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în aceste ultime două luni ale a- 
nului, eforturile oamenilor muncii 
din toate unitățile industriale pentru 
îndeplinirea in cele mai bune condi
ții ,a planului la producția fizică ' și 
la export trebuie să se imbine cu 
preocupările stăruitoare pentru rea
lizarea indicatorilor calitativi, de efi
cientă ai activității economice. De 
fapt, se poate spune că toate sarci
nile de producție și de eficientă se 
întrepătrund, se intercondiționează, 
rezultatele muncii fiecărui colectiv 
de întreprindere puțind fi apreciate 
la justa valoare numai ținindu-se 
seama, deopotrivă, de volumul pro
ducției realizate, de costurile și pro
ductivitatea cu care aceasta s-a ob
ținut, de gradulde valorificare a re- ’ 
surselor materiale incorporate, de 
nivelul tehnico-calitativ și competi
tivitatea produselor' fabricate, tpate 
exprimate sintetic în beneficiile și 
rentabilitatea înregistrate in întregul 
an. în fond, in irialta răspundere a 
oamenilor muncii din fiecare unita
te pentru realizarea producției pla
nificate in condițiile creșterii con
tinue a eficientei economice constă 
esența-esentelor aplicării ferme a 
noului mecanism economico-finan- 
ciar. a principiilor autoconducerii și 
autogestiunii muncitorești. Tocmai 
de aceea, preocupările în acest' do
meniu trebuie să se situeze per
manent, ■ zi de zi, în centrul activită
ții tuturor colectivelor din întreprin
deri. a tuturor organelor și organi
zațiilor de partid.
. Evidențiind in repetate rinduri, cu 
pregnanță, obiectivul major al ac
centuării laturilor .calitative, intensi
ve, de eficiență ale activității eco
nomice — obiectiv stabilit de Con
gresul al XIII-lea al partidului —

tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat necesitatea creșterii responsa
bilității oamenilor muncii din fiecare 
unitate pentru utilizarea cu maximă 
eficientă a tuturor mijloacelor teh
nice, materiale și financiare încredin
țate de societate spre administrare, 
întrucit numai pe această bază se 
poate asigura creșterea avuției so
cietății, a venitului national, a re
surselor necesare pentru progresul 
necontenit, economic și social, al 
tării. Pornind de Ia înțelegerea clară 
a acestei cerințe majore, oamenii 
muncii au înalta îndatorire de a ac
ționa cu și mai multă fermitate, cu 
inițiativă, competență și înalt spirit 
gospodăresc pentru creșterea și mai 
susținută a eficienței economice, 
pentru valorificarea intensă a tuturor 
resurselor care există in fiecare în
treprindere. in scopul ridicării ni
velului calitativ al întregii activități 
economice, realizării exemplare, la 
toți indicatorii, a planului pe acest 
an. Concomitent, în cele două luni 
care au mai rămas pină la încheie; 
rea anului trebuie pregătite' toate 
condițiile pentru îndeplinirea întoc
mai a sarcinilor calitative, de efi
ciență, stabilite pentru ahul 1986, 
primul an al noului cincinal.

în acest cadru, o atenție deosebită 
trebuie acordată in fiecare întreprin
dere realizării integrale și depășirii 
prevederilor de plan pe acest an 
privind creșterea productivității 
muncii. Evidențiind cerința de a Se 
realiza, pină in anul' 1990, dublarea 
productivității muncii, secretarul ge- 

atenția 
a fi 
mai 
in

a

neral aL partidului atrăgea 
asupra măsurilor ce se impun 
luate încă de pe acum pentru 
buna organizare a activității 
treprinderilor, pentru extinderea me-

canizării, automatizării, robotizării și 
cibernetizării proceselor de produc
ție, pentru ridicarea pregătirii teh
nice și profesionale a tuturor oame- 

' nilor muncii. într-un șir de între
prinderi sinț necesare măsuri mai 
ample — unele aflate in curs de 
înfăptuire — in vederea reorganizării 
și modernizării întregii activități. 
Multe unități au o dotare tehnică 
foarte bună, insă fluxurile de fabri
cație, organizarea producției, me- 

și automatizarea unor 
muncă sint râmase in 
cum sublinia tovarășul 

este necesar să

canizarea 
locuri de 
urmă. Așa 
Nicolae Ceaușescu, 
se treacă hotărit la ridicarea între
prinderilor noastre, și din acest 
punct de vedere, la un nivel su
perior, infăptuindu-se in scurt timp 
o adevărată revoluție in organizarea 
și funcționarea industriei noastre. E- 
isențial este deci ca, pretutindeni, in 
toate unitățile industriale, organiza
țiile de partid, consiliile oamenilor 
muncii să acționeze .perseverent, încă 
de pe acum, in acest sens, astfel 
incit productivitatea muncii să se 
situeze in fiecare întreprindere la 
un nivel' cit mâi înalt.

Cu aceeași stăruință și răspunde
re. consiliile oamenilor muncii și 
colectivele din .intreprinderi trebuie 
să acționeze pentru ridicarea con
tinuă a nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, unul din factorii e- 
sențiali ai dezvoltării intensive, efi
ciente. a economiei naționale in ac
tuala etapă; Dispunem’ in această 
privință de un program amplu, ela
borat din inițiativa și sub îndruma
rea directă a secretarului general al 
partidului, program, care prevede ca

MUREȘ : Suplimentar 
450 milioane kWh

Energeticienii de pe cele trei 
platforme ale întreprinderii e-
lectrocen.trale Mureș — Iernut, 
Fintinele și Tirnăveni"— care 
au scurtat cu peste 30 de zile 
perioada reparațiilor și moder
nizării turboagregatelor, rapor
tează că in perioada care a tre
cut din acest an au pulsat. în 
sistemul energetic național, in 
plus față de sarcinile de plan, 
450 milioane kWh energie elec
trică. (Gheorghe Giurgiu, cores
pondentul ..Scînteii").

BÎRLAD : Creșteri 
însemnate 

ale productivității
Acționind cu dăruire și spirit 

revoluționar, colectivele de oa
meni ai muncii din industria 
municipiului Birlad au reușit să 
sporească substanțial productivi
tatea muncii pe fiecare.lucrător. 
Cele mai bune rezultate au ob
ținut întreprinderea de produse 

• abrazive, întreprinderea de ele
mente pneumatice și aparate de 
măsură. întreprinderea de rul
menți și cea de confecții, care 
au și economisit, numai în a- 
ceastă lună, 216 000 kWh energie 
electrică și 111 tone combusti
bil convențional. (Petru Necula, 
corespondentul „Scinteii").

(Continuare in pag. a Ill-a)
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DEZARMAREA,REDUCEREA CHELTUIELILOR MILITARE
-cerințe de bază pentru depășirea crizei economice mondiale

„Uriașele cheltuieli pentru producerea armelor au o 
influență directă asupra situației economice generale, duc 
la înrăutățirea acesteia, la agravarea crizei economice 
mondiale, la creșterea șomajului, care a luat proporții 
uriașe, cum nu au fost niciodată, cu toate urmările 
privind nivelul de trai al oamenilor muncii, inclusiv 
din țările dezvoltate".

Oprirea cursei înarmărilor și trecerea la mă
suri efective de dezarmare, de reducere a buge
telor militare este una din problemele funda
mentale ale epocii noastre, deoarece realizarea 
unor asemenea deziderate ar însemna nu numai 
eliminarea riscului unei conflagrații cu conse
cințe catastrofale pentru întreaga suflare ome
nească, ci și o premisă de bază pentru soluțio
narea acutelor dificultăți economice și sociale 
ce se manifestă pe plan mondial. Căci, chiar 
atunci cind bombele nu explodează, cursa înar
mărilor are multiple efecte negative.

Astfel, este un fapt de netăgăduit că 
ÎNARMĂRILE, IMENSA RISIPĂ DE RESURSE 
FINANCIARE, MATERIALE SI UMANE PE CARE 
O COMPORTĂ PRODUCEREA ARSENALELOR 
MILITARE CONSTITUIE UNUL DIN PRINCI-

PALII FACTOR! CE AU DUS LA PRELUNGIREA 
Șl AGRAVAREA FĂRĂ PRECEDENT A CRIZEI 
ECONOMICE MONDIALE, CARE AFECTEAZĂ, 
ÎNTR-O MĂSURĂ MAI MARE SAU MAI MICĂ, 
TOATE STATELE LUMII.

Nu este întîmplător faptul că tocmai într-o 
perioadă în care în 
imens pentru înarmare, 
tele unei crize de o
SE POATE SPUNE CĂ TOATE FENOMENELE 
MAJORE LEGATE DE ACTUALA CRIZĂ - RE
CESIUNE, ȘOMAJ, INFLAȚIE, DEZECHILIBRE 
IN BALANȚELE COMERCIALE SI DE PLĂTI 
ETC. - SINT INSEPARABIL LEGATE DE SUS
TRAGEREA DIN CIRCUITUL PRODUCTIV A 
UNOR URIASF. RESURSE.

lume se cheltuiește 
omenirea suferă efec- 

asemenea amploare.

HS

Publicam în pagina a 6-a un comentariu pe aceastâ tema

Someșului,
toamna

In ultimii ani, la întreprinderea mecanica din Timișoara a avut loc un proces intens de înnoire și modernizare a 
producției. Ca urmare, in prezent, aici se fabrică diferite utilaje miniere, excavatoare pentru lucrări de îmbunătățiri 
funciare, combine de inaintere în steril, mașini de stivuit și haldat in depozitele de cărbune ș.a. în fotografie : 
ultimele pregătiri care se fac pentru finalizarea și livrarea unyi nou excavator pentru lucrări de îmbunătățiri funciare

Hotăririle Congresului al XIII-lea 
al partidului, ideile 'si orientările de 
mare valoare principială si practică 
cuprinse in cuvintările tovarășului 
Nicolae Ceausescu alcătuiesc progra
mul de muncă si -acțiune al parti
dului. ăl întregului popor pentru 
perioada actuală, ca și pentru anii 
ce vin. Un program de muncă struc
turat corespunzător potențialului 
uman și material al națiunii noastre 
socialiste, un program pe măsura 
marilor imperative ale timpului pe 
care il străbatem. Din prevederile 
sale se desprinde cu limpezime fap
tul că in actuala etapă de dezvol
tare poporul nostru iși propune țe
luri și obiective realiste, menite să 
asigure o deplină punere in valoare 
a energiilor .sale creatoare, a bazei 
tehnico-materiale create in anii so
cialismului. a experienței uriașe 
acumulate pină acum de națiunea 
noastră in edificarea noii orinduiri 
pe pămîntul patriei.

Amplitudinea și măreția obiecti
velor pe care și le-a propus poporul 
pentru perioada actuală impun — 
asa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — întărirea con
tinuă 4 rolului conducător al parti
dului in viața politică si social-eco- 
nomică a țării. Aceasta Înseamnă, 
practic, întărirea și perfecționarea 
rolului conducător al fiecărei orga
nizații de partid, afirmarea lor pu
ternică drept nuclee dinamizatoare 
ale colectivelor muncitorești, impli
carea mai hotărită a fiecărui acti
vist de partid: a fiecărui comunist 
in lupta și munca pentru infăptui-

rea programelor adoptate, știut fiind 
că. așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceatișeseu. partidul este 
astfel' cum sint membrii săi. că for
ța partidului nostru stă in fond in 
tăria celor care-1 alcătuiesc*,  in ca
pacitatea lor de a mobiliza energiile 
colectivelor din care fac parte.

Orientările fundamentale ale creș
terii noastre economice actuale — 
modernizarea structurilor productive, 
ridicarea nivelului tehnic si calita
tiv. valorificarea superioară a ma
teriilor prime, resurselor energetice 
si muncii sociale, sporirea continuă 
a competitivității produselor româ
nești. creșterea productivității mun
cii. reducerea simțitoare a consumu
rilor materiale și energetice — cre
ează un vast cimp de acțiune pentru 
activiștii de partid, pentru toate ca
drele de conducere, pentru toți co
muniștii. care trebuie să se afirme 
și mai puternic drept consecvenți 
căutători și purtători ai noului, ai 
progresului tehnic. Altfel spus, in 
fiecare întreprindere, schelă petro
lieră. mină, șantier de construcții, 
pretutindeni, comuniștii trebuie să 
fie promotorii unui climat de mun
că dinamică, eficientă, caracterizat 
prin receptivitate și deschidere față 
de nou. prin vie rezonanță fată de 
propunerea înnoitoare, aptă să mar
cheze un pas înainte fată de vechile 
metode și tehnologii de lucru, să 
crească productivitatea muncii, să 
asigure o utilizare mai judicioasă, 
o valorificare mai înaltă a mate
riilor prime, energiei si combustibi

lul ; la fiecare loc de muncă, avind

în frunte pe comuniști, trebuie pur
tată o necontenită, bătălie împotriva 
rutinei, a gindirii osificate, tributare 
principiului mersului numai pe. căi 
bătătorite, ca și împotriva stării de 
autdmulțuniire';
muncă, avînd în frunte 
niști. trebuie
bătălie pentru ca să se afirme pu
ternic gindirea economica inaintată. 
ăpiritul gospodăresc, inițiativa mun
citorească creatoare. Dat fiind că 
strategia dezvoltării noastre actuale 
isi asociază, ca un element funda
mental. știința, cuceririle revoluției 

conturează cu 
marile 'îndatoriri ale or- 
organizațiilor de partid 
larg cimp de afirmare 

tehnic, de a se afla la

ia fiecare Ioc de' 
be comu- 

purlată o stăruitoare

știința, 
tehnico-științifice. 
limpezime 
ganelor si 
de a crea 
progresului 
pupitrul de comandă al perfecționă
rii pregătirii profesionale si creșterii 
calificării oamenilor muncii din fie
care unitate economică, al înarmării 
lor cu înalte cunoștințe de speciali
tate.

Traversăm, totodată, un timp ca
racterizat printr-o efervescentă poli
tică fără egal : săptămină de săptă- 
mină și lună de lună, cronica vieții 
social-politice a tării înscrie nume
roase evenimente 
implicații asupra 
nomico-sociale a 
mersului nostru 
te spre culmile 
liste și comuniste. Deosebit, de com
plex și nu o dată contradictoriu

Silvan ACHIM

marcante. eu largi 
dezvoltării eco- 
patriei. 
neabătut 

civilizației
asupra 
înain- 
socia-

motia, emoția mai ales îmi 
tulbură sufletul, căci iată, 
in toamna impletoșată de 

roade, cind lumina aurie se fil
trează printre ramurile încăr
cate ale merilor, cind in văz
duh se ridică mirosul amărui 
și-ntomnat, iar diminețile-și re
varsă sfiiciunea răcoroasă din
spre munte, călătoresc iar pe 
valea Someșului, de la ,Rodna 
Veche la Năsăud, pe drumul co
pilăriei mele.

Sigur că acum îl văd altfel, 
nu cu ochii uimiți ai copilului, 
interesată de cifre și repere eco
nomice. de realitate concretizată 
in fapte de muncă ale prezen
tului continuu ; sigur că aburul 
copilăriei a rămas undeva. îna
poi. intr-un album prăfos si 
melancolic. Si totuși, chiar con- 
templind, chiar urmărind cu cre
ionul pe hirtie. chiar ascultind 
cu ureche de reporter relatările 
convingătoare, copilul care am

Etica autodepășirii
1 • repcrțâje.;*  însemnări’ •

.întrebuințăm adesea acești doi ter
meni — știința și cultura — ca pe o 
sintagmă. în ce măsură ar trebui să 
ne revizuim obișnuința și in ce mă
sura ar trebui s-o redobindim la un 
nivel superior de pătrundere a În
dreptățirii ei ?

Amendată, cu toată hotărîrea, se 
cuvine înțelegerea îngustă, limitati
vă, atit a „științei", cit mai cu sea
mă a „culturii". O anume tradiție 
pozitivistă a redus știința la citeva 
științe doar, presupuse numai ele a 
fi „exacte". Temeiul acestei restrin- 
geri l-a constituit concepția mecani
că despre adevărul urmărit. S-a pu
tut ajunge, in acest fel, și la iz’olarea 
științei de filozofie, și la golirea dis
ciplinelor sociale sau umane de ros
tul lor științific. La antipod, cultura 
a trebuit să se mulțumească numai 
cu materii de proveniență și natură 
„direct" umane, interpretate in plus, 
nu o dată, in termeni spiritualiști. 
Cultura, intr-o asemenea inversă 
operație restrictivă, a fost identifi
cată precumpănitor cu arta, ca și cu 
o filozofie plutind in sfere spirituale 
cit mai subiective, și eterate. Carac
teristică acestui punct de vedere ră- 
mine contrapunerea „cultură"-..civi
lizație", ca departajind cu stringență 
tot ce ar aparține : 
ceea ce s-ar reduce 
teriali.

Amintitele, puncte 
laterale au reflectat 
teralitate de fapt, rezultată din stric
te diviziuni intre munci, stare pe 
care justifieînd-o au mai și agra
vat-o. In spațiul vest-european și 
nord-american acest fel al lucrurilor 
de a fi și de a fi concepute" a tra
versat cea de-a doua jumătate din 
secolul trecut, cu prelungiri și in 
secolul nostru ; în alte părți ale lu
mii, rupturile s-au putut menține in 
variantele lor tradiționale chiar pină 
și mai tirziu. Condiția depășirii lor 
era complexă, fiindcă in realitate 
era înrădăcinată pe de o parte in re
voluția științifică-tehnică, iar pe de 
altă parte in revoluția socială, de tip 
socialist. Complexitatea situației 
avea să se datoreze și desincroniză-

spiritului de tot 
: la factori ma

de vedere uni- 
o anume unila-

rilor dintre aceste două șiruri de 
înnoiri, in diferitele, zone ale lumii.

Oricum însă, și revoluția științifi
că-tehnică, și revoluția socială — cu 
atit mai mult in cazurile strinsei lor 
îmbinări — au obligat la o viziune 
radical schimbată asupra culturii și 
a componentei sale științifice. Chiar 
o privire fugară asupra conceptului 
de „revoluție științifică-tehnică" e 
suficienta pentru a valida osmoza 
celor două laturi, aflate pe vremuri 
intr-o relativă independență sau fă
țișă ostilitate reciprocă, 
tehnic bazat pe înalte 
diverselor științe atestă inseparabi- 
litatea dintre factorii materiali și cei 
spirituali. Un reflex al acestei osmo
ze este obligația creșterii nivelului 
de competența in toate sectoarele 
rezervate pe vremuri „muncii bru
te". Fiecare muncă devine o profe
sie și pretinde profesionalitate. în 
acest urcuș muncitorul poate ajunge 
inginer, iar țăranul — agronom, fie
care apt pentru saturarea activități
lor lui de o din ce in ce mai bogată 
substanță intelectuală. Cele mai fe
lurite științe ajung să pătrundă cele 
mai variate segmente ale practicii 
productive. Dar, tocmai de aceea, nu 
mai avem vreo îndreptățire să refu
zăm prqcesului și produsului civili— 
zatoric însemnele culturii. Anume, 
sub oblăduirea „omului cult" se îm
plinește și se va implini pină la ca
păt civilizația științifică-tehnică.

Pentru ca omul să se poată angaja 
pe acest urcuș civilizatoric-cultural, 
el are insă nevoie stringentă de co
respunzătoare condiții sociale. Revo
luția socială urmărește anume să-l 
elibereze din fosta lui condiție, în
tre altele aservită și diviziunii coer
citive a diferitelor munci. Iată și 
motivul pentru care revoluția socia
listă — inclusiv sau mai ales in țări ' 
civilizatoric rămase în urmă — și-a 
propus, printre sarcinile ei priorita
re, o înnoire radicală in sfera cul
turii. Potrivit insă viziunii sale 
globale, revoluția a extins „cultura",

Orașul clădit
pe umerii uzinei

Progresul
cuceriri ale

Ion IANOȘ1
(Continuare in pag. a IV-a)

■ loan Ciocan, secretarul 
comitetului de partid al în
treprinderii mecanice, a 
venit la Cugir la citeva 
luni după naționalizare, in 
toamna anului 1948. A ve
nit din Valea -Jiului și s-a 
înscris la școala medie teh
nică. atunci înființată. în
treprinderea avea nevoie 
de cadre și a început să le 
pregătească temeinic. Pri
ma promoție de absolvenți 
ai școlii a fost risipită in 
întreprindere. loan Ciocan 
a ajuns la sculărie. De a- 
tunci, viața sa 
sțrins legată de 
oraș.

— Am lucrat la 
primelor mașini 
„Casnica" — ne 
loan Ciocan. Apoi, premie
rele industriale s-au succe
dat intr-un ritm din ce in 
ce mai accelerat. Adevă
rata dezvoltare și moder
nizare a întreprinderii a 
inceput insă după Congre
sul al IX-lea al partidului. 
S-au construit fabrici noi 
in cadrul întreprinderii, au 
fost concepute și puse in 
practică fluxuri tehnologi
ce .de mare productivitate, 
cu un grad tot mai ridicat 
de mecanizare și automati
zare. Numai in ultimii 
10 ani. ca urmare a sarci
nilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu colecti
vului nostru cu prilejul vi
zitelor de lucru efectuate 
în unitate, producția indus
trială a întreprinderii s-a 
triplat iar productivitatea

a rămas 
uzină si

montajul 
de cusut 

spune

muncii a crescut de 2,2 ori. 
In fine, acum avem 
peste 70 de zile avans in 
îndeplinirea prevederilor 
actualului cincinal.

Acestea ar fi cifrele. O 
parte numai. Un eșantion 
care pune în lumină un 
fapt cunoscut : la Cugir se 
muncește cu sirg. cu talent 
și ambiție. Așa au ajuns 
produsele întreprinderii 
mecanice Cugir să fie ex
portate în 62 de țări de pe
toate continentele. Cugirul, 
comună incă acum un sfert 
de veac, iși trimite produ
sele pe la marile tîrguri, la 
Osaka. Barcelona. Leipzig. 
Lucru la care nici nu s-a 
gindit cindva tatăl subin- 
ginerului Ilie Rusu junior.

Fiul face parte din noua 
generație a 
muncitoresc, 
tradiție era 
Probabil că de aceea tatăl 
său l-a luat de mină și i-a 
arătat sculărîa. Tradiția 
trebuia păstrată. întărită și 
în familie. La vremea în
vățăturii, Ilie Rusu junior 
a urmat școala profesiona
lă. liceul industrial, facul
tatea serală de subingineri. 
Unde a făcut atîtea școli? 
în Cugir, firește.

— în sculărie am intrat 
ca ucenic și am rămas — 
ni se destăinuie subingine- 
rul. Acum, desigur, 
lăria e alta, dar a rămas 
inima uzinei. Calitatea ma- 
șinilor-unelte realizate la 
Cugir. a celorlalte produse, 
depinde de sculele, dispo-

(Continuare in pag. a iî-a)
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colectivului 
O frumoasă 
in formare.

scu-

zitivele verificatoarele
realizate de noi. De aceea, 
la sculărie lucrează multi 
subingineri. iar alții ur
mează cursurile facultății. 
In această toamnă, zece 
oameni de la sculărie au 
devenit studenți la Institu
tul de subingineri înființat 
pe lingă întreprindere.

Cineva spunea că etapele 
de dezvoltare ale întreprin
derii se pot afla după nu
mărul ansamblurilor de 
locuințe construite în oraș. 
Se certifică astfel fireasca 
îngemănare a orașului si 
uzinei, cele două jumătăți 
fără de care Cugirul nu ar 
fi ceea ce este, tinără și 
mindră citadelă a con
structorilor de mașini. Nu 
întimplăior dezvoltarea o- 
rașului, construcția orașu
lui au început de la porțile 
uzinei, in fața cărora 
mutat, semnificativ, 
măria. Șoseaua care

a

s-a 
pri- 
din-

spre Cimpul Piinii intră in 
Cugir are de o parte uzina 
și de cealaltă orașul. Tină- 
rul oraș care nu are încă 
sfertul de veac.

— In acest an am dat in 
folosință 223 apartamente, 
și diverse spații comer
ciale și prestatoare de ser
vicii. ne spune Gheorghe 
Munteanu. primarul orașu
lui. Acum ne pregătim 
pentru inaugurarea unui 
cinematograf cu 500 de 

Orașul nostru este 
Din nerăbdarea fi- 
a localnicilor de a-l 
tot mai înnoit și

locuri, 
tinăr.
rească 
vedea 
bine gospodărit s-a conso
lidat tradiția participării 
acestora la ridicarea edifi
ciilor social-culturale. A- 
proape că nu este bloc de 
locuințe, magazin, școală 
sau grădiniță la înălțarea 
cărora oamenii uzinei să 
nu pună mina. Pină in pre-

zent, valoarea lucrărilor 
realizate eu sprijinul cetă
țenilor este de 
lei.

îl ascultăm 
vorbind despre 
cu mindrie 
Despre Cugirul in care, 
anii fertili ai 
Ceaușescu. s-au construit 
4 200 de apartamente, 
6 școli generale și licee, 
12 300 mp spații comercia
le. un club muncitoresc, 
poștă, hotelul „Drăgana". 
Despre Cugirul care a 
crescut cu repeziciune, 
transformind ulițele pră
foase 
struit 
Străzi 
drese

45 milioane

pe primar 
orașul său 

și dragoste, 
in 

Epocii

in străzi și a con- 
străzi noi, moderne, 
noi, cu tot atitea a- 
noi la care trăiesc

oamenii uzinei. harnicii 
constructori de mașini.

Stefan D1N1CA 
corespondentul „Scînteii”

fost iși ițește pe ici. pe colo 
chipul șugubăț ori suride nos
talgic.

La Rodna Veche, locul\luptei 
cu muntele, il regăsesc pe ingi
nerul Igor Bădașcu, directorul 
marii exploatări ntinier'e. El 
mi-a inspirat primele compuneri 
patetice. Era, ce-i drept, un erou 
comunist model. Puterea de 
muncă, de implicare, tenacitatea, 
perseverenta, omenia lui mă aju
tau totdeauna cind aveahi de 
scris o temă cu multe epitete. A 
rămas același om de excepție. 
Sigur, o temă perfectă pentru 
o compunere perfectă I scrisă 
de-o altă fetită cu codite. Tot 
aici, la Rodna, printre blocuri și 
zeci de autobasculante încărca
te cu minereu, primarul comu
nei, tovarășul Pompei St'rimbu, 
și șeful ocolului silvic, un! mare 
îndrăgostit de pădure. Gh\ Be- 
cheanu, îmi arată noua Rodna, 
desfășurate sub ochii mei uimiți, 

miraculoasele cifre ale creș- 
rii. I .
La citiva kilometri de Rodna,

la Anieș. o secție de exploatare 
a fructelor de pădure, aflată in 
grija unui remarcabil gospodar, 
cu spirit organizator : tovarășul 
Gheorghe Voicu. Decor : coșuri 
imense de răchită, damigene, bu
toaie cu duiumul, canistre, va
luri de afine, coarne, mure, si
ropuri savante, uleiuri de cetină, 
mirosuri de jneăpăn. Un răsfăț 
al culorilor și-al miresmelor. O 
atmosferă de-a dreptul poeti- 
cească. Dar și o reală posibili
tate de valorificare a forței de 
muncă din zonă și-a darurilor 
pe care ni le face pădurea. 
Anieșul este un loc de poveste. 
Case gospodărești străjuite de 
verdele molizilor. Statia de flo- 
tafie a minereului coborit din 
munți, de la Valea Blaznei, de 
la Făget. Stive de lemn, dungi 
subțiratice de lumină amirosind 
a brad. Duhul muntelui 
rind pe potecile toamnei, 
unde-aș fi, o parte din
mea se află acolo. Locul copilă
riei trăiește in noi cu o putere 
neasemuită, de neinlocuit.

lnaintind pe firul apei, ajunși 
la Maieru, „cuibul visurilor" lui 
Liviu Rebreanu, vatră de conti
nuitate românească, depozitar 
de tradiție și de obiceiuri popu
lare păstrate, neștirbite, leagăn 
de cintec transilvan. Apoi Sin- 
georz-Băi, oraș de-adevăratelea 
azi și renumită stațiune bal
neoclimaterică. Feldru Nepos, 
llva Mică. Rebrișoara. și-n sfir- 
șit la confluenta Parvei cu So
meșul o secție minieră nouă de

cobo-
Ori- 

inima

Cleopatra 1ORINȚIU
(Continuare in pag. a II-a)
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ADUNĂRI GENERALE ANUALE PENTRU DĂRI DE SEAMĂ 

ÎN ORGANIZAȚIILE DE PARTID
a

întărirea exigenței comuniste
— premisă a îmbunătățirii activității 

de producție
...Platforma oțelăriel electrice nr. 

1 de la Combinatul siderurgic Hu
nedoara. Ne aflăm in preajma insta
lației de tratare a oțelului in afara 
cuptorului, prima de acest gen con
struită în țara noastră cu aportul 
unor reputați specialiști. întregul 
proces este condus de tinărul sub- 
inginer Nicolae Oargă, secretarul co
mitetului de partid din secție. Răs- 
pindind o temperatură ridicată in 
jur. recipientul cu oala de turnare 
— de aproape 50 tone pe șarjă — 
este manevrat cu maximă atenție. 
Cu ajutorul unei instalații originale, 
realizată după concepție hunedorea- 
nă, prin autodotare, se introduce 
aluminiul in oala de turnare și în
cepe operația de barbotare. Un oțe- 
lar ia temperatura șarjei : 1 605
grade. Prin comenzi scurte, procesul 
tehnologic este condus in așa fel încit 
temperatura să aibă gradele prevă
zute pentru șarja respectivă — 1 590. 
Șarjă înscrisă perfect în grafic, des
tinată fabricării sapelor de foraj din 
industria petrolieră.

— Cu ajutorul acestei moderne In
stalații, la care se obțin cele mai 
bune randamente din țară, expe
diem laminoarelor numai oțel de ca
litate superioară, destinat unor ra
muri de virf ale economiei naționale, 
precum și unor parteneri externi, 
precizează tinărul subinginer.

Pe unii dintre oamenii de la acest 
loc de muncă, pe secretarul comite
tului de partid din secție aveam 
să-i mai întîlnim în acea zi la adu
narea generală anuală pentru dare 
de seamă a organizației de bază din 
schimbul D de la oțelăria electrică 
nr. 1 a combinatului siderurgic. Des
fășurată într-un climat de puternică 
angajare comunistă, adunarea a exa
minat profund, in spirit critic șl 
autocritic, cum au acționat membrii 
biroului organizației de bază, toți 
comuniștii pentru îndeplinirea pla
nului de măsuri adoptat la prece
denta adunare de dare de seamă și 
alegeri, a sarcinilor de creștere a 
producției de metal, precum și pen
tru pregătirea in cele mai bune con
diții a producției anului viitor.

în darea de seamă prezentată de 
secretarul biroului organizației de 
bază, loan Keresteș, tn intervențiile 
lor, comuniștii au situat in centrul 
etenției modul in care biroul orga
nizației de bază, toți membrii da 
partid au participat, prin formele 
specifice muncii politico-organizato- 
rice, la antrenarea întregului colec
tiv al secției la o activitate econo
mică eficientă, de calitate. Comu
niștii. Ion Mărginean, Teodor Moldo
van, Constantin Chițoiu, Ion Baci,

Gheorghe Perța șl alții au înfățișat 
pe larg acțiunile întreprinse de or
ganizația de partid, de comuniști, în 
vederea desfășurării in cele mai bune 
condiții a întregului proces tehnolo
gic pentru obținerea unei producții 
superioare de oțel.

Analizind periodic în adunările 
generale felul in care se asigură 
funcționarea la întreaga capacitate 
a tuturor instalațiilor siderurgice, 
participarea comuniștilor la îndepli
nirea planului de producție, biroul 
organizației de bază a antrenat 
un însemnat număr de cadre 
tehnico-inginerești și muncitori spe
cialiști la rezolvarea tuturor proble
melor pe care le ridică sporirea 
producției de oțel și realizarea in
tegrală a sarcinilor de plan. Prin

însemnări de ia oțelăria 
nr. 1 a Combinatului 
siderurgic Hunedoara

munca plină de pasiune și compe
tență a unor membri de partid — 
tehnicieni, ingineri, muncitori spe
cialiști, maiștri — au fost asimilate 
în acest an mal mult de zece mărci 
de oțeluri cu caracteristici superioare, 
destinate unor ramuri importante 
ale economiei naționale. Prelucrarea 
datelor din fișele pentru șarjă și 
întocmirea buletinelor de calitate pe 
calculatorul electronic, construirea 
unei instalații pentru introducerea 
aluminiului în oala de turnare și a 
două vagoane termo pentru hala de 
pregătire, care contribuie la îmbu
nătățirea calității oțelului și redu
cerea ciclului de transport, reprezintă 
contribuții importante ale activității 
desfășurate de organizația de bază, 
de comuniști pentru sporirea pro
ductivității muncii, pentru creșterea 
eficientei economice.

întrucît o parte însemnată din co
muniștii acestei organizații de bază 
execută lucrări de întreținere și re
parații, participant!! la adunare s-au 
referit și la această importantă ac
tivitate prin care se asigură practic 
buna desfășurare a întregului proces 
tehnologic. Cu justificată mindrie au 
vorbit‘comuniștii Gheorghe Mando- 
cescu, Gheorghe Deda și loan Deac 
despre reparațiile capitale și revi
ziile de bună calitate efectuate la 
cuptoarele de 20 tone pe șarjă, des
pre asigurarea funcționării la pa
rametrii proiectați a instalației de

tratare a oțelului In afara cuptorului
— cea mai bună și eficientă insta
lație de acest gen din țară, cu aju
torul căreia se obține o largă gamă 
de oteluri de calitate superioară.

Pentru a determina ridicarea Ia un 
nivel calitativ superior a întregii 
activități politico-organizatorice, in 
vederea înfăptuirii obiectivelor ce re
vin colectivului de la oțelăria elec
trică nr. 1 în aceste ultime luni ale 
anului și pregătirii tuturor condițiilor 
pentru realizarea sarcinilor de plan 
pe primul an al viitorului cincinal, 
în adunare s-au stabilit — concre
tizate intr-un bogat plan de măsuri
— direcțiile de acțiune ale muncii 
biroului organizației de bază, ale 
comuniștilor, in etapa următoare. 
Totodată, s-a criticat în mod îndrep
tățit faptul că uneori se folosesc 
materiale de slabă calitate la între
ținerea și repararea instalațiilor și 
utilajelor siderurgice, cerindu-se con
ducerii secției să ia grabnic măsu
rile necesare pentru a se putea asi
gura efectuarea numai de lucrări de 
bună calitate. S-au făcut, de ase
menea, referiri autocritice privitoare 
la deficiențele in organizarea și 
desfășurarea unor reparații sau în
trețineri, precum șl la nerespectarea, 
tn anumite cazuri, a termenelor pre
văzute pentru începerea acestor ope
rații.

în scopul îndeplinirii Integrale a 
planului pe anul viitor — care pre
vede realizarea unor Importante 
cantități de oțel de calitate superi
oară, cu înalte caracteristici tehnice
— comuniștii și-au propus să aducă 
noi perfecționări proceselor tehnolo
gice de elaborare a șarjelor, tn con
dițiile de calitate prevăzute, și au 
cerut întocmirea încă de pe acum a 
unui program judicios de realizare a 
Întreținerilor șl reparațiilor fiecărui 
cuptor electric și utilaj siderurgic, cu 
date și responsabilități precise. în 
același timp, el au solicitat condu
cerii tehnice a combinatului să do
teze secția cu o nouă macara și să 
asigure în cantitățile prevăzute ma
teriile prime necesare bunei desfă
șurări a procesului de producție.

Adunarea generală a organizației 
de bază din schimbul D de la oțe
lăria electrică nr. I a Combinatului 
siderurgic Hunedoara a ilustrat ho- 
tărîrea comuniștilor de a mobiliza 
puternic toate forțele colectivului de 
aici pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan pe acest an și a 
celor din primul an al viitorului 
cincinal

Sabin CERBU
corespondentul „Sclnteli*

HOTĂRÎRILE CONGRESULUI CONSILIILOR POPULARE 

DE PE AGENDA DE LUCRU - ÎN PRACTICA SOCIALĂ

An de an, prestările de servicii din mediul rural au cunoscut o per
manentă extindere și diversificare, in concordanță cu dezvoltarea gene
rală a țării. Pentru viitorul cincinal sint prevăzute ritmuri mal impetuoase, 
dezvoltarea acestor prestări de servicii constituind una din căile im
portante de transformare a fiecărei comune intr-un centru puternic al 

aconstrucției socialiste, așa cum cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu

fn cuvintarea la cel de-al 
lare.

Intre județele cu ritmurile 
de- servicii la' sg te se va 
Cum se va proceda, care 
acestei creșteri ?

treileo Congres al consiliilor popu-

afla 
sini

mai ridicate de dezvoltare a prestărilor 
in viitorul cincinal și județul Mehedinți, 
căile cele mai eficiente de realizare a

Cunoașterea cerințelor 
populației — la baza dez
voltării serviciilor. Din dialogul 
cu factori de răspundere de la con
siliul popular județean și de la uniu
nea județeană a cooperației de pro
ducție, achiziții și desfacere a măr
furilor (UJECOOP), precum șl din- 
tr-o investigație proprie in mai mul
te comune din județ a reieșit că 
principala direcție in care trebuie ac
ționai privește, in primul rind, cu
noașterea cit mai exactă a cererii 
populației, adaptarea ofertei unități
lor prestatoare la solicitările cetățe
nilor. Este relevantă sub acest aspect 
experiența comunei 
primar, Dumitru 
Bălăci, ne destăi
nuia astfel „se
cretul" bunelor 
rezultate in do
meniul prestări
lor de servicii :

— Comuna noas
tră nu este prea 
mare, incit și 
fără studierea ce
rerii am fi pu
tut spune că știm 
ce le trebuie con
sătenilor. Noi 
Insă am renun
țat de cițiva ani 
la cunoașterea „< . 
necesităților satului, iar 
țațele bune n-au intirziat să a- 
pară. De fapt, acum nici n-ar mai 
fi posibil să procedăm altfel. Avind 
deja 17 ................................
voie de 
țărilor, 
toare a 
unități, 
de cauză care din noile propuneri ala 
cetățenilor să fie înfăptuite cu priori
tate si de care prestator anume.

Sint preocupări care au făcut ca In 
comuna Oprișor prestările de servicii 
să cunoască o dezvoltare armonioasă, 
fiecare prestator optînd și fiind în
drumat de consiliul popular spre a- 
crie servicii pentru care există for
ța de muncă și materialele necesare, 
ceea ce duce in final la realizarea 
unor coeficienți satisfăcători de ren
tabilitate. In acest spirit se discută a- 
cum cine să tnfiinteze un „auto-ser- 
vice", solicitat de cei 150 posesori de 
autoturisme din comună : consiliul 
popular sau cooperația ? Răspunsul 
tl va da comisia permanentă de re
sort printr-un studiu pe această 
temă, după ce se va consulta cu ce
tățenii și se va interesa de experlen- * 
ța altor comune.

La sediul cooperativei de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfuri
lor constatăm același interes pentru 
cunoașterea cererii, pentru corelarea 
ri cu oferta unităților prestatoare. 
„Vom înființa la cererea cetățenilor, 
ne spune președintele cooperativei.

Oprișor, al cărei

Marin Prodan, un atelier de reparat 
obiecte de uz casnic și o coafură". 
Întrebăm ce se va intimpla dacă u- 
nitatea de coafură 
triă, dacă nu va fi 
ce în alte comune 
zerve in această 
probabil, ne răspunde Interlocutorul. 
Dar într-un asemenea caz vom re
curge la policalificare, oferind în a- 
ceeasl unitate și alte servicii. Da, 
căci satul de azi e cu totul altul, iar 
cerințele încep să fie Și aici ca la 
oraș".

Un astfel de răspuns nu poate mira 
— chiar dacă aproape toată forța de 
muncă din comună lucrează în agri
cultură — știut fiind că în satele 
noastre sint necesare șl asemenea

să se mai desființeze crol-

nu va avea clien- 
rentabilă, deoare- 
B-au formulat re- 
privință. „Puțin

o
torie. La consiliul popular, aceeași 
stare de spirit : vicepreședintele Ni
colae Stanciu cnosidera. in discuția 
avută, că ar trebui să se extindă sec
torul de transport, deși acesta este 
mai bine reprezentat in comună. Ni
mic despre alte servicii, cu desăvir- 
șire absente, despre planurile și pro
gramele consiliului popular, ale co
operației, ale cooperativei agricole, 
despre propunerile cetățenilor. Ni
mic, pentru că propunerile cetățeni
lor au rămas simple Însemnări pe 
hirtle.-uitate în sertarele indiferentei.

Am intîlnit asemenea ipostaze și în 
alte localități. De altfel, la ora ac
tuală în 22 de comune mehedintene 
funcționează doar cîteva unități pres

din urmă și noua secție de prestări 
a cooperativei agricole au făcut ca 
intr-o comună de oameni gospodari — 
Pristol — oferta de servicii a coope
rației să înregistreze o scădere de Ia 
an la an. Și exemplul nu este, din 
păcate, singular. El demonstrează că 
dezvoltarea serviciilor are de suferit 
în acrie comune în care consiliile 
populare nu și-au înțeles incă răs
punderile ce le revin în acest sector 
de activitate, anume de a asigura 
coordonarea tuturor prestatorilor, de 
n întrona spiritul do conlucrare din
tre ei.

Din păcate și la nivel de județ se 
manifestă unele practici asemănătoa
re. Astfel, la secția de planifica
re și dezvoltare a

EXTINDEREA PRESTĂRILOR DE SERVICII
ATRIBUT AL CREȘTERII CĂUTĂRI VIEțII LA SATE

Ancheta „Scinteii" în județul Mehedinți

,după ureche" a 
rezul-

profile de servicii, este ne- 
o cunoaștere exactă a solici- 
de o prevedere corespunză- 
Implicatiilor înființării de. noi 
spre a decide In cunoștință

servicii ce apropie nivelul de trai de 
la sate de cri din mediul urban. Fără 
a tl uitate insă serviciile tradiționale. 
De aceea, la Oprișor, pe lingă uni
tățile de reparații radio-trievizoare și 
casetofoane. tricotaje, frizerie și 
croitorie se păstrează și cele de rotă- 
rle. fierărie — de notat că acestea a- 
parțin cooperativei agricola — dul- 
gherie, cojocărie șl altele

In mod firesc, volumul ofertei de 
servicii — de peste 600 iei pe locui
tor — s-a reflectat șl in bugetul con
siliului popular, a cărui autofinan
țare trebuie pusă tn legătură directă 
și cu preocupările pentru dezvoltarea 
prestărilor de servicii.

tatoare de servicii cu o ofertă afla
tă cu mult sub cerințele populației. 
Din cauza dezinteresului unora din
tre organizatorii de servicii în satele 
județului Mehedinți, in loc să se în
ființeze noi unități s-a desființat o 
parte din 
nul trecut 
150 unități

crie existente. Numai a- 
s-au desființat aproape 
din rețeaua UJECOOP.

Unde
conlucra*

tn unele din
nu ne-a fra

Experiențele bune se cer 
generalizate. Am Prezentat ex* 
periența comunei Oprișor șl din mo
tivul că rezultatele sale nu pot fi 
prea frecvent intilnite la ora actuală 
în județul Mehedinți, tn multe locuri, 
tn loc de rezultate sint prezen
tate... scuze și invocări de așa-zise 
„cauze obiective". Cum am intîlnit in 
comuna Hinova, tn care cooperația 
are doar două unități de prestări-ser- 
vicii, cu o ofertă anuală de numai 
64 lei. tn medie, pe locuitor.

Discuția 
operativei 
obiective" 
zultate, ci 
noasterea necesităților sătenilor, pen
tru rentabilizarea unităților — ceea 
ce a tăcut, de pildă, ca anul acesta

purtată la conducerea co- 
a relevat că nu „cauzele 
stau la baza slabelor re- 
llpsa de inferez pentru cu-

nu există coordo' 
nare, lipsește... 
rea. Trebuie spus că 
comunele mehedințene
pat atit necunoașterea realităților, 
nestudierea cererii, cit lipsa de con
lucrare dintre prestatori. Din această 
cauză s-a ajuns în unele comune Ia 
dublarea unor unități, din care cauză 
cel puțin una dintre ele devine ne
rentabilă — exemplul sifonăriilor din 
Malovăț. Hinova, Pristol — In timp 
ce alte unități, necesare si solicitate 
de cetățeni, nu sint avute In vedere 
de nimeni. O situație la fel de nefi
rească. generată de lipsa de conlu
crare dintre prestatorii de servicii, am 
Intîlnit in comuna Căzănești. unde de 
mai multi ani de zile cooperația si 
primăria nu s-au hotărît ce unități 
să Înființeze și in care sate anume. 
Din care motiv, la ora actuală, oferta 
anuală de servicii a cooperației din 
comună nu depășește nivelul de... I 
leu pe locuitor 1

Neînțelegeri conluncturale tntre 
primărie și cooperație, între aceasta

consiliului popu
lar județean ni 
se spune că uni
unile județene 
ale cooperației e- 
laborează planuri 
proprii, pe care 
însă nimeni nu 
le coordonează os 
plan, local. Nu 
are cine ? Dim
potrivă. Aceasta 
este doar una 
dintre atribuțiile 
de bază ale con
siliului județean 
pentru coordo
narea și îndru

marea activității de aprovizionare și 
prestare de servicii către popu
lație. Numai că, așa cum ne 
spunea .secretarul comitetului exe
cutiv al. consiliului popular. Petre 

. Trancotescu, acest consiliu nu și-a 
desfășurat in mod corespunzător ac
tivitatea. cri puțin in domeniul ana
lizat.

Este adevărat, tn luna mai a a- 
cestui an. comitetul executiv al con
siliului popular județean a întreprins 
o analiză privind industria mică si 
prestările de servicii, prilej cu care 
au fost trasate o serie de sarcini tu
turor factorilor cu răspunderi in a- 
ceste domenii, pentru îmbunătățirea 
activității lor, dar, multe dintre ris 
continuă să se afle în stadiul de pro
iect cu caracter general, nefinalizat.

Sint fapte, realități care impun o 
rapidă schimbare de optică. Trebuie 
astfel înțeleasă mai clar dubla im
portantă a extinderii serviciilor la 
sate, atît pentru a se răspunde so
licitărilor cetățenilor, a le înlesni sa
tisfacerea unor nevoi, a le economisi 
timpul deplasării la orașe — rit și 
potrivit interesului general al socie
tății, obligațiilor generalizării princi
piilor de autofinanțare a activității 
administrative pe plan local, care își 
au in dezvoltarea acestor servicii un 
bogat și permanent izvor.

marea activității

Ion MARIN 
VirtjiI TĂTARU 
corespondentul „Scinteii*

A mobiliza energiile oamenilor 
muncii - sarcină esențială 
a activității de propagandă

antoni noștri - coresponaențu noștri

(Urmare din pag. 1) 
este, de asemenea, cursul vieții 
politice internaționale. Această multi
tudine de evenimente, bogăția sem
nificațiilor lor. însemnătatea si con
secințele fiecăruia dintre ele trebuie 
înțelese în lumina principiilor poli
ticii partidului și statului nostru, 
trebuie cunoscute in profunzime de 
către toți oamenii muncii, spre a-i 
înarma cu o viziune superioară, 
limpede asupra sensului evoluției 
vieții sociai-politice contemporane.

Privită prin această prismă, asi
gurarea informării politice operative 
a tuturor categoriilor cetățenești, 
cunoașterea profundă a obiectivelor 
politicii partidului, a sarcinilor de 
pian, evenimentelor majore ale ac
tualității politice. înțelegerea justă 
a semnificațiilor acestora dobîndcsc 
o însemnătate deosebită. Aceasta 
explică, de altfel, preocuparea stator
nică a partidului nostru pentru ca 
oamenii muncii să cunoască opera
tiv. în profunzime, evenimentele 
actualității politice și să le inter
preteze in spiritul documentelor de 
partid, pentru ca formele si mijloa
cele prin care se realizează o atare 
informare și documentare să se per
fecționeze necontenit, să aibă un 
caracter permanent viu si un larg 
ecou in conștiințe.

In lumina acestor înalte cerințe 
este privită si munca activistului de 
partid, omul care, prin Însuși sta
tutul său, este chemat să fie orga
nizatorul muncii pentru înfăptuirea 
liniei strategice a partidului si întîiul 
propagandist al politicii acestuia. 
Fără îndoială că împlinirea acestui 
deziderat este în strînsă legătură cu 
stilul nou de muncă al activistului 
de partid, conturat In ultimele 
două decenii, sub Impulsul gîn- 
dirii și activității secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. al mărețului său 
exemplu de muncă și de viată. Un 
stil de muncă nou. care are drept 
coordonată definitorie prezenta efec
tivă a activistului de partid in mie
zul vieții, in mijlocul oamenilor, aco
lo unde se hotărăște soarta produc
ției — prezentă în teren, între oa
meni. înțeleasă nu formal, cl ca o 
angajare activă, ca o implicare pro
fundă in clocotul activității produc
tive in vederea realizării sarcinilor 
de plan, ca un spriiin concret în 
găsirea, împreună cu oamenii mun
cii. a soluțiilor celor mai bune pen
tru impulsionarea mersului înainte, 
ca o acțiune hotărită incit rezolvă
rile aflate să prindă operativ viată. 
Un stil de muncă ale cărui compo
nente esențiale sint. deopotrivă, 
lupta pentru afirmarea- șl nromova- 
rea noului, a experienței înaintate, 
a spiritului cutezător și gindirii vil. 
disciplina, spiritul de răsnundere 
care nu admite deformarea realității, 
eforturile permanente pentru orga
nizarea și mobilizarea potențialului 
creator al fiecărui colectiv de oa
meni a! muncii, pentru unirea și di
namizarea tuturor energiilor aces
tora.

Așadar, activistul de partid, comu
nistul mobilizează și organizează 
munca oamenilor, ii însuflețesc 
spre a face totul pentru înfăptuirea 
politicii partidului, sint prezenți 
permanent intre oameni, îndrumă, 
sprijină, pun umărul la îndeplinirea 
sarcinilor si. totodată, exnlică oame
nilor politica partidului, ii ajută să 
înțeleagă, importanta obiectivelor 
planificate și necesitatea ca ele să 
fie îndeplinite Întocmai, Ia parame
trii cei mai inalti de calitate și efi
cientă. Activiștii de oartld. comuniș
tii. oraanizînd si mobilizînd energiile 
colectivelor muncitorești, au. deopo
trivă. datoria să facă bine înțelese 
sensul si rațiunile centru care au fost 
adoptate legi si hotăriri ale Dartidu- 
Iui nostru, să sublinieze însemnătatea 
lor deosebită pentru înaintarea tării 
pe calea progresului și bunăstării. 
Ei trebuie să fie cei dinții care 
popularizează documentele de partid, 
care relevă conținutul, spiritul lor, 
valoarea principială șl practică a 
ideilor cuprinse in cuvîntările secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, desci- 
frind operativ direcțiile de acțiu
ne concretă pentru fiecare co
lectiv de oameni ai muncii. Ac
tiviștii de partid, comuniștii sint 
cei dinții care răspund întrebă
rilor oamenilor, care lămuresc oroble- 
rriele ce se ivesc, orientînd colecti
vele de muncă, ne fiecare cetățean în 
multitudinea de evenimente ale ac
tualității nolitice interne si externe.

Asemenea înalte responsabilități, 
decurgind din însuși statutul muncii 
ne care și-au asumat-o. așază în 
fata activiștilor de partid, a co
muniștilor cerința unei Derma- 
nente perfecționări a pregătirii 
politice si profesionale, a necon
tenitei lărgiri a orizontului lor da 
cunoaștere. Obiectiv ce poate fi rea
lizat printr-un susținut efort propriu 
de informare și documentare, prin 
aplecare sistematică asupra docu
mentelor de partid, literaturii social- 
noiitice. științifice, tehnice, beletris
tice. prin strădania neîntreruptă de 
a fi mereu la curent cu datele ac
tualității politice. în această per
spectivă. un rol important revine si 
instruirilor activului de partid, cara 
trebuie să constituie cadrul propice 
aprofundării politicii partidului, eve
nimentelor majore ale vieții politice, 
problemelor concrete ale conducerii 
de către partid a activității social- 
economice.

Comunistul, omul care, orln vorbă 
si faotă nrin dăruire si competentă, 
organizează, insufleteste si dinami
zează energiile oamenilor, munca lor 
spre a da viată politicii parti
dului. O imagine de care sint 
asociate toate împlinirile anilor so
cialismului. o Imagine de care vor 
fi asociate toate realizările cuteză
toare din anii ce vin. asa cum sint 
ele prefigurate in îndemnurile pa
triotice adresate națiunii noastre de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. în isto
ricele hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului.

Tîrgu Frumos devine 
cu adevărat 

tot mai frumos
Tirgu Frumos, localitate situată 

in partea de sud-vest a Cimpiel 
Moldovei, la 45 km depărtare ds 
Iași șl atestată documentar din 
1448, a fost declarat oraș tn 1968. tn 
acest fel i s-a deschis, o perioadă 
rodnică de înfăptuiri, ca urmare a 
hotărîrllor Congresului al IX-leaal 
partidului, a politicii de repartiza
re judicioasă, echilibrată a tortelor 
de producție pe întreg teritoriul 
țării.

tn primul rind, Tg. Frumos a în
registrat puternice mutații in dez
voltarea industriei: o Întreprindere 
de Încălțăminte, cunoscută pentru 
produsele sale si peste hotare, o 
secție de stofe, tricotaje și de con
fecții a întreprinderii de perdele 
și tricotaje din Pașcani, la fel pre
zentă și pe piața externă, o secție 
de reșapare a cauciucurilor, apar- 
ținfnd întreprinderii de prelucrare 
a maselor plastice din Iași, mal 
multe ateliere de timplărie, un a- 
bator de păsări și alte unități agro- 
riimentare și meșteșugărești. Pu
terea Industrială a acestora a ajuns 
la peste 1 miliard de lei.

Tg. Frumos a înaintat cu paș! 
mari șl pe coordonatele urbanizării 
și in celelalte domenii. Zestrea edi
litară. spre exemplu, a crescut de 
la primele două blocuri noi de lo
cuințe cu 32 apartamente In 1968, 
la un șir de adevărate cartiere noi 
ce au in prezent peste 1 800 apar
tamente: 1a parterul blocurilor exis
tă spatii comerciale și pentru pres
tări servicii. Orașul nostru din Ini
ma Moldovei are acum și un hotel 
cu 42 locuri de cazare, cu restau
rant. berărie, cofetărie. Aici s-au 
construit tn anii dezvoltării sale ur
banistice si un număr de 7 școli, 
un liceu, o creșă și mal multe gră
dinițe cu cita 120 locuri fiecare, o 
policlinică nouă. S-a modernizat șl 
dezvoltat apoi spitalul, ajungind la 
peste 250 locuri. S-a asfaltat un 
mare număr de străzi și trotuare, 
lucrările fiind tăcute in mare par
te prin munca patriotică a cetățe
nilor. Tot prin muncă patriotică a 
fost construit și un stadion cu o 
capacitate de peste 10 000 locuri. La 
fel este întreținută acum curățenia 
zonelor șl spatiilor verzi, a Între
gului oraș, tn flecare an. valoarea 
lucrărilor de gospodărire șl înfru
musețare cu sprijinul cetățenilor sa 
ridică la 25—30 milioane lei,

Sint doar citeva date șl fapte 
care evidențiază munca locuitorilor 
din Tg. Frumos, hotăriți să acțio
neze mereu cu hărnicie sporită 
pentru ca orașul nostru să urce 
mereu treptele urbanizării, să de
vină tot mai bogat și mal frumos, 
după cum îi este numele.

Vasile CUPȘAN-CATALIN 
secretar al Consiliului popular 
al orașului Tirgu Frumos

Solicităm livrraea 
produselor contractate 
Colectivul întreprinderii de ma

teriale de construcții Odobești, ju
dețul Vrancea, s-a străduit și a 
reușit să-și îndeplinească plănui 
de producție lună de lună. Reali
zările ar ti insă mult mai mari 
dacă tntreprlndereia ar fi primit 
la timp șl tn cantitățile contractate 
unele materiale și materii prime 
din partea altor întreprinderi. 
Greutăți in aprovizionare (n.timpi- 
năm, de pildă, din partea între
prinderii de sîrmă fi produse din 
sirmă Buzău, care are restanța 
incă din trimestrul aii III-lea la li
vrarea plaselor sudate ; a Combi
natului metalurgic Cîmpia Turzll, 
care nu ne-a livrat materialele ne
cesare pentru armarea tuburilor 
premo pentru sistemele de Iri
gații și construcțiile de hidrocen
trale. întirzieri in onorarea con
tractelor tnregistrează și întreprin
derea metalurgică Beclean, ceea ca 
duce la dificultăți tn realizarea 
producției de spalier! necesari 
agriculturii.

Pentru ca Întreprinderea noastră 
să nu fie pusă tn situația de a 
nu-și putea onora contractele în
cheiate, pe lingă celelalte demer
suri întreprinse ptnă acum, adre
săm șl pe această cale un apel 
muncitoresc către colectivele în
treprinderilor respective, in spe
ranța că se vor mobiliza mai mult, 
că-șl vor organiza mal bine munca 
și vor lichida tn cel mai scurt timp 
restanțele tn livrarea materialelor 
așteptate. La rindul nostru, și noi 
ne vom tace datoria ca să expediem 
la timp agriculturii șl celorlalte 
sectoare materialele de construcția 
pe care le producem.

Ionel POPESCU
și alți muncitori 
de Io întreprinderea de material® 
de construcții Odobești

Pe scurt,
• Aspecte ale participării cetă

țenilor orașului Sinnicolau Mare, 
județul Timiș, la rezolvarea proble
melor eeonomico-sociale, la condu
cerea treburilor obștești, precum 
și realizări ale colectivelor din tn- 
treprinderi și instituții, diverse 
activități culturale etc. sint oglin
dite convingător in gazeta de 
stradă apărută cu regularita
te in centrul localității. Tot
odată, prin caricaturi și texte sa
tirice sint combătute unele aba
teri și manifestări de indolență In 
acest domeniu. (Gheorghe Ncgri- 
cioiu, tehnician) © Tradiționalul 
concurs al crescătorilor de animale 
din zona necooperativizată. tinut 
recent In comuna Poiana Mare, ju
dețul Brașov, a constituit un bun 
prilej pentru a se evidenția price
perea. hărnicia și interesul gospo
darilor agricoli, A fost și un mo
ment de bilanț, comuna predînd la 
fondul de stat 50 de bovtne peste 
planul stabilit șl realizîndu-și, 
totodată, integra] planul de pre
dare la ovino și la carne de pa-

Nepăsore... de piatră
în comuna noastră se construieș

te o microhidrocentrală ale cărei 
lucrări se apropie de sfîrșit. Pen
tru realizarea sa a fost însă nevoie 
și de sprijinul nostru, al sătenilor, 
care am cedat cite o porțiune ds 
teren din grădinile noastre pentru 
amplasarea acestui important obiec
tiv. Pină aici toate bune și la locul 
lor. Numai că prin modul in care 
a fost organizat șantierul nA s-au 
creat unele neplăceri. De pildă, 
eind au început lucrările, in urmă 
cu trej ani, constructorii au depo
zitat tn grădina mea, chiar in mij
locul acesteia, mai multe tuburi de 
beton, deși tn vecinătate era un 
Ioc viran neproductiv. După în
delungi demersuri, abia ta mijlocul 
verii acelui an au fost ridicate tu
burile, motiv pentru care n-am 
putut să cultiv decit parțial tere
nul.

Acum, la fel, pe o porțiune din 
grădină, precum și pe un teren ce 
mi-a fost repartizat pe bază de 
contract pentru a-1 cultiva (circa 
<00 mp) au fost lăsate mal multe 
blocuri mari de piatră ce cintăresc 
citeva tone. Cum In urma sesiză
rilor mele pe plan local n-am reușit 
să determin conducerea întreprin
derii constructoare să ridice aceste 
Bttnci de piatră care acoperă fără 
rost un teren productiv, solicit și 
pe această cale sprijin tn soluțio
narea cererii mele Îndreptățite. 
Acum cit mai este vremea frumoa
să pietrele ar putea fi duse tn 
marginea riulul Turc din apropiere, 
tar terenul care a fost astfel de
gradat să fie nivelat și completat 
eu cîteva mașini de pămlnt pentru 
ca tn primăvara viitoare să-1 pot 
cultiva. Aceasta fiind șl In spiritu] 
Indicațiilor conducerii partidului 
pentru ca flecare petic de pămtnt 
productiv să fie cultivat.

Gheorghe BLANARU 
comuna Bran, județul Brașov

din scrisori
sfire. Se află, de asemenea, tn 
plină desfășurare predarea unor 
cantități suplimentare de lapte de 
vacă, lină, carne de iepure etc. 
(Gheorghe Oprea, corespondent 
voluntar) ® Prin munca patriotică 
n cetățenilor din orașele și satele 
județului Olt s-au realizat tn acest 
an lucrări de interes obștesc tn va
loare de peste 390 milioane lei. 
Cele mal bune rezultate in această 
privință le-a tnregistrat Consiliul 
popular al orașului Corabia, unde 
s-a realizat o valoare de peste 
1 800 lei pe locuitor. (Nicolae Bițu, 
inspector tn cadrul Consiliului 
popular județean Olt) ® Din cauza 
denivelării pronunțate existente la 
linia de tramvai ce traversează 
bulevardul 1 Mai din Capitală, nu 
departe de capătul traseului de 
autobuze nr. 134, / autovehiculele, 
tn speciaj cele grele, fac să trepi
deze geamurile blocului din apro
piere. Sint deranjați locatarii șl se 
degradează și mijloacele de trans
port. (C. Zaharia, bulevardul 1 Mal 
179, București).

În aceste zile,
la Poiana Brasov4

Situată la ooaldle muntelui Pos
tăvarul. la peste o mie metri al
titudine. tntr-un decor natural de 
o rară frumusețe si beneficiind de 
un climat subalDin reconfortant, re
numita stațiune Poiana Brașov re
prezintă un loc Ideal de Detrecere 
a concediului sau a unul sejur de 
citeva zile. In orice anotimp al a- 
nului, fiecare cu pitorescul și far
mecul său aparte. Pentru tot! cei 
care preferă această stațiune — si 
numărul lor. atit din tară, cit si de 
peste hotare, este de la un an la 
altul mal mare — O.N.T. Brașov 
anunță că le sint asigurate con
diții de cazare, masă și agrement 
dintre cele mai bune. DIspunind de 
dotări complexe si modeme, intre 
care oirtil de 6chi cu diferite gra
da de dificultate, patinoar artificial, 
pîrti! pentru săniuș. instalații de 
transport pe cablu, stațiunea Po
iana Brașov oferă Iubitorilor spor

Pe valea Someșului, toamna
(Urmare dîn pag. I)
exploatare a caoli- 
nului. Apoi Năsău- 
dul, care însemna 
pentru mine o stra
dă principală cu două 
licee cu tradiție, um
bra poetului George 
Coșbuc si-a Veronicăi 
Micle, muzeul și ar
hiva, strada cu castani 
pe care veneam de la 
scoală intr-a-ntlia.

Astăzi, primarul o- 
rașului, tovarășul Pe
tru Nemes, imi arată 
cu mindrie legitimă 
două însemne indus
triale, două exemplifi
cări convingătoare ale 
ritmului de dezvoltare 
economică pe care-l 

cunoaște' orașul — o 
întreprindere de mase 
plastice și una de tex
tile extralate. folosind 
forță de muncă deja 
calificată, tineri în
deobște. Cochet, cu un 
hotel nou de mai mare 
dragul, păstrind cu 
sfințenie tradiția, linia 
arhitectonică, 'dar a- 
dăugindu-se, transfor- 
mindu-se dinir-un tirg 
minuscul intr-un oraș 
adevărat. Năsăudul e 
un loc convingător.

Toamna pe valea 
Someșului, toamnă pe 
străzile Vaierului co- 
lorate-n duminici stră
lucitoare de catrințe și 
li. toamnă in sălile de 
clasă năsăudene —

turilor din sezonul rece o multi
tudini de posibilități pentru a-și 
petrece timpul într-un mod cit mai 
nlăcut si sănătos. De aici se pot 
tace excursii la Predeal. Sinaia. 
Bran. Tusnad si tn alte zone, dru
meții montane pe trasee de mare 
atracție si frumusețe.

O.N.T. Brașov aduce la cunoștin
ța tuturor celor interesat! că not 
petrece un sejur în stațiunea Po
iana Brașov pe orice durată, la 
dorința fiecăruia. Cazarea la hotel 
de categoria I A este de 47 Jei pe 
zi de persoană, iar masa la res
taurant — 62 lei pe zi de persoa
nă. Rezervări de locuri se fac attt 
Ia dispeceratul stațiunii Poiana 
Brașov, telefon 921/19250, la toate 
oficiile județene de turism din tară, 
precum si crin întreprinderea de 
turism, hoteluri si restaurante — 
I.T.H.R. București.

aici a scos elevul 
George Cosbuc cele
bra „Musă someșană"! 
— toamnă pe Măgura- 
Mare șl-n bazinul 
Cobăselului. Mirosi
toare, roditoare, înal
tă. stenică. O toamnă 
a muncii. Drumul co
pilăriei mele s-a 
schimbat. De la Rodna 
la Năsăud, valea So
meșului nu e numai o 
cale poetlcească. de 
contemplat in toamna 
impresionistă ce-si 
desferecă nuanțele 
peste tot. Valea Some
șului e o nervură a 
economiei. In ea tresa
re semnul unui nou 
timp.
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MIJLOACELE DE TRANSPORT - FOLOSITE 
RAȚIONAL, LA ÎNTREAGA CAPACITATE!

Cheltuielile de transport vor fi 
substantial reduse>

Oamenii muncii de la Întreprin
derea de transporturi auto 
„TRANSCOM" București s-au situat 
anul trecut pe locul intii in între
cerea socialistă dintre unitățile spe
cializate ale Ministerului Transpor
turilor si Telecomunicațiilor. La re
zultatele obținute și-a adus o con- 
Iributie însemnată colectivul de la 
autobaza „TRANSCOM" Giulești. 
care, atit in anul 1984, cit și în 
perioada ce a trecut de la începu
tul acestui ■ an, și-a realizat și de
pășit toți indicatorii de plan, obți- 
nind. totodată, importante reduceri 
la cheltuielile de transport. Acțio- 
nind în spiritul. orientărilor <si in
dicațiilor formulate de secretarul ge
neral al partidului. . tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la recenta șe
dință a Comitetului Politic. Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. comitetul de 
partid și consiliul oamenilor mun
cii din unitate au analizat cu între
gul personal muncitor din autobază 
sarcinile, și responsabilitățile care 
stau acum in fata colectivului. Mai 
exact, au fost examinate căile și 
s-au stabilit măsurile menite să ducă 
ia reducerea si mai substanțială a 
cheltuielilor de transport, la folo
sirea integrală a . parcului de auto
vehicule. la îmbunătățirea calității 
reparațiilor si reviziilor tehnice, la 
economisirea combustibililor si lu- 
brifiantilor.

— Se poate aprecia că, în perioa
da care a trecut din acest an. co
lectivul nostru a obținut rezultate 
bune — ne spune tovarășul ingi
ner Paul Dragomir, șeful atelierului 
exploatare din cadrul autobazei. Am 
asigurat pe ansamblu un coeficient 
ridicat de utilizare a parcului auto, 
in primul rînd prin eliminarea trans
porturilor in gol. Acest lucru a fost 
posibil prin extinderea acțiunii de 
parcare a mijloacelor de transport 
la beneficiari, ceea ce a avut drept 
efect diminuarea consumului de 
combustibil, reducerea cheltuielilor 
de transport si o mai promptă de
servire a beneficiarilor. De bună 
seamă, extinderea în continuare a 
acestei acțiuni este nemijlocit le
gată de o participare si înțelegere 
mai mare din partea tuturor bene
ficiarilor noștri în ce privește crea
rea condițiilor corespunzătoare de 
parcare a mijloacelor de transport 
in locurile de ineărcare-descărcare. 
Totodată, am stabilit rute optimiza
te de transport, preocupîndu-ne per
manent ca fiecare autovehicul să fie 
încărcat la capacitatea volumetrică și 
la tonajul stabilite. Este drept, în ac
tivitatea noastră este loc de mai 
bine, dar pentru aceasta este ne
voie si de sprijinul unora dintre be
neficiarii noștri, care trebuie să e- 
limine pe cit posibil staționările prea 
mari ale autovehiculelor la încăr
carea șt descărcarea produselor. To
tuși, în ce privește folosirea parcului 
auto, ne-am creat noi înșine greutăți. 
Am în vedere în principal anumite 
aspecte de indisciplină in activitatea 
atelierului mecanic, ceea ce a de
terminat intirzierea nejustificată a 
reparațiilor capitale efectuate la 
unele mijloace de transport.

în legătură cu această ultimă pro
blemă . ridicată de. șeful atelierului

Diminuarea continuă a costurilor 
-o sursă de creștere a eficienței

Combinatul de pielărie si încăl
țăminte din CIuj-Napoca folosește a- 
nual in procesul de producție, zeci de 
mii de tone de materii prime și mate
riale pe care le aducem de la diver
șii furnizori din țară pe căile ferate 
și cu mijloace ale întreprinderii de 
transport auto. O parte din transpor
turile operative și nevagonabile de 
materiale, pe care nu le putem efec
tua prin intreprinderea de transport 
specializată, o realizăm cu mijloa
cele pe care le avem in folosință 
proprie : 5 autocamioane și autofur
gonete de 1,2 tone, un autocamion 
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Eforturile stăruitoare ale oameni

lor muncii de la întreprinderea de 
utilaje Alba Iulia pentru reducerea 
consumurilor materiale se concreti
zează in realizarea unei economii de 
90 tone metal in perioada care a tre
cut din acest an. Reproiectarea unor 
produse si repere. perfectionarea 
tehnologiilor de fabricație. întărirea 
ordinii si disciplinei tehnologice au 
constituit principalele direcții in care 
s-a acționat' in acest scop. „S-au în
registrat astfel coeficienți de utili
zare a metalului superiori celor pla
nificați. ne spune subinginera Maria 
Munteanu. de la atelierul de proiec
tare. La mașini și utilaje pentru in
dustria lemnului, de pildă, coeficien
tul de utilizare a metalului a ajuns 
la 88 la sută fată de 85 la sută cit 
este prevăzut. De asemenea, la pie
se de schimb pentru industria lem
nului. coeficientul de utilizare a 
metalului a crecut la 88 la sută, cu 
un procent mai mult decît s-a pla
nificat. A fost realizat, totodată, la 
toate grupele de produse, un con
sum de laminate mai mic fată de 
prevederile planului".

Rezultatele evidențiază o experien
ță bună în ce privește reducerea con
sumului de metal. O experiență care 
se cere să fie dezvoltată în conti
nuare. avînd in vedere sarcinile spo
rite ce revin unității in anul viitor. 
Prin planul pe 1986 se prevede ca 
cheltuielile totale la o mie de lei pro- 
ductie-nfarfă să se reducă fată de 
acest an cu 30,2 lei, iar cele mate
riale cu 17.8 lei. Reducerea chel
tuielilor materiale — principala di
recție de acțiune pentru creșterea 
eficientei economice — are în vede
re. in principal, diminuarea consu
mului de metal, materia primă de 
bază utilizată in întreprindere. Avînd 
în vedere că pină la sfîrsitul anului 
au mai rămas numai două luni, a'm 
urmărit in întreprindere stadiul pre
gătirilor pentru ca. incă din prima 
lună a anului viitor, consumurile să 
se încadreze în nivelurile stabilite.

— Pentru specialiștii unității, pen
tru întregul colectiv, este evident 
faptul că reducerea consumurilor 

exploatare, solicităm amănunte ingi
nerului Dănuf Oros. șeful atelieru
lui întreținere, care ne-a spus:

— Este adevărat că unele repara
ții s-au prelungit nejustificat. Toc
mai de aceea, actționmd in spiritul 
indicațiilor formulate de secretarul 
general al partiduljui la recenta șe
dință a Comitetului Politic Executiv, 
sintem ferm hotăriți să respectăm ri
guros termenele de efectuare a re
parațiilor capitale, să reducem timpul 
pentru revizii și să facem numai lu
crări de bună calitate. în acest sens, 
in cadrul atelierului nostru s-au 
creat nu de mult microateliere și 
formații specializate pe reparații 
pentru cutiile de viteză si ambre- 
iaie. motoare, frine. punți motrice și 
direcție, in care lucrează muncitori 
cu inaltă calificare. Rezultatele în
cep să se și facă simțite. A cres
cut simțitor calitatea reparațiilor, a 
sporit productivitatea muncii, s-au 
scurtat termenele de .execuție. Noi. 
mecanicii, vom face in continuare 
totul pentru a creste fiabilitatea au
tovehiculelor. asigurind totodată con
diții de perfectă securitate în trans
port. Este însă necesar ca si tova
rășii noștri, conducătorii auto, să do
vedească mai multă grijă fată de 
mașinile pe care le au în folosință.

O problemă majoră care se află 
acum in atenția acestui colectiv, cu 
efecte pozitive asuona reducerii chel
tuielilor de transport; o constituie fo
losirea tuturor remarcilor din dota
re. în această privință se cuvine re
marcat faptul că. de mai multă vre
me. conducerea autobazei a stabi
lit măsura ca fiecare autovehicul să 
fie echipat cu două remorci. în pre
zent. așa cum. ne-au spus specia
liștii autobazei, se frac testări pen
tru folosirea a 2. 3 si chiar mai mul
te remorci prin crearea autotrenu
rilor de transport. Am retinut. de 
asemenea, că pentru creșterea efi
cientei activității de tnansport cu a- 
ceste autotrenuri este imperios ner 
cesar ca beneficiarii' să dovedească 
operativitate la încărcarea si descăr
carea lor. să asigure spatiile ds 
parcare necesare unor asemenea ca
pacități de transport.

— Am stabilit măsuri bune pri
vind reducerea cheltuielilor de trans
port. folosirea judicioasă a parcului 
de autovehicule, reducerea consumu
lui de carburanți și lubrifianti — 
ne spune tovarășul ' Petre Mihâiță, 
secretarul comitetului de partid din 
autobază. Acum, esențial este să .le 
transpunem imediat in practică. Pen- 
tru ca activitatea noastră să decurgă 
ritmic si cu eficientă sporită — dat 
fiind faptul că toate autovehiculele 
noastre sint echipate in prezent cu 
două remorci, iar în viitorul apro
piat cu trei și mai multe — este ne
voie ca si întreprinderile cu_ care 
noi colaborăm si care ne asigură pie
sele de schimb si materialele nece
sare echipării autovehiculelor — am 
în vedere în special anvelopele, cu
tiile de viteză, motoarele si alte re
pere mari — să-și respecte ter
menele contractuale, să ne livreze 
produse de bună calitate.

Gheorqhe IONIȚA

de 7,6 tone, o autocisternă de 4,5 
tone, două autobasculante de 5,5 
tone, două autocamionete de o tonă. 
Tocmai de aceea, reducerea substan
țială a cheltuielilor de transport in 
totalul cheltuielilor materiale con
stituie și pentru colectivul’ combina
tului nostru o sarcină deosebită, așa 
cum s-a indicat la recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

în cadrul preocupărilor pentru re
ducerea ’ cheltuielilor de producție, 
consiliul oamenilor muncii din corn-

■ ■■■■■
materiale cu 4 la sută in 1986, fată de 
1985. vizează, in primul rind. econo
misirea metalului, precizează ingi
nerul loan Arghiuș, șeful atelierului 
de proiectare. Asupra consumului de 
metal se concentrează toate acțiuni
le care vizează realizarea producției 
fizice planificate în condițiile unei 
eficiente ridicate.

— Care sint principalele direcții de 
acțiune pentru realizarea obiectivelor 
stabilite pe anul viitor și reducerea 

LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE ALBA IULIA

Consumul de metal — în scădere, 
dar posibilitățile sint mult mai mari

mai accentuată a consumului de 
metal ?

— în nritnul rind. am trecut la 
reproiectarea constructivă a produse
lor' de bază ale întreprinderii, care 
reprezintă mai bine de 50 la sută din 
volumul producției : încărcătorul 
frontal IFRON. strungul de lemn 
SL 2000. mașinile de ascuțit cuțite 
plane ACP și mașinile de rindeluit 
pe două fete MRF 2. Această acțiune 
a fost precedată de întocmirea unor 
studii pentru îmbunătățirea formei 
constructive și reducerea greutății 
produselor, implicit a consumurilor 
de metal. Pe baza acestor studii am 
trecut la reproiectarea produselor. 
Prin reproiectare urmărim să reali
zăm la încărcătorul frontal o redu
cere a consumului de metal cu 5 la 
sută, iar la mașina de ascutit cutite 
plane ACP 13.5 — o economie de 12 
la sută. Pentru a asigura încadrarea 
riguroasă a fiecărui produs in nor
mele de consum stabilite, am înce- 

binatul nostru a întreprins mai mul
te măsuri, unele dintre acestea ur
mărind diminuarea cheltuielilor de 
transport. Drept rezultat, am reușit 
ca, în nouă luni din 1985, ponderea 
acestor cheltuieli să fie cu circa 15 
la sută mai redusă în totalul chel
tuielilor materiale de producție, față 
de aceeași perioadă a anului trecut, 
în primul rind, am acționat pentru 
creșterea volumului de transport pe 
calea ferată, care se realizează cu 
cheltuieli mai reduse decjt cel cu 
mijloacele auto. în acest scop am 
extins mecanizarea descărcării și 
Încărcării vagoanelor, folosind pe o 
scară mai mare decît în anii ante
riori conteinerizarea, toate acestea 
ducînd la reducerea timpului de 
imobilizare a .mijloacelor de trans
port, la diminuarea cheltuielilor 
neeco.nomicoase. în același timp, am 
acționat pentru folosirea judicioasă 
a mijloacelor auto ale combinatului. 
Printr-o organizare mai bună a ac
tivității în acest domeniu, am izbu
tit să folosim mijloacele auto pro
prii cu un consum minim de car
buranți pentru aprovizionarea ope
rativă cu anumite materiale și ma
terii prime nevagonabile. Spre e- 
xemplu, cînd trebuie să aducem a- 
numite materiale de la Timișoara, 
Oradea, Tirgu Mureș, Codlea etc., 
ne interesăm din timp la întreprin
derile din ramură și la alte unități 
cu care colaborăm, astfel ca mijloa
cele auto să circule încărcate; La 
întoarcere, stabilim în așa fel tra
seul mașinilor îneît acestea să trea
că și prin alte localități, de unde să 
preia materialele de care avem ne
voie și care nu pot fi transportate 
pe calea ferată sau cu mijloace 
I.T.A.

Conducerea combinatului este ho- 
tărîtă să acționeze mai ferm, așa 
cum s-a subliniat la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., pentru reducerea în și mai 
mare măsură a cheltuielilor de trans
port. Vom, pune în continuare un 
accent deosebit pe realizarea unui

Mijloacele proprii—utilizate la indici superiori
Combinatul siderurgic din Reșița, 

dată fiind structura si soecificul pro
ducției pe care o realizează, a fost 
dotat cu un important oare propriu 
de mijloace de transport auto si ne 
cale ferată. Analizind activitatea co
lectivului secției noastre de transpor
turi. in spiritul sarcinilor de deose
bită însemnătate ce revin acestui do
meniu. subliniate la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv ăl 
C.C. al P.C.R.. ne-am dat seama că 
dispunem incă de importante rezerve 
în ce privește utilizarea integrală si 
eficientă, cu maximă responsabilita
te. a mijloacelor din dotare, impu- 
nindu-se luarea unor măsuri ferme 
pentru întărirea ordinii si disciplinei, 
pentru eliminarea tuturor neajunsu
rilor ce se manifestă in cadrul aces
tui sector. Cu promptitudine, am tre
cut la întocmirea unui amplu pro
gram de măsuri prin care, pe baza 
unei stricte corelări și reactualizări a 
întregului complex de factori ce se 
regăsesc în indicatorii specifici de 
eficiență, vom reduce la maximum 
ponderea cheltuielilor de transport in 
volumul total al cheltuielilor mate
riale de producție. Iată, de altfel, 
citeva din modalitățile concrete afla
te in curs de materializare, menite 
să ducă la reducerea cheltuielilor de 
transport.

Practic, ce ne-am propus in dome
niul transporturilor feroviare? Prin 
măsurile privind încărcarea la capa
citate a tuturor vagoanelor uzinale, 
ponderea tarei, fată de volumul net 
de transport, se va reduce .cu circa 
10 la sută. întreținerea corespunză
toare a locomotivelor in scopul rea
lizării unor consumuri reduse de 
combustibil si lubrifianti va permite 
să economisim anual circa 30 tone 
combustibil conventional. La începu
tul fiecărui schimb se vor întocmi 
programe de manevră, asigurind uti
lizarea rațională a locomotivelor pe 
toată perioada de serviciu, estimîn- 
du-se pe această cale economisirea 
anuală a peste 10 tone combustibil 
conventional. Zilnic vom economisi 
200 kWh energie electrică prin în
tocmirea de programe de aprovizio
nare a secțiilor de producție în func-
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put revizuirea tehnologiilor. Astfel, 
la familia de tipare pentru tuburi 
din betoh au fost efectuate modifi
cări constructive la unele repere, 
fapt ce a permis executarea acestora 
prin sudare si nu prin forjare ca 
pină acum. Această soluție se aplică 
deja la tiparul cu diametrul de 1 000 
mm. asigurind o economie de 437 kg 
de metal pe bucată. în anul viitor 
această soluție se va generaliza la 
toate tiparele.

Alte căi de reducere a consumu
lui de metal care stau in atentia 
specialiștilor întreprinderii sint mic
șorarea adaosului de prelucrare Ia 
piesele turnate, ridicarea pregătirii 
profesionale a personalului muncitor, 
diminuarea rebuturilor etc. Aceasta 
nu înseamnă însă că rezervele de 
diminuare a consumului de metal au 
fost epuizate. Iată numai citeva 
exemple. în secția de prelucrări me
canice. în atelierul , de uzinare. 
strungarul loan Tecsa execută o 
bucșă pentru un reper de la IFRON. 
strunjind în plin o bară de otel, 
în jurul mașinii se adună grămezi 
de span.■Pentru realizarea piesei res
pective. cu o greutate de 260 grame, 
se consumă de citeva ori mai mult 
metal, respectiv I 120 grame. Din 
păcate nu avem în fată un caz sin
gular. o excepție care „s-a strecurat" 
prin bariera așezată in calea consu
mului nejustificat de metal. împreu
nă cu inginerul loan Beca. șeful sec- 

volum mai mare de transporturi pe 
calea ferată. Am luat măsuri ca la 
principalii furnizori din țară să 
avem delegați permanenți care Să 
asigure încărcarea Si expedierea o- 
perativă a materialelor contractate. 
Pentru descărcarea operativă a va
goanelor, vom lua noi măsuri pri
vind organizarea muncii personalu
lui din acest sector, folosirea judi
cioasă, cu randament maxim, a mij
loacelor mecanice de descărcare și 
încărcare a mijloacelor de transport. 
Sint in curs de finalizare două noi 
rampe de descărcare pentru mijloa
cele auto și vagoanele de cale fera
tă. Prin utilizarea acestor rampe se 
va reduce consumul de carburant 
folosit de mijloacele de transport 
intern și se va scurta și durata de 
descărcare a mijloacelor de trans
port, ceea ce va duce implicit Ia 
reducerea cheltuielilor.

După părerea noastră, este nece
sar — și practica a dovedit acest 
lucru — să se găsească o modali
tate ca in centrele urbane să existe 
dispecerate pentru centralizarea ce
rerilor de transport cu mijloacele 
aflate în dotarea întreprinderilor. 
Aceste dispecerate ar putea funcțio
na pe lingă bazele județene de apro
vizionare tehnicb-materială, ceea ce 
ar contribui la folosirea mai bună a 
mijloacelor de transport din dotarea 
unităților economice. Cit privește 
transportul materialelor de volum, 
apreciem că este recomandabil și 
eficient să se folosească transpor
tul pe căile ferațe și cu mijloace de 
transport de mare capacitate ale 
I.T.A. Pentru transporturile opera
tive, care sint absolut necesare bu
nei funcționări’ a unităților și des
fășurării fără întrerupere a procese
lor de producție, este mai eficientă 
utilizarea mijloacelor de .transport 
aflate la dispoziția unităților pro
ductive.

Inq. Ioan CÎMPEANU 
directorul Combinatului de pielărie 
și încălțăminte din CIuj-Napoca

tie de intrările zilnice de materii 
prime si materiale, eliminind. oe cit 
posibil, manipulările duble. Respec
tarea cu strictețe a normelor de în
cărcare. evitind complet returnarea 
vagoanelor pentru aranjarea încărcă
turii. va avea ca efect reducerea 
cheltuielilor cu circa 50 000 lei anual. 
Mecanizarea manipulării a două 
macaze va duce la eliminarea a 8 
posturi, iar Întocmirea de grafice de 
circulație a trenurilor si urmărirea 
respectării riguroase a acestora, ast
fel incit timpul de la intrarea vagoa
nelor in combinat si pină la frontu
rile de încărcare ' Să fie minim, va 
avea ca eficientă reducerea costuri
lor cu aproximativ 60 000 lei anual. 
Importante economii vom realiza, de 
asemenea, prin menținerea în stare 
bună de funcționare a tuturor utila
jelor si instalațiilor de incărcare- 
descărcare a vagoanelor de cale fe
rată. evitindu-se staționările neius- 
tificate ale acestora in combinat.

în ce privește transporturile auto, 
o primă măsură o reprezintă aceea 
care Stabilește ca la un număr de 
patru mașini să anexăm cite două 
remorci, concomitent urmărind înlo
cuirea motoarelor pe benzină de la 
autovehicule cu motoare cu auto- 
aprindere. Vom folosi mijloacele auto 
pentru aprovizionare numai in cazul 
transportului de materiale ce nu not 
fi vagonabile, iar treilerele se vor 
utiliza doar- atunci cînd Produsele 
depășesc gabaritul de transport fe
roviar. în mai mare măsură ne vom 
ocupa de recuperarea si refolosirea 
pieselor de schimb auto si de resana- 
rea anvelopelor, oronunindu-ne ca 
anual să economisim oe această cale 
circa 30 000 lei. în sfirsit. am stabilit 
ca la cariera de calcar să înființăm 
o coloană auto pentru a evita decla
sarea inutilă a mijloacelor de trans
port pe traseul combinat-coloană-ca- 
rieră, la plecarea și reîntoarcerea în 
parc a mașinilor, reducindu-se astfel 
parcursul mediu zilnic cu aproxima
tiv 120 km.

Inq. Victor MANOLESCU 
directorul comercial
al Combinatului siderurgic Reșița 
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ției. constatăm alături un caz si
milar. Carcasa exterioară AVCS 
pentru strungul de lemn SL 2 000 se 
execută dintr-un semifabricat de otel 
care cintărește 1.5 kg. Strungul lu
crează minute in sir pentru a aduce 
bucata de metal la forma si dimen
siunile cerute si la o greutate de... 
0.5 kg. Restul de două treimi se 
transformă in span, pierdere la care 
se adaugă productivitatea scăzută 
realizată.

— Așa prevede tehnologia, se justi
fică șeful secției.

— Aceste piese ar putea fi execu
tate prin alte procedee și cu un con
sum de metal mai redus ?

— Sint posibilități pentru s evita 
consumul mare de metal care incă 
se mai face la unele repere si ne pre
ocupă valorificarea lor. Pinioanele 
conice care se executau în urmă cu 
citeva luni din material plin sau se
mifabricate forjate liber, acum se tac 
din semifabricate forjate în matri
țe. cu un consum de metal mai scă
zut. Totuși, mai primim unele piese 
cu adaosuri mari de prelucrare, cum 
este cazul semicuplaielor pentru cu
plajele cu bolturi.

Una din acțiunile întreprinse pen
tru reducerea consumului de metal 
este evidențiată de inginerul loan 
Farcaș, șeful secției montaj :

— La comanda nr. 5-9378. pentru 
100 cupe de IFRON de 1,75 mc. în
cheiată în luna septembrie, am rea
lizat o reducere a cheltuielilor ma

Se lucrează greu, dar nu se admit abateri 
de ia normele de calitate

in unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Streiești. ca pretutin
deni' in judletul' Olt. se acționează 
energic pentru încheierea grabnică a 
arăturilor adinei de toamnă. „Vremea 
se poate schimba oricind si. de aceea, 
trebuie să grăbim efectuarea arături
lor — ne spune tovarășul Constantin 
Bârbulescu. organizatorul de partid. 
Depunem toate eforturile în vederea 
aplicării întocmai a sarcinilor stabi
lite in comandamentul județean pen
tru agricultură, astfel incit să termi
năm această lucrare înainte de jumă
tatea lui' noiembrie. Asa cum mun
cesc mecanizatorii noștri, avem toate 
condițiile ca. în 8—9 zile, să arăm 
toate suprafețele". Am aflat că din 
cele 156 de tractoare 114 sint utili
zate la arături, cu care se realizează 
o viteză zilnică de cel puțin 340 hec
tare. Ca atare, cele 2 710 hectare, care 
reprezintă 40 la sută din suprafața 
planificată, vor putea fi artate oină 
la 7 noiembrie.

„Pămîntul este uscat si se ară greu 
— ne spune Nicolae Cercelaru. direc
torul S.M.A. Streiești. Acționăm in 
așa fel incit să menținem viteza zil
nică de 3 hectrae. în medie ne trac
tor. fără a spori consumul de moto
rină. Numărul de trupite este cel 
obișnuit : 3 la tractoarele U-650 si 6 
la A-l 800. Condiția obligatorie este, 
in primul rind. de a se lucra perma
nent cu brăzdate fParte bine ascuțite. 
Pentru aceasta, am asigurat două 
rînduri de brăzdare, care însumează 
aproape 700 bucăți, ce sint ascuțite 
in două centre, la S.M.A. Strejești si 

Ritmul de lucru poate și trebuie 
să fie mult intensificat

în județul Mureș, o dată cu recol
tarea ultimelor suprafețe cu porumb 
și sfeblă de zahăr, preocuparea' de 
bază a mecanizatorilor este reali
zarea arăturilor adinei de toamnă 
pină. la ultințțil hectar. „în coopera
tivele agricole lucrăm cu mai bine 
de 2 100 tractoare, — ne spune 
Mircea .Radu, inginerul-șef al Trus
tului S.M.A. Mureș. Aceasta ne per
mite ca, in scurt timp, să realizăm 
ritmul zilnic stabilit de 4 222 hec
tare. Se lucrează în formații mari de 
tractoare, in două schimburi, iar pe 
terenurile plane și noaptea". Preo
cupare firească dacă avem in vedere 
volumul lucrărilor — peste o sută 
de mii de hectare — și faptul că 
timpul este înaintat. Pină in seara 
zilei de 29 octombrie, insă, această 
lucrare a fost executată pe numai 
15 la sută din suprafață. Or, pentru 
a se atinge în următoarele zile 
viteze superioare Ia arat, pe lîngă 
măsurile la care se referea specia
listul Trustului ■ S.M.A., comanda
mentul agricol județean a stabilit, 
pe fiecare consiliu agroindustrial și 
unitate în parte, numărul de trac
toare care participă la arat, astfel 
incit să fie realizate, in medie, zil
nic, cel puțin 2,5 hectare cu un trac
tor, ceea ce, în condiții normale de 
lucru, ar duce la încadrarea în limi
tele timpului stabilit. „Experiența 
anilor trecuți — ne spunea Valentin 
Catarig. inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial Iernut (unde urmează 
a fi executate ogoare de toamnă pe 
6160. hectare), ne-a arătat că. in 
actualul stadiu al lucrărilor, elibe
rarea operativă a terenului de res
turi vegetale condiționează în bună 
măsură executarea rapidă a arătu
rilor adinei de toamnă. De aceea, 
i-am acordat o atenție sporită".

Intr-adevăr, aici, in vederea asigu
rării continue a frontului de lucru,
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teriale de 44 lei pe bucată, repre- 
zentind in Întregime reducerea con
sumului de metal. Menționez că. de 
curînd. greutatea produsului respec
tiv a fost redusă prin reproiectare cu 80 kg.

Deci, se poate. Numai că si în 
această sectie .se mai face incă risipă 
de metal. Deși s-a introdus debitarea 
centralizată, ca un mijloc de utili
zare cit mai eficientă a metalului, 
chiar aici se înregistrează consu
muri mari deoarece se utilizează teh
nologii neadecvate. Unele repere de 
dimensiuni mici de la cupa 

'IFRON-ului se execută dintr-o placă 
de metal prin tăiere cu o mașină 
automată, operațiune in urma căreia 
rezultă o cantitate însemnată de me
tal inutilizabil.

Așadar, experiența bună acumulată 
în întreprindere in domeniul reduce
rii consumului de metal poate fi 
dezvoltată prin investigarea mai amă
nunțită a rezervelor existente. Obiec
tivele stabilite pentru anul viitor 
trebuie să constituie în acest sens 
o sarcină minimă pentru întregul co
lectiv. Specialiștilor unității. îndeo
sebi celor din sectorul de proiectare, 
le revine misiunea de a aborda cu 
mai multă îndrăzneală problema re
ducerii consumului de metal, găsind 
soluții pentru înlocuirea unor proce
dee de lucru învechite. In această 
privință este necesar să se revadă si 
tehnologiile de realizare a unor re
pere de dimensiuni reduse, care, așa 
cum am constatat, in prezent se pro
duc cu un consum ridicat de metal. 
Nici un gram de metal nu trebuie 
consumat inutil ! Totodată, în turnă
torie se impune introducerea unor 
metode mai noi de turnare și forja
re. în fine, nu trebuie îngăduită nici 
o abatere tehnologică în urma căreia 
rezultă o creștere a consumului de 
metal. Rezultatele de pină acum pot 
și trebuie amplificate prin fructifi
carea integrală a tuturor posibilități
lor existente pentru reducerea mai 
accentuată a consumului de metal.

Stefan DINICA 
corespondentul „Scînteii"

la Teslul. unde am înființat un ate
lier in acest scop".

La cooperativa agricolă Teslui. cele 
trei tractoare A-l 800 alcătuiau o 
formație de sine stătătoare. Mecani
zatorii Petre Băduca. Marin Baicu si 
Gheorghe Ghenea. deși lucrează ne 
un sol uscat si greu, realizează zilnic 
in jur de 18—20 hectare. Pe o tarla 
a cooperativei agricole Curtisoară. 
l-am aflat ne Constantin Geană.

OLT

șeful secției S.M.A.. care ne spunea : 
„Urmăresc clipă de clipă calitatea 
arăturilor si aceasta nu numai nentru 
a nu rămine greșuri, lucru elemen
tar. ci mai cu seamă nentru a nu se 
aduce la sunrafață stratul nefertil. 
De aceea, chiar ne,aceeași solă, adîn- 
cimea arăturii poate varia de la 28 
la 31 cm". Inginerul Ion Oprița. pre
ședintele acestei unități agricole, 
continuă ideea : „Cei 21 de tractoriști 
sint . organizați în trei formații la 
arăt. Ei sint oriceputi si conștiincioși, 
însă de ne tractor nu se poate ur
mări. metru cu metru, ce nămint este 
scos la suprafață. Arăturile trebuie 
să fie excutate la adîncimea optimă 
si; f$cute de calitate bună. Iată de ce 
nu exaașrez afirmind că fiecare 
brazdă trasă ne cele 780 hectare ara
te oină acum a fost scrutată atent de 
ochiul specialistului, de una dintre 

pentru fiecare din cele 110 trac
toare repartizate la arat, atit în ziua 
raidului nostru, cit și în perioada 
premergătoare declanșării arăturilor, 
conducerile unităților agricole au 
mobilizat un mare număr de oameni 
la strîngenea resturilor vegetale.

MUREȘ

Urmarea : în ziua de 29 octombrie 
erau eliberate .4 890 hectare, ceea ce 
a permis ca în numai două zile să 
fie arate mai bine de 900 hectare. 
Totodată, faptul că în fiecare secție 
de mecanizare, mai bine de jumătate 
din numărul tractoarelor lucrează, 
prin rotație, și noaptea la executarea 
arăturilor, a făcut ca în cooperati
vele agricole Petrilaca, Deag. Sălcud 
și altele arăturile adinei de toamnă 
să fie efectuat^ pe aproape jumătate

Eficiența economică înaltă
— un obiectiv prioritar

(Urmare din pag. I)

în decurs de cițiva ani aproape toate 
produsele pe care le fabricăm să se 
situeze la nivel mondial ridicat, să 
fie competitive pe piața externă, iar 
la 2—5 la sută din producție să se 
atingă performanțe superioare acestui 
nivel. Important este ca fiecare o- 
biectiv din acest program, care 
trebuie bine cunoscut și concretizat 
in fiecare întreprindere, să fie înde
plinit întocmai, la termenele și in 
condițiile stabilite. Pretutindeni tre
buie să se înțeleagă cu toată răs
punderea că îmbunătățirea calității, 
ridicarea nivelului tehnic al produse
lor sint hotărâtoare pentru progresul 
general, pentru dezvoltarea relații
lor noastre economice internaționale, 
pentru participarea activă a Româ
niei la schimburile de valori ma
teriale, pentru o largă colaborare și 
cooperare in producție cu alte țări.

în aceeași sferă de preocupări, este 
absolut necesar să se instaureze in 
fiecare întreprindere un profund 
spirit gospodăresc în utilizarea re
surselor de materii prime, materiale, 
energie electrică și combustibili, in 
scopul reducerii cit mai substanțiale 
a cheltuielilor materiale. Se cunoaște 
că. asemenea tuturor sarcinilor de 
plan, prevederile de economisire a 
resurselor materiale și energetice sint 
obligatorii, deoarece norrnele de 
consum au servit la fundamentarea 
bazei tehnico-nțateriale a planului 
național de dezvoltare economico-so- 
cială. Respectarea strictă a normelor 
de consum stabilite constituie, prin 
urmare, una din condițiile primor
diale pentru realizarea producției 
fizice planificate ; orice depășire a 
consumurilor normate se repercu
tează asupra echilibrului. material al 
planului, ceea ce influențează ne
gativ activitatea dintr-un șir întreg 
de întreprinderi, nivelul celorlalți in
dicatori, îndeosebi al celor de efi
ciență economică. O atenție deosebi
tă, în contextul cerințelor actuale, 
trebuie să se acorde gospodăririi 
riguroase și economisirii severe a re
surselor energetice. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu aprecia că trebuie 
să ne propunem ca cel puțin 50 la 
sută din necesarul de energie pentru 
creșterea producției în următorul 
cincinal să il realizăm prin reduce

formații răspunzînd direct Ion 
Nicolae. inginerul-sef al coooerati- 
vei. Așa se va proceda si cu cele 
654 hectare pe care le mai avem de 
arat".

Concomitent cu arăturile, 
și îngrășăminte naturale, 
x'andru Iliescu, primarul 
Grădinari, l-am aflat in 
zootehnic al cooperativei

se aplică 
Pe Ale- 
comunei 
sectorul 
agricole.

unde supraveghea transportul guno
iului de grajd in cimp. ..Folosim si 
un cuplu cu remorci, insă baza o con
stituie cele 163 căruțe, majoritatea 
ale cooperatorilor, din care circa 
jumătate sint antrenate in această 
acțiurie, iar cealaltă la transportul 
sfeclei de zahăr — ne spune prima
rul. La cimp. gunoiul este împrăștiat 
si din căruțe si din grămezi, cu fur
ca. precum si prin utilizarea unei 
mașini. Lucrarea este supravegheată 
de Dorel Grosu. președintele coope
rativei. Munca este organizată în asa 
fel incit să fertilizăm suprafețe cit 
mai mari acum, o dată cu arăturile 
adinei".

Se muncește intens si la Plesoiu. 
Streiești. la Comănita si Cîrlogani. 
Sute de cooperatori sint la fertilizat 
terenul, folosindu-se la transport că
ruțele sau cupluri de remorci. în 
urmă mecanizatorii ne tractoare, exe
cută arăturile adinei. S-a încheiat un 
an agricol, dar altul începe, ounin- 
du-se o temelie puternică recoltei 
viitoare.

Mihai GR1GOROSCUȚA 
corespondentul „Scînteii"

din suprafețele planificate. Așa au 
procedat și conducerile unităților 
agricole din cadrul consiliilor agro
industriale Morăreni. Sovata, Săr- 
mașu. Luduș, unde realizările de 
pină acum la arat sint superioare 
mediei pe județ, fiind create condi
ții pentru încheierea ogoarelor de 
toamnă pină Ia 15 noiembrie.

Din păcate, in alte unități agri
cole. cum sint cele din consiliile 
agroindustriale Band, Tirgu Mureș, 
Miercurea Nirajului, care au supra
fețe mari de arat, se lucrează in 
ritm lent. Bunăoară, in consiliul 
agroindustrial Band au fost arate 
numai 105 hectare din 4 980, iar in 
consiliul agroindustrial Miercurea 
Nirajului — doar 388 hectare din 
7 070. De aceea, și aici, ca peste tot 
în județ, trebuie intensificate efor
turile pentru a se asigura o mai 
bună utilizare a tractoarelor.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii'’

rea consumurilor energetice, prin re
cuperarea și refolosirea energiei și 
prin utilizarea a noi surse de e- 
nergie.

Așadar, este in interesul general al 
economiei naționale, al tuturor] oa
menilor muncii ca, în fiecare între
prindere, să se asigure gospodărirea 
rațională a resurselor de materii 
prime și energetice, să se respecte 
cu strictețe normele de consum, să 
se acționeze stăruitor pentru reduce
rea lor cit mai' substanțială ; orico 
procent de reducere a consumurilor, 
a cheltuielilor materiale se reflectă 
nemijlocit și în mod pozitiv în! ni
velul beneficiilor și, în ultimă; in
stanță, în creșterea venitului ; na
țional — sursa trainică a dezvoltării 
și modernizării continue a econo
miei naționale, a ridicării bunăstării 
celor ce muncesc.

Iată, așadar, un cimp vast de ac
țiune pentru toate organele și orga
nizațiile de partid, pentru forurile 
de conducere democratică din fiecare 
Întreprindere, care au înalta în
datorire de a asigura o puternică 
mobilizare a colectivelor de oameni 
ai muncii la. înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor economice stabilite pentru 
acest an și pentru anul viitor. A- 
dunările generale ale oamenilor 
muncii, în curs de desfășurare în a- 
ceste zile, constituie un bun prilej 
de afirmare puternică a capacității 

'creatoare, a spiritului, de bun gos
podar ale fiecărui muncitor și spe
cialist, ale fiecărui colectiv de între
prindere pentru stabilirea unor ac
țiuni practice, imediate în perioada 
ce a mai rămas pină Ia sfirșitul anu
lui, precum și pentru elaborarea 
unor programe ample de măsuri 
prin a căror aplicare să se asigure 
realizarea planului pe anul 1986 la 
toți indicatorii, inclusiv la cei cali
tativi, de eficientă economică. Așa 
cum sublinia secretarul general al 
partidului, pretutindeni trebuie să 
se creeze condiții de natură să de
termine o cotitură, o îmbunătățire 
radicală a activității în toate dome
niile, asigurindu-se în toate ramu
rile economiei naționale, în toate 
întreprinderile o inaltă eficiență e- 
conomică — temelia sigură a sporirii 
necontenite a venitului națiopal, a 
progresului economico-social al pa
triei noastre socialiste.
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Formarea viitorilor specialiști
- suB semnul răspundem și exigenței Fruntași la locul de muncă, fruntași pe scena artei amatoare

In ultimele două decenii care au 
trecut de la istoricul Congres al IX- 
lea, de cind prin voința unanimă a 
Întregului partid și popor, in 
funcția supremă de secretar general 
al partidului a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai stimat și 
iubit fiu al poporului român, învă- 
țămîntul, ca principal factor de pro
gres și civilizație, a' cunoscut puter
nice mutații calitative. Astfel, a fost 
generalizat învătămintul de 10 ani. 
a-a extins și diversificat rețeaua in- 
vătămîntului de toate gradele pe în
tregul teritoriu al tării, a sporit pon
derea invățămintului liceal și supe
rior tehnic, s-a extins învătămintul 
«erai și fără frecventă.

La baza întregului învățămint se 
află ideea novatoare, revoluționară a 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de inte
grare a școlii cu cercetarea și pro
ducția. Toate acestea garantează în 
mai mare măsură accesul la actul de 
cultură, de instruire profesională a 
tuturor fiilor țării, indiferent de na
ționalitate, oferind condiții reale șl 
egale Întregului tineret pentru edu
carea prin muncă și pentru muncă, 
Incit după absolvirea oricărei trepte 
de învățămint fiecare tînăr să fie 
apt pentru a desfășura o activitate 
utilă pentru societate, iar aceasta din 
urmă să-f asigure un loc de muncă 
corespunzător pregătirii sale și nevoi
lor reale ale economiei.

Asemenea întregului învățămint ro
mânesc, și Institutul politehnic din 
București a cunoscut o puternică și 
continuă dezvoltare și modernizare. 
Prin grija conducerii superioare de 
partid și de stat, personal a secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost dat în fo
losință noul și modernul local, cti
torie a „Epocii Nicolae Ceaușescu", 
care cuprinde in perimetrul său opt 
din cele 12 facultăți ale institutului, 
în același timp, a fost construit un 
mic orășel studențesc dotat cu 
cămine, cantine, spatii comercia
le și baze sportive care găzdu
iește peste 10 000 de studenți. 
S-au Îmbunătățit radical condi
țiile de muncă și de viată ale 
studenților și cadrelor didactice. Au 
fost create noi facultăți — de aero
nave șl de utilaje și ingineria proce
selor chimice — au luat ființă secții 
noi, ca blochimla, utilajul și tehnolo

Laboratorul de energetică de la Institutul politehnic din București

cinema
® Căsătorie cu repetiție : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11,15: 13,30: 15,45: 18;
20,15. FAVORIT (45 31 70) — 11.15: 13,15: 
15,15: 17.15: 19,30. EXCELSIOR (65 49 45)
— 9: 11: 13: 15,15: 17,30: 19,45.
@ Heidis DOINA (16 35 38) — 9* *. 11; 
13: 15.

• Teatrul National <14 71 71. sala 
mică) : Gaitelo — 19.30 : (sala Ate
lier) : Intre patru ochi (A) — 19.
® Filarmonica ..George Eriescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Philippe Cambre- 
ling (Franța). Solist : Dan Griacre
— 18 : (sala Studio) : „Panoramic 
XX" — Recital de plan Andrei Tănâ- 
sescu — 17,30.
® Opera Română (H3 18 57) : Rigo- 
letto — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Lă- 
satl-mă să clnt — 18.30."
• Teatru! „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Ivan Vasilievici — 19 :a(sala Grădina 
Icoanei. 11 95 44) : Clhtec despre mine 
Însumi — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție, se filmează —. 19.30.
® Teatrul de comedie (16 64 60) : Avea 
două pistoale cu ochi albi si negri
— 19.
® Teatrul „Nottara" (59 31,03. sala 
Magheru) : Cum vă place — 18.30 ; 
(sala Studio) : Variatiunl pe tema 
dragostei — 19.
® Teatrul Giulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Arta conversației — 15 : 19; 
(sala Giulești. 18 04 85) : Bărbierul 
din Sevilla — 18.
© Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78) : Corina — 19 : 
(sala Victoria. 50 58 65) : Băiatul cu 
sticletl — 19.
® Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 9: 18.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Elcfănțelul curios — 15 : (sala din 
Plata Cosmonautllor) : Jocuri de 
poeți, jocuri de copii — 10 ; Lungul 
nasului — 15.
® Circul Globus (10 41 95) s Tom șl 
Jerry la circ — 15.30: 19.

© Declarație de dragoste : DOINA — 
17; 19, PROGRESUL (23 94 10) — 15; 
17: 19.
© Masca de argint ; GRIVITA 
(17 08 58) — 9: îl: 13: 15: 17: 19.
® Toamna bobocilor : LIRA (31 71 71)
— 15: 17; 19. FLACĂRA (20 33 40) — 
9: 11: 13: 15: 17: 19.
® Urma castorului : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15.
© Iarna bobocilor : DRUMUL SĂRII
— 17: 19. VOLGA (79 71 26) — 9: 11: 
13; 15: 17: 19.
© Aripi de zăpadă : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 11: 13. ARTA (213186)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19.
@ Pirații secolului XX s GIULEȘTI
— 15: 17; 19.
© Promisiuni î AURORA (35 04 66) — 
9: 11; 13; 15: 17: 19. FLAMURA
(85 77 12) — 9: 11 : 13: 15; 17,15; 19,30. 
© Spectacol la miraj : PATRIA 
(11 86 25),— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20.15.
© Cămin pentru nefamilisti : LU
MINA (14 74 16) — 9; 11; 13.15; 15,30; 
17,45: 20.
© Primăvară fără soare s UNION 
(13 49 04) — 9; 11: 13: 15: 17: 19.
© Buletin de București : STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 10,30.
@ Cei șapte fantastici 2 DACIA 
(50 35 94) — 9; 11: 13: 15: 17; 19. SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15: 19,30. 
© Osceola : FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Timpuri de vitejie — 9; 11; 13,15 ; 
Jandarmul și extraterestrii — 15,30; 
17,45: 20: TIMPURI NOI (15 6110).
© Legenda dragostei î PACEA 
(71 30 85) — 15; 18,30, MUNCA (21 50 97)
— 15; 18.30.
© Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : GLORIA (47 46 75) — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Joe limonadă : COSMOS (27 54 95) 
—9: 11; 13: 15; 17; 19.
© Spartacus: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9: 12: 15.30: 18,45.
© Strălucirea soarelui s CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Toată lumea este a mea ; BUCU
REȘTI (15 6154) — 9,15; 12,15; 15,30: 
18,45.
© Cursă infernală : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20. 

gia sudării, au fost definite noi di
recții de aprofundare privind condu
cerea roboților industriali și fabrica
rea cocsului, majoritatea laboratoare
lor s-au dezvoltat și au căpătat dotări 
moderne. Numai in ultimii ani au 
fost date în funcțiune laboratoarele 
de termoenergetică, hidroenergetică 
și energetică nucleară, au primit 
mijloace moderne de calcul, produse 
de industria românească, toate facul
tățile. s-au extins și dotat laboratoa
rele de cercetare și atelierele de 
proiectare și de microproducție.

Pe această bază modernă și în 
continuă dezvoltare, institutul și-a 

Invățămintul—factor hotărîtor in educarea și pregătirea 
tineretului, in perfecționarea forței de muncă

adus o contribuție importantă în 
pregătirea specialiștilor in pas cu 
noile cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane. în aproape toate sec
toarele vitale ale economiei. Aproape 
30 la sută din absolvenții învățămin- 
tuiui superior tehnic din ultimele 
două decenii au fost modelați profe
sional, științific și civic in școala 
politehnică din București.

De asemenea, întregul potențial ști
ințific al institutului s-a aflat și se 
află angajat cu responsabilitate în 
rezolvarea unor teme de mare impor
tantă pentru economie. Urmare a in
dicațiilor și orientărilor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la con
ferința de partid a Capitalei și ți- 
nînd seama de sarcinile deosebit de 
mobilizatoare ce revin industriei 
Capitalei în cincinalul 1986—1990 și 
în perspectivă pînă în anul 2000, 
cercetarea științifică aplicativă și 
fundamentală din Politehnică vizează 
cu precădere teme solicitate de 
marile întreprinderi din București. 
Tematica programelor prioritare de 
cercetare elaborate de senatul in
stitutului în urmă cu cîțiva ani, 
completate șl reactualizate pe baza 
sarcinilor rezultate din documentele 
Congresului al XIII-lea al P.C.R., se

© Lupii mărilor : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13: 15; 17; 19,15.
© Căpitanul răzbunării : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9: 11 ; 13: 15: 17: 19.
© Bunul meu vecin Sam : FEREN
TARI (80 49 85) — 12: 16: 19. COTRO-
CENI (49 48 48) — 13: 16: 19.
© Rocky II ; MELODIA (11 13 4£f) —
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18; 20.
© Hangar 18 : FLOREASCA (33 29 71) 
— 9: 11: 13: 15.30; 17.45: 20. MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11: 13: 15; 17: 19.
© Undeva. cindva : POPULAR
(35 15 17) — 15: 17,15; 19,30.
® Superpolițistul : CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11.15: 13,30; 15,45; 18:
20.15.
© Legenda călărețului singuratic : 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19.

teatre 

regăsește In protocoalele de colabo
rare tehnico-știintifică încheiate în
tre catedrele universitare și institu
tele și centrele de cercetare știin
țifică și marile întreprinderi din 
Capitală.

Printr-o mal amplă șl responsabilă 
implicare a tuturor cadrelor didac
tice de la catedrele de specialitate, 
prin cuprinderea, în mai mare mă
sură, tn colectivele de cercetare a 
studenților, în special din anii mari, 
și prin lărgirea conlucrării cu spe
cialiștii din cercetare și producție, 
planurile de integrare au crescut an 
de an, in 1985 atingînd cifra de 150 

milioane Iei, din care contribuția Ia 
autofinanțare va fi de peste 120 mi
lioane lei. Analiza rezultatelor ob
ținute pe trei trimestre din a- 
cest an ne. îndreptățește să afir
măm că planul va fi îndeplinit la 
toți indicatorii.

îndeplinirea șl depășirea planului 
de integrare și de autofinanțare pe 
anul 1985, sporirea contribuției școlii 
la introducerea progresului tehnic în 
industrie, perfecționarea continuă a 
procesului de instruire și educare a 
tinerei generații se constituie în 
angajamente ferme cu care întregul 
colectiv de cadre didactice și stu- 
denți din cel mai mare institut de 
învățămint superior din țară, sub 
conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, intîmpină Congresul 
științei și invățămintului — cel mal 
reprezentativ și democratic forum, 
care va reuni reprezentanții cei mai 
autorizați ai cercetării științifice și 
ai Invățămintului de toate gradele, 
forum chemat să analizeze modul de 
înfăptuire a politicii partidului în 
domeniile științei și Invățămintului 
și care, pe baza hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al partidului, va 
elabora programele de dezvoltare ale 
acestor două domenii vitale pentru 
întreaga viată economico-socială a

Noua personalitate culturală 
a unui vechi centru de cultură

în istoria oricărui popor există 
momente, există etape în care o 
idee, o personalitate concentrează 
energiile și aspirațiile tuturor, in- 
flăcărind conștiințele și dind un 
puternic impuls spiritului construc
tiv. hărniciei și forței de creație a 
maselor, setei de cunoaștere și vi
sului înaripat. Asemenea momente 
se înscriu in istorie, purtind aură 
de frumusețe și omenie, nu numai 
pentru că edifică armonios un pre
zent bogat și luminos, proiectind, 
totodată, coordonatele viitoarelor 
împliniri, ci mai ales pentru că 
reușesc, unind elanul - unei întregi 
națiuni, să definească, prin muncă 
și creație, prin luptă și iubire de 
adevăr și de frumos, să definească 
și să afirme cu pregnantă persona
litatea unui popor. Un asemenea 
moment, o asemenea etapă a par
curs poporul nostru de Ia Congre
sul al IX-Iea și pină astăzi, fău- 
rindu-și — mobilizat și îndrumat 
cu înțelepciune de Partidul Comu
nist Român — o viață liberă și 
demnă, o viată de muncă pașnică 
și de luminoase împliniri. Și pen
tru că toate realizările poartă 
semnul inconfundabil al gindirii 
avintate, al forței neabătute, al 
credinței unui bărbat din familia 
marilor întemeietori, epoca aceasta, 
insumînd douăzeci de ani de fermă 
înaintare pe drumul Îndeplini
rii' idealului de făurire a so
cialismului in România, o nu
mim cu patriotică mindrie EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU.

în acești ani. asemeni tuturor 
zonelor geografice și centrelor 
economice și culturale ale tării. 
Iașiul a cunoscut o dezvoltare fără 
precedent. Puternic, platformă in
dustrială. agricultura tot mai pro
ductivă și diversificată, numeroa
sele dotări social-culturale sint re
zultatul orientărilor formulate cu 
prilejul vizitelor de lucru ale se
cretarului general al partidului, 
care a inițiat și sprijinit, a îndru
mat permanent și a controlat cu 
exigență procesul de innoire și 
propășire a acestui străvechi cen
tru de civilizație și cultură româ
nească. Desigur, dinamica vieții 
sociai-economice a determinat și 
dimensiunile mișcării literar-artis- 
tice. Bogată și diversă, orientată in 
scopul asigurării cerințelor spiri
tuale specifice unor grupuri so
ciale care alcătuiesc o populație de 
peste 325 000 de locuitori, activita

patriei, pentru cincinalul 1986—1990 
și in perspectivă pină in anul 2000.

în cuvîntarea la marea adunare 
populară din municipiul Iași, consa
crată deschiderii noului an de învă- 
tămint, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, sub
linia : „Nu putem înfăptui obiecti
vele din noul cincinal, obiectivele 
stabilite tn .perspectivă pentru tre
cerea spre comunism fără a pune la 
baza întregii noastre activități. în 
toate domeniile, cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, ale 
cunoașterii umane in general. Tre
buie să facem totul pentru ridicarea 
tot mai puternică a pregătirii pro
fesionale și generale, pentru ridi
carea, in toate domeniile, a nivelu
lui de cunoștințe al tineretului, al 
întregului nostru popor". Pentru a 
răspunde acestor deschideri de im
portanță hotărîtoare pentru dezvol
tarea economico-socială a patriei in 
cincinalul 1986—1990 și în perspec
tivă. se impun măsuri hotăritoare de 
perfecționare continuă a structurii 
planurilor și conținutulhi programe
lor do învățămint.

Ca urmare a indicațiilor șl orien
tărilor secretarului general al parti
dului. cu sprijinul Ministerului Edu
cației și Invățămintului, începînd din 
acest an universitar, se aplică \ pla
nuri de învățămint perfecționate 
pentru specialitatea autovehicule 
rutiera și sînt într-o fază avansată 
noile planuri pentru adîncirea pregă
tirii specialiștilor în domeniile dez
voltării bazei energetice și de mate
rii prime, cu accent pe producerea 
energiei din combustibili inferiori, 
din surse regenerabile, în centralele 
atomoelectrice.

înainte și după Congresul al XIII- 
lea al partidului, acțiunea de. per
fecționare a planurilor, dar în mod 
deosebit a programelor de învătă- 
mînt, a angajat, sub conducerea și 
cu participarea directă a organelor 
și organizațiilor de partid, ample 
dezbateri in toate colectivele de 
catedră, consilii profesorale și senat, 
pentru ca acestea ‘să asigure in mai 
mare măsură pregătirea specialiști
lor tn profil larg, capabili să se 
adapteze rapid mutațiilor impuse de 
dezvoltarea fără precedent a revo
luției științifice și tehnice contem
porane.

Pregătirea viitorilor specialiști, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale ști
inței si ■ tehnicii, implică introdu
cerea, în mai mare măsură, în con
ținutul disciplinelor fundamentale și 
de specialitate a unor elemente de 
actualitate din domeniile hotărîtoare 
pentru creșterea mai accentuată a 
productivității muncii : mecanizarea, 
automatizarea, robotizarea, ciberneti- 
zarea producției, a noilor tehnologii 
cu consumuri reduse energetice și 
de materii prime. Aceasta cu atît 
mai mult cu cit specialistul de azi 
și cu deosebire cel de miine Iși 
desfășoară activitatea în echipă, îm
preună cu specialiști din domenii 
mal mult sau mai puțin apropiate, 
abordînd in colectiv cercetări multi- 
disciplinare cu aplicații imediate, dar 
și cercetări fundamentale, de per
spectivă. Viata dovedește tot mai 
pregnant că problemele majore cu 
care se confruntă economia se pot 
rezolva corespunzător și la termene 
rezonabile numai printr-o concen
trare de forțe științifice, printr-o 
conlucrare strînsă a cercetătorilor 
de diferite specialități din cercetare, 
producție și învățămint.

Prof. univ. dr. inq.
Voicu TACHE 
rectorul 'Institutului politehnic 
din București

tea culturală se concentrează in 
jurul unor instituții de prestigiu 
ca : Teatrul Național „V. Alecsan- 
dri“. Filarmonica „Moldova". Opera 
Română. Teatrul pentru copii și ti
neret. Complexul muzeistic ș. a. în 
acest context social-uman și cultu
ral. activitatea muzicală a avut și 
are un rol important, pe de o par
te. în procesul de educare estetică 
și cetățenească a oamenilor, pe de 
altă parte, in acțiunea de promo
vare și afirmare a culturii muzicale 
naționale. Reînființarea Conserva
torului de muzică „G. Enescu" a 
fost primul semn al unei noi în
floriri a activității muzicale si este, 
credem, semnificativă coincidența 
intrării in viata muzicală a primei 
serii de absolvenți, cu anul Con
gresului al IX-lea al P.C.R. Din 
acest moment. înflorirea impetuoa
să a vieții economice și social-cul- 
turale a municipiului și județului 
Iași este Însoțită de o adevărată re
naștere muzicală, cu importante 
consecințe și asupra altor centre 
din Moldova (Bacău, Botoșani, 
Piatra Neamț, Vaslui. Galați). Iată 
doar cîteva aspecte caracteristice 
care definesc personalitatea Iașiu- 
lui muzical contemporan, a Iașiuikii 
„Epocii Ceaușescu" : începînd cu 
anul 1965, Conservatorul de muzică 
„G. Enescu" asigură instituțiilor 
muzicale specialiști (instrumentiști 
si cintăreți) cu o serioasă pregătire 
profesională, unii din ei distinși 
cu premii la concursuri naționale 
și internaționale de interpretare. 
Consecința : o substanțială creștere 
a nivelului artistic și propulsarea 
Filarmonicii „Moldova", ca și a 
Operei Române, în rîndul celor mai 
valoroase instituții muzicale din 
țara noastră. Profesionalitatea. asi
gurată astfel, a deschis calea unor 
strălucite realizări dintre care 
menționăm : spectacolul-concert cu 
opera „Oedip" de George Enâscu, 
dirijor fiind Ion Baciu ; punerea în 
șcenă a unor lucrări de operă de 
valoare și dificultate recunoscute, 
cum au fost : „Răscoala". „Fata cu 
garoafe", „Decebal" de Gh. Dumi
trescu, „Al. Lăpușneanu" de Al. 
Zirra, „Boris Godunov‘-‘ de M. Mu- 
sorgski, „Vasul fantomă" de 
R. Wagner ș. a. Activitatea Filar-" 
monicii „Moldova" a fost distinsă, 
permanent, cu premiul I în cadrul 
Festivalului național „Cintarea 
României", iar Opera Română s-a 
situat pe locurile I și II. Existența

Pe treptele Casei de cultură a sin
dicatelor ce domină centrul modern, 
aerat și din ce in ce mai atrăgător 
al Sloboziei pășesc sute de oameni. 
Sint muncitori, tehnicieni, ingineri 
de la combinatul de îngrășăminte 
chimice, întreprinderea de ulei, pro- 
iectanți de la centrul de proiectări, 

I elevi de la liceul agroindustrial de 
chimie, personal al spitalului jude
țean. O parte din ei se îndreaptă, 
desigur, spre unele din cercurile și 
cursurile aplicative ce activează aici, 
pentru a se iniția in secretele dan
sului, fotografiei, pentru a practica 
gimnastica de întreținere sau pentru 
a asimila utile cunoștințe tehnice în 
domeniul radio și T.V. O altă parte, 
membri ai corului de cameră „Liri
ca", ai ansamblului de dansuri etc. 
se. grăbesc spre sălile de repetiții. 
Sint, printre ei. probabil, și partici
pant ai „Clubului stagiarilor", 
care vin aici săptăminal să urmă
rească „Ateneul literar" (la care se 
fac prezentări de carte, au loc întil- 
niri cu scriitorii etc.), audiții și șe
dințe de informație muzicală, iar bi
lunar — să participe la cercul de 
pictură sau la intîlnirile consacrate 
drumeției montane sau pe glob etc.

Marea majoritate, formată cu deo
sebire din tineri, se îndreaptă spre un 
spectacol. Spațioasă, trepidînd cel mai 
adesea de activități, casa de cultură 
găzduiește frecvent, sistematic, spec
tacole diverse, selectate în genere, 
așa cum ne explică Gheorghe Anto
nescu, președintele Comitetului ju
dețean de cultură și educație socia
listă Ialomița, in spiritul exigenței 
pentru calitatea actului artistic. Nu
mai in luna octombrie aici s-au des
fășurat concerte de ținută in cadrul 
„Zilelor muzicale culte", apreciate 
spectacole ale Ansamblului U.T.C., 
reprezentații ale teatrelor „Nottara", 
„Giulești", ale T.E.S.-ului. ale lui 
„Țăndărică" din București. „Fanta
sio" din Constanța, ale teatrului de 
dramă din Galați. Aceasta — pe 
fundalul acțiunilor „Decadei cărții 

I românești" și „Săptămînii științei și 
tehnicii pentru tineret", al acțiunilor 
de la originalul muzeu al capitalei 
ialomițene — acțiuni desfășurate în 
aceeași perioadă.

Așadar, activitatea culturală din 
Slobozia poate servi ca un bun 
exemplu pentru ceea ce Înseamnă 
dezvoltarea spirituală a județelor 
țării în ultima vreme, in cadrul de 
emulație al Festivalului național 
„Cintarea României". Dar poate că 
mai mult ca in alte părți observi 
aici preocuparea programatică și te
nace. răspunderea și exigența, pe în
treaga filieră — începînd cu forurile 
conducătoare de partid și. de stat — 
ppntru larga difuzare a culturii.

Spectacolul din frumoasa seară de 
octombrie în care am fost oaspeții 
Sloboziei era unul de teatru de ama
tori. Animatorii lui : membrii tea
trului popular al casei de cultură. 
Un spectacol susținut de o echipă 
feminină (Călin Veronica, Elena Du- 
cuța, Maria Klein, Julieta Kovacs, 
Adriana Mogaș, Rădița Oancea, 
Georgeta Petrescu, Eugenia Petruța, 
Viorica Vlase), lucrat sub conducerea 

I competentă și energică a lui Valeriu 
Grama, cu îngrijire, cu atenție la 
„atmosferă" și la configurarea com
pozițiilor, la individualizarea perso
najelor și Ia diferențierea socială, de 
caracter și temperament, cu preocu
pări evidente pentru firescul și ex
presivitatea atitudinilor. „Pensiunea 
doamnei Olimpia" este o premieră a 
acestei stagiuni. Căci Teatrul popular 
din Slobozia, încunupat cu premiul I 
și cu trei premii individuale la ul
tima ediție a Festivalului național 
„Cintarea României" (pentru specta
colul „Take, Ianke și Cadîr" de V. I. 
Popa), nu „s-a culcat pe lauri". N-a 
prelungit „vacanța". Dimpotrivă, și-a 
alcătuit din timp repertoriul, făcînd 
proiecte ambițioase (o piesă de Ca- 
ragiale. un musical pretențios etc.). 
Și-a împrospătat echipa primind, așa 
cum este firesc, noi pasionați ai 

IAȘI. Casa tineretului Foto : Gh. Vințilă

unor instituții muzicale de presti
giu a deschis drum larg și unor 
inițiative muzicale menite să con
solideze realizările, să asigure ca
drul prielnic afirmării elementelor 
de valoare și. totodată, să sporeas
că modalitățile de răspindire a 
muzicii. Două asemenea inițiative 
merită a fi amintite. Mai intii. Fes
tivalul muzicii românești, ajuns 
anul trecut ia a VIII-a ediție, ac
țiune de interes național, care, in 
afara valorificării creației româ
nești din trecut și de astăzi, a avut 
o importanță deosebită în stimula
rea și afirmarea unor tineri com
pozitori stabiliți la Iași: Vasile 
Spătărelu, Anton Zeman, Viorel 
Munteanu, Cristian Mișievici. Prin 
creația lor au ridicat activitatea 
componistică ieșeană la nivel na
țional, deschizîndu-i, totodată, și 
posibilitățile de afirmare interna
țională. A doua inițiativă impor
tantă se referă la stagiunea per
manentă, simfonică și de operă, 
organizată în județul Neamț, pre
lungită din 1972 și in timpul verii, 
cu un festival muzical studențesc 
desfășurat sub genericul — „Va
cante muzicale la Piatra Neamț" 
(anul acesta Ia a XIV-a ediție). 
Rosturile educative ale acestui fes
tival și ale stagiunii permanente 
au fost recunoscute. La fel și im
portanta festivalului in promovarea 
tinerilor interpreți. printre aceștia 
numărindu-se și membrii presti
giosului cvartet ..Voces". în sfîrșit, 
nu se poate vorbi despre personali
tatea muzicală a unui centru cul

teatrului. Și-a respectat ritmul șl sti
lul serios și susținut de muncă pe 
care și l-a cristalizat și impus de-a 
lungul timpului : cei 10 ani pe care 
ii va împlini in curind.

Aniversarea unui deceniu de exis
tență va prilejui un moment sărbă
toresc. în ceea ce ne privește, oma
giul cel mai potrivit al activității 
colectivului ni se pare o rememorare 
(chiar dacă foarte succintă) a etape
lor prin care a trecut.

Tradițiile culturale ialomițene, 
multă vreme ignorate, nu sint sărace. 
Și totuși teatrul cult a inmugurit 
la Slobozia abia în anii noștri. Cu 
numai zece-cincisprezece ani în urmă, 
orașul avea nu numai un alt aspect 
urbanistic-edilitar, ci și un alt po
tențial economic. Peisajul cultural 
era sărac : existau puține formații, 
se primeau rare vizite din afară... 
Cei care participau la nașterea unei 
echipe de teatru de amatori și apoi 
a teatrului popular („Titanic vals" 
a fost titlul spectacolului inaugural) 
făceau o activitate de pionierat. Dar 
a existat — cum ne evocă Maria 
Klein, una din cele mai vechi mem
bre ale teatrului popular ialomițean 
— pasiunea, dăruirea, romantismul 
aspirației de a face artă și de a mo
dela prin artă. Datorită acestor „tră
sături", eforturile de creație artistică 
ale acestor oameni (in cursul zilei de 
muncă : muncitori, tehnicieni, profe
sori, funcționari, economiști, cadre 
medicale, arhitecți) au fost rodnice. 
Timpul, adică munca după orele de 
lucru, tirziu, pină spre miezul nopții, 
lectura, studiul teoretic și pe viu, 
urmărind atingerea unor elemente de 
măiestrie, au format talentele ama
torilor ialomițeni. Confruntările, 
contactul direct cu artiști profesio- 

, niști — precum Amza Pellea (care a 
jucat intr-un spectacol primind re
plica amatorilor) — sau dialogurile cu 
Radu Beligan și Dina Cocea, și nu 
in ultimul rind contribuția celor ce 
și-au asumat sarcina îndrumării echi
pei (Mircea Avram, Nicu Simion și, 
mai nou. Valeriu Grama, regizorul 
spectacolului laureat, ca și al ultimei 
premiere) au sprijinit maturizarea 
echipei, a opțiunilor sale. Dorind să 
suplinească absența unui colectiv 
teatral profesionist, teatrul popular 
s-a oprit adesea (fără a neglija nici 
valorile estetice și virtuțile forma
tive ale unor piese românești de ac
tualitate) Ia lucrări ale autorilor cla
sici. Secția nou creată, pentru copii, 
s-a bucurat și ea de frumoase re
zultate.

Există, la Slobozia, o emulație rod
nică cu celelalte formații din județ. 
Dorința de a oferi un exemplu Casei 
științei și tehnicii pentru tineret, cea 
de „întrecere" colegială cu Teatrul 
popular, din Urziceni (care a dobin- 
dit și el premiul I în „Cintarea 
României" cu o piesă de Paul Eve- 
rac), ori cu echipele de amatori din 
Fetești sau Țăndărei — ca de alt
fel cu amatorii din întreaga țară — 
a fost vie, dinamizatoare. Dar prin
cipalul impuls, cum ne mărtiirisea 
Nicolae Grigorescu, directorul Casei 
de cultură a sindicatelor (el însuși 
un foarte talentat interpret de tea
tru — cum o arată și premiul de 
interpretare dobindit), a fost dat de 
întilnirea dintre pasiunea pentru 
artă și bucuria de a te adresa oa
menilor, de a contribui la îmbogăți
rea universului ior de idei și senti
mente, la frumusețea vieții lor su
fletești.

Ceea ce mi se pare deosebit este 
că locuitorii Sloboziei au ihțeles ge
nerozitatea unor atare intenții si pre
ocupări. Mai mult ca in alte părți, 
ei apreciază și sprijină activitatea 
teatrului lor, prețuindu-i reușitele...

...în seara în care am fost la Slo
bozia, sute de oameni urcau treptele 
casei de cultură. Fuseseră, în zilele 
trecute, la reprezentațiile unor colec
tive bucureștene. Se duceau acum 
la „teatrul lor"...

Natalia STANCU

tural. fără a se face referiri la iu
bitorii de muzică. Datorită activi
tăților de educație muzicală reali
zate in școli. întreprinderi și insti
tuții de învățămint superior de 
Filarmonica „Moldova", Conserva
torul x,.G. Enescu" și -Opera Ro
mână, datorită, de asemenea, cali
tății artistice a concertelor și spec
tacolelor și. nu intr-o mai mică 
măsură, datorită nivelului activită
ții formațiilor muzicale de amatori. 
Îndrumate de specialiști, in Iași 
există astăzi un public cultivat și 
exigent, un public numeros (in sta
giunea 1983—1984 Filarmonica
„Moldova" a înregistrat aproape 
70 000 auditori, iar concertele cvar
tetului „Voces" se desfășoară cu 
sala supraîncărcată) receptiv atit 
la valorile muzicii românești (de 
ex. : concertul cu care Filarmonica 
ieșeană s-a prezentat la faza repu
blicană a celei de-a V-a ediții a 
Festivalului național „Cintarea 
României"), cit și Ia acelea ale 
creației muzicale universale de ieri 
și de astăzi. Toate acestea conferă 
vieții muzicale din Iași o persona
litate distinctă, o personalitate ale 
cărei trăsături se încadrează armo
nios in ansamblul evoluției cultu
rii noastre muzicale. împlinirile 
muzicienilor din Iași alăturîndu-se 
acelora ale slujitorilor muzicii" din 
întreaga țară, ca o încununare a 
mărețelor zidiri prin care „Epoca 
Ceaușescu" a intrat in conștiința și 
in istoria poporului român.

Dr. Mihail COZMEI

Etica
autodepășirii

(Urmare din pag. I)

nevoia de cultură și nevoia perfec
ționării culturale asupra tuturor ac
tivităților producătoare și asupra tu
turor categoriilor de producători. 
Desigur, această extensiune n-a tre
cut cu vederea marile deosebiri (da 
nivel și de structură) dintre lucră
rile ce trebuiau înfăptuite, ca și de
osebirile dintre.cei chemați să le în
făptuiască. Luciditatea interzicea 
graba, superficialitatea, iluziile uto
pice, deși nu toți și nu totdeauna 
le-au și ocolit. Drumul s-a dovedit, 
oricum, anevoios și lung. Eventuale
le naivități sau erori comise nu anu
lează însă nevoia de a fi fost și de 
a fi în continuare parcurs. Dacă am 
lua ca prim punct de reper alfabeti
zarea maselor neștiutoare de carte 
in continente și țări în care ele au 
constituit și uneori mai constituie 
majoritatea populației, și tot ar tre
bui să concedem nu numai obliga
tivitatea ei, dar totodată să mai și 
gîndim „știința de carte" drept temei 
și condiție pentru „omul cult". Sim- 

I piu spus, cultura se cuvine însușită 
I de la nivelurile ei de bază pină la 

cele de înaltă profesionalitate, cu 
adevărat creatoare ; ceea ce, desi
gur. implică familiarizarea treptată 
cu feluritele cuceriri ale științelor — 
de astă-dată insă intr-o cit mai ar
monioasă îmbinare cu artele și cu 
filozofia.

Dar să coborîm pină la cîteva din 
nucleele primare din care se consti
tuie viitorul „om cult". Mult, foarte 
mult influențează acest proces me
diul familial în care și sub influența 
căruia crește copilul în primii săi ani 
de viață. Prezența sau absenta cul
turii vor avea un efect benefic sau 
dimpotrivă asupra configurării su
fletului și a minții. Copilăria este 
vîrsta la care nu doar se acumulează 
cunoștințe, gust, expresivitate, dar 
ea este și timpul în care acestea se 
și amalgamează într-o jucăușă In- 
distincție. Jocul însuși e prilej de 
spontană învățătură, copilul „artist" 
(cel ce cintă ori dansează) iși cize
lează și uneltele pentru știința sa 
viitoare. Cel ce învață să vorbească 
si corect și frumos Intră in lume cu 
o zestre pe care o va putea ulterior 
perfecționa in toate activitățile. Căci 
limba nu este numai „formă de ex
presie", cum i se spune, ci și răs
punzătoare, cu drepturi depline, pen
tru deplinătatea sensurilor ei. „Omul 
cult" va putea intra in posesia lim
bilor străine, dar va trebui in pri
mul rind să-și stăpinească pe deplin 
limba maternă. Nu intimplător a 
centrată școala, de la primele ei cla
se, pe învățarea limbii, vorbite și 
scrise, și pe însușirea matematicii. E 
ca și cum omul ar invăța din nou să 
meargă pe aceste două „picioare", 
care îl vor susține toată viața ; și ii 
vor susține, implicit, cultura viitoa
re. Cultura iși probează, de la în
ceput, caracterul științific, dar intr-o 
echilibrare a componentelor care va 
trebui să fie menținută și fructifi
cată și in continuare.

Vor interveni, se înțelege, specia
lizări diverse. Problema constă insă 
in a nu ceda unilateralității. Marea 
problemă și a științei și a culturii 
contemporane constă in găsirea com
plementarității n.ecesare dintre spe
cializare și orizontul cuprinzător. 
Sint avansate felurite soluții la ni
velul societății. Dar. pină una-alta. și 
individul trebuie sau ar trebui să se 
preocupe de propriul său echilibru 
intelectual și cultural. Este vorba de 
continuarea învățăturii și după ce 
ea a incetat. in aparentă, a fi obli
gatorie. Dar mai este vorba și des
pre un evantai de interese larg des
chis, dincolo de profesie și implicit 
de dragul ei. „Omul cult" iși pro
bează această calitate In primul rind 
la locul său de muncă și prin nive
lul muncilor pe care le . prestează. 
Dar tocmai pentru ca să le poată 
presta in chip optimal, el se cuvine 
să beneficieze de cit mai multe va
lori ajutătoare, ajutătoare pentru 
împlinirea sa ca personalitate și 
pentru efectele ei productive, crea
toare.

Prejudecățile ne pîndesc la tot pa
sul și e bine 6ă le cenzurăm. Una 
dintre ele vizează presupusa inde
pendență reciprocă totală dintre 
„timpul muncit" și „timpul liber". 
Dacă însă este complet irosit, liber
tatea ultimului se degradează cari
catural. Nici în acest caz „liber" nu 
trebuie să echivaleze cu „iresponsa
bil". Dimpotrivă, cit mai multe va
lori umane reușește să cumuleze în 
țesătura ei această libertate de timp, 
cu atît mai substanțială ca libertate 
devine ea.

Aici, ajungem și la artă. Celor că
rora limba maternă chiar li se pare 
„inutilă" sau in cel mai bun caz 
„neutrală", exterioară adică muncilor 
prestate, cu atit mai vîrtos li se în
fățișează literatura și arta ca fiind 
fără de rost pentru ei. sau înde
plinind cel mult un rost minor, 
agreabil. Corespunzător, ei vor 
ignora artele, sau se vor mulțu
mi cu variantele lor facile, even
tual cu subprodusele lor. Desigur, 
agreabilul nu are pentru ce fi refu
zat, cu condiția ca el să nu perver
tească gustul și idealurile, ci, prin 
proprii mijloace, să le cultive. Există 
insă și aici un echilibru preferabil, 
la statornicirea căruia trebuie să 
participe și valori artistice funda
mentale și perene. Impresia că un 
contact stăruitor cu ele. inclusiv 
printr-un efort de autoeducare, ar 
fi nefolositor pentru tot ceea ce are 
omul altceva de făcut, este o impre
sie nu numai falsă, dar și dăunătoa
re. Și nu doar pentru că subminea
ză funcția formativă a valorii este
tice, dar pentru că nu pricepe rever
berarea acestei valori dincolo de ca
drul ei inițial. Or, un om sensibil, 
un om cu gust, un om receptiv la 
autentica frumusețe iși va pune a- 
ceste însușiri in slujba tuturor acti
vităților și manifestărilor lui ; cores
punzător, el va și munci altfel, mai 
bine, mai cu plăcere, mai inventiv.

De la principii ajungem astfel la 
practica zilnică ; și de la ea ne în
toarcem la principii. Cultura include 
in ea știința, iar știința presupune 
cultură — multă cultură. Tehnica 
goală de spirit nu-și mai onorează 
menirile ei proprii. Specialistul fără 
orizont cultural ar putea să-și com
promită domeniul. Nimic nu se clă
dește pe loc gol. dar edificarea în
săși se cuvine să aibă o bază largă 
pentru a-și susține virful. „Om cult" 
înseamnă, in condițiile de azi și de 
miine, un om care a învățat multe 
și continuă să învețe cu rivnă, un 
om care are interese variate și con
vingeri bine fundamentate, un inte
lect elaborat, o sensibilitate vie, un 
gust cizelat, mereu deschis către 
ceea ce îi oferă viata ca valoare 
proaspătă. Seriozitatea se va întilni 
in el cu mobilitatea, cu acea curio
zitate temeinică nerefractară inedi
tului. Strategia partidului nostru 
preconizează socialismul multilateral 
dezvoltat. în această perspectivă, cu
prinzător statornicită, „omul muncii" 
se intilneșta cu „omul cult".
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Survolind teritoriul României, doresc să folosesc prilejul pentru a vă 
transmite cele mai calde salutări dumneavoastră, dragă tovarășe Ceaușescu, 
și, prin dumneavoastră, poporului român prieten, partidului și Guvernului 
Republicii Socialiste România.

Cu cea mai înaltă considerație,
MENGISTU HAILE MARIAM

Secretar general al Comitetului Central 
~ al Partidului Muncitorilor din Etiopia, 

Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu 
și comandant suprem al Armatei Revoluționare

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DINȚVEȘTILE -TRANSMISE-IERȚJDE - CO^PQNDENȚII ,;SCÎI^pr?ț

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Vocația creației și exigențele 
progresului tehnic

Cronica ziiei
în perioada 28 octombrie — 1 

noiembrie, o delegație de activiști 
ai U.C.I., din care au făcut parte 
Krste Markovski, membru al Prezi
diului C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Macedonia, și Martin Ivesai, 
secretar executiv al C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Muntenegru, au 
efectuat, la invitația C.C. al P.C.R., 
o vizită pentru schimb de experien
ță in țara noastră.

Delegația a avut convorbiri la 
Secția propagandă și presă a C.C. 
al P.C.R., Ia Comitetul județean 
Iași al P.C.R., precum și la organi
zații de partid din instituții de in- 
vățămint și unități economice din 
Capitală și județul Iași.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Miu Do- 
brescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. A 
fost prezent Miloș Melovski, amba
sadorul R.S.F.I. la București.

★
La Întreprinderea „1 Mai" din 

Ploiești a avut loc, vineri, o adunare 
festivă dedicată celei de-a 68-a ani
versări a victoriei Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Au participat reprezentanți al orga
nelor locale de partid și de stat, al 
organizațiilor de masă și obștești, nu
meroși oameni ai muncii.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

Semnificația istorică a evenimen
tului aniversat a fost evocată de 
Cristei Popeea. directorul întreprin
derii, și E. M. Tiajelnikov, ambasa
dorul Uniunii Sovietice în țara 
noastră.

Evidențiind relațiile tradiționale de 
prietenie statornicite între partidele,

PE AFIȘUL TEATRULUI SĂTMĂREAN

Un repertoriu bogat,
Două elemente esențiale definesc 

repertoriul celor două secții ale 
Teatrului de Nord din Satu Mare 
in stagiunea 1935—1986, în curs de 
desfășurare : numărul foarte mare 
de piese care se prezintă publicu
lui din municipiu și județ și, in 
context, puternica afirmare a dra
maturgiei românești, cu deosebire 
a celei contemporane.

în cadrul secției române, stagiu
nea s-a deschis cu piesa „Dulcea 
ipocrizie a bărbatului matur" de 
Tudor Popescu, în regia autorului. 
Dintre viitoarele premiere mențio
năm : „Simple coincidențe" de Paul 
Everac, „Fii cuminte, Cristofor" de 
Aurel Baranga, „Steaua fără nume" 
de Mihail Sebastian, „Patima roșie" 
de Mihail Sorbul, „Mita în sac" de 
Georges Feydeau, „Haina cu două 
fețe" de Stanislav Stratiev, „Woy- 
zek" de Georg Biichner.

La secția maghiară, stagiunea s-a 
deschis cu piesa „Atenție la coti
tură" de Măhes Gyorgy, in regia lui 
Kovăcs Adâm. Va urma o suită de 
premiere, dintre care menționăm 
„Joc de pisici" de Orkeny Istvan, 
„Audiență la consul" de Ion Brad, 
„Pensiunea doamnei Olimpia" de 
I. D. Șerban, „Titanic vals" de Tu.- 
dor Mușatescu, „Generația de sa
crificiu" de Jean Valjean (drama-

INFORMAȚII SPORTIVE
POLO PE APĂ. La Pitești se 

dispută astăzi prima manșă a se
mifinalei „Cupei Cupelor" la polo 
pe apă, dintre formațiile Dinamo 
București și Sisley Pescara (Italia). 
Meciul va începe la ora 18. In cea
laltă semifinală a competiției se in- 
tilnesc Vasas Budapesta și De Rob
ben (Olanda).

HANDBAL. • Palatul sporturilor 
și culturii din Capitală va găzdui 
duminică, incepind de la ora 17,30, 
meciul dintre Steaua București și 
V.F.L. Gummersbach (R.F. Germa
nia), contind pentru optimile de fi
nală ale „Cupei campionilor euro
peni" la handbal masculin. ® în 
optimile de finală ale „Cupei Fe
derației internaționale de handbal", 
echipa masculină Politehnica Timi
șoara va intilni în sala „Olimpia" 
din Timișoara formația Tatran Pre- 
sov din Cehoslovacia. Partida va 
începe la ora 11.

FOTBAL. — La Hunedoara, in
tr-un meci contind pentru etapa a 
12-a a campionatului diviziei A la 
fotbal, ieri s-au intilnit formațiile 
Corvinul si Universitatea Craiova. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
3—0 (1—0) in favoarea fotbaliștilor 
hunedoreni. toate cele 3 goluri fiind 
înscrise de Petcu.

BASCHET. La Budapesta, in pri
ma manșă a turului secund al com
petiției feminine de baschet „Cupa 
campionilor europeni", echipa locală 
Tungsram a întrecut cu 84—66 
(46—34) formația Universitatea Cluj- 
Napoca. Alte rezultate din aceeași 
competiție : Den Helder (Olanda) — 
Partizan Belgrad 67—81 ; U.B.L. Vie- 
na — Vîsoke Praga 58—91 ; Wisla 
Cracovia — St. Francais-Versailles 
66—88. 

țările și popoarele noastre, vorbito
rii au subliniat rolul determinant al 
intilnirilor la cel mai inalt nivel în 
adîncirea și diversificarea acestor 
relații, in interesul reciproc, al cau
zei socialismului și păcii în lume.

Participanții au vizionat o expozi
ție fotodocumentară care înfățișează 
aspecte din viața și activitatea oame
nilor sovietici.

★

Cu prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la stabilirea relațiilor diplomati
ce dintre Republica Socialistă Româ
nia si Republica Cuba, ambasadorul 
Cubei la București. Rodney A. Lopez, 
a oferit, vineri, un cocteil.

Au participat Ion M. Nicolae. vi? 
ceprim-minlstru al guvernului, mi
niștri. reprezentanți ai altor institu
ții centrale, organizații de masă și 
obștești, oameni de știință, artă și 
cultură.

★

La 1 noiembrie, ministrul aface
rilor externe. Ștefan Andrei, a 
primit ne Szuts Pal. noul ambasador 
extraordinar si plenipotențiar al Re
publicii Populare' Ungare în Repu
blica Socialistă România, in vederea 
prezentării scrisorilor de acreditare.

*
Cu prilejul, aniversării creării for

țelor armate de autoapărare ale Ja
poniei. atașatul apărării al acestei 
țări la București, colonel Hideo 
Hirota. a oferit, vineri, o recepție 
la care au luat parte generali si ofi
țeri superiori, precum și atașați mi
litari. aero si navali acreditați in 
tara noastră, alti membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

pertâru toate vîrsteto 
turg român din perioada interbeli
că), „Un caz penibil" de Mehes 
Gyorgy, „Romeo și Julieta la 
sfirșit de noiembrie" de Jan Otce- 
nasek, „O întimplare ciudată" de 
Carlo Goldoni.

Nici micii spectatori n-au fost 
uitați, in cadrul secției române 
fiind organizată o stagiune de tea
tru pentru copii, care s-a deschis 
cu spectacolul de mare succes 
„Păpușa cu piciorul rupt" de Vic
tor Ion Popa, in regia actorului 
sătmărean Al. Mitea. Viitoarea 
premieră a stagiunii teatrale pen
tru copii va fi cu piesa „Harap 
Alb", după basmul cu același nume 
de Ion Creangă.

După cum ne-a informat direc
torul Teatrului de Nord Satu Mare, 
Tiberiu Baumgartner, pentru ca 
acest bogat repertoriu, cu reale va
lențe educativ-formative. să fie 
cunoscut de un public cit mai nu
meros, vor fi organizate turnee în 
orașele Cărei, Negrești-Oaș, Tăș- 
nad și pe scenele unor așezăminte 
culturale din numeroase comune 
ale județului. Totodată, in baza 
unor contracte încheiate, multe 
dintre spectacolele menționate vor 
fi prezentate în județele Maramu
reș, Sălaj, Bihor, pe scene din 
Valea Jiului și altele. (Octav Gru- 
meza, corespondentul „Scinteii").

ȘAH. ® Cea de-a 21-a partidă a 
meciului pentru titlul mondial de șah 
dintre marii maeștri sovietici Gări 
Kasparov si Anatoli Karpov. în
treruptă joi. a fost continuată ieri 
si s-a încheiat remiză la mutarea a 
44-a. Scorul a devenit 11,5—9,5 punc
te in favoarea lui Kasparov, care în 
partida a 22-a programată simbătă. 
2 noiembrie, va avea piesele negre. 
® Cu o rundă' înainte de în
cheierea turneului candidaților la 
titlul mondial de șah de la Montpel
lier. in clasament conduc A. Sokolov 
și A. Iusupov (U.R.S.S.) cu cite 8,5 
puncte, urmați de M. Tal (U.R.S.S.) 
și J. Timman (Olanda) — 8 puncte, 
R. Vaganian (U.R.S.S.) — 7,5 puncte 
(1), A. Beliavski (U.R.S.S.) — 7,5 
puncte.

ÎNOT. Canadiana Vicki Keith 
(24 de ani) a. stabilit un nou record 
mondial de rezistență inotînd timp 
de 100 de ore fără întrerupere in 
piscina din Kingston (Ontario). Ve
chiul record era de 87 ore. în cura
joasa tentativă, Vicki Keith a slăbit 
7 kg.

Administrata de Siat
Loîo-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO. 
DIN 1 NOIEMBRIE 1985

Extragerea I : 89 12 15 75 30 9 25 
13 24.

Extragerea a II-a : 45 36 53 87 42 
80 67 61 48.

FOND TOTAL DE CÎSTIGURI :
886 870 lei. din care 160 405 lei, re
port la categoria 1.

CÎMPULUNG : Cărbune 
peste prevederi

Harnicul colectiv de muncă al 
întreprinderii miniere din Cimpu- 
lung. județul Argeș, a realizat în 
acest an cele mai mari producții 
din istoria sa. Minerii de aici în
scriu pe graficul întrecerii cifra 
de 90 000 tone cărbune extras su
plimentar de la începutul anului. 
La baza acestui succes se află mă
surile întreprinse pentru mai buna 
organizare a producției, folosirea 
cu randamente sporite a comple
xelor mecanizate și combinelor de 
înaintare, darea mai devreme in 
exploatare a patru noi abataje în 
minele Aninoasa, Poenari, Cotești 
și Jugur. (Gheorghe Cîrstea).

RÎMNICU VÎLCEA : 
Noi spații comerciale

Centrul civic al municipiului 
Rimnicu Vîlcea a fost întregit cu 
un nou cartier de locuințe. La par
terul blocurilor din această zonă 
au fost construite si date in folo
sință un magazin alimentar, cofe
tărie, mai multe unități pentru des
facerea mărfurilor industriale, a 
legumelor și fructelor, precum și 
secții de prestări servicii către 
populație. Alte spații comerciale 
au mai fost date în folosință in 
cartierele Rîmnic-Sud, Matei Ba- 
sarab și Ostroveni. (Ion Stanciu).

CRAIOVA : Produse noi 
de înalt randament

în acest an, ponderea produselor 
noi și modernizate în totalul pro
ducției industriale a întreprinderii 
„Eleotroputere" din Craiova depă
șește 60 la 'sută. Specialiștii Insti
tutului de cercetări științifice șl 
inginerie tehnologică de pe platfor

t V
13.00 Telex
13,05 La sfirslt de săptămtnă (partial 

color). Din sumar : ® Melodia 
săptămlnil in primă audiție, a Mi
cile povești ale marelui ecran : 
„Tom Degețelul" (V) O Atlas mu
zical 0 Rădăcină de stejar... ră
dăcină de fag... reportaj ® Cin- 
tece de pe la noi cu George Ro
taru • Teatru scurt : „Ctntecul 
lebedei". Adaptare pentru TV 
după A. P. Cehov. Interpretează : 
Boris Ciornei, sl Teofll Vălcu 
0 Telesport © Autograf muzical

LISTA OFICIALĂ'
a libretelor de economii cu cîștiguri 
in materiale de construcție Ieșite 
ciștigătoare Ia tragerea la sorți pentru 

trimestrul III 1985

Nr. 
crL

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
ciștigului

1. 923-520-15 5 000
2. 910-512-28 5 000

2 cîștiguri in valoare 
totală de Iei 10 000

Titularii libretelor de economii 
Ieșite ciștigătoare trebuie să se pre
zinte în cel mult 30 de zile de la 
data tragerii la sorți la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverințele necesare procurării 
materialelor de construcție.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii, 

pentru construirea de locuințe, 
ieșite cîstigătoare la tragerea ta sorți 

pentru trimestrul III, 1985

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
ciștigului

J: 815-1-1601
841-213-1

10 000
10 000

2 ciștiguri in valoare 
totală de lei 20 000

* Plata clstigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor Ieșite ciștigă
toare pot folosi cîstigurile obținute 
pentru a contracta, in condițiile Le
gii nr. 4/1973. prin unitățile unde își 
au locul de muncă, construirea de 
locuințe proprietate personală. 

ma „Electroputere" depun eforturi 
stăruitoare pentru introducerea în 
fabricație a unor noi produse cu 
înalti parametri tehnico-econo- 
mici, competitive pe piața inter
nă si externă. în perioada care a 
trecut din acest an, bunăoară, au 
fost asimilate în producție, intre 
altele, noi tipuri de motoare asin
crone și sincrone, transformatoare 
și aparataj electric de inaltă ten
siune. (Nicolae Băbălău).

SUCEAVA : Un nou 
ansamblu de locuințe

în municipiul Suceava prinde 
contur un nou cartier de locuințe, 
care poartă numele de „Calea Ob
cinilor". Aici au fost date in folo
sință, în aceste zile, primele 214 
apartamente. Blocurile sjnt acope
rite cu țiglă ținîndu-se 'seama de 
specificul arhitecturii bucovinene. 
„Cu locuințele predate acum be
neficiarilor — ne spune tovarășul 
Mihai Hanganu, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului popular municipal 
— numărul apartamentelor puse la 
dispoziția oamenilor muncii în 
acest an de către constructorii din 
Suceava se ridică la 800. Pină la 
sfirșitul anului se vor mai preda 
alte 600, din care aproape 500 in 
cartierul „Calea Obcinilor". în 
prima etapă, în acest nou ansam
blu se vor construi 1 500 aparta
mente, o școală, o grădiniță, spa
ții comerciale. (Sava Bejinariu).

SĂLAJ : Producție marfă 
suplimentară

Acționînd cu toată răspunderea 
pentru realizarea în bune condiții 
a planului pe anul în curs, colec
tivele de oameni ai muneii dintr-o 
serie de unități economice din ju
dețul Sălaj raportează substanțiale

® Desene animate 1 „Donald sl 
lnvltatll Iul..."

14,40 Octombrie — cronica evenimen
telor politice

15,00 închiderea programului.
19.00 Telejurnal
19,20 Teleenclclopedia
19,45 Varietăți ca-n filme... (color)
20.30 Film artistic : „Charlotte" (color) 
22.05 Telejurnal
22.15 Mondovision (color)
22.30 închiderea programului.

vremea 

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru turism ieșite ciștigătoare ia tragerea Ia sorti 

pentru trimestrul III 1985

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii

Ciștigurile obținute 
(in ordinea valorii)

Valoarea 
ciștigului

1 435-1-900 U.R.S.S. 8 2002 424-102-93 8 2003 411-216-43 8 2004 449-1-110 8 2005 450-211-376 8 2006 443-209-264 8 2007 404-1-397 8 2008 461-205-1658 8 2009 462-213-61 8 20010 459-1-2140 8 20011 460-1-2171 8 200
12 435-1-251 R. D. Germană 8 200
13 '$09-209-30 8 200
14 454-1-272 8 200
15 451-210-4 8 200
16 450-1-94 8 200
17 443-1-1211 8 200
18 . 453-1-204 8 200
19 461-205-1025 8 200
20 462-210-512 8 200
21 459-1-858 8 200
22 460-1-1072 M 8 200

23 402-1-345 R. S. Cehoslovacă 7 onn
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

409-1-1488 
415-1-879 
413-194-103 
441-212-167
458- 214-70 
452-202-202 
460-202-858 
462-207-496

/ 464-206-248
459- 207-372

»»
»»
♦ ♦

7 900
7 900
7 900
7 900
7 900
7 900
7 900 

-7 900
7 900
7 900

34' 435-1-929 R. D. Germană 7 400
35 , 424-104-452 7 400
36 416-1-273 7 400
37 424-223-25 7 400
38 450-211-433 7 400
39 443-209-329 7 400
40 404-260-39 7 400
41 461-205-1707 7 400 >
42 462-213-86 7 400
43 459-1-2307 7 400
44 460-1-2271 ♦ ♦ 1 7 400

TOTAL 44 excursii in valoare de lei 348 700

depășiri la producția-marfă. Cele 
mai însemnate realizări le consem
năm la întreprinderea de armă
turi industriale din fontă și oțel 
Zalău, întreprinderea minieră Săr- 
mășag, Exploatarea minieră Jibou 
și întreprinderea de materiale izo
latoare Șimleu Silvaniei. (Eugen 
Teglaș).

TELEORMAN : Sporește 
zestrea social-edilitară

în municipiile Alexandria și 
Turnu Măgurele s-au dat în folo
sință noi blocuri de locuințe care 
se, integrează armonios în planurile 
de sistematizare a celor două fru
moase așezări. Alte 500 de aparta
mente se află in stadii avansate 
de execuție. Totodată a fost lărgi
tă și diversificată rețeaua comer
cială și prestatoare de servicii 
pentru populație. (Stan Ștefan).

GALAJI : Valorificarea 
superioară a resurselor 

energetice
în spiritul importantelor sarcini 

ce revin în această perioadă ener- 
geticienilor tării, colectivul între.- 
prinderii electrocentrale din Galati 
a reușit ca. prin valorificarea su
perioară a resurselor energetice re- 
folosibile de pe marea platformă a 
combinatului siderurgic, să nună la 
dispoziția sistemului energetic na
tional. peste sarcinile prevăzute, o 
putere de 12 MW. în vederea a- 
sigurării funcționării corespunză
toare a unității în perioada and- 
timoului friguros, energeticienii gă- 
lăteni au pus la punct toate insta
lațiile si agregatele. Încheind în 
bune condiții revizia generală a 
acestora, astfel incit ne parcursul 
lunilor viitoare întreprinderea să 
furnizeze energie electrică Ia capa
citatea prevăzută. (Dan Plăcșu).

valul 2 noiembrie, ora 20 — S noiem
brie, ora 20. In tară : Vremea va fi In 
general caldă, cu cerul variabil, mai 
mult noros. Vor cădea local burnițe si 
Ploi In cea mal mare parte a teritoriu
lui. Vîntul va sufla slab pînă. la mode
rat. cu unele Intensificări în regiunile 
sud-estice. cu viteze de 35—40 km la 
oră din sectorul sudle. Temperaturile 
minime nocturne vor fi cuprinse Intre 
zero și io grade, iar cele maxime diurne 
Intre 8 șl 14 grade. Izolat mal ridicate. 
Dimineața, pe alocuri, se va semnala 
ceată. In București: Vremea va fl cal
dă, cu cerul variabil, mal mult noros. 
Posibilități de burniță sau ploaie slabă. 
Vîntul va sufla slab pînă Ia moderat. 
Temperaturile minime nocturne vor 
oscila intre 4 șl 7 grade, Iar cele maxi
me diurne Intre 12 șl 14 grade. Dimi
neața vor ti condiții pentru ceată.

formalităților In legătură cu efectua
rea excursiei.

In cazul neprezentării în termen 
sau al neefectuării excursiei, ciști- 
gurile se plătesc în numerar.

în geografia industrială a Mosco
vei, Uzina de rulmenți nr. 1 ocupă 
un Ioc aparte.

Feodor Matveevici Kosov, directo
rul general adjunct al întreprinderii, 
mi-a povestit câ, prin 1930, unul din
tre specialiștii străini, intr-o convor
bire, s-ar fi exprimat textual : «Pu
tem crede că rușii vor fabrica auto
mobile, că vor asimila producția de 
tractoare, dar în ceea ce privește 
rulmenții, ideea producerii lor in 
Rusia este nerealistă».

Era perioada in care anumite fa
brici de pe alte meridiane susți
neau sus și tare in reclamele lor 
că însuși „axul" Terrei s-ar sprijipl 
și s-ar invirti pe rulmenți fabricați 
exclusiv de ele și că nimeni, nici- 
cind, n-ar putea să le egaleze per
formanțele. darămite să le întreacă.

De unde se vede că reclama a fost, 
este și probabil că va rămine sufle
tul comerțului. Și că pentru a-și 
menține supremația, pentru a-și a- 
tinge scopurile, anumite firme — 

' prin oamenii lor, firește — conside
ră că toate mijloacele sint permise : 
inclusiv supralicitarea calității pro
priilor produse, inclusiv diseminarea 
neîncrederii în ceea ce privește forța 
și capacitatea de creație ale eventua
lului concurent. Parcă ce. atunci cind 
noi. in 1945, la Brașov, ne-am hotă- 
rit să fabricăm tractoare, nu s-a gă
sit un ins, un „specialist", care să 
susțină că este in stare să se așeze 
in fata roților primului exemplar 
construit in România ? S-a găsit... 
Istoriile se cam repetă, ceea ce nu 
se repetă este Is
toria. Cu „I" mare!

Numai că descu
rajarea scontată 
prin emiterea și 
ventilarea unor 
suspiciuni ne
fondate nu i-a 
speriat pe cei de 
la Uzina de rul
menți din Moscova (așa cum. 
mu'tatis-mutandis. nu i-a intimi
dat nici pe muncitorii brașo
veni). în numai 13 luni de zile, 
pe locul unei foste mlaștini pe care 
moscovițil se străduiau inutil ca să 
o sufoce cu resturi menajere a fost 
înălțată prima uzină de stat din 
U.R.S.S. — dintre cele 618 întreprin
deri construite in Întreaga țară, in 
anii primului cincinal — profilată pe 
construcția de rulmenți. (De aici și 
denumirea : «Nr. 1»). La 29 martie 
1932, aerul pină nu demult suprasa
turat de corul batracienelor băltii a 
inceput să vibreze in ritmul motoa
relor electrice. Trei sint dificultățile 
tehnice pe care trebuie să Ie învin
gă constructorii de rulmenți : elabo
rarea și turnarea otelurilor speciale, 
prelucrarea lor și crearea unor ma- 
șini-unelte de foarte mare precizie. 
Toate trei au fost învinse într-un 
timp record, iar oamenii — la in
ceput uimiți, ei înșiși, dar și uniți 
'într-un efort superb — au inceput 
să se privească cu alti ochi. (Bine 
spunea Saint-Exupâry : „Omul se 
descoperă pe el insuși cînd se mă
soară cu obstacolul"). în același' an, 
1932, muncitorii, inginerii și tehni
cienii uzinei nr. 1 au fabricat 1 mi
lion de rulmenți. Reușita era indis
cutabilă. la scurt timp duipă ce spe
cialistul străin susținuse contrariul.

Rulmenții sint insă organe de ma
șini comensurabile. Voluptatea dia
lectică le este străină. Ei există ori 
nu există, corespund ori ba scopu
rilor pentru care au fost creați. Iar 
dacă sint buni înseamnă că pot fi 
și numărați. în 1936. capacitatea pro
iectată fusese deja depășită de 1.5 
ori. fapt ce plasa Uzina de rulmenți 
nr. 1 din Moscova printre cele mai 
mari din lume. în acei ani. aici se 
produceau 90 la sută din totalul 
rulmenților sovietici. „Nr. 1“ deve
nise principalul furnizor al indus
triei țării. între timp au apărut șl 
alte întreprinderi cu profil similar. 
Acum, din cei peste 1 miliard de 
rulmenți care s-au fabricat în 
U.R.S.S. în 1984, peste 100 de milioa
ne au fost realizați de uzina nr. 1. 
Principalul concurent a devenit o u- 
nitate din Kuibișev. ale cărei baze 
le-au pus, in timpul războiului, tot 
muncitori și specialiști de la „Nr. 1".

Moscovițil dovedesc insă prin re
zultatele muncii lor că au nu numai 
nostalgia, dar și vocația primului 
loc. Ei tin să-și onoreze nu numai 
numele, ci și renumele. Și nu numai 
cel ciștigat pe plan unional, ci șl pe 
plan mondial. în 1956. la Uzina nr. 1 
a fost pusă in funcțiune o secție 
complet automatizată pentru produ
cerea rulmenților cu bile. I-au urmat 
altele două : pentru rulmenți conici, 
alta pentru cei cu role. Fată de cele 
trei tipodimensiuni pe care le exe
cutau in 1932. acum au trecut de 
2 200. în 1985, aici se fabrică rul
menți de la 5 grame pină la 6.5 tone 
greutate și ou diametre de la cîtiva 
milimetri (adevărate bijuterii) pină 
la 3,5 metri. Numărul liniilor de

însemnări de călătorie 
din U.R.S.S.

Expoziția „Flori de toamnă"
între 2 și 4 noiembrie are loc la 

sala Dalles din Capitală cea de a 
patra ediție a expoziției „Flori de 
toamnă", organizată de Comisia 
centrală de floricultură și dendro- 
logie. Expun cele mai frumoase 
specii floricole de 6ezon numeroase 

prelucrare automată a crescut Ia a- 
proape 260. Jumătate dintr-o produc
ție anuală de 100 milioane de bu
căți se realizează în secții cu auto
matizare complexă. Peste 350 de 
sarcini privind conducerea produc
ției sint preluate de calculatoarele 
electronice. Pentru toate aceste per
formanțe. Uzina nr. 1 a fost distin
să cu Ordinul Lenin și cu Ordinul 
Revoluția din Octombrie.

— Colectivul nostru este mare, nu
mără veste 20 000 de oameni, spunea 
Vladimir Mihailovici Miheev, pre
ședintele comitetului sindical. Ca să 
stăpinești o tehnică cum este cea Pe 
care o avem acum in dotare este 
nevoie de personal muncitor foarte 
bine pregătit, cu informația tehni
că la zi. Așa se explică faptul că 
fiecare al treilea om din întreprin
dere este încadrat intr-o formă de 
invățămint profesional. Trebuie să 
ținem pasul cu cei din frunte, rul
menții fabricați de noi au ajuns să 
fie apreciafi și cumpărați in peste 50 
de țări. Am făcut un calcul : dacă 
n-am fi introdus pe scară largă me
canizarea și automatizarea și dacă 
am fi menținut dotările tehnice la 
nivelul anului 1940, pentru ca să 
putem îndeplini planul de producție 
pe 1984 ar fi trebuit să angajăm încă 
120 000 de muncitori.

— Peste cei 20 000 existent! 7
— Peste. Dar, cum vă spuneam, 

n-a fost necesar. Acum lucrăm la 
aplicarea unor programe care vor 

conduce foarte 
curind la obține
rea a 80 la sută 
din producție ex
clusiv la locuri de 
muncă automa
tizate complex. 
Toate acestea asi
gură rulmenților 
noștri și o cali

tate deosebită. N-o luați ca pe o 
„laudă de sine". La „Exposition 
Universelie et Internationale de Bru
xelles 1958“ ni s-a decernat „Grand- 
Prix“-ul, iar de atunci am fost me- 
daliati in fiecare an.

Vocația pentru „Nr. 1“ uzina mos
covită și-o exercită nu numai in 
planul producției, ci și în acela al 
colaborării. Mi-au vorbit despre 
asta Leonid Solomonovici Glezer, șe
ful secției informații ștunțlfico-teh- 
nice, și Alexei Pavlovici Dvunitkin. 
șeful secției legături externe :

— Colaborăm bine cu fabricile ro
mânești de la Brașov și Birlad, iar 
in ultimii patru ani cu cea de la 
Alexandria. Cu specialiștii acestor 
întreprinderi am făcut schimburi de 
delegații, ne cunoaștem și ne respec
tăm foarte mult pentru nivelul teh
nic atins. De altfel, colectivul uzinei 
noastre se află printre fondatorii 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mâne. Deseori vin aici tovarăși care 
ne informează despre succesele ob
ținute de tara dv. in construcția so
cialismului. Cu prilejul „Zilelor cul
turii românești" ne-am bucurat să-i 
avem ca oaspeți pe artiștii din Bucu
rești, iar in timpul desfășurării Con
gresului al XIII-lea al P.C.R., la Pa
latul culturii uzinei noastre am or
ganizat expoziția „România intre 
două congrese", care a fost bine pri
mită și apreciată. Ne onorează vizi
tele la noi ale conducătorilor de 
partid și de stat, in mod deosebit 
ale secretarului general al partidu
lui dv., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu care ne-am intilnit pină acum de 
trei ori. Putem spune că va fi pri
mit cu stimă și considerație ori de 
cite ori va binevoi sâ ne viziteze.

Vorbindu-nd-se și despre „istoria 
la zi" a uzinei moscovite, am fost 
rugați să menționăm și ideea că între
cerea socialistă se desfășoară acum 
Ia cote dintre cele mai înalte. Fap
tul se datorează unor evenimente 
cu totul deosebite pe care le cumu
lează 1985 ; anul ultim al celui de-al 
U-lea plan cincinal, anul a două 
foarte importante aniversări — a 
40-a de la marea victorie împotriva 
fascismului și a 50-a de Ia declan
șarea mișcării stahanoviste — si a- 
nul pregătitor al Congresului al 
XXVII-lea al P.C.U.S. Așa că ne-am 
făcut o datorie de onoare din a re
tine și a transmite tiparului numele 
a patru dintre „fruntașii intre frun
tași" : cele ale șlefuitoarelor Nina 
Mihailovna Motova și Anastasia 
Feodorovna Egorova, al fierarului- 
presator Alexandru Grigorovici A- 
fonin și al șefului de brigadă Ale
xandru Grigorievici Bondarev. I-am 
amintit doar pe cîtiva dintre demnii 
continuatori ai acelora care, tn pofi
da descuraiantelor aprecieri făcute 
tn urmă cu mai bine de cind dece
nii, au pus bazele fabricației tn pre
mieră a rulmenților ; și ceea ce se 
tntîmplă la Uzina nr. 1 din Moscova 
este definitoriu pentru tntreaga In
dustrie a Uniunii Sovietice.

Mircea BUNEA

unități de specialitate din întreaga 
țară : stațiuni de cercetări, intre-- 
prinderi de sere, unități ale consi
liilor populare. Pe lingă frumuse
țea florilor ca atare, vizitatorii pot 
admira reușite aranjamente flo
rale.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
® ACOLO UNDE NU REU

ȘESC SCAFANDRII. „Supra" este 
numele unei originale platforme submer
sibile autonome, rod a sase ani de muncă 
asiduă din partea proiectanților firmei 
„Ocean Consult", din Lauenburg, șl a unor 
specialiști din citeva întreprinderi indus
triale vest-germane. La ce va sluji noua 
platformă ? Ea va asigura’, grație maca
ralei sale rulante de 20 de tone și a bra
țelor manipulatoare cu care este dotată, 
atît reparația sau înlocuirea unor tronsoa
ne avariate ale conductelor de petrol, cit 
si instalarea de noi conducte la mari a- 
dîncimi, in cadrul rețelei din ce în ce mai 
dense ale exploatărilor petroliere din Ma
rea Nordului.

întrucît aici, mai ales noile zăcăminte se 
află in ape de peste 300 de metri adincime, 
fiind inaccesibile pentru scafandri, aseme
nea platforme autonome care, fără echipaj, 
pot lucra la adîncimi pînă la 500 de metri, 
se vor bucura de o deosebită căutare, apre
ciază specialiștii.

Cum funcționează „Supra" ? 'Pină Ia a- 
dincimea accesibilă scafandrilor, adică 300 
de metri in Marea Nordului, ea poate fi 
dirijată de aceștia sau pur și simplu_ te
leghidată de pe

- mersibilul lung 
greulate de 410 
cilindri umpluți 
țiunea verticală , .
tatea necesară, precum și două corpuri de 
plonjare in formă de patine. în care se 
află rezervoarele de balast, cu ajutorul că
rora „Supra" se așază pe fundul mării, 
poziția stabilă permițind lucrul cu o pre
cizie deosebită. Sub constanta suprave
ghere a opt camere de televiziune, patru 
brațe manipulatoare montate pe corpurile 
de plonjare apucă conductele și, in func
ție de nevoi, le taie, le sudează, cu aju
torul unei camere de sudură, sau chiar le 
înlocuiește.

în ce privește nava de escortă, de pe 
aceasta se asigură nu numai alimentarea 
platformei cu curent electric, ci și furnizarea 
tuturor comenzilor pentru teleghidare. In

o navă însoțitoare. Sub- 
de 37 de metri și cu o 
tone se compune din doi 
cu aer care asigură trac- 
și portanta, deci stabili-

plus, In cadrul ei se realizează colaționa
rea tuturor datelor primite de pe sub
mersibil, atît de la sonarul care exami
nează partea anterioară a acestuia, cit și 
de la camerele de televiziune.

La suprafață, „Supra" este remorcată cu 
o viteză de maximum 8 noduri, iar în imer- 
siune ea se deplasează cu ajutorul a zece 
elice acționate de motoare electrohidrau- 
lice. Exact ca tn cazul submarinelor obiș
nuite, pentru scufundare, se pompează apa 
în rezervoarele balastului, iar apoi se ejec- 
tează, pentru ridicarea la suprafață.

© ÎNGRĂȘĂMINTE CU AC
ȚIUNE CONTROLATĂ. ° metodă 
originală de producere a unor îngrășăminte 
chimice, cu acțiune controlată prelungită a 
fost brevetată, de curind, de specialiști din 
cadrul Institutului politehnic din Lodz. în 
ce constă respectiva metodă 7 Un îngră- 
șămînt artificial îmbogățit cu o serie de

microelemente se adaugă Ia un suport care 
prezintă calitatea de a lega între ei dife
riți compuși chimici care alcătuiesc ingră- 
șămintui. La amestecul astfel obținut se 
adaugă un polimer de control, fie sub for
mă de soluție, emulsie ori suspensie, care 
asigură eliberarea în sol, in dozele și pe
rioadele dorite (adică de vegetație a plan
telor), a componenților tngrășămîntulul. 
Ca suport purtător se folosește mal ales 
ligtiină, turbă, celuloză extrasă din macu
latură, deșeuri de fibre naturale etc.

Avantajele oferite de noile îngrășăminte 
cu acțiune prelungită sint ușor de dedus. 
Printre acestea, desigur că pe un loc de 
frunte se situează și avantajul îmbogăți
rii solului, în urma descompunerii supor
tului de celuloză, dar și al aportului de 
microelemente. Demn de reținut este și 
faptul că, spre deosebire de îngrășăminteie 
obișnuite, componenții modificați ai noului 
ingrășămînt nu sint „spăiați" de ape și 
antrenați in straturi prea adinei ale so
lului, unde n-ar mai fi de folos plantelor.

® AVANTAJELE... FUMULUI 
IN ROTOCOALE. Este tot una cum 
lese fumul pe coșurile fabricilor 7 Hotărit 
lucru, nu, susțin cercetători ai Institutului 
politehnic din Saratov. Și aceasta, deoarece 
ei au stabilit că structura inelară face ca 
fumul să se ridice considerabil mai sus 
deasupra coșului, antrenind totodată par
ticulele de impurități nocive pe care le 
conține. întrucît fumul în rotocoale se îm
prăștie Ia înălțime mare, scade gradul de 
poluare cu gaze în zonele industriale. Iar 
pentru ca această structură inelară să se 
mențină timp cit mai îndelungat, cercetă
torii au prevăzut montarea în coșuri a 
unor dispozitive care supun fumul unui 
tratament magnetic.

® PENTRU EVITAREA BISTU- 
RIULUI. Drept dătătoare de mari spe
ranțe în tratarea cancerului intestinal sint

apreciate recentele rezultate obținute pe 
animale de laborator de un grup de me
dici de la Universitatea din Nottingham. 
Ei au reușit să anihileze selectiv celulele 
bolnave caracteristice pentru cancerul de 
colon, situat pe locul doi ca răspindire, 
dintre toate formele acestei boli. în pre
zent, specialiștii britanici efectuează teste 
pe un număr de 10 pacienți, in scopul de 
a determina dacă noua tehnică Ce s-a do
vedit eficientă pe animale poate fi apli
cată și Ia om.

De reținut că, în prezent, singurul mij
loc de vindecare pentru respectiva formă 
de cancer — și aceasta numai cu condKia 
ca boala să fie depistată în fază incipien
tă — ii constituie rezecția segmentului 
de intestin afectat.

Noua metodă constă în injectarea bolna
vului cu anticorpi „înarmați" cu toxine 
care anihilează celulele canceroase, fără să 
afecteze însă țesuturile sănătoase.

DIN ORIZOMTURILE CUNOAȘTERII

Institutul de meteorologie șl hidrologie 
comunică timpul probabil pentru Inter

Cîștlgătorii au obligația să se pre
zinte in cel mult 30 de zile de la 
data tragerii la sorți Ia sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverința necesară îndeplinirii
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ÎN PLENARA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Fermă condamnare a politicii de apartheid
NAȚIUNII,E UNITE 1 (Agerpres). 

— Nicolae Chilie transmite : în ple
nara Adunării. Generale a O.N.U. au 
luat sfirsit dezbaterile asunra punc
tului intitulat „Politica de apartheid 
a guvernului Republicii Sud-Afri- 
cane“.

In discursurile rostite, majoritatea 1 
covirsitoare a reprezentanților state
lor membre au condamnat conti
nuarea de către regimul de la Pre
toria a politicii inumane de apart
heid. a ocupării ilegale a Namibiei 
si a actelor agresive împotriva sta
telor africane vecine, arătind că aces
te acțiuni reprezintă o violare fla
grantă a rezoluțiilor O.N.U., a prin
cipiilor si normelor elementare ale 
dreptului si legalității internaționale 
si ,o amenințare la adresa păcii si 
securității in Africa si în intreaga 
lume.

S-a evidențiat, de asemenea, nece
sitatea încetării stării ’de urgentă in
troduse de autoritățile sud-africane. 
a curmării actelor de violentă si a 
represaliilor împotriva populației de 
culoare, a eliberării detinutilor poli
tici și a tuturor patrioților aflați in 
închisorile rasiste.

în dezbateri s-a relevat necesita
tea încetării colaborării dintre unele 
state și companii occidentale cu auto
ritățile de la Pretoria, ceea ce încu
rajează regimul sud-african in poli
tică și acțiunile sale și subminează 
eforturile majorității covîrșitoare a

Larg consens asupra necesității opririi
neintirziate a cursei înarmărilor

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— Nicolae Chilie transmite : Comi
tetul pentru probleme politice și de 
securitate al Adunării Generale a 
O.N.U. a consacrat, o ședință specia
lă marcării „Săptămînii mondiale a 
dezarmării11, care s-a desfășurat în 
întreaga lume în perioada 24—31 oc
tombrie.

Luind cuvintul în cadrul ședinței, 
președintele Adunării Generale, 
Jaime de Pinies (Spania), a arătat că 
dezbaterile generale ale actualei se-' 
siuni au evidențiat o tot mai mare 
îngrijorare a majorității guvernelor, 
a popoarelor de pretutindeni in le
gătură cu continuarea nestăvilită a 
cursei înarmărilor și acumularea 
permanentă de- armamente, în spe
cial de armament nuclear, care ge
nerează un imens pericol pentru 
pacea mondială, pentru insăși exis
tența civilizației umane. El a subli
niat că obiectivele dezarmării pro
clamate' prin numeroasele rezoluții 
adoptate in ultimii 40 de ani de Na
țiunile Unite se cer urmărite și pro
movate în mod perseverent, folosin- 
du-se mai eficient cadrul de nego
cieri multilaterale creat de O.N.U.

In alocuțiunea sa, secretarul ge
neral al O.N.U,, Javier Perez de 
Cuellar, a amintit că, in ciuda nu
meroaselor rezoluții adoptate de 
O.N.U. de-a lungul anilor, care pre
conizează oprirea cursei ~ înarmări
lor și înfăptuirea unor măsuri prac
tice de dezarmare, nu s-a reușit, din 
păcate, să se ajungă la stăvilirea 
competiției militare și la înregistra
rea de progrese notabile pe calea 
dezarmării. In ciuda acestor rezolu
ții, a declarat Perez de Cuellar, pro

membrilor O.N.U. de instituire și 
aplicare a unor sancțiuni globale, 
menite să determine guvernul R.S.A. 
să renunțe la politica de apartheid, 
de discriminări rasiale și agresiune.

Reprezentantul Etiopiei a arătat 
că politica inumană de apartheid nu 
poate fi revizuită, ci se cere elimi
nată complet și definitiv.

Reprezentantul Republicii Singa
pore a condamnat cu fermitate mă
surile excepționale adoptate in vara 
acestui an de regimul de la Preto
ria și valul de represalii singqroase 
împotriva populației africane.

Reprezentantul Siriei a exprimat 
sprijinul țării sale față de lupta 
populației africane majoritare din 
R.S.A. pentru drepturi egale. împo
triva, alienării și marginalizârii ei in 
propria țară.

Reprezentantul Finlandei a con- 
damnât politica de agresiune a regi
mului de la Pretoria față de statele 
africane din prima linie, apreciind că 
aceasta reprezintă o gravă amenin
țare la adresa păcii și stabilității in 
Africa și în întreaga lume.

Reprezentantul U.R.S.S. a declarat 
că lupta dreaptă a popoarelor opri
mate din sudul Africii și Namibia 
reclamă un sprijin larg din partea 
comunității internaționale și aplica
rea unor măsuri hotărite împotriva 
regimului de la Pretoria, in confor
mitate cu prevederile Cartei O.N.U.

cesul costisitor de acumulare con
tinuă de armamente nu s-a oprit 
nici un moment, nu au incetat 
cercetările intense pentru punerea 
la punct a unor arme și mai 
sofisticate. Vorbitorul a apreciat că. 
în urma continuării neabătute a 
cursei înarmărilor, in primul rind a 
înarmărilor nucleare, la șapte ani de' 
Ia prima sesiune specială a Adună
rii Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării, lumea rămine confrunta
tă cu aceeași alternativă — să o- 
prească cursa înarmărilor sau să fie 
anihilată de această cursă. Ei a 
subliniat că realizarea unor măsuri 
concrete in sfera dezarmării este 
dictată atit de necesitatea salvgar
dării păcii, cit si de nevoia elibe
rării unor fonduri stringent necesa
re pentru rezolvarea problemelor 
complexe de ordin economic si so
cial care confruntă numeroase po
poare ale lumii.

Vorbitorul a apreciat că „Săptămi- 
na mondială a dezarmării" este me
nită să contribuie la conștientizarea 
factorilor politici si a opiniei publi
ce asupra pericolelor generate de 
cursa înarmărilor, in special de cca 
a înarmărilor nucleare, la mobiliza
rea tuturor eforturilor pentru a se 
depăși impasul actual in sfera ne
gocierilor de dezarmare, pentru con
venirea unor măsuri' practice vizind 
oprirea competiției in domeniul pro
ducerii de noi mijloace distructive 
si realizarea de progrese substanția
le pe calea dezarmării, in interesul 
statornicirii unei păci autentice in 
lume, al edificării unei lumi mai 
sigure pentru generațiile de azi și 
de miine.

havana: Întîlnire prietenească 
cu prilejui împlinirii a 25 de ani de la stabilirea 

relațiilor diplomatice între România și Cuba
HAVANA 1 (Agerpres). — Cu pri

lejul aniversării a 25 de ani de la 
stabilirea relațiilor diplomatice intre 
Republica Socialistă România și Re
publica Cuba. Ia ambasada țării 
noastre din Havana a avut loc o in- 
tilnire prietenească. Au participat 
Antonio Esquivel Yedra, vicepre

LONDRA

EXPOZIȚIE DE CARTE ROMÂNEASCA
LONDRA 1 (Agerpres). — La li

brăria Collets din Londra a avut 
loc deschiderea unei expoziții de 
carte romanească. Sint expuse, in 
principal, cărți traduse in ^Hmba 
engleză din domeniile politicii in
terne si externe a partidului și sta
tului nostru, științei și tehnicii, is
toriei, literaturii, artei, precum și 
lucrări de prezentare generală a 
țării.

La loc de frunte sint pre
zentate cărțile consacrate activi

România la Tîrgul internațional de la Bagdad
BAGDAD 1 (Agerpres). — La 

Bagdad s-a deschis cea de-a 22-a 
ediție a Tirgului internațional orga
nizat in capitala Irakului. România 
.participă cu un pavilion. în cadrul 
căruia sint expuse o gamă largă de 
produse din sectorul construcțiilor 
de mașini, electrotehnicii, metalur
giei, materialelor de construcții și 
industriei ușoare.

Pavilionul țării noastre a fost vi
zitat de oficialități irakiene, care au 
apreciat in mod favorabil produsele 
expuse.

■ it

Tovarășul Vasile Pungan. minis
trul român al comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
care a participat la deschiderea tir

A L • •
întrevedere americano-nicaraguană

MANAGUA 1 (Agerpres). — în 
cursul întrevederii de la Departamen
tul de Stat dintre Harry Shlaudeman, 
ambasadorul itinerant și reprezentan
tul special al președintelui S.U.A. in 
America Centrală, și Carlos Tunner- 
man, ambasadorul Republicii Nicara
gua la Washington. Statele Unite au 
cerut guvernului sandinist din Nica
ragua să dizolve parlamentul, for
mat in urma alegerilor legislative 
din noiembrie 1984. ca o condiție 
prealabilă la deschiderea dialogului 
la nivel inalt dintre cele două țări — 
a anunțat un-comunicat al Ministe

Reuniunea Consiliului
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

Intr-o alocuțiune rostită in cadrul 
reuniunii Consiliului Permanent al 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.). ministrul afacerilor externe 
al Columbiei. Augusto Ocampo, a 
cerut ca statutul acestei organizații 
să consfințească dreptul fiecărui 
membru de a-și alege singur siste
mul social-economic și politic, pre
cum și angajamentul privind nea- 

ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Cuba, miniștri, activiști cu 
funcții de răspundere in cadrul C.C. 
al P.C. din Cuba, militari ai armatei 
cubaneze, conducători ai unor insti
tuții centrale și ai organizațiilor de 
masă din Cuba, oameni de cultură, 
ziariști.

tății președintelui. Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. traduse și publi
cate in Marea Britanie. In expozi
ție se află, totodată, lucrări ale to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

La vernisaj au participat oficia
lități municipale, directorii rețelei 
de librării Collets, reprezentanți ai 
unor edituri, instituții culturale și 
de învățământ.

gului, a fost pț'imit de Taha Yassin 
Ramadhan. prim viceprim-ministru 
al guvernului irakian.

Au fost examinate modul de reali
zare a programului de acțiuni și a 
înțelegerilor convenite la nivel înalt 
privind extinderea și diversificarea 
relațiilor economice dintre cele două 
țări, precum și posibilitățile și căile 
de intensificare a schimburilor 
comerciale și a cooperării economice.

Ministrul român a avut, de ase
menea, întilniri de lucru cu Hassan 
Aii, ministrul comerțului, președin
tele părții irakiene în Comisișt 
mixtă, precum și cu alți miniștri și 
conducători ai unor instituții cen
trale.

rului nicaraguan" de Externe, citat de 
agențiile France Presse și A.P.

Arătind că Nicaragua consideră 
această cerere total inacceptabilă, 
comunicatul subliniază că ea atestă, 
totodată, „lipsa de respect a S.U.A. 
pentru o țară mică". în același timp, 
comunicatul propune părții americane 
organizarea unei intilniri. fără con
diții prealabile, în prima săptămină 
a lunii acesteia, la nivel de inalți 
funcționari, pentru a discuta „ordi
nea de zi, locul și calendarul viitoa-, 
relor intilniri" — precizează agen
țiile citate.

Permanent al O.S.A.
mestecul in treburile interne ale al
tor. țări, informează agenția T.A.S.S. 
Pentru nerespectarea acestui anga
jament ar urma să fie instituite 
sancțiuni mergind pină la exclu
derea din O.S.A.

Ministrul columbian a propus, de 
asemenea, ca statutul să stipuleze 
principiul „pluralismului ideologic", 
a cărui adoptare ar deschide calea 
spre revenirea Cubei în organizație.

Anunțarea de alegeri 
generale în Cipru

NICOSIA 1 (Agerpres). — Parla
mentul cipriot a sprijinit in unani
mitate moțiunea de cenzură prezen
tată. la începutul lunii octombrie, de 
partidele A.K.E.L. și Adunarea De
mocratică și a hotărit dizolvarea sa. 
în același timp s-a stabilit ca la data 
de 8 decembrie să fie organizate a- 
legeri generale, pentru desemnarea 
titularilor celor 56 de mandate in 
Adunarea Națională.

Cea de-a treia formațiune politi
că reprezentată in parlament. Parti
dul Democratic (D.I.K.O.), al pre
ședintelui Spyros Kyprianou. consi
deră că viitorul scrutin va fi de na
tură să stabilească linia ce trebuie 
urmată de guvern in rezolvarea pro

blemei cipriote.

Componența noului guvern 

portughez
LISABONA 1 (Agerpres). — Pre

mierul desemnat al Portugaliei, 
Anibâl Cavaco Silva, liderul Parti
dului Șocial-Democrat. a prezentat 
componența cabinetului său minori
tar. Din noul guvern fac parte 11 
reprezentanți ai P.S.D. și <louă per
sonalități . politice independente — 
Pedro Pires Miranda, care se va 
afla la conducerea Ministerului de 
Externe, și Luis Mira Amarai, care 
va deține portofoliul muncii și pre
vederilor sociale. în condițiile in 
care dispune de 88 de mandate din 
totalul de 250. guvernul va apela la 
sprijinul parlamentar al altor for
mațiuni politice.

DE PRESA

CONVORBIRI SOVTETO-ETIO- 
PIENE. La Moscova au avut loc, 
joi. convorbiri intre Mihail Gor- 
baciov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și Mengistu Haile Ma
riam, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncitorilor din Etiopia, 
președintele Consiliului Militar Ad
ministrativ Provizoriu din Etiopia, 
aflat intr-o vizită de prietenie.

OAMENI DE AFACERI AMERI
CANI LA HANOI. Fam Van Dong, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.S. Vietnam, a primit o dele
gație de oameni de afaceri ameri
cani, aflați. in vizită la Hanoi. Dele
gația cuprinde reprezentanți ai pes
te 30'de companii — din domeniile 
construcției de automobile, aero
nauticii. construcțiilor de mașini, 
exploatării petrolifere, energeticii, 
băncilor, asigurărilor Sociale. Și 
altele.

PLENARĂ IN PROBLEME PO- 
LITICO-IDEOLOGICE. La Bel
grad s-au încheiat lucrările plena
rei C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, consacrată exami
nării unor probleme politico-ideo- 
logice și sociale — transmite agen-1 
ția Taniug.

MOSCOVA

Ședința Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 1. (Agerpres).' — : La 

Moscova a avut loc ședința Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., relatează 
agenția T.A.S.S. în cadrul ședinței 
au fost dezbătut© rezultatele Consfă
tuirii Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, care a avut loc. ,1a 
22 și 23 octombrie, la Sofia. Biroul 
Politic a aprobat activitatea delega

In pregătirea noii runde de negocieri comerciale 
multilaterale din cadrul G.A.T.T.

GENEVA 1 (Agerpres) — Amba
sadorul Paulo Nogueira Battista, 
reprezentantul Braziliei la reuniunea 
de la Geneva a grupului de inalți 
funcționari ce studiază modalitățile 
de lansare a unei runde de negocieri 
multilaterale privind liberalizarea 
comerțului mondial, a declarat că 
țara sa dorește un angajament ferm 
din partea tuturor țărilor membre 
ale Acordului General pentru Tarife

împotriva folosirii constrîngerii politice in relațiile 

economice internaționale
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 

— La Națiunile, Unite a fost :dgt’pu
blicității un raport al secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, privind problemele economi
ce mondiale. Este subliniată necesi
tatea- de a se întreprinde măsuri 
urgente pentru a se contracara fo
losirea constrîngerii politice sau e- 
conomice in relațiile economice inter

PRIMIRE LA MOSCOVA. Minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Eduard Sevardnadze, l-a primit, la 
1 noiembrie, pe ambasadorul S.U.A. 
la Moscova, Arthur Hartman, 
Ambasadorul i-a transmis o scri
soare adresată secretarului general 
al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorba- 
ciov, de către președintele S.U.A,, 
Ronald Reagan. In cadrul convorbi
rii au fost examinate probleme le
gate de pregătirea întâlnirii la nivel 
inalt sovieto-americane de la Gene
va, precum și a apropiatei vizite 
de lucru, la Moscova, a secretaru
lui de stat al S.U.A., George Shultz.

PREMIU. Comitetul național al 
Partidului Congresul Național In
dian (I), de guvernămint, a hotărit 
instituirea unui premiu anual al 
unității naționale „Indira Gandhi", 
care să fie acordat unor personali
tăți sau organizații care vor contri
bui în mod.deosebit la opera de în
tărire a unității și solidarității na
ționale.

NUMIRE. Prin decret al Pre
zidiului Sovietului . Suprem al 
U.R.S.S., Vsevolod Murahovski a 
fost numit în funcția de prim-vice- 

ției sovietice la consfătuire și a re
levat că această consfătuire a con-' 
stituit un eveniment internațional de 
primă importanță. A fost subliniată 
marea însemnătate a Declarației a- 
doptate de Comitetul Politic Con
sultativ.

în cadrul ședinței au fost aprobate 
hotăriri și in alte domenii.

și Comerț (G.A.T.T.) de a sista .și a 
anula masurile protecționiste inainte 
de lansarea noii runde de negocieri, 
relatează agenția Associated Press. 
El a relevat că este necesar un ase
menea angajament asumat „la cel 
mai inalt nivel guvernamental" îna
inte de pregătirile oficiale pentru 
noua rundă, deoarece ar asigura 
credibilitatea viitoarelor negocieri.

naționale, relatează agenția T.A.S.S.
Istoria relațiilor comerciale inter

naționale conține numeroase exemple 
referitoare la faptul că încercările 
de realizare a unor țeluri politice 
sau strategice prin introducerea de 
restricții in comerț, a embargoului, 
a blocadei economice și a altor'mă
suri de acest fel sint sortite eșecu
lui —' se spune in raport.

] 

președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

DEMONSTRAȚIE STUDENȚEAS- ’ 
CA LA SEUL. Peste 2 000 de stu- . 
denți de la Universitate și alte I 
institute de invățâmint superior I 
din Seul au participat la o amplă 
demonstrație impotriva politicii 
antipopulare a regimului din Co
reea de Sud.

NOUL PREȘEDINTE AL TAN- i 
ZANIEI. Aii Hassan Mwinyi — I 
ciștigător al alegerilor prezidențiale * 
din Tanzania de la 27 octombrie — 
a fost proclamat președinte al țării. | 
El îl înlocuiește in funcția supremă 
pe fostul președinte al Tanzaniei, 
Julius Nyerere, care s-a retras de > 
Za conducerea țării.

PROTEST. Guvernul cubanez a 
adresat o notă de protest S.U.A. 
in legătură cu violarea in dimi- | 
neata zilei de 31 octombrie a spa
țiului aerian cubanez de către un I 
avion-spion american de tipul 
SR-71 „Black Bird'1 — transmite 
agenția Prensa Latina. .

EXPLOZIA UNEI BOMBE de fa- | 
bricație artizanală, plasată intr-un 
autobuz cu pasageri, a provocat, i 
joi. la Atena, rănirea a 28 de per
soane. Refitrihdu-se, intr-o deda- • 
rație, la acest atentat, primul mi
nistru grec, Andreas Papandreu, 
a apreciat că. in ultimele zile, a 
fost creat In țară un „climat de 
confruntare", propice „dezvoltării I 
forțelor destabilizatoare care ame
nință instituțiile democratice". 1

DEZARMAREA, REDUCEREA CHELTUIELILOR MILITARE

realitățile fundamentaleUna din .
ale zilelor noastre, larg recunoscută 
pe plan mondial, este acuitatea pro
blemei trecerii la înfăptuirea dezar
mării și la reducerea bugetelor mi
litare. Este un imperativ primordial, 
determinat de primejdiile fără pre
cedent pe care înarmările, le impli
că pentru însăși supraviețuirea uma
nității. pentru însăși existenta vieții 
pe planetă, cit și, în același timp, 
de multiplele consecințe negative, 
devenite insuportabile, pe care le 
au înarmările in cele mai diverse 
domenii ale vieții economi co-sociale 
pe plan mondial. în toate 
tele lumii. Si. desigur, este 
motiv de satisfacție faptul 
România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu se situează prin
tre promotorii luptei pentru înceta
rea cursei înarmărilor și realizarea 
dezarmării, in primul rind a celei, 
nucleare, in consens cu aspirațiile 
tuturor popoarelor.

Justețea unor asemenea orientări 
este demonstrată cu pregnanță de

sta
ll n 
că

cerințe de baza pentru depâșirea crizei economice mondiale
însăși evoluția vieții internaționale, 
care pune in evidență gravele con
secințe ale escaladării cheltuielilor 
pentru înarmări, nu numai pe plan 
militar, ci și economic.

Astfel, este știut că, in urmă cu 
ani, lumea a început să fie con
fruntată cu cea mai puternică criză 
din ultima jumătate de veac, care, 
in pofida unor momente sporadice 
de atenuare, se prelungește și azi. 
Caracterizată prin recesiune, șomaj, 
inflație, dezechilibre în balanțele 
comerciale și de plăți, actuala criză 
este periodic impulsionată de per- 
turbații monetar-financiare interna
ționale. Desigur, toate acestea sint 
fenomene care au rădăcini adinei in 
insăși structura modului de pro
ducție capitalist — dar, la apariția 
lor, la amplificarea consecințelor și 
efectelor lor asupra întregii vieți 
economice mondiale un rol pri
mordial au avut și au cursa înarmă
rilor, sporirea cheltuielilor militare 
— care se așteaptă să atingă in 1985 
nivelul fantastic de 1000 miliarde 
de dolari 1

creșterii eco- 
o perioadă de
veac, transfe-

Frînarea dezvoltării eco
nomice Intr-adevăr, una din ma
nifestările cele mai pregnante ale 
crizei — restringerea activității pro
ductive — este direct legată de faptul 
că înarmările implică un uriaș 
transfer de resurse materiale și uma
ne, de potențial tehnico-științific din 
sectorul civil, unde are loc crește
rea economică, în sectorul mili
tari unde resursele sint pur și

simplu „înghețate", scoase ' din 
circuitul productiv. Potrivit calcule
lor „Institutului internațional de cer
cetări în problemele păcii din Stock
holm" (S.I.P.R.I.), înarmările absorb 
ANUAL echivalentul 
nomicc mondiale pe 
3—4 ANI.

în ultimul' sfert de
rul de resurse materiale și financiare 
din sectorul producției de pace in cel 
al producției militare a sporit, pe 
plan mondial, in medie, cu 4—5 la' 
sută pe an. fapt ce a contribuit Ia 
reducerea continuă a volumului in
vestițiilor și a gradului de folosire 
a capacităților de producție in eco
nomia civilă. Ia slăbirea activității 
productive in ansamblu.

Se cuvine subliniat că toate țări
le — indiferent de situare geografi
că. mărime, grad de dezvoltare sau 
orinduire socială — au fost afectate 
de declinul producției — așa cum 
rezultă din raportul secretarului ge
neral al O.N.U. prezentat la actuala 
sesiune a Adunării Generale.

Relația directă intre eforturilș de 
înarmare și „pulsul" economiei apa
re evidentă. Dar nu mai puțin evi
dentă este și amploarea impactului 
cursei înarmărilor : sporirea arsena
lelor militare, nu poate rămine cir
cumscrisă' la respectivele state, ci 
determină și alte state să ia contra- 
măsuri. ceea ce facilitează exportul 
fenomenelor de criză — astfel incit 
pină la urmă toate țările suportă 
consecințele înarmărilor.

Dimpotrivă, trecerea la dezarmare 
ar avea efecte dintre cele mai fa-

2»
vorabile asupra economiei mondia
le. Specialiștii) O.N.U. au calculat, de 
exemplu.
la sută a 
diale ar 
mulative 
capitaluri

economia de pace cu 14 la sută 
țările dezvoltate și cu 33 la sută 
statele în curs de dezvoltare.

in 
in 
in

că reducerea cu numai 10 
cheltuielilor militare mon- 
duce — prin efectele cu- 
ale acestui transfer de

— la sporirea investițiilor

Creșterea șomajului. Ca 
una din consecințele sociale cele mai 
grave ale actualei crize economice, 
direct legată de sporirea cheltuieli
lor militare, șomajul (subiect asupra 
căruia vom reveni intr-un articol 
distinct) a luat proporții gigantice. 
Numărul șomerilor din țările capi
taliste dezvoltate (peste 30 de mi
lioane in prezent) s-a dublat în ul
timii cinci ani. provocind mari su
ferințe in rindul oamenilor muncii 
și contribuind la înrăutățirea condi
țiilor de viață ale clasei muncitoa
re. ale tuturor celor ce muncesc.

Asemenea evoluții infirmă 
goric „teoriile" susținute de 
cursei înarmărilor, potrivit
dezvoltarea producției de armament 
ar „impulsiona" economia, ar asigura 
folosirea capacităților de producție si 
a forței de muncă. Viata arată că, 
dimpotrivă, escaladarea cheltuielilor 
militare ridică obstacole serioase in 
calea dezvoltării producției si folosi
rii forței de muncă.

Semnificative sint atit datele 
P.N.U.D. care arată că crearea unui 
Ioc de muncă in economia de pace 
costă de 2 pină la 8 ori mai puțin

cate- 
adeptii 
cărora
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Creșterea bugetelor militare: 
instabilitate economică si reducerea nivelului de trai

Cheltuieli 
militare

Deficite 
bugetare

Creșterea 
dobinzilor

Ascensiunea 
inflației

Declinul 
investițiilor

Restringerea
- producției 

civile

Diminuarea 
nivelului 
de trai

I
Schema de mai sus ilustrează una .din latdrile fundamentale ale 

deteriorării situației economice și sociale mondiale sub efectul esca
ladării cheltuielilor pentru înarmări. Astfel, creșterea cheltuielilor mi
litare este direct implicată in apariția unor imense deficite bugetare.

La rindul lor, deficitele bugetare determină creșterea dobinzilor, 
concomitent, inflația continuă să se situeze la cote ridicate. 
Toate acestea au consecințe serioase asupra creșterii , economice, 
determinind un declin al investițiilor, care duce la restringerea pro
ducției, fapt ce afectează nivelul de trai al maselor largi populare.

decit in economia militară, cit și ace
lea ale .O.I.M. potrivit cărora cu un 
miliard de dolari transferați din 
bugetul militar in cel civil se pot 
crea 100 000 locuri de muncă, iar cu 
intreaga sumă absorbită anual de 
înarmări — peste 90 de milioane — 
deci de trei ori mai mult decit nu
mărul șomerilor din țările capitaliste 
dezvoltate.

Irosirea unor gigantice 
resurse materiale și umane. 
In condițiile actuale, cind se pune cu 
atita acuitate pe plan mondial pro
blema materiilor prime si energiei, 
creșterea arsenalelor militare trebuie 
să fie privită și sub unghiul . uriașei 
risipe de resurse economice de bază. 
Escaladarea înarmărilor nu înseam
nă doar mai multe tunuri sau obuze, 
ci si sporirea, oină la proporții cum 
n-au mai existat vreodată, a mijloa
celor motorizate, toate mari consu
matoare de combustibili. S-a calculat, 
de exemplu, că arsenalele militare 
irosesc anual o cantitate de petrol 
egală cu jumătate din consumul ță
rilor in curs de dezvoltare (fără 
China). Pe aceeași cale sint risipite 
materii prime neenergetice, îndeosebi 
metale rare, din cele mai prețioase 
— titan, vanadiu și altele — fapt 
care frinează dezvoltarea multor ra
muri ale economiei de pace. îndeo
sebi din categoria celor de vîrf.

Potrivit unor păreri larg răspîn- 
dite. soluționarea problemelor ener
getice trebuie căutată. în primul 
rînd. in domeniul folosirii pașnice a 
atomului. Dar aceasta, concepută pe 
o largă scară mondială, presupune, 
renunțarea la utilizarea energiei ato
mice în scopuri militare. După cal
culele A.I.E.A.. dacă 2 000 tone de 
materii fisionabile (combustibil nu
clear) ar l'i disponibile in scopuri 
pașnice, aceasta ar ajunge pentru a' 
alimenta cu combustibili inițiali și de 
înlocuire, pe toată durata lor utilă, 
instalații cu reactoare tei'mice cu o 
putere de circa 100 000 MW sau reac
toare șuprageneratoare rapide cu o 
putere de aproximativ 500 000 MW.

Dar înarmările constituie' o piedică 
nu numai in calea utilizării rationale 
a resurselor naturale, ci si a poten
țialului uman. Numărul oamenilor 
utilizați direct sau indirect în activi
tăți militare se estimează a fi atins 
100 de milioane : intre ei. 500 000 de 
oameni de știință si ingineri (cam 20 
la sută din oamenii de stiintă si in-' 
ginerii de pe ciob) sint antrenați in 
activitățile de cercetare si dezvol
tare militară.

ASCENSIUNEA DECLINUL

800

cheltuielilor militare
(miliarde dolari)
1000t

DOUĂ EVOLUȚII DIAMETRAL OPUSE;

1980 1985

O CURBĂ URCĂ, și urcă mereu - ALTA COBOARĂ. Realitățile vie
ții economice demonstrează cu prisosință existența pe plan mondial 
a unui raport invers proporțional intre creșterea cheltuielilor militare, 
pe de o parte, și dezvoltarea economico-socială, pe de altă parte.

creșterii economice
(PROCENTE)

La „izvoarele" inflației și 
dezechilibrelor financiare. 
De asemenea, cursa înarmărilor este

ccl mai prielnic mediu pentru „viru
sul" inflației ; sporind cererea de 
consum, fără să mărească corespun
zător volumul mărfurilor si servi
ciilor, ea favorizează creșterea prețu
rilor pe ansamblul economiilor națio
nale. Totodată, achizițiile pentru pro
ducția militară si pentru constituirea 
de stocuri strategice exercită presiuni 
puternice asupra pieței materiilor pri
me, cu efecte agravante asupra infla
ției, unul din principalii factori de
clanșatori ai actualei crize economi
ce mondiale.

In același timp, dezordinea mone
tară și dezechilibrele in balanțele de 
plăti, exacerbarea măsurilor orotec- 
tioniste si restringerea comerțului si 
a accesului la tehnologia modernă — 
fenomene pe care înarmările le. în
trețin și le amplifică — contribuie, 
alături de factorii menționați mai 
sus, la agravarea crizei economice 
mondiale. Deosebit de pregnant a. ie
șit in evidentă acest fapt in ultimii 
ani. cind deficitele bugetare in creș
tere. datorate îndeosebi escaladării 
cheltuielilor militare, au dus — prin 
intermediul dobinzilor inalte și al,su
praevaluării unor monede — Ia o pu
ternică instabilitate financiară, care,

Ia rindul ei, a contribuit la agravarea 
problemei datoriilor si blocarea pro
cesului dezvoltării în țările rămase 
în urmă, la reducerea investițiilor si 
slăbirea relansării activității produc
tive în statele avansate, in general 
Ia accentuarea fenomenelor de criză 
din economia mondială.

Omenirea se află confruntată cu 
un tragic paradox : pe de o parte, 
popoarele suferă tot mai mult de ne 
urma unei grave crize economice, iar 
pe de altă parte, duc pe umeri po
vara tot mai copleșitoare a înarmă
rilor.

Este neîndoielnic că oprirea cursei 
înarmărilor si trecerea la măsuri 
efective de dezarmare, de reducere a 
cheltuielilor militare, pentru care se 
pronunță consecvent România socia
listă. președintele Nicolae Ceaușescu, 
ar duce la eliberarea unor suficiente 
resurse tehnico-materiale. financiare 
si umane pentru sprijinirea eforturi
lor îndreptate spre depășirea actualei 
crize și' asigurarea unei dezvoltări 
stabile si dinamice a economiei mon
diale. spre asigurarea progresului 
tuturor statelor lumii.

Gh. CERCELESCU


