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Creșterea eficienței - cerință de bază
a dezvoltării intensive a economiei

Etapa actuală de dezvoltare a eco
nomiei naționale, preponderent in
tensivă, ridică noi probleme în fața 
factorilor de decizie din întreprin
deri. centrale, ministere, a căror so
luționare poate si trebuie să aibă 
permanent in centrul atenției o efi
ciență economică tot mai înaltă. Re
iese limpede din Tezele pentru ple
nara C.C. al P.C.R. ideea de bază 
că acum mai mult decit oricind in
teresează nu numai cit se produce, 
ci mai ales cum, cu ce costuri, cu ce 
eficientă.

Evident, a realiza produse renta
bile este tnsăsi rațiunea de a fi a 
oricărei activități economice. Este 
de aceea imperios necesar ca. în 
fiecare unitate economică si pentru 
fiecare produs in parte, să se adop
te toate măsurile necesare pentru 
ca. așa cum a cerut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, pină la sfirșitul 
acestui an să nu mai existe între
prinderi care să lucreze cu pierderi. 
șl nici produse nerentabile.

Cea mai simplă definiție a renta
bilității în producție este dată de ca
pacitatea unei unități economice de 
a realiza mărfuri cu costuri mai mici 
decit prețul de vînzare. Numai că 
definiția ascunde o capcană : aceea 
de a considera că un produs poate 
deveni rentabil prin... creșterea pre
țului de vînzare. Or. realitatea ara
tă că pe această cale nu se ajunge 
decit la un lanț inflaționist de mo
dificări ale prețurilor, ce nu are ni
mic comun cu eficiența, dimpotrivă, 
chiar, creează porturbatii în circui
tul productiv. Iată de ce — așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceausescu 
— încă din acest trimestru trebuie 
rezolvată definitiv problema renta
bilității în toate sectoarele, pe sea
ma reducerii cheltuielilor. In nici 
un fel nu trebuie să aibă loc o creș
tere a preturilor, a costurilor, dim
potrivă, este necesar să se obțină o 
reducere a lor. Așadar, ținînd sea
ma de faptul că singura formă ac
ceptabilă din punct de vedere eco
nomic pentru rentabilizarea produ
selor este reducerea costurilor de 
fabricație, ne vom referi la cîteva 
din direcțiile de acțiune în acest 
scop.

In primul rînd. este necesar ca în 
fiecare unitate să fie luate toate 
măsurile necesare pentru încadrarea 
in nivelul normat al consumurilor 
materiale și energetice. In condițiile

în care ponderea cheltuielilor mate
riale în totalul cheltuielilor de pro
ducție este însemnată, covirsitoare 
chiar in multe ramuri, Încadrarea în 
nivelul normat al consumurilor este 
esențială pentru realizarea unor cos
turi cit mai reduse. Pe de altă par
te. orice depășire a consumurilor in
tr-o secție și întreprindere îngreu
nează desfășurarea activității in 
alte unități, prin irosirea unor re
surse materiale cu destinații bine 
stabilite prin plan.

Una dintre premisele încadrării în 
nivelul normat al consumurilor este 
aprovizionarea ritmică a unităților 
în structura sortimentală adecvată 
producției planificate. Nu de puține 
ori în practica unor unități s-au în- 
tîlnit situații în care aprovizionarea 
necarelată cu producția a dus la im
provizații, tehnologii ocolitoare, 
creșterea gabaritelor si a greutății 
produselor. Toate aceste situații au 
repercusiuni atît asupra costurilor 
și rentabilității produselor în cauză.

cit și asupra gradului de acoperire 
cu materii prime a planului. Iată un 
singur exemplu în acest sens, din 
păcate destul de frecvent întîlnit : 
din cauza întîrzierii in aproviziona
rea cu tablă de o anumită dimensiu
ne. o întreprindere a utilizat alt 
sortiment de tablă, mai groasă, con- 
sumînd în plus mai multe tone de 
oțel, ore de manoperă și kilowați- 
oră de energie electrică pentru prelu
crare. Pe lingă încărcarea nejustil'i- 
cată a costurilor. în luna imediat 
următoare s-a resimțit lipsa meta
lului irosit...

Desigur, pentru reducerea perma
nentă a consumurilor materiale nu 
este suficientă o aprovizionare co
respunzătoare. Amplele programe 
de modernizare aplicate incepind 
din anul 1986 in fiecare unitate eco
nomică pot si trebuie să dea un nou 
impuls acțiunii de diminuare accen
tuată a consumurilor pe unitatea de 
produs. Creșterea coeficientului de 
utilizare a materiilor prime prin a-

plicarea un-or noi tehnologii, precum 
și prin reproiectarea produselor, in 
vederea reducerii gabaritului și a 
greutății, în condițiile menținerii 
sau chiar îmbunătățirii parametrilor 
tehnico-funcționali, sînt numai două 
dintre direcțiile ce trebuie să stea 
în centrul atenției colectivelor de 
oameni ai muncii în elaborarea pro
gramelor de modernizare. Pot fi 
date numeroase exemple de produ
se noi. reproiectate. care au „pier
dut" jumătate sau chiar mai mult 
din... greutate pe seama valorifi
cării celor mal noi cuceriri tehniico- 
științifice. Pentru ca actualul ritm 
al înnoirilor — înregistrat, practic, 
în toată economia — să aibă efec
tul scontat în domeniul reducerii 
consumurilor materiale și creșterii 
eficientei în producție, adoptarea

Lector unlv. dr. 
Mihai BOTEZATU

(Continuare in pag. a I5I-a>
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în toate fermele^zootehnice

Muncă bine organizată, ordine
și disciplină!

în zootehnie, mal ales pe timpul 
iernii, nivelul producțiilor depinde 
nemijlocit de condițiile oe se asigură 
pentru buna furajare, adăposti
ră șl îngrijire a animalelor. 
In mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu oamenilor muncii 
din agricultură cu prilejul „Zilei re
coltei" se subliniază necesitatea ca 
în zootehnie atenția principală să fia 
acordată asigurării și bunei admi
nistrări a bazei furajere, precum și 
sporirii efectivelor de animale, rea
lizării producțiilor stabilite. Buna 
desfășurare a activității în zooteh
nie, înoepînd de pe acum și în tot 
cursul iernii, pune în fața organelor 
și organizațiilor de partid, consiliilor 
populare, conduoerilor unităților a- 
gricole sarcina de a acționa cu toată 
răspunderea pentru realizarea pro
gramelor și măsurilor stabilite in 
toate fermele.

Principala condiție de care depind 
sporirea producției zootehnice și 
creșterea efectivelor la nivelul sta
bilit o constituie asigurarea echili
brului nutritiv stabilit prin balanța 
furajeră. Merită evidențiat faptul că 
în întreprinderile agricole de stat și 
cooperativele agricole din județele 
Botoșani, Buzău, Covasna, Sibiu și al
tele au fost depozitate cantități mai 
mari de fin decit cele prevăzute. In 
schimb. în cele din județele Teleor
man, Tulcea, Dolj, Ialomița, canti
tățile depozitate sint mult mai mici 
fată de cele neoesare, situație care 
se datorează atit neajunsurilor care 
s-au manifestat la stringerea furaje
lor, cit și faptului că în unele uni
tăți agricole animalele. în loc să fie 
scoase la pășunat. au fost menținute 
in padocuri, lingă grajduri, unde au 
fost hrănite cu furaje aduse direct 
din cîmp și chiar din cele depozita
te. diminuindu-se astfel stocurile 
pentru iarnă. In cadrul consfătuiri
lor care au avut loc la sfirșitul verii 
în fiecare județ cu participarea ca
drelor de bază din zootehnie a fost 
analizat amănunțit modul cum se 
acționează pentru realizarea sarcini
lor de plan și a programelor de dez
voltare a creșterii animalelor șl au 
fost stabilite măsuri în vederea spo
ririi efectivelor, a producției anima
liere și depozitarea pentru iarnă a 
unor cantități mai mari de furaje.

Pentru a intregi baza furajeră este

necesar ca în aoeastă perioadă să fie 
strins tot ce oferă cimpul. Deficitul 
de fin poate fi compensat prin de- . 
pozitarea unor cantități suplimenta
re de furaje suculente și grosiere, 
care să fie conservate și preparate 
corespunzător tehnologiilor stabilite. 
Constituie un fapt pozitiv că de la 
culturile cerealiere și plantele legu
minoase au rezultat mari cantități 
de paie, coceni de porumb, vreji și 
altele. In majoritatea unităților agri
cole. dar cu deosebire in cele din 
județele Teleorman, Vaslui. Galați, 
Bihor au fost strînse cantități mari 
de grosiere, dar în unități agricole 
din alte județe aceste 
pe care. s-a contat mult 
tru a compensa deficitul 
nu au ajuns în totalitate La 
tă dată in silozuri sau în furajerii. 
Întrucît pe cîmp continuă să existe 
cantități mari de coceni, este nece
sar ca prin mobilizarea unui număr 
cit mai mare de oameni și mijloace 
de transport toate aceste furaje să 
fie strînse în întregime și depozitate 
corespunzător. In acest scop, cadrele 
de conducere și specialiștii din uni
tățile agricole au obligația să asigu
re respectarea riguroasă a tehnolo
giilor de însilozare și depozitare, pre- 
venindu-se abaterile de felul celor 
care s-au manifestat în alți ani în 
unele ferme, care au determinat ob
ținerea unor nutrețuri de slabă ca
litate, cu urmări negative asupra 
producției și a sănătății animalelor.

Asigurarea furajelor pentru iațnă 
trebuie să fie însoțită de măsuri 
pentru folosirea lor judicioasă, ast
fel incit să se realizeze o hrănire 
bună a animalelor, urmată de crește
rea producției. Existența unor mari 
cantități de grosiere — paie, coceni 
si vreji — impune măsuri speciale 
pentru prepararea și înnobilarea lor 
înainte de a fi administrate, 
îndeosebi prin amonizare, element 
hotărîtor pentru a le spori digesti- 
bilitatea. Cu toate că experiența și 
rezultatele unor unități agricole și 
chiar județe întregi au demonstrat 
eficiența deosebită a unor asemenea 
tehnologii, ele nu au fost generali
zate în suficientă măsură. Este ne
cesar ca în toate unitățile agricole 
să fie verificate, reparate și puse în 
funcțiune instalațiile de preparare a 
furajelor, iar cu sprijinul organelor

de specialitate să fie asigurată po
lietilena necesară lucrărilor de a- 
monizare. Bine s-a procedat in u- 
nele județe unde din indicația comi
tetelor județene' de partid aV fost 
organizate echipe de tehnicieni care 
verifică aceste instalații, iar specia
liștii din unitățile agricole au fost 
îndrumați să organizeze prepararea 
și înnobilarea furajelor. Este nece
sar ca această acțiune să 
imediat, o dată cu trecerea 
lei or în stabulație, ceea ce 
pune constituirea de echipe

înceapă 
anima- 
presu- 

care să

LA ÎNTREPRINDEREA 
INDEPENDENȚA" - SIBIU 

Noi tehnologii 
do fabricație 

întreprinderea „Independen
ța" — Sibiu. Secția mecanică 2. 
In prim-plan maistrul Emil Ba- 
sarab și rectificatorul Gheorghe 
Ului, care execută o operație cu 
totul deosebită : danturarea în 
arc de cerc cu unghi variabil. 
Elaborat pentru prima dată în 
țară, procedeul oferă posibilita
tea executării de danturări la 
45 și 60 de grade, fapt ce asi
gură diversificarea modalități
lor tehnice de execuție și, prin 
aceasta, realizarea unor co
menzi speciale pentru partene
rii externi. Și, tot în acest an, 
prin adaptarea unui nou dispo
zitiv la mașina de rectificat au 
putut fi realizate'axe cu lungi
mea de 6 metri pentru o co
mandă externă. (Ion Onuc Ne
meș). Foto : Sandu Cristian

LUCRĂRILE AGRICOLE

furaje 
pen

ele fin 
aceas-

(Continuare în pag. a V-a)
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efectuate în cel mai scurt timp
ÎN PAGINA A III-A : Relatări din județele Su 
ceava, Mureș, Dolj.

MARAMUREȘ : Cantități 
suplimentaro

De la începutul anu
lui si pină in prezen’. 
minerii maramureșeni 
au livrat economiei 
naționale, peste pre
vederi. circa 1 000 tone 
de plumb. 880 tone cu
pru in concentrat, a- 
proape 2 000 tone pi
rită și altele. Facto
rii care au contribuit 
la depășirea planului 
și îndeplinirea angaja
mentului anual : îm
bunătățirea calității

ds minereu
minereurilor și con
centra.elor. grija deo
sebită acorda.ă psnlru 
sporirea gradului de 
recuperare si valorifi
care a metalelor, per
fecționarea tehnologii
lor, mai buna organi
zare a muncii. Re
zultate deosebite în
scriu colectivele mi
nelor Baia Sprie, Ilba, 
Herja. Șui or si Flota- 
ția centrală. (Gh. 
Pârja).
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TIRGU MUREȘ : Rezultate 
ale modernizării producției
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Arhitectură modernă la Bala Mare 
Foto : S. Cristian

Prin îndeplinirea rit
mică a programelor de 
modernizare a proce
selor de producție, lu
crătorii Combinatului 
chimic „Azomureș" din 
Tirgu Mureș au înscris 
noi fapte de muncă în 
cronica întrecerii so
cialiste. Astfel. în ca
drul celei 
etape de 
prevăzute 
cincinal, 
acestei mari unități a 
industriei noastre chi
mice au luat in stu
diu și materializat în 
producție numeroase 
teme, măsuri și acțiuni 
tehnico-organizatorice 
și tehnologice care au 
vizat creșterea indici
lor de utilizare a ca
pacităților de produc
ție, diminuarea consu
murilor specifice de

de-a doua 
modernizare 
în actualul 
specialiștii

materii prime, mate
riale șl energie, pre
cum și diversificarea 
producției și ridicarea 
calității acesteia. Ca 
urmare, în perioada 
care a trecut din ac
tualul, cincinal. indice
le de utilizare a insta
lațiilor tehnologice a 
crescut cu 2 la sută, 
ceea ce a permis ca, 
numai în perioada 
care a trecut din acest 
an. chimiștii mureșeni 
să realizeze, peste sar
cinile de plan, un vo
lum de producțle-mar- 
fă in valoare <le peste 
77 milioane lei. Re
marcăm. totodată, că 
in perioada trecută din 
actualul cincinal con
sumurile de materii 
prime, materiale și e- 
nergie au fost di
minuate considerabil. 
(Gh. Giurgiu)

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
program de muncă pentru partid, pentru popor

în strategia dezvoltării economiei 
românești, prefigurată cu clarviziu
ne, de mai bine de două decenii, de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, un rol 
de primă importanță îl deține afir
marea puternică a rolului hotărîtor 
al cercetării științifice in introduce
rea rapidă șl fermă a progresului 
tehnic și tehnologic în^ toate dome
niile de activitate, 
consecventă a- 
cest principiu, se
cretarul general 
al partidului a 
inițiat și a de
terminat stimu
larea puternică a 
gîndirii crea
toare autohtone, 
legarea ei tot 
mai strinsă de 
cerințele com
plexe ale progre
sului societății 
românești. în ve
derea dezvoltării 
economlco-soc ta
le. a așezării în
tregii opere de 
construcție so
cialistă pe teme
lia celor mai a- 
vansate cuceriri 
tehnico-științifice 
rol de 
orientarea 
științifică, 
partidului 
și tehnologiei românești revine to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, sub a cărei con
ducere s-au asigurat coordonarea și 
îndrumarea unitară a întregii acti
vități științifice spre problemele 
prioritare ale economiei naționale.

în expunerea prezentată la ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 29 aprilie, secretarul, 
general al partidului, analizînd ști
ințific cerințele etapei pe care o 
parcurgem, a formulat teze de o 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică cu privire la atributele și 
răspunderile ce revin științei și teh
nologiei. Se subliniază din nou rolul 
de primă însemnătate al științei atit 
în progresul tehnologic și economic, 
cit șl in fundamentarea strategiilor 
dezvoltării, a deciziilor ce se adoptă 
Ia toate nivelurile pentru cunoaște
rea. conducerea si orientarea proce
selor social-economice.

In lumina acestor cerințe. In toate 
ramurile industriale. dar mai cu 
seamă în construcția de mașini — 
care are un rol de cea mai mare 
importanță în promovarea tehnicii 
noi și modernizarea producției -» 
cercetării științifice și ingineriei teh
nologice le revin răspunderi și exi
gențe sporite în ceea ce privește 
realizarea unor echipamente, mașini 
și utilaje cu caracteristici și perfor
manțe superioare, competitive cu

Promovind cu

cele existente pe plan mondial. Toc
mai avind în vedere asemenea exi
gențe, doresc ca în continuare să fac 
unele considerații.

In zilele noastre, o dată cîștigat 
un „segment" de piață, păstrarea sa 
reclamă nu numai viziune comercia
lă, nu numai abilitate organizatorică 
și forță tehnologică, ci și o capaci
tate permanentă de inovare. Este 
într-adevăr greu să învingi concu-

în soluționarea problemelor
concrete ale producției

ale noii revoluții 
contemporane. Un 

însemnătate înprimă 
activității de cercetare 
în aplicarea politicii 

de dezvoltare a științei

renta, dar practic este imposibil să 
te menții in frunte fără a-ți învinge 
propriile tale realizări anterioare, 
fără o depășire, etapă cu etapă, a 
nivelului deja atins în satisfacerea 
cerințelor sociale, economice, tehno
logice, ecologice ș.a.m.d, Propunin- 
du-și să intre în rîndul țărilor cu 
dezvoltare industrială medie și lup- 
tînd pentru acreditarea sa în comer
țul internațional, economia noastră 
promovează sistematic metodologia 
de pregătire a viitorului tehnic și 
tehnologic. Conducerea partidului și 
statului nostru, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au elaborat 
o amplă și cuprinzătoare strategie 
de modernizare a structurilor noas-

tre economice, a cărei aplicare co
rectă în practica de conducere va 
asigura României o poziție mai a- 
vantajoasă in competiția tehnico- 
științifică.

Constatăm 
fiecare zi cu 
tine cazuri, 
birocratică și o viziune îngustă asu
pra acțiunii de modernizare. O bună 
parte a întreprinderilor au transfor

mat vechile „pla- 
... 1 11   nuri MTO“ în pla

nuri de moder- 
i | v nizare. adunînd

alături și rapor- 
tînd cu mîndrie 
realizarea unui 
număr cit mai 
mare de perfec
ționări tehnice 
mărunte ; le vom 
numi „mărunte" 
chiar și pe ace
lea care au efec
te economice no
tabile în raport 
cu efortul de în
deplinire. dar ca
re nu conduc la 
salturi . tehnolo- ; 
gice reale. Pla
nurile, de moder

nizare nu trebuie să reprezin
te elaborări pripite, conjuncturale.
Măsurile propuse trebuie pregătite 
de cadre cu temeinică pregătire pro
fesională. cu viziune globală și re
voluționară, îndrăzneață asupra do
meniului respectiv, atit din industrie, 
cit și din institute, 
nerca din 29 aprilie 
rășul Nicolae Ceaușescu 
insuficienta implicare a

însă, in contactele de 
industria, că. nu in pu- 
există încă o abordare

In expu- 
a.c. to vâ

ri criticat 
Institutelor

Dr. inq. Mircea SLĂNINĂ 
șeful filialei lași a Institutului 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru electrotehnică

(Continuare in pag. a 11-a)
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Realitatea, izvorul creației

LA FĂURIREA SFATULUI NATIONAL UNITAR ROMAN

importanța ei pentru popoarele
I
„Poporul român — spunea tova

rășul NICOLAE CEAUȘESCU — a 
trebuit să ducă, timp de secole, 
bătălii grele contra cotropitorilor si 
agresorilor de tot 
dominației străine, 
periului otoman, 
pentru dezvoltarea 
re. pentru libertate 
constituie astfel trăsătura caracteris
tică fundamentală a întregii istorii 
a poporului nostru, determinind în
suși modul lui de existentă, concep
țiile și idealurile sale".

Sintetizarea — în cuvintele citate 
— a acestei trăsături esențiale a is
toriei poporului român oglindește 
fidel o realitate permanentă a tre
cutului nostru. înseși momentele 
formării statelor feudale de sine 
stătătoare stau sub semnul unor 
astfel de grele bătălii împotriva do
minației străine. In 1330. Țara Româ
nească se înscria intre statele inde
pendente datorită victoriei oastei 
sale asupra oelei maghiare, venită 
să-i pretindă supunere. Intre 1359— 
1365 același fapt se petrecea în 
Moldova. împotriva aceluiași agresor.

Dar marea epopee a luptei româ
nești pentru neatîrnare si unitate 
avea să înceapă cu adevărat la 
sfirșitul secolului al XIV-lea, cînd 
dinspre Asia Mică s-a revărsat 
peste Peninsula Balcanică valul greu 
de stăvilit al expansiunii militare a 
Imperiului otoman. Prin chiar struc
tura sa polltico-soclală. caracteri
zată de K. Marx drept un „feuda
lism militar", statul otoman, format 
In primele decenii ale veacului al 
XIV-lea. își întemeiase modul de

europene
felul, împotriva 
îndeosebi a Im- 
Lupta înarmată 
de sine stătătoa- 

si neatirnarâ

existentă al clasei sale dominante 
pe războaiele de cucerire și de jaf, 
pe aservirea și exploatarea de popu
lații și teritorii mereu mai nume
roase și mai întinse. Funcția eco- 
nomico-organizatorică a statului oto
man era slab dezvoltată, el bazin- 
du-se pe exploatarea, prin metode 
abuzive, a structurilor economico- 
sociale pe care și le subordona. Din 
acest motiv, cucerirea otomană a 
constituit un mare pericol, fiind 
greu compatibilă cu progresul și 
condamnind populațiile supuse la 
stagnare.

Agresivitatea și expansionismul — 
produse ale insuficientelor alcătuiri 
social-politiee ale statului otoman — 
erau sprijinite pe o recrudescentă 
virulentă a ideologiei religioase 
musulmane, iustificînd războiul 
fără cruțare și permanent Împotriva 
tuturor celor de altă credință, spre 
a-i nimici dacă se împotriveau ori 
a-i cruța, in anumite condiții grele 
și umilitoare, dacă se supuneau fără 
luptă. Pe cind sistemul social-poli
tic otoman periclita baza materială 
a civilizației popoarelor aflate in 
calea expansiunii sale, ideologia lui 
le amenința suprastructura — tra
dițiile. obiceiurile, cultura spiritua
lă. Devine astfel explicabilă dîrzenia 
neobișnuită cu care popoarele din 
sud-estul Europei s-au opus cuce
ririi otomane, ilustrîndu-și prin 
jertfele lor dragostea de libertate.

Țara Românească a fost prima 
care s-a confruntat cu puhoiul 
turcesc, in timpul domniei lui Mircea 
cel Mare. In 1394 (după alte izvoa
re în 1395), viteazul voievod a în-

I

frlnt o oaste otomană invadatoare, 
la locul numit Rovine. Doi ani mai 
tirziu. el a partjcipat la bătălia de 
la Nicopole, care s-a sfirsit cu un 
dezastru • pentru oastea ..cruciată", 
formată din detașamente de câvaleri 
din Europa centrală și apuseană. 
Dimpotrivă, pînă la sfirșitul îndelun
gatei sale domnii, Mircea a reușit 
să stăvilească la Dunăre expansiu
nea otomană, iar in unele împreju
rări favorabile, folosindu-se cu is
cusință de certurile pentru tron din 
acest imperiu, a devenit un veritabil 
arbitru al situației politice din sud- 
estul continentului. In ultimii săi 
ani însă. Țara Românească a suferit 
știrbiri teritoriale, pierzind in fața 
turcilor Dobrogea si cite o mică 
enclavă pe mâlul de nord al Dună
rii. in jurul cetăților Turnu și Giur
giu. De asemenea. Mircea a consim
țit să plătească un tribut modest, 
fapt ce nu însemna supunere, ci un 
act de reglementare a raporturilor 
cu sultanul, obișnuit de toate state
le aflate în vecinătatea Imperiului 
otoman, ca un fel de garanție a 
păstrării păcii.

Expansiunea otomană nu s-a po
tolit însă. Din preajma anului 1420 
ea a început să amenințe direct și 
Transilvania, care. în 1438. a suferit 
o pustiitoare invazie. în 
ei sudică. Atunci s-a 
fruntea Transilvaniei o

toată zona 
ridicat în . 
altă mare
dr.Prof. unlv. 
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Singurul criteriu al creației este 
valoarea. Opera și perenitatea ei, 
prin ceea ce are mai bun, se im
pun în timp, indiferent de efeme
rele (ca să nu spun altfel), 
literare". Pentru adevăratul 
tor nu a existat hiatus, nici 
noaștere a valorilor perene 
nale sau universale. Astăzi 
un timp al cunoașterii plenare a- 
parținînd • unei mari culturi națio
nale și universale, un timp al stră
lucirii spiritualității românești, al 
afirmării învățămîntului țării noas
tre socialiste în lume. Trăim și un 
timp al științei dezvăluirii lumini
lor profunzimii umane in litera
tură. Numai talentul să fie născut 
și puterea seriozității în muncă. 
O mare străduință implică talen
tul și împlinirea propriei persona
lități în explorarea creatoare a 
realităților actuale. Pasiunea, cin
stea de a fi nu oricum, încrederea 
în perenitatea frumuseții lăuntrice 
a omului și forței lui etice de a 
stăpîni cu demnitate clipele grele 
sînt seva și fructul talentului.

Realitatea este nelineară, mul
tiplă, Formele devenirii omenești 
sint complexe. Din selectarea si 
evaluarea valorii umane, din relie
farea adevărului dialectic, din 
emoționanta înfruntare a contrarii
lor se naște armonia artistică, se 
înalță înnobilarea spirituală a poe
ziei, prozei, teatrului. întotdeauna 
realitatea actuală a unui timp a 
fost izvorul captat cu interes și a- 
tenție de creator, a fost necesita
tea vitală a lucrărilor artistice. 
Actul creației are logica lui, este 
o întemeiere de har și conștiință 
bazată pe esența concretă a reali
tății. Din izvoarele actualității sint 
extrase ficțiunile cu noile lor va
lențe estetice. în realitatea privi
tă superficial numai, la orizontală, 
experiențele vieților par comune. 
Talentul, cultura, conștiința crea
torului pătrund adevărul omenesc, 
rivna atingerii unui ideal, lupta 
cu greutățile obiective și subiective, 
temperamentele artistice fiind di
ferite. Viziunea disciplinează idei
le. expresia, alegerea celui mai 
sensibil cuvînt pentru intensitatea 
încărcăturii de gindire. sentiment 
și sugestie in poezie. înfruntarea 
nuanțată între inteligente și carac
tere in proză și teatru. Asocierile 
limbajului, înălțimea și profunzi
mea deschiderii perspectivei, 
versitatea reinventării și 
imaginarului proiectat de 
fac din fiecare scriitor un 
Disocierile și reasamblările 
ților umane ale unui timp 
ridicat la orizontul conștiinței fie
căruia. țin de sensibilitate, de 

^conoepția filozofică, ideologică, de
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cunoaștere șl de fața adevărului pe 
care o vede fiecare.

Arta cere autenticitate, noutate 
și acel inefabil care nu este vorbă 
goală, ci însuși fluxul comunică
rii. Este fluiditatea emoției artis
tice venind din interiorul expresiei 
și ființei creatorului, ce pătrunde 
atit prin semnificații, cit și prin o 
nouă stare de înfiorare umană, ce 
corespunde nu modei, ci timpului 
și omului contemporan, și poate 
avea nebănuite corespondențe cu 
firea omenească și din alte timpuri, 
cu alte condiții istorice, sociale, 
existențiale. Nu este o atempora
litate, ci o cunoaștere dialectică a 
ființei. Actualul este o stare inte
rioară a conștiinței creatorului 
unde se petrec implozia și explo
zia de viață, mereu tulburate și 
reorganizate în cuvînt printr-un 
proces activ de luptă artistică, de 
compenetrație a conglomeratului 
realității și cristalizarea lui în 
structura stilului personal. Unde 
realitatea actuală nu este ridicată 
prin sublimarea ideilor și emoțiilor 
estetice de actul creator în plănui 
permanenței, al perenității, nu 
există artă, ci o falsă producție li
terară. Obsesia adevăraților scrii
tori este durabilitatea. Luminarea 
sensurilor, emanarea unei uimiri, a 
susurării de viață ce limpezește ca 
un izvor proaspăt spiritul, bucură 
sufletul, incită întrebările celui ce 
privește, citește, aude mișcarea 
materiei vii. coboară în adîncul 
sinelui propriu și pătrund in adîn
cul ființei, omul descoperindu-se 
pe el însuși ca om al realităților 
actuale.

Fluxul spiritual al omenirii, care 
a parcurs mileniile și a durat din
colo de toate dezastrele ei istorice, 
ademenește și multi autori fără 
harul rostirii, fără larga viziune a 
creatorului adevărat. Sau poate al
tele sînt cauzele, n-are importan
tă. Important este că scriitorul au
tentic visează mereu depășirea și 
întreaga viață caută și redescoperă 
lumea, durerea, bucuria, iubirea, 
prietenia, omenia, natura, contem
plația, ura ; se descoperă pe el 
însuși și rămîne el însuși, cercetă
tor al realităților actuale refractare 
de gîndirea psihicul, evoluția, in
voluția și revoluția spirituală a 
omului. Creatorul autentic de lite
ratură gîndește adevărurile perene 
ale realității și are viziunea mari
lor schimbări. El scrie cu o imensă 
apartenență patriotică și umană, 
cu întreaga lui ființă scrie slmțin- 
du-se el însuși o aspirație, un ideal 
al țării, al omenirii, nu prin exis-

Violeta ZAMFIRESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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TEZELE PENTRU PLENARA C. C. AL P. C. R.
program de muncă pentru partid, pentru popor

întreaga desfășurare a vieții so- 
cial-politice și economice din tara 
noastră ilustrează consecventa cu 
care se înfăptuiesc, pe toate planu
rile, ideile, orientările șl indica
țiile de o inestimabilă valoare teo
retică și practică cuprinse în Te
zele din aprilie. Așa cum se știe, 
în cadrul acestui document de o 
excepțională însemnătate pentru 
mersul înainte al societății noastre, 
un loc de o deosebită insemnătate 
il ocupă problemele perfecționării 
conducerii întregii activități eco
nomico-sociale. în ansamblul aces
tor preocupări, un rol impor
tant îl are ridicarea pe un plan 
superior a întregii activități a 
organelor locale ale puterii și ad
ministrației de stat. Această cerință 
izvorăște din sarcinile mari ce revin 
in această perioadă consiliilor popu
lare, sarcini legate de înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului.

După cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, în cuvîntarea rosti
tă la Congresul al III-lea al consi
liilor populare. „înfăptuirea neabătu
tă a programelor de dezvoltare ge
nerală, precum și a programelor de 
autoconduccre, autoaprovizionare, 
autogestiune și autofinanțare a loca
lităților, a județelor impune perfec
tionarea continuă a activității consi
liilor populare, ridicarea răspunderii 
lor in buna organizare și conducere 
a întregii activități".

în strinsă corelare cu creșterea 
rolului organelor locale ale puterii 
și administrației de stat și a com
plexității sarcinilor ce le revin în 
actuala etapă de dezvoltare a tării 
noastre, se pune problema perfec
ționării pregătirii profesionale, a ri
dicării nivelului de cunoștințe al tu
turor categoriilor de cadre care iși 
desfășoară activitatea în sistemul 
consiliilor populare.

Ținind seama de specificul atribu
țiilor exercitate de consiliile popu
lare, de răspunderile ce revin aoes- 
tor organe în profil teritorial, sîn- 
tem conștient! că întreaga activitate 
de perfecționare a pregătirii profe
sionale a lucrătorilor trebuie în mod 
necesar orientată, așa cum se subli
niază în Tezele din aprilie, in direc
ția „înțelegerii problemelor economi
ce, problemelor conducerii si tuturor 
celorlalte probleme care sint esen
țiale pentru ca activiștii, cadrele de 
partid și de stat să-și poată îndeplini 
în bune condiții răspunderile ce li se 
încredințează".

Date fiind problemele noi pe care 
Ie ridică dezvoltarea multilaterală și 
modernizarea localităților, înfăp
tuirea principiilor autoconducerii, 
autofinanțării și autoaprovizionării 
in profil teritorial, se impune cu 
atît mai mult creșterea gradului 
de pregătire a cadrelor de la consi
liile populare, a' capacității lor de a 
descifra tendințele evoluției econo
mico-sociale, de a acționa cu compe
tentă și consecvență pentru rezol
varea lor. Realizarea in practică, cu 
maximum de eficientă, a aoestor 
sarcini oere o temeinică cunoaștere 
a documentelor de partid, a legilor 
statului, cit și o serioasă pregătire 
de specialitate.

Analizele activității desfășurate în 
spiritul exigențelor formulate de 
Tezele din aprilie, în cadrul biroului 
executiv al Comitetului pentru Pro
blemele Consiliilor Popiilare, au scos 
in evidență, în această privință, pe 
lingă rezultatele obținute, și unele

Sala calculatorului de la ecluza Agigea Foto : s- Cristian

Știința — profund implicată în soluționarea problemelor concrete ale producției
(Urmare din pag. I)
în elaborarea planurilor și adopta
rea deciziilor strategice în industrie. 
Aceasta este doar una din cauzele 
pentru care, în actuala etapă, se re
simte în întocmirea planurilor de 
modernizare ale unor unități indus
triale un insuficient efort creator. 
Bineînțeles, planul va conține și pe 
viitor un număr .important de mă
suri tehnice și organizatorice de 
perfecționare și modernizare a ve
chilor tehnologii și produse. Domi
nante trebuie să fie însă ideile în
drăznețe de pregătire a produselor 
și tehnologiilor radical noi. Ca ur
mare, amploarea, ritmul și profun
zimea măsurilor zise de îmbunătă
țire a producției actuale trebuie să 
fie net subordonate viziunii strate
gice de înnoire. Viziunea strategică 
este tocmai ceea ce lipsește elabora
torilor multor planuri de moderni
zare. fie ei conducători de întreprin
deri. fie de institute.

Este foarte cunoscută curba tipică 
a vînzărilor la un produs nou, com
pusă din perioada de acreditare 
(rampă crescătoare), perioada de 
succes (palier) și perioada de declin 
(rampă coboritoare). O dată cu lan
sarea produsului în fabricație, ca
pacitatea de cercetare-dezvoltare 
este, de obicei, eliberată. Este o gre
șeală să menținem blocată o aseme
nea capacitate pentru etapa de „îm
bunătățire", care se suprapune, de 
regulă, cu perioada de acreditare și 
în care etapă „îmbunătățirile" se 
cuvin să fie realizate de înseși uni
tățile producătoare, prin atelierele 
proprii de proiectări, prin cercuri 
de calitate și prin mișcarea de crea
ție tehnico-știintifică de masă. Prin 
politica de cadre, institutele și fac
torii de decizie corespunzători tre
buie să asigure o asemenea orienta
re și calitate a specialiștilor, o ase
menea împrospătare a creativității, 
incit institutele să rămină forța de 
șoc necesară pentru deschiderile de 
domeniu, pentru străpungerile teh
nice și tehnologice.

Din păcate, unele Întreprinderi fac 
greșeala ca, o dată lansat un produs, 
să amine pregătirea generației ur
mătoare, bazată pe alt nivel al ce
rințelor și cu tehnologii și materiale 

carențe în activitatea de perfecțio
nare a pregătirii profesionale a ca
drelor din sistemul consiliilor popu
lare. S-a reliefat astfel necesitatea 
de a se asigura un conținut mai bo
gat instruirilor organizate periodic 
de comitetele executive ale consilii
lor populare județene cu cadrele de 
conducere de la comitetele și birou
rile executive ale consiliilor popu
lare municipale, orășenești șl comu
nale, combătindu-se tendința de a 
limita aceste instruiri doar la sim
ple forme de transmitere a sarcini
lor. De asemenea, s-a desprins con
cluzia că numărul cadrelor de la 
consiliile populare care urmează 
cursuri de perfecționare organizate 
la nivel central și chiar la nivelul 
județelor este incă redus față de 
cerințele existente. Pe de altă parte, 
din controalele efectuate a reieșit că 
persistă încă un anumit formalism 
în organizarea programelor de per

Perfecționarea pregătirii 
profesionale a cadrelor 

pe măsura exigențelor și răspunderilor 
ce revin consiliilor populare

fecționare și desfășurarea practică 
a acestora la consiliile populare șl 
în unitățile subordonate acestora.

Pornind de la comandamentele 
majore ale politicii partidului și sta
tului nostru in domeniul pregătirii 
și perfecționării cadrelor, precum și 
de la neajunsurile existente. Comi
tetul pentru Problemele Consiliilor 
Populare, împreună cu comitetele e- 
xecutive ale consiliilor populare ju
dețene au luat o seamă de măsuri 
privind cuprinderea în forme adecva
te de pregătire profesională, practic, 
a tuturor lucrătorilor din sistemul 
consiliilor populare. întreaga activi
tate de perfecționare este în prezent 
astfel structurată incit la nivelul 
unităților administrativ-terltoriale 
de bază — orașul și comuna — șl în 
unitățile economice subordonate con
siliilor populare să fie organizate ac
țiuni de pregătire si instruire co
respunzătoare cerințelor și specifi
cului local.

Tinînd seama de faptul că efi
cienta muncii organelor locale de 
stat depinde de calitatea pregă
tirii activiștilor lor. o atentie 
deosebită se acordă ridicării ni
velului de cunoștințe, pregătirii.»» 
profesionale a cadrelor de. conducere, 
și de execuție din aparatul propriu 
al comitetelor șl birourilor execu
tive. Pentru această categorie de lu
crători, perfecționarea pregătirii 
profesionale se asigură, în principal, 
prin programe personale de perfec
ționare cu verificarea periodică a 
cunoștințelor sau cursuri anuale ba
zate pe studiu individual permanent 
si activități oolective periodice: 
dezbateri, aplicații practice, schim
buri de experiență, expuneri etc. 
Unele cadre din această categorie 

radical superioare. în nici un caz 
această etapă nu poate fi înlocuită 
cu măsurile de „îmbunătățire", chiar 
dacă se desfășoară în paralel cu a- 
cestea. Totodată, pregătirea genera
ției următoare a produsului nu poa
te fi o acțiune vag definită, fără 
termene, fără o urmărire atentă a 
desfășurării sale. (Pe baza pre- 
vizionării „duratei de succes" a pri
mului produs, lansarea generației 
următoare va fi sincronizată cu pe
rioada de declin a vînzărilor la pri
mul produs). Iată de oe, așa cum am 
mai spus, încadrîndu-le pe toate în 
programul de modernizare a fabri
cației, amploarea, ritmul și profun
zimea măsurilor de „îmbunătățire" 
trebuie să fie net influențate de re
zultatele pregătirilor țJentru genera
ția următoare.

Avînd in vedere toate acestea, nu 
trebuie să ne surprindă că unele 
institute, care au înțeles corect rolul 
cuvenit în lanțul „cercetare științi
fică — dezvoltare tehnologică — in
troducerea progresului tehnic", au 
preluat deseori inițiativa in inova
rea tehnică și tehnologică. Aflate în 
miezul fierbinte al bătăliei pentru 
nou. institutele trebuie să-și spună 
cuvîntul în întocmirea și actualiza
rea programelor de modernizare și 
sînt datoare să-și aducă o contribu
ție decisivă în îndeplinirea puncte- 
lor-cheie ale acestor programe.

Observind însă, sub aspect psiho
logic, raporturile institut-fabrică, în- 
tîlnim nepermis de frecvent „sin
dromul de mare putere" la mulți 
conducători de întreprinderi și cen
trale. Rezultat al practicii îndelun
gate de conducere a unor mari mase 
de oameni, aceștia încearcă să tra
teze colectivele de cercetare ca pe o 
rotiță subalternă, oarecare, a meca
nismului social-economic, pentru 
dirijarea căreia este suficientă pîr- 
ghia contractuală. Asemenea condu
cători n-au înțeles că cercetarea au
tentică este un factor decisiv în pre
gătirea zilei de mîine, că oricare ar 
fi măsurile ce le vor adopta, acestea 
nu sint altceva decit expediente, 
dacă nu Implică o pregătire serioa
să prin cercetare. Cercetarea este în 
zilele noastre covîrșitor interdisci- 
plinară, ea intersectează — în ma
nieră uneori surprinzătoare — ierar

lși perfecționează pregătirea prin 
stagii de practică și de specializare, 
cursuri postuniversitare și doctorat, 
precum și prin cursuri organizate pe 
plan oentral, din care o parte au loc 
la Centrul de perfecționare a cadre
lor din sistemul consiliilor populare.

O atentie prioritară se acordă ca
drelor de la nivelul orașelor si co
munelor care au de realizat sarcini 
complexe în domeniile administrației 
locale de stat, planificării, organiză
rii și modernizării localităților, apli
cării principiilor autoconducerii, au- 
togestiunii, autofinanțării și auto
aprovizionării teritoriale, în acest 
sens, pe primul plan se situează 
perfecționarea pregătirii profesiona
le a vicepreședinților și secretarilor 
birourilor executive ale consiliilor 
populare orășenești șl comunale, a 
specialiștilor din domeniile stării ci
vile, gospodăriei comunale si loca
tive. sistematizării, activităților fi

nanciar-contabile. Rezultate bune 
în 6rganizarea unor astfel de 
cursuri, oglindite, de altfel, si în 
munca organelor locale respective, 
s-au obținut în județele Bihor. Iași, 
Maramureș, Neamț ș.a.^ Rămîne să 
acordăm o atenție mal mare în a- 
ceastă privință îmbunătățirii activi
tății din unele județe, cum ar fi Ia
lomița, Giurgiu. Botoșani și altele.

întregul conținut tematic al cursu
rilor este axat pe orientările și sar
cinile reieșite din documentele Con
gresului al XIII-lea si Conferinței 
Naționale ale partidului, din cuvin- 
tările secretarului general al parti
dului, din alte documente de partid 
și de stat cu privire la perfectio
narea activității consiliilor populare, 
creșterea rolului lor în conducerea 
vieții economico-sociale. in vederea 
dezvoltării localităților patriei, asi
gurării legalității, a rezolvării cu so
licitudine și competență a cererilor 
legitime ale oamenilor muncii. în 
mod deosebit urmărim să se asigure 
o cunoaștere profundă și o înțele
gere clară de către cursanțl a hotă- 
rîrilor de partid, a legilor, a altor 
acte normative care stabilesc sarci
nile ce revin consiliilor populare. 
Dezbaterea acestor teme se face în 
directă legătură cu 1 viața, cu ' cerin
țele și specificul fiecărei unități ad- 
ministrativ-teritoriale. ale fiecărei 
localități.

Problema pregătirii profesionale 
Bl politice fiind un imperativ 
esențial în planul perfecționării con
ducerii și organizării activității eco
nomico-sociale. urmărim constant 
ca această activitate să țină pasul 
cu noile cerințe calitative față de 
munca organelor locale. în cadrul 
acțiunilor de perfecționare, o aten
tie deosebită acordăm cunoașterii te- 

hiile și structurile organizatorice 
„clasice", are nevoie de frecvente 
reorientări pe parcurs, și, de aceea, 
trebuie să se bucure de o atenție 
specială. Ceea ce nu trebuie să piar
dă din vedere conducătorii — atît 
din institute, cit și din industrie 
— este că ceea ce îndrumă și con
trolează ei, pe tot ciclul, începînd de 
la cercetarea de laborator și pînă la 
fabricația de serie, nu constă nici 
intr-un contract sau un grup de con
tracte de cercetare, nici într-un pro
dus sau o familie de produse, ci 
constă în lanțul apariției, maturării, 
concretizării și multiplicării unei 
idei sau a unui mănunchi de idei 
novatoare, prin care o necesitate so
cială clar conturată urmează a fi 
satisfăcută la nivelul cerințelor zilei 
de mîine.

De la acest nivel al exigentelor ni 
se adresează nouă, tuturor, secreta
rul general al partidului — și in 
cadrul expunerii din 29 aprilie, și 
în cuvîntarea rostită Ia ședința din 
6 mai a Comitetului Politic Executiv 
ai C.C, al P.C.R. — atunci cînd afir
ma că : „muncitorul, inginerul, teh
nicianul, toate cadrele noastre, din 
orice sector, savantul, medicul, pro
fesorul să gîndească în spiritul eco
nomic, în spiritul răspunderii fată 
de dezvoltarea generală a patriei 
noastre socialiste". Judecind lucru
rile cu luciditate, în spirit revoluțio
nar, așa cum ne-o cer Tezele din 
aprilie, trebuie să recunoaștem că 
mai avem încă de învins o serie de 
opreliști ce se mai interpun in calea 
instaurării unor relații principiale, 
eficiente între cercetarea științifică 
și practica productivă, Trebuie să în
vingem încă unele mentalități pă
gubitoare legate de rutină și în care 
predomină interesul local in dauna 
celui general, comoditatea în gindi- 
re. inerția în procesul obligatoriu de 
autoperfecțlonare continuă. Partidul 
ne cere și ne vom implica și mai 
mult în înfăptuirea programelor 
propuse, concepînd lucrări de mai 
mare anvergură și eficiență, gîndind 
mai profund, mai exact și cit mai e- 
conomic. In acest mod vom marca 
și consolida Pe plan mondial forța 
de creație a poporului român, iubi
tor de progres și colaborare pașnică. 

meinice a problemelor economice, 
financiare și de conducere gene
rală. încît fiecare lucrător să par
ticipe la soluționarea unor pro
bleme concrete economice, de orga
nizare a producției și a muncii 
etc. Căutăm, de asemenea, să se asi
gure adaptarea, continuă a tematici
lor la cerințele concrete ale perfec
ționării activității organelor locale 
ale administrației de stat din diferi
te domenii, multe teme și dezbateri 
fiind incluse în programe la propu
nerea participanților. Aș sublinia, de 
asemenea, că la fiecare curs de in
struire se face o atentă verificare a 
cunoștințelor debîndite prin exa
mene și teste, urmărindu-se, mai 
ales, felul în care fiecare cursant, pe 
baza cunoștințelor dobîndite, va ac
ționa concret pentru realizarea sar
cinilor ce-i revin. In sprijinirea ac
tivității organelor .locale pentru per
fecționarea profesională a persona
lului, o eficientă deosebită au con
sfătuirile și schimburile de expe
riență organizate la nivel central 
sau pe grupe de județe cu cadre de 
conducere și specialiști din comite
tele executive ale consiliilor popu
lare și aparatul acestora, din dome
niul gospodăriei comunale, industriei 
mici și prestărilor de servicii, con
strucției de locuințe, sistematizării 
teritoriului și localităților etc.

în elaborarea programelor de per
fecționare, organizate pe plan central 
și local, ținem seama de sarcinile 
sporite ce revin organelor locale de 
stat privind aplicarea hotăririlor de 
partid și a legilor tării, elaborarea 
și urmărirea realizării planului in 
profil teritorial, înfăptuirea noii re
voluții agrare, dezvoltarea industriei 
mici și a prestărilor de servicii, 
aplicarea fermă a principiilor auto
conducerii. autofinanțării și auto
aprovizionării. S-au stabilit modali
tăți unitare de perfecționare a prin
cipalelor categorii de personal, astfel 
incit, prin obiectivele și conținutul 
acestei activități, să se asigure orien
tarea fermă în direcția înfăptuirii 
exemplare a sarcinilor cuprinse in 
hotăririle Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului, în cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, precum și în do
cumentele adoptate de Conferința pe 
țară a președinților consiliilor popu
lare.

Sigur, sintem constienti că mai 
avem încă multe de făcut, că este 
absolut necesar ca obiectivele și 
conținutul activității de perfecționa
re să fie mai bine fundamentate 
și orientate în și mai mare măsură 
în direcția înfăptuirii sarcinilor ce 
revin consiliilor populare din pla
nurile in profil teritorial. din 
programele de organizare si mo
dernizare a producției și din 
celelalte programe specifice activi
tății ce se desfășoară pe plan 
local. Un accent deosebit va tre
bui să punem. In continuare, pe 
cunoașterea temeinică a legilor, pe 
găsirea mijloacelor si metodelor ce
lor mai adecvate pentru atragerea 
maselor de cetățeni la realizarea tu
turor obiectivelor dezvoltării social- 
economioe.

Amplificarea continuă a rolului și 
sarcinilor consiliilor populare in 
conducerea întregii vieți economico- 
sociale din unitățile administrativ- 
teirltoriale, in spiritul cerințelor si 
exigentelor formulate in Tezele din 
aprilie, ne obligă să acționăm in 
continuare mai ferm pentru gă
sirea si aplicarea in practică 
a celor mai adecvate forme de 
pregătire a lucrătorilor, in cadrul 
cărora legătura strinsă cu viata să 
fie și mai puternică. în acest scop, 
urmărim ca flecare formă de per
fecționare profesională să aibă un 
pronunțat caracter aplicativ în 
vederea realizării sarcinilor majore 
Ce stau în fața consiliilor populare, 
ridicării muncii acestora la nivelul 
exigentelor actuale.
Dr, Constantin BADESCU 
directorul Centrului de perfecționare 
a cadrelor de pe lingă Comitetul 
pentru Problemele Consiliilor 
Populare

FILMUL DE ACTUALITATE 1N EDUCAȚIA
Intre înaltele virtuți teoretice și 

practice ale Tezelor din aprilie 
distingem și o viziune nouă, originală 
asupra activității ideologice și politi
co-educative. Ea are drept temelie 
concepția integratoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu asupra actului 
formativ, înțeles ca o influentă con
vergentă a tuturor factorilor educa
tivi, ca *0  dezvoltare armonioasă a 
tuturor laturilor educației comuniste 
în jurul patriotismului — ca senti
ment și înaltă valoare a moralei 
comuniste, a spiritului revoluționar 
— atitudine și forță motrice a pro
gresului societății noastre socialiste.

Această perspectivă face ca răs
punderile filmului și ale activității 
cultural-educative de cars este în
soțit în difuzare să crească simțitor, 
datorită multiplelor resurse ale artei 
cinematografice de abordare a tema
ticii patriotice, revoluționare, pu
terii de sugestie și forței agitatorice, 
ca și marilor posibilități de di
fuzare a filmului în mase și de cu
prindere a acestora in sfera lui de 
influentă.

Cresc, totodată, și răspunderile in
stituțiilor și întreprinderilor de di
fuzare, acestea trebuind să-și reeva
lueze programele, activitatea, expe
riența și să le pună în slujba satis
facerii cerințelor noi ce se impun 
actului educational. Restructurarea 
preocupărilor pentru educarea pa
triotică a spectatorilor, pentru pro
movarea spiritului revoluționar, creș
terea calității și eficienței acestei ac
tivități trebuie să devină un proces 
care să cuprindă toate laturile, toate 
nivelurile activității cultural-educa
tive cu filmul. Un asemenea proces 
se desfășoară în întreprinderea noas
tră sub îndrumarea atentă a comite
tului județean de partid. început prin 
revederea obiectivelor, el conti
nuă cu adecvarea mijloacelor : con
ținutul, forma activităților, cadrul 
organizatoric, factorii care concură la 
realizarea ei.

Pornim în această întreprindere de 
la citeva adevăruri ce s-au făcut 
evidente în experiența noastră ante
rioară. în primul rînd, este firesc ca 
activitatea de educație patriotică șl 
revoluționară să se bazeze pe valori
ficarea cit mai deplină a filmului 
românesc, cel mai apropiat spiritu
lui și sufletului nostru, cel mai adec
vat intențiilor noastre formative, cel 
mai elocvent în exprimarea artistică 
a realităților românești de ieri și de 
azi sau în prefigurarea celor din vi

In perioada care a trecut din aoest 
an, industria orașului Cîmpina a 
reușit să livreze in avans beneficia
rilor însemnate cantități de motorină 
și uleiuri minerale, noi tipuri de 
mașini, utilaje si instalații pentru 
foraj și exploatare a sondelor, re- 
ductoare de turație, semifabricate 
din fontă și oțel, mobilă, aparatură 
de joasă și înaltă tensiune ș.a. Sin
tetic, aceasta înseamnă că planul la 
producția-marfă industrială a fost 
depășit cu peste 50 milioane lei, cei
lalți indicatori, printre care produc
ția netă, productivitatea muncii, ex
portul, fiind de asemenea îndepli
niți și depășiți, în condițiile în care 
cheltuielile materiale au fost dimi
nuate cu peste 16 milioane lei. Este 
un bilanț, i-am spune, provizoriu, 
pentru că. de fapt, mai sînt încă 
aproape două luni pînă la încheierea 
anului, cînd se vor „omologa" rezul
tatele bune dobîndite oină acum.

Ce a întreprins comitetul orășe
nesc de partid în acest sens ? O în
trebare la care ne-a răspuns tovară
șul Petre Cjmpeanu. prim-secretar 
al comitetului orășenesc de partid : 
„Imediat după ședința Comitetului 
Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., 
din 3 octombrie 
a.c„ a fost con
vocat activul co
mitetului orășe
nesc, cu care am 
dezbătut princi
palele idei și o- 
rientări cuprinse 
în cuvîntarea se
cretarului gene
ral al parti
dului. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. 
referitoare la în
cheierea cu bune 
rezultate a aces
tui an și pregă
tirea corespun
zătoare a planu
lui pe anul vii
tor. Cu acest prilej am stabilit con
stituirea a opt colective care să se 
deplaseze în toate unitățile economi
ce pentru a examina, la fața locului, 
problemele cu care se confruntă în
treprinderile și instituțiile din oraș, 
greutățile ce trebuie depășite, iar, 
pe baza datelor și aspectelor con
semnate de acestea, comitetul oră
șenesc să întreprindă o analiză de 
ansamblu consacrată stabilirii prio
rităților de acțiune în munca poUtl- 
co-organlzatorică pentru perioada 
Imediat următoare".

Cele opt colective și-au directionat 
activitatea de investigare a realități
lor pe baza unei tematici care a ur
mărit. între altele, nivelul realizării 
principalilor indicatori de plan, în
deplinirea programelor de perfecțio
nare a organizării și modernizare a 
proceselor de producție, situația în
cadrării în consumurile materiale și 
energetice, a utilizării capacităților 
de producție și a forței de muncă, a 
realizării exportului, a programului 
de investiții ș.a.

Despre modul cum a acționat si la 
ce concluzii a ajuns unul dintre 
aceste colective cane a examinat 
toate aspectele amintite ne-a rela
tat tovarășul Nicolae Bengea, secre
tar al comitetului orășenesc de 
partid : „întreprinderea mecanică 
Cîmpina este unitatea cu cea mai 
mare pondere in ansamblul econo
miei orașului și cu cele mal multe 
probleme de rezolvat, începînd cu 
asigurarea bazei materiale și onora
rea exemplară a sarcinilor pentru 
export. Biroul comitetului orășenesc 
de partid mi-a încredințat răspun
derea colectivului care a analizat ac
tivitatea în această unitate econo
mică. In primul rînd, colectivul a 
acordat o atentie deosebită utilizării 
depline a capacităților de producție, 
pornind de la o mai veche constatare 
a noastră că presele de mare pu
tere nu sînt folosite, iar unele ma
șini cu comandă numerică și pro
gram sînt incomplet utilizate. Dacă 
pentru prese cauzele sînt oarecum 
obiective — fiind necesare unele 

Rezultatele superioare în muncă 
- argumentul calității 
activității de partid

itor. Tot ca firească ni se relevă și 
necesitatea ca educația patriotică șl 
revoluționară să se desfășoare ca un 
proces continuu, implicat difuzării da 
zi cu zi a filmului, repertoriului fie
cărui cinematograf. In sfirșit, intru*  
cit formarea și dezvoltarea senti
mentelor patriotice, a spiritului re
voluționar nu sint fenomene spon
tane, intervenția difuzorului de film, 
prin mijloacele specifice activității 
cultural-educative, devine îndreptă
țită și necesară.

Dar dacă demersurile noastre edu
cative sint nu o dată Încununate da 
succes, aceaBta se datorește și gene
rozității cu care filmul românesc ni 
se oferă, prin realism, umanism, pa
triotism, militantism — trăsături cu 
care s-a însoțit in cei 40 de ani de 
cinematografie socialistă, dar mai cu 

Cu fața spre omul nou
seamă după cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român. 
Esențiale, de asemenea, pentru edu
cația patriotică și revoluționară sint 
crezul patriotic și politic al evocării 
istorice, afirmat cu tărie prin filme
le „epopeii naționale", angajarea pa
tetică în dezbaterea problemelor 
fierbinți ale actualității.

Plecînd de la aceste premise, is
toria și filmul istoric sînt un prim 
element în jurul căruia cristalizăm 
activitatea de educație patriotică, pu- 
nînd în valoare puterea de înrîurire 
a faptelor de glorie și eroism săvîr- 
șite de poporul nostru în lupta pen
tru păstrarea ființei naționale, pen
tru unitate, libertate și independen
tă. „Dacii", „Mihai Viteazul", „Co
lumna", „Cantemir" și celelalte filme 
ale genului sint astfel permanențe ale 
ecranelor județului. Istoria veche, 
deci, dar nu numai, ci și paginile lu
minoase, pline de jertfă, de patos 
revoluționar înscrise in istoria patriei 
noastre de către Partidul Comunist 
Român în lupta pentru făurirea unei 
noi societăți, evocate în filme ca : 
„Duminică la ora 6", „întoarcerea lui 
Magellan", „Zidul", „Valurile Dună
rii", „Serata", „ZiuaZ" și altele. Is
toria, deci, dar nu numai istoria, ci 
si sau mai ales, prezentul, realitățile 
noastre socialiste, munca eroică pen

perfecționări de către furnizor, pen
tru care s-a luat legătura cu forurile 
de resort — in ceea ce privește ma
șinile cu comandă numerică, neajun
surile și-au găsit explicația in mo
dul defectuos de a fi folosite. In al 
doilea rînd, au fost desprinse și alte 
deficiențe, cum ar fi indisciplina în 
unele formații de lucru, organizarea 
deficitară a transportului intern, a 
unor locuri de muncă".

Alte colective au efectuat analize 
asemănătoare la întreprinderea de 
reductoare de turație „Neptun", în
treprinderea de reparații utilaj elec
tric și aparatură electrotehnică, în
treprinderea de reparații motoare 
grele și instalații petroliere. Rafină
ria Cîmpina ș.a., unde au fost sem
nalate posibilități insuficient valori
ficate în folosirea mijloacelor din 
dotare, în aplicarea cu intîrziere a 
măsurilor din programele de moder
nizare, in menținerea unei legături 
mai strinse cu furnizorii de materii 
prime, în antrenarea și implicarea 
specialiștilor la rezolvarea unor pro
bleme tehnice și de organizare a 
muncii.

Toate aoeste date și situații au 

fost cuprinse intr-un material de 
sinteză elaborat de consiliul de con
trol muncitoresc al activității eco
nomico-sociale al comitetului orășe
nesc de partid și supus examinării, 
critice și autocritice, de către parti- 
cipanții la o recentă plenară a orga
nului orășenesc de partid. Conclu
ziile dezbaterilor și ale materialului 
au conturat măsuri menite să asi
gure un finiș bun în activitatea eco
nomică din acest an și un start reu
șit producției din anul viitor.

La o examinare atentă a întregii 
acțiuni desfășurate de comitetul 
orășenesc de partid privind înche
ierea anului și pregătirea producției 
pentru 1989 se impune o remarcă 
de fond : tratarea exagerat de teh
nicistă a problemelor supuse anali
zei și, implicit, absenta măsurilor 
politico-organizatorioe pe care, in 
mod firesc, ar trebui să le aibă in 
vedere organele și organizațiile de 
partid în scopul Înfăptuirii obiecti
velor ' propuse pentru această peri
oadă.

Argumentul prezentat de tovarășul 
Nicolae Bengea, că materialul supus 
dezbaterii plenarei este presărat cu 
chemări adresate organelor și orga
nizațiilor de partid vizate, de genul 
„organele și organizațiile de partid 
trebuie să se preocupe de„.“, „orga
nele și organizațiile de partid tre
buie să acționeze mai energic în di
recția..." ș.a.m.d„ nu se justifică, în- 
trudt asemenea Îndemnuri generale 
nu suplinesc in nici un caz lipsa 
unor acțiuni, inițiative, demersuri 
politico-organizatorioe oare să fie 
Întreprinse In spiritul Indicațiilor și 
orientărilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral ăl partidului, cu pregnantă sub
liniate in Tezele din aprilie pentru 
plenară C.C. al partidului, aoeasta 
atit la nivelul comitetului orășenesc 
de partid, cit și la nivelul organiza
țiilor de partid din unități.

Este drept, in orașul Cîmpina sînt 
organizații de partid puternice, cu 
tradiție și o bună experiență și, pro

tru construirea socialismului, lupta 
pentru edificarea unei noi lumi — 
materiale, sociale și spirituale.

Multiplele linii de implicare a fil
mului în procesul revoluției si con
strucției socialiste constituie un po
tențial educativ remarcabil, „prins" 
fie in țesătura dramatică a 'i lm ului 
de ficțiune, fie în imaginea viguroa
să a documentarului.

Domină, incontestabil, măreția 
„Epocii Nicolae Ceaușescu", pu
ternica personalitate a ctitorului 
României moderne, filmele ce le sînt 
dedicate fiind un permanent izvor de 
virtuți educative, un permanent pri
lej de educație patriotică și revolu
ționară, o permanentă pildă de ade
vărat și înalt patriotism. „Al patriei 
erou între eroi", „Cei mai frumoși 20 
de ani", „Partidul, patria, poporul".

„Timp eroic ne plaiuri de legendă" 
sint filma prin care cultivăm min- 
dria pentru realizările celei mai fer
tile epoci din istoria României, dra
gostea și atașamentul față de patrie 
și partid, înalta prețuire pentru 
eroul neamului — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Formele in care „turnăm" conținu
tul despre ale căror - linii de forță 
am încercat să vorbesc oină acum se 
caracterizează printr-o mare varieta
te și tind spre o tot mai bună adec
vare. De asemenea, practicăm din ce 
în ce mai mult formele ce fac din 
spectator un participant activ la ac
tul educațional. Expuneri, simpozioa
ne. dezbateri, evocări, montaje, con
cursuri însoțesc prezentarea filme
lor sau'fac obiectul unor activități în 
școli, instituții, întreprinderi, pe baza 
filmelor vizionate. Ele își sporesc 
eficacitatea atunci cînd se desfășoară 
in cadrul unor cicluri tematice, săp- 
tămtni sau decade ale filmului (isto
ric. politic, de actualitate, pentru 
copii, pentru tineret etc.) programa
te în așa fel incit, anual, fiecărei lo
calități să-i oferim posibilitatea unei 
cit mai armonioase și complete ac
tivități de educație patriotică, revo
luționară prin film.

In peisajul educațional anual do- 
bîndesc pregnanță însă unele momen- 

babil, pe aceste considerente s-au 
bazat cei care au redactat materia
lul. limitîndu-se la apeluri generale. 
Dar această prezumție in unele 
locuri se confirmă, în altele nu. De 
pildă, la întreprinderea de piese 
turnate, s-a inițiat, cum ne relata 
secretarul comitetului de partid din 
întreprindere, Ghoorghe Ioniță, o 
gamă diversă de acțiuni organizato
rice și politico-educative strins lega
te tocmai de momentul încheierii in 
bune condiții a sarcinilor de plan 
pe acest an și pregătirea corespun
zătoare a producției pentru anul vii
tor. Astfel, într-o recentă întîlnire a 
tuturor secretarilor birourilor orga
nizațiilor de bază și a secretarilor 
comitetelor de partid din secții. în 
cadrul acțiunii „Ziua secretarului de 
partid", devenită o modalitate obiș
nuită de lucru, s-au examinat căile 
concrete de ridicare a calității pro
ducției. de îndeplinire a sarcinilor 
de plan la fiecare secție și sector, 
pornindu-se de la calcule precise, de 
la aspectele negative din unele 
locuri de mt/ncă. De asemenea, co
mitetul de partid din întreprindere 
a inițiat un control privind modul 

cum sînt depozi
tate și gospodă
rite feroaliajele, 
a stabilit actuali
zarea propagan
dei vizuale, a 
hotărit reexami
narea șl redistri
buirea sarcinilor 
de partid în or
ganizațiile de 
bază, a revitali- 
zat activitatea 
brigăzii satirice, 
a întărit contro
lul de partid prin 
folosirea comu
niștilor din acti
vul de partid in 
schimburile doi 
și trei ș.a.

Reversul me
daliei l-am întîlnit la întreprin
derea de reparații auto, unde 
secretarul comitetului de partid 
a evocat o seamă de dificultăți cu 
care se confruntă colectivul de aici: 
nerealizarea indicatorilor de plan, 
lipsa unor piese de schimb, mari 
stocuri de produse neterminate, lip
sa forței de muncă. Am dori să fim 
bine înțeleși. Nu punem la îndoială 
existența unor cauze obiective. Dar 
cînd a evocat printre cauzele obiec
tive lipsa forței de muncă, secreta
rul comitetului de partid s-a contra
zis afirmînd că „mai sint încă destui 
care intîrzie de la program, oleacă 
înainte de terminarea Iul, părăsesc 
nejustificat locul de muncă, iar con
ducătorii unor locuri de muncă sînt 
prea indulgenți față de abaterile 
unora". Ca să nu mai spunem că 
pentru nici unul dintre neajunsuri 
nu a izbutit să ne prezinte măcar 
o acțiune de genul celor întîlnite la 
Întreprinderea de piese turnate.

Aceste două exemple dovedesc cît 
de necesar este ca activitatea de 
partid, începînd cu aceea a comite
tului orășenesc, să nu fie comparti
mentată pe domenii, ci. asa cum în 
repetate rindurl a cerut secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ea să fie con
cepută ca un singur tot, întrucit in 
munca de partid domeniile se con
diționează reciproc. Numai îmbina
rea laturilor economice cu oele or
ganizatorice și politico-educative, 
subordonate obiectivelor majore ale 
acestei etape — așa cum se subli
niază in Tezele din aprilie — vor 
putea asigura punerea deplină în va
loare a potențialului uman și mate
rial de Care dispune puternica in
dustrie a orașului Cîmpina pentru 
realizarea integrală a prevederilor 
de plan pe anul acesta și crearea 
condițiilor desfășurării corespunză
toare a producției în cel de-al pa
trulea an al actualului cincinal.

Constantin VARVARA 
Ioan MARINESCU 
corespondentul „Scînteii"

PATRIOTICĂ
te ce polarizează activitatea cultural- 
educativă. Ele sint marile aniversări, 
sărbătorile ce cinstesc evenimente 
importante din viața patriei, parti
dului, poporului. Intre ele, in pri
mul rind, aniversarea zilelor de 
naștere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, a Congresului al 
IX-lea și sărbătorirea făuririi Parti
dului, Unirii, Independentei, elibe
rării patriei, proclamării Republicii
— toate acestea prilejuind lansarea 
unor programe educaționale speciale, 
cu puternică rezonanță patriotică.

Subordonate educației patriotice și 
revoluționare sînt și cele două ma
nifestări de amploare și prestigiu in 
viața culturală a județului : „Primă
vara arădeană" și „Luna culturii ci
nematografice". Drept argument, 
mi-aș permite să trec în revistă prin
cipalele teme ce structurează progra
mul „Lunii culturii cinematografice
— 1988", ce are loc in perioada 15 
octombrie — 15 noiembrie : „Filmul 
românesc — artă șl conștiință. 40 de 
ani de cinematografie socialistă", 
„Filmul românesc și conștiința par
ticipării la istorie". „Conștiința tre
cutului in filmul românesc socialist", 
„Filmul artistic românesc și patosul 
construcției socialiste", „Actualitatea 
filmului socialist și actualitatea țării", 
„Documentarul — martor și cronicar 
al uriașului efort constructiv din 
anii socialismului", „Filmul românesc 
și opțiunea pentru realism", „Uma
nismul — permanent reper de con
știință al filmului românesc". „Ca
litatea estetică si calitatea universu
lui moral — exigente ale filmului 
românesc contemporan".

Nu aș încheia fără să arăt că, 
alături de intensificarea activității 
de educație patriotică, ne preocupă 
și lărgirea sferei de cuprindere, 
creșterea de la an la an a număru
lui de spectatori la filmul românesc 
in general, la acțiunile cultural-edu
cative în special, precum și atra
gerea în sfera acestei activități a 
copiilor și tineretului, soldată. într-o 
primă instanță, și ea cu creșterea 
simțitoare a numărului lor la vizio
narea filmului de producție națio
nală. Sînt toate acestea semne ale 
eficienței, eficientă pentru care insă 
mai avem încă multe de făcut Și 
vom face totul să o sporim.

Mariana GANȚA 
directorul întreprinderii 
cinematografice a județului Arad



SCl NT El A — miercuri 9 noiembrie 1988 PAGINA 3

Cum se înfăptuiește programul^ de modernizare a sectoarefor calde ?

0 ACȚIUNE CLARĂ Șl, TOTUȘI, NU PREA BINE ÎNȚELEASĂ
LUCRĂRILE AGRICOLE

efectuate in cel mai scurt timp!
Cele trei turnătorii din cadrul în

treprinderii „Ciocanul" Nădrag rele
vă încă din primul moment o ima
gine exactă a ceea ce înțeleg șl nu 
înțeleg 
nea de 
căm.

O turnătorie-model — 
turnătoria de neferoase. Prac- 
tic, turnătoria de neferoase a uni
tății seamănă cu un adevărat labo
rator. Peste tot, curățenie de farma
cie. în spațiile special amenajate 
pentru debavurare și depozitare lin
gourile sînt etichetate și aranjate in 
ordine. Turnătoria — după cum 
sublinia inginerul Tiberiu Garai, 
șeful secției — este dotată cu trei 
cuptoare cu gaz, un cuptor electric 
de 300 kg și două cuptoare de ra
finat. Ca urmare a 
pentru restrîngerea 
turnătorii mai mici, 
crează cu tehnologii 
șite, intr-un cuvint 
pentru valorificarea 
zestrei tehnice și a resurselor ener
getice și a combustibililor s-a sta
bilit ca in cadrul acestei turnătorii 
de neferoase să se toarne piese și 
?entru întreprinderea „Oțelul roșu", 
n plus, tot aici se toarnă însem

nate cantități de lingouri din bronz 
și aluminiu din șpanul provenit din 
unitățile industriale din județele 
Caraș-Severin și Timiș. Șl aceasta 
deoarece aici s-a cristalizat o bună 
experiență în ce privește elaborarea 
și turnarea metalelor neferoase. O 
demonstrează rezultatele bune obți
nute lună de lună de colectivul de 
aici atît pe linia îndeplinirii sarcini
lor de plan, cit și în ce privește mo
dernizarea fluxurilor de fabricație.

Prin specificul producției, între
prinderea din Nădrag este un foarte 
mare consumator de zinc — mate
rial adus cu mari eforturi financiare 
din import. Se punea problema gă
sirii unei soluții care să permită 
economisirea acestei importante ma
terii prime. Iar soluția au găsit-o 
cei de la turnătoria de neferoase, 
cu sprijinul direct al inginerului 
Șerban Petrică, directorul unității. 
Astfel, a fost conceput și realizat 
prin autoutilare un cuptor de rafi
nare a drojdiei de zinc rezultate din 
procesul de zincare a tablelor. în 
felul acesta, lunar, 20 tone de zinc 
sint reintroduse în circuitul produc
tiv. Se cuvine subliniat că această 
metodă de refolosire a drojdiei de 
zinc poate și trebuie să fie gene
ralizată și in alte unități metalurgi
ce, și în mod deosebit la întreprin
derea de tablă „Laminorul" din Ga-

unii specialiști despre acțiu- 
modernlzare. Să exemplifi-

are un profil de fabricație 
întreprinderii din Nădrag, 
această realizare tehnică? 
esențial. Și anume, că se

măsurilor luate 
activității unor 
în care se lu- 

invechite, depă- 
ineficiente, și 

mai bună a

lați, care 
apropiat 
Cs relevă 
Un lucru 
pot obține rezultate foarte bune pe 
linia modernizării atunci cînd aceas
tă acțiune este judicios urmărită, 
cînd se învestesc gîndire și pasiu
ne, cînd se dă drum liber inițiative
lor. propunerilor și sugestiilor mun
citorilor și specialiștilor.

„Am încercat sâ moder
nizăm cîte ceva, dar n-am 
făcut chiar totul". Așadar> 13 
turnătoria de neferoase există o ex
periență bună, cuantificată în re
zultate deosebite. Cu atît mai nefi
resc ni s-a părut ca, gard în gard

nosc 
parte 
torie 
ca rezultate, 
manuale 
volumul total al lucrărilor. De aici 
și procentul ridicat de rebuturi, și 

■ coeficientul de scoatere nemulțumi
tor înregistrat la o serie de repere, 

împreună cu secretarul comitetu
lui de partid din întreprindere, mais
trul turnător loan Băducu, cu alți 
specialiști metalurgi parcurgem ate
lierele turnătoriei de fontă. Peste 
tot ordinea se află în suferință. Pe 
linia ferată, un vagon încărcat cu 
semifabricate 
tate — oferă 
La atelierul 
semifabricate, 
muncitor, ca

că turnătoria noastră este de- 
de ceea ce înseamnă o turnă- 
modernă. Și ca dotare, dar și 

Ponderea operațiilor 
depășește 70 la sută din

turnate — piese rebu- 
o imagine dezolantă, 

curățitorie, munții de 
cum ii numea un 

urmare a aglomerării

La întreprinderea metalurgică Nădrag

cu turnătoria de neferoase, să în- 
tilnim o cu totul și cu totul altă fa
țetă a modernizării. Despre ce este 
vorba ? Turnătoria de fontă a uni
tății oferă exact imaginea a ceea ce 
nu trebuie să însemne acțiunea de 
modernizare. Intrînd in această sec
ție, nu prea am putut observa in ce 
s-au materializat măsurile cuprinse 
in programul de modernizare și care 
— spuneau interlocutorii noștri — 
„au fost aplicate în cea mai mare 
măsură". Concret, imaginea întîlni- 
tă in această turnătorie demonstrea
ză că una este scris în programele 
de modernizare și alta este realita
tea. Se pare că specialiștii de aici 
au obosit înainte de a-și duce la 
îndeplinire propriile programe. Alt
fel cum se poate explica faptul că 
turnătoria arată ca un loc de mun
că impropriu pentru actuala etapă a 
revoluției științifico-tehnice ? De 
fapt, acest lucru l-a recunoscut și 
șeful secției, inginerul Tiberiu Garai, 
același care coordonează și turnăto
ria de neferoase.

— De ce o atît de mare diferență 
intre cele două sectoare pe care le 
coordonați, tovarășe inginer ?

— Am încercat să modernizăm 
cite ceva la turnătoria de fontă, dar, 
știți, n-am făcut chiar totul. Tur
năm piese de la 100 grame pînă Ia 
piese de patru tone, după procedee 
clasice, în amestec crud și amestec 
uscat. Din programul de moderni
zare am realizat stația de preparare 
a amestecului, dezbătătorul pentru 
piesele mari și cuptorul de Inducție 
de 3.5 tone cu anexele de încărcare. 
Cu toate acestea trebuie să recu-

și necorelării activităților, „cresc In 
loc să scadă". Și se mai pot da 
multe alte asemenea exemple. Cum 
să explică această situație ?

— întimpinăm o serie de greutăți 
pricinuite de calitatea cocsului de 
furnal, de fluctuația oamenilor, ne 
precizează tovarășul loan Răducu, 
dar nici noi, maiștrii, conducerea 
secției nu ne-am preocupat îndea
juns de modernizarea sectoarelor 
calde. Am pierdut din vedere per
spectiva. Parcurgînd acum atelierele 
secției, am observat cît de multe mai 
avem de făcut. Le vom face. Nu este 
un angajament, imi dau seama că 
este o necesitate. Avem deja în plan 
să montăm mașini de format, să pu
nem la punct o linie mecanizată cu 
conveier pentru turnarea elementelor 
de grătar, dar cu siguranță vom 
găsi și alte rezerve.

într-adevăr, rezerve există. Și încă 
mari. Numai că ele trebuie urgent 
valorificate. Ne referim în mod deo
sebit la rezolvarea problemelor pri
vind turnarea pieselor a căror ma- 
selotă e mai mare decît piesa în 
sine, la micșorarea procentului de 
rebuturi, la creșterea ponderii ope
rațiilor mecanizate.

De 8 ani, turnatoria ■ de 
oțel așteaptă sprijinul cen
tralei și ministerului de re- 

Turnătoria de oțel. Imagi
nea lăsată de această secție repre
zintă imaginea declinului tehnicii 
moderne înainte de a produce la în
treaga capacitate. înainte de a-și

arăta eficiența. Și aceasta deoarece 
turnătoria de oțel construită acum 
opt ani — susțin fără excepție specia
liștii și cadrele de conducere din în
treprindere — „a fost de la început 
prost gindită". Anii au trecut, iar 
rezultatele au fost mereu nesatisfă
cătoare. Numai că, în această peri
oadă, în loc să se caute soluții pen
tru a se ieși din impas, s-a adoptat 
o atitudine pasivă, așteptîndu-se ca 
rezolvarea problemelor tehnice și 
tehnologice să vină de undeva din 
afară. Inginerul Ilie Craia, șeful ate
lierului turnătorie piese de oțel, 
este foarte ferm în afirmații : 
„Turnătoria a fost greșit proiectată. 
Toate activitățile 
tr-o singură hală .. ... ...... 
s»amnă asta ? Se poate vedea foarte 
ușor". Parcurgînd 
vins că activitatea productivă este 
mult îngreunată datorită intercală
rilor de pe fluxul tehnologic, așeză
rii de-a valma a modelelor, dispozi
tivelor și. sculelor, semifabricatelor 
turnate, amestecurilor de formare, 
miezurilor. în plus, o serie de insta
lații nu au funcționat niciodată, iar 
altele mai mult stau decit funcțio
nează. Este cazul filtrelor de la des- 
prăfuitoru! statici de preparare a 
amestecurilor, al cuptorului, al altor 
utilaje din secție.

— Dar ce-ați făcut efectiv dv., 
conducerea secției, pentru ca aceas
tă listă de .neajunsuri să fie cît mai’ 
scurtă ?

— Nimic, ne răspunde ferm șeful 
secției. Nici nu aveam ce. Nu v-am 
mai spus că turnătoria aceasta a fost 
de la bun început prost gîndită ? 
Singura soluție ar fi extinderea ei. 
S-a luat în discuție această varian
tă, dar eu nu vă pot spune nimic 
precis.

Nu sîntem noi In măsură să spu
nem care sint căile de urmat pentru 
redresarea activității turnătoriilor de 
oțel și de fontă de la Nădrag. Cert 
este că centrala de resort, Ministe
rul Industriei Metalurgice au obli
gația să analizeze neîntîrzlat ce se 
întîmplă aici, să acționeze pentru ca 
turnătoriile de oțel și de fontă să 
producă la capacitate și în condiții 
de eficiență. Pentru că dacă este de 
înțeles ca într-o turnătorie de zeci 
de ani, cum este cazul turnătoriei 
de fontă, procesul de modernizare să 
se realizeze mai anevoios, este de 
neconceput ca o turnătorie care are 
doar opt 
țiune să 
time.

SUCEAVA: |n schimburi prelungite și de noapte

■rri'V''

se desfășoară în- 
monobloc. Ce în-

secția, ne-am con-

ani de Ia punerea în func- 
nu lucreze in condiții op-

Gheorqhe IONITA 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii*

Creșterea eficienței
(Urmare din pag. I)

unor soluții constructive noi este 
decisivă. Literatura de specialitate 
avansează o cifră care exprimă eloc
vent importanța etapei de proiec
tare a produselor : pînă la 80 la sută 
din posibilitățile de reducere a con
sumurilor și costurilor, de îmbună
tățire a calității producției sînt-le
gate direct dc proiectare, in timp ce 
producția propriu-zisă dispune de o 
mariă de acțiune de numai circa 20 
la sută. Se desprinde de aici răspun
derea deosebită pe care o au proiec
tanta noilor produse, nivelul înalt 
de pregătire profesională ce se cere 
acestor specialiști.

Ca o componentă de bază a costu
rilor materiale, consumurile energe
tice se detașează în mod deosebit, 
atît prin ponderea lor în totalul 
cheltuielilor de producție, cît mai 
ales prin importanta economisirii se
vere a resurselor energetice. O se
rie de măsuri simple la îndemîna fie
cărui colectiv pot contribui semnifi
cativ la economisirea energiei. între 
acestea se înscriu eliminarea funcțio
nării in gol a mașinilor și utilajelor, 
reducerea volumului transporturilor 
interne, in special prin eliminarea 
încrucișărilor pe flux, valorificarea 
resurselor energetice secundare re
zultate din procesul de fabricație etc. 
De asemenea, nu trebuie pierdută 
din vedere corelația nemijlocită care 
există intre gradul de utilizare a ca
pacităților de producție și consumu
rile energetice unitare. în acest sens. . 
este de semnalat faptul că. in prima 
parte a anului, mai multe unități din 
industria chimică șl petrochimică au 
înregistrat consumuri de combustibili 
și energie electrică mai mari decît 
se prevăzuse, ca urmare a funcțio
nării sub capacitatea proiectată a u- 
nor mașini, utilaje și instalații. Așa
dar, fie și numai prin mai buna or
ganizare a producției se pot obține 
însemnate reduceri ale consumurilor 
energetice.

în același timp Insă, modernizarea 
proceselor de fabricație, perfecționa
rea tehnologiilor — mai cu seamă în 
cazul produselor energofage — pot 
să asigure o reducere mai pronunța
tă a consumurilor de energie. De pil
dă. în cazul producerii aluminiului 
există încă un decalaj între consumul 
pe olan național și cele mai bune 
realizări mondiale ; s-a demonstrat 
că procedeul electrolizei poate fi în
locuit cu alte tehnologii, mai econo
micoase. Pentru aceasta trebuie de
puse insă eforturi stăruitoare în sec
toarele de cercetare-proiectare.

Creșterea eficienței activității eco
nomice este legată într-o măsură re
marcabilă de utilizarea mai bună a 
capacităților de producție. După cum 
este cunoscut, au 
deosebite pentru 
miei cu fonduri 
mare randament, 
ridică în prezent ... . 
liarde lei. Acest uriaș efort investi- 
țional trebuie să se regăsească într-o 
sporire mai accentuată a producției, 
în valorificarea superioară a poten
țialului productiv. Importanța unei 
asemenea evoluții este reliefată cu 
pregnanță de următorul calcul : spo
rirea cu un procent a ratei fondului 
de dezvoltare ar asigura un spor de 
venit național de 2,1 miliarde lei. în 
timp ce creșterea cu 1 la sută a efi
cienței folosirii fondurilor fixe exis
tente permite obținerea unui pluș de

fost făcute eforturi 
înzestrarea econo- 

fixe moderne, de 
a căror valoare se 
la peste 3 200 mi-

venit național de 5.7 miliarde lei. Iar 
aoest calcul nu ia în considerație 
faptul că în al doilea caz se asigura 
efecte imediate, in timp ce în pri
ma variantă efectele se obțin după 
mai multă vreme.

Una din oeie mai importante mă
suri ce trebuie avute în vedere pen
tru sporirea eficienței utilizării capa
cităților de producție constă in eli
minarea definitivă a fenomenului de 
imobilizare, de inutilizare a fonduri
lor fixe. în acest senș. după cum 
este cunoscut, în ședința din 28 oc
tombrie a.c. a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R, a fost exa
minat raportul privind repararea, 
modernizarea și reintroducerea in 
producție a mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor nefolosite din economie. 
Cu acest prilej s-a cerut ministere
lor, centralelor industriale și între
prinderilor să ia în continuare mă
suri ferme pentru repararea și valo
rificarea tuturor fondurilor fixe, să 
asigure introducerea lor în producție, 
prin transfer la alte unități care le 
pot utiliza corespunzător. S-a indicat 
ca o parte a mașinilor-unelte să fie 
transferate centrelor mecanice și 
S.M.A.-urilor, pentru a organiza în 
comun unități de reparații puternice. 
Este aceasta o nouă expresie a aten
ției pe care conducerea partidului și 
a statului o acordă creșterii eficien
ței activității economice, valorifică
rii in consens cu interesul societății 
a potențialului productiv.

Toata direcțiile de acțiune la care 
ne-am referit aici nu pot fi concepu
te in afara creșterii nivelului general 
de pregătire profesională și poiitico- 
ideologică a tuturor oamenilor mun
cii, a perfecționării neîntrerupte, 
sub diverse aspecte a gradului de ca
lificare și competență a fiecăruia, la 
locul său de activitate — problemă 
abordată pe larg in Tezele pentru 
plenara C.C. al P.C.R. Factorilor de 
decizie de la diferite niveluri — ate
lier. secție, întreprindere, centrală — 
le revin răspunderi deosebite, atît ca 
organizatori ai activității in sectorul 
pe care îl coordonează, cit și pe li
nia creării unui climat de emulație 
creatoare, de permanentă căutare a 
noului. O etapă nouă — oea a dez
voltării intensive — presupune atitu
dini noi în soluționarea problemelor 
cu care se confruntă producția, iar 
acestea nu pot fi dobîndite în afara 
unui ridicat nivel de competentă al 
tuturor participanților la actul deci
ziei economice, atît în etapa de ela
borare, cît și de înfăptuire a ei. Evo
luția rapidă și uneori mai puțin pre
vizibilă a mecanismului economic 
creează unor cadre de conducere im
presia că activitatea lor s-a „compli
cat" în progresie geometrică, iar di
ficultățile le depășesc capacitatea 
de cuprindere. în realitate însă, este 
vorba mai degrabă de absenta unei 
viziuni de ansamblu, unitare asupra 
fenomenelor economice. „Gestiunea" 
corectă și competentă a noului, sub 
toate aspectele sale, constituie unul 
din sensurile majore ale procesului 
de modernizare, o componentă inse
parabilă a unei autentice si eficiente 
autogestiuni economico-financiare. 
Iar dacă reducerea costurilor dă mă
sura rentabilității, adoptarea celor 
mai bune direcții de acțiune in acest 
scop exprimă cel mai exact compe
tența factorilor de conducere, impli
carea fiecărui om al muncii în actul 
— atît de complex și de angajam — 
al adoptării și îndeplinirii deciziilor.

Aspect de la întreprinderea mecanică Vaslui
Foto : S. Cristian
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Suprafața pe care trebuie efec
tuata arături adinei de toamnă 
este, în județul Suceava, de 99 959 
hectare. Pentru efectuarea lor in 
perioada optimă și in condiții de 
bună calitate, comandamentul agri
col județean a stabilit noi măsuri 
tehnico-organizatorice a căror apli
care a permis creșterea substanțială 
a ritmului de lucru. In primul rînd 
se acționează cu toate atelajele din 
comune si cu platforme de mare ca
pacitate la eliberarea terenului, în 
special de cooeni de porumb și sfe
clă de zahăr. Inginerul Constantin 
Bahrinceanu. directorul trustului ju
dețean pentru mec- nizareii ag.: cul
turii, ne spune că la efectuarea 
arăturilor adînci de toamnă sint fo
losite 1 039 tractoare . care. îneepînd 
din această săptămînă. lucrează în 
schimburi prelungite și în două 
schimburi Și dacă pînă acum s-a 
realizat o viteză zilnică de 3 117 hec
tare. de acum înainte se va ajunge 
la 6 234 hectare în 24 de ore. Pentru 
efectuarea unor lucrări de calitate 
bună, toate plugurile au fost echi
pate cu scormonitori, pentru afîna- 
rea adincă a solului, iar cadrele teh- 
nioe din stațiuni se află pe citnp 
unde controlează permanent modul

agroindus- 
și Verești.
Șcheia, de 
s-au făcut
2 150 hec-

cum se muncește, veghează la eli
minarea consumurilor neproductive 
de carburanți. Toate acestea au con- 

■ dus la efectuarea arăturilor, pînă in 
seara zilei de 7 noiembrie, pe 37 la 
sută din suprafața planificată. Cu 
realizări mai mari se înscriu unită
țile agricole din consiliile 
triale Rădăuți. Fălticeni

La cooperativa agricolă 
exemplu, unde arăturile 
pe 1 040 hectare din cele
tare prevăzute, oele 31 de tractoare 

. erau grupate in trei formații mari. 

. „Aceasta duce la creșterea răspun
derii mecanizatorilor și la mai buna 
urmărire a calității arăturii — ne 
spune Alexandru Aursulesei. șeful 
secției de mecanizare S chei a. Lucrul 
in schimburi prelungite și in două 
schimburi ne va permite, dacă vom 
avea asigurată motorină, să termi
năm arăturile în cîteva zile".

Șl la cooperativa agricolă Salcia, 
tractoarele lucrau grupate în trei 
formații conduse de șefii secțiilor do 
mecanizare și verificate de ingine- 
rul-șef al unității. Organizarea lu
crului în schimburi prelungite și în 
două schimburi a 'permis efectuarea 
arăturii pe aproape 1 000 hectare din 
cede 2 335 hectare prevăzute în plan.

După cum ne spunea tovarășul Ha- 
ralambie Agheorghicesei, inginerul- 
șef al Stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii Salcia. în consiliul 
agroindustrial cu același nume, 
au fost arate jumătate din oele 
8 777 hectare planificate. întrucit in 
unitățile agricole cooperatiste din 
Burdujenl. Șcheia și Mitoc lucrările 
sint mai avansate, tractoarele de aici 
vor fi deplasate la cooperativele a- 
gricole Bosanci și Salcia, care au su
prafețe mai mari rămase de arat, 
astfel incit pînă la 10 noiembrie să 
se încheie lucrările pe întreg consi
liul agroindustrial.

De altfel, măsurile luate de co
mandamentul județean _____
cultură vor permite, în condițiile a- 
sigurării în mod ritmic 
terminarea arăturilor 
toamnă pînă la 15,

. Asta. în pofida greutăților în- 
timpinate la ascuțirea brăzdare- 
lor de plug din cauza calității 
proaste a cărbunelui de forjă. Tere
nul fiind uscat, brăzdarele trebuie 
schimbate cel puțin o dată pe zi. 
Mecanizatorii sînt hotărlți să încheie 
arăturile la termenul stabilit și să 
respecte normele de calitate. (Sava 
Bejinariu).

pentru agri-
a motorinei, 
adînci de 
noiembrie, 

greutăților

mureș: Ritmuri intense prin buna utilizare a tractoarelor
Datorită măsurilor energice luate 

do comandamentul județean pentru 
agricultură. în județul Mures elibe
rarea terenului de resturi vegetale 

. s-a făcut pe 75 la sută din supra
fața ocupată. Ca urmare, in prezent, 
cuvîntul de ordine al mecanizatori
lor și cooperatorilor este acela de a 
finaliza 
goarele 
prefață 
zilei de 
crare a fost realizată pe 42 745 hec
tare — 34 la sută din cele 126'540 
hectare planificate. Pentru încheie- 

. tea lucrărilor la termenul stabilit, în 
ultima perioadă s-a atins o viteză 
zilnică de 3 800—4 000 hectare .arate 
pe zi, iar în ziua de 7 noiembrie — de 
4 915 hectare, la această lucrare fiind 
folosite peste 1 700 de tractoare. Ală
turi de mecanizatori participă Ia 
efectuarea arăturilor peste 400 de lu
cratori din întreprinderi industriale 
și unități economice care știu să 
conducă tractorul.

Un exemplu despre modul respon
sabil în care se acționează, în a- 
ceste zile, pentru intensificarea ară
turilor ni-1 oferă mecanizatorii, co
operatorii șt specialiștii din consi
liul agroindustrial Luduș. Aici, cu

în cel mai scurt timp o- 
de toamnă pe întreaga su- 
programată. Pînă în seara

7 noiembrie, această lu-

toate că mai bine de 4 000 din cele 
6175 hectare ce urmează a fi arate 
o reprezintă terenurile situate in 
pantă, pînă în seara zilei de 6 no
iembrie lucrarea a fost efectuată pe 
aproape 3 000 hectare. Referitor la 
modul cum se acționează la arat, 
Emil Moldovan, președintele consi
liului agroindustrial, ne-a spus : 
„Prin buna pregătire a mecanizato
rilor și organizarea ireproșabilă a 
muncii pe fiecare parcelă și unitate 
agricolă, am reușit ca, în ultima pe
rioadă, fiecare din cele 70 de trac
toare programate pe ansamblul con
siliului agroindustrial să realizeze, 
în medie, 2,3 hectare pe zi. Tot
odată, pe o suprafață de 1 800 hec
tare arăturile au fost făcute cu plu
guri echipate cu scormonitori, .în
treaga suprafață arată pînă acum 
fiind realizată pe curbe de nivel" 
Aici, în vederea asigurării frontului 
de lucru pentru mecanizatori, con
ducerile unităților agricole au mo
bilizat un mare număr de oameni la 
strângerea resturilor vegetale. în 
ultimele zile, numărul mecanizato
rilor a fost completat cu încă 6 me
canici din întreprinderile orașului 
Luduș, ceea ce a făcut ca în unele 
cooperative agricole arăturile de

toamnă să 
năoară, în 
țani erau arate 700 hectare din cele 
834 hectare programate ; la Cecălaca 
— 214 hectare din 420 hectare ; la 
cooperativa agricolă Roșiori — peste 
300 hectare din 530 hectare plani
ficate.

Cu aceeași răspundere se acțio
nează la executarea arăturilor și în 
unitățile din consiliile agroindus
triale Iernut, Șărmașu, Ungheni, 
Band, unde realizările de pînă acum 
la arat sînt superioare mediei pe 

■județ. în alte unități agricole, cum 
sînt cele din consiliile agroindus
triale Sighișoara, Zau de Cîmpie, 
Bahnea și altele, eare au suprafețe 
mări de arăt, ritmul arăturilor este , 
nesatisfăcător. Bunăoară, în consi
liul agroindustrial Bahnea au fost 
arate numai 872 hectare din 4 700 
hectare, în consiliul agroindustrial 
Sighișoara — 1 508 hectare din 5 400 
hectare, tar In consiliul agroindus
trial Zau de Cîmpie — 1 500 hectare 
din 5 300 hectare. De aceea, și aici, 
ca peste tot în județ, trebuie acțio
nat energic pentru a se asigura o ) 
mai bună utilizare a tractoarelor. 
(Gheorghe Giurgiu).

fie foarte avansate. Bu- 
cooperativa agricolă Ghe

nou: Mecanizatorii sint mereu
Avind în vedere suprafața 

— de 287 842 hectare - 
pentru însămînțările de 
în unitățile socialiste din 
Dolj, suprafață pe care trebuie fă
cu ie acum ogoare adinei, precum si 
înrăutățirea bruscă a vremii (nin
sori și temperaturi scăzute, luni, 
bunăoară, grosimea medie a stratu
lui de zăpadă depășea 20 cm), bi
roul comitetului județean de partid 
a stabilit operativ un sistem orga
nizatoric unitar de răspunderi co
mune pentru activul de partid si 
specialiștii din agricultură. în vede
rea încheierii necondiționate 
tei importante lucrări.

„Există posibilități reale 
condițiile unor răspunderi 
la nivelul județului să se are zilnic 
11 970 hectare, a ținut să precizeze 
tovarășul Radu Zezeanu. secretar al

mare 
pre văzui ă 
primăvară 

județul

a aces-

ca. in 
spori te.

comitetului județean de 
fost asigurate ' in acest

' tractoare, din care 1 072 ______
schimbul II. și combustibilul necesar. 
Pentru fiecare din cele 26 consilii 
agroindustriale si 05 comune s-a în
tocmit o fisă-program ce prevede 
termenul scadent pentru încheierea 
arăturilor., norma zilnică pe fiecare 
formație si tractor, condițiile de ca
litate. în fiecare seară, primarii in
formează comitetul județean de par
tid dpspre modul de realizare a 
programului zilnic stabilit. Asigura
rea peste tot a condițiilor tehnice 
pentru intervenții operative în caz 
de necesitate, a unei mese calde în 
cîmp. evidențierea zilnică a volumu
lui de lucrări realizate de fiecare 
mecanizator si stimularea celor care 
au depășit norma stabilită sint alte 
acțiuni menite să impulsioneze rit
mul lucrărilor."

Partid. Au 
scop 3 367 
lucrează hi

la datorie

NOUTĂȚI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ROMÂNEȘTI
in întreaga industrie, peste tot 
prezentăm cîteva realizări tehnice 

unități de cercetare și inginerie teh-

In ideea preluării și generalizării 
unde este posibil, a progresului tehnic 
și tehnologice concepute in diverse 
nologică din tara noastră.

Tehnologii eficiente 
de turnare a aliajelor 

metalice
Modernizarea sectoarelor calde 

— turnătorii, forje, tratamente ter
mice — din economia națională 
constituie o preocupare de interes 
deosebi^ a multor unități indus- 

se urmărește 
muncii in acest 
productivității.

deosebit a multor 
triale. Prin aceasta 
creșterea eficientei 
domeniu, sporirea 
reducerea consumurilor de mate
riale si energie. îmbunătățirea con
dițiilor de muncă. în sprijinul 
acestei acțiuni. Institutul de cerce
tare științifică, inginerie tehnolo
gică și proiectări pentru sectoare 
calde și metalurgie din București 
a elaborat caietul documentar pri
vind „Dimensionarea prin calcul 
modular a maselotelor la piesele 
turnate și exemple de tehnologii 
economice de turnare". Această 
lucrare constituie un îndrumar de 
o deosebită valoare practică si in
formativă pentru toți specialiștii 
din domeniul sectoarelor calde.

Prezentăm. în cele ce urmează, 
cîteva elemente caracteristice ale 
unora din exemplele conținute in 
acest caiet, considerînd că semna
larea lor poate sugera căi de re
zolvare eficientă si pentru alte 
aplicații.

La I.C.S.I.T.P.S.C.M. a fost rea
lizat un indice de scoatere de 78 
la sută. în cazul turnării în cochi
lie a sertarelor din bronz pentru 
centralele nuclearoelectrice. în 
âcest caz turnarea s-a făcut si
multan pentru 4 repere, maselota

fiind înconjurată de miez șl folo- 
sindu-se un dispozitiv de extracție 
cu excentric. Tot 
tate. prin turnare 
miezuri pe mașini 
au fost executate 
vire bimetalice. pentru morile de 
cărbune — în greutate de 40 kg si 
o serie de fabricație de 40 mii 
bucăți pe an — cu un indice de 
scoatere de 80 la sută, comparativ 
cu 57 la sută la tehnologia ante
rioară.

în întreprinderea „23 August" 
din București a fost utilizată teh
nologia de turnare în ploaie, com
binată cu turnarea prin maselotă 
după extragerea miezului dop. cînd 
lichidul a ajuns la prea-plin. în 
acest fel au fost executați cilin
drii de piston in greutate de 
7 tone, cu un indice de scoatere 
de 60 la sută. Și tot la „23 August", 
cit și la întreprinderea de osii si 
boghiuri din Bals. folosindu-se 
turnarea în amestec crud ne linii 
automate, utilizînd miezuri r 
amestec cu silicat de sodiu, 
dezbatere ușoară, si maselote 
conicitate inversă, s-a obtinut 
coeficient de scoatere de 75 
sută pentru reperul „cadru lateral" 
în greutate de 430 kg și o serie de 
fabricație de 20 mii bucăți pe an.

în fine, mai amintim aplicarea 
tehnologiei de turnare continuă 
orizontală, la care indicele de 
scoatere este mai mare de 95 la 
sută. în întreprinderile de piese 
turnate din Băilești si din Cimpi- 
na. Procedeul a fost utilizat pentru 
realizarea unor bare si țevi din 
bronz si alamă cu diametrul ma-

in această uni- 
centrifugală in 
cu ax vertical, 
capetele de lo-

din 
cu 
cu 
un 

i la

xim de 120 mm (la Băilești) si 
bare din fontă cu diametrul maxim 
de 120 mm (la Cîmpina). SîAt 
semifabricate din care se execută 
bucșe pentru lagăre de alunecare, 
bucșe si tije de ghidare, corpuri 
de cilindri sau supape, compo
nente de instalații pentru acționări 
hidraulice, ghidaje pentru masini- 
unelte ș.a. în afara unui coefici
ent de scoatere foarte ridicat, s-au 
obtinut si alte efecte economice : 
o economie de energie de 200 
kWh/tonă, dublarea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor cu 
7 000 lei/tonă, îmbunătățirea condi
țiilor de muncă.

Laser cu bioxid de carbon 
de mare putere

O nouă realizare în domeniul 
dispozitivelor cu laser vine să 
confirme faptul că cercetarea ro
mânească se situează în această 
direcție printre țările cu rezultate 
de prestigiu, că tehnicile si teh
nologiile laser si-au afirmat etici*  
enta in domenii de interes maior 
ale economiei naționale. De data 
aceasta este vorba de realizarea 
unei instalații automatizate cu la
ser cu CO2, destinată tăierii mate
rialelor, puterea laserului variind, 
in funcție de necesități, între 400 
și 1 200 W. Noul dispozitiv, utilizăt 
la tăierea unei game variate de 
materiale (oteluri uzuale si înalt- 
aiiate, materiale plastice,, lemn, 
cauciuc, compozite etc.), cît și a 
unor repere cu geometrii complica
te este rodul colaborării unor colec
tive de specialiști apartinînd In
stitutului de fizica șl tehnologia 
aparatelor cu radiații, Institutului 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru construcții de

mașini șl Institutului de cercetare 
științifică si inginerie tehnologică 
pentru automatizări. Iată cîteva 
caracteristici a)e acestui echipa
ment ce constituie o noutate pe 
plan national : este! prevăzut cu 
un echipament de comandă nume
rică ce-i permite deplasarea pe 
trei axe de coordonate, poate pre
lucra semifabricate cu o lungime 
de 2 m. o lățime de 1,5 m și gro
simi de pină la 10 mm : are o 
viteză de tăiere — în funcție de 
material — cuprinsă între 0.1 și 
8 m pe minut, realizează o preci
zie de tăiere de ± 0,1 mm pe me
tru ; creste productivitatea muncii 
de 2,2 pînă la 8,8 ori față de tăie
rea oxiacetilenică si mecanică.'

Control automat
La Întreprinderea „Sinterom" din 

Cluj-Napoca a fost construită si 
pusă recent in funcțiune o mașină 

. automată de controlat și sortat 
bujii. Ea a fost concepută de spe
cialiști ai Institutului de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru construcții de mașini pen
tru a lucra simultan cu o altă in
stalație, tot automatizată, de asam
blat bujii. Noua instalație reali
zează verificarea finală a buiiilor 
din punct de vedere al etanșeității 
și seînteierii. în acest mod pot fi 
controlate simultan 10 bujii pe un 
ciclu de funcționare reglabil, ce 
durează 30 pînă la 320 secunde, 
în funcție de durata probei de 
etanșeitate. Această mașină', o nou
tate pe plan national asigură creș
terea productivității muncii de 
8—10 ori fată de procedeele utili
zate pînă în prezent și o calitate 
sporită a produsului finit

Vlaicn RADU

Cum se transpun aceste măsuri în 
practică ? lată întrebarea al 
răspuns l-am urmărit de-a 
unui traseu prin mai multe 
agricole. Un prim aspect de 
general : cu mici excepții, se poate 
aprecia că. în pofida condițiilor na
turale destul de grele, pretutindeni 
sc memfestă răspundere sporită pen
tru efectuarea la timp și de calitate 
bună a ogoarelor adînci de toamnă.

...De dimineață, cînd termometrul 
indica minus 8 grade, iar cîmpul. cît 
cuprindeau cu privirea, se acoperise 
prea de timpuriu cu zăpadă, din sec
ția de mecanizare nr. 1 a C.A.P. 
Bratovoiești porneau 14 tractoare 
Spre punctele de lucru stabilite dc 
cu seară. în fruntea lor — Ni cola o 
Vrăjitoru. șeful secției de mecaniza
re. Cînd soarele urcase de un stat 
de om. tractoarele au intrat în braz
dă. „De ce n-am început mai 
dimineață ? ne ghicește 
șeful 
îi dă 
nins, 
probă 
renul 
în condiții bune de calitate, așa _
toate tractoarele le-am dirijat aici". 
După 
Ionică 
boară 
cimea 
torit.

Constantin Ghenciofu. primarul co
munei Mîrsani. vrea să ne întoarcă 
din drumul spre unul din punctele 
de lucru unde aflasem că sînt trac
toare la arat. ,.E zăpadă mare, nu 
se poate lucra și e si tîrziu". afirmă 
el sceptic. Ne continuăm totuși dru
mul. și în faptul serii ajungem la o 
solă unde lucrau 5 tractoare. „E a- 
devărat, de dimineață încercarăm 
să lucrăm in altă parte, dar acolo 
era teren greu, cernoziom, așa că ne 
mutarăm aici, unde e nămînt nisi
pos și se ară foarte bine pe zăpadă 
— ne spune Gică Prioteasa, șeful 
secției de mecanizare nr. 6 a C.A.P. 
Mîrsani. Nu ne putem permite iro
sirea nici unei ore bune de lucru. 
Am terminat printre primii pe județ 
însămînțările de toamnă si primii 
vrem să încheiem si ogoarele adînci. 
indiferent de starea timpului".

Cind am plecat, în urma noastră 
tractoarele tăiau brazdă adincă la 
lumina farurilor.

Am stăruit asupra acestor două 
exemple ce ilustrează convingător 
răspunderea si bărbăția mecanizato
rilor de la cele două cooperative a- 
gricole. manifestate pe o vreme po
trivnică. pentru că ele dovedesc că si 
în asemenea condiții, sau poate toc
mai în aceste condiții vitrege, tre
buie si se poate lucra. Sînt exem
ple ce ar fi putut fi urmate si de cei 
ce lucrează la C.A.P. Dăbuleni și 
C.A.P. Bechet, care dispun aproape 
de aceleași terenuri, dar care în 
timpul documentării noastre nu prea 
se încumetau să iasă la muncă. in- 
vocînd condițiile vitrege ale vremii. 
(Nicoiae Băhălâu).

cărei 
lungiți 
unități 

ordin

de 
întrebarea 

secției de mecanizare, căreia 
si răspunsul. Azi noapte a 
și la prima oră am făcut o 
în două locuri. Aici, unde te- 
e mai nisipos, se poate lucra

că
primele brazde, mecanizatorii 
Băluță si Marin Bădescu co- 
din cabine si măsoară adin- 
brazdei si reglează scormoni-
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importanța ei pentru popoarele europene
(Urmare din pag. I)

Dracul. 
flancul răsăritean al acestui 
comun al țărilor române, Mol- 
s-a aflat o vreme ceva mai

drumuri co
de la Marea 
Neagră.
cuvînt. ob-

personalitate a luptei antiotomane : 
nobilul de origine română Ioan de 
Hunedoara. Ca voievod al Transil
vaniei. ceva mai tîrziu ca guverna
tor al Ungariei, oastea organizată și 
condusă de el, formată în bună parte 
din cnezi români din Hunedoara și 
Banat, a obținut strălucite victorii 
asupra turcilor, oprindu-le pentru 
cam trei sferturi de secol Înainta
rea spre centrul Europei. Două au 
fost, cu deosebire, trăsăturile aces
tei lupte, conduse de Ioan de Hu
nedoara : alcătuirea unui front co
mun, a unei strînse alianțe Intre 
Transilvania. Tara Românească și 
Moldova — si caracterul lor în parte 
ofensiv, amenintîndu-i pe otomani, 
la un moment dat. cu respingerea 
din Peninsula Balcanică, îndărăt în 
Asia Mică. Pînă departe, dincolo de 
Sofia, la Varna. în Macedonia și la 
Belgrad și-au arătat vitejia și au 
căzut eroic în campaniile conduse 
de acest mare conducător de oști, 
cnezii români din Transilvania și 
ostașii domnului Tării Românești, 
Vlad ~

La 
front 
dova 
ferită. Din a doua jumătate a seco
lului al XV-lea efortul militar oto
man s-a concentrat însă si asupra 
expansiunii în direcția gurilor Du
nării și a țărmului nordic al Mării 
Negre, spre a dobindi controlul a- 
supra importantelor 
merciale care veneau 
Baltică înspre Marea

S-a spus, cu drept 
eervindu-se realități ale istoriei, că 
împrejurările excepționale dau naș
tere. de obicei, unor oameni excep
ționali. E o cvasi-regulă oe se ve
rifică în cazul Moldovei, amenința
tă cu cotropirea străină. La 1457 pe 
tronul ei se inalță Ștefan cel Mare ; 
cu oastea sa de curteni și de răzeși, 
el a ținut piept mai bine de patru
zeci de ani colosului otoman. în 1475 
a repurtat, lingă Vaslui, una din 
cele mai desăvîrșite victorii din cîte 
fuseseră văzute oină atunci, asupra 
unei mari oști turcești invadatoare, 
pe care a sfărîmat-o și a alungat-o 
peste Dunăre. In anul următor, deși 
copleșită de forte mult superioare, 
Moldova lui Stefan cel Mare »i-a 
pierdut in luptă floarea oștirii, dar 
n-a capitulat în fata sultanului Mo
hamed al II-lea. cuceritorul Con- 
stantinopolulul. care conducea in 
persoană această nouă expediție de 
cucerire. Cetățile au rezistat pretu
tindeni. în frunte cu cea de scaun, 
a Sucevei. Otomanii au 
retragă, dintr-o țară 
neînfrîntă.

Stefan cel Mare era __
gtient că prin lupta poporului său 
el nu-si apăra numai propria tară, 
ci servea cauzei apărării întregii Eu
rope. La 8 mai 1478. în fața Senatu
lui Veneției. solul său. loan Tamblac, 
rostea aceste cuvinte, dictate de 
domnul însuși : „Nu vreau să mai 
spun cît de folositoare este pentru 
treburile creștinătății această tară 
a mea ; socotesc că este de prisos, 
fiindcă lucrul e prea vădit, 
este scutul Tării Ungurești 
Poloniei, șl straja aoestor 
regate. Afară de asta, fiindcă 
s-a împiedicat de mine, 
creștini au rămas in liniște, de pa
tru ani“.

In secolul al XVI-lea. lupta de 
apărare a țărilor române a intrat în- 
tr-o fază și mal dificilă, din pricina 
întinderii stăpînirii otomane peste 
Ungaria, pînă aproape de Viena. 
Transilvania a devenit și ea un 
principat autonom, sub suzeranitatea 
Sultanului, la fel ca Tara Româneas
că și Moldova. Cele trei țări româ
ne erau încercuite de Imperiul Semi
lunii. iar la hotarele lor nordice 
conducerea statului polonez era în
clinată la un compromis cu acesta.

într-o asemenea grea situație, ce 
părea a conduce spre supunere to
tală, țările române nu puteau spera 
să reziste decît unindu-și forțele și 
bazindu-se în primul rînd pe ele în
sele. E un proces care se conturea
ză progresiv pe parcursul veacului 
al XVI-lea. evidențiind însemnăta
tea acelei mari victorii pe care po
porul nostru o dobîndise în lupta cu 
Imperiul otoman, și care a fost men
ținerea statutului de autonomie. Cu 
privire la acest fapt, tovarășul 
Nioolae Ceausescu scria : „Statutul 

trebuit să se 
pustiită, dar

deplin con-

că ea 
și al 
două 

turcul 
multi

de autonomie al țărilor române a 
asigurat condiții pentru un progres 
mai intens al forțelor de producție, 
pentru apariția noilor relații capita
liste. precum și pentru întărirea con
științei unității naționale".

înlesnite si de o anume conjunc
tură internațională, tendințele țărilor 
române de a-și redobîndi indepen
dența deplină, in strînsă legătură cu 
înfăptuirea unirii lor într-un singur 
stat, și-au aflat o îndeplinire — e 
drept, de scurtă durată — în opera 
politică a lui Mihai Viteazul. Prin 
strălucitele sale victorii împotriva 
turcilor, culminînd cu acelea de la 
Călugăreni și Giurgiu (august și oc
tombrie 1595), domnul muntean a 
recucerit independenta țării. Pentru 
a o consolida, el a înfăptuit. în anii 
1599—1600. cu sprijinul poporului din 
toate cele trei țări, cea dinții unire 
a tuturor românilor. Prestigiul pe 
plan european al personalității sl al 
victoriilor sale făcuse din Mihai un 
aliat al unor mari puteri din acel 
timp : Imperiul romano-german. pa
palitatea. mai multe state italiene. 
„Pe neamul său — scria Nicolae Ior- 
ga — cunoscut pînă atunci ca o 
curiozitate a lumii pe jumătate cul
tivată din Răsăritul Europei sau ca 
o interesantă rămășiță a vechii 
Rome, pătată însă de barbaria încon
jurătoare, el l-a așezat în văzul po
poarelor. ca element esențial de vi
tejie în conflictele vremii**.

Pentru poporul român. înfăptuirea 
de o clipă a upirii politice a depă
șit cu mult, in timp însemnătatea ei 
intrinsecă. Acest act a devenit un 
simbol, un orizont de referință, al 
speranțelor, al idealului național care 
se va desăvîrși, după veacuri 
luptă, în secolele 
XX-lea. în același 
viteazului domn si 
întru prefigurarea __
ideal politic românesc au însemnat și 
ele o contribuție la apărarea și la 
progresul întregii civilizații euro
pene. La fel cu Ștefan cel Mare, 
domnul unificator era și el conștient 
de înscrierea sa în analele istoriei 
universale. în memoriul amplu adre
sat de el marelui duce de Toscana, 
Ferdinand I de Medici, el evocă lupta 
sa și o justifică prin aceste cuvin
te : „Atunci oricine va putea cunoaș
te cită pagubă am făcut dușmanului 
și cită slujbă creștinătății (...) de la 
hotarele Ardealului pînă unde se 
varsă Dunărea în Marea cea Mare, 
ostenindu-mă zi și noapte, fără să fi 
avut pace sau odihnă nici vara nici 
iarna, necruțînd cheltuieli, nici alta, 
nici primejdie de orioe fel".

Iar într-un alt memoriu, către 
împăratul Rudolf al II-lea, Mihai își 
subliniază cu demnitate nu numai 
meritele, ci și vocația de luptător 
pentru cauza întregii lumi europene: 
„...Nevoind să adaug puterea turcilor 
prin ostașii mei. de bună voie m-am 
arătat gata a lua parte Ia legătura 
(liga) creștină ; prin care faptă pe 
tiran (sultanul) mi l-am făcut

de 
ai XIX-lea și al 
timp însă, fapta 
jertfa ființei sale 
celui mai înalt

(Urmare din pag. I)
tența lui trecătoare, cl prin opera 
lui, prin vocația și chemarea lui de 
a crea și a comunica prin harul lui 
perenitatea spirituală a omului. 
Creația literară este o profundă 
realitate morală scufundată în apa 
vie a prezentului și ancorată de 
stilpii susținători ai trecutului și 
viitorului. Creația literară este o 
bucurie, un optimism sănătos, nu 
facil, dar trainic susținut de trei 
copaci ai vieții — prezent, trecut, 
viilor — ce hrănesc structura ex
presivă > a artei. Nu o „cronologie 
de actualități cotidian efemere**  
vede creatorul trăind în miezul 
vieții, ci anticul trepied al vocației, 
el atinge și fixează clipele ce intră 
în tensiune cu idealul artistic șl 
uman devenind durată. Fragilita
tea existenței, lnnegurările conști
inței sint depășite, numai nemul
țumirea creatoare nu. Incit impro
vizațiile, rezolvările aparente, an
gajările de fațadă, jocurile de-a 
literatura, proclamările modei anti- 
literaturii nu își mai au rostul in 
grădina scriitorilor adevărați, .unde 

dușman de moarte și însetat după 
singele meu. Cu acest dușman neîm
păcat. am dat piept pururea, cîștigind 
o mulțime de biruințe din cele mai 
strălucite, și prăzi de mare însemnă
tate — ceea ce nu se poate să nu 
fie cunoscut Măriei Tale și Creștină
tății întregi, deși au fost unii care 
pe nedrept se lăudau cu faptele 
mele, căutînd a-și lua lor ce mi se . 
cuvenea mie**.

Prin această luptă seculară, țările 
române au constituit, prin urmare, 
una din liniile de apărare ale între
gii Europe împotriva expansiunii 
otomane. Ea a reprezentat o 
contribuție la salvarea culțurii și ci
vilizației europene, intr-un**  moment 
de cumpănă a destinului ei. Istoricii 
au pus întrebarea : ce s-ar fi întim- 
plat cu această civilizație dacă în 
anul 732^ la Poitiers, francii n-ar fi 
reușit să oprească, decisiv, re
vărsarea expansiunii arabe peste Eu
ropa occidentală ? întrebarea poate 
fi repetată pentru secolele XIV— 
XVI : ce s-ar fi întîmplat dacă, 
neîntîmpfnînd rezistență în Balcani, 
pe Dunăre și la Carpați. năvala oto
mană ar fi ajuns într-un singur iu
reș în inima Europei, a unei Europe 
slăbite de fărîmițare si anarhie feu
dală. de rivalități politice și reli
gioase ? Ce ar fi însemnat o Euro
pă fără umanism, fără Renașterea ar
tistică, fără raționalismul cartesian 
și fără putința splendidelor argu
mentări ale ideilor de libertate și 
progres din opera luminiștilor ? O 
Europă paralizată în inițiativa și 
inventivitatea geniului ei de o dom
nie a arbitrarului și de sleirea resur
selor economice, printr-o exploatare 
anarhică.

Luptele și jertfele statelor româ
nești — desigur, trebuie adăugate si 
meritele similare ale altor popoare 
din această parte a continentului — 
au contribuit în chip esențial la 
crearea condițiilor în care s-a pu
tut dezvolta strălucita civilizație eu
ropeană modernă. O contribuție plă
tită cu preț greu : „Tstoria frămin- 
tată de bătălii necurmate împotriva 
cotrooitorilor. războaiele de apărare 
împotriva atacurilor puterilor asu
pritoare străine, duse pe teritoriul 
patriei. — arată secretarul general 
al partidului — s-au soldat cu dis
trugerea a nenumărate valori mate
riale si spirituale, au frînat pentru 
multă vreme dezvoltarea forțelor de 
producție, progresul societății noas
tre. determinînd răminerea în urmă 
a statelor românești fată de țările 
din centrul si apusul continentului**.

în retrospectiva istoriei, considera
țiile de mai sus ne îndeamnă la res
pect atit fată de aceste lupte eroice ale 
înaintașilor, cît si fată de capacita
tea creatoare a poporului nostru care, 
în epoca actuală, a reușit să înlătu
re decalajul pricinuit de vitregele 
împrejurări ale trecutului său. ali- 
nlindu-se popoarelor înaintate ale lu
mii, afirmîndu-se ca o pavăză sl un 
promotor In slujba progresului și 
păcii în întreaga lume.

Realitatea, izvorul creației
seriozitatea învățămintului, pro
funzimea culturii, adevăratele pu
teri ale actului artistic sînt și de
vin tot mai mult lingouri de aur 
ale afirmării.

Dialogul fiind deschis, comuni
carea cu omenirea, cu valorile pe
rene ale umanității ne angajează 
tot mai mult valorile naționale, vi
ziunea, vocația talentelor și știința 
artei de a elimina haoticul și de a 
atinge armonia posibilă. Tot mai 
mult ne sînt angajate conștiințele 
de scriitori și oameni. Imposibilă 
ne este indiferența față de înte
meierea și structurarea in realități 
a speranțelor și Idealurilor umane. 
Din tulburătorul transfer între 
etic și estetic, din rostirea artistu
lui asupra viețuirii omenești ia 
naștere o nouă organizare a cultu
rii în circuitul umanismului ’plane
tar, se înalță adevărata putere spi
rituală a literaturii în care răspun
derea, incandescenta intelectuală 
sînt implicate direct prin intensi
tatea și densitatea expresiei artis
tice. Avem un tezaur cultural exis
tent asupra căruia trebuie meditat, 
care trebuie pus in valoare. Desi-

Comun-a Bragadiru își înnoiește înfățișarea Foto : Eugen Dichiseanu

DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA LOCALITĂȚILOR9 •
parte integrantă a edificării socialiste a patriei

Situată în margine de Bărăgan, 
comuna noastră, Glodeanu-Siliștea, 
se numără printre cele mai vechi 
localități din județul Buzău, fiind 
atestată documentar în urmă cu 
peste 450 de ani. Casele celor 7 200 
de locuitori, cit numără în prezent, 
sînt grupate in opt sate dintre 
care două, mai îndepărtate, sînt 
de mai multă vreme în curs de 
depopulare, locuitorii lor mai tineri 
construindu-și 
du-se mai cu 
de reședință al 
se află relativ 
urbane a făcut 
a siliștenllor 
pămintului, numărul navetiștilor 
fiind destul de restrîns în comuna 
noastră. însă, departe de a rămîne 
o localitate înapoiată, comuna Glo
deanu-Siliștea a pășit viguros, aido
ma celorlalte localități rurale ale 
țării, pe calea modernizării și dez
voltării. Glodurile și siliștile au 
rămas numai în toponimie, in imagi
nile și documentele de la muzeul din 
comună, deoarece în anii socialismu
lui. și cu precădere în anii ce au 
urmat istoricului Congres al IX-lea 
al partidului, siliștenii și-au schimbat 
viața din temelii.

In comuna noastră, familia a ră
mas prin tradiție puternică, neafec
tată de acea nefericită mentalitate 
venită de aiurea, că e de ajuns ca o 
familie să aibă doar un copil. în 
1944, la Glodeanu-Siliștea trăiau 8 000 
de suflete. Prin plecarea tinerilor 
spre noile centre industriale, la sfir- 
șitul anilor ’70 rămăseseră vreo 6 000, 
iar acum s-a ajuns la 7 200, din care 
peste 1 000 sînt elevi. Ceea ce în
seamnă că familiile au copii nume
roși, multe dintre ele de la 3—4 în 
sus. O statistică întocmită pe ultimii 
8 ani ne demonstrează că din fiecare 
familie, de regulă, doi-trei copii ră- 
min în sat, optînd pentru meseria de 
zootehnist, mecanizator, lucrător in 
industria mică sau legumicultor. Se 

case noi. stabilin- 
seamă și în satul 

comunei. Faptul că 
departe de centrele 
ca ocupația de bază 

să rămînă cultivarea 
numărul

gur, nu este simplă alegerea celor 
mai bune creații din operele scrii
torilor vîrstnici, alegerea cărților 
valoroase ale scriitorilor tineri, a- 
firmati de curind. dar certitudini, 
în plină putere creatoare, cărți 
remarcabile prin seriozitatea înțe
legerii rostului ideatic și estetic ăl 
literaturii si moderne prin conținu
tul și expresia ce își trag seva din 
realitățile actuale. Expresia-unicat 
a fiecărui scriitor, realitățile unei 
țări, aspirațiile contemporane ale 
omului pot afirma poezia, 
teatrul, in interconexiunea 
tuală a spațiului literaturii 
niște, angajînd personalități 
lidarizarea conștiințelor prin 
rile spirituale ale cărții. Si este 
neîndoios că poezia, romanul și 
teatrul scrise in România socialis
tă au o mare valoare — chiar dacă 
nu întotdeauna sînt cunoscute pe 
măsura valorii și importantei lor.

Mindria fiecărui popor este valo
rificarea perenității lui spirituale. 
Și nu doar mindria, ci și un mod 
de existentă demnă de respect în 
lume. Nu astfel s-au impus marile 
culturi ? Printre toate neajunsurile 

proza, 
spiri- 
uma- 

$i so- 
valo-

poate spune astfel că Glodeanu-Si- 
liștea întinerește.

Am amintit toate acestea pentru 
a reliefa oă. raportîndu-ne perma
nent la programul national de orga
nizare și modernizare a localităților 
rurale, la indicațiile secretarului ge
nerai al partidului, tot ceea ce fa
cem pdn-tru înflorirea și dezvoltarea 
comunei o facem, de fapt, pentru 
oamenii ei, pentru asigurarea unor 
condiții mereu mai bune de muncă

• •
• •

și viață tuturor locuitorilor săi. Față 
de obiectivele pe care ni le-am pro
pus în dezvoltarea economico-socială 
a comunei, intre care extinderea ac
tivităților de industrie mică si pres
tări de servicii, construcții, reparații 
mașini agricole și multe al
tele, sîntem preocupați continuu 
să calificăm tineretul în diverse 
meserii specifice satului, nu numai 
în cea de agricultor. In ultimii ani, 
tinerii au început să vadă că au la 
ce să se reîntoarcă în comună, 
fiindcă aceasta se dezvoltă și se 
modernizează continuu și are nevoie 
de oameni cu o bună pregătire și cu 
meserii diverse. Numai in ultimii 
doi ani, peste 100 de tineri absolvenți 
a 10 clase sau de liceu și școli pro
fesionale s-au încadrat în secțiile de 
industrie mică si la complexul zo
otehnic din comună.
optat pentru munca în fermele de 
cimp și în grădinile de legume ale 
celor două cooperative agricole de

Cei care au

ce amenință insășl existența vieții 
pe pămînt, trăim o epocă de per
manente transformări revoluțio
nare nu numai în țară, ci și în 
lume și chiar in concepția necesi
tății dialogurilor umane, artistice, 
culturale, științifice care au ca 
bază reală valoarea, adevărul unor 
realități. In orizonturile vaste ale 
culturii europene și planetare au 
început să strălucească valorile 
spirituale ale României de azi. 
Olimpiadele internaționale ciștiga- 
te nu numai în sport, ci și In ma
tematică. fizică, chimie sînt o 
realitate. Tineri adolescenți, neie- 
șiți încă de pe băncile școlii. în 
competiție cu tineri din toate țările 
pămintului își afirmă inteligența, 
harul, munca. Este o dovadă a se
riozității școlii românești, a pro
fesorului ce a îndrumat marele ta
lent al copilului, a existentei valo
rilor deosebite In țara noastră.

Este una din multele realități 
actuale, afirmarea unei reale, 
demne de respect opere umane, ce 
poate deschide viziunea unei crea
ții literare. 

producție au constatat că și la C.A.P. 
se cîștigă bine, producțiile medii la 
hectar obținute fiind în acest an. spre 
exemplu, — de 8 106 kg orz, 4 640 kg 
la griu, 3 600 kg la floarea soarelui 
și peste 10 000 kg la porumb, în 
condiții de neirigare. Și iată sl 
alt argument economic în plus : 
valoarea producției globale agri
cole a ajuns la 112 milioane lei, 
cea industrială la 33 milioane lei, la 
industria mică 32,5 milioane lei. la

an se vor 
toate 

centrala termică.

prestări servicii 3.5 milioane lei, iar 
volumul desfacerilor de mărfuri de
pășește anual 25 milioane lei.

în 1987, la gospodăria-anexă a 
consiliului popular comunal, care are 
un puternic sector zootehnic, o seră 
de 1 800 metri oătrati. secții de tă- 
băcărie. coiocărie. de dărăcit si tors 
lină, de împletituri din răchită ș.a., 
ne-am depășit planul de 27 milioane 
lei cu 3 milioane lei, și în acest an 
estimăm obținerea unui beneficiu de 
peste 2 milioane lei. De fapt toate 
aceste ateliere si secții sînt grupate 
intr-o adevărată platformă agroin
dustrială. ceea ce le conferă nume
roase avantaje legate de folosirea 
eficientă a spațiilor, a terenului, a 
liniilor electrice, ca și a forței de 
muncă.

Tinerii s-au convins de asemenea 
că și comuna noastră le poate asigu
ra încă de pe acum, și în viitorii ani 
și mai mult, condiții tot mai bune 
de viață. In comună avem deja două 
blocuri cu 24 de apartamente, la care 
pînă la finele acestui 
adăuga încă 12 apartamente 
racordate la 
— în care se vor muta speciaiiștii 
satului. An de an cetățenii comu
nei. desigur. în primul rînd tinerii 
își construiesc locuințe individuale 
mari, înconjurate de grădini, gospo
dării frumoase. închegate. în care 
cresc și trebuie să crească, animale 
și păsăpi, în spiritul celei mai bune 
tradiții a țăranului român. Dispu
nem de o rețea de apă potabilă în 
lungime de peste 30 km. iar din 
1984 avem o centrală telefonică auto
mată, cu peste 300 de abonați,

în ultimii ani. alături de cele 
patru centre de cultură și creație 
„Cîntarea României**,  trei școli și 
trei biblioteci, s-au construit două 
grădinițe, încă 14 săli de clasă și 
doyă de gimnastică, o piscină pentru 
copiii de la grădinița C.A.P. Glodea- 
nu-Slliștea, trei terenuri de sport șl 
altele. Peste 80 la sută din străzile 
comunei sînt balastate și majorita
tea au trotuare cu rigole și peluze 
florale. în 1989 vom da in funcțiune 
un dispensar medical cu cabinete 
specializate, o unitate C.E.C.. o co
operativă de credit, un nou bloc cu 
12 apartamente șl spații comerciale 
la parter, un bazin de înot. De ase
menea. în cadrul industriei mici va 
lua ființă o secție de confecționare 
a uneltelor agricole, în' care vor lu
cra peste 100 de oameni, In majori
tate tineri, precum și două microfa- 
bricl de industrializare a legumelor. 

La Glodeanu-Siliștea vom rea
liza o rețea de canalizare de 
1 200 metri lungime si vom finaliza 
sistematizarea centrului civic al 
comunei. Ne-am propus ca pînă 
la finele actualului cincinal să con
struim si un frumos si modern cen
tru de cultură si creație „Cintarea 
României**  cu . mai multe sute de 
locuri.

De fapt, și aceste probleme, 
ca de altfel tot ce tine de 
dezvoltarea economico-socială si edi
litară. de sistematizarea comu
nei au fost dezbătute pe larg cu 
cetățenii. Discuțiile purtate de pildă 
cu locuitorii satelor Corbu. Cirligu 
Mic și Cirligu Mare. în jurul pro
punerilor privind schița de sistema
tizare a comunei, in cadrul „Tri
bunei democrației**  si adunărilor 
cetățenești — în marea lor majo
ritate oameni în vîrstă. cu case 
vechi si un avansat grad de uzură 
— au reliefat că aceste așezări nu 
pot fi luate in considerare în pro
cesul de dezvoltare si modernizare, 
că nu se justifică amplasarea aici a 
unor scoli, cămine culturale, unități 
comerciale si dispensare. Aceasta nu 
Înseamnă, desigur, că se vor demola 
casele locuite, ci doar că nu se vor 
mai construi altele noi acolo, cum 
de fapt se întimplă de ani de zile, 
tinerii avind tot interesul să se mute 
„la centru**  sau în celelalte sate cu
prinse în schița de sistematizare 
unde primesc și vor primi locuri de 
casă corespunzătoare și își pot con
strui, atunci cind doresc, case noi. 
moderne, sau se pot muta în apar
tamente confortabile, beneficiind de 
condiții de locuire apropiate de cele 
de la oraș.

Iată deci că o dată cu dez
voltarea unităților agricole, a in
dustriei mici si a sectoarelor de 
prestări servicii, a sporit și s-a 
modernizat și zestrea social-edi- 
litară. Comuna noastră a căpătat 
deja un caracter rural-urban. în ca
drul ei asigurîndu-se treptat condi
țiile necesare menținerii si stabiliză
rii populației tinere, ceea ce de
monstrează că acțiunea de dezvolta
re. organizare sl modernizare a lo
calităților rurale nu are în vedere 
desființarea satelor, ci întărirea aces
tora. racordarea lor puternică la cu
ceririle civilizației socialiste.

Surplusul de brațe de muncă. P« 
care comuna noastră — ca de altfel 
întregul sat românesc — l-a dat o- 
rașelor la începutul operei de indus
trializare socialistă, se reface trep
tat. satul rămînînd pe mai departe 
un bogat rezervor uman. Amplifica
rea procesului de modernizare și 
perfecționare a producției industria
le. de introducere pe scară largă a 
progresului tehnic a determinat in 
mod firesc reducerea necesarului de 
forță de muncă de la orașe, și aceas
tă forță trebuie pregătită acum pen
tru activitățile specifice satului. în 
noile centre agroindustriale, asigu- 
rîndu-i-se în același timp condiții 
de muncă si viată ca la oraș. Ceea 
ce ne străduim să facem si noi in 
comuna noastră, care pentru rezul
tatele înregistrate în întrecerea so
cialistă dintre localități a fost dis
tinsă în ultimii ani de 4 ori cu „Or
dinul Muncii**  — clasa I.

Gheorqhe POPESCU 
președintele Consiliului popular 
comunal Glodeanu-Siliștea, 
județul Buzău

Una dintre activitățile sociale de mare importanță este, dacă mai 
e nevoie să o spunem, șl asigurarea bunei desfășurări a transportului In 
comun. Acum, cînd iarna se apropie cu repeziciune, nu este deloc 
prematur a cunoaște, o Clipă mai devreme, cum vom circula în sezonul 
rece cu vehiculele întreprinderilor de transport în comun. Pentru aceasta 
ziarul nostru a realizat — cu sprijinul corespondenților săi — o anchetă 
In mai multe mari orașe din țară, precum și in Capitală.

CRAIOVA : Mai bine ca 
anul trecut, dar nu suficient. 
Pornind de la faptul că zilnic tre
buie transportați în orele de vîrf 
circa 130 mii de oameni al muncii, 
organul de conducere colectivă al 
întreprinderii județene de transport 
local a analizat zilele trecute stadiul 
pregătirilor pentru sezonul fri
guros. Ce concluzii s-au desprins ? 
In primul rind, faptul că, în an
samblu, comparativ cu anul trecut 
se poate aprecia că în iarna aceasta 
vor fi asigurate condiții mai bune 
privind transportul în comun în 
municipiul Craiova,

Intr-adevăr, față de cele 10 gar
nituri de tramvai care au circu
lat iarna trecută, in prezent 
sînt 22, iar în perioada imediat ur
mătoare numărul acestora va spori 
la 30. Pentru eliminarea unor 
„strangulări**  manifestate iarna tre
cută, există deja un plug de des
zăpezire, un autotren pentru inter
venții rapide, mal multe autoutili
tare de intervenții la calea de ru
lare sau pentru garniturile ce se pot 
defecta pe parcurs. în prezent, sub 
conducerea unul colectiv de Ingi
neri. maiștri și cadre de conducere 
se desfășoară instruirea personalu
lui de bord și a mecanicilor.

Sînt oare toate aceste măsuri, alt
fel lăudabile, de natură să asigure 
un transport în comun corespun
zător condițiilor dificile ale iernii 7 
Da șl nu. Explicația constă în fap
tul că încă mai sint nesoluționate 
multe probleme așa-zlse obiective, 
dar șl subiective. Inginerul Dan 
Ștefănescu, șeful biroului tehnic- 
investiții al I.J.T.L. Dolj, invoca în 
acest sens nelivrarea la termenele 
stabilite a noilor autobuze, a cu
relelor trapezoidale și a anvelopelor 

necesare autobuzelor existente In 
bază. Desigur, probleme ce depă
șesc posibilitățile locale de soluțio
nare. dar o investigație prin clteva 
autobaze a ilustrat și faptul că sînt 
neoesare o mai mare ordine și disci
plină chiar în „propria ogradă". Ast
fel, în toate cele trei autobaze ale 
întreprinderii se impune cu necesi
tate punerea la punct a tuturor ce
lor 375 de autobuze aflate în dotare, 
căci multe dintre ele deocamdată in- 
timpină iama „obosite" și nu in cea 
mai bună stare de funcționare.

BRĂILA : Prevederile pro
gramului — îndeplinite cu ri
gurozitate. 1J T L* Brăila are în 
parcul său de transport In comun 102 
tramvaie și 90 de autobuze pentru a 
face față sarcinilor zilnice de trans
portare a cetățenilor.

— Programul pregătirilor pentru 
iarnă, definitivat încă din luna iu
nie — ne spune directorul unității, 
inginerul Dumitru Duțu — cuprinde 
30 de măsuri, dintre care un număr 
de 12 au fost realizate integral. Iar 
alte 11 in procente cuprinse între 
60—90 la sută. La celelalte 7, lucră
rile sînt într-o oarecare intîrziere.

împreună cu tehnicianul Constan
tin Dumitrescu, șeful biroului teh- 
nic-investiții. ne-am deplasat în mal 
multe „puncte fierbinți" ale activi
tății întreprinderii. Am putut con
stata astfel că In ateliere și sculerii 
au fost asigurate uneltele șl echipa
mentele de protecție necesare inter
vențiilor pe timp de viscol. O aten
ție deosebită se acordă verificării și 
reparării utilajelor de deszăpezire, 
autoturnurilor $1 automacaralelor. In 
prezent ge execută reglajul sezo
nier al relețel de contact a tram
vaielor, se face instruirea întregului 

colectiv cu privire la sarcinile spe
cifice circulației pe timp nefavora
bil, se pune la punct sistemul In
formațional de iarnă prin dotări cu 
radiotelefoane. De asemenea, în 
locurile stabilite au fost ampla
sate lăzile cu nisipul necesar 
pentru evitarea derapajelor sau a 
pattnării mijloacelor de transport 
electric. In plus, ni se precizează, 
întreprinderea brăileană și-a asigu
rat piesele de schimb necesare pen
tru iarnă în marea lor majoritate. 
Cum ? în general, în toate ateliere
le întreprinderii se acționează pen
tru recondlționarea pieselor de

Cum sînt pregătite mijloacele 
de transport pentru iarnă?

schimb, a unor întregi subansamble, 
asigurîndu-se în «cest fel peste 60 
la sută din necesarul Întreprinderii.

TIMIȘOARA. O proble
mă nerezolvată : piesele de 
Schimb. De 18 Insinerul Viorel 
Zgureanu, șeful biroului tehnic al 
I.J.T.L. Timiș, aflăm că anul aceșta 
întreprinderea timișoreană intră în 
iarnă cu o rețea de transport in co
mun extinsă ca trasee șl dotare cu 
mijloace de transport, precum și cu 
o serie de utilaje de mare producti
vitate, ceea ce contribuie în mod 
direct la asigurarea bazei tehnice și 
materiale necesare sezonului rece.

în momentul de față se află în 
plină desfășurare, conform grafice
lor întocmite, executarea reviziilor 
tehnice de sezon la toate tipurile de 
mijloace de transport în comun. De 
asemenea, pentru asigurarea unei 
activități de întreținere neîntrerupte 
în perioada iernii s-au asigurat prin 
recuperarea materialelor refoloșibi- 
le și prin recondlționarea unor pie

se, subapsamble și agregate circa 12 
mii de piese. In zilele raidului nos
tru continuau și lucrările de etan- 
șare a ușilor și ferestrelor din ha
lele întreprinderii, izolarea rețelelor 
termice interioare și exterioare, re
vizuirea punctelor și centralelor 
termice proprii, a instalațiilor elec
trice și de gaz — toate menite să 
asigură buna activitate a celor ce 
întrețin și exploatează parcul mij
loacelor de transport. De asemenea, 
se execută revizuirea și repararea 
utilajelor de deszăpezire. în această 
iarnă întreprinderea va avea la dis
poziție mai multe pluguri de lemn.

perll rotative, un excavator, un 
buldozer, o automacara, mai multe 
încărcătoare IFRON, precum și ve
hicule pentru împrăștiat material 
antiderapant.

Pe lingă toate aceste aspecte po
zitive, trebuie remarcat însă că au 
mai rămas și destule probleme 
nerezolvate pentru !a căror soluțio
nare întreprinderea trebuie să depu
nă eforturi susținute. Astfel. I.J.T.L. 
Timiș, cu sprijinul forurilor com
petente, va trebui să la toate mă
surile pentru a asigura aprovizio
narea la timp cu acele piese și ma
teriale fără de care pregătirile pen
tru iarnă nu pot fi socotite înche
iate (piese de schimb pentru mo
toarele diesel, cutii de viteză AK-5 
și AK-6, boghiuri pentru tramvaie, 
baterii de acumulatori, anvelope, fir 
contact, șină de tramvai, conductori 
pentru bobinaj și încă multe alte
le). In final. înregistrăm și o do
rință, de altfel îndreptățită, a colec
tivului de la I.J.T.L.. și anume ca 
întreprinderea „Autobuzul" din 
București să își onoreze obligațiile 
de livrare a autobuzelor și troleibu

zelor contractate pentru acest an, a 
celor rămase restante dim primele 
trimestre.

BUCUREȘTI : Atenție spo
rită calității reparațiilor. Și în 
Capitală, pregătirile pentru asigu
rarea unul transport în comun co
respunzător pe timpul iernii au de
marat o dată cu definitivarea unui a- 
mănunțit program de măsuri. In 
acest sens, a fost pregătită șl o listă 
de operații tehnologice, cu termene 
precis stabilite, care o dată încheiate 
âr permite parcului aflat la dispo

ziția I.T.B. să intre In iarnă în cele 
mai bune condiții. Practic. în mo
mentul documentării noastre, aproa
pe 80 la sută dintre vehiculele 
I.T.B. erau deja pregătite pentru 
întimplnarea sezonului rece. Cu pri
vire Ia pregătirea vehiculelor de in
tervenție. inginerul Constantin Po
pescu, directorul tehnic al întreprin
derii. ne asigura că deja sint gata 
de a intra In acțiune 34 vagoane 
plug-perie. un utilaj greu pentru 
îndepărtarea zăpezii de pe calea de 
rulare a tramvaielor. 9 tmprăștietoa- 
re de material antiderapant. 4 auto- 
Incărcătoare Fadroma. 3 autogredere, 
13 tractoare. 3 vagoane turbofreze 
și, bineînțeles, cantitatea necesară 
de lanțuri pentru vehiculele articu
late. Pe lîngă toate acestea mai sint 
pregătite încă 60 de autoateliere și 
mașini de depanare. Trebuie preci
zat și că, pentru fiecare dintre a- 
cestea, comandamentul de iarnă al 
I.T.B. a stabilit echipajele necesare 
celor trei schimburi zilnice. Acestea 
nu sînt, desigur, declt o parte din
tre măsurile luate de întreprinderea 
bucureșteană pentru întîmpinarea 

sezonului rece. Deci, cel puțin din 
punct de vedere organizatoric, 
I.T.B.-ul este bine pregătit pentru 
iarnă. Care este insă situația in au
tobazele și depourile întreprinderii ?

Pentru început ne-am oprit la una 
dintre cele mai mari autobaze — 
Ferentari. Șeful unității, inginerul 
Dumitru Fronescu, ne arată grafi
cele de execuție a reviziilor tehni
ce de sezon. Rezultă că în autobază 
verificarea mașinilor se află intr-un 
stadiu avansat, 70 la sută dintre ele 
fiind deja pregătite pentru iarnă. 
Ceea ce înseamnă că au fost veri
ficate și remediate sistemele de fri- 
nare și de direcție, funcționarea 
ștergătoarelor, etanșeitatea ușilor și 
a ferestrelor, interiorul caroseriilor, 
sistemele de alimentare și de injec
ție și altele. Controlind insă cîteva 
dintre vehiculele așa-zis pregătite 
pentru iarnă, aveam să ajungem la 
concluzii oarecum diferite de cele 
ale gazdelor. Astfel, mașinile cu nu
merele de inventar 2 333. 2 327 , 2 310 
si altele — dintre care multe auto
buze noi — deși aveau efectuate re
viziile tehnice sezoniere, erau de
parte de a îndeplini condițiile nece
sare intrării în iarnă. Ușile sinț 
neetanșeizate. in ramele parbrizelor 
se stringe apă — deci are și pe unde 
să intre —, garnituri defecte la a- 
proape toate geamurile. Și acestea 
doar la o primă vedere...

însoțiți de tovarășul Florin Iones- 
cii, inginerul-șef al exploatării de 
transport electric, am vizitat și de
poul de tramvaie Dudești. Și aici 
stadiul pregătirilor pentru iarnă 
este inaintat. Controlind insă cîteva 
dintre vagoanele la care lucrările 
pentru iarnă erau bifate in docu
mente, am descoperit deficiențe se
rioase în munca acestui colectiv. 
Astfel, pentru a nu da decît un sin
gur exemplu, tramvaiul cu numărul 
de inventar 027 (deși încheiase revi
zia) era parcă neterminat. Intre gea
murile de aerisire și rama carose
riei se putea introduce palma, bur
dufurile de articulație erau sparte 

Acestea ar fi, pe scurt, cîteva dintre aspectele întîlnlte în cursul rai
dului nostru. Pe baza lor, se impune cu insistență o singură concluzie : 
sint necesare intensificarea și urgentarea în toate localitățile a efortu
rilor pentru efectuarea tuturor lucrărilor prevăzuta în planurile de pre
gătire a mijloacelor de transport în comun pentru sezonul de iarnă.

Reporterii și corespondenții „Scînteil"

în numeroase locuri și încă multe 
alte neajunsuri dovedind, toate îm
preună, o crasă superficialitate din 
partea celor ce au „pregătit" vago
nul. dar. mal ales, din partea celor 
ce au contcu.at activitatea echipei 
respective. Inginera'. Răsuceanu Ni
colae — cel care răspunde de pre
gătirea pentru iarnă a tramvaielor 
din depourile Giurgiu, Șulea și Du
dești — Încearcă unele justificări : 
„In principiu, tramvaiele sînt totuși 
pregătite pentru iarnă" (?) sau „Să 
vedeți, în principiu, de aceste lucrări 
mal răspunde și un maistru**...  si 
așa mai departe. De fapt, din cîte 
am văzut noi. „în principiu" echipa 
pe care o conduce nu prea își face 
datoria.

•Că se poate și altfel o demonstrea
ză situația existentă într-o altă uni
tate a I.T.B. — depoul „Nițu Va- 
sile", unde se execută, centralizat, 
pentru toate troleibuzele din Bucu
rești, lucrările de revizie tehnică de 
sezon. în momentul raidului nostru 
erau deja executate 85 la sută din 
lucrările necesare bunei pregătiri a 
vehiculelor pentru sezonul rece.

Faptele demonstrează că pentru a 
asigura buna desfășurare a transpor
tului în comun în timpul iernii, la 
I.T.B. trebuie acționat energic pen
tru eliminarea cu desăvîrșire a su
perficialității în efectuarea unor lu
crări de revizii și reparații. Condu- 
oerea întreprinderii trebuie de ase
menea să-și intensifioe eforturile 
pentru a asigura autobazelor și de- 
pourilor toate piesele și subansam- 
blele necesare lucrărilor specifice se
zonului rece.' Astfel, este nevoie de 
cantități sporite de lichid de frină, 
acumulatori, furtunuri și garnituri de 
cauciuc, profile de aluminiu, anvelo
pe. conductori și bare de cupru, vop
sea și chiar de mai mult mastic. 
Practic, pînă la asigurarea tuturor a- 
oestora, precum și a unor lucrări de 
calitate corespunzătoare, este greu să 
se afirme că I.T.B.-ul este pregătit 
să facă față in cele mal bune con
diții rigorilor iernii.
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nant trăit de brigada 
tineretului de la Trus
tul antrepriză gene
rală construcții-mon- 
taj Constanta : inau
gurarea' unui bloc cu 
60 de apartamente și 
spatii comerciale la 
parter. Blocul a fost 
construit, finisat st 
predat „la cheie’ de 
către brigada model a 
celor 170 de tineri care 
și-au dovedit pricepe
rea și hărnicia de 
constructori. Desigur, 
pentru tinerii dulgheri 
Laurentiu Crică. Petre 
Bădiță si Ion Morariu, 
pentru macaragiul Li- 
viu Dontu, sudorul 
Doru Amarfei. pentru 
betoniștii Gheorghe 
Băngeanu, Gheorghe 
Ucă și Silviu Cucona- 
riu, faptul constituie o 
performantă, dar pen
tru mai vechii si 
priceputa constructori 
constănteni astfel de 
momente au devenit 
fapte cotidiene. Pentru 
că, in județul Con
stanta. Ca pretutindeni 
în tară, se construieș
te mult, frumos și 
bine. De la începutul 
anului si Pină în pre
zent, constructorii con- 
stănțeni au înălțat în 
județ aproape 3 000 de 
apartamente, iar pînă 
la sfirșitul anului vor 
mai fi executate în zo
nele centrale ale ora

șelor Cernavoda. Hîr- 
SOVa, Mangalia și Nă
vodari alte circa 1 300 
de apartamente mo
derne, confortabile.

• Secția de artă a 
Muzeului de istorie 
națională, arheologie 
Si artă din Constanța 
Si-a extins spațiul des
tinat expozițiilor de 
bază, aici fiind găz
duite colecții valoroa
se ale artei plastice 
românești clasice si 
contemporane. Zestrea 
secției a fost îmbogă
țită cu opere repre
zentative semnate de 
Nicolae Grigorescu, Ion 
Andreescu. Pallady, 
Ressu, Ion Jalea si 
alții, precum si cu nu
meroase donații apar- 
ținind unor colecțio
nari de prestigiu — 
scriitori, reprezentanți 
ai artei plastice con
temporane.

• In numai șase 
zile, muncitorii și spe
cialiștii de la Fabrica 
de reparații a Între
prinderii de construc
ții nave Constanța 
au efectuat o com
plicată reparație la 
o navă străină care, 
grav avariată, a ape
lat la serviciile, price
perea si competența 
acestui destoinic co
lectiv muncitoresc.

PITEȘTI : 50 000 apartamente
într-o zonă centrală a munici

piului Pitești, constructorii destoi
nici din formația condusă de ingi
nerul Iulian Costache au înălțat 
blocul G-l, cel mai înalt și prin
tre cele mai frumoase de pînă 
acum, cu apartamente de cite 2, 3 
și 4 camere, cu confort ridicat, 
precum și cu săli de expoziții și 
spatii de desfacere a cărții. în su
prafață de 3 500 metri pătrati. 
Constructorii, ajutați de elevii Li
ceului de specialitate nr. 6, zoresc 
să apropie ziua dării sale în folo
sință. Am stăruit asupra prezen
tării acestui bloc pentru că în el 
se află apartamentul cu numărul 
50 000. Atîtea apartamente s-au 
construit în Pitești în perioada 
care a trecut de la Congresul al 
iX-lea al partidului. Executarea 
unui amplu program de construcții 
— obiective economice, sociale și 
edilitar-gospodărești — îi conferă

CĂLĂRAȘI : Modernizări de drumuri
Direcția Județeană de drumuri 

$1 poduri Călărași a finalizat, îna
inte de termen, lucrările de mo
dernizare la drumul județean 403 
pe o lungime de 30 kilometri, ceea 
ce face posibilă scurtarea distan
ței dintre București și Călărași, 
folosindu-se ruta Frumușani —■ 
Soldanu — Mlnăstirea, în locul iti
nerarului cunoscut prin Lehliu- 
Gară, pe drumul național nr. 4.

cinema
• Muzica e viața mea! FEROVIAR 
(50 51 40) - 0; 11: 13; 15: 17; 19, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11) 13; 15; 17; 
10, FLAMURA (85 77 12) — 8; 11; 13; 
15: 17; 19
• Nelut FERENTARI (80 49 85) — 15; 
17; 19
• Alo, aterizează străbunica: DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Flăcări pe comori: COTROCENI 
(40 48 48) — 15; 17; 19
• Hanul dintre dealuri: PACEA
(7139 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 
it
• Capcana mercenarilor: VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Extemporal la dlrigenfle: MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Fiul stelelor — 15; Pruncul, petro
lul și ardelenii — 17; 19 : POPULAR 
(35 15 17)
• Sub semnul dragostei: PATRIA 
(11 56 25) — 9; 11; 13; 15,15; 17,15; 19,15
• Doamna cu cățelul: SCALA 
(11 03 72) — 8; 11; 13: 15; 17; 19
• Vocație de detectiv: LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program de desene animate — 9; 
10,30, Aii Baba șl cel 40 de hoți — 
12; 15; 18 : DOINA (16 35 38)
• Luptătorii din valea Misterioasă: 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 13; 
17; 19
• Luptătorul cu sablai BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Ciudata poveste a doctorului Je
kyll : LIRA (317171) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Dragonul alb: DACIA (59 35 94) — 
9! li; 13: 15; 17; 19
• Transport secret: MELODIA 
(11 13 49) — 8,45; 11; 13,15; 15,15: 17,15; 
<9,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Jandarmul și Jandarmerițele :
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Incoruptibilul de Ia etajul XlXi 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Gheața verde: MIORIȚA (14 27 14) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.

• La Întreprinderea 
„Integrata de lină" 
Constanța, prin intro
ducerea unor noi răz
boaie de țesut, de 
mare randament, ac
țiune aflată in fază 
de finalizare, pro
ductivitatea muncii 
va creste de sase 
ori. Tot aici a fost 
pusă in funcțiune o 
linie de prelucrat ma
teriale refolosibile, re
zultate din procesul 
tehnologic al secției 
filatură pieptănată, 
ceea ce asigură în fie
care lună o creștere a 
producției cu 30 tone.
• Aflăm din Med

gidia că la întreprin
derea mecanică de uti
laje din localitate se 
află în curs de moder
nizare tehnologia de 
prelucrare a osiei de 
la remorci, prin care 
se va obține un im
portant spor de pro
ducție.

• Stațiunea Mamaia 
a găzduit lucrările 
Consfătuirii naționale 
de radiologie, mani
festare științifică de 
larg interes. De ase
menea, la Constanța 
au avut loc alte două 
manifestări medico- 
sanitare : faza inter
județeană a concursu
lui de masă „Totul 
pentru viată’ și o

Piteștiului o Înfățișare nouă, mo
dernă. In aoeastă perioadă s-au 
înălțat din temelii 11 noi cartiere, 
mai ales în preajma platformelor 
industriale. Astfel. „Cartierul pe- 
trochimiștilor", situat pe terenuri 
mai joase, are blocuri înalte, 
„Cartierul Banatului", situat pe o 
terasă superioară, dispune de 
blocuri cochete, cu cîte două și 
trei etaje. Concomitent, s-au con
struit noi edificii de cultură, școli, 
grădinițe, cinematografe, spitale, 
poliolinici. A cunoscut o largă ex
tindere rețeaua comercială și pres
tatoare de servicii către populație, 
în aproape tpate cartierele au fost 
construite piețe noi, moderne. Au 
apărut noi bulevarde, poduri de 
legătură peste rlul Argeș, s-a dez
voltat an de an rețeaua de trans
port în comun. (Gheorghe Cîrstea).

Distanțele dintre reședința de ju
deț și comunele Budești, Fundeni, 
Plătărești. Vasilați și Sohatu se 
reduc cu 18 km, folosindu-se noul 
traseu asfaltat. De asemenea, 
noua șosea face posibilă legătura 
directă și mai scurtă între comu
nele Ciocănești — Dorobanțu — 
Ulmu * *— Minăstirea și București. 
(Mihail Dumitrescu).

• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : loneștii — 18; (sala Amfitea
tru) : Poveste din Hollywood — 18; 
(6ala Atelier) : Jocul ielelor — 18
• Filarmonica „George Enescu'* 
(15 68 75, sala Studib) : Seară de so
nate. Lucian Moraru — violă, Octa
vian Rădoi — plan — 17; (ia Muzeul 
de artă al Republicii Socialiste 
România) : „Comori camerale**. Va- 
slle Ganțolea — flaut, Manuela Stăn- 
culescu-Nedelea — spinetă. Colabo
rează Adela Mărculescu — 18; (Ate
neul Român): Recital de pian Remus 
Manoleanu — 18
• Opera Română (13 18 57): Cocoțatul 
de la Notre-Dame — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) i Okla
homa — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Buiandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46Ț : 
Noțiunea de fericire — 18; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44); Clinele grădi
narului (amînat din 1 XI) — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) ; Mitică Po
pescu •— 18,30
• Teatrul Foarte Mlo (14 09 05) i 
Goethe mi-a spus — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) ; 
Capcană pentru un bărbat singur
— 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Floarea de cactus — 18; ’
(Sala Studio) ; Complotul miliardari
lor — 18,30
0 Teatrul Giuleștl (14 72 34, sala Ma- 
jestifc) : Milionarul sărac — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Dragoste 
la prima vedere — 18
0 Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) 1 
Vrăjitorul din Oz — 15
0 Teatrul „Țăndărică* (15 23 77, sala 
Victoria) : Șoricelul și păpușa — 15; 
(sala Cosmonauților, 11 12 04) : O fe
tiță mai cu moț — 10; Cartea cu 
jucării — 13
0 Circul București (10 41 95); Mara
tonul circului — 18,30
0 Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Steaua fără nume — 18

teatre

Urbanistică modernă la Constanța Foto : S. Cristian

masă rotundă cu ca
racter de schimb de 
experiență pe proble
me de asistentă me
dicală.

• Intre localitățile 
Eforie-Sud și Tuzla au 
început lucrările la un 
nou si modern ’pasaj 
rutier. Conceput cu 4 
benzi de circulație, 
cite 2 in ambele sen
suri, noul pasaj va 
asigura condiții dintre

cele mai bune traficu
lui rutier din această 
zonă spre si dinspre 
stațiunile din sudul 
Litoralului.

• Oamenii în alb 
veghează cu dragoste, 
pricepere și pasiune 
la sănătatea semenilor 
lor. La sanatoriul bal
near din Techirghiol 
vin în tot timpul anu
lui numeroși oaspeți 
din țară și de peste

BISTRIȚA-NĂSĂUD : Sporește
în ultimele două decenii, zestrea 

orașelor, a viitoarelor centre agro
industriale și comunelor bistri- 
țene a sporit cu mai bine de 97 700 
apartamente. Numai în perioada 
care a trecut din actualul cincinal 
au cunoscut bucuria mutării în 
casă nouă încă 1691 de familii.

SUCEAVA : Concursul
în municipiul Suceava, la Cen

trul de cultură și creație al sindi
catelor, s-a desfășurat cea de-a 
VIII-a ediție a concursului coral 
interjudețean „Ciprian Potum- 
bescu“. La întrecere au participat 
26 formații artistice reprezentative, 
laureate ale Festivalului național

IAȘI : Folosirea energiei neconvenționale
în județul lași, ca urmare a ex

tinderii instalațiilor de producere 
a biogazului, se folosește tot mai 
eficient această sursă de energie 
neconvențională. Astfel, au apărut 
pe ra2a județului tot mal multe 
instalații, unele de mare capaci
tate, cum ar fi cele amplasate' în 
stațiile de epurare a apelor rezi
duale din Iași și Pașcani, în mă
sură să asigure consumurile teh
nologice proprii, precum și să con
tribuie la încălzirea unor sere de 
legume și flori, să prepare apă 
caldă menajeră pentru unele car
tiere de locuințe, să furnizeze

CONFECȚII
Cu ce ne îmbrăcăm in acest se

zon 7 Iată o întrebare pe care am 
adresat-o Adrianei Lesnic, direc
tor coordonator al uneia dintre 
cele mai mari întreprinderi bucu- 
reștene, l.C.L. UNIVERSAL. între
prindere care are în subordine 143 
de unități răspîndite de la un ca
păt la altul al Capitalei, din care 
36 sînt specializate numai pe des
facerea confecțiilor pentru femei si 
bărbați. Numai in eursul acestui 
an au fost deschise noi unități, „în 
scopul repartizării uniforme si 
asigurării fondului de marfă si în 
noile cartiere sau în zonele unde 
rețeaua comercială era incomple
tă’ — după cum sublinia interlo
cutoarea noastră. Adresele lor : 
Bulevardul 1848 nr. 1, Olteniței 
11 A, Bulevardul 1 Mai 104, Pante- 
limon 350, Crlngași nr. 4—5, toate 
profilate pe vlnzarea de confecții, 
iar unele si pe tricotaje. Amplasate 
la partere de blocuri, magazinele 
nou deschise au venit in tnlimpi- 
narea solicitărilor noilor locatari.

Noile magazine, ca și celelalte de 
profil din Capitală si din întreaga 
țară oferă o gamă variată si ten
tantă de produse. Pentru bărbați — 
jachete si scurte matlasate, panta
loni matlasați din tercot, hanorace 
îmblănite din tercot, cu blănuri 
detașabile sau nedetașabile. Pentru 
femei s-au pus in vinzare panta
loni și salopete matlasate, costume 

DIRECȚIA GENERALĂ A POȘfELOR 
Șl TELECOMUNICAȚIILOR 

anunță că a început contractarea abonamentelor 
la presa internă și externă pentru anul 1989

hotare pentru a-jt în- 
griji sănătatea. Prin
tre preocupările per
sonalului de speciali
tate de aici relevăm 
extinderea gamei pro
cedurilor si a trata
mentelor cu acupunc- 
tură, gerovital și ex
tract de nămol.

Lucian CRISTEA 
corespondentul 
„Scinteii"

zestrea edilitară
Pentru 1989 sînt prevăzute a fi 
construite din fondurile statului 
alte 1 350 de apartamente, din care 
22 la sută în mediul rural. La 
această dată, 700 de apartamente 
se află în diferite faze de lucru. 
(Gheorghe Crișan).

„Ciprian Porumbescu"
„Cîntarea României", care au pre
zentat cînteoe patriotice, revolu
ționare. imnuri ale muncii și crea
ției contemporane, cîntece dedicate 
patriei, partidului. (Sava Beji- 
nariu).

agent termic altor beneficiari din 
zona instalațiilor respective. La 
Iași, bunăoară, apa caldă menajeră 
se prepară cu biogaz provenit de 
la stația de epurare a orașului Iași 
pentru întreg cartierul Dancu. care 
are aproape 1 200 apartamente. 
Asemenea instalații de producere 
a biogazului au mai fost puse în 
funcțiune și la stațiile de epurare 
a apelor din Hîrlău. Podu Iloaiei 
și Vlădeni, precum și alte 28 stații 
realizate in gospodăriile populației. 
Pe această cale se economisesc 
importante cantități de combustibil 
convențional. (Manole Corcaci).

DE SEZON
de schi, jachete îmblănite din ter
cot, inlocuitori de palton din tercot 
îmblănit și matlasat intr-o bogată 
gamă sortimentală, costume taior 
și fuste din diverse stofe, rochii 
din jerse și, pentru ocazii, elegan
te bluze din jnătase naturală,

O serie de întreprinderi de pro
fil din Tirgu Mureș. Arad. Timi
șoara, Oradea, Sighișoara. Călărași, 
Craiova și altele sint prezente cu 
mărfuri de sezon in unitățile din 
Calea Victoriei 81 și 85, „Fantezia" 
din Calea 13 Septembrie, magazinul 
„Tineretului", „Galeria modei" etc. 
Si o precizare : magazinul din 
Calea 13 Septembrie nr. 59—61, spe
cializat numai pe articole din blă
nuri, a pus in vVftzare căciuli, gu
lere și coliere din nurcă, garnituri 
de vulpe, căciuli de nutrig, de mar- 
mote, scurte și haine lungi din 
nutrie și altele. Si pentru că nu toți 
doritorii de astfel de mărfuri se pot 
deplasa, musai, la unitățile l.C.L. 
Universal sau la alte mari magazi
ne ca „Bucur-Obor", „Titan", 
„București", „Victoria" etc., unde 
am intilnit mărfuri similare, ma
rile magazine ale comerțului de 
stat din Craiova, Iași, Bacău, Baia 
Măre, Pitești și din toată tara 
dispun de suficiente confecții pen
tru toate preferințele.

Marta ClftBUȘ

Muncă bine organizată, ordine și disciplină! Cronica zilei
(Urmare din pag. I)

se ocupe de tocarea și măcinarea 
cocenilor, paielor și vrejilor, de pre
gătirea lor după tehnologiile stabi
lite.

Iernarea în bune condiții a anima
lelor impune ca în toate adăposturile 
să fie asigurat microclimatul nece
sar, potrivit cerințelor fiecărei spe
cii. Pe tot parcursul anului au con
tinuat lucrările de reamenajare inte
rioară a grajdurilor, saivanelor și 
altor construcții zootehnice, astfel 
incit, in cele mai multe locuri, so
sirea timpului rece i-a găsit pe lu
crătorii din zootehnie cu toate pre
gătirile încheiate. De asemenea, a 
fost efectuat un mare volum de lu
crări la modernizarea adăposturilor 
pentru animale și construirea altora 
noi. Analizele efectuate pe teren de 
organele de specialitate au dus la 
constatarea că în unele unități a- 
gricole unele obiective stabilite pen
tru acest an privind încheierea con
strucțiilor noi, repararea și moderni
zarea celor vechi nu au fost înde
plinite în totalitate. Aceasta se da
torează, în principal, faptului că nu 
a existat o preocupare permanentă 
din partea cadrelor de conducere din 
unitățile agricole respective, a con
siliilor populare comunale pentru 
pregătirea corespunzătoare pentru 
iarnă a adăposturilor. Trebuie acțio
nat energic în vederea reparării și 
etahșeizării ușilor și ferestrelor, pen
tru punerea în stare de funcționare 
perfectă a Instalațiilor de alimen

tv
19,00 Telejurnal
19,25 Ordine, disciplină șl responsabili

tate — trăsături caracteristice ale 
omului nou

19,45 Aplicarea fermă a mecanismului 
economlco-financlar

T

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 9 noiembrie, 
ora 20 — 12 noiembrie, ora 20. In 
țară : Vremea va fi rece mal ales în 
regiunile din nordul șl estul țării în
deosebi în prima parte a intervalului 
Iar cerul variabil mal mult noros in 
prima zi în estul țării. Precipitații 
slabe sub formă de ninsoare vor cădea 
pe alocuri in prima zi in Moldova, 
Dobrogea și Bărăgan, în rest ninsori cu 
totul Izolate. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat cu unele Intensificări la

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Succes echipelor românești în cupele europene!
Cu încredere și ambiție, fotbaliștii români abordează returul întrecerii

Steaua privește cu optimism
meciul-retur

MOSCOVA (prin telefon). Ajun- 
gînd în capitala sovietică luni seara, 
„Steaua" București a parcurs traseul 
de la aeroport la- hotel pe sub o 
ploaie continuă de stele și artificii 
multicolore care marcau aici sărbă
toarea de la 7 Noiembrie. Vremea, 
de care ne temeam atit încă de cînd 
sorții au decis să se joace in 9 no
iembrie la Moscova, este deocamdată 
blinda. Temperatura abia coboară 
sub zero grade in cursul nopții, iar 
seara oscilează în jurul liniei de 
plus un grad. Covorul de zăpadă este 
subțire și se mai și topește ; dar e 
ceață, fulguie și se prognozează o 
răcire a vremii.

Cei doi antrenori ai echipelor, An- 
ghel Iordănescu și Konstantin Beskov, 
sînt destul de prudenți in discuțiile 
cu ziariștii, ambii anunțînd că vor 
folosi, în general, formațiile din ulti
mele partide din campionat: Ceea ce 
înseamnă Că Steaua va putea avea 
„unsprezecele" care a învins cu 4—0 
pe Sportul, studențesc : Lung — Dan 
Petrescu, lovan, Belodedici, Ungu- 
reanu — Stoica, Hie Dumitrescu, Ro- 
tariu, Bagi — Lăcătuș, Pițurcă. Ceea 
ce înseamnă că Spartak, va putea 
evolua (ca in meciul cîștigat cu 2—1 
la Minsk, ca fn cel pierdut cu 0—2 
la Jalghiris din Vilnius) cu : Dasaev 
— Povallaev, Bubnov, Kapustin,

★

HANDBAL. Marți s-a efectuat la 
Basel tragerea la sorti a meciurilor 
din turul al doilea al cupelor euro
pene la handbal masculin. în Cupa 
campionilor europeni Steaua Bucu
rești va ihtilni formația daneză 
I.F. Kolding. in Cupa Cupelor Di
namo București va juca in compania 
echipei Ț.S.K.A. Moscova, iar in 
Cupa Federației Internaționale Po
litehnica Timișoara va avea ca ad
versară echipa elvețiană Otmar St- 
Gall en.

VOLEI. • La Tirana. în meci tur 
centru faza preliminară a „Cupei 
campionilor europeni" la volei femi
nin. echipa Universitatea C.F.R. Cra
iova a învins cu scorul de 3—0 
(15—12. 15—13, 15—12). formația lo
cală Dinamo. Partida retur se va dis
puta duminică Ia Craiova. • Alte re
zultate din cadrul aceleiași competi
ții: Espanoi Barcelona — U.N.I, Basel 
1—3 ; Holte Hillerod (Danemarca) — 
Post Viena 1—3 ; Ruda Hvezda Pra- 
ga — Eczacibasi Istanbul 3—0; Boa- 
vlsta Porto — Tungsram Budapesta 

tare cu apă, a celor de evacuare a 
dejecțiilor, precum și a celor de 
muls mecanic. Trebuie acționnt în 
așa fel incit condițiile de îngrijire a 
animalelor să cprespundă pe deplin 
cerințelor fiecărei specii, iar îngri
jitorii să-și poată desfășura activi
tatea în cele mal bune condiții.

Sosirea anotimpului rece și trece
rea animalelor în stabulație sporesc 
răspunderea zootehniștilof, medici
lor veterinari, a tuturor îngrijitori
lor pentru întreaga activitate desfă
șurată in zootehnie. Concomitent cu 
introducerea spiritului de ordine și 
disciplină în vederea respectării 
programului zilnic, este necesar să 
se analizeze și să se ia măsurile ce 
se impun în vederea realizării pro
gramului de montă și fâtări, pentru 
a se îndeplini planul de creștere a 
efectivelor, să fie întărită asistența 
zooveterinară. astfel incit să se re
ducă pierderile de orice fel.

în zootehnie au fost stabilite norme 
precise de îngrijire și furajare. Ceea 
ce se cere acum este respectarea 
lor exemplară. Tn această direcție, 
hotărîtor este modul în caro fiecare 
îngrijitor și specialist înțelege să 
respecte programul de activitate din 
zootehnie. Aceasta impune Ca orga
nizațiile de partid să întărească 
munca poiitico-educatfvă în rîndul 
îngrijitorilor, concomitent cu desfă
șurarea, în cadrul învățămintului ,a- 
grozootehnic de masă, a acțiunilor 
de perfecționare profesională a tu
turor celor care lucrează în acest 
sector.

20,15 Programul de organizare șl mo
dernizare a localităților țării 
• însemnele progresului — docu
mentar

20,40 Tribuna experienței Înaintate
21,00 Anotimpurile plinii — documen- 

tar-artistic (Color)
21,25 Te cîntăm iubită țară 1 Muzică 

ușoară românească (color)
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

început tn estul țării șl la munte. Tem
peratura aerului va marca o creștere 
ușoară în partea a doua a intervalului. 
Minimele vor fl Cuprinse intre minus 
12 și minus 2 grade, mal coborîte la 
început în depresiuni dar mai ridicate 
în a doua parte a intervalului cînd se 
vor situa între minus 8 și plus 2 grade. 
Maximele vor fl cuprinse între minus 
3 șl 7 grade, local ceață șl chiciură. 
La București : Vremea va fi rece, în
deosebi în prima parte a intervalului. 
Cerul va fl variabil. Condiții de nin
soare slabă la început. Vint slab ptnă 
la moderat. Temperatura minimă va fl 
cuprinsă între minus 4 șl minus 2 
grade, mai ridicată la sfirșit In jur de 
zero grade, iar maxima In general In
tre 1 și 5 grade. Ceață slabă dimineața.

cu Spartak
Gradilenko — Kuznețov, Ivanov, 
Mostovoi — Pasulko, Cerenkov, 
Smarov (Rodionov, dacă va fi valid). 
Cu acest prilej, Dasaev va juca 
pentru ultima dată un meci interna
țional sub culorile echipei sale, în- 
trucît s-a transferat in Spania; in 
23 noiembrie, la Moscova, actuala și 
viitoarea sa echipă vor juca „un 
amical" in care recent declaratul 
portar nr. 1 al lumii in 1988 va juca 
o repriză la Spartak și cealaltă la 
F.C. Sevilla.

Partida Spartak — Steaua de 
miercuri seara este programată la 
ora 19 (18 ora Bucureștiului) pe sta
dionul Dinamo (50 O0O locuri, intru- 
cit clubul gazdă nu are stadion. Va 
oficia o brigadă de arbitri din R.F.G. 
condusă de Werner Fblke.

După cum se știe, meciul începe 
de la 3—0 pentru Steaua (cit a fost 
scorul in prima manșă de la Bucu
rești). Nu va fi totuși ușor, fiindcă 
gazdele sint hotărîte să forțeze vic
toria și chiar calificarea, dar sînt 
temeiuri să sperăm că valoarea și 
experiența competițlonală ale cam
pionilor noștri, dirzenia lor de creme
ne își vor spune din nou cuvîntul $1 
Steaua va intra iarăși într-o frumoa
să primăvară fotbalistică europeană.

Gheorghe M1TRO1
★

1—3 ; Panathinaikos Atena — He- 
renthals (Belgia) 3—1; Bayern Lohhof 
— Radnickl Belgrad 3—0 ; Bialski 
Stal (Polonia) — R.C. Paris 3—1 • în 
cadrul turneului internațional femi
nin de volei „Cupa Japoniei", ce se 
desfășoară la Osaka. selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 3—1 
(8—15. 15—4. 15—11. 15—9) echipa 
Japoniei, iar reprezentativa R.P. 
Chineze a dispus cu 3—0 (15—9, 
15—7. 15—10) de formația Perului.

ȘAH. Turneul international de sah 
de la Skoplje s-a încheiat cu vic
toria maestrului iugoslav Zdenek 
Rozul cu 10 puncte din 11 posibile, 
urmat de Dimovski — 9 puncte, 
Theodor Ghițescu și Mitkov cîte 8,5 
puncte. Nikoiov. Todorovici, Osto- 
jici — 7,5 puncte etc.

TENIS. Turneul internațional de 
tenis de la Stockholm, contind pen
tru „Marele Premiu", s-a încheiat eu 
Victoria iUcătorului vest-german Bo
ris Becker, care a dispus in finală 
cu 6—4. 6—1. 6—1 de suedezul Peter 
Lundgren,

La cinematograful „Studio", din 
Capitală a început, marți. „Săptă- 
mina filmului din Venezuela", mani
festare Înscrisă in cadrul relațiilor 
cultural-artistice dintre cela două 
țări.

La spectacolul de gală au luat 
parte reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. Mi
nisterului Afacerilor Externe. Aso
ciației cineaștilor, oameni de artă șl 
cultură.

Au fost prezenți Demetrio Boetrs- 
ner. ambasadorul Venezuelei la 
București, șefi de misiuni diploma
tice acreditați in țara noastră.

*
La Muzeul de Artă al Republicii 

Socialiste România a fost deschis, 
marți, „Salonul sticlei și ceramicii", 
manifestare aflată la prima ediție și 
care își propune să pună în valoare 
creativitatea și inventivitatea in 
aefest domeniu al artelor decorative.

Salonul reunește lucrări din sticlă, 
porțelan, faianță, articole decorative 
și de menaj, realizate de circa 130 
de artiști din întreaga țară, dintre 
care mai bine de jumătate lucrează 
direct in producție. El se distinge 
prin caracterul de noutate al produ
selor. obiectele prezentate fiind ro
dul emulației creatoare a Festivalu
lui național „Cîntarea României".

(Agerpres)

VLĂHIȚA : Modernizare 
și eficiență

La întreprinderea de fier Vlă- 
hița s-au finalizat lucrările de 
modernizare a vechii turnătorii. 
„La baza acțiunii de moderni
zare. cuprinsă in amplul program 
de modernizare a sectoarelor calde, 
a stat modifioarea programului de 
producție a respectivei turnătorii 
Prin sporirea producției de cilindri 
laminor! și piese mecanice, organi
zarea unor fluxuri tehnologice con
tinue. mecanizarea atit a opera
țiilor de preparare a amestecului, 
de formare și turhare-dezbatere. 
cit și a transportului fontei lichide 
și a pieselor turnate. S-a urmărit, 
de asemenea. îmbunătățirea condi
țiilor de muncă" — ne spune mais
trul Tokos Ladislau, președintele 
consiliului oamenilor muncii. Efi
ciența economică realizată în urma 
modernizării se materializează in 
creșterea producției fizice de cilin
dri laminori cu 2 000 tone pe an, 
un spor de producție-marfâ in va
loare de 30 milioane lei, creșterea 
productivității muncii cu 14 542 lei 
pe fiecare lucrător. (Nicolae San
dru).

Dinamo - hotarîtâ 
sa reediteze 

victoria 
de la Dundee
Astăzi, în Capitală, un meci impor

tant din „Cupa cupelor" : returul 
dintre Dinamo București și Dundee 
United. După acea primă victorie 
obținută de o echipă românească pe 
teren scoțian, bucUreștenii apar la 
interval de două săptămînt în fața 
publicului propriu, cu încrederea că 
pot cișttga dubla întrecere cu acest 
puternic adversar care este Dunded 
United. Că Dundee U. este o forJ 
tnație puternică, aceasta se poate 
constata atit dtn palmaresul euro
pean — finalistă a „Cupei U.E.F.A." 
ediția 1986—1987, cînd intrecuse pe 
rină pe Lens. Universitatea Craiova, 
Hajduk, F.C. Barcelona, Borussia 
Moenchengladbach, cit și din felul 
dinamic și agresiv în care jucase 
manșa întîi cu Dlnâmo București. 
De aici și concluzia pe care au sta- 
bilit-o Mircea Lucescu și fotbaliștii 
săi pentru retur : nici o clipă de su
praapreciere proprie. Din primul mi
nut, aceeași dirzenie, același joc me
todic desfășurat cu tenacitate care 
ne-a dus la victorie pe terenul din 
Dundee...

Pe această bază, Mateuț, Cămătaru, 
Sabău, care au înscris cinci din cele 
șase goluri ale echipei naționale in 
ultimele două partide oficiale ale 
acesteia, cărora li se adaugă Claudiu 
Vaișcovici, golgeterul echipei Dina
mo București in actuala ediție a 
„Cupei cupelor" — vor căuta să per
foreze decisiv poarta apărată de 
Thompson. Să sperăm că Rednic, 
Andone și Stelea vor cîștiga din nou, 
ca la Dundee, dura luptă aeriană cu 
atacanții scoțieni, după cum așteptăm 
aceeași înaltă prestație dtn meciul- 
tur de la Mihăescu și Varga, ca și 
din partea tinerilor Lupu și Ionuț 
Lupescu.

Antrenorii Mircea Lucescu »î Jlm 
McLean nu anunță schimbări in cele 
două formații. De altfel, eventuale
le modificări vor fi comunicate eu o 
oră înaintea meciului. Întrecerea de 
la stadionul Dinamo București va 
începe la oră 13,30 și va fl arbitrată 
de A. Thomas (Olanda).

Valeriu MIRONESCU
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• CREȘTE „REPERTORIUL" 
ELECTRONICII. Specialiștii firmei 
I.B.M. au pus la punct un nou procedeu 
de confecționare a circuitelor integrate 
miniaturizate, care permite reducerea si 
mai accentuată a dimensiunilor, și așa 
minuscule, ale acestor importante piese 
componente ale mașinilor electronice de 
calcul, cit șl ale altor echipamente proprii 
tehnicii de vîrf. Procedeul. în esență o „li- 
tografiere", cu ajutorul razelor X, a plă
cilor din care sînt fabricate circuitele, 
este mai precis. în comparație cu metode
le optice, devenite traditionale. permițînd 
amplasarea pe o suprafață de numai 25 
milimetri pătrati a unei unități de memorie 
de 64 de megabiți.

• MOTOR MAI PUTERNIC, 
MAI ECONOMIC, NEPOLUANT. 
Un colectiv de ingineri din orașul Tuia, 
U.R.S.S., a conceput un set de dispozitive 

miniaturale care, montate în compartl-.*  
mentul motor al automobilelor, permite 
Îmbogățirea benzinei cu alte tipuri de 
carburanți. Inclusiv hidrogen. Printr-o 
asemenea perfecționare, forța motorului 
unei mașini „Lada" creste cu 9 cai-putere, 
consumul de carburanți se reduce cu 14 la 
sută, iar gazele de eșapament își pierd 
toxicitatea. Noile dispozitive pot fi uti
lizate la orice motoare cu ardere Internă, 
inclusiv diesel.

• FOTOGRAFII MAGNETICE, 
în Japonia a fost pus la punct un aparat 
de fotografiat electronic perfecționat care 
realizează, cu ajutorul unui disc. O înre
gistrare magnetică a imaginii, reproduc- 
tibilă instantaneu pe ecrane de televizor 
sau pe hirtie fotografică. Specialiștii 1a- 
ponezi speră ca, in următorii ani. noul tir» 
de aparat fotografic electronic să devină 
un redutabil rival al celui clasic, care 
utilizează pelicule pe bază de săruri de 
argint.

• UN ARGUS IN SLUJBA 
ASTRONOMIEI. Cercet*‘°rt d>n ca
drul Institutului de tehnologie „Khalniers" 
din Gttteborg. Suedia, au pus la punct o 
nouă antenă radio destinată să amplifice 
considerabil capacitatea radiotelescoapelor 
astronomice. In timp ce radiotelescoapele 
echipate clasic recepționează Informații 
numai dlntr-un singur Ioc, la un moment 
dat. telescopul dotat cu o antenă de noul 
tip poate „vedea" în mai multe direcții 
în același timp, accelerînd astfel semnifi
cativ procesul de culegere a informațiilor. 
Un proiect de cercetări astronomice făcînd 
uz de noua antenă a început să se deru
leze la un observator din vestul Suediei.

• PROTECȚIA APELOR CU 
AJUTORUL... BACTERIILOR. Ocea- 
nologi și chimiști din Cuba au izolat. în 
apele de coastă ale târli, zece specii de 

bacterii cu proprietăți blodegradabile. Ele 
vor fi utilizate în viitor pentru diminua
rea viscozitățil petrolului extrag prin fo» 
râie, precum șl pentru fabricarea de pro
duse pentru tratarea apelor reziduale si 
curățirea golfurilor și a rîurilor afectate 
de poluare.

• SENZORI PENTRU CORD. 
Expert! de la Centrul naval de medicină 
din Shanghai au realizat un nou sistem 
de senzori pentru controlul activității 
cardiace, care vor contribui la o mai bună 
diagnosticare a bolilor cardiovasculare. 
Aparatul Înzestrat cu noii senzori pre
lucrează sunetele emise de cord, puțind 
detecta orice abatere de la funcționarea 
normală a acestuia. Se apreciază că noua 
realizare va fi deosebit de folositoare mai 
ales în medicina sportivă.

• PENTRU VEHICULELE VII
TORULUI. „Automobilul viitorului ar 

putea fi asamblat pur șl simplu prin li
pirea componentelor, iar arcurile sale de 
suspensie, cit și alte structuri s-ar pu
tea realiza din mastic", notează publica
ția „London Press Service". Aceste ne
așteptate perspective au fost deschise in 
urma rezultatelor unor cercetări întreprin
se în Marea Britanie asupra unor adezivi 
foarte eficienți, cit și în domeniul unor 
noi utilizări ale masticului.

tn decurs de numai doi ani, în cadrul 
Centrului pentru tehnologia materialelor 
din Harwell, de pe lingă Agenția pentru 
energia atomică din Marea Britanie. au 
fost testate circa zece noi tipuri de sub
stanțe puternic adezive. Specialiștii de la 
Harwell consideră că substanțele adezive 
ar butea elimina în cele din urmă nece
sitatea sudurilor, ă șuruburilor, niturilor 
și bridelor in construcția vehiculelor. Mai 
multe componente vitale ale unui nou tip 
de mașină, gindlt de firma Leyland drept 

„automobil al viitorului", au fost asam
blate prin utilizarea superadezivilor. Cu 
prilejul unui test efectuat de cercetătorii 
de la Harwell în scopul demonstrării re
zistenței unui suoeradeziv, o încărcătură 
de circa 500 de tone a fost trecută pes
te un pod proiectat să suporte o sarcină 
maximă de 110 tone, prin lipirea cu a- 
cest adeziv a unor plăci de consolidare 
pe structura podului.

Printre cele mai reprezentative tipuri de 
adezivi in curs de testare sînt și cele rea
lizate de O companie din. Eastleigh. Iată 
doar două dintre proprietățile cu totul ne
obișnuite ale acestora : adezivii se pot în
doi. fără să se rupă : se aseamănă cu 
metalul, dar sînt mult mai ușori. In com
poziția unora dintre noii adezivi s-a reu
șit integrarea de particule fine de cau
ciuc și rășină. în consecință, superadezi- 
vui are proprietatea de a rezista ia șocuri, 
calitate cu totul inedită pentru acest tip 
de produse.
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Schimb da mesaje între 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Hafez Al-Assad 

cu prilejul vizitei în Republica Arabă Siriană 
a primu’ui-ministru al guvernului român

DAMASC 8 (Agerpres). — Pre
ședintele R.A. Siriene. HafeZ A1- 
Assad, a primit, marți, pe primul- 
mtaistru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscă’.escu. aflat în vi
zită Oficială in Siria, la invitația 
președintelui Consiliului de Miniștri 

i al acestei țări.
Din partea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. președintele Re- 
' publici! Socialiste România, a fost 

transmis președintelui Hafez Al- 
Assad un cald mesaj de prietenie, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de noi 
Si mari succese in activitatea dedi
cată progresului si prosperității po- 

i porului sirian prieten.
i Exprimind calde mulțumiri peiitru 

mesajul primit, președintele R. A. Si
riene a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut dz 
prietenie, alese urări de sănătate, fe
ricire personală și succes, iar po
porului român prieten noi împliniri 
pe calea prosperității și progresului, 

în cursul convorbirii cane a avut 
Joc cu prilejul primirii au fost evo
cate relațiile de strinsă prietenie 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Hafez Al-Assad. S-a 
exprimat voința fermă de a continua 
dialogul fructuos româno-sirian sta
tornicit intre cei doi conducători de 
stat, in folosul dezvoltării și mai pu
ternice a raporturilor de strinsă con
lucrare existente între țările noastre. 
S-a remarcat, de asemenea, că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu acordă 
o importantă deosebită aprofundării

< și diversificării relațiilor dintre 
România șl Siria, pentru a le conferi 
Un curs continuu ascendent de sta
bilitate și perspectivă.

Au fost evidențiate eforturile de
puse de cele două țări pentru iden
tificarea de noi căi și modalități de 
soluționare a problemelor economice 
de interes reciproc în vederea dez
voltării pe mai departe a raporturi
lor bilaterale. îndeosebi pe planul 
cooperării in producție. In acest 
context, s-a apreciat că. pe bazaIn sprijinul păcii și dezarmării

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Sub deviza ..Locuințe, și nu bombe'*,  

t pe străzile oentrale ale Washingto
nului. in fata clădirii Congresului 
S.U.A.. a avut loc un marș de pro- 

' test împotriva reducerii alocațiilor 
pentru construcțiile de locuințe des
tinate păturilor oelor mai sărace. La 
demonstrație au luat parte mii de 
persoane, inclusiv cunoscute perso
nalități ale vieții sociale din Sta
tele Unite. Politia, sub pretextul în
călcării „ordinii publice**,  a operat 
arestări în rîndul participanților. re
latează agenția T.A.S.S.
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BONN 8 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al R.F. Germania. Hans- 
Dietrich Genscher, s-a pronunțat îm
potriva compensării dezarmării rea
lizate în anumite domenii printr-o 
reinarmare în altele. Potrivit agen

experienței acumulate, a potențialu
lui economic în continuă creștere da 
care dispun cele două țări, pot fi 
realizate in cooperare noi proiecte 
industriale și agricole maiore. care 
să rămînă o expres!e vie a raportu
rilor de strinsă prietenie și conlu- 

1 orare dintre țările și nopoa-ele noas
tre. De asemenea, s-a subliniat că 
există reale posibilități pentru dez
voltarea schimburilor comerciale. în 
timpul întrevederii s-a realizat o 
trecere în revistă a preocupărilor 
actuale ale oelor două țări pe planul 
dezvoltării economico-sociale.

S-a procedat, totodată, la un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme majore ale vieții Internatio
nale. în acest oadru, șeful statului 
sirian a dat o înaltă apreciere po
ziției promovate consecvent de 
România, activității neobosite pe 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
o desfășoară pentru soluționarea 
stărilor de conflict din lume, subli
niind în mod deosebit contribuția 
adusă la soluționarea pe calo paș
nică. prin tratative, a problemelor 
din Orientul Mijlociu, pentru pro
movarea unui climat de pace, secu
ritate și colaborare internațională.

★
Vizita oficială în Republica Arabă 

Siriană a tovarășului Constantin 
Dăscălescu a continuat, marți, prin- 
tr-un program de lucru. Au fost vi
zitate întreprinderea textilă din Da
masc, cea mai mare unitate de acest 
fel din Siria, unde a avut o conVor- 

. bire cu conducerea acestei între
prinderi, cu factori de răspundere 
din Compania națională, din cadrul 
căreia face parte unitatea respecti
vă, și unele obiective social-culturale 
reprezentative din Damasc.

★
în cursul aceleiași zile, tovarășul 

Constantin Dăscălescu, prim-ministeu 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, împreună cu președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Arabe Siriene, Mahmoud Al-Zouabi, 
a făcut o vizită in orașul Kuneitra.

ției A.D.N., Genscher a relevat, ln- 
tr-un interviu acordat presei, că, 
prin aceasta, s-ar crea o nouă in
stabilitate și s-ar declanșa o nouă 
cursă a înarmărilor. Totodată, el a 
apreciat că toate armele nucleare ar 
trebui să fie incluse in negocierile 
de dezarmare.

TOKIO 8 (Agerpres). — Militanții 
niponi pentru pace au cerut înceta
rea manevrelor comune ale unor 
subunități ale forțelor de infanterie 
ale Japoniei și Statelor Unite. înce
pute la 29 octombrie pe teritoriul 
prefecturii Miyagi din Insula Honshu, 
în pofida acestor cereri, exercițiile de 
trageri au continuat ' desfășurîn- 
du-se pentru a treia oară de la în
ceperea manevrelor programate că 
se încheie la 14 noiembrie.

SESIUNEA ADUUĂRil GENERALE A O.N.U. Propuneri ale R. P. D. Coreene privind asigurarea 

păcii și realizarea reunificării pașnice a țării
agențiile”!

Pentru democratizarea relațiilor 
economice internaționale

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite a fost dat publicității 
un raport ai secretarului general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, in 
care este subliniată necesitatea cre
ării unea structuri dezvoltate de 
norme și principii juridice care să 
reglementeze relațiile economice -in
ternaționale. Documentul însumează 
opiniile guvernelor din numeroase 
țări membre ale O.N.U. cu privire la 
dezvoltarea principiilor și normelor 
de Avert international referitoare la 
noua ordine economică internațio

îngrijorare generată de persistența 
fenomenelor de criză financiar-valutară

— exprimată intr-un raport al
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).

— Situația internațională actuală în 
domeniul valutar-financiar se carac
terizează printr-un înalt grad de in
certitudine și instabilitate — se sub
liniază intr-un raport al secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, difuzat la sediul Națiuni
lor Unite. Examinînd măsurile adop
tate de Organizația pentru Coope
rare și Dezvoltare Economică — 
O.C.D.E. — din care fac parte 24 
de țări occidentale industrializate —, 
documentul relevă că acestea au fost 
accidentale sau parțiale, iar piețele 
financiare continuă să fie afectate de 
fluctuațiile mari ale dobînzilor și 
resurselor valutare. în prezent —re-

Dezbateri referitoare ia decolonizarea 
informațiilor

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— Comitetul politic special al celei 
de-a 43-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. a încheiat dezbateri
le asupra problematicii informației, 
în intervznțiile lor, majoritatea pâr
tiei oanților au reafirmat necesitatea 
edificării unei noi ordini internațio
nale în domeniul informațiilor și co
municării, chemată să contribuie la 
eliminarea inegalității dintre Nord

Alegerile din Statele Unite ale Americii
WASHINGTON 8 (Agerpres). — 

în Statele Unite au avut loc. marți, 
alegeri prezidențiale, parlamentare și 
municipale. în scrutinul prezidențial 
s-au confruntat reprezentantul Parti
dului Republican, actualul vicepre
ședinte, George Bush, și cei al Parti
dului Democrat, guvernatorul statu
lui Massachusetts. Michael Dukakis. 
Cei 538 de electori aleși marți îl vor 
alege, in decembrie a.c.. pe noul 
președinte al S.U.A.

în alegerile de la 8 noiembrie, au

America Latină se confruntă cu o datorie externă 
de 420 miliarde dolari

CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager
pres). — America Latină, șe confrun
tă cu o gravă criză economică, re
flectată in datoria externă de 420 
miliarde de dolari — a declarat se
cretarul executiv al Organiza
ției latino-americane a energiei 
(O.L.A.D.E.), Gabriel Sanchez Sierra, 
inaugurind, la Ciudad de Mexico, 
reuniunea experților din cele 26 de 
țări membre. Panorama regiunii, a 
spus el, este umbrită de conjunctu
ra ostilă ce prevalează în relațiile cu 
statele puternic industrializate, care 
recurg la măsuri proiecțloniste exce
siva, precum și de schimburile ine

nală. Necesitatea unui sistem diver
sificat de astfel de norme și prin
cipii, care șe face simțită deja în 
prezent va spori pe măsura dezvol
tării colaborării economice interna
ționale — relevă raportul. Baze'e le
gale ale acestor principii si norme 
sint cuprinse într-o serie de docu
mente ale O.N.U., iar dezvoltarea 
acestor idei și consacrarea lor in 
norme și principii juridice trebuie 
să contribuie la soluționarea sarci
nilor cardinale din sfera relațiilor 
economice și la consolidarea lega
lității internaționale.

secretarului qeneral al O.N.U.
levă documentul — există un inte
res sporit față de convocarea unei 
conferințe internaționale consacrate 
acestor probleme, intrucit toate în
cercările de adaptare a sistemulJi 
valutar-financiar mondial la schim
bările intervenite pe piețele finan
ciare în ultimii 25 de ani s-au do
vedit infructuoase.

ir
TOKIO 8 (Agerpres). — După o 

ușoară recuperare in prima zi a săp- 
tămînii, dolarul S.U.A. a Înregistrat 
o nouă scădere marți, la bursa de 
la Tokio, cursul lui neputind depăși, 
la încheierea tranzacțiilor, nivelul 
considerat „psihologic**  — de 125 
yeni.

și Sud in ceea ce privește fluxul in
formațional, la consolidarea păcii și 
securității internaționale.

Proiectul de recomandări conveni
te în. vara aoestui an de grupurile 
regionale ale Comitetului O.N.U. 
pentru informații poate deveni o 
bună bază pentru adoptarea de către 
Adunarea Generală a unor hotăriri 
în problema informațiilor — au sub
liniat majoritatea vorbitorilor.

fost disputate, în același timp, toate 
cele 435 mandate ale Camerei Re
prezentanților a Congresului S.U.A., 
o treime. (33) din mandatele în Se
nat, 13 posturi de guvernatori de 
state, peste 6 000 de mandate în adu
nările legislative din cele 50 de state 
componente ale S.U.A. si mai mul
te mii de posturi de primari.

Pe listele' de alegători au fost în
scrise 182 milioane de persoane.

Rezultatele votului se anunță 
miercuri dimineață.

chitabile pe piața internațională. 
Vorbitorul a subliniat necesitatea 
adîncirii cooperării regionale. în sec
torul energetic pentru a se putea în
frunta dificultățile economice și sti
mula dezvoltarea țărilor latlno-ame- 
ricane. .

Fostul secretar executiv al 
O.L.A.D.E., Ramiro Leon, a subliniat 
că această cooperare trebuie să se 
bazeze pe consolidarea proceselor de 
transformări democratice. intr-un 
climat de libertate, pentru a se avan
sa pe calea edificării unei noi ordini 
economice internaționale,’ relatează 
agenția I.P.S.

PHENIAN 8 (Agerpres). — întru
nite în ședință comună. Comitetul 
Popular Central. Comitetul Perma
nent al Adunării Populare Supreme 
și Consiliul Administrativ ale R.P.D. 
Coreene au aprobat o serie da pro
puneri menite să asigure premisele 
păcii in Peninsula Coreeană, in ve
derea realizării obiectivului reuni li
cării pașnice a patriei pină în 1995.

Comunicatul cu privire la ședință
— dat publicității de agenția A.C.T.C.
— arată că propunerile constau in 
esență în : retragerea în două etape 
a armelor nucleare din Coreea de 
Sud pină la sfirșitul anului 1990 și 
a trupelor americane, in trei etape.

Sesiunea Adunării Federale a R. S. Cehoslovace
Vot de încredere acordat noului guvern

PRAG A 8 (Agerpres). — La Praga 
au început, mairti. lucrările sesiunii 
de două zile a Adunării Federale a 
R.S. Cehoslovace. în prima zi a 
lucrărilor forumului legislativ su
prem. președintele guvernului ceho
slovac, Ladislav Adamec, a prezentat

ORIENTUL MIJLOCIU
® Continuă reuniunea de la Tunis a conducerii palestiniene
• Contacte diplomatice la Alger, Kuweit și Tokio 9 Noi 

manifestații de protest in teritoriile ocupate de Israel
TUNIS 8 (Agerpres). — Reuniunea 

conducerii palestiniene care a început 
în urmă cu cîteva zile la Tunis, sub 
conducerea președintelui Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat, va 
continua pină la 10 noiembrie, au in
format surse palestiniene din capita
la tunisiană, citate de agenția A.P.S.

ALGER 8 (Agerpres). — Vicepre
ședintele Siriei. Abdel Halim Khad- 
dațn. a sosit în vizită oficială la Al
ger, unde va înmina un mesaj din 
partea șefului statului sirian, Hafez 
al Assad, președintelui Chedli Bend- 
jedid.

întrevederile cu oficialitățile alge
riene vor prilejui, totodată, aborda
rea unor probleme referitoare la ra
porturile dintre statele arabe și si
tuația din Orientul Mijlociu.

KUWEIT 8 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a sosit, marți, 
în Kuweit, pentru o vizită de două 
zile. în cadrul unui turneu în zona 
Golfului. Ultimele evoluții ale situa
ției din Orientul Mijlociu, criza li
baneză, evenimentele din Golf și 
alte chestiuni de pe soena arabă, ca 
șl relațiile bilaterale vor constitui 
subiectele principale ale convorbiri
lor la nivel înalt kuweitlano-iorda- 
niene.

geneva : Desfășurarea negocierilor iraniano-irakiene
GENEVA 8 (Agerpres). — în ca

drul negocierilor iraniano-irakiene 
consacrate transpunerii în viață a 
prevederilor Rezoluției 598 a Consi
liului de Securitate al O.N.U. privind 
reglementarea conflictului dintre cele 
două țări, luni și marți au avut loc, 
la Geneva, noi întilniri între cele 
două delegații conduse de miniștrii 
de externe iranian și irakian. 

r

pină la sfirșitul anului 1991; reduce
rea treptată a efectivelor forțelor 
armate ale R.P.D. Coreene și Coreei 
de Sud pină la nivelul de sub 100 000 
de oameni de fiecare parte, care să 
fie atins în 1992 ; eliminarea con- 
fruntă"ii pe plan politic și militar 
între Nord și Sud; organizarea de 
negocieri tripartite cu participarea
R. P.D. Coreene, a Coreei de Sud și
S. U.A., precum și de negocieri poli- 
tico-militare. iar in perspectivă a 
unor convorbiri la nivel inalt intre 
Nordul și Sudul Coreei.

S-a hotăirit ca propunerile R.P.D 
Coreene să fie trimise guvernului 
S.U.A. și autorităților sud-coreene.

declarația-program a noului guvern, 
format la 12 octombrie anul acesta.

După dezbateri, deputății Adună
rii Federale au acordat, in unanimi
tate. votul de încredere noului gu
vern cehoslovac, transmite agenția 
C.T.K.

TOKIO 8 (Agerpres). — în cadrul 
vizitei pe care o întreprinde in Ja
ponia. șeful Departamentului politic 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Fa.ouk Kaddoumi, a fost 
primit de prlmul-ministru Noboru 
Takeshita — anunță agenția Kyodo.

în cursul convorbirii, premierul ni
pon a declarat că Ja.onia va acționa 
de o manieră pozitivă pemru înfăp
tuirea păcii in Orientul Mijlociu, 
prin intermediul organizațiilor inter
naționale. Șeful Departamentului 
politic al O.E.P. a subliniat necesita
tea ca Organizația Națiunilor Unite 
să ia sub controlul său teritoriile 
ocupate din Gaza și Cisiordania pen
tru a se putea pune capăt suferințe
lor la care este supusă populația pa
lestiniană.

în teritoriile de pe malul vestic 
al Iordanului și Gaza au avut loc 
noi manifestații de protșst ale popu
lației împotriva ocupației israeliene. 
în tabăra de refugiați palestinieni 
„Al Shatei**  au fost impuse restric
ții de circulație. Postul de radio 
Israel — citat de agenția MENA 
— a anunțat că. Intr-o altă tabără 
de refugiați palestinieni, „Jabalia**,  
din Gaza, o fetiță de nouă ani a 
fost rănită.

(Agerpres)

La încheierea reuniunii de marți, 
reprezentantul personal al secreta
rului general al O.N.U., ambasadorul 
suedez Jan Eliasson. a menționat că 
discuțiile au fost intense și s-au des
fășurat intr-o atmosferă de lucru. El 
și-a exprimat încrederea că cele 
două delegații vor colabora construc
tiv cu secretarul general al O.N.U. 
pentru soluționarea pașnică a proble
melor.

I

DE PRESA
TRANSMIT
PREZENTARE. Președintele Re

publicii Cote d’Ivoire. Felix Hou - 
hauet Bolgi.y. a primit pe Petru 
Despot, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare in calitate de 
amoasador extraordinar și pleni
potențiar al Repub icii Socialiste 
România în această țară.

LA BEIJING s-au deschis. In 
prezența conducerii de partid și de 
stat, lucrările Conferinței naționa
le a Federației cercurilor literare 
și artistice din R.P. Chineză. După 
cum transmite agenția China 
Nouă, au fost relevate, cu acest 
prilej, necesitatea întăririi și îm
bunătățirii rolului P.C. Chinez în 
viața și activitatea literar-artistică 
a țării, sarcinile ce revin oameni
lor de cultură și artă în perioada 
următoare.

ÎNTREVEDERE. Secretarul gene
ral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a avut, la sediul Națiuni
lor Unite, o întrevedere cu primul- 
ministru al Afganistanului, Moham
med Hassan Shark. Premierul af
gan l-a informat pe secretarul ge
neral al O.N.U. despre politica de 
reconciliere națională promovată de 
cabinetul pe care îl conduce. Tot
odată, el a adresat lui Javier Pe
rez de Cuellar rugămintea de a fo
losi toate posibilitățile de care dis
pune O.N.ȚJ. pentru a se asigura 
respectarea riguroasă a acordurilor 
de la Geneva — relatează agenția 
T.A.S.S.

R. P. CHINEZA ȘI TAIVANUL 
au hotărît constituirea unei asocia
ții comune de coordonare comercia
lă. S-a pfbcizat că această decizie 
a fost luată în dorința promovării 
schimburilor economice și comer
ciale bilaterale, precum și în ve
derea reducerii disputelor dintre 
cele două părți — precizează agen
ția China Nouă.

REUNIUNE. La Atena a început 
reuniunea de două zile a grupului 
de deputați comuniști din Parla
mentul vest-european. în centrul 
dezbaterilor se află consecințele 
sociale ale creării „pieței unice in
terne" vest-europene în 1992. De
putății comuniști vor aborda și 
alte probleme arzătoare cu care 
sînt confruntate țările C.E.E., în 
primul rind creșterea șomajului și 
înrăutățirea nivelului de trai. De
putatul grec Vassilis Efremidis a 
atras atenția asupra decalajelor tot 
mai mari dintre țările dezvoltate 
și cele mai puțin dezvoltate din 
cadrul Pieței comune.

I

CONFERINȚA. In Berlinul Occi
dental s-au încheiat lucrările con
ferinței liderilor partidelor socia
liste și social-democrate din țări
le membre ale Comunității Eco
nomice Europene (C.E.E.) și Aso
ciației. (vest-) Europene a Liberu
lui Schimb (A.E.L.S.), la care au 
luat parte 150 de reprezentanți din 
18 țări vest-europene. Potrivit a- 
genției EFE, participant» au adop
tat o declarație in care se Insis
tă asupra necesității dezvoltării re
lațiilor dintre C.E.E. și A.E.L.S., 
a colaborării dintre partidele so
cialiste și social-democrate vest- 
europene. Documentul subliniază 
că această cooperare trebuie pusă 
în slujba luptei împotriva șoma
jului. pentru asigurarea drepturi
lor oamenilor muncii, protejarea 
mediului înconjurător. De aseme
nea. se insistă asupra necesității 
intensificării relațiilor Est-Vest.

LUMEA CAPITALULUI IN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
Dramele sărăciei și mitul „șanselor egale**

Realitățile lumii capitalului pun in evidentă caracterul iluzoriu al 
diverselor teorii burgheze, intre care și mult trimbițata lozincă a „șanselor 
egale" pe care societatea bazată pe exploatare le-ar oferi, chipurile, 
tuturor cetățenilor. Cele mai recente statistici și analize, întreprinse de 
organisme sociale guvernamentale sau particulare, evidențiază ext'm-’erea 
pauperizării unor largi categorii de oameni ai muncii din țările occiden
tale. Cunoscute mijloace de informare in masă abordează, din diferite 
unghiuri, aceste probleme, dezvăluind că in țările occidentale cresc 
bogățiile, dar acestea se acumulează numai la un pol al societății, in 
timp ce la celălalt noi zeci și zeci de milioane- de oameni sint lipsiți de 
dreptul la o viață decentă, ca și de celelalte drepturi elementare.

Polarizarea bogăției in tarile capitaliste și viața grea, plină de lip
suri și nevoi, a milioanelor de oameni ai muncii prezintă adevărata fată 
a așa-zisei „societăți a bunăstării tuturor".„Inegalitățile de venituri sint purtătoarele tuturor celorlalte inechități”

Intr-un orticol consacrat „decala
jului dintre bogați și săraci" in lu
mea capitalistă, publicația franceză 
„LE MONDE DIPLOMATIQUE" ara
tă că în țările occidentale, in ciu
da unor măsuri întreprinse, „lungul 
drum către egalitate, pe care se ba
zează conceptul democratic, rămîne 
blocat”. In continuare, „Le Monde 
Diplomatique" desfășoară un tablou 
zguduitor :

„Regiune privilegiată a lumii, pros
pera Europă o țărilor Pieței comune 
numără astăzi 44 milioane de săraci. 
In 1976, numărul celor care trăiau în 
sărăcie se ridica la 30 de milioane. 
In această categorie figurează un 
mare număr de persoane în virstă, 
care trăiesc adesea în singurătate 
și mizerie, mame de familie celiba
tare (numărul lor atinge aproape 4 
milioane), imigranți. Jumătate din cei 
16 milioane de șomeri din țările Pie
ței comune sint fără lucru de pes
te doi ani, iar majoritatea lor nu 
mai primesc nici un fel de aloca
ție. Un tînăr sub 25 de ani din pa
tru este lipsit de loc de muncă, deci 
de venit. Cea mai mare parte din
tre aceștia nu au avut niciodată vreo 
slujbă.

La cealaltă extremitate, 20 la sută 
din populație dispune da jumătate 
din venituri și averi, iar 10 la sută 

dintre aceștia dispun de o treime. 
In cursul ultimilor 10 ani, în nu
meroase țări ale Europei (occiden
tale - n.r.), ca și In Statele Unite 
bogății au devenit mai bogați, iar 
săracii și mai săraci. O dată declan
șată, evoluția este ireversibilă : ine
galitățile veniturilor șl averilor sint, 
de fapt, generatoare ale altor ine
chități, pe care le dezvoltă și le an
trenează intr-un proces cumulativ.

Locurile de muncă cel mai slab 
remunerate sint și cele mai grele ; 

■cei care le ocupă au o speranță de 
viață mai redusă ; ei n-au nici o 
șansă să dobindească o pregătire 
calificată, să dispună de posibilități 
corespunzătoare de a-și petrece 
timpul liber, să aibă acces la cul
tură, la condiții de viață și de lo
cuit decente. Copiii lor vor suferi, 
din start, de pe urma handicapului 
lor cultural și social. Fie că este 
vorba de învățămînt, locuință, cultu
ră, sănătate, ierarhiile bazate pe ine
galitate se vor înscrie întotdeauna 
în același sens. Asemenea Ierarhii 
le găsim și în relațiile cu justiția, 
în domeniul fiscului, ca și în viața 
politică. Participarea la alegeri, ca 
si in instanțele reprezentative — lo
cale și naționale - crește o dată cu 
poziția socială a cetățenilor.

Majoritatea inegalităților consti
tuie anacronisme. Faptul că ele se 
manifestă in venituri, justiție, fisca
litate, învățămînt, condiții de locuit, 
sănătate, cultură sau participare po
litică blochează evoluțiile necesare, 
deși în principiu există soluții ce ar 
permite reducerea lor treptată. In 
pofida marilor progrese realizate 
in peste un secol, democrațiile (oc

cidentale - n.r.) sint departe de a-și 
fi atins obiectivele".„Oamenii străzilor”

BIROUL FEDERAL DE STATISTICA 
DIN S.U.A. a dat publicității un ra
port privind veniturile cetățenilor a- 
mericani. lată cîteva din datele In
serate :

In 1987, numărul persoanelor con
siderate că trăiesc în sărăcie in 
S.U.A. a fost de 32,5 milioane, ceea 
ce reprezintă cu 100 000 mai mult 
decit in 1986. Date în legătură cu 
sărăcia se publică in Statele Uni
te din 1959. La sfirșitul anilor ’60, 
numărul săracilor era de 24,1 mili
oane. Cel mai ridicat indice de să
răcie, reprezentind 33,1 la sută - 
constată Biroul Federal de Statisti
că - se înregistrează în rindurile 
populației de culoare. In ceea ce 
privește zonele din S.U.A., același 
raport arată că populația „cea mai 
săracă" locuiește în statele din sud.

Intr-un număr recent, revista a- 
mericană „TIME" a consacrat un 
'amplu reporta) extinderii sărăciei in 
rindurile unor largi cercuri ale

Acestea sînt două din fotografiile publicate de revista „Time” In 
paginile ce cuprind reportajul referitor la „oamenii străzilor". In 
imaginea din stingă — veteranul din războiul din Vietnam, menționat 

de revistă

populației din S.U.A., evidențiind că 
„pe străzile orașelor americane nu
mărul săracilor a crescut". Despre 
acești „oameni ai străzilor" revista 
publică mai multe fotografii. Și, 
printre diverse „cazuri" de asemenea 
„oameni ai străzilor", revista men
ționează pe cel al unui veteran din 
războiul din Vietnam. „In virstă de 
41 de ani — scrie „Time" — el și-a 
pierdut un picior. Oficiul veterani
lor i-a promis să-i facă rost de lo
cuință. Pină atunci, îmbrăcat în uni
forma sa, el stă in fața stației de 
metrou Pennsylvania din Manhattan. 
Pe o pancartă a scris : -Sint un 
veteran al războiului din Vietnam. 
Nu am în prezent nici un fel de 
venit. Orice ajutor îmi va fi folo
sitor. Mulțumesc»".Un flagel care se extinde

„Sărăcia - declara președintele 
CONFEDERAȚIEI ANTREPRENORILOR 
BRITANICI, John Banham - se va ex
tinde în orașele Marii Britanii dacă nu 
vor fi luate măsuri urgente pentru 
combaterea acestui flagel. Dacă gu
vernul nu va întreprinde nimic — a

O demonstrație, pe străzile Londrei, a persoanelor fără adăpost, 
care protestează împotriva faptului că, in timp ce în capitala bri
tanică, din pricina prețurilor exorbitante, numeroase apartamente stau 
goale, mii de persoane nu au nici un acoperiș deasupra capului, 
fiind nevoite să doarmă pe sub poduri, in cutii de carton, pe bănci 
sau direct pe caldarim. Pe pancarta purtată de demonstranți este 
scris: „1 000 de familii sint fără adăpost. 3 000 de apartamente sint 

goale. De ce î"

adăugat el — atunci o serie de lo
calități britanice vor arăta curind ca 
partea sudică a orașului Chicago, 
unde sărăcia nu mai poate fi stăvi
lită".

Realitatea prezentată In această 
declarație făcută cu cîteva luni in 
urmă de liderul confederației antre
prenorilor britanici este completată 
de un raport elaborat nu de mult 
de organizația „LOW PAT UNIT", 
care se ocupă de veniturile celor mai 
defavorizate categorii de oameni ai 
muncii britanici. In documentul res
pectiv, intitulat „Deceniul sărac : 
inegalitățile salariate in anii ’80", se 
menționează că, din 1979, numărul 
persoanelor care trăiesc sub limita 
sărăciei a crescut în Marea Brita- 
nle de la mai puțin de 8 milioane 
la 9,4 milioane in prezent. Desigur, 
raportul nu se referă la cei care nu 
au nici un fel de venituri, ci la cei 
care „au salariile cele mai mici sau 
lucrează doar parțial". Sint frapan
te — potrivit studiului menționat — 
și disparitățile salariate dintre băr
bați și femei; de pildă, femeile an
gajate și care efectuează aceeași 

muncă la fel ca bărbații primesc 
doar două treimi din salariul acesto
ra. Mult mai mare este decalajul 
dintre veniturile obținute de tineri 
de 18—20 de ani și cele obținute de 
adulți : ciștigul tinerilor reprezintă 
doar circa 54 la sută din salariul 
unui adult. Pentru această situație 
documentul învinuiește autoritățile, 
care sprijină patronatul să plătească 
salarii mici sub pretextul că în acest 
fel „se creează mai multe locuri de 
muncă".

„Potrivit unui studiu publicat la 
Londra pe baza statisticilor oficia
le, situația muncitorilor britanici cu 
salarii foarte mici este în prezent 
cea mai rea din 1886 și pină acum” 
— relatează la rîndul său agenția 
spaniolă EFE, care adaugă : „Re
centele modificări in legislația pri
vind ajutorul de șomaj și măsurile 
de trecere in sectorul particular a 
serviciilor municipale vor accelera 
tendința de scădere și mai drastică 
a salariilor celor cu veniturile cele 
mal mici, inrăutățindu-le, în conti
nuare, situația".

PROIECT DE CONVENȚIE. La 
Geneva au Început lucrările unei 
reuniuni la nivel de experți pen
tru a examina proiectul „Conven
ției asupra controlului transferului 
peste frontiere al deșeurilor peri
culoase'*.  Noua convenție urmează 
să reglementeze dreptul țărilor de 
tranzit de a primi informații re
feritoare la transportul de deșeuri 
pe teritoriul respectiv. precum și 
dreptul ue. a refuza un' asemenea 
transport.

STAREA SĂNĂTĂȚII împăratu
lui HirOhițj al Japoniei s-a înrău
tățit brusc.; marți. Medicii aprecia
ză că suveranul se află într-o stare 
gravă. Age.iția Kyouo. care trans
mite știrea, face precizarea că ten
siunea arterială a ' împăratului a 
scăzut dramatic, iar temperatura 
oscilează pină aproape de 40 grade 
Celsius.

CONGRES. La Hamburg se des
fășoară lucrările congresului inter
național „Clima și dezvoltarea**,  
ce dezbat probleme care atestă 
strînsa legătură dintre aceste două 
coordonate. în special pentru ță
rile dezvoltate. Scopul congresului 
este de a șintetiza datele oerce- 
tării științifice asupra climei teres
tre și de a elabora măsuri ime
diate și un.Plan de qrțiuni pe ter
men lung pentru pTotejarea at
mosferei. pornindu-se de la aver
tismentul oamenilor de -știință că 
schimbările climatice reprezintă „o 
bombă cu elect întîrziat". a cărei 
amploare ar putea fi întrecută 
doar de un război nuclear global.

MIȘCAREA STUDENȚEASCA 
DIN COREEA DE SUD CONTINUA 
SA IA AMPLOARE. La Seul și în 
celelalte centre studențești, mii d: 
dneri au participat la demonstrații 
și acțiuni, cerînd democratizarea 
s.ructurilor politic^ Atît în capi
tală, cîț șl în alte localități, repre
zentanți ai cercurilor opoziției și ai 
opiniei publice progresiste s-au ală
turat t'nerilor demonstranți.
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EVOLUȚIE DEMOGRAFICA, 
perspectiva anilor 2020, țara 
populația cea mai numeroasă 
comunitatea economică vest-euro- 
peană va deveni Franța — relevă 

tamentul pentru statistică al 
comune. „Eurostat**.  Fra"ț’

va avaa. atun-i. o poiulație de. 58.6 
milioane locuitori. La aceeași dată, 
populația R.F. Germania se va re
duce cu 10 milioane, a Italiei — 
cu 4.5 miFoane. iar a Marii Bri
tanii cu 2 m’lioane.

I ACCIDENT FEROVTAR. Zece 
persoane și-au Pierdut viața și alte 

Izece an 
deraierii 
Paris îi

| nay din

fost rănite ca urmare a 
expresului Luxemburg — 
aaro ie-ea lo-nli ății E er- 
departamentul Marna.
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