor al IX-a — a 
XI-a din liceele de matemati- 
că-fizică, construcții și chimie 
din municipiul Slobozia, con
strucții căi ferate Fetești sînt 
la culesul porumbului, la depă- 
nusat și la încărcarea mijloa
celor de transport Colegele lor 
recoltează si sortează legume. 
De altfel, cel mai mare număr 
de elevi acționează în grădini, 
acolo unde legumele de sezon, 
în special tomatele si ardeioa- 
sele, trebuie grabnic culese 
pentru înlăturarea deprecieri
lor. La ferma nr. 12 de la I.A.S. 
Bărăganu. 200 elevi de la Liceul 
industrial de construcții căi fe
rate Fetești recoltau zilnic a- 
proape 80 tone de legume. De 
altfel. între elevii Liceului in
dustrial de construcții căi fe
rate Fetești și elevii Liceului 
de matematică-fizică din Slobo

zia, aflatî la ferma nr. 11 (cu 
profil legumicol) de la aceeași 
unitate, există o adevărată în
trecere în muncă.

Despre munca elevilor desfă
șurată în unitățile agricole din 
zona orașului Urziceni ne-a 
vorbit chiar primarul, Alexan
dru Culina: „Elevii de la șco
lile generale (clasele VI—X) au 
ajutat cu hărnicie la recoltarea 
porumbului, la depănușarea 
stiuleților si în grădinile de le
gume. In funcție de specialita
te, colegii lor mai mari (clase
le a XI-a și a XH-a) din ca
drul liceului agroindustrial și 
din ultimul an de la școala pro
fesională lucrează direct pe 
tractor la executarea arăturilor, 
la discuit și la mutarea aripi
lor de ploaie pentru irigarea 
suprafețelor ce vor fi în curînd 
lnsămînțate cu orz si grîu. De 
altfel. întreaga muncă ne care 
o desfășurăm în agricultură cu 
elevii se constituie nu numai 
Intr-o școală a muncii, dar si 
într-un prilej de îmbogățire a 
cunoștințelor acestora, de călire, 
de formare ca oameni, ca viitori 
muncitori".

Mihal VIȘOIU

BUZĂU
In actuala campanie de toam

nă. după cum ne spunea Geor- 
geta Nicolescu. inspector gene
ral al Inspectoratului școlar ju
dețean Buzău, sint angrenați la 
culesul roadelor 21 600 elevi.

Iată citeva secvențe din aces
te amfiteatre ale muncii sur
prinse în cea de-a doua săptă- 
mină de practică a elevilor bu- 
zoieni.

Cei 1 350 de elevi ai Liceului 
industrial nr. 1 din municipiul 
Buzău lucrează în fermele viti
cole și pomicole de la Săhăteni, 
Pietroasele, Sudiți, Aliceni, Nă- 
eni, Cindești, precum și in cele 
legumicole de la Lipia. Direc
torul liceului, profesorul Vasile 
Anghel, ne-a spus : „Pen
tru a strînge repede și fără 
pierderi recolta de struguri, 
fructe și legume de pe suprafe
țele care ne-au fost repartiza
te pentru cei 550 de elevi care 
muncesc și sint cazați la Săhă
teni și Pietroasele am organizat 
activitatea in două schimburi. 
Am creat în acest fel posibilita
tea ca elevii să lucreze o peri
oadă mai mare din zi. Ca și in 
toamna trecută, cind lioeul nos
tru a realizat beneficii in va
loare de peste 400 000 lei, am 
organizat o frumoasă și eficien
tă întrecere utecistă pe clase și 
formații de lucru".

Trecind prin aceste amfitea
tre ale recoltei, unde se susțin 
primele examene ale hărniciei, 
dăruirii și responsabilității ele
vilor, am poposit și în fermele 
întreprinderii de producere și 
industrializare a legumelor și 
fructelor Rîmnicu Sărat. Apre
cierea beneficiarului — ingine
rul Gheorghe Petcu, directorul 
întreprinderii — ne scutește de 
orice alte comentarii : „In fer
mele legumicole sîntem spriji
niți de 1 000 elevi, iar în secți
ile de industrializare de încă 
600. De la bun început, toți s-au 
integrat perfect in fluxul speci
fic activității întreprinderii 
noastre și. zilnic, își depășesc 
normele stabilite".

In fermele viticole ale între
prinderii agricole de stat Rim- 
nicu Sărat, 340 de elevi de la 
liceul agroindustrial se simt 
„ca la ei acasă" grație condi
țiilor foarte bune de cazare și 
masă asigurate de conduoerea 
întreprinderii. Zilnic, aoești e- 
levi recoltează 36 tone struguri 
de masă și pentru vinificație, 
realizind în același timn si o sor
tare ireproșabilă pe soiuri si des
tinații : export sau piața internă.

Secvențe de muncă asiduă, în
cununată de satisfacția datoriei 
împlinite. Tot atîtea dovezi ale 
deplinei angajări și entuziasmu
lui tineresc, care își găsesc co
respondent atît în planul reali
zărilor fizice, mai mari de la o 
zi la alta, cit mai ales în cel al 
educării prin muncă și pentru 
muncă.

Stelian CHIPER

TIMIȘ

forte 
însemnate 

concentrate 
la arat

„Pînă vineri, 2 octombrie, în 
județul Timiș arăturile pentru 
însămintările de toamnă au fost 
efectuate pe 92 la sută din su
prafața prevăzută — afirmă in
ginerul Marcel Urechescu, di
rector general al direcției agri
cole. Una din cauzele care au 
făcut ca această lucrare să în- 
tirzie o constituie neasigurarea 
unui front de lucru corespun
zător. ca urmare a faptului că 
circa două treimi din suprafe
țele destinate griului au fost 
ocupate cu premergătoare tîr- 
zii. în vederea încheierii grab
nice a arăturilor, astfel incit 
semănatul să se încadreze în 
limitele perioadei optime sta
bilite, au fost luate măsuri 
energice în vederea Intensifi
cării lucrărilor de recoltare a 
culturilor de toamnă si elibe
rare a. terenurilor. Peste 60 la 
sută din tractoare sînt folosite 
acum la arat. în două schim
buri și schimburi prelungi
te". întrucît este mult de 
arat, întregul personal din 
atelierele mecanice ale sta
țiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii a fost repartizat să 
lucreze pe tractoare. De aseme
nea. efectivele de mecanizatori 
au sporit cu un număr însem
nat de muncitori din industrie, 
precum și studenți de La facul
tățile de agronomie, mecanică 
agricolă si elevi de la școlile 
profesionale agricole aflați in 
practică. oare știu să mînu- 
iască tractorul.

Cezar IOANA

SIBIU

Realizările 
nu-s pe 

măsura... 
măsurilor

In județul Sibiu, pînă la 2 
octombrie, griul a fost însămin- 
țat doar pe 66 la sută din su
prafața prevăzută. Referitor la 
cauzele care au determinat 
această întîrziere și măsurile 
luate în vederea încheierii se
mănatului. inginerul Iosif Tu- 
tulea, directorul direcției agri
cole județene, ne-a spus : „Lipsa 
acută a precipitațiilor în con
dițiile unui teren podzolic și 
brun roșcat de pădure, caracte
ristic județului, a necesitat, la 
pregătirea patului germinativ, 
mai multe discuiri. De aseme
nea, amplasarea culturilor a 
fost astfel făcută incit griul să 
nu mai fie semănat după că
inase anul 3. Griul se va cul
tiva ne 16 000 hectare după po
rumb, sfeclă de zahăr și car
tofi — plante care eliberează 
terenul mai tîrziu. Există si 
cauze de ordin subiectiv, fapt 
dovedit de diferentele care 
există la însămintări atît între 
unitățile din același consiliu 
agroindustrial, cît și . între di
feritele consilii agroindustriale, 
diferentele situîndu-se între 

30—40 Ia sută. Comandamentul 
județean pentru agricultură a 
stabilit un program special de 
măsuri menit să ducă Ia spo
rirea vitezelor de lucru la arat, 
pregătirea terenului și semă
nat. astfel ca în următoarele 
2—3 zile această lucrare să se 
încheie. Ca urmare a unei am
ple mobilizări a forțelor, vi
neri, 2 octombrie, s-a încheiat 
recoltarea porumbului de pe 
toate suprafețele pe care ur
mează să fie însămintat griul. 
Ca atare, s-a putut trece la arat, 
în toate unitățile agricole fiind 
generalizate schimburi prelun
gite și de noapte. în același 
scop, mijloacele mecanice din 
unitățile oare au încheiat

CU CÎT A AVANSAT 
SEMĂNATUL GRIULUI 
în ziua de 2 octombrie

t

In județe 
din zona 
a ll-a

Suprafața 
rămasă 

de semănat 
- în hectare —

Suprafața semă
nată în ziua 

de 2 octombrie 
- în hectare —

1. Vaslui 18110 8 980
2. Cluj 15 102 3 780
3. Alba 10 095 3 365
4. Mureș 19 870 3 327
5. Vrancea 31 374 3 300
6. Bacău 18319 3 250
7. Sibiu 8 679 2 842
8. Hunedoara 8 278 2 087
9. Suceava 1 783

10. Vîicea 5 040 1 143
11. Covasna 2 580 720

*

*

I 
I

r

în ziua de 2 OCTOMBRIE, pe ansamblul țării au fost 
semănate cu grîu 177 500 HECTARE. Este un ritm de 
lucru bun, superior zilei precedente, care asigură prin 
menținerea lui încadrarea insămințării griului pînă la 
data de 10 octombrie. Totuși, este nevoie ca lucrările să 
fie mult urgentate in județele din zonele unde semăna
tul trebuia să fie încheiat. Din tabelul de mai sus re
zultă că în unele județe din aceste zone ritmul la semă
nat a crescut considerabil, ceea ce dovedește existența 
unor posibilități mari, insuficient folosite în celelalte județe.

această lucrare au fost dislocate 
și transferate în unitățile ră
mase în urmă.

Onuc NEMEȘ

TELEORMAN

Rezultate 
cu mult sub 
posibilități

C.A.P. Nenciulești. „Pornind de 
la neajunsurile din toamna tre
cută. acum nu admitem abatere 
de la normele de calitate — ne 
spune inginerul-șef. Nu însă
mânțăm decît în teren pregătit 
grădinărește". Fapte de muncă 
lăudabile. Vom vedea cum se 
vor reflecta în recolta ce va fi 
pusă pe cîntar în 1988.

Ținindu-se seama de starea 
solului, la cooperativa agricolă 
Mavrodin, pe 200 hectare, ară
tura a fost înlocuită cu două 
lucrări efectuate cu discurile 
grele pe diagonală, după care 
s-au executat alte două treceri 
cu discurile obișnuite. S-a asi
gurat astfel un bun pat germi
nativ. La fel s-a procedat la 
C.A.P. Peretu.

In consiliul agroindustrial 
Buzescu, principala problemă 

care rămîne de rezolvat pentru 
ca semănatul să se încheie in 
perioada optimă o constituie 
sporirea ritmului la pregătirea 
terenului. Este și motivul pen
tru care, îndeosebi La coopera
tivele agricole din Plosca și 
Peretu, unde lucrările sint în- 
tirziate, 6-au luat măsuri care 
vizează, în principal,' mărirea 
numărului tractoarelor repar
tizate la arat și organizarea de 
schimburi prelungite la efec
tuarea lucrărilor de pregătire a 
patului germinativ. în acest 
scop au fost antrenați și alți 
oameni ai muncii din alte sec
toare de activitate, care știu să 
minuiască tractorul. De altfel, 
asemenea măsuri se regăsesc și 

la nivelul județului și, mai 
ales, în consiliile agroindustria
le Drăgănești Vlașca, Turnu 
Măgurele, Videle, Crîngeni, Or
bească, Conțești.

Pentru că intensificarea însă- 
mînțării griului și încheierea in 
termenul stabilit depind acum 
de asigurarea unui larg front 
de lucru în fața semănătorilor. 
De altfel, pe ansamblul jude
țului, pînă în seara zilei de
2 octombrie, griul a fost insă- 
mințat doar pe 22 la sută din 
suprafețe, iar cu viteza de lu
cru realizată in aceeași zi —
3 425. hectare — ar însemna ca 
semănatul să se prelungească 
mult peste termenul stabilit.

Stan ȘTEFAN

VASLUI

Sprijin 
unităților 
rămase 
in urmă

„In unitățile agricole din ju
dețul Vaslui, cu toate eforturile 
depuse de mecanizatori și coo

peratori, datorită uscăciunii so
iului, arăturile și pregătirea 
patului germinativ s-au desfă
șurat foarte greu — ne spune 
ing. Ecaterina Cihodaru. direc
tor cu producția vegetală la 
direcția agricolă județeană. Ca 
atare, și semănatul cerealelor 
păioase nu a atins in toate con
siliile agroindustriale ritmul ne
cesar. La indicația comitetului 
județean de partid, a comanda
mentului agricol, s-a trecut la a- 
plicarea unor măsuri suplimen
tare, de natură a impulsiona lu
crările? Datorită transferului de 
utilaje între consilii agroindus
triale și unitățile agricole, spo
ririi numărului de mecanizatori, 
ceea ce a permis organizarea 
schimburilor prelungite, arătu
rile s-au încheiat pe întreaga 
suprafață de 121 512 hectare pla
nificate a fi însămîntate. In 
prezent, forțele sînt concentrate 
la pregătirea patului germina
tiv. lucrare efectuată pe 87 la 
sută din suprafață. Cu mijloa
cele de care dispunem, printr-o 
bună organizare, semănatul se 
va încheia în cel mult 3—4 zile. 
In acest scop acordăm un spri
jin sporit unităților agricole in 
care lucrările sînt rămase în 
urmă. Așa sînt cele din consi
liile agroindustriale Codăești. 
Vaslui. .Negrești. Ștefan cel 
Mare și altele, in care am diri
jat forțe mecanice suplimen
tare".

Petru NECULA

GORJ

Optimism 
tara 

acoperire
„Insămînțările în județul 

Gorj au întîrziat deoarece nu 
există suficient teren pregătit 
— susține directorul general al 
direcției agricole județene, ingi
nerul Mircea Prunariu. Am sta
bilit ca. in această toamnă, cea 
mai mare suprafață destinată 
culturii griului să succeadă 
după prăsitoare. îndeosebi po
rumb. Cu sprijinul biroului co
mitetului județean de partid au 
fost antrenate la culesul po
rumbului și eliberarea suprafe
țelor de coceni muncitori din 
mai multe unități industriale, 
astfel incit această lucrare s-a 
intensificat. Ca atare, sint crea
te condiții pentru desfășurarea 
în flux a aratului, pregătirii 
patului germinativ și însămin- 
țărilor. In această acțiu
ne complexă au fost an
trenați din sectoarele indus
triale încă 60 de mecanizatori, 
în toate unitățile s-a genera
lizat lucrul în două schimburi, 
fiind create toate premisele 
să incheiem la timp (? 1 n.r.) și 
in bune condiții insămînțările de 
toamnă".

Sînt măsuri fără îndoială 
bune. Dar optimismul directo
rului nu prea are acoperire. 
Pină pe 2 octombrie au fost se
mănate doar 43 La sută din su
prafețele cu grîu. Asta înseam
nă că ritmul trebuie foarte mult 
sporit.

Trebuie spus însă că există 
diferențe mari între diferite 
unități agricole în ce privește 
ritmurile de lucru la pregătirea 
terenului și semănat. într-o zi 
bună de lucru. în consiliul 
agroindustrial Rovinari s-au 
însămânțat doar 43 hectare. în 
consiliul Scoarța — 42 hectare, 
iar in consiliul Tîrgu Jiu — nu
mai 31 hectare. Puțin, foarte 
puțin, ceea ce explică rămînerile 
mari în urmă pe ansamblul ju
dețului.

Dumitru PRUNA
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Răspundere muncitorească, j 
muncă bine organizată pentru ș 
ÎNDEPLINIREA PLANULUI

PRODUSE CU PERFORMANȚE

TEHNICE SUPERIOARE

Colectivul de oameni al 
muncii de la întreprinde
rea de mașini-unelte și 
agresate din Capitală în
scrie noi și semnificative 
success in cronica întrece
rii socialiste. Astfel, mun
citorii din secția mașini 
de rectificat, paralel cu 
realizarea exemplară a 
tuturor Indicatorilor de 
plan, fizici și valorici, ac
ționează cu maximă răs
pundere pentru innoirea 
si modernizarea produc
ției prin introducerea în 
fabricație a unor utilaje 
cu performante competi

tive pe olan mondial. în 
aceste zile au fost finali
zate lucrările de montaj 
la un nou utilai cu înalti 
parametri tehnici. Este 
vorba de mașina de rec
tificat axe cu came, ne
cesară industriei construc
toare de autoturisme.

în fotografie, muncitorii 
Grigore Constantin, lăcă
tuș. Ghiță Ștefan, lăcătuș, 
și Stelian Lupu. rectifica
tor. finalizînd unul din 
aceste produse destinat 
beneficiarilor interni.

Sandu CRISTIAN

ASIGURAREA BAZEI ENERGETICE
X

I

7
Apropierea sezonului rece pune în fața minerilor cerința unei tot 

mai ample mobilizări în vederea extragerii și livrării unor cantități spo
rite de cărbune. Aceasta cu atit mai mult cu cit în unele unități s-au 
acumulat o seamă de rămineri in urmă în îndeplinirea sarcinilor de 
plan, care trebuie recuperate in întregime in perioada următoare. Ne-am 
referit și cu alte ocazii la eforturile depuse în cadrul Combinatului mi
nier Rovinari — cel mai puternic perimetru carbonifer al țării — pentru 
asigurarea ritmică a cantităților de lignit energetic necesare bunei func
ționări a termocentralelor. Relevînd experiența bună dobindită, remar
cam faptul că stă in puterea minerilor de aici ca. printr-o temeinică 
organizare, prin folosirea judicioasă a potențialului tehnic de care dis
pun. să realizeze exemplar sarcinile de Plan pe anul 1987. Cum se pre
zintă situația, cum se acționează acum pentru sporirea producției de 
cărbune 7 Iată tema anchetei de față.

...Zi de început de octombrie, zi 
bună de lucru pentru mînuitorii gi
ganticelor „uzine pe șenile" din ma
rile cariere de lignit ale Gorjului.
Am poposit pentru inceput în mij
locul minerilor de la Gîrla, unitatea 
care a lansat chemarea la întrecere 
pentru obținerea in 1987 a unor pro- 
ducții-record de cărbune. I-am aflat 
aici, la treabă. încă din zorii zilei, 
pe harnicii brigadieri Vasile Vlădoia- 
nu, Grigore Cotan, Constantin Vlă- 
doianu, pe șeful carierei, ing. Ion 
Carcalicea. Pretutindeni se muncea 
intens, cu toată grija ca oamenii și 
utilajele să dispună de tot ce este 
necesar pentru a asigura fluxul neîn
trerupt al producției de cărbune. 
Despre munca oamenilor și rezulta
tele obținute ne-a vorbit succint mi
nerul Constantin Vlădoianu : „De 
curind am rotunjit la două milioa
ne de tone cantitatea de lignit ex
trasă în acest an din perimetrul nos
tru. din care mai bine de 230 000 
tone peste sarcinile de plan. Circa 
jumătate din această cantitate a fost 
realizată chiar de echipajul utilaju
lui pe care il conduc, excavatorul 
1 400-02, dar nivelul producției este 
și consecința eforturilor altor forma
ții, care ne-au asigurat front conti
nuu de excavare în cărbune. Des
fășurarea in flux a activității noas
tre depinde de buna funcționare a 
fiecărui utilaj, a fiecărui circuit 
transportor, ceea ce impune perma
nent ordine, disciplină, intervenții 
prompte și de calitate. Pe parcursul 
anului am executat și o serie de 
operații tehnologioe — inversări de 
flux, secționări de benzi, ripări, geo- 
metrizări de trepte — care au dus 
la creșterea indicilor de folosire in
tensivă și extensivă a utilajelor cu 
peste 10—15 la sută. în acest fel 
am reușit- să depășim lună de lună 
sarcinile de plan atit la steril, cit și 
la extracția cărbunelui. Sintem ho- 
tăriți si pregătiți ca în preajma Con
ferinței Naționale a partidului să 

realizăm integral sarcinile de plan 
pe 1987."

Asemenea preocupări si rezultate 
nu sînt singulare. Brigadierul Con

CĂRBUNE 
DE CALITATE! 
Cum răspund minerii din bazinul

Gorjului acestei cerințe 
majore a energeticienilor

stantin Căldărușe. de la cariera Tis- 
mana II, realizează deseori cu echi
pajul său producții zilnice de peste 
15 000 tone cărbune. Alte formații de 
lucru de Ia carierele Tismana I și 
Rovihari-Est obțin constant volume 
medii lunare de peste 350 000 mc 
masă minieră excavată și transpor
tată. Am nominalizat doar aceste 
exemple pentru că ele sînt locali
zate în unitățile de bază din cadrul 
întreprinderii miniere Rovinari, al 
cărei colectiv de muncă a dobîndit 
o bună experiență in realizarea șl 
depășirea ritmică a sarcinilor de 
Îilan. Un argument concludent : pînă 
a această dată, harnicii mineri de 

aici au extras suplimentar 250 000 
tone cărbune și efectuat peste 3 mi
lioane mc excavații. Experiența mi
nerilor de la Rovinari demonstrează 

că rezultatele bune se obțin insă nu
mai atunci cind eforturile formațiilor 
de lucru se împletesc permanent cu 
organizarea riguroasă a întregii ac
tivități. cu o gîndire tehnică temei
nică. Pe un drum bun în acest sens 
se situează și colectivul întreprin
derii miniere Pinoasa, unde se des
chide cea mai mare carieră din ba
zinul gorjean.

Eforturile responsabile ale colecti
velor de oameni ai muncii din cele 
mai multe unități extractive — pon
derea de bază, peste 85 Ia sută, de- 
ținînd-o extracția prin cariere — au 
făcut ca. după nouă luni, ne an
samblul combinatului minier Ro
vinari să se extragă o canti
tate de cărbune cu două mi

lioane tone mai mare față de aceeași 
perioadă a anului trecut și să se 
execute un volum de excavații su
perior cu aproape 10 milioane me
tri cubi, in condițiile în care a 
fost utilizat același potențial teh
nic. Și totuși, rezultatele obținute 
nu pot fi apreciate ca satisfăcătoare 
atit timp cit pe ansamblul combi
natului se înregistrează o restanță 
de peste un milion și jumătate tone 
lignit. Practic. întregul volum de 
restanțe se localizează în trei între
prinderi miniere : Roșia, Peșteana și 
Urdari. Există cumva vreo justifica
re pentru aceste rămineri în urmă 1 
Dună încheierea primului trimestru, 
cind. spre pildă, întreprinderea mi
nieră Peșteana raportase o însem
nată producție suplimentară de căr
bune, directorul de aici, inginer Ion 

Dijmărescu, evaluînd posibilitățile 
colectivului, oferea asigurări privind 
îndeplinirea necondiționată a sarcini
lor de plan pe acest an. „Esențial 
este — aprecia directorul — să ne 
organizăm bine munca, să manifes
tăm permanent grijă față de utilaje, 
să efectuăm la timp și de calitate 
lucrările programate la cele 9 flu
xuri tehnologice". Dar promisiunile 
și angajamentele au fost uitate : la 
această dată, întreprinderea de Ia 
Peșteana, dotată cu cele mai moder
ne utilaje, trece în tontul său și al 
combinatului minier o restanță de 
aproape 600 000 tone cărbune. Drept 
explicații, se invocă numărul mare 
de stagnări în funcționarea excava
toarelor cu rotor, determinate de 

felurite defecțiuni electrice și meca
nice, ruperi ale benzilor de trans
port etc.

La întreprinderea minieră Roșia, 
care înregistrează și ea o restanță 
ceva mai mare decît cea de la Peș
teana, factorii de conducere „justi
fică" situația necorespunzătoare prin 
același vechi argument : la cariera 
de bază, Roșia-Jiu, se execută încă 
lucrări de deschidere, fapt ce nu 
asigură continuitatea necesară în ex
tracția cărbunelui. Numai că, deși 
în perimetrul carierei sînt concen
trate 10 excavatoare cu rotor de 
mare capacitate, nici măcar la des- 
copertă nu se realizează sarcinile 
planificate, acumulindu-se și aici o 
restantă de circa 3 milioane metri 
cubi masă minieră. „Nerealizarea vo
lumelor planificate la descopertă — 

se specifica într-o recentă analiză a 
consiliului oamenilor muncii — se 
datorește in principal calității slabe 
a lucrărilor de revizii și reparații, 
lipsurilor organizatorice proprii, pre
cum si indisciplinei personalului de 
deservire de pe liniile tehnologice 
de excavare și haldare." Fără comen
tarii !

Toate aceste neajunsuri se află in 
atenția conducerii combinatului mi
nier și se depun eforturi stăruitoare 
pentru eliminarea lor, pentru asigu
rarea premiselor necesare in vederea 
sporirii producției de cărbune in fie
care mină și carieră. Referitor la 
măsurile ce se întreprind în acest 
sens, directorul tehnic al Combina
tului minier Rovinari. ing. Constan
tin Protesoiu, ne-a precizat :

— în ultima parte a anului sînt 
antrenate în procesul de extracție 
peste 35 de excavatoare cu rotor. 9 
abataje frontale în subteran și 6 
puncte de lucru în microcariere, adi
că forțe suficiente pentru a ne rea
liza sarcinile de plan. La fieca
re din aceste capacități de pro
ducție există probleme specifice, 
pe care căutăm să le soluționăm in 
bune condiții. La nivelul carierelor 
acționăm pentru punerea in ordine 
a tehnologiilor de excavare și halda
re, precum și pentru încheierea la 
timp a reparațiilor anuale. ’ Pînă 
acum s-au efectuat aceste lucrări 
la 24 excavatoare cu rotor și 12 ma
șini de haldat — in avans față de 
graficul anual — s-au revizuit cir
cuitele tehnologice, precum și utila
jele auxiliare. Calitatea reviziilor și 
reparațiilor, modul de întreținere și 
exploatare, operativitatea în inter
venții rămîn in continuare preocu
pări prioritare în atenția noastră. în 
acest scop, vom insista pentru ge
neralizarea experienței colectivului 
de la întreprinderea minieră Rovi
nari, unde 9 formații de pe excava
toare au reușit să realizeze volume 
medii lunare de excavare de peste 3 
milioane metri cubi. întreprindem o 
seamă de alte măsuri pentru asigu
rarea capacității de excavare și trans
port pe timp friguros. în consens cu 
aceste acțiuni, obiectivul nostru 
principal îl constituie ridicarea pro
ducției zilnice de cărbune la cel nu- 
tin 60 000 tone si asigurarea condiți
ilor necesare pentru sporirea ei în 
cel mai scurt timp.

Dumitru PRUNĂ
corespondentul „Scînteii”
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CĂPENI

sărmășag

mecanizare a extragerii 
foarte bune. (Sabin Cerbu).

către termo- 
probleme în perioada de iarnă.

cii“ de la întreprinderea minieră

Peste plan : 64 000 
tone lignit. Zoci de navete 
încărcate cu lignit de bună 

Centralei electrice din Borzești,

fapte de

Productivitate sporită 
în fiecare abataj. Ppnlrua 
răspunde prin noi 

muncă inflăcăratei chemări patriotice „Patriei cît mai mult căr
bune !“. și în minele din Valea Jiului se desfășoară o insuflețitoare 
întrecere, în cadrul căreia se întreprind largi acțiuni și inițiative. Drent 
urmare, șase unități miniere — Lonea, Paroșeni, Livezeni, Petrila-Sud, 
Valea de Brazi și Cîmpu Iui Neag — au încheiat luna trecută cu însem
nate depășiri de plan, care totalizează peste 4 300 tone cărbune cocsifi- 
cabil și energetic.

Este rezultatul firesc al creșterii productivității muncii în abataje 
—; ne preciza inginerul Bebone Costinaș. director cu producția la Com
binatul minier Valea Jiului. La minele Paroșeni, Livezeni și Valea 
de Brazi acțiunile întreprinse de continuă 
cărbunelui din. abataje dau rezultate

calitate iau în aceste zile drumul 
principalul beneficiar al unităților miniere din zona Baraoltului. Aici, 
la întreprinderea minieră Căpeni, a devenit, un fapt obișnuit ca zi de 
zi. lună de lună, cantitățile de cărbune livrate termocentralelor să 
depășească cifrele planificate. Astfel. în luna septembrie, minerii de 
la Căpeni au extras suplimentar peste 3 000 tone, rotunjind bilanțul 
realizărilor de la începutul anului și pînă in prezent la aproape 64 000 
tone lignit peste plan.

— Depășirea zilnică a cantităților planificate, crearea unui stoc 
considerabil de cărbune, ne spunea Marian Ștefan Ambrozie, președin
tele consiliului oamenilor muncii din întreprindere, va permite în 
continuare ridicarea ritmului de livrare a cărbunelui 
centrale, astfel ca acestea să nu aibă (Constantin Timaru).

Toate sectoarele 
sarcinile depășite. A de‘ 
venit un fapt obișnuit ca „orta- 

_ . _ „Sălajul" din Sărmășag să rapor
teze. lună de lună, depășirea sarcinilor de plan la extracția de căr
bune. La această dată, nici unul din cele șapte sectoare nu înregis
trează rămineri în urmă. Dimpotrivă. Toate au extras importante 
cantități de cărbune peste plan. Explicația 7

— Prima, precizează Nicolae Colțan, directorul adjunct al între
prinderii. se referă la organizarea de schimburi prelungite în ca
rieră în această perioadă, cînd timpul este încă favorabil. A doua se 
referă la reviziile și reparațiile utilajelor. Practic, fiecare utilai de 
schimb este apt să intre in funcțiune ori de cite ori este nevoie. A 
treia se referă la punerea în funcțiune înainte de termen a unui nou 
abataj frontal — 6 207 Ia sectorul minier Ip. Ca urmare a acestui 
fapt, depășirea de plan în acest sector se cifrează acum la 8 600 tone. 
Iar ne total întreprindere, producția de cărbune extrasă neste pre
vederile de plan a ajuns in prezent Ia 13 600 tone. (Eugen Teglaș)

■ '

EXPORTUL - SARCINĂ PRIORITARĂ
? Ș- . ; : î ? : ;

în primul articol pe această temă (publicat in ziarul „Scînteia" din 
2 octombrie a.c.) ne-am referit la unele din obiectivele atinse in primii 
trei ani de funcționare a sistemului de asigurare a calității la întreprin
derea bucuresteană „Electronica". Continuind prezentarea experienței 
acestei unități, vom insista in continuare asupra relației nemijlocite 
intre asigurarea calității și export.
Tehnica de calcul în sluj* 

ba ridicării calității. A?n cum 
menționam, în acest an se realizează 
prima revizie a manualului, după 
analiza critică a rezultatelor atinse, 
una din perfiecționările în curs de 
aplicare fiind sistemul informatic de 
conducere operativă a producției in 
secția montaj final televizoare. In 
ce constă, practic, acesta 7 Pe fieca
re linie de montaj sînt amplasate 
terminale cu tastatură simplă, cu 
ajutorul cărora muncitorii și contro
lorii de calitate introduc codificat in 
calculator toate defectele constatate, 
precum și cauzele acestora. Datele 
sînt preluate de un microcalculator 
„M-118" aflat chiar în secție și 
transmise spre prelucrare unui 
minicalculator „Coral", din centrul 
de calcul al întreprinderii. Astfel, 
se obține zilnic o situație a calității 
produselor fabricate, care permite 
cunoașterea în timp real a rezulta
telor producției și adoptarea promptă 
a măsurilor de corectare necesare. 
„Acest sistem conduce la intensifi
carea controlului interfazic și extin
derea controlului în lanț fără o spo
rire a eforturilor muncitorilor, ne 
spune Florea Apostol, șeful secției. 
Crește în același timp rolul maistru
lui și 1 se simplifică munca, deoarece 
el are permanent sub privire modul 
cum se desfășoară activitatea în 
echipă, prin intermediul monitorului 
său de control. Fără îndoială, sint 
stimulate interesul și răspunderea 
fiecărui muncitor pentru calitatea 
muncii, ceea ce conduce la o îmbu

nătățire — tot de ordin calitativ — 
în comportamentul și atitudinea 
sa". Sigur, perspectivele sînt deose
bite, dar. pentru a fi realizate efec
tiv, sistemul proiectat — și experi
mentat în prezent — trebuie să de
vină o realitate de zi cu zi a pro
ducției, asemenea celorlalte compo
nente ale sistemului de asigurare a 
calității.

In același sens și in pas cu 
evoluția internațională. In 
legătură cu alte direcții de perfec
ționare a sistemului de asigurare a 
calității, discutăm cu ing. Ion Stă- 
nescu, șeful compartimentului de 
resort din cadrul serviciului C.T.C. 
al întreprinderii :

— Actuala revizuire a manualu
lui de asigurare a calității — ne 
spune interlocutorul — este realiza
tă în conformitate cu un ordin din 
1986 al Ministerului Industriei 
Electrotehnice, care prevede apli
carea generalizată, în toate între
prinderile din minister, a unor 
sisteme de asigurare a calității. în 
•cazul nostru a trebuit să facem 
numai adaptarea la noile cerințe a 
unor structuri .gata constituite. Este 
vorba, pe de o parte, de măsuri orga
nizatorice, printre care se inscrie și 
stabilirea anumitor atribuții compar
timentului de asigurare a calității, 
însărcinat cu „gestiunea" întregului 
sistem, printre care : verificarea 
funcționării fiecărei proceduri, ana
liza rezultatelor, depistarea puncte
lor care necesită revizuiri.

— Deci, dacă am înțeles corect, 
compartimentul pe care il conduceți 
are, față de sistemul de asigurare a 
calității, rolul pe cape acesta din 
urmă il are față de întregul meca
nism de producție pe care îl asigu

La întreprinderea „Electronica" din Capitală 

0 demonstrație practică despre avantajele 
SISTEMULUI UE ASIGURARE 

A CALITATII
© Determinarea în timp real a calității producției cu ajutorul 
tehnicii de calcul © Optimizarea, pe termen lung, a costurilor 
calității ® Cit și cum să cheltuiești pentru a fi competitiv pe 

piața externă

ră calitativ. Ce alte perfecționări de 
fond s-au adus sistemului 7

— în consens cu evoluția înre
gistrată pe plan internațional, vom 
pune un accent mai mare pe pro
cedurile care omologhează proiec
tele de execuție ale noilor produse. 
Practic, în noul sistem, documenta
ția pusă Ia dispoziție de atelierul 
de cercetare-proiectare este verifica
tă din toate punctele de vedere, por
nind de la parametrii tehnico-func- 
ționali prevăzuți, continuind cu mo
dul de elaborare a instrucțiunilor 

concrete de execuție și de control pe 
flux — care trebuie să fie foarte 
clare, la obiect și complete — și în
cheind cu adecvarea integrală a 
proiectului la condițiile concrete ale 
întreprinderii. Este adevărat, verifi

cările reclamă majorarea unor chel
tuieli din această etapă premergă
toare producției, dar, așa cum do
vedește cu claritate experiența acu
mulată pînă în prezent — la noi și 
în alte țări — în acest mod se reali
zează optimizarea, pe termen lung, a 
costurilor calității și, mai mult, se 
acționează direct pentru sporirea 
competitivității produselor noastre 
pe piața externă.

— Ce va însemna, practic, genera
lizarea sistemului de asigurare a 
calității în unitățile din Ministerul 
Industriei Electrotehnice 7

— Fără nici o exagerare, este sin
gura cale pentru a asigura un stan
dard corespunzător produselor in
dustriei românești de profil, iar 
pentru noi, ca beneficiari ai produ
selor realizate de multe întreprin

deri din minister — o șansă în plus 
de a obține produse de ridicat nivel 
tehnic și calitativ, cu care să putem 
ieși mai viguros pe piață. După pă
rerea mea, s-a pornit pe un drum 
adecvat, prin aceea că specialiștii cei 
mai bine pregătiți din domeniu 
coordonează unitar această acțiu
ne — și aș sublinia în context im
portanta consfătuirii desfășurate la 
Fieni în luna iunie, care a fost un 
adevărat instructaj de lucru, folosi
tor tuturor participanților, fie că 
dispun de un sistem de asigurare a 
calității, fie că abia îl construiesc.

Competitivitate înseamnă 
optimizarea calității și a 
Costurilor. Aceasta reprezintă e- 
sența opiniei exprimate de ing. 
Radu Călărașu, șeful serviciului 
C.T.C. (denumit in prezent conducă
torul calității — ca o expresie a im
portanței pe care a căpătat-o func
ția sa) :

— Nu este nici o noutate în faptul 
că, atunci cind vrei să exporți pe o 
anumită piață, trebuie să te adap
tezi condițiilor pretinse de acea pia
ță. Or, fiabilitatea este una din con
dițiile indispensabile pentru produ
sele noastre de export. Și nu întîm- 
plător, deoarece, pe piața britanică, 
de exemplu, reparația unui televizor 
costă aproape jumătate din prețul 
unui aparat nou. Așadar, prima con
diție pusă de importator este aceea 
a asigurării unei funcționări cores
punzătoare produsului livrat, penjru 
a minimiza cheltuielile generate de 
defectele produse în perioada de ga
ranție, fără a omite, desigur, nici 
faptul că încrederea cumpărătorului 
trebuie păstrată cu grijă...

— Observ că insistați asupra unor 
aspecte care țin de gestiunea cali
tății, utilizată de „Electronica" de 
peste 13 ani. Care este locul acestui 
mecanism în cadrul sistemului de 
asigurare a calității 7

— Gestiunea calității are în pri
mul rind un rol cognitiv, îti permi
te să adopți o strategie de piață. A 

Iată, așadar, modul concret prin care o metodă modernă de con
ducere a producției industriale — ce ciștigă tot mai mult teren, atit pe 
plan internațional, cît și Ia noi în țară — direcționează după principii 
științifice activitatea desfășurată în această întreprindere bucureșteană, 
oferind certitudinea unei perspective tot mal bune pentru calitatea și 
competitivitatea produselor sale.

Euqen RADULESCU

nu ști cît te costă obținerea unui 
produs de o anumită calitate în
seamnă, fără exagerare, o catastro
fă. Tot îa fel ca și... reducerea con
tinuă a acestor cheltuieli, fără a ține 
seama de implicațiile pe termen lung 
ale unei astfel de strategii. Or, în 
domeniul nostru de producție — 
poate mai mult decît în altele — 
poți „păcăli" un cumpărător o sin
gură dată, a doua oară nu mai cum
pără de la tine. De aceea, afirm 
răspicat că reducerea necontrolată a 
cheltuielilor pentru calitate se re
percutează, în final, asupra volumu
lui desfacerii. Ceea ce trebuie să 
facem este să optimizăm cheltuielile 
în raport cu calitatea, iar aici siste
mul de asigurare a calității, îm
preună cu subsistemul său econo
mic — gestiunea calității — joacă un 
rol esențial. Este foarte interesantă 
In acest sens experiența unui pro
ducător american de televizoare co
lor, care ajunsese, la un moment 
dat, în pragul falimentului. Atunci, 
timp de trei ani, s-au făcut in
vestiții masive în asigurarea calită
ții, aceste cheltuieli ajungînd să aibă 
o pondere de 30 la sută în totalul 
costurilor. Urmarea a fost că firma 
s-a redresat spectaculos, revenind la 
o poziție bună pe piață. Este și 
acesta un argument în favoarea 
strategiei pe care o urmăm și noi de 
a nu reduce cheltuielile pentru ca
litate, ci a le direcționa spre asigu
rarea proiectului optim, singura cale 
viabilă pe termen lung pentru a te 
menține în competiție.

Urmați-le

exemplul!

PRODUSE COMPETITIVE. Colectivul de la în
treprinderea de produse electrotehnice din Bistrița, una 
dintre cele mai mari unități productive de pe platfor
ma industrială a municipiului Bistrița, a livrat la export 
peste plan in cele trei trimestre care au trecut din acest 
an produse în valoare de peste 2 milioane lei. Este un 
succes care vorbește despre preocupare si responsabili
tate, despre buna organizare a producției și a muncii, 
despre materializarea practică a unei statornice preocu
pări în armonizarea parametrilor dotării tehnice cu o 
pregătire profesională fără cusur a oamenilor. Tocmai 
de aceea, atunci cind am aflat de dorința colectivului, 
exprimată de secretarul comitetului de partid, Voichi- 
ța Stan, si de directorul unității, ing. Valeriu Bodeanu, 
ca pină la Conferința Națională a partidului planul 
anual la export să fie realizat integral, iar in luna de
cembrie să se lucreze la comenzile anului viitor, an
gajamentele ni s-au părut pe deplin realizabile.

Dar aici nu se pune problema realizării ritmice a 
planului. întregul colectiv este preocupat in principal 

de calitate. Așa se și explică de ce absolut toate pro
dusele realizate in unitate sint intens solicitate la ex
port. Acest lucru se datorează și faptului că laboratoa
rele de probe sint echipate cu aparate de măsură și 
control moderne, produsele electrotehnice fiind încer
cate după cele mai avansate norme de fabricație. 
(Gheorghe Crișan).

TOATE COMENZILE - REALIZATE IN AVANS. 
„Producția pentru export realizată in avans — in con
diții superioare de calitate și eficiență", iată cuvîntul de 
ordine sub semnul căruia își desfășoară activitatea co
lectivele muncitorești din județul Dolj. Ferm hotăriți să 
întimpine Conferința Națională a partidului cu semnifi
cative fapte de muncă, oamenii muncii din toate unită
țile industriale cu sarcini la export, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, și-au înzecit efor
turile și preocupările pentru aplicarea neabătută in 
viată a programelor privind modernizarea producției 
și a tehnologiilor, pentru mai buna organizare și spe
cializare a producției destinate exportului.

— Astfel a fost posibil ca în perioada ce a trecut 
din acest an să fie realizată in devans o producție 
pentru export aferentă contractelor pe trimestrul IV 
in valoare de peste 305 milioane lei - ne spune tova
rășul Nicolae Nicolescu, instructor de specialitate la 
consiliul județean de control muncitoresc al activității 
economice și sociale. Printre altele au fost realizate 
in avans față de termenele contractuale 32 tractoare 
cu încărcător hidraulic, 4 locomotive diesel electrice 
de 2 100 CP, piese de schimb șt accesorii pentru trac
toare și mașini agricole in valoare de peste 10 mili
oane lei. Practic, contractele aferente pe 9 luni pe 
relația devize convertibile au fost realizate cu o lună 
mai devreme. (Nicolae Băbălău).

LIVRĂRI SUPLIMENTARE. Pentru muncitorii și 
specialiștii de la Întreprinderea de ferite Urziceni, rea
lizarea integrală a sarcinilor la export constituie o pre
ocupare prioritară. Astfel, in toate compartimentele și la 
fiecare loc de muncă sint cunoscute foarte exact sarci
nile ți obiectivele de îndeplinit, la zi și in perspectivă,

pentru realizarea lor acționîndu-se cu dăruire și ener
gie. Pentru ca întreaga producție destinată exportului sd 
fie livrată cu promptitudine și la inciți parametri ca
litativi, in fiecare secție și atelier procesele tehnologice 
sint permanent urmărite și controlate cu exigență de 
la lansarea comenzilor și pină la recepționate, pe fie
care operațiune în parte. La încheierea fiecărui 
schimb se analizează modul cum s-a îndeplinit produc
ția pentru export ți, în momentul cind a intervenit o 
deficiență, se stabilesc operativ măsurile tehnico-or- 
ganizatorice menite să contribuie la înlăturarea ei. 
Demn de subliniat este și faptul că producția de ex
port se realizează in cadrul unor ateliere specializate 
pentru export, iar comenzile sint executate pe firme 
și parteneri. Procedind in acest fel, Întreprinderea de 
ferite Urziceni a reușit să-și depășească sarcinile la 
export cu 1,5 la sută pe primele nouă luni din acest 
an. In prezent, s-a trecut la pregătirea producției con
tractate pentru anul viitor, cind partenerilor de peste 
hotare le-a fost oferită o gamă variată de produse din 
ferite, realizată la nivelul tehnicii de virf. (M. Vișoiu).
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Valoarea unei picături de apă

Școala patriotismului

Zile in șir au privit 
energeticienii vilceni 
pe firul Oltului, in 
sus, așteptind parcă 
acea clipă cind riul nu 
va mai arăta sărăcit 
de ape, sleit de pu
teri. încă din primă
vara acestui an au tot 
așteptat acea viitoare 
de ape care, strunite 
prin cele 16 baraje ale 
tot atitor hidrocentra
le, să înhame herghe
liile electrice ale a- 
gregatelor din centra
le și să pulseze in 
sistemul energetic na
țional cit mai multă 
energie electrică.

— Și totuși — ne 
spune inginerul Dumi
tru Alexe, directorul 
întreprinderii electro- 
centrale Vîlcea — n-a 
fost vorba de o aștep
tare cu miinile in sin. 
Încă de atunci, din 
primăvară, ne-am pus 
in mod tranșant între
barea : cum să înlătu
răm efectele lipsei de 
precipitații și, impli
cit, ale volumului re
dus de apă acumulată 
in lacuri ? O întreba
re care i-a frămintat 
pe cei mai mulți din
tre specialiștii noștri.

La prima vedere, 
răspunsul pare cit se 
poate de simplu : dră-

Culorile copilăriei
Pe un plic venit de 

departe scria doar 
atît : „Giurcani — 
România"... Dar să 
derulăm toată poves
tea :

„Totul a început 
acum zece ani. Pri
mele șevalete ne-au 
fost chiar ...băncile 
scolii. Iar culorile 
lc-am cumpărat prin 
vinzarea plantelor 
medicinale, a sticle
lor si borcanelor goa
le colectate de copii. 
A urmat apoi munca. 
Dublată de asimilarea 
unui limbaj plastic 
corespunzător, care să 
permită copilului co
municarea prin teh
nici și procedee adec
vate. A existat totul : 
ambiție, talent. me
diu prielnic..." Cuvin
tele acestea aparțin 
învățătorului Marin 
Rotaru, el însuși fiu 
al satului, inițiatorul 
și îndrumătorul aces
tui cerc al micilor ar
tiști.

Cercul „Elanul" din 
sațul Giurcani (de

muind fiecare picătu
ră de apă !

Da, dar cum ?
Tocmai această ulti

mă întrebare a solici
tat mult efort de gin- 
dire, de inventivitate.

Și, spre lauda spe
cialiștilor vilceni, s-au 
găsit nu una, ci mai 
multe modalități. Să-l 
ascultăm pe inginerul 
Traian Costin :

— împreună cu un 
colectiv din întreprin
derea noastră am con
ceput și realizat un 
generator de putere 
pentru verificarea re
gulatoarelor automate 
de turație electro- 
hidraulice. Pină acum, 
aceste verificări nece
sitau consum de apă 
fără să producă insă 
energie electrică. Or, 
in condițiile oferite de 
generatorul nostru, 
pornirile și opririle ro
toarelor de la agregate 
se efectuează conco
mitent cu producerea 
de energie electrică.

Din largul evantai 
de acțiuni tehnice, toa
te vizînd gospodărirea 
cu maximă răspunde
re a apei, consemnăm 
încă o reușită, ea 
avîndu-i ca autori pe 
inginerul Mihai Tore-

pe Valea ...Elanului) 
este cunoscut acum în 
peste zece țări ale 
lumii. Fapt semnifi
cativ : atunci cind, 
de curind, cercul a 
primit un important 
premiu la un concurs 
din îndepărtata Indie, 
pe plic scria doar 
atit : „Giurcani — 
România". Așadar, 
nici comuna (Gă
sești). nici județul 
(Vaslui). deoarece, 
considerau expedito
rii. după originalita
tea frumoaselor lu
crări trimise, autorii 
trebuie să fie binecu
noscut în tara lor. 
Dovadă că așa și este 
stă faptul că premiul 
a ajuns la destinație 
și s-a alăturat alto
ra din Cehoslovacia. 
Franța. Japonia și din 
alte țări unde micii 
pictori români au 
participat la expoziții 
și concursuri. Pe 
scurt, iată palmaresul 
copiilor de pe Valea 
Elanului în acest, de
ceniu de activitate a

„Scutul de argint"
Pentru bogăția sa acvatică, ora

șul Dorohoi avea ca emblemă. în 
Evul Mediu, un rac pe un scut de 
argint. Și azi 6e află aici oel mai 
mare iaz amenajat din țară : Drac- 
șani-Sulița, cu 550 hectare luciu de 
apă, plus alte 100 hectare pepiniere 
pentru crescătorii de crap. Despre 
frumusețea și răspunderile mese
riei lor nu uită să-ți vorbească nici 
un pescar din Dracșani, de la 
Tudor Trandafir, șeful fermei, la 
moșul de 80 de ani. Mihai Prisă- 
caru, cel mai vechi pescar din 
partea locului.

Știați ? Deși într-un teritoriu „de 
uscat", piscicultorii și pescarii din

Nu a fost 
nevoie decît de 
un singur apel

loan Lazăr, lăcătuș în sectorul II 
al minei Livezeni. a trecut de 
curînd printr-o grea cumpănă. 
Șansa salvării vieții Iul era una 
6ingură : transfuzie de singe ur
gentă și masivă. La laboratorul de 
recoltare și conservare a singelui 
din Petroșani s-a decis că ar fi 
nevoie de 20—25 donatori compati
bili. Dr. Virgil Martin își punea 
întrebarea firească dacă se vor 
găsi, intr-un timp atît de scurt, 
atîtia donatori.

Nu a fost nevoie decît de un 
singur apel adresat ortacilor, to
varășilor de muncă ai lui loan 
Lazăr. în primul moment s-au 
prezentat la centrul de recoltare 20 
de donatori. „Dar numărul celor 
care s-au oferit ca donatori de 
singe a crescut rapid la 70“ — ne 
spunea cu emoție secretarul comi
tetului de partid de la mina Live
zeni. Petru Pușcaș. „A fost necesar 
să intervenim pentru a opri fluxul 
oamenilor ce se ofereau ca dona
tori — ne preciza șeful laboratoru
lui. Pe cițiva i-am întrebat ce i-a 
determinat să se prezinte/Am pri
mit același răspuns : «Oricare in 
locul meu ar fi făcut la fel. E vor
ba de viața unui om»“.

Simplă și clară manifestare a 
sentimentului de întrajutorare 
omenească, a virtuților morale pro
prii omului societății noastre de 
azi. ’

Sabin CERBU

Această toamnă deosebit de se
cetoasă și pentru Bărăganul ialo- 
mițean a solicitat, din partea oa
menilor de pe frontul piinii, meca
nizatori și specialiști, eforturi deo
sebite. La realizarea arăturii adinei 
efectuată zi și noapte. în urma plu
gurilor cu scormonitor și a grape
lor se înălțau adevărați nori de 
praf, iar bulgării de pămint cu 
greu se fărimitau. Pămintul era 
parcă o gresie și cuțitele pluguri
lor trebuiau înlocuite cu altele, 
ascuțite după 15—16 ore de lucru 
în brazdă. Muncă anevoioasă, dar 
pe care „minerii de la suprafață", 
cei care scot aurul holdelor, au 
făcut-o fără preget. Și nu oricum, 
ci cu multă hărnicie și cu soluții 
ingenioase.

Pentru realizarea unui pat ger

DIN TOATĂ ȚARĂ, DIN TOATE ZILELE

țoiu și maistrul Nicolae 
Brăguș. Despre ce este 
vorba ? Despre urmă
rirea atentă a evacuă
rilor de apă prin sta
vile și clapete și, pe 
această bază, optimi
zarea cascadei de 
lacuri cu ajutorul cal
culatorului de proces 
instalat la sediul în
treprinderii. Acum, 
după aplicarea ei, mă
sura pare foarte sim
plă. Pe cit de simplă, 
pe atit de eficientă.

Am stăruit numai 
asupra acestor două 
exemple din multe al
tele, care atestă efor
turile de gindire, de 
creație și acțiune ale 
energeticienilor de la 
salba de hidrocentrale 
a Oltului. Izbînda lor 
este cu atît mai sem
nificativă, dacă avem . 
in vedere că, în con
dițiile vitrege ale a- 
cestui an, ei au înre
gistrat la 30 septem
brie pe „ecranul" pro
ducției cifra 530 mili
oane. Cifră care re
prezintă numărul kilo- 
waților/oră de energie 
electrică pulsați su
plimentar in acest an 
in sistemul energetic 
național.

Ion STANCIU

cercului: 350 de elevi- 
pictori au semnat nu 
mai puțin de 14 500 
desene. S-au obținut 
240 de premii indivi
duale și colective, pe 
plan național și inter
national.

Toți acești talentati 
pictori, despre care 
s-au pronunțat elo
gios critici de artă, 
sînt școlari în clasele 
I—IV. Deci șoimi ai 
patriei si pionieri. în
drumați cu pasiune 
de învățătorul Rota
ru. Ce oglindesc lu
crările lor ? Ne-o 
spune conducătorul 
cercului :

— Copiii desenea
ză anotimpurile, copi
lăria, oamenii, satul 
natal, munca și pacea. 
Lucrările lor sînt poe
zie și vis transpuse in 
culori culese din soa
re si flori, cu candoa
re. cu prospețime, cu 
ochi limpezi și miini 
înaripate.

Petru NECULA

Botoșani au făcut ca județul lor să 
realizeze cea mai mare producție- 
marfă de pește dintre județele cu 
ape interioare. Ba chiar au înre
gistrat recorduri de producție. în 
1986 au primit „Ordinul Muncii" 
clasa a Il-a.

Apropo de zicala „tăcut ca un 
pește" : peștele dă răspunsuri... de 
răsunet atunci cind piscicultorii se 
ocupă de el cu pricepere și hărni
cie. De pildă : numai de doi ani e 
dată in folosință o stație de re
producere. Dar ea va ajunge, in 
curind. la o capacitate de 50 mili
oane exemplare puiet. Ciclul de 
producție s-a scurtat de la 3 ani 
la 2 ani. O tehnică nouă de îngri
jire face ca, într-un an, un exem
plar să salte la un kilogram greu
tate.

Succese fără probleme ? Astă Iar
nă gheața, de 60 centimetri grosime, 
a fost înlăturată, zi și noapte, cu 27 
de agregate și o armată de oameni, 
în vară, secetă. Din lacurile deve
nite băltoace, puietul era dus cu 
autovivierele și deversat în iazu
rile cu apă mai multă. Și astfel, 
emblema cu... scutul de argint ca
pătă valori și înțelesuri noi.

Eugen HRUSCA

IVE 40
— Care este, ca să 

zic așa, noutatea de 
„ultimă oră" la între
prinderea de conduc
tori electrici emailați 
din Zalău ?

întrebarea am adre
sat-o inginerului-șef, 
loan Sitaru, care ne-a 
răspuns :

— Despre. conduc
toarele .ultrasubțiri și 
stația-pilot, ambele 
premiere tehnice in 
materie, ați scris de 
curind in „Scinteia", 
dar ultima... premie
ră de ultimă oră încă 
nu e cunoscută.

— Despre ce este 
vorba ?

— Este vorba tot de
* o premieră in dome

niul nostru, dar pină 
să ajungem să vorbim 
azi, aici, despre ea, a 
fost nevoie de multe 
zile și nopți de ne- 
odihnă, de căutări, în
cercări, experimentări.

Este o realizare deo
sebită, pe a cărei fișă 
tehnică, o frumoasă 
carte de vizită, se află 
înscrise la loc de cin
ste numele ingineru
lui loan Sabou și ale 
colaboratorilor săi din 
cadrul atelierului auto- 
utilări — Gheorolie 
Groza, Ion Linca-Pin- 
ca, Colcer Francisc 
Covacs loan.

— Cum se numește 
această premieră ?

— IVE 40 — 110 și 
se constituie intr-un 
răspuns prompt pe 
care l-am dat uneia 
dintre cerințele strin
gente ale industriei 
noastre electrotehnice. 
Detalii puteți afla la 
fata locului.

Și le-am aflat. Știți 
ce înseamnă IVE 
40—110 ?

tnseamnă instalația 
verticală emailat con
ductoare de bobina) in

Nici un efort nu-i prea mare
minativ conform cerințelor agro
tehnice, grapele cu disc și baiele 
grele din șină de cale ferată se do
vedeau neputincioase. Pentru mă- 
runțirea solului și spargerea bolo
vanilor se executau mai multe tre
ceri ale agregatelor in lung, in lat 
si in diagonală. Se muncea enorm, 
cu un consum mare de motorină.

în aceste condiții, specialiștii au 
decis folosirea tăvălugilor grei cu 
pinteni agresivi, niște colți din me
tal. sudați ne cilindri umoluti și 
care cintăresc 2—3 tone. Dar nu
mărul lor era insuficient, mai ales 
în unitățile I.A.S. Conducerea trus
tului I.A.S. Ialomița a făcut apel la 
toate unitățile din județ care pu
teau da o mină de ajutor la con
fecționarea operativă a tăvălugilor 
necesari. în numai două zile s-au

Precizări 
pe o posibilă 

etichetă
Aici, pe malul sting al Mureșu

lui. intre Joseni și Toplița. am dat 
piept, anul acesta, cu un februarie 
nemilos. De fapt, februarie al ori
cărui an vine, de obicei, aici, cu 
temperaturi de minus 30 de grade. 
Și, uneori, chiar mai scăzute. Atit 
de cunoscutul ..noi al frigului" in 
tara noastră... De aceea, și primâ- 
verile se instalează greu pe aceste 
locuri, foarte tirziu. incurcind lu
nile calendarului și rostuirea tre
burilor. în unele cazuri. Petru 
Tempca ne-a spus : „La mine in 
ogradă, nu ! Primăvara mea începe 
devreme. La sfirșitul lui făurar ră
sadurile mele de roșii, de vinete, 
de castraveți, de ceapă sînt mari. 
Le cresc în casă. în lădițe și ghi
vece. îndată ce se desgheață pâ- 
mîntul, pregătesc paturile germi
native. in solar mai întii, apoi in 
grădină, și le plantez. Veniți la 
toamnă să vedeți recolta și-om mai 
vorbi".

Da. am revenit acum. în toamnă, 
în satul Hodoșa. comuna Sărmaș. 
județul Harghita, ca oaspeți ai lut 
Petru Tempea. om cu binemeritată 
faimă de grădinar. Ne vorbește 
bucuros despre munca și pasiunea 
sa, despre rodnicia grădinii sale. 
La cei 70 de ani. e om cu putere 
de muncă și un nesecat optimism. 
De vreo 10 ani s-a dedicat grădi
năritului. Ne mărturisește că e în
deletnicirea si cea mai plăcută, si 
oea mai utilă pentru un om care 
a fost învățat să muncească și care 
nu vrea să se aleagă de pe urma 
toamnelor -doar cu... zborul cocori
lor. Trecem prin grădină. în mare 
parte rodul s-a adunat. E in că
mară, în borcane. Dar mai vedem 
vreji de castraveți înfloriți, mor
covi și păstirnac. care mai cresc; se 
mai dezvoltă incă in cele două so
larii ardeiul iute și gogoșarii, se 
mai coc roșii si vinete, iar pe stra
turile unde a fost ceapa a răsărit, 
în cultura a doua, salata verde. Vă- 
zîndu-le pe toate, ne-am încredin
țat că produsele grădinii lui Petru 
Tempea pot sta la loc de cinste in 
orice expoziție legumicolă. ..Poate 
că mi-ar place să le văd într-o ex
poziție, dar numai dacă s-ar scrie 
ceva anume pe etichetă. Oricum, 
eu le produc doar pentru gospodă
ria noastră, alcătuită si din familia 
fiului meu.

— Dar ce-ați vrea să scrie, pe 
etichetă ?

— Mai multe. Mai întii că-s pro
duse intr-un sat de lingă „polul 
frigului". Joseniul e la cițiva kilo
metri, pe Mureș, in sus. Apoi să 
se scrie și să se sublinieze că asta 
n-are nici o importanță pentru 
mine.

— Atunci de ce să se scrie I
— Pentru ca .să le dea de gîndit 

și consătenilor mei. și celor din 
localități apropiate, si oelor din zone 
mai puțin friguroase si să înțelea
gă că nu trebuie să lege gerul ier
nii de recolta toamnei ; că intre ele 
e munca, munca pămîntului după 
știința cărții. Zice-se că vinetele se 
coc doar la cîmpie. Uite că se „ro
tunjesc" și la munte. Și nu de frig, 
ci de căldură. Desigur. în solar. 
Dar asta se cheamă de acum me
todă înaintată, nu ? Ei bine, să se 
mai scrie că trebuie să înțelegem 
cu toții că agricultura intensivă 
poate fi practicată nu numai pe 
marile suprafețe de terenuri, ci și 
pe cei cițiva art ai fiecărei gră
dini. Că dacă fiecare ar face așa. 
nu ar mai trebui aduse roșii și vi
nete din Ialomița sau din altă 
parte.

— Atit.
— Ba ar mai fi ceva. Din cite 

am desprins și eu din cărți și am 
deprins in practică, i-aș învăța cu 
dragă inimă pe toți cei care ar vrea 
să mă asculte. Cum au făcut ne
poții mei Traian Rusu și Liviu Criț. 
cum a făcut profesorul Ion Rizea. 
cum a făcut și o doctoriță din To- 
plita și alții care au și ei acum 
grădini faine și ne concurăm in 
produse. Ei. dar nu e prea mult 
pentru o etichetă ?

Dimpotrivă !

Nicolae ȘANDRU

— 110
gama 0,040—0,110 mili
metri, adică 40—110 
microni! Instalație con
cepută, proiectată și 
realizată prin auto- 
utilare. Ea va produce 
conductoare pentru în
treprinderile care fa
brică motoare electri
ce, mai ales destinate 
exportului.

Punerea în funcțiu
ne a noii instalații 
duce la creșterea ca
pacității de producție 
a întreprinderii din 
Zalău cu sute de tone 
conductoare pe an.

Și încă ceva : ace
iași oameni care au 
conceput-o și reali
zat-o au pus la punct 
și tehnologia de ex
ploatare. Oameni care 
gindesc 'și acționează. 
Oameni pe care îi re
comandă fantele lor, 
premierele lor.

Eugen TEGEAȘ

pregătit materialele, iar In alte 
două zile 65 de sudori de înaltă 
calificare au trecut la executarea 
tăvălugilor. Au muncit sudorii zi și 
noapte. Acum, cu ajutorul celor 
aproape 100 tăvălugi se pregătesc 
într-o zi, numai in unitățile I.A.S., 
peste 2 000 hectare.

Am stat de vorbă cu cițiva din 
acești muncitori, care au înțeles să 
pună și ei umărul la așezarea pe 
temelie trainică a viitoarei recolte. 
Absolut toți au considerat fapta 
lor firească, normală. O frază insă 
a revenit de mai multe ori, cam in 
aceeași formulare, deși nici unul nu 
aflase ce spusese celălalt : „Cind e 
vorba de grîu, adică de pline, nici 
un efort nu-i prea mare",

Mihai VI$OIU

Elevi oi Liceului industrial nr. 2 cu profil de transporturi din municipiul 
Ciuj-Napoca în timpul unei ore de practică

Simpozion consacrat lui Timotei Cipariu
în cadrul manifestă

rilor evocatoare pri
lejuite de aniversarea 
a 100 de ani de la 
moartea lui Timotei 
Cipariu, in orașul 
Blaj, localitate de nu
mele căreia se leagă 
vasta activitate a 
ilustrului învățat, s-au 
desfășurat ieri, 3 oc
tombrie, lucrările sim
pozionului științific 
„Timotei Cipariu — 
luptător pentru drep
tate și unitate națio
nală, personalitate 
proeminentă a culturii 
românești", organi
zat de Comitetul ju
dețean Alba al P.C.R. 
și secția de științe is

torice a Academiei 
Republicii Socialiste 
România. La lucrările 
simpozionului au luat 
parte academicieni și 
cercetători științifici, 
reprezentanți ai unor 
instituții culturale 
centrale, activiști de 
partid, cadre didacti
ce, oameni ai muncii 
din unitățile econo
mice ale orașului 
Blaj. Vasta activitate 
enciclopedică, afirma
tă în diverse domenii, 
a Iul Timotei Cipariu 
a fost evocată pe larg 
în comunicările pre
zentate de personali
tăți de frunte ale vie
ții științifice și cultu

tv
11.30 Telex .
11,35 Lumea copiilor. • Telefilmoteca 

de ghiozdan. Eroii nu au virstă 
(color). Producție a Studioului 
de film TV. Episodul 14.

12,40 Din cununa cîntecului românesc 
(color). Muzică populară.

13.00 Album duminical (parțial color).
14,50 Însemne ale unui timp eroic (co

lor). Porturi dunârene : Oltenița.
12.00 Telejurnal.
19,20 Tara mea azi (color). Epocă de 

glorii, epocă de fapte revolu
ționare. Documentar realizat in 
județul Covasna.

Noi studii și cercetări 
în slujba practicii medicale

La București s-au încheiat, sim- 
bătă, al V-lea Congres național de 
endocrinologie și al V-lea Congres 
balcanic de endocrinologie. Au parti
cipat peste 250 de specialiști din țară 
și străinătate.

Organizate sub auspiciile Uniunii 
societăților de științe medicale din 
Republica Socialistă România, cele 
două prestigioase reuniuni medicale 
au prilejuit un fructuos schimb de 
experiență în domeniul unor proble
me actuale de importantă deosebită 
pentru endocrinologie ; intre altele, 
aportul cronobiologiei în reglarea 
funcțiilor glandelor endocrine, noi 
forme de profilaxie și tratament ale 
diferitelor afecțiuni endocrinologice. 
în cadrul lucrărilor celor două con
grese, școala medicală românească 
s-a înscris cu valoroase contribuții 
în domeniul endocrinologiei.

★
Starea de sănătate a organismului, 

etapele creșterii și ale evoluției lui, 
durata medie de viată, apariția pri
melor celule ale viitorului copil și 
a primelor semne de îmbătrînire. tot 
ceea ce este legat de viata noastră 
biologică este condiționat, determinat 
chiar, de sistemul endocrin, de hor
monii glandelor cu secreție internă 
(tiroidă, suprarenală, epifiză. gona- 
de, hipofiză. pancreas etc.).

Apariția endocrinologiei la în
ceputul secolului nostru a revoluțio
nat științele biomedicale prin suc
cesiunea rapidă a progreselor ei — 
progrese datorate în special biochi- 
miei și biologiei celulare — cu ecou 
imediat in practica medicală. Extra
gerea sau realizarea prin sinteză a 
unor hormoni — ca insulina, tiroxi- 
na. hormonul de creștere etc. — au 
permis tratarea unor afecțiuni grave.

Așa cum arăta la deschiderea lu
crărilor celui de al V-lea Congres 
național de endocrinologie și al 
V-lea Congres balcanic de endocri
nologie. care s-au încheiat ieri la 
București, prof. dr. Marcela Pitiș, 
președinta acestor prestigioase re
uniuni științifice, endocrinologia ro
mânească se situează, de opt dece
nii. printre primele școli din lume, 
cu priorități recunoscute pe plan 
mondial, dintre care amintim înfiin
țarea, de către C. I. Parhon. a pri-' 
mei catedre si a primului institut 
de endocrinologie, elaborarea primu
lui curs, inițierea primelor studii și 
cercetări în acest domeniu, un ade
vărat pionierat, deschizător de dru
muri noi. Tot in rîndul priorităților 
pe plan mondial s-au înscris și o 
serie de rezultate ulterioare, începi nd 
cu metoda de izolare a insulinei de 
către N. Paulescu. studiul biologiei 
viratelor, cercetări clinice si experi
mentale legate de tiroidă, epifiză, 
hipofiză și multe alte cercetări ac
tuale desfășurate în institutul de 
specialitate, ce oferă soluții noi. ne
bănuite in anii sau in deceniile tre
cute.

în cadrul lucrărilor oelor două 
prestigioase manifestări științifice, 
participanți români și străini au 
dezbătut aspecte și rezultate recen
te, probleme de endocrinologie cli
nică și experimentală legate de pa
tologia tiroidei, paratiroidei, hipofi- 
zei, suprarenalelor etc. Cronologia, 
domeniu nou, încă insuficient explo
rat, a ocupat un loc aparte în tema
tica congreselor. 

rale din București. 
Cluj-Napoca și Iași. A 
fost subliniat rolul 
progresist pe care 
Timotei Cipariu l-a 
avut în modernizarea 
limbii, culturii și șco
lii românești. în afir
marea valorilor națio
nale, a năzuințelor de 
dreptate socială și na
țională. de dezvolta
re liberă și indepen
dentă a poporului 
nostru. Cu acest pri
lej a fost deschisă o 
expoziție de carte, care 
tuprinde operele sa
vantului, aparținind 
fondului bibliotecii 
documentare „Timo
tei Cipariu" din Blaj. 
(Ștefan Dinică).

19.40 Clntarea României (color). Oma
giul țării conducătorului iubit.

20,20 Film artistic (color). „Emigran
tul".

21.50 Telejurnal.
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20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont tetinico-știintiflc (color).
20.40 Tezaur folcloric (color).
21,00 Roman foileton (color). „Sarea 

pămîntului". Ecranizare a roma
nului cu același titlu de Gheorghi 
Markov. Producție a studiourilor 
sovietice. Premieră pe țară. In 
distribuție : Kiril Lavrov, sofia 
Pavlova. Ivan Pereverzev. Mihail 
Gluszki, Natalia Fateeva. Regia 
Iskander Hamraev. Episodul 3.

21.50 Telejurnal.

Comunicările științifice au prezen
tat cercetări și contribuții noi cu 
privire la diagnosticul și tratamentul 
bolilor endocrine, cercetări de imu- 
nopatologie tiroidiană, date noi in 
legătură cu metabolismul calciului 
și al fosforului, cu tulburările pe care 
Ie provoacă lipsa acestora din or
ganism etc.

Așa cum arăta dr. Leonard Du- 
mitriu, directorul Institutului de en
docrinologie „C, 1. Parhon". specia
liștii din tara noastră au o bogată 
experiență în studiul tiroidei și in 
cercetarea gușei endemice, cu priori- 
tăti recunoscute și metode originale 
de depistare a bolii și prevenire a 
ei prin intermediul statiilor-pilot. 
existente în diferite localități din 
tară, echipate cu aparatură adecvată 
și beneficiind de cadre competente.

în legătură cu tratamentul chirur
gical al bolilor tiroidei, coiectivul de 
specialitate din institut și-a prezen
tat rezultatul activității, insumind cea

Al V-lea Congres național 
de endocrinologie

și al V-lea Congres balcanic 
de endocrinologie

mai mare statistică europeană : 
25 000 operații efectuate, cu conclu
zii utile referitoare la momentul 
optim operator și la conduita de tra
tament chirurgical bazată pe o teh
nică originală. în chirurgia tiroid ti, 
a suprarenalelor și paratiroidei avem 
cea mai bogată experiență europea
nă. Metodele de tratament complex, 
chirurgical, radioizotopic și hormo
nal, reprezintă priorități in trata
mentul cancerului tiroidian. cu re
zultatele cele mai bune obținute in 
timp.

Experiența acumulată de specia
liștii noștri din acest domeniu, pro
gresele științifice înregistrate în 
general în studiul tiroidei și al 
gușei endemice in special sint cu 
atit mai utile cu cit, potrivit datelor 
Organizației Mondiale a Sănătății, 
există circa 200 milioane suferinzi 
pe glob. Cu toate succesele chirur
giei și ale terapiei medicamentoase, 
specialiștii sînt însă preocupați mai 
mult de prevenirea bolilor endo
crine.

Cercetări noi de biochimie șl bio
logie celulară au permis îmbunătă
țirea metodelor de dozare a hormo
nilor, practica ținînd pas cu cerce
tarea, iar biochimia a stimulat ob
ținerea de noi medicamente, sub
stanțe de sinteză, hormoni antime- 
tabolici pentru blocarea receptorilor 
unor afecțiuni tumorale, contribuind 
astfel la prevenirea sau tratarea mai 
eficientă a unor boli endocrine. Au 
fost de asemenea perfecționate teh
nicile de producere a unor hormoni 
cu aplicabilitate foarte largă, cum 
sînt insulina, hormonul de creștere 
a organismului uman etc.

Din comunicările științifice pre
zentate reținem rezultatele bune 
obținute în domeniul bolilor endo
crine de origine genetică, posibili

După interesanta 
antologie Bla.jul, va
tră de istorie si de 
cultură, apărută anul 
trecut la Editura Al
batros, „mica Romă", 
salutată cu emoție de 
tinărul Eminescu. face 
obiectul unui nou și 
incitant volum. Școală 
și națiune, publicat 
la Editura Dacia de 
cercetătorul Iacob 
Mârza. Subiectul in
vestigațiilor sale, des
fășurate timp de un 
deceniu și mai bine 
cu o statornicie și o 
minuție proprii isto
riografului de vocație, 
ii constituie „școlile 
din Blaj in epoca re
nașterii naționale" 
(consemnind aceasta 
am indicat și subtitlul 
„de lucru" al cărții), 
mai exact in perioada 
cuprinsă intre 1754, a- 
nul înființării — dato
rită osirdiel cărturar 
rului Petru Pavel A- 
ron — așezămintelor 
școlare din orașul de 
la confluența Tîrna- 
velor, și 1848. moment 
hotăritor al afirmării 
conștiinței naționale, 
pentru a cărei redeș
teptare au lucrat eu 
ardoare patriotică 
și dascălii blăjeni.

Apelul la tradiție, 
la rezultatele cercetă
rilor anterioare ale u- 
nor studioși ca Timo
tei Cipariu. Petru 
Popa, I. Antonelli, 
N. Brânzeu, Augus
tin Bunea. Nicolae 
Iorga, N. Albu, L. 
Protopopescu ș.a„ dar 
și voința de a extinde 
sfera căutărilor. îm
bunătățind concomi
tent metodologiile de 
lucru — intr-un cu- 
vînt originalitatea — 
sînt dominantele ac
tualului studiu. Punind 
sub reflectorul anali
zei documente inedite 
sau insuficient puse 
în valoare de sinteze
le istoriografice pre
cedente. explorind cu 
migală și pasiune fon
duri arhivistice din 
țară și de peste hota
re, Iacob Mârza relevă 
de fapt relația dialec
tică dintre istoria șco
lii și istoria propriu- 
zisă. Atent selectate, 
argumentele și dateie 
incluse în demonstra
ție au o finalitate 
precisă: restituirea, cu 
implicit patos justi
țiar. a Unor prețioase 
pagi.nl din creația spi
rituală a poporului 
nostru, nu mai puțin

Insă și evidențierea 
dezvoltării unui acti
vism strălucit afirmat 
in timpul .epopeii re
voluționare pașoptiste, 
în acest chip istoria 
invățămintuiui devină 
și o modalitate de a 
contura manifestarea 
în mediul transilvan 
(dar nu numai aici, de
oarece există trimiteri 
și la activitatea desfă
șurată de cărturarii 
blăjeni in Principate) 
s ideii naționale, gra
tie masivului contin
gent de intelectuali 
formați aici. Duolnd 
cercetarea de la „ge
nerația iluministă", 
din rîndurile căreia 
s-au ridicat animato
rii mișcării patriotice 
subsumate îndeplini
rii revendicărilor din

CONSEMNĂRI

Supplex Libellus Va- 
lachorum, la „genera
ția liberală, romanti
că". care a pregătit st 
condus revoluția de la 
1848, Iacob Mârza 
conturează de fapt is
toria formării și dez
voltării unei inte
lectualități numeroase 
și devotate cauzei na
ționale. capabila, după 
expresia autorului, 
„să ducă o luptă po
litică sub învelișul ac
țiunilor culturale".

Documentat, concis 
și stăpinit in expune
re, istoricul reușește 
să iște totuși o tensi
une emoțională, să 
dea reconstituirii o 
mișcare aproape epi
că. Lucruri aparent 
aride, cum ar fi, de 
pildă, reconstituirea 
cadrului istorico-po
litic, cercetarea șema- 
tismelor („organigra
melor") școlilor din 
Blaj, tipărite in 1835 
și 1842, detaliile refe
ritoare la proveniența 
geografică și originea 
socială a profesorilor, 
amănuntele privitoa
re la conținutul învă
țământului și la „fi
zionomia" socială a 
elevilor (in număr de 
circa 10 700, după 
cercetările lui Iacob 
Mârza). Ia apetitul de 
cultură al acestora se 
încarcă de semnifica
ții. iluminînd cu toa
tele dimensiuni ine
dite ale mișcării de 
emancipare naționa
lă. Jocul factorilor is

tățile actuale de intervenție pentru 
corectarea în mai mate măsură a 
unor malformații, prevenirea bolilor 
genetice sau corectarea lor în așa 
măsură incit oameni pină acum su
ferinzi își pot recăpăta sănătatea, 
fiind redați familiei și societății.

Un domeniu de larg interes — 
biologia virstelor — a fost în aten
ția participanților la cele două reu
niuni științifice. Cercetări clinice și 
experimentale axate pe perioadele 
de creștere și dezvoltare ale orga
nismului ajung la concluzii impor
tante privind prevenirea fenomene
lor de îmbătrînire. Cercetările școlii 
românești de endocrinologie adaugă 
rezultate noi, la prioritățile recunos
cute, privind rolul unor hormoni in 
procesul imbătrînirii și in durata 
medie de viață. O prioritate a cer
cetării noastre este studierea facto
rilor de risc endocrin in patologia 
de virstă, prevenirea unor fenome
ne patologice de îmbătrinire la 
virstnici. Scopul acestor cercetări 
efectuate la noi în țară încă de 
acum cîteva decenii a fost și este 
prelungirea vîrstei active, a capaci
tății de muncă, a creativității pină 
la cele mai înaintate vîrste.

De un interes deosebit — dată 
fiind noutatea domeniului — s-au 
bucurat numeroasele lucrări de cro- 
nobiologie, parte esențială a endo
crinologiei. Cunoașterea concretă a 
elementelor ei de bază a devenit 
necesară pentru înțelegerea funcțio
nalității sistemului neuroendocrin, 
pentru diagnosticul și tratamentul 
tulburărilor endocrine și nu numai 
al acestora. S-a constatat de pildă 
că orice tratament poate fi mai efi
cient printr-o sincronizare temporală 
adecvată, că se pot obține efecte 
terapeutice maxime dacă se ține 
seama de ora, ziua sau sezonul 
optim de intervenție. în funcție de 
faza timpului biologic. Fiziologia 
organismului, fiecare funcție a lui 
au perioade optime (ore. zile, se
zon) în care se poate interveni mai 
eficient. Specialiștii s-au referit la 
importanța cronobiologiei pentru in
terpretarea examenului de laborator 
sau a probelor funcționale și nece
sitatea ca medicul clinician să fie 
familiarizat cu noțiunea de ritm 
biologic pentru optimizarea diagnos
ticului și a tratamentului. în viitor, 
administrarea .medicamentelor va 
beneficia mai mult de datele bio- 
cronologiei.

La incheierea lucrărilor, specialiș
tii străini, personalități din multe 
țări, au apreciat in mod deosebit ți
nuta științifică și nivelul comunică
rilor. Un eveniment la nivelul presti
giului școlii românești de endocrino
logie. S-a subliniat, de asemenea, spi
ritul de colaborare și prietenie în care 
au decurs dezbaterile, realizîndu-se 
un adevărat schimb de experiență. 
Așa cum menționau specialiștii 
străini, pe lingă interesul profesio
nal, cele două prestigioase reuniuni 
științifice au meritul de a fi con
tribuit la strîngerea legăturilor de 
prietenie dintre oamenii de știință 
dornici de pace și colaborare în 
interesul sănătății oamenilor de pre
tutindeni.

Elena MANTU 

torici. ciocnirea de 
interese divergente 
sint analizate cu spi
rit critic, cu o remar
cabilă știință de a se
siza dialectica feno
menelor politice, isto
rice, sociale. Intere
santă este în acest 
context. sublinierea 
felului în care cărtu
rarii români din cita
dela educațională a 
Blajului au știut să 
convertească școala — 
concepută de guver
nanții vienezi ca un 
instrument de conso
lidare a regimului o- 
presor. de împlinire 
a unor obiective „eta- 
tiste și politice", 
străine de interesele 
românești — intr-un 
factor de trezire a 
spiritului national, de 
afirmare a individua
lității noastre, p? 
scurt de ridicare a 
poporului. Cercetarea 
atentă a obiectelor de 
învătămint furnizează 
și ea detalii neaștep
tate, unul dintre ele 
fiind infirmarea ideii 
vechi și preconcepute 
potrivit căreia învă- 
țămintul blăjean ar 
fi fost „predominant 
teologic". Se profilea
ză in schimb, datorită 
noii cercetări, ima
ginea unui invățămint 
în care au deținut 
ponderea obiecte cu 
„profil clasic, uma
nistic. sugorind un 
anume ideal cultu
ral", fără să lipsească 
însă nici materiile cu 
aplicații practice.

Imagine a evoluției 
învățămîntului tran
silvan de la faza eroi
că. de pionierat — cînd 
trebuiau asigurate nu 
doar baza materială 
a instrucției, cl chiar 
și subzistenta elevi
lor (emoționant e în 
acest sens pasajul 
consacrat legendare
lor „țipai", aoele piini 
mari distribuite la 
cîteva zile elevilor 
merituoși) — la etapa 
profilării unei inte
lectualități impozan
te (și numerioește. și 
prin forța membrilor 
săi de a se manifesta 
in calitate de „curieri 
a ideii naționale"), 
studiul Școală și nați
une constituie o con
tribuție de prim or
din la istoria învăță- 
mîntului românesc, a 
luptei pentru păstra
rea ființei naționale.

loan ADAM

cinema
• Moromeții : SCALA (11 03 72)
— 9 ; 12:16; 19. FAVORIT
(45 31 70) — 9 ; 12 ; 16 ; 19, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9 ; 12,30 ;
16 ; 19.
• A doua variantă ; 3UZEȘTI 
(50 43 58) — 15 ; 17 : r
• Haiducii lui Șapt.,~«i. Răzbu
narea haiducilor : FERENTARI 
(80 49 85) — 15 ; 18,30.
• Pădurea de fagi : GIULE$TI 
(17 55 46) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 : 17,15 ;
19.30.
e Osînda : COTROCENI (49 48 48)
— 15 ; 17.15 : 19.30.
• Anotimpul iubirii : VIITORUL 
(10 67 40) — 15 : 17 : 19.
• Cuibul de viespi : POPULAR 
(35 15 17) “ 15 ; 17 ; 19.
• Cu miinile curate. Viraj peri
culos î MUNCA (21 50 97) — 15 ;
18.30.
• Răscoala din Timok : TIM
PURI NOI (15 61 10) — 9 ; 11 ; 13 ; 
15 : 17 : 19.
• Program special pentru copii 
și tineret : DOINA (16 35 38) —
• Faraonul : GRI VITA (17 08 38)
9:i2;i6: 19.
O Apașii : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15 : 17 ; 19.
• Castane verzi ; PROGRESUL
(23 94 10) — 15 ; 17 ; 19.
• Păcală î VICTORIA (16 28 79)
— 9 ;
• Waterloo : PACEA (71 30 85) —
9.30 ; 12,30 ; 15.30 ; 18.30.
• Mari regizori, mart actori î
PATRIA (11 86 25) — 9 ; 11,15;
13.30 : 15,45 : 18 : 20.15.
• Medalion Jack Lemmon : STU
DIO (39 53 15) — 10 ; 12.15 ; 14.30 ; 
16,45 : 19.
S Iartă-mft î MTORITA (14 27 14)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mare) : Harap Alb — 10,30 ; A 
12-a noapte — 18 ; (sala amfitea
tru) : Un anotimp țâră nume — 
15 ; Contrabasul — 19,30 ; (sala 
atelier) : Idolul și Ion Anapoda
- 13.
• Filarmonica „George Enescu" 
(13 68 75, sala studio) : „Laureați 
ai concursurilor internaționale". 
Maria-Luiza Botez — pian —
17,30 ; (Ateneul Român) : Seară 
de sonate. Octavian Rațiu — vioa
ră, Krlmhilda Cristescu — plan
- 19.
• Opera Română (13 18 57) : Albă 
ca zăpada și cel 7 pitici — 11 ; 
Lucia di Lammermoor — 18.
• Teatrul de operetă (13 63 43, 
Bd. Bălcescu nr. 2) : Soldățelul 
de plumb — 10,30 : Mam’zelle Ni- 
touche — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) ; Cinlec despre mine În
sumi — 10.30 ; Dimineață pierdu
tă — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică 
Popescu — 10.30 : „Respirări cu 
Nichita Stăncscu" — recital Leo- 
poldina Bălănuță — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) î

• Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03, 
sala Studio) : O noapte furtu
noasă — 18,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pețltoarea — 10 : Preșul — 19.
® Teatrul Giuleștl (sala Majes
tic. 14 72 34) : Arta conversației — 
10 ; Visul unei nopți de iarnă — 
19 ; (sala Giulești, 18 04 85) : Iarna 
cînd au murit cangurii — 18.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. 
Tănase" (sala Savoy. 15 56 78) : 
Mi se pare că mă-nsor — 19 ; 
(sala Victoria. 30 58 65) : Bărbatul 
fatat — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (S0 26 55): 
Albă ca zăpada șl cei 7 pitici —
10.30.
• Circul București (10 41 95) 1 

A sosit circul ! — 10 ț 15,30 ; 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. 
sala Victoria) : Vitejii cetății 
Bade-Bade — II ț (sala Cosmo- 
nauțllSr, 11 12 04) 2 Cartea cu ju
cării — 11,30,

pagi.nl
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Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 38-a ani

versări a întemeierii Republicii De
mocrate Germane, la ambasada 
acestei țări la București a avut loc o 
conferință de presă.

Ambasadorul R.D. Germane tn țara 
noastră, dr. Herbert Plaschke, a evo
cat evenimentul sărbătorit, prezen- 
tînd rezultatele obținute de oamenii 
muncii din R.D.G., sub conducerea 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, în edificarea societății socialiste 
dezvoltate, în înfăptuirea hotărîrilor 
stabilite de cel de-al XI-lea Congres 
al P.S.U.G. Au fost înfățișate, tot
odată, orientările de politică externă 
ale Republicii Democrate Germane.

Evidențiindu-se pe larg bunele 
relații statornicite între partidele, 
țările și popoarele noastre, a fost 
subliniat rolul determinant al înțele
gerilor și convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist

Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane, pentru consoli
darea și dezvoltarea continuă a co
laborării și cooperării reciproc 
avantajoase dintre România și R.D. 
Germană.

★
La București, in perioada 1—3 oc

tombrie. ș-a desfășurat, sub auspi
ciile Asociației de drept international 
și relații internaționale (A.D.I.R.I.), 
cel de-al III-lea Colocviu româno- 
francez de drept economic internațio
nal, manifestare care se înscrie în 
cadrul Programului de cooperare 
culturală, științifică și tehnică dintre 
România și Franța.

(Agerpres)

TIMPUL FAPTEI
(Urmare din pag. I)
scurtarea termenului de intrare in 
funcțiune de la circa optsprezece 
luni la numai cinci luni și citeva 
zile. Performantă care conferă au
torilor ei dreptul la stimă sinceră, 
pe merit. Iar autori sint nu numai 
cei care au acționat pe platforma 
siderurgiei gălățene. ci și nume
roase alte colective de muncă din 
întreaga economie națională. Con
cretă și superbă mărturie a solida
rității muncitorești-revoluționare !

— Da, ni s-a spus acolo, in vatra 
fierbinte, timpul scurt in care s-a 
executat reparația capitală la fur
nal reprezintă, este cu adevărat un 
record. Privind insă lucrurile cu 
ochi critic, comunist, vom constata 
că era posibil să ne îmbunătățim 
propria performantă. Cu o condi
ție : să fi fost înlăturate toate 
dereglările care au apărut in flu
xul acestei bătălii.

E un semn de maturitate analiza 
cu exigență a unui... succes. In 
al doilea rind : ce dereglări se 
aveau in vedere 7 „Decupăm" ji 
aici tot din datele realității. Cum 
se afirma mai înainte, în această 
probă de foc contra cronometru au 
fost antrenate zeci și zeci de co
lective din întreaga economie na
țională. Imensă lor majoritate 
și-au respectat termenele de livra
re a unor piese, subansamble, uti
laje in parametrii de calitate. S-au 
ivit insă și citeva împrejurări in 
care colaboratorii ori nu s-au în
cadrat in grafic, ori au trimis cu 
defecte lucrările încredințate. Mo
tiv de întrebări firești pentru mon
tări. pe umerii cărora apăsa greul 
bătăliei.

Cei cu aminarea termenelor 
și-au făcut, de regulă, o autocritică 
aspră. Dar cu ce putea grăbi 

' ‘aceasta intirzlerea — cu reac
ție „in lanț" pe fluxul monta
jului — zilei primei șarje 7 Din 
păcate, autocritica, oricit de dură 
ar fi. nu dă producție de fontă, 
de oțel, de porumb, de idei nova
toare. Nici o vorbă nu poate ține 
locul faptei concrete a omului. La 
rampa de control a meritelor, fie
care se prezintă cu ceea ce a făcut 
și face, potrivit răspunderilor lui, 
și nu' doar cu recunoașterea „sin
ceră" că n-a îndeplinit cutare ori 
cutare îndatorire încredințată de 
societate.

La fel de neînțeles este și optica 
acelor cițiva colaboratori care, e 
drept, au respectat graficele, dar 
cu ce preț 7 Cu prețul unor lucrări 
de slabă calitate, care au necesitat 
efort de remediere, timp irosit. 
Pentru că, era limpede, montorii 
nu puteau așeza in trupul furnalu
lui o piesă, un utilaj care nu înde
plinea intopmai criteriile de cali
tate. Față in față cu asemenea stări 
de lucruri, montorii au fost, evi
dent, in drept, să se întrebe : cum 
pot socoti acești oameni că s-au 
ținut de cuvint 7 N-a venit oare 
timpul să înțeleagă că onorarea 
unor comenzi, cu marfă de slabă 
•alitate, înseamnă doar mimarea 
ideplinirii unei obligații asumate 
irin contract, stipulată de legi 7 Ei 
ontează că s-au achitat corect de 
olan o dată ce piesa ori utilajul au 
fost expediate pe poarta fabricii,' 
in timp ce dincolo, la beneficiar, 
încep bătăile de cap cu „descurca- 
tul", cu remedierile. Planul lor „se 
face", dincolo produce pierdere. 
Astfel de relații de... colaborare, 
oxidate de incorectitudine, dau 
mult de furcă in destule locuri. Ele 
trebuie așezate pe principii ferme, 
de respect pentru tine, producător, 
si, in egală măsură, pentru benefi
ciar. De respect pentru lege, mai 
presus de orice. A cuteza să pero
rezi că ți-ai făcut planul cu marfă 
(ce nu se încadrează in exigențele 
calității) înseamnă nici mai mult, 
nici mai puțin o încercare de mis
tificare, de imbrobodire care nu 
poate fi acceptată. Așa cum nu 
poate fi îngăduită orice abatere de
liberată a aducerii „din condei" a 
realității, care n-are nevoie de 
„specialiști" in cuvinte frumoase, 
în promisiuni pentru a i se da o 
înfățișare mai altfel, ci are nevoie 
de omul faptei, decis să cores
pundă la locul lui de muncă, ho- 
tărit să acționeze astfel incit și prin

munca lui să confere realității cu 
adevărat un chip nou.

Decalajul dintre vorbă și faptă, 
acolo unde el se mai produce, ge
nerează, obligatoriu, distanța, in 
unele compartimente, dintre ceea 
ce trebuie îndeplinit și ceea ce se 
realizează în mod concret. Golul 
care se creează — din lipsa anga
jării, a acțiunii decise pentru pu
nerea in mișcare a energiilor, pen
tru fructificarea tuturor mijloace
lor — unii au iluzia că poate fi în
locuit cu vorbe. De aici inflația de 
cuvinte frumoase, de justificări și 
autocritici. Grav, în astfel de îm
prejurări, e și că unii preiau... de-a 
gata motivații in fel și chip, pe 
„sortimente" și „tipodimensiuni", 
care ar avea menirea să „salveze 
firma", să dea liberă trecere la 
controlul faptelor. Intr-o mare 
uzină, de exemplu, este trimis un 
om, la o altă unitate, pentru a 
urmări oră de oră ce se întreprin
de acolo in vederea livrării urgen
te a unei mașini. Delegatul a în
ceput să trimită acasă comunicări 
prăpăstioase despre obstacole și 
intirzieri inadmisibile etc. Din pă
cate, pentru șefii lui aceste rapoar
te erau mană cerească in „caruse
lul justificărilor". Destule zile au 
dus mai departe aceste rapoarte, 
ieșind cu ele in linia intîi a moti
vării intirzierilor unor lucrări. 
Fină cind cineva a dat în clocot, 
a pus mina pe telefon să ia în 
răspăr uzina colaboratoare, uzină 
care i-a zis să caute in propria lui 
grădină, pentru că mașina în cauză 
s-a trimis de mult, de bună seamă 
zace la destinație, in cine știe 
ce magazie.

Sigur că delegatului poltron i s-a 
găsit un alt loc de muncă, unde 
să învețe ce este răspunderea. Si
gur că mașina era in curtea între
prinderii, că obstacolele despre 
care se vorbea in rapoarte erau 
pur și simplu imaginare. Întreba
rea care se pune : cum de s-au 
lăsat trași pe sfoară niște oameni 
în toată firea 7 Cum de erau ei in 
stare să preia, cu seninătate, niște 
comunicări alarmante — și să le 
ducă mai departe — despre o uni
tate colaboratoare cu care pină 
atunci avuseseră cele mai corecte 
relații 7 Să fi sucombat subit, la 
șefii delegatului mincinos, puterea 
de discernământ 7 Poate că s-a 
produs și acest fenomen. In defi
nitiv, nimic nu este imposibil. Dar 
mai lesne de crezut este faptul că 
oamenii in cauză preferau să-și 
ducă traiul liniștiți. Cit aveau „la 
mină" justificările oferite de tri
misul lor, puteau conta pe un con
fort netulburat. Potrivit principiu
lui : „noi avem argumente de ce nu 
ne încadrăm în termen cu lucrarea. 
Să răspundă cei care nu-și fac da
toria !“. Si degetul arăta imperativ 
spre grădina vecinilor. Practică de
nunțată și ea. nu o dată, și in co
loanele ziarului nostru. Practică 
păgubitoare pentră că, pe de o 
parte, este de datoria fiecăruia să 
facă in primul rind ordine in gră
dina lui, iar in al doilea rind, îna
inte de a arăta cu degetul, inainte 
de a veni cu intimpinări că nu s-a 
rezolvat cutare ori cutare proble
mă, din motivul cutare ori cutare, 
încredințează-te că ai întreprins tot 
ce se putea întreprinde pentru a 
garanta realizarea celor propuse, 
hotărite.

Carul de vorbe n-are cum să su
plinească acțiunea concretă, faptul 
concret. Nu întâmplător se spune : 
„Cine vrea să rezolve ceva găsește 
totdeauna mijloace. Cine nu vrea 
găsește totdeauna justificări". Un 
mare adevăr concentrat in puține 
cuvinte. Un adevăr confirmat pe 
deplin de realitatea noastră de un 
dinamism fără precedent. Dina
mism care cere in fiecare loc de 
muncă oameni pe măsură : dina
mici, înzestrați cu un înalt simț al 
răspunderii, hotăriți să-și asume 
răspunderi și să-și onoreze exem
plar îndatoririle ce le revin. Oameni 
care inaintea vorbelor pun faptele 
de zi cu zi, „cărămizile" de putere 
pe care le așezăm la temelia noii 
noastre orinduiri. Tocmai pentru că 
edificarea noii orinduiri este o ope
ră foarte concretă. Născută din 
muncă, din acțiune, cu sudoare și 
cu dăruire. Cu neclintită încredere 
in idealul nostru comunist.

CRONICĂ
Prin Decret prezidențial au fost 

aprobate următoarele eliberări și 
numiri în funcție :

1. Tovarășul Petre Preoteasa a fost 
eliberat din funcția de ministru al 
aprovizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fonduri
lor fixe.

2. Tovarășul Ioan C. Petre a fost 
numit în funcția de ministru al apro
vizionării tehnico-materiale și con
trolului gospodăririi fondurilor fixe.

3. Tovarășul Alexandru Necula a 
fost eliberat din funcția de minis
tru al industriei electrotehnice.

4. Tovarășul Nicolae Vaidescu a 
fost numit în funcția de ministru al 
industriei electrotehnice și eliberat 
din funcția de adjunct al ministru
lui industriei electrotehnice.

5. Tovarășul George Homoștean a 
fost eliberat din funcția de ministru 
de interne.

6. Tovarășul Tudor Postelnicu a 
fost numit în funcția de ministru de 
interne și eliberat din funcția de 
ministru secretar de stat la Minis
terul de Interne și șef al Departa
mentului Securității Statului.

7. Tovarășul Gheorghe Chivulescu 
a fost eliberat din funcția de minis
tru al justiției.

8. Tovarășa Maria Bobu a fost 
numită în funcția de ministru a! 
justiției și eliberată din funcția de 
adjunct al ministrului justiției.

9. Tovarășul Iulian Vlâd a fost 
numit în funcția de ministru secre
tar de stat la Ministerul de Interne 
și șef al Departamentului Secu
rității Statului și eliberat din funcția 
de adjunct al ministrului de Interne.

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEIl"

DOROHOI : Premieră 
tehnică

La întreprinderea de mașini- 
unelte grele pentru deformare 
plastică Dorohoi s-a realizat un 
nou utilaj de înaltă complexitate 
tehnică : presa hidraulică cu batiu 
închis P.H.O 2x1 000 tone/forță, 
destinată producției de elemente 
de caroserie auto din materiale 
duroplaste. Noul tip de utilaj re
prezintă o premieră, avînd în vede
re că pînă acum presele hidraulice 
de acest tip erau aduse din im
port. Meritul colectivului de pro
iectant! de la întreprinderea din 
Dorohoi este cu atit mai remarca
bil. cu cit ei au conceput si reali
zat acest utilai numai ou compo
nente produse în țară. Caracteristic 
presei hidraulice este și faptul că 
oferă posibilitatea de control al 
temperaturii pe toată suprafața 
matrițelor folosite. în afara prelu
crării duroplastelor prin presare la 
cald, noul utilai poate executa 
operațiuni de ambutisare în con
strucția de mașini si poate fi fo
losit in industria cauciucului la 
presarea garniturilor mari. (Eugen 
Hrușcă).

LUPENI : Lucrări edilitare
în cadrul amplelor lucrări de 

dezvoltare șl modernizare ce se e- 
fectuează în orașul Lupeni. unde 
în ultimii ani s-au ridicat patru 
noi cartiere de locuințe și S-au 
construit numeroase artere de cir
culație, a avut loc și efectuarea

unor lucrări pe calea ferată pentru 
îmbunătățirea transportului de căr
bune și materiale de la unitățile 
economice, precum și transportul 
călătorilor. Zilele acestea a fost 
dată în folosință noua haltă C.F.R. 
Lupeni, care va contribui la o bună 
servire a călătorilor și la creșterea 
eficienței traficului feroviar în 
zonă. (Sabin Cerbu).

BIHOR : Unități 
comerciale reprezentative

Peste 14 000 metri pătrați — atit 
Însumează suprafața care a îmbo
gățit zestrea unităților comerciale 
bihorene, in perioada care a trecut 
din cincinalul actual fiind date în 
folosință 31 unități de diverse pro
filuri.

— Amplasate îndeosebi la par
terul blocurilor înălțate in elegan
tele ansambluri din Oradea, Mar- 
ghita, Dr. Petru Groza și Vașcău, 
noile unități răspund mai bine so
licitărilor mereu crescînde ale 
populației — ne spune Teodor Mă- 
lan, directorul adjunct al direcției 
comerciale județene. Printre uni
tățile reprezentative care au între
git de curînd rețeaua comerțului 
bihorean se numără Magazinul ti
neretului, situat în zona de vest a 
municipiului de pe Crișul Repede, 
precum și cele din noul centru 
civic al Oradei.

Să consemnăm și o sugestivă ci
fră comparativă : in numai două 
decenii, suprafața comercială din 
județul Bihor s-a triplat, depășind 
în prezent 345 000 mp. (loan Laza).

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Cu gîndul la viitoarele întreceri 
fotbalistice internaționale

în ansamblu, echipele noastre 
care au jucat în prima etapă a cu
pelor europene s-au comportat 
bine, oricum mai bine decît la pre
cedenta ediție, trei dintre ele ca- 
lificîndu-se în turul secund.

Cu deosebită eficiență. Steaua a 
valorificat avantajul terenului pro
priu, reușind o victorie la scor în 
fața campioanei Ungariei. M.T.K., 
fapt ce s-a dovedit decisiv pentru 
promovarea echipei noastre in tu
rul al doilea al „Cupei campioni
lor". S-au produs și unele deficien
țe cu ocazia meciului retur, defi
ciențe remediabile desigur pe baza 
experienței dobindite, asigurindu-se 
astfel pe mai departe supercampi- 
oanei noastre aceeași clasă tehnică 
înaltă și aceeași forță de acțiune 
care i-au format renumele mondial 
și care, totodată, îi dau dreptul să 
aspire la orice trofeu internațional. 
Pentru turul secund al cupei eu
ropene nr. 1, sorții au decis drept 
adversar al Stelei pe Omonia Ni
cosia. Cum declara presei antreno
rul A. Iordănescu — Steaua va 
privi cu toată atenția cele două 
meciuri cu Omonia, punîndu-se la 
punct pregătirea exemplară a în
tregului lot. bucureștean. Aceasta va 
permite valoroșilor jucători ai Ste
lei să contribuie din plin și la pre
gătirea meciurilor echipei naționa
le a României din campionatul in- 
ter-țări al continentului nostru. 
.Tocmai în această perioadă a lu
nilor octombrie și noiembrie 1987, 
obiectivul prioritar al întregului 
nostru fotbal devine obținerea ca
lificării echipei reprezentative Ia 
turneul final european, prin rezul
tate concrete favorabile în parti
dele cu Albania (28 octombrie), și 
Austria (18 noiembrie), ambele în 
deplasare.

în competiția intercluburi nr. 3, 
adică în „Cupa U.E.F.A.", Victoria 
București și Sportul studențesc au 
dobindit frumoase promovări în tu
rul secund, prin cite două victorii 
fiecare, deci atît pe terenurile pro
prii, cit și pe cele străine. Remar
căm că la un pas de calificare s-a 
aflat și tînăra formație a Universi
tății Craiova, căreia numai lipsa de 
experiență a meciurilor internațio
nale i-a stopat promovarea. Fireș
te, accelerarea acumulării unei so
lide experiențe va sta in atenția 
clubului craiovean încă din sezo
nul de față.

Victoria București, debutantă în 
„Cupa U.E.F.A.“, va întîlni in tu
rul următor o echipă cu vechi sta
giu în competițiile europene — Di
namo Tbilisi. Pregătirea multilate
rală serioasă, in care se include șî 
recuperarea unor jucători titulari 
din apărare, și abordarea fără com
plexe a întilnirilor viitoare pot 
determina alte realizări competițio- 
nale din partea acestei tinere for

mații, în aceeași ordine de idei se 
cuvine să vorbim si despre Sportul 
studențesc, grupare sportivă ce a 
dovedit multă putere morală de 
concentrare pentru îndeplinirea 
obiectivului internațional ce și-l 
fixase. „Sportul" are nu numai tă
rie psihică, dar și capacitate teh
nică. multi jucători valoroși, cu ex
periență și cițiva tineri dintre cei 
mai talentați din fotbalul nostru. 
Concentrarea acestor posibilități 
va da clubului studențesc bucu
reștean mijloacele necesare nu nu
mai pentru a se reabilita in cam
pionatul național, ci și pentYu a se 
înscrie pozitiv în dubla întrecere 
din turul al doilea cu Brdndby Co
penhaga.

Eliminarea echipei Dinamo Bucu
rești din „Cupa cupelor" nu-și gă
sește multe elemente raționale de 
explicare pentru cine a asistat la 
ambele meciuri cu F. C. Malines. 
După o dominare completă, canti
tativă și calitativă, de aproape 40 
de minute (pină la primirea unui 
gol neverosimil), Dinamo a pier
dut cîrma jocului și pină la 
urmă și meciul de la București. 
Sigur, se poate invoca drept cauză 
a insuccesului și șirul lung de ra
tări, dar, trebuie să observăm că, 
in timp ce portarul advers apăra 
mingi deosebit de dificile, portarul 
și apărarea bucureșteană primeau 
două goluri puerile, aproape auto
goluri. Cum exact același fapt se 
petrecuse și cu prilejul ediției tre
cute a „Cupei cupelor", dar și în 
alte împrejurări, ca de exemplu la 
meciul cu Liverpool de la Bucu
rești, rezultă că anumiți jucători 
comit mereu greșeli decisive care 
compromit șansele echipei. Labili
tatea sufletească a acestor jucători, 
dar și a întregii formații după 
primirea golului denotă carențe 
in procesul instructiv-educativ de 
pregătire a întilnirilor internațio
nale. Clubul Dinamo București, 
club polisportiv de prestigiu, va 
ști să pună capăt unor asemenea 
accidente păgubitoare pentru per
formanța echipei sale, dar și pen
tru fotbalul nostru în general.

După cum se sublinia mai sus, 
în această perioadă de timp, prio
ritară pentru fotbalul nostru este 
pregătirea echipei naționale a 
României. Lotul a fost convocat 
pentru partida amicală de verifica
re cu echipa Greciei (București, 
miercuri, 7 octombrie), iar toți ju
cătorii care au fost selecționați 
trebuie să se prezinte bine pre
gătiți, deciși să reprezinte cu 
demnitate și onoare culorile noas
tre sportive. Acestei sarcini de 
mare răspundere trebuie să 1 se 
subordoneze toți fotbaliștii și an
trenorii. întregul nostru fotbal.

Valerlu MIRONESCU

GIMNASTICA : Daniela Silivaș 
- de două ori „zece"

La Augsburg se dispută meciul 
de gimnastică dintre echipele femi
nine ale României si R.F. Germania. 
După exercițiile obligatorii, scorul 
este de 196,35—192,80 puncte in fa
voarea sportivelor românce. La in
dividual compus, cel mai bun rezul
tat — 39.80 puncte — l-a obținut 
Daniela Silivaș, notată cu 10 la bîrnă 
și sol. Pe locul al doilea se află, de 
asemenea, o gimnastă din România, 
Aurelia Dobre. cu 39,40 puncte.

TENIS DE MASA : Echipele 
României — campioane 

balcanice
La campionatele balcanice de te

nis de masă ce se desfășoară în sala 
sporturilor din Constanta, echipele 
României — atît feminină, cît și mas
culină — s-au situat pe locurile intîi.

FOTBAL : Meciurile etapei
□ Vll-a in divizia A

Campionatul diviziei A progra
mează astăzi următoarele meciuri : 
Oțelul — F.C.M. Brașov ; C.S.M. 
Suceava — S.C. Bacău : Steaua — 
Flacăra : Politehnica Timișoara — 
Universitatea Craiova ; Universita
tea Clui-Napoca — Victoria ; Dina
mo — A.S.A. ; F.C. Olt — Petrolul, 
întîlnirile vor începe la ora 15.

Meciul Rapid — F.C. Argeș se va 
juca la 7 octombrie, iar partida 
Corvinul — Sportul studențesc a 
fost amînată. probabil la o dată din 
luna decembrie.

★
într-un meci pentru Cupa bal

canică. echipa albaneză Luftetarl din 
Girokastra a întrecut cu scorul de 
2—0 (0—0). formația Slavia Sofia, 
în aceeași competiție, Dinamo Tira
na a învins cu scorul de 3—1 (2—0) 
formația turcă Eskisehirspor.

HANDBAL : Partide retur 
in cupele europene

Duminică. 4 octombrie, reprezen
tantele noastre în competițiile euro
pene la handbal masculin vor sus
ține meciurile manșei a Il-a din ca
drul primului tur. Astfel. Steaua 
București va evolua la Sofia in 
compania formației Ț.S.K.A. Sep- 
temvrisko Zname. tot in Bulgaria 
urmînd să joace si Politehnica Ti
mișoara. in cadrul „Cupei cupelor", 
în compania echipei Balkan Loveci. 
La rindul ei. Minaur Baia Mare va 
întilni. la Bresov (Cehoslovacia) 
echipa locală Tatran. în „Cupa 
I.H.F.".

VOLEI: Campionatele 
continentului

La campionatele europene de volei, 
ce se desfășoară în Belgia, în tur
neul de consolare al competiției 
masculine, echipa României a între
cut cu scorul de 3—0 (11. 8. 3) for
mația Bulgariei. în semifinalele tur
neului feminin, echipa U.R.S.S. a 
învins cu 3—0 (9. 6, 10) selecționata 
Bulgariei, iar echipa R.D. Germane 
a întrecut cu 3—0 (9, 13, 2) repre
zentativa Cehoslovaciei.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
® AVANSUL AUTOMOBILE

LOR SOLARE. Ușor, economicos, efi- 
J cient, silențios și nepoluant, iată principa- 
l lele atribute ale automobilului care utili- 
, zează energia solară. In Elveția, țară de- 
1 tinătoare a recordului mondial privind pu- 
i nerea la punct a unor prototipuri de ma- 
’ șini valorificind radiația solară, se are în 
ț vedere dezvoltarea accelerată. în următorii 
î ani, a acestui miiloc de transport silen- 
! tios, pe baza perfecționării tehnologiilor 
i aplicate, In această tară, unde se organi- 

zează de cițiva ani concursuri intema'țio- 
ț nale de automobile solare, folosirea soa- 
1 relui la acționarea autoturismelor este 
> apreciată ca o alternativă viabilă pentru 
l actualele mijloace de transport. Largul 

interes manifestat fată de această formă 
1 de energie nepoluantă se explică si prin 
ț faptul că jumătate din arborii acestei țări 
i au fost afectați în mod iremediabil de 
* nocivitatea gazelor de eșapament ale ma- 
ț sinilor convenționale. în prezent, in Elve- 
l ția, circa 50 la sută din parcul de mașini 
’ exploatează energia solară. Autoturismele 
ț prevăzute cu un sistem de acumulare a 
i energiei captate în zilele însorite, și deci 
/ în stare să funcționeze și în zilele fără

soare, pot atinge o viteză de pină la 
100 km pe oră.

® DIALOGUL ROBOȚILOR.
„în curînd vor deveni o realitate «uzi
nele viitorului», în care munca productivă 
va fi asigurată în exclusivitate de roboți, 
oamenilor revenindu-le doar sarcina „să 
programeze și să repare respectivele ma
șini". consemnează revista „Science 
World". Actualmente, la societatea „Gene
ral Motors" sînt în curs de realizare linii 
de fabricație capabile să construiască sin
gure un automobil „de la A la Z“. De 
curînd. specialiști ai acestei firme au par
ticipat, împreună cu colegi de la I.B.M., 
Hewlett-Packard și de la alte companii cu 
profil electronic, la punerea la punct a 
unor programe informatice, făcînd posibilă 
stabilirea unui eficient dia'og între calcu
latoare. Se'consideră că astfel este pe cale 
de a fi rezolvată una dintre marile pro
bleme cu care se confruntă automatizarea 
din actualele uzine, respectiv aceea a im
posibilității comunicării dintre roboti și 
mașinile automate programabile, dată fiind 
proveniența lor de la întreprinderi di
ferite.

• IDENTIFICARE RAPIDĂ.
Pentru uzul geologilor, specialiști ai In
stitutului de cercetări mineralogice din 
Alma Ata au pus la punct un nou aparat, 
cu înalt grad de miniaturizare, destinat 
cercetării la fata locului a mostrelor de 
rocă. Ușor transportabil cu rucsacul, noul 
aparat permite reducerea de 5—6 ori a du
ratei necesare în mod uzual pentru stu
dierea probelor minerale.

• AVERTISMENT ECOLOGIC.
Sub titlul „Marea Nordului — o cloacă", 
cotidianul vest-german „Nordwest Zei- 
tung" publică un articol în oare se arată 
că această mare a devenit o imensă 
pubelă. Anual, peste 100 milioane de tone 
de deșeuri de tot soiul sînt de vers-te în 
ape'e Mării Nordului. La rindul lor. și 
fluviile care se varsă în această mare că
răușesc enorme cantități de substanțe 
chimice, dintre care unele prezin ă un 
înalt grad de toxicitate. O serie de firme 
din țări ale Pieței comune transportă sub
stanțe toxice în largul mării, unde le ard, 
poluînd astfel și atmosfera. Toate aceste 
date sînt desprinse dintr-un recent raport 
asupra Mării Nordului, elaborat de experți 
din țările riverane. Datele înregistrate în

perioada 1984—1986 relevă că 103 milioane 
de tone de deșeuri au fost transportate cu 
ambarcațiuni speciale in largul mării, unde 
au fost deversate. Se apreciază însă că 
principalii agenți poluanti rămîn totuși 
fluviile, care transportă 90 la sută din 
substanțele chimice prezente în mare. în 
luna noiembrie a.c. se va desfășura la 
Londra a doua conferință Internațională 
consacrată ocrotirii Mării Nordului, reu
niune de la care se așteaptă adoptarea de 
măsuri menite să ofere o ieșire din actuala 
situație critică.

• DIN SECRETELE FOTOSIN- 
TEZEI. Plantele superioare, algele și une
le bacterii au facultatea de a realiza con
versia energiei solare în energie chimică. 
Este vorba de fotosinteză, proces ce are 
loc, în principal, în membrana fotosinte- 
tică. Deocamdată, cunoștințele privind mo
dul de organizare a acestei membrane, cit 
și desfășurarea procesului fotosintetic sint 
incomplete: Recent însă, grație unor noi 
metode de măsurători spectroscopice, spe
cialiștii Laboratorului de optică aplicată 
din Palaiseau, Franța, au reușit să facă 
importante precizări asupra primei etape

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Realizări

din R. P. Bulgaria
Importantă lucrare hidrotehnică

Recent a fost dată în folosință o 
construcție hidrotehnică majoră a 
actualului cincinal — lacul de acu
mulare din apropierea orașului 
Mihailovgrad. Deși al doilea ca 
volum după lacul de acumulare de 
pe riul Iskir, cel de la Mihailov
grad ocupă primul loc în Bulgaria

In ce privește înălțimea barajului 
realizat din anrocamente.

Noul lac artificial asigură între
prinderilor industriale din regiune 
apa necesară, permite irigarea a 
86 000 hectare de teren și oferă lo
cuitorilor din această parte a țării 
o nouă zonă de odihnă.

Un nou ti
La combinatul „Beroe" din 

Stara Zagora a început producția 
unui nou tip de robot, care, la co
manda unui singur operator, este 
capabil să execute citeva sute de 
operațiuni. EI este destinat opera
țiunilor de îndoire și stivuire a 
fierului beton in combinatele pen
tru elemente de construcții prefa
bricate.

Automatica
Tehnica electronică a început să 

pătrundă și în agricultura bul
gară. Printre instalațiile automate 
realizate în ultimul timp se nu
mără și cele pentru obținerea ră
sadurilor legumicole. La centrala 
legumicolă din Ruse, de exemplu, 
a fost construită o seră cu supra
fața de 6 hectare, în cadrul căreia 
funcționează o linie tehnologică 
complet automatizată.

Procesul de producție automat 
începe din secția de preparare a 
turbei, unde aceasta este ameste-

de robot
Combinatul „Beroe" a început 

construcția de roboți destinați in
dustriei construcțiilor în urmă cu 
zece ani și execută în prezent ro- 
boți-zugravi, sudori, pentru croi
rea taBlei etc. Linia flexibilă con
structoare de roboți în cadrul com
binatului înlocuiește 200 de munci
tori. fiind deservită de numai 36 
de persoane.

în agricultură
cată cu substanțe hrănitoare șl 
omogenizată. Apoi, tot automatele 
fac insămințările în alveole um
plute cu turbă. Alveolele sînt 
transferate după aceea in așa-nu- 
mitul incubator, unde tempera
tura și umiditatea sînt menținute 
la parametrii optimi. După germi
nație. semințele sînt transferate 
în mici cuburi din turbă, fără ca 
rădăcinile să fie deteriorate. în 
acest fel, după 5 săptămîni de la 
însămînțare. răsadurile sînt bune 
pentru a fi replantate.

Știința în folosul progresului economic
Specialiștii de la Fabrica de 

produse ceramice din Sevlievo au 
realizat un nou material de con
strucție —- cărămizi din ceramică 
poroasă, care vor permite accele
rarea considerabilă a construcției 
clădirilor industriale și caselor de 
locuit. Noile cărămizi sint de 2—3 
ori mai mari decît cele clasice și, 
totodată, mai ușoare decît acestea. 
Din Întregul volum al cărămizilor 
noi, aproape jumătate îl reprezintă 
aerul din pori. Pentru producerea 
noului material se utilizează rezi

duuri de la combinatul petrochi
mic din Burgas.

La rindul lor, cercetătorii de la 
Institutul energetic din Varna au 
creat o instalație care permite ali
mentarea motoarelor diesel cu un 
amestec din motorină, împreună 
cu gaz propan sau butan. Un ase
menea amestec-carburant este 
mult mai ieftin decit motorina 
simplă, fără a reduce randamentul 
motoarelor. Pe lingă economia con
siderabilă de carburanți, instala
ția permite diminuarea de peste 
cinci ori a substanțelor nocive din 
gazele de eșapament.

Se lărgește rețeaua învățămîntului 
și culturii

Noul an de învățămînt superior 
a început cu un număr mai mare 
de studenți decît oricind în Bul
garia. In 12 orașe funcționează 
aproape 30 de institute de invăță- 
mint superior, cuprinzînd aproxi
mativ 90 000 de studenți, sau cu 
60 la sută mai multi decît in 1960. 
La fiecare 10 000 de locuitori ai 
Bulgariei, 100 sint studenți.

Se lărgește în același timp re
țeaua instituțiilor culturale. A- 
proape fiecare localitate este do
tată cu casă de cultură, bibliotecă.

cinematograf. Circa 60 de teatre 
prezintă publicului o mare varie
tate de spectacole din dramatur
gia contemporană și clasică. Un 
loc important în cultura socialistă 
a Bulgariei îl ocupă activitatea ar
tistică de amatori, care cuprinde 
peste 20 000 de colective. în ulti
mul deceniu, colectivele de ama
tori au înregistrat peste 300 de 
participări la concursuri și festi
valuri internaționale, obținind a- 
proape 200 de premii.

Noi amenajări urbanistice la Sofia

VASLUI : Servicii
Intre cele 10 unități meșteșugă

rești vasluiene, cooperativa „Ăvîn- 
tul" din municipiul reședință de 
județ se distinge prin preocupa
rea continuă de a-și spori și di
versifica tot mai mult gama de 
activități și servicii care să vină 
direct și mai prompt în sprijinul 
populației. După cum ne spunea 
Stefan Ghețău, președintele uni
tății. in acest an au fost înființate 
20 de noi activități. De asemenea, 
au fost lărgite si reorganizate ser-

pentru populație
viciile solicitate de cetățeni mal 
cu seamă in gospodărirea locuin
țelor. pentru a le ușura efortul si 
economisi timpul liber. Totodată, 
acum, toamna, cu un simplu apel 
la telefonul cu numărul 40895 
cooperativa poate executa, la ce
rere. diverse alte servicii si tre
buri gospodărești de sezon, ca : 
mutări de mobilier, scuturat și cu
rățat covoare, curățirea suprafețe
lor de pardoseli, cărat, tăiat si des
picat lemne și altele. (Petru 
Necula).

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 4 octombrie, ora 20—7 oc
tombrie, ora 20. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească ușor.

Ceru! va fi variabil, mal mult senin. 
Cu totul izolat sint condiții de ploaie 
slabă în vestul țării. Vlntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între 2 și 12 
grade, iar cele maxime Intre 14 șl 24 
grade. Dimineața se va produce ceată 
slabă, mal ales tn centrul țării și la 
munte. Pe alocuri, se va semnala bru
mă, mal frecvent în nordul tării. în 
primele dimineți.

•7

a fotosintezef, Informează revista „La Re
cherche". Recurgînd Ia iluminarea cu raze 
infraroșii, specialiștii au putut observa că 
fiecare foton absorbit de centrul activ al 
unei anumite specii de bacterii excită un 
pigment, deplastnd un electron al molecu
lei aoestuia pe o orbită mai îndepărtată. 
Acest electron, care transportă o mare 
parte din energia fotonului incident, trece 
foarte rapid (in 218 picosecunde) pe un 
pigment brun din imediata vecinătate. A- 
cest pigment transferă apoi electronul unei 
chinone, substanță de bază in sinteza 
materiilor colorante, asigurînd astfel un 
considerabil randament de conversie a e- 
nergiei solare.

• CUTIA DE VITEZE-GIGANT 
din fotografie a fost realizată tn Ma
rea Britanie pentru o mină din Noua 
Scoție, Canada. Ea va faoe parte din insta
lația de acționare a unui conveier, destinat 
să transporte la suprafață, din subteran, 
cărbune și rocă într-un ritm de 2 200 tone 
pe oră. Considerată drept cea mai mare de 
pe continentul american, noua cutie de vi
teze de fabricație britanică are 10,5 metri 
lungime, 5 metri lățime, 6 metri înălțime 
și oîntărește 250 tone.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

*

(

I

(
*

A
K7JI



România socialistă- țară a progresului, 
președintele Nicolae Ceaușescu - luptător 

consecvent pentru colaborare, destindere și pace 
RELATĂRI, COMENTARII, APRECIERI ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
Dezbateri asupra problemelor majore ale actualității 

internaționale

Reolizările de seamă ale României socialiste în anii dezvoltării sale 
libere, independente — cu precădere in perioada de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R. — sint, în continuare, reflectate în paginile presei din 
diferite țări ale lumii. Se relevă preocupările întregului nostru popor 
pentru înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, pentru creșterea intensivă a tuturor sectoarelor eco
nomice, pentru înfăptuirea prevederilor celui de-al Vlll-Iea plan cincinal,

în care patria noastră urmează să treacă la stadiul de țară mediu 
dezvoltată.

Sint puse, de asemenea, în evidență pozițiile constructive ale Româ
niei, considerentele și inițiativele țării noastre, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind realizarea dezarmării, in primul rînd nucleare, 
soluționarea tuturor stărilor conflictuale pe calea negocierilor, eradicarea 
subdezvoltării și edificarea noii ordini economice internaționale, pentru 
pace pe

„România înaintează spre viitor 
cu pași siguri, sub conducerea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu" este 
titlul unui articol publicat de zia
rul libanez „AL-AHRAR". în care 
se arată : „România privește cu 
încredere in viitor. Proiectele de 
dezvoltare ale acestei țări sint in
disolubil legate de gindirea înnoi
toare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, cel care condu
ce destinele țării, ale poporului 
său. din anul 1965.

Pentru poporul român, -Epoca 
Nicolae Ceaușescu» reprezintă pe
rioada unor mărețe realizări, care 
permit ca pină in anul 1990 — ul
timul an al actualului cincinal — 95 
la sută din producția industrială 
să se ridice la nivelul cerințelor pe 
plan mondial. Este o industrie ti- 
nără, dacă ne gindim că, acum 40 
de ani, România nu era decît o țară 
agrară".

„Aspirațiile de dezvoltare ale po
porului român — se subliniază in 
continuare în articol — au fost îm
plinite in epoca modernă, sub 
conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, epocă în care 
s-au realizat numeroase proiecte 
industriale in toate județele țării, 
in prezent producindu-se autotu
risme, autocamioane, materiale de 
construcții, articole electronice, a- 
vioane, elicoptere etc. Multe state 
ale lumii, inclusiv cele dezvoltate, 
cumpără astăzi produse industriale 
din România, cunoscut fiind fap
tul că aceste produse sint executa
te la nivelul tehnicii mondiale.

Eforturile întregului popor, 
sub îndrumarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. se concen
trează, în prezent, in direcția ob
ținerii unei noi calități, la nivelul 
tehnicii mondiale", conchide ziarul.
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planeta noastră.

Un articol consacrat României de 
„THE MINARET", publicație edi
tată la New York, relevă că pe 
parcursul celor peste 22 de ani ce au 
urmat de la istoricul Congres al IX- 
lea al P.C.R., din 1965, care l-a ales 
in fruntea țării pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, s-au înregistrat 
schimbări calitativ profunde în 
dezvoltarea economico-socială a 
României. Ea a evoluat de la sta
diul de țară cu o economie emina
mente agrară și o industrie slab 
dezvoltată, la acela de stat socialist 
industrial-agrar în plin progres.

în cadrul procesului de industria
lizare socialistă — se arată — a fost 
creată o industrie modernă, inclu- 
zind aproape toate ramurile, ale 
cărei produse — mașini și echipa
mente — sint de înaltă performanță 
și competitive pe plan internațio
nal. Producția industrială a Româ
niei a crescut de peste o sută de 
ori in ultimii 43 de ani, ritmul de 
creștere în ultimii 20 de ani fiind 
de șase ori mai mare decît cel din 
deceniile anterioare.

S-a reorganizat integral, pe baze 
socialiste, agricultura, ceea ce a dus 
la dublarea producției agricole față 
de 1965 și a făcut ca România să-și 
poată asigura întregul necesar de 
produse agricole, creînd în același 
timp disponibilități pentru export.

Venitul național a crescut de peste 
32 de ori, ceea ce a contribuit la ri
dicarea nivelului material și spiri-

tual al întregului popor. Retribuția 
reală a fost. în 1985, de opt _ ori 
mai mare decit in 1944. România 
a atins un nivel de dezvoltare care 
permite fiecărui cetățean să ducă 
o viață demnă. Alături de marile 
unități industriale construite, un 

' loc remarcabil l-a ocupat, in acești 
ani, programul pentru' construirea 
de locuințe, 80 la sută din popu
lația țării mutîndu-se în locuințe 
noi. în toate zonele țării au fost 
ridicate școli noi. spitale și insti
tuții social-culturale. Aceasta a 
constituit baza materială pentru 
dezvoltarea culturii, a educației și 
științei, pentru conservarea și pu
nerea in valoare a moștenirii spi
rituale a poporului român, pentru 
progresul multilateral al României 
socialiste.

Noile forme de conducere ori
ginale ale democrației muncito
rești revoluționare, introduse in 
viața social-politică a României, și 
cadrul democratic creat permit tu
turor categoriilor de oameni al 
muncii, întregului popor să partici
pe la 
„The 
tem 
mân, 
țiuni, 
tinuu, în 1 
vitate, pe 
manente 
populare i 
ternice a i 
partidului.

România socialistă, evidențiază 
publicația in încheierea articolului, 
și-a cîștigat un binemeritat pres
tigiu internațional prin realizările 
obținute în domeniul economico- 
social și prin politica sa activă și 
constantă de colaborare internațio
nală, destindere și pace.

„The Minaret" relevă, de ase
menea, pe larg, semnificația deo
sebită pe plan intern și internațio
nal a actului istoric, revoluționar 
de la 23 August 1944.

conducerea societății, relevă 
Minaret". Inima acestui sis- 
este Partidul Comunist Ro- 
centrul vital al întregii na- 
al cărui rol a crescut con- 

toate domeniile de acti- 
măsura consolidării per- 
a legăturii cu masele 
și a unității tot mai pu- 
intregului popor in jurul

«»»,.»«„ ,»l

Cotidianul american de mare ti
raj, „JOURNAL OF COMMERCE", 
pune în evidență progresele înre
gistrate de Rojnânia, arătînd că „a- 
devărul de necontestat este că in 
anii care au trecut de la 23 Au
gust 1944, poporul român și-a rea
lizat obiectivele propuse privind 
edificarea unei societăți moderne, 
creșterea nivelului de trai și rezol
varea problemelor privind națio
nalitățile conlocuitoare".

Serviciile medicale si invătămîn- 
tul gratuit, inclusiv învătămintul 
superior, condițiile de locuit cores
punzătoare si alte elemente ațe 
vieții de care se bucură populația 
României — subliniază ziarul — 
reprezintă rezultatul unei munci

grele și pline de sacrificii a ge
nerațiilor anterioare. Ca urmare a 
eforturilor depuse pentru a se asi
gura populației o situație mai bună
— se arată, in continuare, în articol
— venitul national este in prezent 
de peste 32 de ori mai mare față 
de cel din 1944, producția industria
lă a crescut de peste o sută de ori, 
iar cea agricolă de circa șase ori.

România — se spune în articol
— a fost o tară în care femeile nu 
aveau dreptul la educație. în in
dustrie se folosea mai ales munca 
manuală, iar baza o constituia pro
ducția agricolă, o tară in care doar 
25 la sută din populație locuia în 
orașe și in care costurile pentru 
educație si serviciile medicale erau

ridicate. Asemenea lucruri 
mai întîlnesc în România.

foarte
nu se ___ __ _____ _
înainte de cel de-al doilea război 
mondial societatea românească era 
bazată pe o agricultură înapoiată. 
Din 1947 a început procesul de re
construcție a economiei tării ce fu
sese distrusă de naziști, a fost mo
dernizată agricultura. România fi
ind capabilă, astăzi, să exporte 
produse industriale de înaltă teh
nologie în alte țări ale lumii, in
clusiv în S.U.A. Eforturi majore 
au , fost făcute pentru construirea 
din temelii a unor orașe moderne, 
devenite puternice centre industri
ale și dotate cu toate atributele ci
vilizației.

Sint menționate apoi in articol 
planurile grandioase ale tării noas
tre pentru următorii zece ani. ast
fel incit România să ajungă în rîn
dul statelor celor mai 
ale lumii.

„Participarea activă 
la circuitul economic 
nal“ este titlul unui articol apărut 
într-un supliment consacrat țării 
noastre de publicația thailandeză 
..THE NATION". După ce eviden
țiază că in prezent România între
ține relații economice cu circa 150 
de țări de pe toate continentele, 
față de 98 in anul 1965. articolul 
relevă că in ultimii 20 de ani și mai 
bine comerțul exterior românesc 
s-a dezvoltat de circa nouă ori, ca 
urmare a creșterii produsului so
cial, venitului național și produc
ției industriale.

Creșterea continuă și moderni
zarea economiei românești — se 
arată în continuare — au dus la 
schimbări structurale in comerțul 
exterior, îndeosebi in ceea ce pri
vește exportul, produsele indus
triale asigurind o valorificare su
perioară a resurselor naturale. Se 
subliniază apoi că România și-a 
extins și diversificat relațiile eco
nomice cu țările socialiste, 60 la 
sută din comerțul său exterior 
efectuîndu-se cu aceste state. Tot
odată, in ultimii ani au fost con
struite, prin cooperare, atit pe te
ritoriul românesc, cit și al altor 
state socialiste, importante unități 
economice.

Ca membră a „Grupului celor 77" 
— relevă „The Nation" — Româ
nia acordă o atenție deosebită in
tensificării schimburilor economi
ce și colaborării cu țările în curs 
de dezvoltare. De asemenea. își ex
tinde relațiile economice cu sta
tele dezvoltate, multe dintre e’e 
parteneri tradiționali, promovează 
raporturi economice externe cu 
toate statele lumii, indiferent de 
orinduire politică și socială, bazate 
pe numeroase acorduri economice 
bilaterale și convenții — se arată 
în articol.

Sub titlul „Temeiurile încrederii 
în viitor", cotidianul egiptean „AL 
MFSSA" subliniază într-un articol : 
„Acum, după peste 22 de ani de 
muncă neobosită. România privește 
către viitor cu o încredere deplină.

Congresul al XIII-lea al P.C.R., din 
1934, a hotărît transformarea Româ
niei intr-un stat mediu dezvoltat 
din punct de vedere economic, ur
mind ca, pină în anul 2000, Româ
nia socialistă să devină o țară pu
ternic dezvoltată". în articol sint 
prezentate realizările României în 
toate domeniile de activitate — 
economic, social, știință, învăță- 
mint, cultură.

dezvoltate

a României 
internațio-

Politica externă de pace si lar
gă cooperare promovată constant 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
este, de asemenea, scoasă in evi
dență de mijloace de informare în 
masă de peste hotare.

PRESA CENTRALA, POSTURI
LE DE RADIO SI TELEVIZIUNE 
DIN R.P.D. COREEANĂ au pre
zentat. astfel, pe larg consideren
tele și propunerile României, ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind problemele majore ale vieții 
internaționale aflate pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni a 
Generale a O.N.U.

Adunării

CENTRALA, 
RADIO ȘI

POSTU- 
TELEVI- 

re-
PRESA 

RILE DE 
ZIUNE DIN ZIMBABWE au 
flectat, la rîndul lor, considerentele 
și propunerile României, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind soluționarea globală a proble
melor datoriilor externe si 
dobinzilor excesive.

Agenția egipteană MEN pune in 
evidentă poziția României . privind 
necesitatea reglementării prin 
mijloace pașnice a situației din 
Orientul Mijlociu, a realizării unei 
păci globale.' durabile si juste in 
regiune, reafirmată de președintele 
Nicolae Ceaușescu in cadrul con
vorbirii avute cu 
trimisului special 
R.A. Egipt.

Se subliniază
României a reliefat importanța or
ganizării. intr-un timp cit mai 
scurt, a unei conferințe internațio
nale. cu participarea tuturor țări
lor interesate, inclusiv a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei — 
ca reprezentant unic și legitim al 
poporului palestinian — a Israelu
lui, precum și a membrilor perma- 
nenți ai Consiliului de Securitate.

prilejul primirii 
al președintelui
că președintele

Ziarul pakistanez de limbă en
gleză „FRONTIER POST" eviden
țiază rezultatele deosebite obți
nute de poporul român pe calea 
edificării unei economii moderne, 
ca și principalele direcții ale po
liticii interne și externe românești.

Articole ce cuprind aprecieri elo
gioase la adresa politicii interne și 
internaționale a României, eviden
țiind, totodată, evoluția ascendentă 
a relațiilor dintre Cele două țări au 
mai publicat și ziarele pakistaneze 
„PAKISTAN TIMES", ..DAWN". 
„.TANG", ..BUSINESS RECOR
DER". „KLYBER MAIL" și 
NAWA-I-WAQT DAILY".

(Agerpres)

E DE PRESA
scurt

PROTOCOL. Cea de-a 32-a con
ferință a directorilor organizațiilor 
proprietare de nave din cele opt 
state dunărene — Bulgaria. Unga
ria, România. U.R.S.S.. Cehoslova
cia, Iugoslavia. Austria și R.F.G. 
— care s-a desfășurat in orașul 
slovac Piestany, s-a încheiat prin 
semnarea unui protocol. Partici
panții la conferință au examinat și 
au convenit asupra unor probleme 
actuale ale colaborării, consemnate 
in acordul de la Bratislava (1955), 
referitoare la toate domeniile de 
cooperare.

securitate internațională, care să 
asigure fiecărui stat dreptul la o 
dezvoltare independentă. Cele două 
părți și-au exprimat interesul pen
tru soluționarea pașnică a conflic
telor regionale, intre care și cel 
din America Centrală. Părțile au 
abordat, de asemenea, probleme 
ale dezvoltării relațiilor bilaterale.

CONVORBIRI. Secretarul de stat 
al S.U.A.. George Shultz, a avut 
convorbiri, la New York, cu prin
țul Norodom Sianuk. președintele 
Kampuchiei Democrate.

LA BUENOS AIRES au a- 
vut loc convorbiri între minis
trul. de externe al Argentinei, 
Dante Caputo, și ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S.. Eduard 
Sevardnadze — relatează agenția 
T.A.S.S. Cei doi miniștri au reafir
mat necesitatea unor eforturi in
tense ale tuturor țărilor pentru 
crearea unui sistem trainic de

COMUNICAT. într-un comunicat 
dat publicității de Ministerul de 
Externe al Turciei se arată că Ira
nul și Irakul — aflate, după cum 
se știe, in război de peste șapte 
ani — s-au adresat acestei țări cu 
rugămintea de a reprezenta inte
resele părților în conflict prin in
termediul ambasadelor turce de Ia 
Teheran și Bagdad — relatează

agențiile T.A.S.S,. A.P.A. și Ta- 
niug. în comunicat re precizează 
că Iranul și Irakul își închid mi
siunile lor diplomatice din Bag
dad și. respectiv. Teheran, urmind 
ca diplomații din componența aces
tor reprezentante să plece în țările 
lor. prin Turcia — precizează 
T.A.S.S. Turcia — adaugă agenția 
austriacă A.P.A. — a acceptat ce
rerea celor două țări de a le re
prezenta interesele.

MINISTERUL DE EXTERNE AL 
IRANULUI a convocat însărcinatul 
cu afaceri al Ambasadei Elveției 
la Teheran, care reprezintă inte
resele S.U.A.. pentru a se remite 
o notă oficială de protest împo
triva atacului american asupra va
sului comercial iranian „Iran Ajr".

PATRU NAVE MILITARE ITA
LIENE au sosit, sîmbătă. în apro
pierea intrării în apele Golfului — 
informează agenția China Nouă. 
Dună cum s-a anunțat, guvernul 
italian a adoptat, această decizie 
în urmă cu aproximativ două săp- 
tămîni.

AGENȚIA T.A.S.S. anunță că la 
3 octombrie. în Uniunea Sovietică, 
in regiunea Akttubinsk din Kazah- 
stan. a fost efectuată o explozie

nucleară subterană cu o putere de 
pină la 20 kilotone. Explozia, men
ționează sursa citată, a fost făcu
tă în interesul economiei naționale.

COLABORARE. La sediul O.N.U 
din New York a avut loc o reu
niune a miniștrilor de externe ai 
țărilor nealiniate mediteraneene. A 
fost efectuat un schimb de pă
reri în legătură cu perspectivele șl 
rezultatele inițiativei privind dez
voltarea colaborării și consolidarea 
securității țărilor din zonă, lansată 
la reuniunea de la Brioni din a- 
ceastă vară.

LA COPENHAGA a avut loc un 
congres extraordinar al Partidului 
Social-Democrat din Danemarca, 
cea mai mare formațiune politică 
din această țară. Principala pro
blemă de pe ordinea de zi a con
gresului a fost alegerea unui nou 
președinte al partidului. Ca pre
ședinte al P.S.D. din Danemarca a 
fost ales Svend Auken, care a de
ținut postul de vicepreședinte al 
partidului.

ZIARUL „ZERI I POPULLIT" 
releva sîmbătă că stabilirea de re
lații diplomatice dintre R.P.S. Alba
nia și R.F.G. constituie un pas im
portant pentru normalizarea rela

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres).
— Gh. Ceroelescu transmite : Adu
narea generală a O.N.U., reunită in 
cea de-a 42-a sesiune, și-a conti
nuat, în plen, dezbaterile pe margi
nea problemelor majore ale actuali
tății internaționale.

înfăptuirea de progrese pe calea 
dezarmării trebuie să devină sar
cina prinfiordială a Națiunilor Uriite
— a declarat ministrul polonez al 
afacerilor externe, Marian Orzec- 
howski. Năzuințele de pace ale ome
nirii sint expresia convingerii că 
dezvoltarea unitară și armonioasă a 
umanității trebuie să aibă în vedere 
că interesele anumitor regiuni sint 
parte inseparabilă a intereselor tu
turor națiunilor de pe planeta noas
tră. Pacea poate să se mențină nu
mai pe baza recunoașterii diversi
tății politice și economice a state
lor și regiunilor, printr-o cooperare 
reciproc avantajoasă, prin înțelegere 
și respect — a subliniat vorbitorul. 
EI a afirmat că țara sa militează ca, 
prin eforturi colective ale comuni
tății internaționale a statelor, să se 
asigure dreptul fiecărui popor, al 
fiecărui om la viață, libertate și 
pace, la bunăstare și fericire.

Ministrul adjunct de externe al
R. S. Vietnam, Nguyen Dy Nien, a 
relevat, între altele, că în ultima pe
rioadă au apărut noi posibilități 
pentru instaurarea păcii și stabili
tății în Asia de sud-est pe bazele e- 
galității, respectului intereselor tu
turor părților și fără condiții preala
bile. O soluționare justă și rezona
bilă a problemei kampuchiene si a 
situației din Asia de sud-est — a 
adăugat el — trebuie căutată în 
conformitate cu rezoluțiile adoptate 
de Conferința la nivel înalt de la 
New Delhi a mișcării de nealiniere 
și reafirmate in cadrul intilnirii de 
la Harare. El a subliniat că poporul 
vietnamez este gata să dezvolte re
lații de prietenie și cooperare cu
S. U.A., cu alte țări.

Actuala sesiune va trebui să dea 
curs rezoluției Adunării Generale 
prin care se recunoaște că datoria 
externă a atins proporții alarmante 
și este necesar să se promoveze de 
către toate părțile interesate — țări 
creditoare și țări debitoare, instituții

financiare internaționale șl bănci 
particulare — o politică economică 
și financiară capabilă să ducă la de
pășirea actualului impas — a de
clarat ministrul de externe al Re
publicii Zimbabwe, Witness Mang- 
wende. O soluționare durabilă 
a problemei datoriei țărilor să
race impune adoptarea unor mă
suri globale, care să aibă drept 
scop dezvoltarea economică a sta
telor 'debitoare, stabilizarea pre
țurilor materiilor prime. încetarea 
transferului invers de resurse, din 
țările sărace în cele bogate, și spo
rirea ajutorului pentru dezvoltare, 
în vederea atingerii acestor obiecti
ve este necesar ca Adunarea Ge
nerală să examineze, în cadrul ac
tualei sesiuni, posibilitățile de a con
voca. in scurt timp, o conferință in
ternațională în problemele financiar- 
monetare — a subliniat vorbitorul.

Referindu-se la raporturile de 
bună vecinătate care leagă țara sa 
de Iran și Irak, ministrul de stat 
pentru afacerile externe al Omanu
lui, Yousouf Al Alawi Abdullah, 
a declarat că este necesar ca 
cele două țări aflate in conflict să 
se asocieze în căutarea unei soluții 
care să readucă pacea in întreaga 
zonă a Golfului. De asemenea, el 
și-a exprimat satisfacția față de 
faptul că ideea convocării unei con
ferințe internaționale de pace în 
Orientul Mijlociu, sub egida O.N.U. 
și cu participarea tuturor părților 
interesate, se bucură de un sprijin 
tot mai larg.

Pacea și securitatea pentru un 
popor trebuie însoțite de garanțiile 
materiale ale bunăstării — a decla
rat ministrul de externe al R. D. P. 
Laos, Phoune Sipaseuth. Tocmai de 
aceea — a spus el — comunitatea 
internațională acordă o importanță 
atit de mare aspectelor economice 
ale securității. Arătind că prăpastia 
dintre țările bogate și cele sărace 
se adincește continuu, datorită re
fuzului primului grup de state de 
a renunța la interesele lor egoiste, 
vorbitorul a cerut țărilor în cauză 
să-și regîndească politica economi
că și să se alăture eforturilor care 
se fac pentru a se pune capăt ac
tualei crize economice mondiale.

In favoarea interzicerii 
totale a armelor chimice
MOSCOVA 3 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția T.A.S.S., un 
grup de diplomat! și experti militari 
din 45 de țări au sosit, sîmbătă, la in
vitația autorităților sovietice, la o- 
biectivul militar de la Șihanî, unde 
urmează să li se prezinte modelele- 
tio de muniVi chimice și tehnologia 
utilizată pentru distrugerea armelor 
chimice. Un reprezentant al Minis
terului Apărării al U.R.S.S. a relevat 
că demonstrația care urmează să 
aibă loc la Șihanî este menită să 
contribuie la realizarea cit mai cu- 
rînd posibil a unei înțelegeri pri
vind interzicerea totală a - armelor 
chimice șl lichidarea rezervelor de 
asemenea arme.

în legătura cu propunerea 
privind întîlnirea 

dintre miniștrii acăriirii 
ai U.R.S.S. și S.U.A.

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția T.A.S.S.. 
ministrul apărării al S.U.A., Caspar 
Weinberger, i-a propus ministrului 
sovietic a! apărării. A.T. Iazov. să se 
întîlnească. luna aceasta, la Washing
ton. Anterior, partea sovietică a 
propus o întîlnire intre cei doi mi
niștri ai apărării la Geneva. în ca
drul sesiunii Comisiei permanente 
consultative sovieto-americane. Un 
reprezentant oficial al Pentagonului 
a declarat că sesiunea comisiei per
manente consultative nu oferă ca
drul corespunzător abordării unei 
game largi de prob’eme vizînd îm
bunătățirea relațiilor dintre cele 
două țări.

Pentru asigurarea accesului la independență 
al poporului namibian

Reuniunea ministerială a Consiliului O.N.U. pentru Namibia
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 

Gh. Cercelescu transmite : La sediul 
Națiunilor Unite din New York a 
avut loc o reuniune ministerială a 
Consiliului O.N.U. pentru Namibia, 
la care au luat parte și secretarul 
general al O.N.U., președintele ac
tualei sesiuni a Adunării Generale și 
președintele in exercițiu al Consi
liului de Securitate. în intervențiile 
lor, participanții au condamnat în 
mod unanim Africa de Sud pentru 
ocuparea ilegală a Namibiei și îm
piedicarea accesului ei la indepen
dență. pentru politica de oprimare 
a 'poporului namibian și de jefuire a 
bogățiilor sale, pentru încălcarea fla
grantă a drepturilor omului prin po
litica de apartheid pe care o prac
tică.

La încheierea reuniunii s-a adop
tat un comunicat în care se con
damnă ocuparea ilegală a Namibiei 
și se reafirmă sprijinul față de 
lupta justă a ponorului namibian, 
sub conducerea SWAPO. Documen-

tul arată că singura bază legală pen
tru soluționarea pașnică a problemei 
namibiene o constituie rezoluțiile 
O.N.U. în acest sens. Consiliul de 
Securitate este chemat să stabi
lească o dată, nu mai tîrziu de 31 
decembrie 1987. pentru punerea in 
aplicare a rezoluțiilor sale, iar în 
cazul in care R.S.A. va continua 
să-i ignore deciziile să se angajeze 
că va aplica sancțiuni obligatorii co
respunzătoare, potrivit capitolului 
VII din Carta O.N.U. Dacă Consiliul 
de Securitate — se precizează în 
document — nu va putea adopta, 
pină la 29 septembrie 1988, măsuri 
concrete pentru a obliga Africa de 
Sud să respecte rezoluțiile sale, mi
niștrii cheamă Adunarea Generală să 
examineze, la cea de-a 43-a sesiune, 
acțiunile care se impun, conform 
Cartei O.N.U.. pentru a-și îndeplini 
responsabilitățile directe privind 
autodeterminarea și independenta 
Namibiei.

Progrese Ia tratativele 
de Ia Geneva

Un intervin al ministrului 
de externe al R.D. Afganistan

KABUL 3 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat agenției afgane 
Bakhtar. citat de agenția T.A.S.S., 
ministrul de externe al R.D. Afga
nistan, Abdul Wakil, a declarat că 
la ultima rundă a tratativelor de la 
Geneva pozițiile afgană și pakista
neză s-au apropiat considerabil. 
Dacă în cadrul celor trei etape pre
cedente s-au realizat acorduri prin
cipiale privind trei dintre cele patru 
documente in discuție. referitoare 
la reglementarea problemelor polii; 
ce, in luna septembrie s-a inreg,_ 
trat un progres și în ultima chestiu
ne — aceea a retragerii din R.D. Af
ganistan a contingentului limitat de 
trupe sovietice — a declarat Wakil.

în sprijinul eforturilor de
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 

— Reprezentanții permanenți la Na
țiunile Unite ai „Grupului de la Con- 
tadora", „Grupului de sprijin" și ai 
celor cinci țări centroamericane au 
convenit să prezinte, luni. Adunării 
Generale a O.N.U. un proiect de re
zoluție referitor la acordul de pace 
în America Centrală subscris la 7 
august, in Guatemala. Documentul 
solicită secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, un 
sprijin amplu pentru guvernele cen
troamericane in efortul acestora de 
instaurare a unei păci durabile in 
zonă. De asemenea, se insistă pe lin
gă comunitatea internațională să-și 
sporească asistența economică, teh
nică și financiară pentru statele din 
regiune și se cere secretarului gene
ral al O.N.U. să promoveze un plan 
special de cooperare în acest sens.

CIUDAD DE GUATEMALA 3 (A-

pace în America Centrală
gerpres). — Ia Ciudad de Guate
mala s-a anunțat că guvernul tării 
și forțele insurecționale guatemaleze 
au hotărit să înceteze ostilitățile 
militare, in perspectiva dialogului 
de reconciliere națională. progra
mat să înceapă la 7 octombrie — 
transmit agențiile EFE și China 
Nouă. S-a precizat că încetarea fo
cului va rămîne în vigoare pină 
după încheierea dialogului men
ționat.

CIUDAD DE GUATEMALA 3 (A- 
gerpres). — Comisia internațională 
de verificare și urmărire a aplicării 
prevederilor Acordului de pace in 
America Centrală se va întruni. în 
zilele de 8 și 9 octombrie, in capi
tala guatemaleză — a anunțat Mi
nisterul Relațiilor Externe din a- 
ceastă țară. Va fi continuată analiza 
progreselor realizate în regiune in 
lumina acordului de pace menționat.

Președintele Algeriei despre opțiunea 
politică a țării sale

ALGER 3 (Agerpres). — Algeria 
va urma neabătut calea socialistă pe 
care a ales-o . — a arătat președin
tele țării. Chadli Bendjedid, intr-o 
cuvîntare rostită la o consfătuire a 
reprezentanților aparatului de partid 
și de stat și a conducătorilor de în
treprinderi industriale algeriene. Re
forma economică ce se înfăptuiește 
în Algeria, a spus el. urmărește con
solidarea principiilor socialiste de 
conducere a economiei naționale.

sarcina fiind de a se ajunge ca toți 
cei ce iau parte la procesul de pro
ducție, de la director pînă la mun
citor. să participe la conducerea 
producției și să poarte răspunderea 
pentru produsul final.

în context, șeful statului algerian 
s-a pronunțat pentru înlocuirea 
treptată a specialiștilor străini cu 
cadre naționale în toate sferele pro
ducției industriale.

Agendă 
diplomatică

• Președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., An
drei Gromiko, l-a primit pe 
Claude Cheysson, vicepreședin
te al Comisiei C.E.E., aflat in
tr-o vizită Ia Moscova. După 
cum informează agenția T.A.S.S., 
interlocutorii au examinat re
lațiile oficiale dintre C.A.E.R. 
și C.E.E. • Vicepreședintele 
S.U.A., George Bush, și-a înche
iat sîmbătă vizita oficială efec
tuată la Bruxelles, unde a con
ferit cu primul-ministru al Bel
giei, Wilfried Martens, și cu 
președintele Comisiei C.E.E., 
Jacques Delors. Cu vizita la 
Bruxelles a luat sfîrșit turneul 
în mai multe țări europene al 
vicepreședintelui american. ® 
Președintele Finlandei, Mauno 
Koivisto, va efectua, în perioada 
5-11 octombrie, o vizită oficială 
la Moscova • Regele Hassan 
al ll-lea al Marocului l-a primit 
pe reprezentantul Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei la 
Rabat, Abu Maruan, care i-a 
înminat un mesaj din partea 
președintelui Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Ara
fat Conținutul mesajului, au 
declarat surse oficiale maro
cane citate de EFE, se referă 
la reuniunea extraordinară 
arabă la nivel înalt, programată 
să înceapă la 8 noiembrie în 
capitala Iordaniei. • Președin
tele Angolei, Jose Eduardo dos 
Santos, și-a încheiat vizita la 
Alger, unde a avut convorbiri 
cu președintele Algeriei, Chadli 
Bendjedid, privind situația din 
Africa australă și relațiile de 
cooperare dintre cele două țări.

(Agerpres)

țiilor dintre cele două țări, o ex
presie directă a voinței lor de a 
crea o atmosferă de prietenie, care 
va deschide calea unei dezvoltări 
pozitive a relațiilor bilaterale în 
diferite domenii de interes reciproc
— informează agenția A.T.A.

TIRG INTERNAȚIONAL. La ac
tuala ediție, cea de-a 43-a, a Tîr- 
gului internațional de la Plovdiv, 
tractorul universal pe șenile „SV 
445" a fost medaliat cu aur. cea 
mai înaltă distincție acordată pen
tru calitățile și performanțele teh- 
nico-funcționale ale acestui pro
dus. Realizat la întreprinderea de 
specialitate din Miercurea-Ciuc, 
tractorul are largi utilizări in viti
cultură și pomicultură, precum și 
la efectuarea unor lucrări în sere. 
De o atenție deosebită s-au bucu
rat, din partea specialiștilor și oa
menilor de afaceri, și alte produse 
prezentate de întreprinderile ro
mânești,

SENATUL S.U.A. a aprobat — cu 
56 de voturi pentru și 42 împotrivă
— un proiect de lege privind bu
getul militar american pe anul fi
nanciar 1988, care a început la 1 
octombrie 1987, ce prevede cheltu
ieli militare totale în valoare de 
303 miliarde dolari. Varianta pro-

! 

iectului de lege aprobată anterior 
de Camera Reprezentanților pre- i 
vede un buget militar de 289 mi- I 
liarde de dolari, urmind ca o co- 1 
misie de conciliere comună a ce- 
ior două camere ale Congresului să I 
elaboreze o hotărîre de compromis. I 
De notat că nici una din cele 
două camere ale Congresului nu a I 
adoptat plafonul bugetului militar 
preconizat de guvern, care se ridi
că la 312 miliarde de dolari. i

ORGANISM. Președintele Filipi- 
nelor, Corazon Aquino, a creat un . 
nou organism însărcinat cu acțiuni I 
viztnd .soluționarea problemelor 
dezvoltării din insula Mindanao, 
din sudul arhipelagului. I

IN SECTORUL GAZA, teritoriu ' 
arab ocupat de Israel, au loc de 
cîteva zile ample manifestații ale 
studenților palestinieni, care oro- I 
testează împotriva represiunilor la 
care sînt supuși de autoritățile de 
ocupație. Aproximativ 5 000 de 
persoane au participat la o demon
strație de protest în orașul Gaza. ■ 
centrul administrativ al provinciei. I
în cursul căreia și-au exprimat '
protestul împotriva persecuțiilor, 
în același timp, o patrulă israelia- 
nă a deschis focul împotriva unui. 1 
automobil, ucigînd trei persoane. ■

R.S.A. continuă 
acțiunile agresive 
împotriva Angolei

LUANDA 3 (Agerpres). — După 
cum informează ziarul „Jornal de 
Angola", avioane militare sud-afri- 
cane au bombardat în ultimele săp- 
tămîni în nenumărate rînduri obiec
tive militare și civile din sudul An
golei. Astfel, subunități ale forțelor 
aeriene sud-africane au efectuat mai 
multe raiduri împotriva localităților 
Ondjiva, Mongua, Cuamato și Chi- 
vemba, din provincia Cunene, Virei, 
din provincia Nanibe. și a orașului 
Cuito Cuanavale. din provincia Ku- 
ando Kubango. în urma acestor a- 
tacuri și-au pierdut viața mai mulți 
soldați angolezi, iar alții au fost ră
niți. Toate acestea sînt noi dovezi 
ale naturii agresive a politicii rasiș
tilor de Ia Pretoria, iar actele agre
sive împotriva suveranității stanelor 
vecine constituie incă'cări flagrante 
ale normelor dreptului internațional 
— scrie ziarul.

ADDIS-ABEBA 3 (Agerpres). — 
Organizația Unității Africane a de
nunțat recentele acte de agresiune 
împotriva Angolei, relevind că aces
tea constituie o serioasă amenințare 
la adresa securității și stabilității in 
întreagă regiune a sudului Africii.
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