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TOVARĂȘUL NiCOLAE CEAUSESCU
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Ambasadorul Uniunii Sovietice
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, marți.

pe E. M. Tiajelnikov. ambasadorul
Uniunii Sovietice la București, la
cererea acestuia.

Cu acest prilej, a avut Ioc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Ambasadorul Norvegiei
Miercuri 13 noiembrie 1985
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Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, la 12 noiembrie, pe Borre
Merlees Riise, ambasadorul Norve

giei la București, In vizită de rămas
bun, cu ocazia încheierii misiunii
sale în tara noastră.

Convorbirea care a avut loc cu acest prilej s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

mam mbiloare de forje pentru îndeplinirea planului
PE ACEST AN Șl PREGĂTIREA PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR

Produse de înalta calitate,
cu consumuri materiale reduse
Cu deplin temei se poate afirma că
unul dip factorii esențiali ai moder
nizării și dezvoltării intensive a eco
nomiei naționale in etapa actuală, ai
creșterii eficienței economice il con
stituie ridicarea continuă a nivelului
tehnic și calitativ al produselor. Toc
mai de aceea, partidul nostru, secre
tarul
său
general.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, situează în per
manență acest obiectiv fundamental
in centrul activității oamenilor mun
cii din toate întreprinderile și ramu
rile economiei naționale. Pe linia
preocupărilor constante ale conduce
rii partidului în acest domeniu se în
scrie și analiza efectuată recent de
Comitetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. privind asigurarea și contro
lul calității produselor și activitatea
de metrologie pe trimestrul trei 1985,
evidențiind necesitatea de a se lua
toate măsurile care se impun pentru
ridicarea in continuare a nivelului
tehnic și calitativ al produselor.
După cum a subliniat în repetate
rînduri secretarul general al parti
dului. după cum se arată în docu
mentele Congresului al XIII-lea al
P.C.R., în condițiile revoluției tehnico-științifice contemporane, calitatea
înaltă a produselor constituie un fac
tor esențial al progresului economic
și social al tării, o condiție primor
dială pentru a satisface in condiții
tot mai bune cerințele economiei na
ționale. pentru a face față exigențe
lor deosebite pe care le ridică piața
mondială. „Ridicarea calității — ară
ta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
— este problema hotărîtoare pentru
a asigura dezvoltarea mai puternică
a patriei noastre, pentru a face ca
produsele românești să fie competiti
ve pe piața internațională, să se pre
zinte ca produse de inalt nivel teh
nic". Tocmai din această perspectivă,
înalta calitate a produselor a dobîndit în țara noastră caracterul unui
imperativ de cea mai mare însemnă
tate in etapa actuală a construcției
socialiste.
Este binecunoscut că. în ultimii
ani, numeroase colective de între
prinderi au obținut rezultate remar
cabile în înnoirea și modernizarea
producției. în ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor. O do
vadă concludentă în acest sens este
numărul mare de produse noi, mo

TIMIȘ:

NO!

în perioada care a
trecut de la începutul
anului, potențialul pro
ductiv al județului Ti
miș a sporit cu încă
159 de noi capacități
și obiective, industria
le, marea lor majori
tate puse în funcțiune
in sectoare priori
tare ale economiei
naționale. Astfel, în
cadrul
programului
de dezvoltare a ba
zei energetice și de
materii
prime.
la
Schela de producție
petrolieră Șandra au
intrat în
circuitul
productiv 41 de sonde
pentru extracția ți
țeiului și a gazelor na
turale cu un aport în
semnat la creșterea
producției de hidro

derne. de performantă, care tin pasul
cu cele mai noi cuceriri ale științei
și tehnicii pe plan internațional, pre
zentate de industria noastră la Tirgul international București in toam
na acestui an. Ele ilustrează efortu
rile încununate de succes ale cerce
tătorilor, proiectantilor și producăto
rilor de a inova, de a promova cu
perseverentă tot ceea ce este nou.
modern in tehnică, de a realiza pro
duse cu parametri tehnici și calitativi
superiori, competitive pe piața ex
ternă.
Din rațiunea majoră ca industria
românească să-și mențină și să-și
consolideze pozițiile pe care le ocu
pă. să cucerească altele noi. să de
țină un loc mai de frunte in compe
tiția ce se desfășoară in acest do
meniu pe plan mondial, exigențele
conducerii partidului nostru față de
nivelul tehnic și calitativ al produse
lor sînt mereu mai mari. Tocmai
de ăceea, preocupările în acest do
meniu nu trebuie să cunoască nici
un fel de pauze, trebuie să se afle
zi de zi in centrul atenției oamenilor
muncii din fiecare institut de cerce
tare și proiectare, din fiecare între
prindere și ramură a economiei na
ționale. Practic. întreaga activitate
de înnoire și modernizare a produ
selor, de ridicare a performanțelor acestora la nivelul celor mai bune
realizări pe plan mondial trebuie
concepută — așa cum se prevede în
Programul privind îmbunătățirea ni
velului tehnic si calitativ al produ
selor. elaborat din inițiativa și cu
contribuția hotăritoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu și aprobat de fo
rurile superioare de partid și de stat
— ca o acțiune permanentă, in care
sarcinile actuale să se îmbine cu cele
de perspectivă și care să antreneze
pe toți specialiștii, pe toti oamenii
muncii din întreprinderi, centrale, mi
nistere, din unitățile de cercetare,
proiectare și inginerie tehnologică.
Este cit se poate de evident că ma
rea majoritate a întreprinderilor din
tara noastră dispun în prezent de o
dotar^ modernă, la nivelul tehnicii
celei mai avansate, de oameni cu o
temeinică pregătire profesională,
competenți. care au demonstrat și
demonstrează că pot să realizeze
produse de înaltă calitate, competi
tive pe piața externă. De asemenea.

economia noastră națională dispune
de o puternică forță de cercetare
științifică. Ceea ce cere in permanen
tă conducerea partidului este ca această bază tehnico-materială să fie
pretutindeni, in toate întreprinderile
și ramurile, valorificată din plin, ca
această forță umană să iși afirme cu
putere competenta și răspunderea,
incepind cu activitatea de cercetare
și concepție, care trebuie să țină
seama de ultimele cuceriri ale știin
ței, tehnicii și tehnologiei pe plan
mondial, și continuind cu procesele
de fabricație a produselor, pentru
realizarea unei execuții ireproșabile
din punct de vedere calitativ. Cu alte
cuvinte, este vorba de o acțiune stă
ruitoare, convergentă a tuturor celor
care — la planșetă sau în producție
— iși pun „semnătura" pe produsele
realizate, astfel ca tot ce se1 fabrică
să facă cinste și să constituie o
mîndrie pentru oamenii muncii, pen
tru poporul nostru.
De bună seamă, exigente deosebi
te în această privință stau in fața
cadrelor de specialiști din domeniul
cercetării științifice, proiectării și in
gineriei tehnologice. Ideea de bază
care trebuie să călăuzească activita
tea lor este ca la noile produse pe
care le concep să aibă permanent in
vedere tot ceea ce s-a creat mai bun
în lume, ca acestea să se situeze la
nivelul performantelor tehnice și
economice atinse pe plan mondial.
Ceea ce înseamnă că toate produsele
noi să se caracterizeze. încă de la
proiectare, prin performante tehnice
la nivel mondial ridicat, prin fiabi
litate superioară și. deopotrivă, să
fie mai ușoare, să presupună consu
muri specifice tehnologice și in ex-

_______ Mircea ANGELESCU

SUCEAVA

Preocupări pentru modernizarea produselor
Oamenii muncii din
unitățile
economice
ale județului Suceava
depun eforturi stărui
toare pentru realiza
rea unor produse noi
și modernizate, în con
dițiile reducerii sub
stanțiale a consumuri
lor materiale și ener
getice. Acțiunile ini
țiate în acest scop de
către colectivele- de
lucrători de la între' prinderea de covoare
plușate din Șiret și de

botoșani

la întreprinderea In
tegrata de lină din
Suceava au făcut ca
la aceste două unități
gradul de înnoire și
modernizare a produ
selor să ajungă la sută
la sută. Cu depășiri
substanțiale ale planu
lui la acest capitol se
înscriu și întreprinde
rea de mașini-unelte
din Suceava, fabrica
de încălțăminte „Mon
tana" din Cîmpulung

Moldovenesc,
între
prinderea de prelucra
re a lemnului c+in
Rădăuți. Produsele noi
și modernizate din industria suceveana in
acest an s-au realizat
in condițiile reducerii
consumurilor normate
cu 1 400 tone metal,
6 600 MWh energie
electrică, 11 800 tone
combustibil convențio
nal. (Sava Bejinariu,
corespondentul „Scinteii").

Livrări suplimentare la export

Punerea mai bine în valoare a
resurselor ce asigură onorarea in
devans a sarcinilor contractuale cu
partenerii externi a făcut ca un
număr de opt colective muncito
rești botoșănene să înregistreze o
depășire la export în valoare de
peste 30 milioane lei. Două dintre
aceste colective, respectiv întreprinderea de utilaje și piese de

schimb și Fabrica de izolatori electrici din sticlă, și-au indeplinit de
pe acum planul anual la export,
estimînd ca pînă la sfirșitul anului
să livreze suplimentar pe piețele
externe un volum de produse în
valoare de circa 25 milioane Iei.
(Silvestri Ailenei, corespondentul
„Scînteii").

BACĂU Producție fizică peste prevederi
Ferm hotărîți să în
cheie cu bune rezulta
te economice planul pe
acest an și să pună
baze sigure producției
pentru anul viitor, oa
menii muncii din in
dustria județului Ba
cău depun eforturi
susținute pentru înde
plinirea exemplară și
depășirea sarcinilor ce
le revin. Astfel, în pe
rioada care a trecut
din acest an. energeticienii din Onești au

pulsat suplimentar în
sistemul energetic na
țional aproape 62 mi
lioane kWh energie electrică produsă pe
bază de cărbune, iar
minerii din bazinul
văii Trotușului au. ex
tras și livrat peste
plan termocentralelor
din tară o cantitate de
23 000 tone cărbune
brun de bună calitate,
în același timp, au
fost realizate peste
prevederi mari canti
tăți de utilaje tehnolo-

gice și produse ale in
dustriei electrotehnice,
mașini-unelte pentru
prelucrarea metalelor,
armături
industriale
din fontă și oțel, materiale de construcții,
confecții,
cherestea
etc. De menționat că
întregul spor de producție a fost obținut
pe seama creșterii pro
ductivității
muncii.
(Gheorghe Baltă, co
respondentul . ..Scîn
teii").

(Continuare in pag. a III-a)

capacități de producție
carburi, în localitatea
Poeni-Strimbu a fost
pusă in funcțiune o
microhidrocentrală. iar
la statia de epurare și
rețele de canalizare
din municipiul Timi
șoara o instalație de
mare capacitate pen
tru producerea biogazului. Concomitent, un
număr de cinci cen
trale termice din Ti
mișoara, Lugoj, Peciu
Nou, care folosesc
combustibili lichizi, au
fost transformate pen
tru a funcționa pe
cărbune și resturi re
zultate din procesele
tehnologice de prelu
crare a lemnului. Noi
obiective industriale
au fost puse de ase
menea în funcțiune în

ramuri ale tehnicii de
virf, care contribuie
la realizarea progra
mului do automatiza
re, robotizare și electronizare a producției,
între acestea, se nu
mără noua hală de fa
bricație de la între
prinderea de memorii,
unde se realizează o
gamă diversificată de
memorii pentru calcu
latoarele electronice,
precum și dezvolta
rea capacității pen
tru producerea apara
telor de măsjură și
control electrotehnice
și electronice la în
treprinderea de profil
din Timișoara. (Cezar
Ioana, corespondentul
„Scînteii").

brigada

ultimă perioadă a anului, oamenii muncii de la Exploatarea minieră Cavnic, județul Maramureș, și-au
eforturile pentru a extrage din adincuri cit mai mari cantități de minereuri. Printre fruntași se numără și
de Parfenie Constantin (in fotografie), care și-a Îndeplinit ritmic, lună de lună, sarcinile ce i-au
revenit și angajamentele asumate in întrecerea socialistă
Foto : S. Cristian

DE CE LA DINIAȘ SE SOLICITĂ...
UN CENTRU DE CALCUL
Sute de pungi din hirtie. așezate
într-o ordine riguroasă, pline cu se
mințe de porumb sau avind doar
cîteva boabe. Zeci de rafturi, ce
ocupă un perete întreg, cu știuleți de
diferite mărimi și culori. Toate au
etichete pe care sint înscrise simbo
luri de neînțeles pentru un neavizat.
Peste tot — planșe despre dăunătorii
și bolile porumbului și multe cărți
de genetică și ameliorarea plantelor.
Sint numai citeva elemente surprin
se la o primă privire. dar
care definesc cu precizie un labora
tor de ameliorare a plantelor. Si. in
fapt, despre așa ceva este vorba. Nu
mai că nu ne aflăm, așa cum s-ar
putea crede, la Fundulea sau la un
alt mare institut de cercetări agri
cole. ci in laboratorul propriu de
cercetări și ameliorare a porumbului
al cooperativei agricole din Dmiaș,
județul Timiș.
Privesc toate acestea și gindul mă
poartă cu ani în urmă. în 1976 scri
sesem un reportaj despre această
unitate care realizase cea mai mare
producție de griu din țară. Aproape
7 tone de grîu. în medie la hectar.
Pe acea vreme un adevărat record.
Descoperisem că acest rezultat, care
avea să se repete și chiar să fie am
plificat an de an. era rodul unei
munci de durată. Atît in planul apli
cării corecte a tehnologiei acestei
culturi, cit și. mai ales, al preocupării
tenace a președintelui acestei coope
rative. inginerul Arcadie Giurgev. de
a testa mai multi ani la rind o su
medenie de soiuri de grîu pentru a
promova în cultură pe cele cu po
tențialul productiv cel mai ridicat.
Atunci — cu 10 ani în urmă —
după ce am umblat de-a lungul și
de-a latul în hotarul unității pentru
a vedea culturile, președintele coo-

perativei a oprit, in final, la un ca
păt de livadă nou înființată. „Este
un punct — zicea președintele —
care mă atrage ca un magnet. De
citeva ori pe zi. Aici este laboratorul
nostru din cimp pentru ameliorarea
porumbului". Printre vlăstarii de
măr, plantați doar de un an. se ve
deau mai multe plante de porumb.
Erau cultivate in grup sau izolat. Ni

Pe Arcadie Giurgev l-am regăsit,
îmbrăcat in halat alb. lucrind in la
boratorul de ameliorare. Este un om
de o structură aparte. Nu-i place să
vorbească despre el. despre munca
lui. Consideră că tot ceea ce face
este ceva firesc, cum de altfel și este,
de datoria oricărui specialist. Tocmai
de aceea, discuția cu el se leagă ane
voios.

Preocupări de mare importanță și rezultate
promițătoare în crearea de noi hibrizi de
porumb și alte plante obținute cu forțele
proprii ale specialiștilor din cooperativa
agricolă
mic însă care să te frapeze. Ghicindu-mi gindul, președintele a conti
nuat : „Desigur, acum nimic nu pare
spectaculos. Fiindcă așa-i intr-un
cimp de cercetare. rezultatele nu
apar peste noapte. Dar peste cîțiva
ani vom avea ce arăta. Iată bunăoară
această plantă de porumb cu știuletele și boabele roșii Are însușiri ex
traordinare. Conținut ridicat de pro
teină și capacitatea de a înfrăți ea
griul. 5—7 frați la un bob. O ame
liorez in două direcții. Pentru a rea
liza 200 tone de porumb siloz la hec
tar și. apoi, pentru a obține o pro
ducție mare de boabe. Cit ? Este
greu de anticipat...".
Și anii au trecut.

— Deci, ce s-a întîmplat între
timp, tovarășe Giurgev ?
— Ce să se întimple- ? Nimic deo
sebit. Ne-am văzut de treabă. Am
continuat ameliorarea porumbului.
Pină la urmă, din mii de variante,
anul trecut am reținut pentru tes
tare și omologare 200 de linii.
— Dar cum ați ajuns aici ?
— Nu mă interesează trecutul. Vii
torul mă obsedează. Sint multe în
trebări la care incă n-am găsit răs
puns.
— Și totuși...
— Dacă insistați, mi-au trebuit 25
de ani de muncă in ameliorare. Pri
mii... 19—20 de ani au fost mai grei,
în această perioadă bătălia purtin-

du-se pentru crearea materialului
genetic de fond. După aceea lucru
rile s-au desfășurat ceva mai simplu.
— în măsura in care este posibil,
ce rezultate ați înregistrat după un
pătrar de veac in munca de amelio
rare ?
— Pentru moment nu interesează
cifrele' absolute privind producțiile
realizate in cimpul experimental.
Aștept confirmarea lor și in cultura
mare. Dar pol' afirma' cu certitudine
că sîntem pregătiți să introducem în
cultură hibrizi de porumb care nu se
vor crea decit poate în viitorii
15—20 de ani.
— La ce vă referiți ?
— Am în vedere, pe de o parte,
potențialul productiv deosebit de ri
dicat al unor'hibrizi creați la Diniaș
și. pe de altă parte, conținutul mare
de proteină al altor hibrizi. care
ajunge aproape la dublu fată de al
celor existenți. De altfel, in curînd
vom trece la producerea semințelor
din formele parentale ale noilor hi
brizi. în felul acesta veniturile reali
zate din sectorul de cercetare vor fi
mai mari decit cele realizate de -în
treaga cooperativă.
— Cit a investit cooperativa în
munca de cercetare ?
— Ca fonduri bănești, nimic. Doar
un petic de pămint pentru experien
țe. Fondul de bază a fost cel ufman.
Ambiția a citorva oameni de a face
ceva deosebit. Omul care m-a ajutat
efectiv în munca de ameliorare este
Marco Mireana. O fată care a absol
vit Institutul agronomic din Timi
șoara.

Aurel PAPADIUC
Cezar IOANA
(Continuare în pag. a IV-a)

' Sînt cuvinte magice care
evocă trecutul, „copilăria
de aur" pe care nimeni și
nimic nu ni le poate smul
ge. tntr-o poezie citită in
semn de omagiu adus lui
Marin Preda la o intilnire
cu cititorii, se spunea că
Moromete a fost „obidit".
Scriitorul a protestat atunci vehement, spunind
tăios că „aceasta nu cores
punde adevărului" căci
memoria copilului care a
fost reține definitiv imagi
nea unui Moromete fericit,
deși, material, viața satu
lui era grea, iar traiul oa
menilor scump. Scriitorul
insuși era dintre elevii
care iarna nu mergeau la
școală fiindcă n-aveau cu
ce să se incalțe. Era unul
dintre „desculții" celuilalt
mare scriitor ivit de pe aceleași meleaguri, Zaharia
Stancu. Cu toate acestea,
autorul „Morometilor" con
serva în prodigioasa lui
memorie afectivă o imagi
ne luminoasă despre acele
timpuri, imagine de care
nu voia să se despartă, sim
țind că fără ea sufletul său
ar fi sărăcit, ca după un
fel de expropriere. Toti
păstrăm, de fapt, în me
morie un asemenea tablou,
proiecție a unui spațiu mi
tic, pură construcție sufle
tească și spirituală, ce)
mai adesea fără nici o le
gătură cu realitatea. Su
fletul nostru este „idea
list". El nu renunță la sa
cralizarea intiilor trăiri și
contacte cu o lume des
coperită sub semnul mira
culosului și al perpetuei
uimiri. Spiritul omului
matur, ajuns departe pe
^^alea împlinirilor și a în-

La întreprinderea mecanică Timișoara se produce o gamă largă de utilaje
miniere destinate bazinelor carbonifere. In fotografie : o recentă realizare
a colectivului de aici : combina de inaintare in steril, utilaj care asigură
o sporită productivitate in exploatare

- ------------------ - -----------------------------------

Patriotism și angajare
Există o strînsă unitate dialec
tică intre trecut, prezent si viitor.
Conștiința viitorului se naște din
conștiința prezentului. Și din con
știința istoriei. Desigur, istoria este
selectivă. Din ce a fost alege nu
mai faptele reprezentative. Prin in
termediul istoriei aiung pînă la noi
numai acele fapte care sînt re
levante pentru gîndirea epocilor
trecute, pentru modul specific de
acțiune intr-o perioadă sau alta.
Această vocație, de a aduce sub
reflectorul prezentului valori re
prezentative pentru timpurile tre
cute. îi conferă un conținut com
plex. Istoria este știință si este, tot
odată. carte de învățătură. Imense
le sale acumulări de experiență
umană se constituie, pentru gene
rațiile prezentului. într-un inesti
mabil tezaur din care se desprind
semnificative modele de atitudine
înaintată fată de muncă, fată de
viată. Eroii istoriei, oameni care
si-au asumat un rol hotăritor in
dezvoltarea societății. în accelera
rea progresului fac din marea lor
dragoste de tară o puternică tortă
ce luminează drumul spre viitor.
Iubirea patriei se înscrie, intre
memorabilele lecții pe care istoria
noastră națională le înfățișează
prezentului, drept una dintre cele
mai bogate în învățăminte. Desigur,
patriotismul se definește, în pri
mul rind. în raport cu modelul
omului nou prefigurat in documen
tele partidului, in opera social-politicăa tovarășului Nicolae Ceaușescu.
A fi patriot, din această perspec
tivă. înseamnă să muncești tot mai
mult, tot mai bine. înseamnă să
dăruiești tării întreaga capacitate
creatoare, să-ti valorifici integral
, resursele de inițiativă, de respon\______________________________

temeierilor pentru sine și
pentru ceilalți, „vede" lu
mea așa cum este, dar su
fletul lui rămine in „lea
gănul copilăriei", se simte
bine acolo : se simte „,acasă* Este și un fel de „egdism“ aici : ne rezervăm,
fiecare, tabloul unei tericiri in realitate inexistente. dar care ne înalță în
ochii noștri și, așa sperăm,

sabilitate socială. Acțiunea în spirit
revoluționar pentru neîncetata ri
dicare a României pe trepte tot
mai înalte de progres, de civilizație
se dovedește a fi valoarea supremă
a iubirii patriei. însusi acest model,
care este elaborat în deplină con
cordantă cu legitățile dezvoltării
sociale, cu cerințele obiective ale
construcției prezentului si viitoru
lui. are puternice rădăcini in
trecutul
glorios al poporului
nostru. în concepția originală,
profund științifică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. istoria eroică a
patriei si a partidului. întemeiată
pe o relație logică de unitate si
continuitate, reprezintă un impor
tant factor de progres. Această tră
sătură se manifestă cu pregnanță
prin îndemnul însufletitor adresat
generațiilor de azi de a duce mai
departe. în timp, ștafeta purtată de
înaintași. De a prelua si perfec
ționa tot ceea ce generațiile care
ne-au precedat au făcut cu price
pere. înțelepciune si dragoste de
tară.
Patriotii au fost dintotdeauna zi
ditori de tară. Dintotdeauna ei s-au
aflat in miezul evenimentelor isto
rice si au răspuns cu fapta aspira
țiilor poporului, ale tării. Au luptat,
au muncit, au ridicat edificii trai
nice. au făcut totul pentru a patriei
înălțare. Totodată, au durat, din
generație in generație, sentimentul
inăltător al patriotismului. De ia
înaintași învățăm să ne iubim pa
tria. De la ei învățăm că adevăra
tul patriotism este activ si nu con
templativ. în acești ani rodnici de

_______ Adrian VASILESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

omenesc, și comun tuturor
oamenilor, este nu numai
o formă de patriotism, ci
și un imens rezervor de
forță și energie spirituală
ce vor răsări și înflori
de-a lungul întregii vieți
in tot ceea ce omul lasă în
urma sa.
...Mă gîndeam la toate
acestea in timp ce ascul
tam
mărturiile
despre

V1RSTELE

ORAȘULUI
In ai celorlalți,. Dar mal
presus de nevoia de a ne
înălța in ochii celorlalți și
dincolo de resortul mitizant al sufletului omenesc,
mitul „copilăriei de aur"
este primul rezervor al
unui mare sentiment : atașamenul profund fată de
locurile natale, dragostea față de căminul în
care am văzut lumina
zilei, iubirea gliei părin
tești, într-un cuvint, mat
ca originară a patriotis
mului. Nu poți iubi ceea
ce nu cunoști — spunea
un mare scriitor, Dar ce
cunoști mai bine, cu întreaga alcătuire a ființei,
decit „casa", căminul alor
tăi, acel tinut scăldat în
tr-o veșnică lumină de
amiază ? A-ti venera căminul, sentiment profund

gata să cadă a lui „nea
Mitică Surdu", de la care
copiii de atunci luau penițe
și caiete. Tirgul oferea un
vechi „salon de cinema",
un soi de tavernă cu niște
bănci lungi și murdare de
lemn. „Spargerea" oboru
lui de duminică se încheia
cu aldămașul și apoi urui
tul căruțelor ce alergau
prin praful Bărăganului
spre satele joase, una cu
pămintul, iar locul vinzărilor de vite și cereale ră
mas liber devenea teren
de fotbal pentru jucătorii
desculți ai orașului. Ce
mai era tirgul ? In partea
de nord, „peste linii", cite
va case, două armane bo
ierești, cantonul, o moară
de lemn, două depozite de
petrol și C.A.M.-ul. Numai
in acest perimetru, astăzi
s-au ridicat ca din pămint
numeroase unități indus
triale : Agrosem-ul. Fa
brica de nutrețuri, Fabrica
de ceramică, Fabrica de
uleiuri, Autobaza, I.C.P.T.,
Abatorul, depozitele co
merțului
local, S.M.A.,
Uzina de apă etc. Numai
socotindu-le pe toate pu
tem înțelege cum a fost cu
putință ca orașul Urziceni,
pornind de la zero, să în
scrie azi la producția in
dustrială suma de 2,5 mi
liarde lei. Dacă tirgul de
altădată era oarecum renu
mit prin marele obor de
vite și cereale in care se
adunau oameni de peste
tot, veneau și moții cu ciubere din Apuseni, azi ora
șul este cu adevărat renu-

„vîrstele orașului" Urziceni, mărturii aparținind
fiilor săi din diferite gene
rații, veniti aici să se întilnească nu numai cu ce
au fost ei, dar mai aleș cu
ceea ce este azi orașul lor.
Ce era „orașul" Urziceni,
aidoma celor mai multe din
tară, pină acum 15—20 de
ani ? Orașul era de fapt
un tirg care trăia mai mult
sîmbăta prin „oborul" de
vite și cereale și duminica
prin plimbările pe „ulița
mare", de ia judecătorie
pină la restaurantul lui
Năstăsoiu. Profesorul Vasile Ichim își amintește de
dudul din curtea școlii de
băieți — un fel de salcim
al lui Moromete —, de casa
îngrijitorului, ologul cu
C. STĂNESCU
picior de lemn, un erou de
la Mărășești, și de prăvălia (Continuare în pag. a IV
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ÎN MIEZUL
Transcriem
un paragraf din.
telegrama adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul săr
bătorii naționale a poporului român
și împlinirii a două decenii de la
Congresul al IX-lea al partidului, de
către Comitetul de partid al sectoru
lui 1 al Capitalei : „Organizația de
partid a sectorului 1 vă raportează,
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general, că se află plenar anga
jată in transpunerea în viață a isto
ricelor hotăriri ale celui de-al XIIIlea Congres al Partidului Comunist
Român. Am realizat pînă acum o
producție-marfă suplimentară de 600
milioane lei. iar productia-marfă pe
cincinalul actual a fost integral rea
lizată, creindu-se condiții ca pină la
încheierea, cincinalului 1981—1985 să
înregistrăm o producție-marfă supli
mentară de 4,2 miliarde lei".
La citirea acestui paragraf, chiar
a ultimului său rind. mi-am amintit
că. nu cu mult timp înainte de redac
tarea telegramei, intr-o plenară a co
mitetului de partid al sectorului cu
activul său. se apreciase că sînt crea
te toate condițiile ca pină la sfirșitul
anului să se obțină o productie-marfă suplimentară de 4.1 miliarde lei.
Prin urmare, la numai cîtva timp s-a
creat posibilitatea adăugării a încă
100 de milioane lei la producțiamarfă suplimentară.
Cum au apărut aceste 100 de mi
lioane suplimentare ? Răspunsurile
ar putea fi multe. Și ar putea veni
din multe locuri. De la numeroase
colective care, prin contribuții pro
prii si cu eforturi unite, au rotunjit
această valoare. Iar faptul că un
angajament mobilizator a fost ma
jorat are temeiurile lui.
Desigur, evenimentele politice din
viața țării — mai cu seamă cele din
vara acestui an — au determinat o
puternică activizare a organelor și
organizațiilor de partid în vederea
mobilizării generale a eforturilor
tuturor colectivelor. Aceste eveni
mente, cu învățămintele și măsurile
pe care le-au declanșat, își păstrea
ză pe deplin actualitatea și în peri
oada care a mai rămas pînă la în
cheierea anului, ca și în aceea care
inaugurează întîiul an al celui de-al
8-lea cincinal. în această perioadă
s-au desfășurat plenarele comitetelor
de partid cu activul lor din unitățile
industriale ale sectorului, ale căror
analize riguroase au adus in conul
de lumină al activității colectivelor
noi resurse, noi disponibilități uma
ne și materiale. A căror valorificare
deplină a constituit și constituie in
continuare preocuparea centrală a
organelor și organizațiilor de partid,
a colectivelor de muncă din sector.
Lucru dovedit, de altfel, și de fap
tul că pînă la ora actuală planul
producției-marfă pe acest an a fost
depășit cu 863 milioane de lei, iar
‘pe întregul cincinal cu 4,6 miliarde
lei.
Autorul acestor însemnări a avut

acțîvișțM cb partîd_ - | CfflTORlI NOȘTRI - ÎOKPBWENȚI! NSȘTR
„FERESTRE DE LUMINĂ11
NOI COMORI
ÎN MIJLOCUL OAMENILOR

șansa ca în tot acest răstimp și după
aceea să fie mai aproape de activi
tatea și acțiunile Comitetului fio
partid al sectorului 1, să cunoască
mai îndeaproape viața și preocupă
rile unor colective de muncă.
Și din toate aspectele intîlnite, din
atitea și atitea discuții la care a par
ticipat, și-a propus să încerce a des
luși citeva din elementele care com
pun stilul de muncă, de conducere
al comitetului de partid, al unor
cadre de răspundere, modul în care
uneori, poate neobservat și .nedecla
rat, face „priză11 puternică efortul
unit al unor oameni și colective,
care înțeleg ce înseamnă responsa
bilitatea față de propria muncă, in
strinsă legătură cu îndatoririle față
de societate, de progresul ei.
...S-a intimplât ca în dimineața
unei zile, înainte de ora 7, să întilnesc la întreprinderea de utilaj chi
mic „Grivița roșie11 doi activiști de
partid : tovarășii Iacob Eacoviță,

„locurile-cheie11 de producție ? Nor
mal. Pentru că, din cite i-a învățat
viața, din experiența pe care au
ciștigat-o, așa și-au impus, așa s-au
deprins și acesta le este acum stilul,
adică regula de muncă : să vadă și
să se convingă direct, la fața locului,
să audă de la sursă problemele și
dificultățile, să intervină și să ajute
pe loc, de cite ori este posibil, la
rezolvarea lucrurilor, pentru ca
acestea să nu fie aminate nici o cli
pă, să nu se adune și să nu ajungă
pe făgașul discuțiilor sterile, al hîrtiilor care se plimbă dintr-o mapă in
alta. Un asemenea stil de muncă eli
mină sau contracarează birocrația,
formalismul, situațiile cînd unii cred
că not cunoaște realitățile doar din
ceea ce li se spune, din păreri și1
aprecieri subiective, uneori departe
de adevăruri.
Au parcurs toată Întreprinderea
— de-a lungul și de-a latul ei.
în laboratorul de omologări pro

însemnări din sectorul 1 al Capitalei
prim-secretar al comitetului de
partid al sectorului, și Ion Bologa,
secretarul comitetului de partid din
întreprindere. 3 000 de oameni din
schimbul întii au trecut și au pontat,
în acea dimineață, la poarta princi
pală. înainte ca sirena „Griviței" să
anunțe ora 7.
Ajunși la comitetul de partid,
amindoi trec în revistă — pe baza
unor situații statistice — o listă de
indicatori ai planului. Se vorbește
despre stadiul de realizare a
programului special stabilit în
urma vizitei de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu în uzină din vara
acestui an, despre contractele la ex
port, stadiul livrărilor pentru pune
rile în funcțiune din acest an, al in
vestițiilor, despre desfășurarea dis
cuțiilor individuale cu membrii de
partid și concluziile acestora, des
pre modul în care este folosit ac
tivul de partid. Și de la una la alta,
se amintesc și unele nereguli de la
căminele de nefamiliști. „De fapt,
spune tovarășul Eacoviță, nu cred că
este normal ca noi să vă informăm
de cele ce se intîmplâ acolo...11
Vine la comitetul de partid și di
rectorul general al centralei, ing.
Stelian Necula. S-au schimbat citeva
impresii despre concedii de odihnă
făcute sau nefăcute, începute și în
trerupte.
— Știu că Ia această oră, în pro
gramul dumneavoastră zilnic aveți
prevăzut „turul11 prin Iocurile-cheie
— export și puneri în funcțiune —
se adresează primul secretar al sec
torului. directorului general. V-aș
propune să-l parcurgem impreunâ.
Pe drum mai ciștigăm timp. Ne mai
clarificăm unele lucruri...
De ce se grăbeau să ajungă la

cedee de sudură au discutat despre
rezultatele aplicării unor tehnologii
moderne. Au insistat asupra meto
delor de control tehnic al sudurilor,
domeniu in care au fost realizate
prin efort propriu aparate de înaltă
sensibilitate și precizie. Despre teh
nicianul Gheorghe Fiț, specialist de
clasă în domeniu, interlocutorii —
mi-am dat seama — ar putea vorbi
fiecare în parte ore în șir ; pe cit
îi cunosc evoluția in branșă, preocu
pările, pasiunea, munca tenace de
zi cu zi, pe atit îi apreciază compe
tența profesională care se îngemă
nează la acest om și la colectivul pe
care-1 conduce cu înalta conștiință
a răspunderii pentru îndatoririle
care le revin.
La un moment dat, primul secretar
pune o întrebare. Ca dintr-o simplă
curiozitate : „Ce face grupa de
avangardă ?**. în primul moment, di
rectorul general și secretarul comi
tetului de partid par să nu fi înțeles
întrebarea. Pentru că imediat apoi,
dezlegind metafora, ei vorbesc, completindu-se reciproc. Vorbesc despre
condițiile pe care le-au creat unei
grupe de specialiști de elită din uzi
nă (denumită deci cu temei „grupa
de avangardă11), care, prin cercetări
proprii, printr-o intensă activitate de
concepție, au găsit soluții tehnice eficiente și metode brevetate ca in
venții unor probleme acute ce pri
vesc înnoirea și dezvoltarea produc
ției, ridicarea parametrilor calitativi
și funcționali ai utilajelor executate
de întreprindere.
Scurt popas intr-unui din atelie
re : directorul general ia în mină un
segment de țeava Îmbrăcată cu ari
pioare, care arată ca un fagure. „Cîte
încercări, cîte variante, cite calcule

DIN EXPERIENȚĂ CONSILIILOR POPULARE

Spiritul gospodăresc în autoaprovizionare
® Microfermele agricole prosperă și se înmulțesc © Eficiența gospodării
lor zootehnice-anexă © Cînd crescătoriile de iepuri cresc ca... ie
purii © Ciuperci și legume timpurii - produse apreciate și mult solicitate
La
Congresul
tal
III-lea
al consiliilor populare, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut organe
lor locale ale puterii si administra
ției de stat să se ocupe cu stăruin
ță de realizarea unei agriculturi in
tensive. de creșterea substanțiala a
producției vegetale si animale, atit
in unitățile agricole de stat si coo
peratiste. cit și în gospodăriile popu
lației. Prin materializarea acestor
sarcini, prin înfăptuirea la un ni
vel superior a programelor locale de
autoaprovizionare. se creează condi
țiile acoperirii, in fiecare unitate administrativ-teritorlală. a cerințelor
locale de consum si. totodată, se asigură resurse sporite de produse
agroalimentare livrabile la fondul de
stat.
In rîndurile ce urmează ne vom
referi la experiența acumulată in acest domeniu de consiliile populare
din județul Argeș, unde, prin valo
rificarea resurselor existente dc plan
local, s-a asigurat lărgirea an de an
a bazei agroalimentare.

Pe primul plan — zootehExistă în județul Argeș nu
meroase exemple care pun în evi
dentă preocuparea consiliilor popu
lare locale pentru valorificarea re
zervelor existente în domeniul pro
ducției agricole — dar poate că sec
torul in care rezultatele sînt cele mai
puternic vizibile ii reprezintă zoo
tehnia. Exemple ?
Recent. în cadrul asociației intercoopcratiste Costesti. s-a dat in fo-,
losintă o maternitate cu 130 de
scroafe pentru producerea dc pur
cei de mare randament, purcei ce
sînt puși la dispoziția cetățenilor care
încheie contracte de livrare a pro
duselor animaliere la fondul de stat.
(Si asemenea maternități de scroafe
sînt numeroase in județ). Apoi, din
inițiativa consiliilor populare au fost
înființate gospodării-anexă specia
lizate în creșterea vacilor de
lapte, de unde laptele se valorifi
că la fondul de stat ori se fo
losește pentru consumul local. Adăposturilc acestor microferme se
realizează cu cheltuieli reduse, prin
folosirea u,nor .clădiri existente ori
prin amenajarea altora noi din re
surse locale.
Dar gospodării-anexă au fost or
ganizate nu numai de către consi
liile populare. Preluind această ini
țiativă. majoritatea unităților econo
mice din .iudet si-au creat cu forte
proprii gospodării-anexă.
Credem că cea mai reprezentativă
dintre toate este gosoodăria-anexă a
întreprinderii comerciale de stat
pentru alimentație publică (I.C.S.A.P.)
din Pitești. „Efectivele actuale nu
mără 450 porci si mai multe sute de
pui — ne spune Iosif Vlai'cu. direc
torul întreprinderii. Adăposturile au
fost amenajate. în principal, de că
tre lucrătorii noștri, iar materiale
le de construcție — cărămida, scindura tabla, conductele s.a. — le-am
procurat, in bună măsură, de- la de
molări. Drept hrană pentru anima
le si păsări folosim resturile de la
cantine si de la unitățile de alimen
tație publică. în plus, am cultivat
cu porumb si sfeclă furajeră tere
nurile virane ce ne-au fost puse la
dispoziție de consiliul nonular".
Tot nrin grija consiliilor populare
din județul Argeș, s-a declanșat, de
mai multi ani. o altă valoroasă ini

țiativă (pornită din consiliul unic agroindustrial Stîipeni), anume de a
popula cu pui adăposturile dc bovi
ne si ovine rămase libere vara, cind
animalele sc află la păscut. Măsu
ra s-a dovedit deosebit, de eficien
tă. avind in vedere că pe această
cale se creează — fără nici un fel
de investiție materială — un plus
de produse pentru aprovizionarea
populației, precum si venituri supli
mentare pentru unitățile producă
toare. în cele 50 de ferme zooteh
nice care au aplicat în acest an me
toda respectivă au fost crescuți cir
ca un milion de pui, rozultind un

Din experiența
județului Argeș
Plus de aproape 1 000 tone de carne.
O nouă sursă a atltoaprovizionării. apărută in acest an în iudet din
inițiativa consiliilor populare, o con
stituie înființarea crescătoriilor <lc
rate. în 18 comune (cu sursă de apă)
au fost amenalate hale pentru creș
terea de rate, de unde s-au obti
nut. in medic. 100 tone de carne pe
fiecare hală de producție. Cele mai
mari ratării funcționează în comu
nele Cătcasca. Rătești. Ungheni, Su
seni. Ștefan cel Mare si Băiculești,
numeroase alte consilii populare manifestindu-si interesul ca. de anul
viitor, să organizeze si ele no te
ritoriul lor asemenea crescătorii.
în sfirsit. tot ne linia dezvoltării
sectoarelor zootehnice, amintim preo
cuparea consiliilor populare argesene
privind extinderea creșterii iepurilor
de casă în unitățile ‘agricole si în
gospodăriile populației. Inițiativa a
pornit din comuna Mihăiesti, unde,
.pe un amplasament părăsit, consi
liul popular si cooperativa agricolă
de producție au amenajat o mo
dernă crescătorie de iepuri. între
timp, ea a devenit furnizoare de ie
puri pentru carne, cit si de iepurimatcă pentru alte unităti si pentru
gospodăriile cetățenilor. O crescăto
rie similară s-a amenajat ulterior la
Căteasca. Cu timpul, numărul uni
tăților si gospodăriilor populației
care cresc iepuri s-a înmulțit.

Nu este neglijată nici le
gumicultura. ° Podețe impor
tantă în programele locale de auto
aprovizionare o au produsele legu
micole. Ecneficiind de condiții cli
materice favorabile, județul reușeș
te in prezent să-și acopere integral
necesarul de consum la aproape toa
te categoriile de legume. Problema
care se pune în prezent pentru ju
dețul Argeș este realizarea de le
gume timpurii. în extrasezon. Tată
de ce consiliile populare au declan
șat o amplă acțiune de extindere
a solariilor. numărul localităților
producătoare do legume timpurii
sporind de la an la an.
Discutăm cu Victor Nica. prima
rul comunei Priboeni. „Noi am cul
tivat pentru prima dată anul aces
ta roșii, ardei si vinete în solarii,
ne spune interlocutorul. Iar rezul
tatele au fost mai mult decît încu
rajatoare. Cu folie și răsad ne-a
aiutat consiliul popular județean. în
rest, amenajarea tunelelor. întreți

și probe nu s-au .făcut pifiă
să ajungem la această soluție —
iși amintește el. însuși tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la vizita făcută
în uzină, a apreciat experiența bună
ciștigată in producerea- țevilor cu
aripioare pentru răcitoarele cu aer și
ne-a cerut nouă, celor de la „Grivița
roșie1*, să extindem fabricația aces
tora la nivelul necesarului econo
miei naționale, asigurind, totodată,
și disponibilități pentru export. în
acest scop, tot noi trebuie să reali
zăm prin autodotare utilajele nece
sare propriei producții1*.
Stadiul de realizare a probleme
lor rezultate in urma indicațiilor date
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu
prilejul vizitei de lucru în Între
prindere, este urmărit în continuare.
Atunci s-a cerut organizarea unor
capacități de producție destinate fa
bricării preselor de vulcanizare și
celor pentru reșaparea anvelopelor, .
întreaga producție de acest gen urmind să fie concentrată la „Grivița
roșie11. Din atelierul specializat al în- >
treprinderii (unde maistrul Anton
Dobrin, secretar al comitetului de
partid din secția a Il-a mecanică,
se referă la preocupările organiza
ției de partid și ale specialiștilor
pentru automatizarea și continua
modernizare a preselor asimilate) se
ajunge la locul de amplasare a noii
capacități. Aici se demolează un
cuptor vechi. Și este plăcut de con
statat că această demolare înseamnă
mai curînd dezmembrarea cu multă
grijă a cuptorului, pentru ca absolut
tot ce este refolosibil — injectoare,
table, cărămizi refractare, construc
ții metalice, cabluri de forță — să
fie recuperat.
întreprinderea aceasta (in primul
rind secțiile ei importante și, poate,
după aceea incinta) arată ca un pa
har curat. Pentru orice specialist sau
simplu meseriaș, spune insă mult
mai mult despre spiritul gospodăresc
si de ordine de aici faptul că. deși
operațiile de sudură reprezintă une
ori 70 la sută din lucrările efectuate,
în preajma mastodonților care se
nasc nu se găsește un capăt de elec
trod risipit.
Se încheie „turul11 întreprinderii.
De această dată, in biroul directoru
lui general sînt rememorate datele
principale ale unor direcții de ac
țiune. Discuția este calmă, cuvintele
sint măsurate, cu economie, de parcă
ar trebui să fie plătite silabă cu
silabă.
— Ce probleme mai sînt de re
zolvat ?
Se răspunde clar, concis : „Roma
nul livrează bine. Galatiul a început
să ne livreze tablă așa cum ne-a
promis. Cu uzina „Republica1* mai
avem probleme. Dacă nu le rezol
văm, situația planului este pericli
tată11.
— Concentrați-vă pe problemele
voastre. Sînt destule. Și grele. Pro
blemele cu „Republica11 le preluăm
noi. Chiar de miine — se angajează
primul secretar al sectorului.
în gindul lui nemărturisit el și-a
spus, desigur, că în ziua următoare
va apela la organizația de partid de
la Republica11, explicînd că de con-:
cursul și de sprijinul ei depinde
onorarea la timp a unor ultraurgonțe ..și importante contracte cu parte
neri
interni și externi, că ‘sub
această îndatorire semnează împreu
nă intr-un efort unit și „Grivița
roșie11 și „Republica11 și Romanul și
Galațiul...

Constantin MORARU

Măsurile de însemnătate excep
țională stabilite recent de condu
cerea partidului și statului in sec
torul, energetic au fost primite cu
interes deosebit șl deplină răspun
dere și de colectivul întreprinderii
de rețele electrice (I.R.E.) — Si
biu.
In cele zece luni din acest an,
județul Sibiu a realizat o econo
mie de 662 MWh energie electrică
la consumul propriu tehnologic,
acesta fiind principalul indicator
de eficientă al întreprinderii ds
rețele electrice. Prin măsurile În
treprinde in ultimul timp, se pre
limina, pentru trimestrul al IV-lea,
obținerea unei economii de ener
gie electrică de 220 MWh. în acest
sens, este de remarcat faptul că
intensificarea acțiunilor de îndru
mare și control, numeroasele solu
ții tehnice, tehnologice și organi
zatorice adoptate pentru aplati
zarea vîrfuriilor de sarcină au de
terminat ca toate întreprinderile
sibiene să se încadreze în cotele
de energie stabilite.
Acționăm însă nu numai pentru
folosirea judicioasă a energiei
electrice, ci și pentru creșterea
producției acesteia. De pildă. în
ultimii ani au fost puse în func
țiune multe obiective pentru spo
rirea producției de energie elec
trică sau care folosesc alte surse
de energie. Este vorba de micro-

corespondentul „Scînteii"

dună Congresul al IX-lea. în acest
timp in care ne pregătim să înche
iem un cincinal si să începem altul,
ce va inaugura o nouă etapă a edi
ficării societății socialiste multila
teral dezvoltate în România, parti
dul promovează concepția de esență
revoluționară potrivit căreia a fi
patriot înseamnă a acționa pentru
binele patriei. Adică a pune umărul
spre a-i dura noi monumente, o
nouă geografie economică. A lupta
pentru o nouă dinamică a muncii,
caracterizată printr-un înalt simț
al responsabilității, prin realizări ne
planul calității si al productivității
care să se situeze la nivel mondial.
Dacă iubirea patriei are un sens
activ, dovada ei cea mai edifica
toare fiind fanta, educația patrioti
că nu poate avea decît tot un sens
activ. Criteriul de temelie al efi
cientei educației patriotice ii con
stituie tot fapta in folosul țării.
Rostul demersurilor politico-educa
tive oe acest plan este acela de a
forma convingeri profunde. De a
stimula energiile creatoare.
Un rol de cea mai mare însemnă
tate ii are. in această privință, is
toria. Evocarea mărețelor fapte ale
trecutului conferă mai multă tărie
morală oamenilor prezentului, con
tribuie la sporirea forței lor con
structive. Dar istoria este carte de
învățătură numai în măsura in care
generațiile de azi o cunosc temeinic,
o aprofundează in permanentă. Cer

ALE FOLCLORULUI
în urmă cu aproape 15 ani, lua
ființă. în orașul Hațeg, o nouă
cooperativă meșteșugărească, de
numită „Hațegana11, profilată pe
artă populară și meșteșuguri ar
tistice.
După un început timid, noua
cooperativă s-a dezvoltat apoi pu
ternic, an de an. O simplă com
parație intre valoarea producției
marfă, din primul an de activitate,
și a anului 1985, este grăitoare,
Astfel, dacă la început producția
marfă anuală era1 de numai trei
milioane și patru sute de mii lei,
acum, în anul 1985, ea se ridică la
importanta sumă de 37 milioane
lei. Harnicii ei cooperatori și coo
peratoare s-au străduit — și au
reușit în mare măsură — să creeze
numeroase modele de articole
vestimentare care au la bază inspi
rația folclorică a zonei noastre.
Stofele, țesăturile, confecțiile dife
rite, covoarele ș.a. prezentate cu
ocazia a numeroase expoziții au
stirnit admirația unanimă a repre
zentanților comerțului intern și
extern. De aceea, nu este de mi
rare că produsele creatorilor hațegani se bucură de aprecierea bene
ficiarilor, fiind mult cerute în re
țeaua comercială și exportate in
numeroase țări.
înregistrînd succese an de an,
cooperativa „Hațegana11 s-a situat,
in întrecerea socialistă, pe locuri
fruntașe pe județ și chiar pe țară.
Ca fiu al Hațegului, sint convins
că oamenii muncii de la coopera
tiva „Hațegana" vor merge și în
viitor pe drumul calității și al
vredniciei, popularizînd șl pe
această cale frumusețea de ne
asemuit a folclorului nostru.

ră, înlocuiesc cu succes pe cele
Sc știe că maistrul este șl tre
importate în urmă cu 10—12 ani,
buie să fie. în orice unitate indus
atunci cînd „Rom.lux“-ul era la
trială. un cadru de bază, de activi
început de drum. E drept că fără
tatea sa depinzînd în bună măsu
sprijinul și abnegația acestui co
ră rezultatele din producție. Acest
lucru se poate spune și despre Au
lectiv de muncitori, în majorita
tea lor membri de partid, Aurelian
relian Teodoroiu, maistru principal
Teodoroiu nu ar fi putut ajunge
la atelierul sculărie de la între
prinderea „Romlux" Tîrgoviște.
un maistru-model, dar tot logic
De profesie este matrițer. S-a
este că nici colectivul de la sculăformat la înalta școală a muncii
rie nu ar fi ajuns un colectiv desăde la întreprinderea „Steaua elec
virșit, dacă nu ar fi fost îndrumat
de acest comunist.
trică" — Fieni. Cînd mai tinăra
întreprindere — cu același profil
Vasile NEAGU
Nicu SBUCHEA
— „Romlux" l-a solicitat, acesta
frezor, întreprinderea „Romlux"
corespondent voluntar,
a răspuns chemării. De atunci au
Tîrgoviște
Hațeg
trecut mai mult de 10 ani, timp in
caro Aurelian Teodoroiu s-a afir
mat continuu, devenind un mais
tru modei. Datorită lui și tovară
PE SCURT, DIN SCRISORI
șilor săi de muncă (un colectiv cu
o medie de virată de 24—25 de
® Premieră la întreprinderea de țevi Roman. în cadrul laminoru
ani), atelierul sculărie a reușit
lui de 20 toii de la această binecunoscută unitate, a intrat de curind in
să aducă însemnate îmbunătățiri
funcțiune o nouă capacitate de producere a materialului tubular cu ca
pieselor de schimb de Ia grupurile
racteristici tehnice ridicate si diametre cuprinse intre 339 și 503 mm.
care produc sursele de iluminat.
Primul Iot de 100 tone a si fost expediat industriei petrolului. Reali
Acest maistru caută mereu posi
zarea acestor noi sortimente de țevi contribuie la reducerea importului.
bilitățile cele mai variate ale in
(Ghcorglie Irimia, activist. Roman). © Colectarea materialelor refolo
troducerii noului, care să asigure
sibile. în special a hirtiei si cioburilor de sticlă, se află permanent și
prelungirea duratei de funcțio
in atenția locatarilor din cadrul celor 50 de asociații din municipiul
nare a pieselor de schimb, redu
Hunedoara. în acest an. dc exemplu, au fost colectate si predate 27 tone
cerea cantităților de materiale — maculatură, oreconizîndu-se ca Pină la sfirșitul anului să se depășească
oțeluri și oteluri inoxidabile,
planul cu incă 3 tone. (Vasile Grigoi'aș, muncitor. Hunedoara). © Așteptăm
textolid și aluminiu — reducerea
ca Direcția județeană de drumuri și poduri Vilcea să urgenteze deschi
consumurilor de energie. El nu
derea șantierului pentru construcția podului ce leagă satele Pietrari și
acceptă „rabaturi" de la calitate,
Pietrarii de Sus. Pentru realizarea acestui pod. ale cărții lucrări sînt
de la normele de plan, urmărind
prevăzute in plan să înceapă in acest trimestru, sătenii sînt pregătiți,
în permanență funcționarea strun
la mobilizarea consiliului popular, să contribuie din plin. (Victor Marinoiu,
gurilor și a frezelor din atelier, a
comuna Pietrari, județul Vilcea). ® O inițiativă valoroasă. De curind,
mașinilor de rectificat ori activi
edilii orașului Oltenița au hotărît ca in Parcul pionierilor si șoimilor
tatea de la bancurile de luciii ale
patriei din localitate să ia ființă și o grădină botanică. La amenajarea
. matrițerilor.
..... . ...Numai așa se .explică
... _ __ >-acesteia s-<au angajat să contribuie profesorii de biologie de la toate
realizările de prestigiu ale acestui- școlile din oraș, precum și specialiștii dc la unitatea de gospodărie co„atelier al tinereții11. Un atelier în - munală si locativă. (Mircea Biră, profesor. Oltenița). • Trotuare transcare micrometnil este înlocuitorul . formate in parcare. Pe trotuarele străzii Glucozei, din sectorul 2 al Cașublerului chiar
șl la lucrările
de
. .................
‘
pltaiei; nd borțiflhea cuprinsă între strada Ramuri pînă la linia C.F.R.
eboșare 1 Un atelier în care nicio
din dreptul ștrandului „Cutezătorii11, pietonii nu pot circula. Motivul ?
dată nu arde inutil un bec, nu se
Ele au fost transformate în 'parcare pentru autoturismele personale ale
lucrătorilor de la garajul de taximetre al I.T.B. din preajmă si pen
risipește un cap de bară sau o
tru vehiculele grele ale autobazei petrolului. La aceste neplăceri se
plăcuță de material, nu se rebuadaugă si deteriorarea străzii, care pe timp de ploaia se transformă în
tează vreo piesă.
Complicatele
matrițe, executate aici în premie
băltoace. (!’. Pahontu. Intrarea Glucozei. București).

( TELEORMAN

Din resurse locale —
produse de largă utilitate

Noul complex hotelier „Bradul" din Covasna
Foto : Sandu Cristian

PATRIOTISM Șl ANGAJARE
(Urmare din pag. I)

Ion BELAȘCU

electrician, întreprinderea
de rețele electrice. Sibiu

MAISTRU INTR-UN „ATELIER AL TINEREțll"

nerea și recoltarea trufandalelor —•
le-am realizat cu forțele comunei :
membrii cooperatori, angaiatii con
siliului popular, cetățeni".
Suprafața totală do solarii a ju
dețului a însumat in acest an 180
hectare, cu 50 hectare mal mult de
cît fusese prevăzut initial, obtinîndu-se peste 7 000 tone de legume
timpurii.
Avindu-se în vedere valoarea nu
tritivă a ciupercilor, consiliul popu
lar județean a alcătuit un program
special pentru organizarea produce
rii lor : în adăposturi simple, fără
cheltuieli deosebite. Iată un exem
plu. în comuna Stolnici, ciupercăria a fost amenajată in subsolurile
sediului fermei agricole, de unde se
Obțin circa 3 tone de ciuperci. De
altfel, si in alte localități argesene.
in adăposturile rămase libere din in
cinta unităților agricole ori indus
triale s-au amenajat ciupercării.
care însumează in prezent circa
40 000 metri pătrat! si de unde s-au
obtinut oină acum peste 50 tone de
ciuperci.
Desigur, acțiunile desfășurate de
consiliile populare argesene pentru
sporirea surselor de autoaorovizionare sint mult mai numeroase. Ele
dovedesc că. acolo si atunci cind există interes și preocupare, rezulta
tele nu intîrzie să apară.

Mihai IONESCU
Gh. CÎRSTEA

hidrocentralele Cibin, cu o putere
instalată de 3 500 kW, cele de la
Poiana Neamțului, Strimba, Porumbăcei și altele ; instalațiile
care folosesc energia solară la în
treprinderile „Emailul Roșu" —
Mediaș, întreprinderea mecanică
Mirsa. „Flamura Roșie11. întreprin
derea mecanică pentru agricultură
și industrie alimentară, întreprin
derea de cuțite Ocna Sibiului, coo
perativa meșteșugărească „Tex
tila11 Sibiu etc. De asemenea, noi
obiective de acest fel sînt prevăzute in programul județean de valorificare intensă a tuturor resurselor energetice locale. Astfel,
pentru perioada 1985—1990 se pre
văd, intre altele, construirea unor
noi microhidrocentrale la Tălmaciu, Sadu, Gura Rîului, Răși
nari etc., cu o capacitate de aproa
pe 20 000 kW, realizarea a 32 in
stalații solare și aproape 2 000 in
stalații dc biogaz, in cea mai mare
parte în unități agricole, instala
rea a 50 recuperatoare de căldură
în unităti economice și altele.
Iată doar citeva din preocupările
sibienilor
pentru deschiderea a
noi „ferestre de lumină11, pentru
buna gospodărire, cu înalt randa
ment. a energiei electrice.

cetăm trecutul nu din simplă cu
riozitate. ci pentru a desprinde noi
învățăminte, pentru a ne îmbogăți
cunoștințele despre viata, lupta si
munca poporului nostru din cele
mai vechi timpuri pînă in prezent.
Studierea istoriei nu are limite de
vîrstă. In orice etapă a vieții, chiar
dacă anii de școală au rămas undeva
departe, in urmă, este bine, este
necesar să deschidem neîncetat car
tea de istorie. Numai astfel vom
avea mereu vie in conștiința noas
tră imaginea patriei in dinamica
veacurilor, cu momentele ei de -ex
cepție, dar și cu cele obișnuite. Cu
faptele eroice, de neuitat, ce consti
tuie împreună coloana fără de sfîrșit
a continuității poporului român, pa
aceste meleaguri străiuite de Carpati. de Dunăre, de Marea Neagră.
Din cartea de istorie răzbat pină la
noi evenimente care s-au succe
dat în alte timpuri, mari persona
lități care au trăit in alte epoci,
oamenii din popor ce au făcut isto
ria. Cu totii aoar pe ecranul pre
zentului proiectați de documentele
vremii lor, așa cum au fost in viata
de zi cu zi. muncind, particinînd la
războaie de apărare, la mari mani
festații populare, durind pentru
eternitate impunătoare valori eco
nomice. culturale si morale. Eve
nimentele ne care noi nu le-am
trăit, oamenii cu care nu am fost
contemporani, despre care aflăm
din cartea de istorie ne ajută să
ne cunoaștem mai bine tara, po
porul.

Trecutul, cu momentele și cu oa
menii lui constituie o măreață rea
litate a patriei noastre. Cu ajutorul
istoriei, care este memoria timpu
lui. această realitate însufletitoare
trezește ecouri profunde in conști
ința generațiilor de azi, ne întăreș
te. tuturor sentimentul apartenenței
la un popor harnic, temerar si
demn. Din trecut vine spre noi o
lumină sub ale cărei raze înțelegem
mai bine cine sintem si ce repre
zentăm. Dar. totodată. înțelegem că
înfăptuirile prezentului nostru so
cialist sint fără precedent în în
treaga existentă milenară a patriei.
Este firesc să ne iubim țara în
care ne-am născut. în care trăim.
Dar patriotismul nu este doar un
sentiment ca oricare altul. Patrio
tismul este o stare profundă a con
științei. o atitudine revoluționară
ce presupune acțiune concretă si
angajare totală pentru progresul
neîncetat al patriei. Nimeni nu
poate pretinde că-si iubește tara
dacă nu contribuie, prin fapte, la
a ei înălțare. Prin fapte care să co
respundă pe deplin marilor coman
damente trasate de partid, de to
varășul Nicolae Ceausescu, ctitorul
României noi. socialiste, cutezătoa
relor programe ale dezvoltării economico-sociale a țării în viitorul
cincinal si în viitorul deceniu, oină
la orizontul anului 2000. Aceasta
este marea lecție a istoriei poporu
lui român.

In județul Teleorman s-a acumu
lat in ultimii ani o bună experiență
in ceea ce privește valorificarea
resurselor locale de materii crime
si a forței de muncă in domeniul
micii industrii si al prestărilor de
servicii. Fată de anul trecut, in
1985 volumul producției realizate in
acest sector creste cu 25 la sută.
Este de remarcat faptul că. ne baza
hotâririlor Congresului al III-lea al
consiliilor populare, la nivelul ju
dețului a fost alcătuit un amplu
program de măsuri prin care se
urmărește mobilizarea tuturor re
surselor materiale locale, a iniția
tivei si spiritului gospodăresc ale
organelor locale ale puterii si admi
nistrației de stat, ale cetățenilor.
Cum se acționează, practic, pentru
materializarea obiectivelor stabi
lite ?
în perioada care a trecut din
acest an. volumul producției indus
triale si prestărilor de servicii in
industria mică este maitmare cu 81
milioane lei decît sarcinile de olan.
O contribuție deosebită la dezvol
tarea activităților de industrie mică
au adus-o unitățile Uniunii județe
ne a cooperativelor de producție,
achiziții si desfacere a mărfurilor.
Prin folosirea materiilor prime lo
cale. a materialelor recuperabile si
refolosibile din activitatea proprie
sau cele rezultate din procesul de
producție din alte unităti economice
din iudet si din tară, se realizează
o gamă diversă de produse solici
tate atit pe piața internă cit si la
export. După cum ne spunea Nicolae Bălan, președintele Uniunii
județene a cooperativelor de pro
ducție. achiziții si desfacere a
mărfurilor, utilizarea pe scară largă
a resurselor amintite a condus la
Îmbogățirea continuă a nomencla
torului produselor micii industrii
— de la articolele de uz casnic si
gospodăresc, obiecte de artizanat,
împletituri din răchită si papură.
Dină la piese de mobilier, covoare
tesute manual si altele. La Alexan
dria ni s-au prezentat numeroase
produse destinate partenerilor de
peste hotare. Nici nu-ti vine să
crezi cite se pot face din răchită :
fotolii, scaune, mese, dulapuri, co
șuri pentru piață, pentru rufe. Sec
țiile Uniunii județene a cooperati
velor de producție, achiziții si des
facere a mărfurilor, specializate în
confecționarea împletiturilor din
răchită, realizează produse De cit
de simple, pe atit de estetice si
căutate. Dună cum la fel de soli
citate sînt si obiectele de broderie
si artizanat executate de femei
pricepute din Suhaia. Bragadiru,
Schela si din alte localități.
Așadar, pe baza unor mari In

vestiții de inițiativă și spirit gos
podăresc. mica industrie și pres
tările de servicii se dezvoltă in
tot mai multe zone ale județului.
O bună experiență. în acest dome
niu au dobindit si cooperativele
meșteșugărești. De la Matilda Cazacu, vicepreședintele Uniunii ju
dețene a cooperativelor meșteșugă
rești. am aflat că. în ultima vreme,
în unitățile proprii s-a declanșat o
amplă acțiune pentru depistarea
resurselor care ar putea fi trans
formate în bunuri' necesare popu
lației. S-a pornit mai întii de la
resturile de stofe, pinză. lină, piele
și blană existente în fiecare uni
tate prestatoare de servicii. S-a
continuat cu folosirea pe scară
largă a straifurilor de tablă, a cu
poanelor textile, a scamelor, a res
turilor de mase plastice etc. Rezul
tatele cele mai bune le-au obtinut
în acest sens cooperativele mește
șugărești „Munca colectivă*1 —
Turnu Măgurele, „Dunărea1* —
Zimnicea. „Sporul1* — Roșiori de
Vede si „Prestarea1* — Videle. Nu
mai in perioada care a trecut din
acest an s-au deschis la Alexan
dria. Turnu Măgurele. Roșiori de
Vede. Zimnicea si Videle 18 noi
unităti de mică industrie si s-au
dezvoltat alte 10 in vederea valo
rificării materiilor prime locale
pentru producerea unor bunuri ce
rute de populație. în viitor se pre
vede înființarea altor unităti care
vor spori producția obiectelor de
uz casnic pe care nu le fabrică in
dustria. De altfel, la Alexandria a
fost organizată o amplă expoziție
cu cele mai reprezentative pro
duse — tricotaje, confecții, lenje
rie. marochinărie. covoare tesute si
plusate, articole de uz casnic si
gospodăresc etc. — ale celor 9 coo
perative meșteșugărești din județ,
expoziție prin care S-a reușit o
bună testare a preferințelor publi
cului cumpărător. Mai bine de 50 la
sută din materiile prime folosite la
realizarea unor asemenea produse
o reprezintă materialele recupe
rabile.
Ambițiile celor care îsi desfășoa
ră activitatea în sectorul micii in
dustrii și al prestărilor de servicii
din județul Teleorman sînt mobili
zatoare. Ei și-au propus sporirea
volumului producției de la 1.3 mi
liarde lei în acest an la 4,2 miliar
de lei în 1990. Rezultatele de pînă
acum, ca si proiectele de extindere
a volumului de activități probează
cît de largi sînt posibilitățile de
perfecționare a muncii in acest im
portant sector.

Stau ȘTEFAN

corespondentul „Scînteil"
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PUTERNICĂ MOBILIZARE DE FORTE PENTRU ÎNDEPLINIREA PLANULUI

PE ACEST AN Șl PREGĂTIREA PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR

Depășirea ptaneiui la export
- expresie a spiritului de răspundere

Creșterea asîaifi a productivității
prin modernizarea tuhuulugiihir
Preocupările, permanentele cău
tări ale muncitorilor și specialiștilor
de la întreprinderea Integrata de
lină din Suceava pentru creșterea
mai accentuată a productivității
muncii au o fundamentare precisă si
pornesc de la însuși specificul fabri
cației. Așa de pildă, materialele re
cuperabile folosite in procesul de
producție dețin o pondere de peste
70 la sută in consumul total de ma
terii prime, unitatea fiind, din acest
punct de vedere, un unicat al indus
triei ușoare românești. Așa se și ex
plică de altfel faptul că. in între
prindere. multe operații se efectuea
ză manual, în special la preparația
filaturii. In aceste condiții s-ar
putea crede deci că productivi
tatea muncii
este foarte scă
zută. Și totuși prevederile de plan
la acest indicator sint deosebit de
mobilizatoare, iar rezultatele obți
nute, in creștere de la an la an. Mai
concret spus, in perioada care a tre
cut din acest an, planul la producti
vitatea muncii a fost depășit cu cir
ca 5 200 Iei pe fiecare persoană.
Cum s-a acționat pentru obținerea
acestui rezultat ?
— Pentru găsirea celor mai bune
soluții în vederea creșterii mai acce
lerate a productivității muncii — ne
spune tovarășul Constantin Manolache, directorul întreprinderii — a fost
consultat practic întregul colectiv al
unității. Pe această bază s-a întoc
mit un program concret de măsuri,
cu sarcini și termene precise. Apoi,
toți oamenii au cunoscut, chiar încă
înainte de începutul anului. prin
dezbaterea cifrelor de plan in adu
narea generală, precum și prin inter
mediul propagandei audiovizuale,
sarcinile ce le revin și au putut deci
să acționeze în cunoștință de cauză
pentru îndeplinirea lor. In fine, in
timpul anului, organizațiile de partid
din unitate, împreună cu consiliul
oamenilor muncii au urmărit felul
cum se înfăptuiesc măsurile stabilite
pentru creșterea mai puternică a
productivității muncii.
Acum, cind au mai rămas puține
zile pînă la încheierea anului, din
analiza rezultatelor obținute se poa
te trage concluzia că cele mai mari
sporuri de productivitate s-au înre
gistrat prin înnoirea și modernizarea
tehnologiilor de fabricație. Astfel,
după multe experimentări, inginerul
Relu Teodorescu și maistrul Vasile
Drob au pus la punct un dispozitiv
de dozare automată a soluției la ma
șinile de piuat și spălat, care înlocu
iesc munca a 7 oameni și scurtează
substanțial timpul necesar pentru efectuarea acestei operații. Totodată,
pentru evitarea producerii defectelor
la țesături, la mașinile de spălat au
fost montați cilindri cu garnitură elastică realizați prin autodotare.
productivitatea muncii crescind in
felul acesta cu 0,41 la sută. Pe de
altă parte, in vederea ușurării trans
portului materialului fibros, a fost
realizat, încă din primul trimestru al

anului, un sistem de transport pneu
matic. prin pardoseală, de la prepa
rația filaturii la utilajele de ames
tec nr. 1 și 3.
Prin perfectionarea tehnologiilor
de fabricație a fost posibil ca, o dată
cu sporirea productivității muncii, să
se asimileze in fabricație și o serie
de produse noi, de calitate superioa
ră. Printre cele mai recente realizări
se numără și fabricarea de fire cu
număr metric 14, superioare calita
tiv firelor cu număr metric 10 și la
care se înregistrează și o reducere a
consumului de materiale. De altfel,
în perioada care a trecut din acest
an s-a realizat o gamă largă de pro
duse noi, care cuprinde peste 60 de
articole, în mai mult de 500 de de
sene și poziții coloristice.
în ansamblul măsurilor luate pen
tru creșterea productivității muncii,

La întreprinderea
Integrata de lînă
din Suceava
un accent deosebit s-a pus și pe
perfecționarea organizării produc
ției. Numai prin planificarea opti
mă a imbrâcării războaielor cu ur
zeli. de pildă, productivitatea mun
cii a crescut cu aproape doi la sută
în secția respectivă. în același timp,
prin introducerea operației de scutu
rare a linii spălate. în vederea înlă
turării impurităților vegetale, s-a re
dus numărul muncitorilor la operația
de nopare. adică de scoatere a cor
purilor străine cu penseta din țesă
tură. Organizarea mai bună a pro
ducției. punerea Ia punct a tuturor
aparatelor de măsură și control la
mașinile de tesut. ridicarea pregătirii

(Urmare din pag. I)

Sava BEJINARIU

corespondentul „Scînteii"

La întreprinderea „Electronica" din Capitala, unitate reprezentativă a teh
nicii de vîrf din țara noastră, de la începutul acestui an au fost asimilate
în fabricație 25 noi tipuri și variante de televizoare și 10 tipuri radioreceptoare

PRODUSE DE ÎNALTĂ CALITATE,
CU •CONSUMURI MATERIALE REDUSE
ploatare cit mai reduse. Subliniem aceasta intrucit, chiar dacă un produs
este de inalt nivel tehnic și calitativ,
nimeni nu este dispus sa plătească
mai mult pe piața mondială pentru
metalul, energia sau alte materiale
incorporate in plus în anumite pro
duse. peste nivelurile practicate in
cele mai avansate țări ale lumii.
Desigur, mari răspunderi in ce
privește calitatea produselor revin
oamenilor muncii din întreprinderi
— de la muncitor, inginer pînă la
director. în fond, in întreprinderi se
hotărăște calitatea produselor și,
tocmai de aceea, in această direcție
trebuie să se acționeze permanent,
pe multiple planuri : de la pregăti
rea temeinică a producției, asigura
rea cu materii prime de calitate,
perfecționarea tehnologiilor, întărirea
controlului tehnic pe întregul flux
de fabricație, pină la respectarea
strictă a disciplinei tehnologice, a
documentațiilor tehnice, folosirea cu
eficiență sporită a aparaturii de
măsură și control și instaurarea la
toate locurile de muncă a unui
climat de inaltă răspundere indi
viduală și colectivă pentru realizarea
tuturor produselor, fără excepție, la
un nivel calitativ superior. Practic,
tot ce se produce, tot ce iese pe
poarta fiecărei întreprinderi, livrindu-se la export sau pe piața inter
nă, trebuie sâ fie ireproșabil din
punct de vedere calitativ.
Concomitent cu ridicarea perma
nentă a nivelului tehnic și calitativ
al produselor, o atenție deosebită
trebuie acordată in fiecare între
prindere, in fiecare ramură reducerii
continue a consumurilor de materii
prime, materialo și energie. Evi
dențiind această cerință, în cadraj
recentei ședințe a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu a criticat
tendințele unor ministere de a depăși
consumurile de materii prime și ma
teriale, subliniind că îmbunătățirea
calității produselor trebuie să fie asigurată nu prin sporirea acestor
consumuri, ci prin respectarea lor
riguroasă. Cu atît mai mult trebuie
să se acționeze in acest sens in pe
rioada actuală, cînd in întreprinderi
se pregătește producția anului viitor,
luindu-se din timp toate măsurile
care să asigure încadrarea riguroasă
a fiecărei unități economice in con
sumurile de materii prime și mate
riale prevăzute prin plan și pentru
reducerea lor in continuare pe uni
tatea de produs. Aceasta este în
interesul valorificării superioare și
economisirii stricte a resurselor ma
teriale ale țârii, al creșterii continue
a eficientei economice.
De altfel, măsurile de ordin
tehnico-economic și politico-organizatoric pentru îmbunătățirea conti
nuă a nivelului tehnic și calitativ al
produselor și reducerea consumu

profesionale a oamenilor s-au mate
rializat, totodată, prin mărirea zone
lor de deservire. Astfel, numărul fu
selor deservite de fiecare muncitor
a crescut de la 80 la 112 la mașinile
de filat și de la 80 la 104 la mașinile
de răsucit.
Atenția acordată sporirii în conti
nuare a productivității muncii, care
în anul 1986 trebuie să crească cu 11
la sută fată de acest an. este pusă_ in
evidență și de faptul că recent în în
treprindere a fost constituit un co
lectiv special, alcătuit din cadre cu
studii tehnice și economice supe
rioare. muncitori cu o bogată expe
riență în producție, care analizează
critic în fiecare secție de fabricație
tehnologiile folosite, modul de orga
nizare a producției și a muncii. Una
din problemele care trebuie rezol
vate fără întirziere se referă însă la
necesitatea realizării unei instalații
de carbonizare a linii, operație la
care capacitățile de producție exis
tente sint insuficiente nu numai în
cadrul Întreprinderii, ci și pe ansam
blul Centralei industriei linii. Iată de
ce, pentru soluționarea acestei pro
bleme se solicită sprijinul Ministeru
lui Industriei Ușoare. „Realizarea
acestui obiectiv — ne-a spus tovarășa
Iustina Huțanu, șefa biroului tehnicorganizare — ar asigura creșterea
substanțială a productivității muncii
prin eliminarea operațiilor de nopat
și repasat. In același timp s-ar îm
bunătăți calitatea firelor și s-ar
scurta ciclul lor de fabricație. Proiec
tul acestei capacități de producție
s-a Întocmit incă din anul 1982 și
chiar s-au achiziționat o parte din
utilajele necesare. Totuși. Ministerul
Industriei Ușoare amină mereu aprobarea notei de ■ comandă pentru
efectuarea acestei investiții".

rilor materiale și energetice pe uni
tatea de produs trebuie să se afle
acum pe un loc prioritar în cadrul
preocupărilor organelor și organiza
țiilor de partid, consiliilor oamenilor
muncii, conducerilor centralelor și
ministerelor pentru încheierea cu
bune rezultate a acestui an și pregă
tirea temeinică a producției anului
viitor. în mod deosgbit se cuvine
precizat ca măsurile care vizează
îndeplinirea acestui obiectiv să fie
cit mai cuprinzătoare și să ocupe un
loc distinct în cadrul programelor
unitare de măsuri ce se stabilesc și
se adoptă în întreprinderi in vederea
realizării în bune condiții a planului
pe anul 1986.
In lumina exigențelor formulate de
conducerea partidului, asigurarea
unui inalt nivel tehnico-calitativ al
produselor nu poate fi redusă exclu
siv la dimensiunile unor măsuri de
ordin tehnic și organizatoric, care,
indiscutabil, au o importanță deose
bită'; aceasta constituie, deopotrivă,
o problemă politică, de conștiință
muncitorească, revoluționară. Tocmai
de aceea, prin desfășurarea unei
munci politico-educative concrete,
convingătoare, organizațiile de partid
sint chemate să sădească în conști
ința fiecărui proiectant, muncitor,
specialist, a tuturor colectivelor de
oameni ai muncii ambiția și răspun
derea pentru ca produsele pe care le
concep și le realizează să se situeze
la nivelul performanțelor tehnice ri
dicate atinse pe plan mondial, să
corespundă, sub toate aspectele, ce
lor mai inalte exigențe de ordin
calitativ. Fiecare om al muncii tre
buie să înțeleagă cu toată claritatea
și răspunderea că astăzi nu mai
putem vorbi despre creșterea efici
entei economice, a productivității
muncii sociale, despre modernizarea
structurii producției și creșterea com
petitivității produselor pe piața ex
ternă, fără un proces permanent de
înnoire și modernizare, de ridicare a
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor.
Ca proprietari, producători și be
neficiari a tot ceea ce se realizează
în țara noastră, oamenii muncii sint
interesați în cel mai înalt grad și
sînt chemați să acționeze cu dăruire,
inițiativă și pricepere, cu spirit de
răspundere revoluționar pentru ca
toate produsele pe care le concep și
fabrică să aibă performanțe tehnicocalitative și economice cit mai ridi
cate, să tină continuu pasul cu exi
gențele revoluției tehnico-științifice
contemporane. Progresele mereu mai
rapide in acest domeniu conferă o
eficiență sporită muncii depuse de
fiecare colectiv de oameni ai muncii,
de intreaga societate, oeea ce se
regăsește. în final, în creșterea mai
rapidă a avuției sociale, a venitului
național — sursa trainică a dezvol
tării economice necontenite a țării,
a ridicării nivelului de trai, material
și spiritual, al întregului popor.

Fapte remarcabile de muncă re
comandă . colectivul întreprinderii
„Steaua electrică" din Fieni ca de
ținător al unei experiențe de certă
valoare in îndeplinirea sarcinilor de
plan la export. O activitate de con
cepție și producție gîndită și con
dusă cu competență, cu un pronunțat
spirit de răspundere a-asigurat un
succes incontestabil al produselor fa
bricate aici pe piața externă. Marca
„Selum", denumire sub care este cu
noscută unitatea peste hotare, este
apreciată și intens solicitată de nu
meroși parteneri externi deoarece,
cu fiecare contract onorat, colectivul
de aici a probat receptivitate, opera
tivitate, capacitatea de a realiza pro
duse cu parametri tehnici și calita
tivi la nivelul celor mai bune perfor
manțe atinse astăzi pe plan mondial.
Așadar, faptul că după 10 luni din
acest an au fost expediate la export
cu 10,5 la sută mai multe lămpi elec
trice speciale față de prevederi nu
este deloc intîmplător. Mai mult,
pină la sfirșitul lunii noiembrie va li
îndeplinit planul la export pe întregul
an, așa că toată luna decembrie va
fi consacrată pregătirii fabricației și
executării produselor cu termene de
livrare in primele luni ale anului
viitor.
In scurtul răgaz pe care l-a avut
înaintea unei intîlniri cu reprezen
tanții unei firme străine, directorul
întreprinderii,
inginer
Gheorghe
Banu, ne-a spus citeva cuvinte sem
nificative pentru felul în care se ac
ționează în vederea promovării pe
scară tot mai largă a produselor pe
piața externă : „Nu lansăm in fabri
cația de serie decit produsele care
au fost testate minuțios și au perfor
manțe tehnice ridicate, ne-a spus in
terlocutorul. Iată de ce, programul
de asimilări, ,în totalitatea lui, cu
prinde numai produse noi, care oricînd pot fi exportate. Proiectarea,
cercetarea uzinală, fabricația și ex
pediția sint astfel organizate Incît să
răspundă tuturor exigențelor parte
nerilor externi in ce privește terme
nele de livrare, calitatea produselor,
precum și altor cerințe tehnice și
comerciale. In felul acesta am reușit
să sporim de peste trei ori volumul
exportului în cincinalul actual". Dar
să concretizăm citeva din aceste di
recții de acțiune.

ROLUL HOTARITOR AL PRO
IECTĂRII. Procesul de înnoire a pro
ducției de becuri speciale este din
ce in ce mal intens, nomenclatorul
de fabricație cuprinzind în momentul
de față circa 1 200 de poziții. Așa se
face că în expoziția de produse a
unității, vizitată de numeroși parte
neri de peste hotare, poate fi găsit
un mare număr de tipuri de lămpi,
cu destinații și geometrii dintre cele
mai neașteptate. Aceastș, expoziție
oferă imaginea cea mai exactă și

concretă a efortului de concepție care
se face in întreprindere.
— Așa este — confirmă Inginera
Maria Dude, șeful atelierului de pro
iectare produse noi și tehnologii.
Acest efort este absolut necesar, dacă
nu chiar obligatoriu. Uneori ni se
solicită produse de complexitate teh
nică deosebită, în serii mai restrinse.
Pentru onorarea acestor comenzi tre
buie depus, intr-adevăr, un volum
ridicat de muncă la planșetă, sint
necesare multe scule șl dispozitive.
Deviza noastră este insă de a nu re
fuza nici o singură comandă. Inițial,
pentru acest an, noi ne-am propus
să asimilăm în fabricație 59 de pro
duse noi, dar cererile au fost mult
mai numeroase. Așa că, după 10 luni,
am introdus în fabricație 126 de pro
duse, toate pentru export. In aceas
tă situație, conducerea întreprinderii

La întreprinderea
„Steaua electrică"
din Fieni
a luat măsura de a extinde activita
tea de proiectare, integrînd in acest
compartiment o serie de ingineri și
tineri, care au o bună pregătire pro
fesională și dau dovadă de multă
ingeniozitate.
Adaptarea „din mers" la exigen
țele pieței externe au impus și alte
acțipni in domeniul proiectării, din
tre care amintim înființarea unui
atelier de proiectare pentru utilaje.
„Ca urmare — ne-a spus ing. Iov
Năstăsescu, șeful atelierului — unita
tea a fost dotată in ultimul timp cu
mașini și instalații de prelucrare de
mare finețe, care asigură realizarea
unor produse cu caracteristici calita
tive superioare. Totodată, s-au pro
dus o serie de utilaje care au eli
minat locurile înguste de pe fluxul
tehnologic, au sporit productivitatea
muncii șl au redus consumurile ma
teriale și de energie. Pe de altă par
te, s-au modernizat cuptoarele de to
pit sticlă și alte utilaje, în vederea
îmbunătățirii randamentelor energe
tice. In ansamblul lor, măsurile teh
nice și organizatorice luate au asi
gurat creșterea producției in acest
cincinal cu 9 milioane becuri, con
comitent cu reducerea consumurilor
de energie cu 30 la sută.

DE LA CERCETARE LA FABRI
CAȚIA DE SERIE — UN DRUM
CIT MAI SCURT. Ziarul nostru a
mai scris despre activitatea de cer
cetare si microproductie de la în
treprinderea „Steaua electrică" din
Fieni. La vremea respectivă. în
urmă cu circa un an si două luni.
In laboratorul destinat acestei acti
vități. condus de maistrul Drincioal

Ion Ionescu. se realizaseră citeva
Droduse principial deosebite de cele
aflate atunci in fabricație. Cum au
evoluat lucrurile intre timp ? Din
utilaje casate, recondiționate si adaotate cerințelor producției, colec
tivul laboratorului a realizat o linie
tehnologică pe care se execută acum inedite lămpi electrice orna
mentale. Colaborator la această ac
țiune s fost si proiectantul Con
stantin Mircescu. Participind direct
la confecționarea utilajelor si asi
milarea produselor, muncitorii au
a-iuns să stăpinească perfect între
gul proces tehnologic. în prezent,
aici se realizează o nroductie de se
rie mare si. ca urmare, la înceDutul anului viitor, actualul laborator
va dobindi statutul de atelier de fa
bricație. unde se vor realiza Dro
duse pentru export. Nu inseamnă
insă că. in acest fel. se va pune ca
păt cercetării. Dimpotrivă. In vede
rea adaptării producției la cererile
pieței externe se va înființa un nou
atelier de proiectare tehnologică si.
o dală cu el, un alt laborator de cer
cetare si microDroductie. unde vor
fi testate produsele noi si materia
lele folosite la execuția viitoarelor
becuri.

„FILTRUL" CONTROLULUI DE
CALITATE. Care este modalitatea
folosită în această întreDrindere.
unde se Droduc anual zeci de mi
lioane de lămni electrice, pentru a
se menține calitatea execuției la un
nivel ridicat ?
— Se poate spune că la noi func
ționează o adevărată scoală a înal
tei calități — este de Dărere ingine
rul Laszlo Catalina, șeful biroului
control tehnic de calitate. Altfel nici
nu ar fi posibil să ne menținem
prestigiul cîstigat De Diata externă.
Să ne gindim la faptul că la douătrel zile lansăm în fabricație un Drodus nou. Or. fiecare asemenea mo
ment este precedat de instruiri teh
nologice. teoretice si practice, la
care participă toti cei ce contribuie
la realizarea produsului respectiv.
Astfel, ei sint în măsură nu numai
să execute corect întreaga gamă de
operații, dar să si efectueze un con
trol de calitate eficient, cu carac
ter preventiv. Totodată, orin lucră
torii compartimentului nostru, care
au la dispoziție întreaga aparatură
necesară, aplicăm tehnologii de con
trol riguros întocmite, parametrii de
bază fiind măsuratl la fiecare lamDă
in parte'.
Acestea sint. în esență, liniile- de
forță ale activității producătorilor
de lămpi electrice speciale de la în
treprinderea „Steaua electrică" din
Fieni. Iar experiența dobindită con
stituie, fără ■ îndoială, o temelie trai
nică pentru realizări superioare în
viitor.

Gheorqhe MANEA
corespondentul „Scînteii"

CONSTRUCȚIILE ZOOTEHNICE
-TEMEINIC PREGĂTITE PENTRU IARNĂ!
Cind amenajările încep primăvara,
nu sînt probleme toamna
In unitățile agricole din județul
Alba se fac intense pregătiri in ve
derea bunei iernări a animalelor.
Acum, o dată cu răcirea vremii, se
pune întrebarea : in ce măsură au
fost pregătite fermele zootehnice ?
Un prim răspuns il aflăm de la to
varășul loan Rizollo. director ad
junct cu problemele zootehnice la
direcția agricolă a județului : „Prac
tic, în fermele zootehnice pregătirile
au început cu citeva luni in urmă,
o dată cu scoaterea animalelor la
păscut. încă de atunci au fost efec
tuate curățirea adăposturilor, repa
rațiile la instalațiile de alimentare
cu apă și de evacuare a dejecțiilor,
la uși, ferestre și plafoane. în luna
septembrie au fost efectuate con
troale în toate fermele cu privire
la asigurarea capacității de cazare a
animalelor. mo
dul de etanșeizare a adăposturi
lor; execuția căi
lor de acces, pre
gătirea îngrijito
rilor. împreună cu centrul de re
parații din cadrul trustului jude
țean S.M.A. am asigurat, in fie
care unitate, mecanici de între
ținere pentru instalațiile din fer
me. Prevederile cuprinse in pro
gramul de modernizare a fermelor
zootehnice pe acest an sint realizate
in intregime. Capacitatea de cazare
a crescut cu trei grajduri care au
400 locuri, față de două grajduri cu
250 locuri cit se prevăzuse inițial,
în acțiunea de modernizare și pre
gătirea sțabulației o atenție desebită a fost acordată amenajării de finare. Au fost realizate 32 finare, cu
două mai mult decit a fost stabilit.
S-a reușit astfel ca tot finul să fie
depozitat in finare, ceea ce evită de
precierile și risipa. Tot pentru fura
jarea rațională și valorificarea supe
rioară a fibroaselor au fost puse in
funcțiune 8 bucătării furajere, iar
alimentarea cu apă a fost introdusă
in incă 15 grajduri. Săptăminal, la
nivelul consiliilor unice agroindus
triale sint analizate problemele din
zootehnie și sg efectuează in ferme
prin rotație, schimburi de experiență
cu privire la îngrijirea animalelor și
pregătirile pentru iernat".
Cele relatate se confirmă pe teren,
în cele mai multe unități agricole se
acționează cu răspundere și spirit
gospodăresc pentru punerea la punct
a fiecărui amănunt referitor la pregătir'ea adăposturilor zootehnice.
Președintele cooperativei agricole din
Sard, Ioan Milaciu. ne spune : „Fer
ma zootehnică a devenit, în unitatea

noastră, o sursă- principală de veni
turi bănești. Avem 1 300 bovine și
peste 2 200 oi. Buna lor îngrijire ne
preocupă in mod deosebit. Acum,
pregătim saivanul pentru oi. Peste
citeva zile vom pune in funcție a
doua moară pentru tocarea furaje
lor. Așadar, pregătirile pentru iernarea animalelor sînt ca și înche
iate. De acum incolo, desfășurarea
normală a activității în zootehnie
depinde de întărirea ordinii și disci
plinei in rindul îngrijitorilor". Apre
cierile președintelui sînt confirmate
de modul cum se înfățișează ferma:
curățenia și ordinea sint prezente in
fiecare adăpost.
Și in alte unități agricole pregăti
rile pentru iernarea animalelor sînt
avansate.
La ferma zootehnică a
cooperativei agricole din Ighiu o
echipă de meșteri
lucra la amenaja
rea unei alei. „In
rest.
pregătirile
pentru iarnă sint
încheiate — ne asigurâ Cornel Dumitru, inginerul-șef
al unității. Depozitul de furaje a
fost împrejmuit, instalațiile de ali
mentare cu apă in grajduri sint re
parate. La fiecare adăpost au fost
etanșeizate ușile, ferestrele si repa
rate acoperișurile. Oile iernează la
munte, in saivan, în fermă existînd
doar maternitatea. Avem 300 vaci și
juninci și 3 500 de oi pe care le în
grijim cu deosebită atenție. Produc
ția de lapte pe vacă furajeră este
de șapte litri".
In amurg, la ferma zootehnică a
cooperativei agricole din Cricău. In
ginerul Emil Vlad, șeful fermei, se
afla la program dind îndrumările
necesare. „Vrem ca, de la început,
activitatea din sezonul rece să se
desfășoare în cele mai bune condiții
— ne spune inginerul. Toate pregă
tirile au fost încheiate. Un grajd cu o
capacitate de 140 locuri a fost mo
dernizat prin introducerea alimentă
rii cu apă și mecanizarea evacuării
dejecțiilor, iar un saivan a fost ex
tins cu 500 de locuri".
Există temeiuri reale pentru a
aprecia că in județ măsurile luate
pentru dezvoltarea și modernizarea
zootehniei prind viață. Acționindu-se
cu perseverență și simț gospodăresc,
vor putea fi puse în valoare condi
țiile naturale existente pe aceste
meleaguri pentru creșterea unui nu
măr mai mare de animale si sporirea
producției în acest sector.
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Restanțe care trebuie recuperate
neintirziat
Cu un efectiv de circa 126 000 ca
pete taurine, zootehnia este, prin
tradiție, unul din sectoarele de bază
ale agriculturii județului Mureș. Așa
se explică de ce o bună parte din in
vestițiile alocate acestui sector au
vizat, cu precădere, construirea de
adăposturi noi, a unor spații de
depozitare și preparare a furajelor,
precum și modernizarea adăposturi
lor vechi în vederea mecanizării lu
crărilor. Este suficient să arătăm că,
numai în acest an, sint prevăzute a
fi construite in sectorul socialist al
agriculturii adăposturi noi pentru
aproape 9 000 capete bovine. De
aceea, comandamentul județean de
investiții a analizat, lună de lună,
stadiul lucrărilor, soluționînd nu
meroase probleme care îngreuiau fi
nalizarea lor. Intre realizările de sea
mă din acest an
consemnăm că in
cooperativele agricole
Iernut,
Sovata si Cucerdea au fost con
struite trei complexe de tip Industrial
pentru 2 040 capete vaci cu lapte și
1 299 locuri in creșe și grajduri de ti
neret pentru reproducție. Au fost, de
asemenea, recepționate lucrările la un
complex de tineret taurin pentru În
grășat la asociația economică intercooperatistă Frunzeni cu 3 900 de
locuri. Aceasta face ca popularea
acestor spații, ca și a altora din pla
nul de investiții pe acest an, să
poată avea loc in timp util, asigurîndu-se condiții bune pentru iernarea
animalelor.
Ținînd seama de faptul că timpul
este înaintat și iarna bate la ușă,
supunem atenției și un alt aspect —
cel al
modernizării adăposturilor.
La biroul investiții de la direcția
agricolă a județului, Alexandru Olteanu ne spune că la acest capitol
au fost realizate lucrări care repre
zintă numai 80 la sută din plan. Cu
toate că și in privința modernizării
adăposturilor s-au realizat multe lu
cruri bune, într-o serie de unități
lucrările sint intîrziate. Iată citeva
cazuri.
La cooperativa agricolă Sîntana de
Mureș, bunăoară, care are un efec
tiv de 1 474 capete taurine, deși au
fost date în exploatare adăposturi
pentru 404 capete taurine, o mater
nitate și o creșă pentru 64 vitei, pre
cum și alte dotări, au mai rămas de
finalizat modernizarea unui grajd cu
o capacitate de 202 capete, un grup
de muls mecanic, o platformă de
dejecții și un filtru sanitar. Desigur.

în linii mari, lucrările de construcții
sint încheiate. Dar toti cei cu care
am stat de vorbă la 1’ața locului —
Alexandru
Baciu,
președintele
cooperativei agricole. Sarmași Mag
da, tehnician constructor la consiliul
agroindustrial Tirgu Mureș — ne-au
spus că finalizarea lucrărilor și în
cadrarea, in termenul stabilit depind
in mod hotărîtor de operativita
tea cu care unitatea ce execută
montajul — o subantrepriză a S.M.A.
Tirgu Mureș — va grăbi executarea
lucrărilor. Or, la data raidului
(miercuri 6 noiembrie) aici nu era
nici un montor, forțele acestuia fiind
dispersate la alte lucrări 1
Si la cooperativa agricolă Tăureni
a intirziat modernizarea unui grajd
cu o capacitate de 120 capete taurine.
Cauza ? „Ne-au lipsit unele mate
riale, iar con
structorii (o echi
pă de cooperatori
din Valea Largă),
cind vin la lucru,
cind nu — ne
spune Ana Sincrâianu. contabiliil-șef
al cooperativei. Totodată, furnizorul
unor lucrări de timplărie
(C.A.P.
Nazna) a intirziat livrarea acestora".
De asemenea, nu a fost finalizată
instalația electrică, ceea ce alături
de alte lucrări intîrziate, pune sub
semnul întrebării adăpostirea în
bune condiții a celor 120 taurine. In
situații oarecum similare se «află și
unele adăposturi ale cooperativelor
agricole Băla, Idirfaia, Grebeniș Ș.-a.
Totodată, in cooperativele agricole
Cecălaca, Chentu, Rușii, Munți, Sinmartin nu sînt incă funcționale ma
ternitățile programate, iar in altele
— Giodeni, Ogra, Ghindari etc. —
Instalațiile de muls mecanic și bu
cătăriile furajere. Și incă un aspect
demn de relevat: reparațiile curen
te
programate
la
adăposturile
zootehnice ale unor cooperative agri
cole (însumind circa 1 000 de graj
duri) nu au fost executate pină
acum decit in proporție de 80 la sută
din plan. Toate acestea denotă că
nici conducerile unităților agricole
și nici consiliile populare comunale
nu s-au implicat suficient în această
activitate.
Analizind recent situația, comanda
mentul județean de investiții a luat
măsuri energice pentru impulsiona
rea acestor lucrări, astfel incit în cel
mai scurt timp toate spațiile de ca
zare să ofere cele mai bune condiții
de iernare animalelor.

MUREȘ
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® De la restanțe, la
depâșiri de plan. După 10
luni din acest an, întreprinde
rea de izolatori electrici din
Botoșani înregistra o restanță
la producția fizică în valoare
de aproape 2,5
milioane Iei.
„Care va fi situația la sfîrșitul anului '!“ — l-am întrebat
pe ing. Petru Andrieș, șeful
producției. „Precizez mai intii
— ne-a spus interlocutorul —
că intreaga restanță se datora
faptului că unele din unitățile
cu care colaborăm, între care
întreprinderea de piese turna
te Băilești, Institutul pentru
cercetări metalurgice București,
întreprinderea mecanică Boto
șani, nu ne-au livrat Ia timp o
serie de componente metalice
ale izolatoarelor. La interven
ția organelor locale de partid
și a Centralei pentru industria
electrotehnică din Craiova, incepînd cu ultima decadă a lunii
septembrie, situația s-a îmbu
nătățit considerabil, ceea ce a
făcut ca în octombrie să ne
realizăm planul integral, recuperînd și o parte din restanțe
le acumulate anterior. In pre
zent, dispunem de condițiile
necesare nu numai pentru re
cuperarea integrală a restanțe
lor la producția fizică, ci și
pentru livrarea suplimentară la
export, in perioada care a ră
mas pină la sfirșitul anului, a
unei producții in valoare de
peste 2,5 milioane Iei. De alt
fel. în prezent, pionul la ex
port este depășii cu circa 8
milioane lei". Not; n și citeva
dintre măsurile luate în cadrul
întreprinderii pentru sporirea
producției: în atelierul mecanic
s-au instalat și pus în funcțiu
ne 8 utilaje semiautomate, la
care se lucrează în trei schim
buri ; pentru pregătirea subansamblelor necesare armării izo
latorilor s-a constituit o for
mație de lucru specializată ; in
cadrul atelierului de autoutilare s-au realizat mai multe
mașini automate de capsat și
de dezmembrat izolatori, prin
utilizarea cărora productivita
tea muncii a crescut la aceste
operații cu aproape 12 la sută.
Există, deci, toate condițiile ca,
pină la sfirșitul anului, planul
de producție să fie îndeplinit
integral și ehiar depășit. (Sil
vestri Ailenei).

© Eficiența propune
rilor muncitorești. Colec"
tivul întreprinderii de aparata.j
electric pentru instalații din
Focșani își sporește contribuția
la îndeplinirea sarcinilor pe
acest an ce revin economiei ju
dețului Vrancea. „Pină la această dată, ne-a spus ing
Liviu Stefaniu, directorul în
treprinderii, planul la produc
ția fizică a fost depășit cu aproape 13 milioane lei. Solici
tările fiind insă tn continuă
creștere, începînd cu , prima
lună a acestui trimestru am
trecut mai hotărît la aplicarea
unor inițiative muncitorești. In
sectorul de montaj, de I exem
plu, s-au și pus în funcțiune
două benzi suplimentare pentru
montaj, iar în atelierul de re
pere metalice s-a trecut la
poliservirea preselor mecanice.
Tot in acest trimestru, în no
menclatorul de fabricație al în
treprinderii noastre au ) apărut
o serie de produse noi. în fine,
s-a trecut la producția de serie
a tamburilor de galvanizare și
a ventilatoarelor din mase plas
tice rezistente la acțiunea agenților corozivi. Măsurile luate
Încep să iși arate roadele și,
apreciind după actualul ritm
de lucru, putem spune că în această lună planul la producția
fizică va fi depășit cu încă 5
milioane lei". (Dan Drăgulescu).

© Ritmuri sporite de
lucru pe șantiere.ln ultima
perioadă, colectivele de munci
tori și specialiști din cadrul
Antreprizei electromontaj - Cluj,
care iși desfășoară activitatea
pe cuprinsul a 10 județe, au in
tensificat ritmul de lucru, pe
toate șantierele, pentru înde
plinirea, înainte de termen, a
prevederilor de plan pe acest
an. „Sarcinile de plan la ’zi, ne
spunea ing. loan Chira, direc
torul antreprizei, sint îndepli
nite și chiar depășite, in pe
rioada care a trecut din acest
an fiind puse in funcțiune 65
de obiective de investiții, din
tre care ungle Înainte de ter
men. Cele mai multe lucrări au
fost executate pentru dezvolta
rea sistemului energetic națio
nal și alimentarea cu energie
electrică a unor unități pro
ducătoare de materii prime și
resurse energetice. Astfel, s-au
finalizat racordul de 110 kV și
stația de transformare de 110
kV/6 kV aferentă instalației de
comprimare a gazelor naturale
de la Tirgu Mureș, stația și
posturile de transformare de k
Combinatul minier Roșia-Poieni ș.a. Ca urmare a măsuri
lor luate pentru creșterea rit
mului de muncă pe șantiere
volumul lucrărilor de construe
ții montaj executate în aces
an este mai mare, cu 5,5 la șuti
față de anul trecut (Marii
Oprea).
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RĂSPUNDERILE ORGANIZAȚIEI DE PARTID
N PERFECTIONAREA .VIEȚII UNIVERSITARE
Așa cum se subliniază în documen
tele Congresului al XlII-lea al parti
dului nostru, școala reprezintă una
din principalele pirghii ale procesu
lui educațional, de formare a omu
lui nou, devotat cauzei socialismului,
animat de un înalt patriotism, con
știent de obligațiile sale fată de so
cietate. învățămintul superior are
menirea, la rindul său. de a întregi
aceste trăsături prin pregătirea unor
specialiști de înaltă calificare, capabrii să se integreze operativ, după
absolvirea facultății, in procesul de
producție sau în domeniul socialcultural, să-și pună cu hotărire și
entuziasm cunoștințele in slujba pro
gresului general al patriei noastre
socialiste. De fiecare dată, la deschi
derea anului școlar si universitar, ca
și cu alte prilejuri, tovarășul
•Nicolae Ceaușescu, secretarul general
al partidului, relevă direcțiile prin
cipale de acțiune ale oamenilor
școlii, ale comuniștilor de la catedră,
pentru modernizarea continuă a invățămintului, pentru o calitate supe
rioară a actului formativ-educativ,
pentru eficiența sporită a întregii ac
tivități din școală și facultate. Dis
punem de profesori, de educatori,
de orientări clare și eficiente, de di
recționări care ne permit să rea
lizăm, la parametrii de calitate aș
teptați, obiectivele importante ale
misiunii noastre politice, profesiona
le, etice, sociale.
Comuniștii de Ia catedre, organi
zația lor de partid în ansamblu re
prezintă tot mai activ O’ adevărată
forță de perfecționare continuă a
vieții școlii, a vieții universitare, Nu poate exista și nu
există, în realitate, latură a activității din facultăți care să nu se afle
in atenția permanentă a organizației
de partid. După cum. în funcție de
problematica specifică a diferitelor
sectoare, de obiectivele complexe —
instructiv-educative și formative —
urmărite, de aspectele diverse supuse
analizei critice și autocritice, sint
adoptate măsurile adecvate ce se
impun pentru dezvoltarea continuu
ascendentă a învătămîntului. Se pot
evidenția, în această ordine de idei,
nenumărate exemple.
După cum se știe, legarea organi
că a școlii superioare cu producția
materială și spirituală, cu cerce
tarea științifică, cu viața eco
nomică și socială reprezintă o ce
rință fundamentală a modernizării
sistemului de învățămînt. Conceptul
de integrare a învătămîntului cu
producția de bunuri materiale și cer
cetarea științifică — viziune științi
fică originală, clarvăzătoare, profund
și generos umanistă, fundamentată
de conducătorul stimat al partidului
și statului nostru — se distinge atit
prin complexitatea sa, cît și prin ca
racterul unitar dat de țelul final al
satisfacerii comenzilor sociale, mereu
noi, in întregul proces de construc
ție economică și socială a țării. El
se situează din ce în ce mai activ 13
baza Întregului proces instructiv-educativ din facultăți, constituind o cale
majoră de angajare mai puternică
a școlii, a învâțămîntului în dinami
ca tuturor domeniilor de activitate
materială și spirituală a societății
noastre socialiste. în acțiunile ini
țiate de organizațiile de partid din
facultăți, de organele de conducere
colectivă, de catedrele de specialita
te am relevat modalitățile cele mai
eficiente menite să accentueze carac
terul revoluționar al învătămîntului
superior prin integrarea sa cu pro
ducția și cercetarea. Ca semnificati
ve. in această direcție, putem enu
mera : referința la ansamblul latu
rilor procesului de învățămînt ; per
fecționarea activității de producție a
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© Teatrul National (14 71 71. sala
mică) : Nu se știe niciodată — 17,30.
(sala Atelier) : între patru ochi (A)
— 18.
S Filarmonica
,, George
Ene.scu“
(15 68 75. sala Studio) : Tricentenar
EACH — Carmen Frățilă — pian —
17,30. (Ateneul Român) : Recital de
pian Halina Czerny-Stcfanska (R.P.
Polonă). Seară CHOPIN — 18.
© Opera Română (13 18 57) : Evghenl
Oneghin — 17.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Suzana — 18.
® Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Grădina Icoanei. Li 95 44) : Cîntec despre mine însumi — 17,30.
© Teatrul Mic
(14 70 81) : Mielul
turbat — 17.
f!4 09 05) :
G» Teatrul Foarte Mic
Atenție, se filmează — 17,30.
© Teatrul de comedie C16 64 60)
Pcțitoarea — 17.30.
® Teatrul ..Nottara" (59 31 03. sala
Magheru) : Cum vă place — 17; (sala
Studio) : Olclie și Vînătorii — 18.
© Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) .' Nu. eu nu regret nimic —
17: Bărbierul din Sevilla — 17,30.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al
Il-lea — 18; (sala Victoria. 50 58 65) :
Jezz (V) — 18.
® Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55) :
Mary Poppins — 9: Pinocchio — 15.
© Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Guliver în țara păpușilor — 10: Noul
nostru vecin — 15: (sala din Piața

bunurilor materiale și spirituale ;
continuarea și perfecționarea unora
dintre caracteristicile generale ale
sistemului școlar : manifestarea pu
ternică a rolului transformator al
școlii in planul social. Secretarul ge
neral al partidului nostru are meritul
incontestabil de a fi conferit școlii
superioare românești atributul de
detașament de frunte în cercetarea
științifică fundamentală si aplicati
vă, care este chemată să conceapă
și să creeze atît pentru prezent, cit
și pentru viitor, în domenii de certă
perspectivă ale științei si culturii.
In conformitate cu prevederile
Legii educației și învătămîntului și
pe baza experienței dobindite in de-

-plomă, ca formă de verificare a pregătirii profesionale, realizată in cadrul unei tematici adecvate și la ni
velul științifico-profesional cerut, se
străduiește să constituie un răspuns
la întrebarea fundamentală privind
capacitatea de integrare socio-profesională a viitorului specialist, Ia
capătul studiilor sale. Toate aceste
probleme fac obiectul unor analize
și dezbateri exigente, inițiate de or
ganele și organizațiile de partid, al
unor programe și planuri de mă
suri cu caracter politic-educativ.
Ca o ilustrare a modului în care
organizațiile de partid din centrul
nostru universitar realizează în fapt
politica partidului in domeniul in-

Invătămintul - factor hotărîtor în educarea si
pregătirea tineretului, în perfecționarea forței de muncă
J

9

cursul anilor, se pot socoti cristali
zate, actualmente, cîteva forme de
bază ce sînt utilizate în realizarea
integrării. Intre acestea amintim :
activitățile- practice productive sini
dasfășurate de studenți alături de
cadrele didactice, in cadrul planu
lui de activitate instructiv-educativă,
conform programelor universitare ;
practica în producție, in etape spe
cial fixate de planul de învățămînt,
destinată exclusiv activității produc
tive sau socialmente utile. în cadrul
semestrelor sau în perioada de va
canță, se realizează în unități speci
fice, cu integrarea completă a acti
vității studențești în viața respec
tivei unități. Cercetarea științifică
studențească, precum și cea efectua
tă în colective mixte — alcătuite din
cadre didactice, specialiști din pro
ducție. cercetători și studenți — are
în vedere o tematică de cît mai
largă perspectivă fundamentală și
aplicativă, fiind încadrată în progra
mele sau temele prioritare de interes
național. Tot astfel, lucrarea de di-

vătămintulul. Integrarea Învătămîn
tului cu producția și cercetarea
științifică servesc și asemenea as
pecte concrete din activitatea celor
patru instituții de invățămint supe
rior din Timișoara. Astfel, in Insti
tutul politehnic „Traian Vuia", acti
vitatea de integrare se desfășoară
în 19 unități subordonate direct Mi
nisterului Educației și învătămîntu
lui, cit și unor ministere economice,unități de cerCetare-proiectare. de .
microproducție și mixte (de cerceta
re și microproducție). La Institutul
agronomic, întreaga preocupare de
perfecționare a integrării tine sea
ma de sarcinile ce revin agriculturii
din documentele Congresului al
XlII-lea al partidului, din indicații
le tovarășului Nicolae Ceaușescu cu
■privire la înfăptuirea noii revoluții
agrare. în cadrul Universității, peste
90 la sută din potențialul de cerce
tare este pus la dispoziția academii
lor. institutelor centrale de profil, în
vederea realizării obiectivelor din
planul unic național ; practica pro-

ductivă și de cercetare se desfășoară
in funcție de profile, atît in unități
proprii de cercetare (oficiul de calcul,
colectivul de microproducție în domeniul fizicii) sau in aproximativ
100 unități economice din județele
Timiș, Caraș-Severin. Arad. La In
stitutul de medicină, organizarea
procesului de integrare se face pe
baza unui plan comun cu Centru]
de igienă și sănătate publică Timi
șoara și cu Direcția sanitară jude
țeană ; orientarea temelor de cercetare-integrare ține seama de proble
me prioritare de- patologie, specifice
teritoriilor deservite (județele Arad.
Caraș-Severin. Hunedoara, Timiș).
Indrumind îndeaproape activitatea
de integrare a studenților în pro
cesul de producție și de cercetare
științifică, avem in vedere cel puțin
două mari obiective : formarea si
instruirea practică a studenților la
nivelul exigentelor actuale și viitoa
re1, in vederea integrării lor cit mai
operative in producție după termi
narea facultății ; educarea studenți
lor prin muncă în vederea dezvoltă
rii simțului de apreciere corectă a
valorilor, a respectului pentru bunu
rile poporului, a ordinii și discipli
nei in muncă și viață, pentru a de
veni buni specialiști, buni conducă
tori de unități economice, animați
de spirit revoluționar, hotărîți să
transpună in viață politica partidu
lui nostru. Este o activitate formativ-educativă amplă, permanent per
fectibilă, care oferă tuturor cadrelor
didactice, comuniștilor de la catedră
cadrul valorificării complexe a com
petentei lor științifice și profesiona
le, a experienței politice, a tactului
și experienței educative. Activitate
formativ-educativă in care sîntem
hotăriti să ne implicăm constant, cu
întreaga noastră capacitate de mun
că. cu pasiune și înalt simț de răs
pundere comunistă, revoluționară.

Prof. univ. dr.
Ion CUMPĂNAȘ

secretar al Comitetului de partid
al Centrului universitar Timișoara

ț-.'X.Z

Mihail Sadoveanu
A devenit tradiție ca în luna
noiembrie a fiecărui an să se des
fășoare Ia Iași, Pașcani și in alte
localități în care a trăit M. Sado
veanu o largă suită de manifestări
culturale intitulată „Zilele Mihail
Sadoveanu". Ajunsă la a XlV-a
ediție, manifestarea din acest an a
avut loc in zilele de 8, 9 și 10
noiembrie, cu acțiuni de largă atracție pentru toate categoriile de
oameni ai muncii. Astfel, în prima
zi, Irr Muzeul memorial „Mihail Sa
doveanu" din dealul Copoului a în
ceput intre scriitorii ieșeni un con
curs de șah care a avut ca gene
ric „în memoria lui Mihajl Sado
veanu". Au fost apoi analizate lu
crările prezentate la concursul de
proză scurtă. Concomitent, la Mu
zeul teatrului, artista emerită Marioara Davidoglu a „depănat" „Amintiri despre Sadoveanu". iar la
casa „Pogor". Zoe Dumitrescu-Busulenga a vorbit, in cadrul „Prelectiunilor Junimii" (acțiune ce se
desfășoară lunar Ia Iași) despre
„Sadoveanu si cartea unei iubiri".
în a doua zi au avut loc o se
siune de comunicări științifice sus
ținută de cercetători și cadre di
dactice universitare din Iași și
București („Vigoarea narațiunii sadoveniene", „Bogăție și expresivi
tate în vocabularul lui Sadoveanu",
„Preocupări de teatru la Mihail
Sadoveanu", „Sadoveanu în fono
teca de aur" ș.a.). La Casa „Pogor"
s-a desfășurat un salon de litera
tură și film, sub genericul „Dum
brava minunată".
A treia zi a manifestărilor s-a
încheiat cu un alt simpozion,
„Omagiu lui Mihail Sadoveanu", in
cadrul căruia au vorbit despre Sadoveanu-omul Zoe DumitrescuBușulenga, Constantin Mitru, Yoeng Xueyi (R.P. Chineză) și Gavril
Istrate. La șfîrșit au fost împărțite
premiile Asociației scriitorilor din
Iași și ale revistelor „Convorbiri
literare" și „Cronica" pentru con
cursul de proză scurtă și concursul
de șah.
Manifestări consacrate lui M. Sa
doveanu au avut loc și la Pașcani,
precum și în satul Verșeni, locul
de naștere a Profirei Ursache,
mama marelui nostru scriitor. (Manole Corcaci, corespondentul ..Scîn
teii").

SALONUL DE INVENȚII
SI INOVAȚII BRĂILA -1985
/

SATU MARE

Orientările și indicațiile secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. potrivit
cărora in viitorul cincinal un rol
deosebit de important revine știin
ței, introducerii cu hotărire a re
zultatelor cercetării in producție,
iși găsesc o puternică expresie si
in impulsionarea activității de crea
tivitate tehnică. O
concretiza' re a acestei vaste activități a ofe
rit-o si Salonul de invenții si inova
ții deschis la Brăila in perioada
6—11 noiembrie.
Manifestarea, parte integrantă a
unui amplu program privind extin
derea și generalizarea progresului
tehnic al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, a l'ost
organizată de Consiliul județean
de control muncitoresc și al activi
tății economice și sociale. Consiliul
județean al sindicatelor Brăila și
Oficiul de stat pentru invenții și
mărci (O.S.I.M.), cu participarea
ministerelor economice, a numeroa
se unități industriale și de cercetare
din intreaga tară. în cadrul Salo
nului au fost prezentate numeroa
se invenții și inovații, precum și
peste 150 de referate de speciali
tate. în patru secțiuni : construc
ții de mașini, electronică-electrotehnică, energetică, metalurgie si
telecomunicații ; chimie, petrochi
mie. industrie petrolieră, medicină,
invățămint ; construcții, materiale
de construcții, transporturi : agri
cultură, industrie alimentară, in
dustrie ușoară, industrie mică si
prestări servicii.
Salonul de invenții și inovații de
la Brăila s-a constituit într-o nouă
și elocventă dovadă a dezvoltării
fără precedent pe care mișcarea de
invenții și inovații a cunoscut-o în
ultimii 20 de ani. Fără intenția de
a ierarhiza valoric problematica
lucrărilor prezentate în Salon —
această misiune revenind Comisiei
centrate de selectare și premiere
a invențiilor și inovațiilor — re
ținem ca deosebit de utile lucrările
care dau soluții originale pentru
perfecționarea tehnologiilor de lu-

Săptămîna științei

pentru tineret11
în suita de activități organizate
in cadrul Anului Internațional al
Tineretului, în numeroase localități,
in unități industriale, agricole și de
cercetare, școli, cluburi și alte așe
zăminte de cultură din județul
Satu Mare, se desfășoară în aceste
zile „Săptămîna științei și tehnicii
pentru tineret", organizată de Co
mitetul județean U.Ț.C. Pe agenda
deosebit de bogată a acestei mani
festări înscrise
în Festivalul
național „Cintarea României" figu
rează concursuri de creație tehnico-științifică și propagandă teh
nică, mese rotunde, o sesiune
județeană de comunicări tehnicostiintifice. simpozioane, o expo
ziție de creație tehnico-științifică
a tineretului sătmărean și altele.
(Octav Grumeza, corespondentul
„Scînteii").

Institutul de construcții din lași

Cosmonautllor) : Nu vorbiți tn timpul
spectacolului — 15.
@ Circul București (10 41 95) : Tom
și Jerry la circ — 18.

19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11: 13:
15; 17: 19.
0 Lovitură fulgerătoare : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19.
© Agonia : COTROCENI (49 48 48) —
12.30; 15,30: 18.30.
0 Legenda dragostei : FLOreasCA
(33 29 71) — 9: 12: 15.30; 18.30.
© Tributul zilelor cenușii : VIITO
RUL (10 67 40) — 15: 17: 19.
Q Cămin pentru nefamiliști : POPU
LAR (35 15 17) — 15: 17; 19.
0 Căsătorie
cu repetiție : SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13: 15: 17,15: 19.30,
© Lucia, spaima străzii : TIMPURI
GLORIA (47 46 75) — 9: 11: 13: 15: 17:
NOI (15 6110) — 9; îl: 13; 15: 17: 19.
19. FLAMURA (85 77 12) — 9; 11: 13:
© Contrabandiștii din Santa Lucia :
15: 17; 19.
PATRIA (11 86 25) — 8.30: 10.30: 12.30:
0 Căsătorie legală („Zilele filmului
14,30: 16,45: 19. BUCUREȘTI (15 61 54)
sovietic") : STUDIO (59 53 15) — 10;
— 9: 11; 13: 15: 17: 10.
FAVORIT
19.
12; 14; 16: 18: 20.
(45 31 70) — 11: 13: 15:: 17; 19. MELO
0 Buletin de Bitcureștl : BUZESTT
DIA (11 13 49) — 9; 11;
l; 13: 15: 17: 19.
(50 43 58) — 15: 17: 19.
0 Cc-a pitit Lenka - 9: 10.45: 12.30:
0 Secretul lui Baclius :
DRUMUL
Aii Baba și cei 40 de hoți — 14.15;
SĂRII (31 28 13) — 15: 17: 19.
16: 17.45; 19.30: DOINA (16 35 38).
@ Promisiuni : DACIA (50 35 94) — 9:
© Rocky II : FEROVIAR (50 51 40) —
11: 13: 15; 17: 19. COSMOS (27 54 95)
9: 11: 13: 15: 17: 19.
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
O Provocarea dragonului : FESTI0 Cu miinile curate : . FERENTARI
VAL (15 63 84) — 9 : 11: 13: 15: 17: 19.
(80 49 85) — 15: 17; 19.
G Superpolitistul : GRIVIȚA (17 08 58)
0 Evadarea: PACEA (71 30 85) — 15:
9: 11; 13: 15: 17: 19. LIRA (317171)
17; 19.
15: 17: 19. FLACARA (20 33 40) —
0 Aripi dc zăpadă: MUNCA (21 50 97) ~ 9: 11: 13: 15: 17: 19.
— 15: 17: 19.
Cei
7 fantastici : UNION (13 49 04)
0
9: 11: 13; 15: 17; 19. MIORIȚA
0 Fata fără zestre : SALA MICA A
(14 27 14) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19.
PALATULUI — 17: 19.30.
0 Undeva, cîndva : VOLGA (79 71 26)
0 Și viață, sl lacrimi, sl dragoste :
— 9; 1!: 13: 15; 17: 19.
VICTORIA (16 28 79) — 9: II: 13: 15:
17: 19.
O Lupii mărilor : AURORA (35 04 66)
— 9: 11.15: 13,30: 16.45: 19.
0 Calvarul : CAPITOL (16 29 17) — 9:
11; 13: 15; 17: 19.
© Cînd dragostea se întoarce : ARTA
(213186) — 9: 11: 13; 15; 17: 19.
0 Spectacol
la Miraj : LUMINA
(1474 16) — 9: 11 ; 13; 15: 17: 19. CUL
© Spartacus: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
TURAL (83 50 13) — ii: 13: 15: 17:
— 8.30: 11.30: 15: 18.

cinema

Drepturile și avantajele depunătorilor la C.E.C
Economisirea organizată prin _t.ribuie la creșterea veniturilor
bănești ale depunătorilor. Un alt
Casa de Economii și Consemnațiuni
important avantaj constă in faptul
constituie un proces obiectiv prin
că statul garantează depunerile
care populația are posibilitatea să
populației la C.E.C.
acumuleze treptat anumite fonduri
în același timp. Casa de Econo
bănești, în scopul de a le folosi ul
mii și Consemnațiuni asigură
terior pentru satisfacerea dorințe
secretul privind numele depunăto
lor personale. Atit timp cît banii
rilor și ale titularilor, precum și
sînt păstrați la C.E.C., depunătorii
operațiile efectuate.
beneficiază de multiple drepturi și
In gama largă a avantajelor ge
avantaje, care conferă actului eco
nerale asigurate tuturor depunăto
nomisirii caracteristici de largă erilor consemnăm totodată scutirea
ficiență și utilitate pentru toți de
de impozite și de taxe a sumelor
punătorii.
păstrate la C.E.C., a dobînzilor și
Astfel, in afara avantajelor spe
ciștigurilor acordate ; dreptul de
cifice fiecărui instrument de eco punătorilor de a împuternici alte
nomisire pe care depunătorii își
persoane să dispună de sumele de
păstrează banii, aceștia beneficiază
puse la C.E.C. ; dreptul dc condi
și de drepturile și avantajele ge
ționare a restituirilor, ca și im
nerale acordate de Casa de Eco
prescriptibilitatea depunerilor, a
nomii și Consemnațiuni tuturor dobinzilor și a ciștigurilor acordate
depunătorilor.
de Casa de Economii și ConsemUn prim și important avantaj pe
națiuni, depunătorii avind dreptul
care il conferă economisirea or să dispună nelimitat de sumele de
ganizată prin C.E.C. il constituie
puse, de dobinzile și cîștigurile
rezultate prin tragerile la sorți.
dobinzile și cîștigurile, care con-

Pentru a răspunde dorințelor
populației, Casa de Economii și
Consemnațiuni — singura institu
ție autorizată să păstreze economii
le bănești personale oferă perma
nent o gamă variată de instrumen
te de economisire, care sînt desti
nate să satisfacă preferințele tu
turor cetățenilor adepți ai chibzuintei și spiritului gospodăresc.
Astfel, in afara libretelor de economii de diferite feluri, popu
lația are permanent la dispoziție
obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri și
conturi curente personale, iar cei
mai mici depunători' — elevii —
instrumente de economisire specifi
ce virstei și preocupărilor lor.
Printr-o vastă rețea de unități care
este răspîndită in întreaga țară,
Casa de Economii și Consemnați uni asigură o bună-servire a tuturor depunătorilor, iar prin înfiintarea de unități și puncte de servire C.E.C, în numeroase unități economice și instituții se asigură
servirea oamenilor muncii chiar la
locul lor de muncă.

(Urmare din pag. I)

— Cum se împacă munca de cer
cetare cu aceea de)conducere efec
tivă a activității de producție ?
— Prima _o completează pe a doua
și invers. Există o perfectă concordanță intre aceste două laturi, pe
care le consider inseparabile pentru
munca specialistului în agricultură,
Pentru că nu se poate numi specialist cel ce se ocupă numai de producțic. Fără să cercetezi in condtțiile tale ce soiuri dau rezultate, care
tehnologie este adecvată nu se pot
obține producții ridicate. Cu asta am
început. Dar nu ne-am oprit aici. Am
mers mai departe. La ameliorarea
plantelor.
Se organizează multe consfătuiri si
instructaje cu specialiștii din agri
cultură. Sincer să fiu. pe mine nu mă
prea incintă. Se consumă mult din
fondul de timp al specialiștilor și.
cred eu. nu cu prea mult folos. Pen
tru că nu-i specialist acela căruia
trebuie să-i spui de mai multe ori
pe an cum se ară. cum se seamănă
sau cum se recoltează. Dar aceasta
este o altă problemă. Mult mai util
ar fi ca specialiștii să primească o
sarcină concretă, ca un indicator de
plan, privind rezolvarea unei pro
bleme de care depinde creșterea pro
ducției in unitățile în care acțio
nează.
Numai datorită muncii de cerce
tare proprie, extinsă mai mult sau
mai puțin in toate sectoarele noastre
de activitate, putem spune că la Di
niaș nu mai există an agricol nefa
vorabil, ci doar ani buni sau foarte
buni. Desigur, mă rel'er la cercetare
in sensul cunoașterii exacte a poten
țialului solului, folosirii corecte a
îngrășămintelor, executării lucrărilor
in perioadele optime etc. Procedind
astfel, obținem de mai multi ani pro
ducții constant ridicate. In medie la
hectar peste 6 tone de griu si 9—14
tone de porumb boabe stas.
— Care sint gindurile de viitor ?
— Ambiția noastră este la fel de
mare ca acum 25 dc am. S-a schimbat doar orizontul și s-a lărgit aria
de investigație. La ora actuală hi
brizii de porumb existenți nu și-au
afirmat nici 50 la sută din valoarea
potențialului lor productiv. Dar ge
netica este un cimp larg, care oferă
posibilități mult mai mari. Care este
limita la care se poale ajunge in
producție 1 Aceasta este intrebarea
la care căutăm răspuns, Apoi am
început să lucrăm la ameliorarea fa
solei. cultură la care cam ducem
lipsă de soiuri valoroase. Or, faso
lea este o plantă care datorită con
ținutului ridicat de proteină are o
mare valoare economică și alimen
tară. Avem deja in observație 19 linii
■ de fasole, provenite din diferite incrucișări.
— Există și probleme mai deosebite ?
— Da, există una de importanțâ
majoră pentru noi. Vreau să fac un
apel pentru a se înființa la Diniaș

Corneliu IFRIM
corespondentul „Scînteii”^

RIGORILE CIRCULAȚIEI RUTIERE
ÎN ACESTE ZILE

și tehnicii

tos

cru și asimilarea de noi produse și
tehnologii in vederea creșterii pro
ductivității muncii și reducerii im
porturilor din industriile chimică,
metalurgică, navală, in construcții,
agricultură și medicină, in dome
niile recuperării, recondiționării si
refolosirii materialelor, utilizării
energiilor neconventionale. deter
minării și reducerii consumurilor
de energie electrică, termică și de
combustibili.
Panouri, scheme, calcule de efi
ciență economică, piese, subansamble. machete evidențiază marele
potențial creator al cercetătorilor
români, contribuțiile din ultima pe
rioadă a acestora la dezvoltarea
științei și tehnicii, la integrarea
cercetării cu producția. Este semni
ficativ in acest sens faptul că si in
județul Brăila. care a găzduit
prestigioasa manifestare, mișcarea
de invenții și inovații a cunoscut
un viguros și amplu proces de dez
voltare. Astfel, în perioada 1975—
1984. numărul invențiilor aplicate
in județul Brăila a crescut de aproape trei ori. eficiența economică
Dostcalculată a acestora sporind
de 11 ori. Toate acestea sînt re
zultatul unor eforturi susținute,
unei activități laborioase desfășu
rate in cadrul Festivalului national
„Cintarea României", festival al
muncii și creației, care facilitează
amplificarea preocupărilor tuturor
cadrelor
tehnico-inginerești,
a
maiștrilor și muncitorilor cu aptitu
dini și experiență în munca de cer
cetare și creație tehnică, în vederea
introducerii cu curaj a noului, des
coperirii și punerii în valoare a
unor noi teme și obiective ale cercetării.
Prestigios și util colocviu al gindirii și creației, bilanț al unei rodnice activități. Salonul de invenții
și inovații Brăila ’85 a pus intr-o
binemeritată lumină capacitatea in
teligenței tehnice românești.

un centru de calcul. Potențialul
uman este depășit. Nu mai facem
față la bogăția de informații pe care
le avem în cercetare. Pentru a veri
fica ceea ce s-a făcut in 25 de ani
de ameliorare a porumbului ,sint ne
cesare 55 000 de combinații. Treabă
de un an de zile fără să faci altceva.
Pe cînd la calculator s-ar rezolva ra
pid și cu mare folos această proble
mă, care în ameliorare este esențială.
încet, din vorbă-n vorbă, am ajuns
ca și atunci, cu cîțiva ani în urmă,
la cimpul experimental. Locul care-1
atrage ca un magnet pe președintele
cooperativei. Este acum un cimp ex
perimental în toată regula. Format
din cîteva hectare și amenajat după
criterii strict științifice. Parceluțele.
egale ca mărime, sint aliniate intr-o
simetrie perfectă. Fiind imediat după
recoltare, lotul arăta ca o expoziție
in aer liber. în mijlocul fiecărei parceluțe se afla grămada de porumb
știuleți, mai mare sau mai mică,
după natura hibridului cultivat. ..Tot
ce-i aici sînt hibrizi de porumb
creați la Diniaș — zice președintele
cooperativei. Hibrizi încă nccunoscuți. dar care sigur vor avea un cuvînt de.spus". Apoi, se oprește la o
parceluță cu grămăjoara de știuleți
mai mare și continuă : „Acesta este
un hibrid unic... Dar. nu ! Mai bine
să mai vorbim și la anul și in anii
următori...".

în aceste zile, In diferite zone ale
țării s-au semnalat fenomene me
teorologice specifice sezonului rece :
*
ploaie, ceață și, la munte, chiar lapoviță și ninsoare. Schimbările at
mosferice de la o zonă la alta si
chiar de Ia o oră la alta in cursul
aceleiași zile, la care se adaugă vi
zibilitatea tot mai redusă din cauza
inserării mai devreme și a nopților
mai lungi se constituie in tot atitea
■ „claxoane" de atenție pentru toți par■ ticipanții la traficul rutier și, in pri
mul rind, pentru cei de la volan. Ei
sînt datori să aplice întocmai nor
mele conduitei preventive, să-și adapteze maniera de a conduce la
condițiile concrete de deplasare im
puse de starea vremii și de cea a
drumurilor. Orice ignorare a rigori
lor circulației în sezonul rece pune
în pericol siguranța deplasării" pe
drumurile publice. Așa, de exemplu,
duminică, 10 noiembrie, în timp ce
rula de la Alexandria spre Bucu
rești, fără să țină seama de ceața
deasă și de drumul alunecos, șofe
rul Gheorghe Neagu, de la Schela
de foraj Chitila, a circulat neatent,
a „tăiat" o curbă cu autocamionul
37-B-4384, a frînat și a derapat, iz
bind frontal autoturismul 17-B-1504,
care circula regulamentar din sens
opus. Doi din pasagerii autoturismului și-au pierdut viața, iar altul
a fost grav rănit. Tot intr-o curbă,
rulind pe mijlocul șoselei, între Sibiu și Mediaș, autospeciala 31-VL1547 s-a lovit de autobasculanta
31-SB-4244, care circula regulamen
tar. Atît șoferul vîlcean, Simion
Toma, cît și cel de pe autobasculan
tă s-au accidentat. Autospeciala, con
dusă cu totul imprudent de Simion
Toma, aparține de Antrepriza de
construcții hidrotehnice — Șantierul
Oltul superior, si fusese trimisă
după niște geamuri la Mediaș, fără
să se fi știut precis dacă acestea pot
fi ridicate sau nu în ziua respecti
vă. Așadar, in afară de accidentul
propriu-zis, autospeciala a mai cir
culat și 130 de kilometri în gol, de
pomană. Cazul surprinde cu atît mai
mult cu cît numai cu cîteva zile
mai înainte, pe 5 noiembrie, un au
totractor (31-VL-1228) al aceleiași
unități, tot la o curbă și tot din
cauza vitezei excesive, acroșase ca
bina unui autocamion cu remorcă
(21-DJ-537), in urma căreia un om
și-a pierdut viața și altul a fost grav
rănit. Oare acest accident petrecut
din vina șoferului de pe autotractor
nu a dat de gindit celor care răs
pund de transporturi la Antrepriza
de construcții hidrotehnice — Șan
tierul Oltul superior ? Cum a fost
el analizat — dacă a fost — cu cei-

lalți conducători auto ? Ce măsuri
s-au luat pentru prevenirea unor
astfel de evenimente ? întrebări care
își așteaptă și acum răspuns, cu atît
mai mult cu cît al doilea accident,
cel de pe raza județului Sibiu, din
9 noiembrie, s-ar fi putut evita,
dacă nu se trimitea în cursă o ma
șină absolut la intimplare și . dacă
șoferul acesteia ar fi ținut seama de
condițiile meteorutiere în care făcea
deplasarea.
Pentru a se preîntîmpina pe viitor
astfel de evenimente nedorite. Di
recția circulație din Inspectoratul
General al Miliției recomandă tutu
ror conducătorilor auto să țină sea
ma de rigorile sezonului rece și să
se. deplaseze cu maximă atenție, să
mențină mașinile în perfectă stare
de funcționare — de la sistemele de
direcție, frînare și semnalizare pînă
la instalația de încălzire-dezaburire
și înlocuirea de îndată a pneurilor
uzate. Intrucît principalul rol în pre
venirea accidentelor revine compor
tării celui de la volan, i se reco
mandă acestuia să adapteze perma
nent viteza la condițiile atmosferice
și la starea drumului. Atunci cînd
plouă puternic, ninge sau este ceață
deasă, deplasarea autovehiculelor
proprietate socialistă pe drumurile
publice să se limiteze la strictul ne
cesar, iar șoferii amatori sînt sfă-.
tuiți să evite sau să-și amine călă
toriile în afara localităților. Pe timp
de noapte și de vizibilitate redusă se
recomandă folosirea corectă a lumi
nilor de întîlnire în localități și în
afara acestora. Se interzice cu desăvîrșire conducerea autovehiculelor
sub influența alcoolului. Fiind o ma
nevră complexă și dificilă, depășirea
altor autovehicule să se efectueze
numai după o temeinică asigurare,
Să se evite staționările de autove
hicule pe partea carosabilă a drumu
rilor, acestea constituind, mai ales
în caz de vizibilitate redusă, adevă
rate capcane și obstacole în calea
unei circulații fluente, sigure. Facto
rii de răspundere din unitățile deți
nătoare de parcuri auto și garaje sînt
datori să ia toate măsurile pentru fo
losirea mașinilor statului in mod ra
țional și economicos, pentru întări
rea ordinii, disciplinei și controlului.
Numai prin respectarea cu stric
tețe de către fiecare conducător auto
a tuturor regulilor de circulație, a
normelor conduitei preventive, a eticii și politeții rutiere, prin întări
rea spiritului de răspundere și în
trajutorare, circulația pe drumurile
publice se poate desfășura in depli
nă siguranță, în mod civilizat.

Petre POPA

ORAȘUL
(Urmare din pag. I)

mit nu numai în țară, dar
și in peste 30 de țări, dato
rită unora dintre produsele
sale : Fabrica de ferite,
întreprinderea de articole
de sport, întreprinderea de
perii electrice, Fabrica de
zahăr și, pe locul fostului
„obor", Complexul avicol,
Fabrica de produse lactate.
Este demn de reținut, apoi,
că majoritatea specialiști
lor din industriile orașului
Urziceni provin de aici,
sint fii ai orașului, precum
colectivul de la „ferite",
în frunte cu directorul, in
ginerul Aurel Ghiu, colec
tiv fruntaș pe ramură.
Urzicenii sint astăzi un
oraș capabil să-și învețe,
să-și pregătească temeinic
copiii,
spunea doctorul
C. Georgescu. Toți știm că
după clasele primare ne
luam ghiozdanul în spate
și „zburam" prin țară, la
Ploiești, București, Buzău,
Călărași și chiar la Sfintu
Gheorghe, pentru că la noi
in tirg nu erau condiții
— n-aveam unde învăța.
Azi ne bucurăm de două

licee cu faimă, elevii noștri obțin rezultate foarte
bune și. cum știm, toate
conducerile întreprinderilor noii industrii din oraș
sînt formate din elevi pre
gătiți aici, pe băncile șco
lilor din Urziceni, de ca
drele noastre didactice. în
vățători și profesori eminenți care și-au făcut și-și
fac cu. cinste datoria de a
da oameni noi, adevărați.
devotați muncii și înaltei
specializări necesare azi.
Oameni ca bătrînul învă
țător 'Năițescu ori învăță
toarea Dogaru rămin în
conștiința generațiilor, azi
mature, ca înalte modele
de apostoli care. în ciuda
vicisitudinilor
timpului,
și-au făcut datoria de a
crește bine și frumos zeci
și zeci de generații, încredințîndu-ne că, într-o per
fectă continuitate a muncii
și dăruirii, dascălii de azi
le-au preluat abnegația,
simțul datoriei, responsabi
litatea.
Inapoindu-se, după pen
sionare, „acasă", la Urzi
ceni, învățătoarea Dogaru
spunea
emoționată
că

¥

„m-am rătăcit în pădurea gă bogata activitate a mo
de blocuri". Intr-adevăr, o- dernei Case de cultură,
rașul Urziceni respiră un aici, ducînd mai departe
aer urbanistic modern, cu o veche tradiție născută și
ansambluri armonioase, cu însuflețită mai ales in rin
străzi drepte și curate. („în dul dăscălimii de țară, fi
copilăria mea, spunea dr. ințează un prestigios tea
Dinulescu, treceai strada tru muncitoresc (animainotind vara în cinci cen tori :
profesorii
Vasile
timetri de praf, iar toamna Ichim și Anatol Pavlovîn valurile de noroi cenu schi), colectiv ce și-a ad
șiu. Și trebuia, mai ales judecat un meritat loc I la
toamna, să o trecem ca să ultimele ediții ale Festiva
ajungem la bîlciul de două lului național „Cintarea
săptămini, unica distracție României", cîteva bune ce
a noastră : cu comedii, nacluri de poezie, un va
tras la tir, pocnitoare, go loros ansamblu de cintece
goși infuriate, lanțuri și ti- și dansuri, o entuziastă eribombe, pentru ca apoi să chipă de teatru de păpuși,
înceapă meciurile de fot brigăzi artistice pline de
bal in care luptam din răs vervă (în special aceea de
puteri pentru victorie pe la „Ferite") — toate aces
terenul amenajat, marcat tea prezente pe scenele și
și măturat de noi ; pc un în sălile culturale din oraș
asemenea teren echipa in recent încheiata „Deca
noastră, „Ialomița", a fă dă a culturii și educației
cut un „legendar" 2—2 cu socialiste" din Urziceni,
vestita
„Unirea-Tricolor" manifestare aflată Ia a
și. drept răsplată, am pri cincea ediție.
mit de la ei primele noas
Sînt, toate acestea, moti
tre tricouri de fotbaliști!"). ve de mîndrie pentru noua
Cit despre viața spiri viață a orașului Urziceni,
tuală, eultural-artistică a oraș perfect integrat dina
Urzicenilor de azi, e sufi mismului social și spiritual
cient să spunem că pe lin al întregii țări.
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A apărut, în limba engleză, volumul

NICOLftE CEAUSESCU
„Romanșa pe drumul construins societății
socialiste multilateral dezvoltate",
voi. 24
EDITURA PO11TICÂ

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste’ România, a primit o
telegramă clin partea tovarășului
Nikolai Ivanovici Rîjkov, președin
tele Consiliului de Miniștri al
U.R.S.S.. prin care ii adresează
sincere mulțumiri pentru caldele
felicitări si bunele urări transmise

cu prilejul numirii sale in această
funcție.
în telegramă se exprimă convin
gerea că relațiile de prietenie fră
țească si colaborare multilaterală
dintre cele două țări se vor întări
si dezvolta si in viitor, spre binele
popoarelor noastre, in interesul cau
zei socialismului si păcii.

SECRETARUL DE STAT AL STATELOR UNITE ALE AMERICII
VA FACE 0 VIZITĂ IN MÂNIA
La invitația Guvernului Republicii Socialiste România, secretarul de
stat al Statelor Unite ale Americii,

George Shultz, va face o vizită în
România la jumătatea lynii decembrie a.c.

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim
viceprim-ministru al guvernului,
președintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală de cola
borare economică și tehnică între
Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană, s-a
intilnit cu tovarășul Herbert Weiz,
vicepreședinte al ' Consiliului de
Miniștri, ministru pentru știință și
tehnologie din R. D. Germană, pre
ședintele părții țării sale în Comisia
mixtă.
în cadrul întrevederii au fost abordate probleme ale colaborării
economice dintre România și R. D.
Germană.
La întrevedere a participat amba
sadorul R. D. Germane la Bucu
rești, Herbert Plaschke.
★
în zilele de 11 și 12 noiembrie au
avut loc. la București, convorbiri in
tre tovarășul Ion Ursu, prim-vicepreședinte al Consiliului Național
pentru Știință și Tehonologie. și to
varășul Herbert Weiz. vicepreședinte
al Consiliului de Miniștri, ministru
pentru știință și tehnologie din Re
publica Democrată Germană.

în conformitate cu înțelegerile rea
lizate cu ocazia întilnirii la nivel
înalt din mai a.c., a fost semnat Pla
nul de colaborare privind principa
lele obiective prioritare de cooperare
în știință și tehnologie intre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Democrată Germană pe perioada
1986—1990. prin care se prevede coo
perarea tehnico-științifică pe obiec
tive de interes reciproc, in principal
în domeniile energeticii, metalurgiei,
chimiei, electronicii, electrotehnicii,
construcțiilor de mașini, agriculturii
ș.a.
La semnare a fost prezent Herbert
Plaschke, ambasadorul R.D. Germa
ne la București.
*

La 12 noiembrie 1985, ministrul
afacerilor externe, tovarășul Ilie
Văduva, a primit pe Thongsavath
Khaykhamphithoun. noul ambasador
extraordinar și plenipotențiar al
R.D.P. Laos in Republica Socialistă
România, in vederea prezentării
scrisorilor de acreditare.
t
(Agerpres)

Realizări ale companiei TAROM
Compania TAROM, unitate frun
tașă in întrecerea socialistă pe ra
mură, care a obținut, lună .de lună,
importante depășiri la producția
netă, volumul activității de trans
port, la ceilalți indicatori economici
da bază, precum și reduceri sub
stanțiale la consumul de combusti
bil și energie — peste 12 la sută —

tV
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea în economie
20,40 Temelii pentru viitor © Munca —
un drept, o datorie, un mijloc de
împlinire si satisfacții

vremea
Institutul de meteorologie si hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 13 noiembrie, ora 20 — 16
noiembrie, ora 20. în țară : Vremea va
fi închisă in cea mai mare parte a
intervalului, cu cerul mai mult noros.
Precipitații sub formă de ploi slabe si
burnițe vor cădea îndeosebi in primele
zile. La munte si în nordul tării, tre
cător, lapovită si ninsoare. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat, cu Intensi
ficări temporare în a doua parte a
intervalului din sector predominant

și-a îndeplinit, la 10 noiembrie, pla
nul pe anul in curs. Personalul na
vigant și tehnic, ceilalți oameni ai
muncii sînt hotărîți ca, în perioada
ce a rămas pină la finele anului, să
depășească cu zece la sută planul pe
1985, în condiții de eficiență econo
mică sporită și a unor cheltuieli de
producție reduse.
(Agerprcs)

20,55 Fotbal. Turcia — România. în pre
liminariile Campionatului mondial.
Transmisiune directă de la Izmir.
Repriza I
21,45 Telejurnal
22,00 Fotbal. Turcia — România — re
priza a Il-a. Transmisiune directă
de la Izmir
22,50 închiderea programului

nordic. Temperaturile minime
din
cursul nopților vor fi cuprinse intre
minus 4 și plus 6 grade, local mai
coborîte în ultima noapte în nordul tă
rii si în depresiuni, iar maximele între
4 și 12 grade, mai ridicate în primele
zile. Local se va produce ceată îndeo
sebi în zonele de ses si depresionare.
Condiții de brumă în regiunile nordice.
In București : Vremea va fi închisă în
cea mai mare parte a intervalului. Ce
rul va fi mal mult noros. Condiții de
ploaie slabă în primele zile. Vîntul va
sufla slab oină la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între un
grad si 4 grade, cele maxime între 7 i
și 11 grade. Seara si dimineața se va
produce ceată.

INFORMAȚII SPORTIVE
ROMÂNIA - TURCIA,
ostâ-searâ, la Izmir,
în preliminariile Campionatului
mondial de fotbal
Reprezentativa do fotbal a Româ
niei susține astă-searâ, la Izmir, pe
stadionul „Atatiirk" (35 000 de locuri),
ultimul său meci din preliminariile
Campionatului mondial 1986, intilnind
selecționata Turciei. O victorie la
Izmir și succesul echipei Angliei, pe
teren propriu, în fața Irlandei de
Nord (meci ce va avea loc tot astăseară. in același timp cu partida
România — Turcia), i-ar asigura echipei noastre calificarea...
In vederea meciului de la Izmir,
antrenorii M. Lucescu și M. Radu
lescu au la dispoziție un lot de
21 de jucători (Lung. Moraru — Negrilâ, Ștefănescu, IorguleScu, Iovan.
Ungureanu, Bumbescu. Bărbulescu —
Rednic. Bdloni, Hagi, Ticleanu, Klein,
Majaru, Gabor, Geolgău, Pițurcă,
Cămătaru, Coraș, Augustin. Defini
tivarea „unsprezecelui" ce va intra
pe teren urmează să se facă in
cursul dimineții de azi, deoarece ieri
existau încă incertitudini asupra fo
losirii unora dintre jucătorii acci
dentați in ultima vreme.
Meciul România — Turcia va fi
condus de o brigadă de arbitri din
R. F. Germania și va fi transmis
de posturile noastre de radio și tele
viziune, cu începere de la ora 20,55.

La Izmir s-a disputat ieri meciul
dintre selecționatele României și
Turciei, contînd pentru preliminarii
le campionatului european de fotbal
rezervat echipelor de tineret. Parti
da s-a încheiat la egalitate : 2—2,
după ce la pauză fotbaliștii români
conduceau cu 2—1. Golurile forma
ției române au fost marcate de
Ursu (min. 26, din lovitură de la
11 m) și Cristea (min. 42). iar puncte
le gazdelor au fost înscrise de Durmus (min. 12) și Haltik (min. 61).
COMPORTAREA
GIMNASTELOR ROMÂNIEI
la campionatele mondiale
de la Montreal, evidențiată
de agențiile internaționale de presă
în comentariile pe marginea cam
pionatelor mondiale de gimnastică de
Ia Montreal, corespondenții agențiilor
internaționale de presă subliniază,
între altele, performanța tinerel

gimnaste românce Daniela Siiivaș,
care a cucerit medalia de aur și
titlul suprem la cel mai dificil apa
rat — birna — fiind notată, așa cum
se. cunoaște, cu „10“. ..Mica româncă
Daniela Siiivaș — relatează comen
tatorul agenției France Presse — a
dominat concursul la bîrnă. trezind
în inimile spectatorilor din Montreal
amintirea nostalgică a celebrei sale
compatrioate Nadia Comăneci, lau
reată cu titlul olimpic în acest oraș,
cu 9 ani în urmă. Cu un exercițiu
desăvîrșit și de înaltă tinută artisti
că, Siiivaș a obținut un 10 incon
testabil".
„Românca Daniela Siiivaș, de nu
mai 15 ani, a relansat gimnastica
românească po firmamentul mondial,
anunțlndu-se ca o stea de primă
mărime, după excelenta evoluție la
bîrnă, în concursul special pe apa
rate. unde a fost creditată cu nota
10“ — se scrie in comentariul trans
mis do agenția Reuter.
După cum «-a anunțat, la recente
le campionate de la Montreal, gim
nastele românce. în afara medaliei
de aur obținute de Siiivaș, au cucerit
titlul de vicecampioane mondiale pe
echipe și alte două medalii de ar
gint, prin Ecaterina Szabo.

CAMPIONII PE 1985
LA AUTOMOBILISM
Cîștigînd Raliul ARO-Muscel (cea
de-a Vl-a și ultima etapă a campio
natului național, disputată la Cîmpulung), echipajul Florian Nuță —
Radu Dumitriu (Unirea tricolor
București) a cucerit, în mod spec
taculos. și titlul de campion absolut
de raliuri pe anul 1985.
In celelalte probe automobilistice,
titlurile pe 1985 au revenit lui Nicu
Grigoraș (I.A. Pitești) la viteză în
coastă și pe circuit (grupa C) ; Vic
tor Nicoară (I.A. Pitești) viteză in
coastă (grupa ..A 2“) ; G. Preoteasa
(I.D.M.S. București) viteză in coas
tă (grupa ,,A“) ; Eugen Peteanu
(C.S.M. Reșița) viteză in coastă și pe
circuit (grupa .,E“) ; Mihai Cristescu
(Metalul Borșa) viteză in coastă și pe
circuit (începători) ; Radu Dumitres
cu (I.T.A. Argeș) viteză pe circuit
(grupa ,,A“) ; Ștefan Iancovici (I.A.
Pitești) viteză pe circuit (grupa „A
2“). Pe echipe titlurile au fost cîștigate de automobiliștii de la I.A. Pi
tești (la viteză în coastă și pe
circuit) șl de cei de la Unirea tri
color București (la raliuri).

în pregătirea Congresului al XXVII-lea al P. C. U. S..

Proiectul Direcților fundamentale ale dezvoltării economic
a U.R.S.S. in anii
și pe perioada
MOSCOVA 12 (Agerpres). — în
capitala Uniunii Sovietice a fost dat
publicității „Proiectul Direcțiilor fun
damentale ale dezvoltării economice
și sociale a U.R.S.S. in anii 1986—1990
și pe perioada pînă în anul 2000“.
Documentul — care stabilește sar
cinile concrete de plan în vederea
realizării țelurilor programatice ale
P.C.U.S. — va fi supus dezbaterii
publice .și apoi aprobării apropia
tului Congres al P.C.U.S. Proiectul
— informează T.A.S.S. — prezintă,
in prima parte, principalele realizări
din cincinalul 1981—1985, menționind
că în cursul îndeplinirii hotărîrilor
Congresului al XXVI-lea al P.C.U.S.
a fost făcut un mare nou pas înain
te in creșterea bunăstării oamenilor
sovietici, în dezvoltarea tuturor ra
murilor economiei. In comparație cu
anul 1980, venitul național a crescut
cu 17 la sută. Au fost alocate inves
tiții capitale în valoare de peste
840 miliarde de ruble. Au fost date
în funcțiune peste 1 000 de noi în
treprinderi
industriale moderne.
Producția industrială a crescut cu 20
la sută. Se îndeplinește Programul
energetic al țării. U.R.S.S. a trecut
pe primul loc in lume la extracția
de gaze,- Ia fel ca la cea de petrol.
A fost tradusă neabătut in viață po
litica agrară a partidului, a fost în
făptuit cu consecvență Programul alimentar al U.R.S.S.
Documentul arată că s-a întărit
considerabil colaborarea Uniunii So
vietice cu țările membre ale C.A.E.R.
și cu alte state socialiste, au fost
înfăptuite măsurile prevăzute prin
hotăririle Consfătuirii economice la
nivel înalt a țărilor membre ale
C.A.E.R. U.R.S.S. întreține, in pre
zent, relații comerciale cu 145 de țări.
în proiect se subliniază, totodată,
că în dezvoltarea economici națio
nale a U.R.S.S. s-au înregistrat o
încetinire a ritmurilor de dezvolta
re. ca si rezultate slabe în intensifi
carea producției, reorganizarea struc
turii acesteia, a metodelor de con
ducere si gospodărire. Tehnica si
tehnologia nouă sînt asimilate în
producție intr-un ritm insuficient ele
rapid, mai există dificultăți in aprovizionarea populației cu unele
produse alimentare. Se relevă, de asemenea. că în legătură cu înrău
tățirea
situației
internaționale,
U.R.S.S. a fost nevoită să depună
eforturi suplimentare pentru menți
nerea la nivelul necesar a capaci
tății sale de apărare.
în partea referitoare Ia sarcinile
dezvoltării economice si sociale a
U.R.S.S. ne perioada Pînă in anul
2000 se menționează că cel 15 ani
care urmează constituie o perioadă
istorică importantă pe calea perfec
ționării socialismului, a construirii
comunismului. în următorii 15 ani
— se arată —■ U.R.S.S. preconizează
să creeze un potential economic aproximativ egal, prin dimensiunile
sale, cu cel creat în tară in cei 68
de ani de putere sovietică. în anul
2000. venitul national si volumul
producției industriale urmează să
crească de două ori. iar productivi
tatea muncii — de circa 2.3—2.5 ori.
Spre sfirșitul secolului va fi înfăp
tuit un amplu program social. în
special creșterea de 1,6—1.8 ori a
veniturilor reale pe locuitor. Se are
în vedere solutionarea cu consec
vență a celei mai importante sarcini
socialo — asigurarea pentru fiecare
familie a unui apartament separat
sau a unei case individuale. în acest scop urmînd să fie dată în fo
losință o suprafață locativă totală de
cel puțin 2 miliarde mp. Proiectul
preconizează satisfacerea în propor
ție de 75—80 la sută a nevoilor de
combustibil, energie, materii prime
si materiale prin economisirea aces
tora. Economia națională va fi orlentată spre culmile avansate ale
științei, tehnicii si tehnologiei. Se
prevede ca producția de energie eloctrică furnizată de centralele atomoelectrice să crească de cel pu
țin 5—7 ori și extracția de gaze de
1.6—1,8 ori. Se trasează sarcina ca
în deceniul următor termenele de
construcție si reconstrucție a obiec
tivelor să fie reduse de 1.5—2 ori.
Documentul prevede să se realizeze
in continuare dezvoltarea multilate
rală a colaborării cu tarile membre
ale C.A.E.R. și cu alte țări socia
liste. să se preconizeze realizarea
consecventă. împreună cu țările
membre ale C.A.E.R., a programe
lor de dezvoltare a colaborării eco
nomice si tehnico-știintifice ne pe
rioada pină in anul 2000. pe bază
bj si .multilaterală ; să se transpu
nă neabătut în viată Programul com
plex comun privind introducerea pro
gresului tehnico-știintific in țările
membre ale C.A.E.R. pină in anul
2000.
In capitolul privind principalele
sarcini ale dezvoltării economice si
sociale a U.R.S.S. in perioada 1986—
1990 se arată că cel de-al 12-lea cin
cinal trebuie să constituie un mo
ment do cotitură pentru toate di
recțiile dezvoltării economice si so
ciale a tării. Principala sarcină a
acestui cincinal — se subliniază —
constă în intensificarea ritmurilor și
eficientei dezvoltării economiei pe
baza accelerării progresului tehnicoStiintific. reutilărij tehnice si restruc
turării producției, utilizării intensive
a potențialului de producție exis
tent. perfecționării sistemului de
conducere, a mecanismului economic
si realizării pe această bază a dez
voltării in continuare a bunăstării
poporului sovietic.
De asemenea, in cel de-al 12-lea
cincinal este necesar să se soluțio
neze o sferă largă de probleme le
gată de îmbunătățirea vieții oame
nilor, dezvoltarea dinamică a tutu
ror ramurilor economiei naționale și
menținerea la nivelul adecvat a capa
cității de apărare a tării. Astfel, se
prevede creșterea cu 19—22 la sută
a venitului național, întregul său
spor urmind să fie asigurat pe baza
creșterii productivității muncii so
ciale. Producția industrială urmează
să crească cu 21—24 la sută. Proiec
tul prevede ca investițiile să fie
orientate prioritar spre reconstruirea
și reutilarea tehnică a întreprinde
rilor existente, creșterea cu 50 lâ
sută a ponderii lor in realizarea
acestor teluri in domeniul construc
țiilor industriale. Se prevede spori
rea de cel puțin două ori — com
parativ cu cincinalul al 11-lea — a
volumului fondurilor fixe de pro
ducție învechite, scoase din uz. Se
prevede să se utilizeze mai intens
potențialul de producție și tehnicoștiințific existent. Să se realizeze

folosirea la capacitatea maximă a
utilajului, să crească substanțial
coeficientul de încărcare a utilajului
pe schimburi. Prevederi importante
sînt preconizate și în ceea ce pri
vește productivitatea muncii, ea ur
mind să crească, pe ansamblul eco
nomiei naționale, cu 20—23 la sută,
iar in industrie — cu 23—25 la sută.
Volumul mediu anual al producției
agricole globale va crește cu 14—16
la sută. în anul 1990, recolta glo
bală de cereale va ajunge la 250—
255 milioane tone.
întregul spor al producției indus
triei, agriculturii, al volumului trans
porturilor feroviare și lucrărilor din
domeniul construcțiilor — se subli
niază — va trebui realizat pe baza
creșterii productivității muncii. Se
prevede intensificarea regimului de
economii. în raport cu anul 1985, in
1990 se vor asigura în economia na
țională, în ansamblu, economii de
combustibil organic intr-un volum
de 200—300 milioane tone combus
tibil convențional.
Se are in vedere, totodată, să se
accelereze circulația resurselor eco
nomiei naționale. Să se dezvolte și
să se perfecționeze sistemul națio
nal de aprovizionare tehnico-materială, legăturile economice directe
intre furnizori și consumatori, co
merțul cu ridicata de materiale și
utilaje.
Printre principalele sarcini ale
complexului energetic și al combus
tibililor, documentul prevede asigu
rarea constantă a necesităților țării
în ceea ce privește toate tipurile de
combustibil și energie, pe calea spo
ririi extracției și prelucrării aces
tora, prin promovarea planificată, in
toate ramurile și sferele economiei
naționale, a unei politici consecvente
în domeniul economisirii energiei.
Producția de energie electrică tre
buie să ajungă. în 1990, la 1 840—
1 880 miliarde kWh, extracția de țiței
și gaze condensate — la 630—640
milioane tone, cea de gaze — la
835—850 miliarde m.c.. producția de
cărbune urmează să fie, în 1990, de
780—800 milioane tone.
Se vor asigura consolidarea și lăr
girea continuă a bazei de minerale și
materii prime a țării, creșterea efi
cienței șl calității pregătirilor în ve
derea valorificării rezervelor de
prospectare a zăcămintelor de mine
rale utile. Proiectul prevede crește
rea cu 13—15 la sută a veniturilor
reale pe locuitor.
Proiectul prevede să se asigure
soluționarea sarcinii politice și eco
nomice fundamentale — accelerarea
multilaterală a progresului tehnicoștiințific. în cincinalul al 12-lea să
sporească de 1,5—2 ori aplicarea
tehnologiilor avansate de bază. Să
se asigure introducerea în economia
națională a unor tehnologii esențial
noi — electronice cu fascicule, plas
mă, impulsuri biologice, cu radiație,
membrane, chimice Și de altă natură,
care să permită ridicarea de mai
multe ori a productivității muncii,
creșterea eficienței folosirii resurse
lor și reducerea consumului de mate
riale pe unitate de produs. Să se
treacă la tehnologii industriale inten
sive în cultura plantelor și zooteh
nie. să se folosească pe larg metode
le biotehnologiei și ingineriei gene
tice.
Pe de altă parte, se prevede să
sporească in mod consecvent flexibi
litatea organizatorică și tehnologică
a producției. Să fie introduse siste
me automatizate în diferite sfere ale
producției, mai ales în proiectare, in
dirijarea utilajelor și proceselor teh
nologice. Să crească de circa două ori
nivelul de automatizare a produc
ției. Să se creeze producții cu auto
matizare complexă, care pot fi re
structurate rapid și economicos.
Să se accelereze elaborarea și pro
ducerea noilor generații de tehnică
cu inaltă eficiență. Să se treacă la
producerea sistemelor de mașini și
complexe de utilaje tehnologice. în
volumul general al producției con
strucțiilor de mașini să crească cu
cel puțin 13 la sută ponderea tehni
cii noi.
Să se organizeze producția de masă
a calculatoarelor individuale. Să se
asigure creșterea de 2—2,3 ori a volu
mului producției tehnicii de calcul.
Să se stimuleze folosirea in ritm in
tens a mașinilor electronice de cal
cul, moderne și cu productivitate ri
dicată. Să fie continuată crearea și
ridicarea eficientei activității centre
lor de calcul de uz colectiv, a bănci
lor integrate de informații, a rețele
lor de prelucrare și transmitere de
informații.
în elaborarea tehnicii și tehnolo
giilor noi să fie folosite mai deplin
posibilitățile materialelor cu proprie
tăți stabilite in prealabil, mai ales a
materialelor de concepție avansată,
printre care cele sintetice, compozi
te, de mare puritate, capabile să asi
gure un inalt efect economic in eco
nomia națională.
Să sporească de 1,9—2,1 ori ponde
rea producției industriale calitativ
superioare, să crească durabilitatea si
functionarea tehnicii, să fie înche
iată in general introducerea sisteme
lor complexe de dirijare a calității.
Să se accelereze revizuirea standar
delor și condițiilor tehnice de pro
ducție. orientindu-le spre realizările
mondiale de virf. Să crească nivelul
activității de atestare a producției in
dustriale pentru a se asigura o apre
ciere obiectivă a calității producției.
Pe baza realizărilor tehnico-știinti
fice de perspectivă, să se dezvolte ti
pizarea tehnologiilor, să se adîncească unificarea pe ramură și interramură a mașinilor, subansamblelor și
pieselor.
Să se îmbunătățească activitatea în
domeniul invențiilor, patentelor și
licențelor. Să se creeze toate condi
țiile necesare pentru introducerea cit
mai rapidă in economia națională a
propunerilor de invenții și raționali
zare. Să se dezvolte sistemul național
de informații tehnico-științifice. Să
se perfecționeze schimbul dc realizări
ale științei și tehnicii.
Să crească rolul și răspunderea Co
mitetului de Stat al U.R.S.S. pentru
Știință și Tehnică in stabilirea direc
țiilor prioritare ale progresului teh
nico-știintific, în organizarea elabo
rării de tehnici si tehnologii princi
pial noi. în înfăptuirea controlului asupra nivelului tehnico-știintific al
ramurilor, asupra concordanței pro
ducției cu cele mai bune realizări
mondiale, in formarea rețelei de or
ganizații de cercetare științifică și
proiectare-constructii.

Să crească rolul Academiei de
Științe a U.R.S.S. în calitate de
coordonator ai activității de cerceta
re științifică in tară, să sporească
răspunderea ei fată de crearea baze
lor teoretice ale tipurilor principial
noi de tehnică și tehnologie. Să se
acorde prioritate dezvoltării 'cercetă
rii fundamentale, care să determine
ridicarea-producției sociale la un ni
vel calitativ superior. Să se întăreas
că orientarea tehnică a activității in
stitutelor de pe lingă Academie. Să
sporească rolul academiilor departa
mentale și republicane.
Să sporească în mod substanțial
nivelul și rezultatele cercetărilor
științifice la nivel departamental, să
se întărească sectorul lor uzinal. Să
se lărgească rețeaua de uniuni știin
țifice de producție, orientindu-le‘spre
crearea și introducerea pe scară lar
gă a noilor generații de utilaje și
complexe tehnologice, spre perfecțio
narea permanentă a tehnicii și teh
nologiei de producție. In uniunile
științifice de producție și în orga
nizațiile și întreprinderile de produc
ție să fie incluse organizațiile depar
tamentale de cercetare științifică,
proiectare și tehnologice, menținînd,
de regulă, in subordonarea directă a
ministerelor și departamentelor nu
mai organizațiile de virf ale căror
eforturi sint concentrate spre efec
tuarea de cercetări cu caracter gene
ral departamental. Să se ridice rolul
serviciilor de .proiectare, tehnologice
și al altor servicii de inginerie ale în
treprinderilor in asigurarea progre
sului tehnico-știintific. în folosirea adecvată a realizărilor științei și teh
nicii.
Să se ia măsuri în vederea îmbu
nătățiri» considerabile a folosirii po
tențialului științific al invățămintului superior, să se lărgească in
mod substanțial volumul cercetări
lor, soluțiilor științifice, să se ac
ționeze in direcția obținerii unei
creșteri însemnate a efectului lor în
economia națională. Să se aplice pe
larg noi forme avansate de organi
zare a activității științifice, care să
permită soluționarea în termene
scurte a marilor sarcini tehnicoștiințifice interdepartamentale. Sint
prevăzute sarcini pentru fiecare sec
tor științific de cercetare in parte.
Principalele sarcini ale industriei
grele — prevăzute într-un capitol
distinct — sînt reprezentate de asi
gurarea economiei naționale cu com
bustibil, materii prime și resurse,
cu mașini, utilaje și alte mijloace
moderne de producție, sporirea pro
ducției de mărfuri de inaltă calita
te destinate populației, sporirea efi
cienței activității ramurilor ei.
Pornind de la sarcinile mențio
nate, să se asigure : trecerea amplă
la realizarea unei producții de înal
tă eficientă, reducerea în mod con
siderabil a duratei asimilării noii
tehnici și tehnologii ; perfecționarea
structurii industriei grele, înnoirea
producției, sporirea substanțială a
producției de mijloace de meca
nizare și automatizare a lucrărilor
.de ridicare și transport, de încărcare-descărcare și de depozi
tare. in vederea reducerii con
siderabile a sferei dc folosire a
muncii fizice manuale puțin cali
ficate și grele, aplicarea pretutin
deni în producție a unor tipuri de
tehnici și tehnologii cu consum re
dus de resurse, folosirea complexă
a materiilor prime. Se prevede să
fie folosită într-o mai mare măsu
ră posibilitatea creșterii nivelului
tehnic și a calității producției con
strucțiilor de mașini pe calea dez
voltării și întăririi continue a inte
grării ramurilor construcțiilor de
mașini.
Proiectul de document relevă și
principalele sarcini ale complexului
agroindustrial ; asigurarea creșterii
constante a producției agricole, asi
gurarea fermă a țării cu produse
alimentare și cu materii prime agri
cole, unirea eforturilor tuturor ra
murilor complexului in vederea ob
ținerii unor înalte rezultate finale,
în concordantă cu Programul ali
mentar al U.R.S.S.
Se vor lua măsurile organizatorico-economice necesare pentru ca
complexul agroindustrial să fie di
rijat, planificat și finanțat ca un
tot unitar la toate nivelurile. Va
crește rolul uniunilor agroindus
triale în conducerea acțivității eco
nomice a tuturor verigilor com
plexului, va crește răspunderea lor
în asigurarea populației cu alimen
te.
Se va intensifica integrarea în
complexul agroindustrial unic a
agriculturii cu ramurile corespun
zătoare ale industriei, iar a științei
agricole — cu producția. Se vor
dezvolta mai activ legăturile directe
ale colhozurilor și sovhozurilor cu
întreprinderile industriei de pre
lucrare, comerțului și alimentației
publice. Va crește răspunderea or
ganizațiilor de achiziții și a gospo
dăriilor în îndeplinirea obligațiilor
contractuale.
Una dintre cele mai importante
sarcini ale tuturor ramurilor, fără
excepție, a tuturor republicilor și
zonelor țării — se arată în proiect
— o constituie creșterea contribu
ției la soluționarea sarcinilor multi
ple, legate de creșterea bunăstării
oamenilor sovietici, realizarea con
secventă a programului complex de
dezvoltare a producției mărfurilor
de larg consum și a sferei serviciilor
pe perioada 1986—2000.
în viitorul cincinal, producția
mărfurilor nealimentare să sporeas
că de cel puțin 1,3 ori. Să se satis
facă mai deplin cerințele multiple
ale populației în domeniul țesături
lor, îmbrăcămintei, încălțămintei,
mărfurilor de uz cultural-gospodăresc și casnic (îndeosebi cele din do
meniul odihnei, turismului și sportu
lui) și altor mărfuri de larg consum.
Să se asigure producția și vînzarea lor
într-o gamă sortimentală care
să corespundă cererii diferitelor
grupri ale populației. Să se îmbună
tățească substanțial calitatea produ
selor, să crească nivelul lor tehnic
și estetic, fiabilitatea. Să se înfăp
tuiască un complex de măsuri in
domeniul intensificării producției
și desfacerii către populație a unor
materiale de construcție de calitate
superioară, a inventarului horticolpomicol și de alt tip.
Volumul prestărilor de servicii cu
plată către populație să crească de
1,3—1,4 ori, să crească calitatea și
nivelul deservirii. Să se dezvolte în
ritmuri mai înalte deservirea popu
lației din .localitățile rurale. Să se

perfecționeze sistemul de investi
gare și pognozare a cererii de măr
furi și servicii, să se răspundă la timp
la modificarea cererilor oamenilor
muncii. Se prevăd sarcinile pentru
industria ușoară, producția mărfuri
lor de uz casnic, prestările de ser
viciu pentru populație, se prevede,
de asemenea, dezvoltarea rețelei co
merciale.
Un capitol distinct in documentul
supus dezbaterii publice este consa
crat dezvoltării sociale, creșterii ni
velului de trai al poporului, în care
se subliniază că se va asigura avintul continuu al bunăstării poporului,
satisfacerea tot mai deplină a ne
voilor materiale și spirituale în creș
tere ale oamenilor sovietici. Se va
intensifica acțiunea măsurilor cu
caracter social asupra dezvoltării
producției și creșterii eficienței ei.
Va crește cu consecventă și se va
perfecționa structura consumului,
se va îmbunătăți aprovizionarea
populației cu produse alimentare și
nealimentare. în cincinal, volumul
comerțului cu amănuntul va crește
cu 18—22 la sută.
Salariile medii lunare ale munci
torilor și funcționarilor vor urca cu
13—15 la sută, adică la 215—220 ru
ble. Va crește eficiența sistemului
de retribuire a muncii, mărirea re
tribuției va fi legată mai strins de
aportul în muncă al salariaților, se
vor înlătura cu hotărîre elementele
nivelatoare, va spori răspunderea
materială și morală pentru lipsuri
în muncă.
Se va îmbunătăți raportul între
mărimea salariilor în funcție de ra
murile economiei naționale, precum
și de diferitele categorii de oameni
ai muncii, tînîndu-se seama de com
plexitatea și de condițiile lucrărilor
executate. Va crește recunoașterea
pe plan social și prestigiul muncii
inginerilor, va spori rolul și autori
tatea maiștrilor, proiectanților și
tehnologilor, vor crește stimulente
le materiale și morale pentru muncă
și pentru atitudinea creatoare față
de muncă.
în ramurile productive ale econo
miei naționale se vor înfăptui pe
etape, pe măsura creării condițiilor
necesare și găsirii de resurse, creș
terea retribuției tarifare și de func
ții pentru muncitori și funcționari.
Se va asigura majorarea retribu
ției medii lunare a muncii colhozni
cilor cu 18—20 Ia sută, legînd spo
rirea ei de creșterea producției agri
cole, de îmbunătățirea calității și
eficientei producției.
Fondurile sociale de consum vor
crește cu 20—23 la sută. Ele vor Ii
utilizate rațional pentru îndeplinirea
sarcinilor sociale și economice. Se
vor perfecționa formele de reparti
zare a fondurilor sociale de consum.
Pentru colectivele de muncă ce
obțin rezultate bune în creșterea
eficienței producției se vor crea' po
sibilități. suplimentare pentru satis
facerea nevoilor de locuințe, pentru
îmbunătățirea condițiilor de odihnă,
pentru creșterea numărului institu
țiilor pentru preșcolari și pentru alte
nevoi sociale.
Se prevede, de asemenea, majora
rea în continuare a pensiilor minime
de virstă și invaliditate a muncito
rilor și funcționarilor, precum și a
pensiilor stabilite pină în prezent
pentru colhoznici.
în domeniul politicii prețurilor cu
amănuntul se prevede corelarea ei
în conformitate cu sarcinile de ma
jorare a veniturilor reale ale popu
lației. Va fi perfecționat sistemul
prețurilor de stat cu amănuntul și al
tarifelor, urmînd să fie reflectate
mai deplin în ele cheltuielile social
mente necesare, calitatea și proprie
tățile de consum ale produselor și
serviciilor. Se va asigura un raport
fundamentat din punct de vedere economic și social al prețurilor-la di
feritele grupuri de mărfuri și va fi
aplicată reducerea de prețuri la
unele mărfuri pe măsura creșterii
eficienței producerii lor și a redu
cerii prețurilor de cost, a acumulă
rii mărfurilor necesare și resurselor
financiare. Va fi aplicat un control
de stat și obștesc strict asupra res
pectării disciplinei prețurilor.
Potrivit proiectului, urmează să
fie îmbunătățite în permanență ocrotirea sănătății și condițiile de
odihnă ale populației, perfecționat
sistemul de înyățămînt, ridicată ca
litatea învățămîntului și pregătirea
specialiștilor, educația politico-ideologică, educația prin muncă, etică și
estetică a tinerei generații și pregă
tirea ei pentru o muncă utilă socie
tății, să fie sporit rolul artei și cul
turii socialiste, mijloacelor de infor
mare in masă.
' Documentul se ocupă de ocrotirea
mediului înconjurător, folosirea ra
țională a resurselor naturale.
Un Ioc aparte este acordat în do
cumentul supus dezbaterii amplasă
rii forțelor de producție, dezvoltării
economiei republicilor, unionale, subliniindu-se că in anii ce vin urmea
ză să se perfecționeze structura teri
torială a producției sociale, să se asigure îmbinarea rațională a dezvol
tării economice și sociale in fiecare
republică și in fiecare regiune eco
nomică, să se îmbunătățească con
lucrarea lor in complexul economic
național unitar al țării. Se vor pro
duce noi mutații moderne in am
plasarea forțelor de producție, avi nd
mai deplin in vedere particularită
țile teritoriale în condițiile economi
ce, sociale și naturale, necesitatea
apropierii unităților mari consuma
toare de energie de bazele de com
bustibil și energie din Siberia și nor
dul Kazahstanului, in Asia Mijlocie,
în sudul Kazahstanului și Transkaucazia, vor fi mai intens valorificate
resursele naturale și de forță de
muncă. Economia regiunilor europe
ne ale țării se va dezvolta cu pre
cădere pe seama reutilării și mo
dernizării întreprinderilor existente,
odată cu deducerea personalului din
sfera producției materiale. Se va
extinde și perfecționa practica creă
rii de complexe de producție terito
riale și centre industriale. Se va asi
gura, pe ramuri și in profil terito
rial, concordanța necesară între nu
mărul de locuri de muncă și resur
sele de muncă existente.
Se va asigura creșterea accelera
tă, în continuare, a potențialului
productiv și valorificarea resurselor
naturale în zonele estice ale țării.
Sînt stabilite, detaliat, sarcini pen
tru fiecare republică unională in
parte.
în capitolul rezervat dezvoltării'
relațiilor economice externe se ara

tă că urmează să se perfecționeze și
amplifice, prin toate mijloacele, con
lucrarea economică cu țările socia
liste frățești pe baza realizării
consecvente a hotăririlor Consfă
tuirii economice la nivel inalt a
țărilor membre ale C.A.E.R. Se
va asigura folosirea mai deplină
a posibilităților oferite' de inte
grarea economică socialistă pen
tru rezolvarea principalelor sarcini
ale economiei. întărirea unității și
coeziunii țărilor comunității socia
liste și a poziției sale in lume.
în cadrul C.A.E.R. și pe bază bila
terală se va realiza cu țările frățești
coordonarea politicii in domeniile
economic și tehnico-științific, in
scopul rezolvării eficiente in comun
a unor probleme importante din
sfera științei, tehnicii, industriei, agriculturii, transportului, construc
țiilor capitale, precum și pentru
identificarea unor forme și posibili
tăți noi de dezvoltare a specializării
și cooperării în producție, a comer
țului reciproc și a altor modalități de
colaborare. împreună cu țările mem
bre ale C.A.E.R. — se arată — se va asigura realizarea unor proiecte de an
vergură : construirea conductei ma
gistrale de gaze Iamburg — frontiera
de vest a U.R.S.S., a unor centrale
atomoeiectrice și centrale atomice de
tcrmoficare, a combinatului de îm
bogățire a minereurilor de la Krivoi
Rog, valorificarea zăcămintelor de
petrol și gaze din depresiunea Mării
Caspice. extinderea, pe mai departe,
a sistemului energetic unificat al ță
rilor din comunitatea socialistă. Vor
fi traduse în viată măsurile stabilite
împreună cu țările frățești privind
folosirea rațională și economisirea pe
toate căile a combustibililor și ma
teriilor prime, reducerea consumuri
lor de energie și materiale in pro
ducție. folosirea unor noi surse de
energie.
în capitolul final, proiectul se ocupă de perfecționarea conducerii
economiei naționale, specificind că
va fi asigurată dezvoltarea com
plexă a sistemului de conducere și
gospodărire, care să asigure unita
tea organică și interacțiunea eficien
tă a planificării, pîrghiilor economice
șl stimulentelor, a structurilor orga
nizatorice ale conducerii. Acest sis
tem va fi orientat spre trecerea fer
mă la folosirea factorilor intensivi
de dezvoltare a producției, accelera
rea progresului tehnico-știintific. sa
tisfacerea cit mai deplină a cerințe
lor sociale. în conducerea economiei
naționale se va asigura continua per
fecționare și dezvoltare a centralis
mului democratic, care să îmbine
conducerea unică centralizată cu spi
ritul dc inițiativă, acțiunea creatoare
și înalta responsabilitate la toate ni
velurile conducerii. Se va urmări o
mai largă atragere a oamenilor mun
cii la conducerea activității de pro
ducție. Se vor lărgi drepturile Con
siliilor de Miniștri ale republicilor
unionale'și -autonome, ale sovietelor
dc dqputati ai poporului, va crește
răspunderea lor în rezolvarea corec
tă și la timp a problemelor dezvol
tării economice și sociale. Se va asi
gura realizarea consecventă a preve
derilor Legii U.R.S.S. privind colec
tivele de muncă, va crește rolul acestora in elaborarea planurilor, re
zolvarea problemelor do producție si.
social-economice. Pretutindeni se va
afirma stilul de conducere socialist,
bazat pe respectarea cerințelor leni
niste fundamentale, unitatea condu
cerii politice si economice, spiritul
înalt de organizare, pricepere, com
petentă, disciplină, răspundere per
sonală a fiecăruia pentru munca în
credințată. Se vor întări legalitatea
și ordinea socialistă.
Se va extinde schimbul de expe
riență înaintată în domeniul planifi
cării și conducerii activității econo
mice cu țările membre ale C.A.E.R.
Se va asigura creșterea rolului ve
rigii principale de producție — a uni
tăților de cercetare și producție și a
centralelor și întreprinderilor pro
ductive. asigurîndu-se o unitate or
ganică între drepturile și obligațiile
acestora. Va creste răspunderea eco
nomică a centralelor și întreprinde
rilor pentru rezultatele finale ale lactivitătii, îndeplinirea obligațiilor pri
vind livrarea producției, valorificarea
superioară a tuturor resurselor. Se va
urmări ca mecanismul economic să
asigure o maximă orientare a colec
tivelor de muncă în direcția accele
rării ritmului de creștere și ridicării
eficientei producției, introducerii teh
nicii noi. perfecționării permanente
a tehnologiei, realizării unei produc
ții de înaltă calitate.
Vor spori rolul și răspunderea Co
mitetului de Stat al Planificării al
U.R.S.S. ca organism economico-știintific central al tării. Se va per
fecționa planificarea economiei ma
rilor regiuni economice și a comple
xelor de producție teritoriale.
Documentul subliniază că „im
portant este acum ca. in conformi
tate cu hotăririle Plenarei C.C. al
P.C.U.S. din aprilie 1985, să se asi
gure o cotitură în muncă, îfi to'ate
sferele activității economice, să se
obțină rezultate cit mai înalte ' cu
cheltuieli mici, folosind la maximum
posibilitățile de care dispune țara! —
puternicul potential economic și tchuico-știintific creat, toate rezervele
și posibilitățile existente".
înfăptuirea Direcțiilor fundamenta
le va solicita partidului, clasei munci
toare. țărănimii colhoznice, intelec
tualității mari eforturi si trebuie să
devină o cauză generală a intregului
partid și popor. Trebuie pusă in va
loare din plin principala, de fapt
inepuizabila rezervă pe care • o re
prezintă factorul uman, oamenii, in
asigurarea unei înalte organizări,
discipline și ordini.
O mare răspundere pentru reali
zarea planurilor stabilite revine co
muniștilor, organizațiilor de partid,
care au datoria să dea primii dovadă
de avint politic și in muncă, să
sprijine prin toate mijloacele ini
țiativele și acțiunea creatoare a ma
selor. Comsomolul leninist este che
mat să canalizeze entuziasmul și energia clocotitoare a tineretului in
direcția înfăptuirii sarcinilor tra
sate. Direcțiile fundamentale ale dez
voltării economice si sociale a
U.R.S.S. reprezintă un program con
cret de acțiune pentru oamenii mun
cii.; pentru toti oamenii sovietici.
C.C. al P.C.U.S. iși exprimă ferma
corivingere câ scopurile pe care și le
propune partidul pentru cel de-al
12-lea cincinal și pentru perioada
pină în anul 2000 vor fi realizate.

POZIȚIA I SIKHE HfiM,
IE Wlgia EWE HilESO
rMad probimle M caoieapra
prezentate în cadrul reuniunii Comitetului Executiv al Con
siliului de interacțiune pentru cooperare internațională
de la Hamburg
HAMBURG 12 (Agerpres). — La ÎL
noiembrie, s-a încheiat reuniunea
Comitetului Executiv al Consiliului
de interacțiune pentru cooperare
internațională — for consacrat exa
minării problemelor păcii și dezar
mării, ale economiei mondiale și
colaborării internaționale, Din par
tea țării noastre a participat tovară
șul Manea Mănescu. vicepreședinte
al Consiliului de Stat al Republicii
Socialiste România.
In deschiderea dezbaterilor, to
varășul Manea Mănescu a prezentat
poziția și inițiativele României, ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în domeniul dezarmării, în pri
mul rînd nucleare, reducerii chel
tuielilor militare, rezolvării exclusiv
pe cale pașnică a conflictelor dintre
state, lichidării subdezvoltării și in
staurării unei largi cooperări eco
nomice și tehnico-științifice interna
ționale. Expunerea a fost primită
cu deosebit interes de participanți.
Pe baza dezbaterilor din cadrul
reuniunii au fost formulate o serie
de concluzii și recomandări de na
tură să contribuie la soluționarea
problemelor celor mai actuale și ur
gente aflate in atenția comunității
internaționale.
Intr-un mesaj adresat conducăto
rilor Uniunii Sovietice și Statelor
Unite ale Amerioii, participanții la
reuniune au adresat acestora aoelul
ca la apropiata lor întâlnire de la

Geneva să depună toate eforturile
pentru realizarea unor progrese con
crete în direcția dezarmării, în pri
mul rind nucleare, a încetării
cursei înarmărilor pe Pămînt și in
spațiul cosmic, a reducerii uriașelor
cheltuieli militare. In același timp,
Comitetul adresează tuturor țărilor
lumii apelul de a-și asuma o res
ponsabilitate sporită și de a contri
bui activ la încetarea cursei înarmă
rilor și trecerea la măsuri reale de
dezarmare.
Subliniind
gravitatea
situației
economice mondiale, a crizei econo
mice și financiare, participanții la
reuniune au evidențiat necesitatea
adoptării unor măsuri urgente pen
tru rezolvarea problemelor datoriei
externe a țărilor în curs de dezvol
tare. reducerea dobînzilor exagerat
de inalte, combaterea pirotecționismului și eliminarea obstacolelor din
calea comerțului internațional.
Denunțînd cu fermitate politica de
apartheid și escaladarea opresiunii
și violenței
regimului rasist din
Africa de Sud împotriva populației
de culoare, Comitetul Executiv al
Consiliului de interacțiune a cerut
autorităților de la Pretoria să abo
lească fără intîrziere politica de
apartheid. Totodată, comitetul a
cerut cu tărie să se treacă neîntâr
ziat la realizarea independentei
Namibiei, în conformitate cu pre
vederile rezoluțiilor pertinente ale
Organizației Națiunilor Unite.

Înaintea întilnirii sovieto-americane la nivel înalt
de la Geneva
BELGRAD 12 (Agerpres). — Iugo
slavia și India își exprimă speranța
că apropiata intilnire la nivel inalt
sovieto-americană de la Geneva va
deschide calea pentru eliberarea
omenirii de presiuni, tensiuni și tea
ma unei catastrofe nucleare — s-a
subliniat în cadrul întilnirii care a
avut loc la Belgrad, între președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia,
Radovan Vlaikovici, și vicepreședin
tele Indiei, Ravaswami Venkataraman. în legătură cu aceasta, părțile
au evidențiat importanta deosebită a
negocierilor și dialogului în soluțio
narea problemelor litigioase din via
ta internațională — relatează agenția
Taniug. S-a relevat, de asemenea, că,
în condițiile în care negocierile pen
tru asigurarea păcii și securității pe
plan mondial trebuie să aibă un ca
racter universal, marilor puteri le
revine o responsabilitate specială.
ROMA 12 (Agerpres). — Apropiata
întilnire sovieto-americană la nivel
înalt de la Geneva ar putea constitui
începutul unui dialog important în
direcția păcii, a declarat premierul
italian. Bettino Craxî. intr-un inter
viu televizat, citat de agenția
Reuter. „Sper că întîlnirea de la Ge
neva va reprezenta momentul ini
țial al unui dialog care se va am
plifica în anii următori", a spus pri
mul ministru al Italiei.

LUSAKA 12 (Agerpres). — Aten
ția întregii omeniri progresiste este
îndreptată spre întîlnirea la nivel
înalt sovieto-americană de săptămîna viitoare de la Geneva, a decla-

rat președintele Zambiei, Kenneth
Kaunda. Relevind că întreaga lume
așteaptă de la această întâlnire re
zultate pozitive, președintele Zam
biei a adresat un apel celor doi con
ducători să abordeze cu seriozitate
problemele menținerii păcii pe pla
neta noastră — transmite agenția
. T.A.S.S.

BONN 12 (Agerpres). — Ministrul
de externe al R.F. Germania. HansDietrich Genscher, a apreciat la
Hamburg, în cadrul unei conferințe
regionale a Partidului Liber-Democrat, că viitoarea intilnire sovietoamericană la nivel inalt de la Ge
neva poate constitui o etapă impor
tantă în direcția întăririi păcii, dind
noi impulsuri in vederea unui dialog
multilateral între Est și Vest, rela
tează agenția D.P.A. El și-a expri
mat, totodată, speranța că întâlnirea
va contribui la preîntâmpinarea
cursei Înarmărilor în Cosmos și la
încetarea acesteia pe Pămint, apre
ciind că acestea sint „obiective ale
supraviețuirii generației noastre".

WASHINGTON 12 (Agerpres). —
Circa 370 oameni de știință ameri
cani — in majoritate medici cunoscuți pentru activitatea lor în favoa
rea păcii și trecerea la măsuri de
dezarmare — au evidențiat necesita
tea ca la viitoarea întilnire sovietoamericană la nivel înalt să nu se
piardă „șansa fie a se schimba cursul
istoriei umane", prin inițierea unor
acțiuni care să îndepărteze omeni
rea „de prăpastia spre care se în
dreaptă".

Convorbiri ale delegației P.C.R. in Suedia mint mim
STOCKHOLM 12 (Agerpres). —
Din
partea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, au
fost transmise un salut călduros și
cele mai bune urări de succes pre
ședintelui Partidului de Stînga-Comuniștii din Suedia, Lars Werner,
precum și urări de prosperitate
poporului suedez.
Lars Werner a mulțumit pentru
mesaj și a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu un salut
cordial, urări de sănătate și fericire,
succes in marile răspunderi ce-1 re
vin în conducerea partidului și sta
tului, iar poporului român noi reali
zări in dezvoltarea economico-socială a patriei socialiste.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul vizitei de prietenie pe care
o efectuează in Suedia la invitația
Partidului de Stinga-Comuniștii, o
delegație a Partidului Comunist
Român condusă de tovarășul Dumi
tru Popescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Delegația Partidului Comunist Ro
mân a avut convorbiri cu o delegație

a Partidului de Stinga-Comuniștii
din Suedia formată din Lars Werner,
președinte al partidului, Bertil Mabrink, vicepreședinte, Kennith Kvist,
secretar național, Lars Patterson și
Maud Sundquist, secretari ai C.C. al
partidului.
în cadrul convorbirilor s-a relevat
cursul ascendent al raporturilor de
prietenie, colaborare și solidaritate
dintre Partidul Comunist Român și
Partidul de Stinga-Comuniștii din
Suedia, la dezvoltarea cărora o con
tribuție deosebită au avut-o întâlni
rile și convorbirile rodnice dintre
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Lars
Werner. S-a subliniat hotărireq co
mună de a intensifica și extinde și
mai mult aceste raporturi, pe baza
stimei și respectului reciproc, a ega
lității depline, în interesul celor
două popoare, al prieteniei și coope
rării dintre România și Suedia, al
cauzei generale a progresului social,
a socialismului, destinderii, securi
tății și păcii internaționale. în ca
drul convorbirilor au fost abordate,
de asemenea, probleme ale situației
internaționale actuale.

Vizita delegației parlamentare române
în Zair
KINSHASA 12 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și a tovarășei
Elena Ceaușescu au fost transmise
un călduros mesaj de salut, împreu
nă cu cele mai bune urări de sănă
tate și fericire președintelui Repu
blicii Zair, Mobutu Șese Seko, și
doamnei Mobutu, precum și urări
de pace, progres și prosperitate po
porului zairez prieten.
In numele președintelui Republicii
Zair au fost exprimate cele mai ale
se mulțumiri pentru mesajul primit
și s-au transmis președintelui
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu cele mai călduroase și
prietenești urări de sănătate și feri
cire, împreupă cu urări de bunăsta
re și progres poporului român prie
ten.
A fost exprimată înalta apreciere
față de rolul remarcabil al președin
telui Nicolae Ceaușescu in aprofun
darea continuă a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre țările,
partidele și popoarele noastre. Apreciindu-se semnificația deosebită a
Înțelegerilor și acordurilor conveni
te cu prilejul întâlnirilor la nivel
înalt de la București și Kinshasa,
a fost relevată hotărârea autorități
lor zaireze de a acționa, in strînsă

conlucrare ou partea română, în di
recția aplicării în practică a acestor
înțelegeri.
A fost subliniată deosebita consi
derație de care se bucură in Africa
și pe alte continente politica exter
nă activă și constructivă a țării
noastre, inițiativele președintelui
Nicolae Cea/ușescu in vederea înce
tării cursei înarmărilor și treoerea
la dezarmare, în direcția eradicării
subdezvoltării, soluționării pașnice
a conflictelor, acțiunile susținute
întreprinse în sprijinul luptei juste
a popoarelor africane pentru lichi
darea deplină a colonialismului,
neocolonialismului, a politicii de
discriminare rasială, pentru dezvol
tarea lor liberă pe calea progresului
economico-social.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către Mpinga
Kasenda, prim-vicepreședinte al Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral al Mișcării Populare a Revolu
ției, a delegației parlamentare româ
ne, condusă de tovarășul Iosif Szasz,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.,
vicepreședinte al Marii Adunări
Naționale, care întreprinde o vizită
oficială de prietenie în această tară,
la invitația Consiliului Legislativ
din Zair.

După vizita în R.P, Chineză
a unei delegații a Sovietului
Suprem al U.R.S. S.

Încheierea campaniei
electorale în Brazilia

MOSCOVA 12 (Agerpres). La Mos
cova a avut loc ședința comună a
comisiilor pentru afaceri externe ale
Sovietului Suprem al U.R.S.S., in ca
drul căreia a fost prezentată infor
marea privind vizita efectuată în
R.P. Chineză de o delegație a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., relatează
agenția T.A.S.S.
în ședință s-a relevat utilitatea
convorbirilor care au avut loc intre
parlamentarii sovietici și cei chinezi.
Reluarea contactelor dintre organele
supreme și locale ale puterii de stat
din U.R.S.S. și China deschide noi
posibilități pentru îmbunătățirea re
lațiilor sovieto-chineze, se arată în
comunicatul ședinței.

BRASILIA 12 (Agerpres). — La
Rio de Janeiro, Sao Paulo. Porto
Alegre și in alte orașe braziliene au
luat sfirșit mitingurile electorale or
ganizate în perspectiva scrutinului
municipal ce va avea loc vineri în
țară. O dată închisă astfel campania
electorală, observatorii remarcă, im
portanța politică a acestor alegeri,
care vor testa, pentru prima dată
după 21 de ,ani de regim militar,
audienta pe care o au in rindul elec
toratului brazilian principalele forțe
politice, naționale. Cele cinci forma
țiuni politice mari sint Partidul Miș
carea Democratică Braziliană, Fron
tul Liberal, Partidul Democratic al
Oamenilor Muncii, Partidul Demo
cratic Social și Partidul Muncitoresc.

DAMASC 12 (Agerpres). - La Da
masc au început marți convorbirile
intre primul ministru al Siriei,
Abdel Rauf Al-Kassem, și primul
ministru al Iordaniei. Zeid Rifai,
sosit in vizită in capitala siriană.
Potrivit agenției S.A.N.A., citată de
agenția Reuter, cei doi premieri au
examinat căile de promovare a le
găturilor bilaterale și au trecut in
revistă probleme politice de interes
comun.
într-o declarație făcută la sosirea
sa la Damasc, Zeid Rifai și-a expri
mat speranța că vizita va contribui
la întărirea și dezvoltarea relațiilor
dintre Iordania și Siria.
Actualul dialog intre cei doi pre
mieri a fost precedat de alte două
runde de convorbiri desfășurate in
ultimele săptămîni la Riad sub
auspiciile unui Comitet de reconci
liere al Ligii Arabe.
BEIRUT 12 (Agerpres). — O pu
ternică explozie provocată de un
„autovehicul capcană" s-a produs
marți dimineața în fața clădirii din
estul Beirutului unde se desfășura
reuniunea săptămînală a conducerii
Frontului Libanez — coaliție a parti
delor creștine, informează agențiile
internaționale de presă. în timpul
atentatului, patru persoane. între
care doi militari, au fost ucise și
24 au fost rănite. Printre cei răniți
se află și președintele partidului Fa
langele Libaneze. Elie Karame, Edouard Honein, secretar general al
Frontului Libanez.
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres).
— Diplomatul britanic Marrak Goulding va prelua funcția de secretar
general adjunct al O.N.U. însărcinat
cu problemele Orientului Mijlociu,
informează agențiile internaționale
de presă, citind un purtător de cuvînt
al O.N.U.
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și de sesiunea jubiliară a organiza
ției mondiale. în timpul actualei se
siuni, un mare număr de șefi de stat
și de guvern, de trimiși speciali ai
acestora au pus in relief in inter
vențiile lor valoarea și actualitatea
Anului Internațional al Tineretului
ca manifestare menită să atragă atenția întregii comunități internațio
nale asupra cerințelor și preocupări
lor de astăzi și miine ale tinerei ge
nerații și asupra contribuției sale

cele cinci reuniuni regionale dedica
te acestui eveniment, dintre care cea
europeană a fost găzduită de Româ
nia, la Costinești, in septembrie 1983.
alte manifestări precum Conferința
mondială a comitetelor naționale
pentru A.I.T., de la București, din
septembrie a.c. — considerată ca un
moment de referință în procesul de
desfășurare a A.I.T. și de transpu
nere in viață a obiectivelor sale —
Congresul mondial al UNESCO

AZI SE DESCHID LUCRĂRILE CONFERINȚEI MONDIALE A 0. N. U.
PENTRU ANUL INTERNATIONAL AL TINERETULUI
preocupă tânăra generație de pe toate
meridianele.
Cele trei componente ale A.I.T.,
„Participare. Dezvoltare, Pace", sint
tot atâtea capitole esențiale de ana
liză și acțiune care vor reține aten
ția celor 159 de state membre ale
O.N.U., reprezentate la conferința
mondială. O dovadă elocventă a in
teresului major față de această am
plă și prestigioasă manifestare in
ternațională o constituie prezența
la conferință a unui mare număr de
miniștri pentru problemele tineretu
lui, de lideri ai unor organizații de
tineret, reprezentând toate zonele
geografice, de factori cu înaltă auto
ritate în materie de tineret din
numeroase țări ale lumii. Țara noas
tră este reprezentată la Conferința
mondială a O.N.U. pentru A.I.T. de
tovarășul Nicu Ceaușescu, primsecretar al C.C, al U.T.C., ministrul
pentru problemele tineretului, pre
ședintele Comitetului Consultativ al
O.N.U. pentru A.I.T.
La Națiunile Unite se constată .un
interes crescind față de Conferința
mondială O.N.U. pentru A.I.T., antici
pat în chip promițător de dezbaterile
generale ale forului plenar al O.N.U.

la eforturile de propășire națională,
la modelarea viitorului societății
umane.
în acest cadru, s-au făcut nu
meroase aprecieri elogioase la adresa
inițiativei românești de includere pe
agenda Națiunilor Unite a problema
ticii tineretului, de proclamare și
marcare a A.I.T., care a avut o pro
fundă rezonantă în rindul tuturor
statelor membre ale O.N.U., al in
stituțiilor specializate ale Națiunilor
Unite, al organizațiilor de tineret,
al maselor de tineri din întreaga
lume.
Actuala Conferință mondială a
O.N.U. pentru A.I.T. — considerată
la O.N.U. ca un eveniment politic
unic in cronica activităților de patru
decenii ale O.N.U., în sensul că este
cea dintâi reuniune mondială cu par
ticipare guvernamentală consacrată
problematicii specifice a tineretului
— a fost precedată de o amplă fază
pregătitoare desfășurată în perioada
1981—1985. perioadă în care un rol
decisiv l-a avut Comitetul Consulta
tiv al O.N.U. pentru A.I.T., a cărei
președinție este deținută de tovarășul
Nicu Ceaușescu.
în multitudinea manifestărilor con
sacrate A.I.T. se cuvin a fi relevate

privind tineretul (Barcelona, Iunie
1985), care au constituit jaloane de
finitorii în promovarea mesajului
care animă ansamblul activităților
organizate sub egida Anului Inter
național al Tineretului. La aceste
acțiuni se adaugă variatele activități
întreprinse la nivel local și național
de cele 158 de comitete naționale și
structuri similare, create special pen
tru A.I.T. în cvasitotalitatea statelor
lumii, numeroasele manifestări na
ționale și internaționale ale tineretu
lui, inspirate de deviza A.I.T., meni
te să canalizeze energia și entuzias
mul inepuizabil, facultățile creatoare
ale tinerilor, atit în direcția înfăp
tuirii unor programe de dezvoltare
națională, cit și în domeniul impli
cării mai active și responsabile a ti
nerei generații Ia soluționarea ma
rilor probleme ale contemporanei
tății.
In atenția Conferinței mondiale a
O.N.U. pentru A.I.T. se află, ca do
cument de referință fundamental,
proiectul de „linii directoare pentru
programe de viitor în domeniul tine
retului și urmărirea punerii lor în
aplicare", elaborat și adoptat prin

Seimul a validat rezultatele alege
rilor in organul suprem al puterii de
stat, a ales comisiile organului legis
lativ suprem și a rezolvat alte pro
bleme legate de funcționarea sa.
Seimul a aprobat, de asemenea,
componenta noului guvern, prezentat
de președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, Zbigniew
Messner.

Pentru extinderea cooperării
în curs de dezvoltare
între
Deschiderea conferinței de la Harare
HARARE 12 (Agerpres). — La
tual acceptabile, a raporturilor în
Harare s-au deschis lucrările unei
tre statele in curs de dezvoltare, cu
reuniuni internaționale consacrate
atît mai necesare dacă se au in ve
întăririi raporturilor economico-codere situația de interdependență
merciale între statele în curs de
existentă în lumea contemporană,
dezvoltare — „Conferința asupra co
experiențele lor comune, obiectivul
operării Sud—Sud 1985“, convocată
final al propășirii generale și edifi
sub auspieiile Fundației pentru lu
cării unei noi ordini economice in
mea a treia și a guvernului Zimbab
ternaționale. Conferința — prima reu
wean, la care participă delegați din
niune de acest gen din Africa —
aproape 60 de țări.
este cea de-a treia convocată din
în cuvîntul inaugural, primul mi
inițiativa Fundației pentru lumea a
nistru al țării-gazdă, Robert Mu
treia. Precedentele reuniuni au avut
gabe, a subliniat imperativul extin
loc în R.P. Chineză, în 1983, și Co
derii și diversificării, pe baze mulumbia, în 1984.
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PRIMIRE LA BELGRAD. Pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C.I.,
Vidoie Jarkovici, l-a primit pe
Grișa Filipov. membru al Biroului
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
R.P. Bulgaria. U.C.I. și P.C.B. sint
gata să promoveze pe mai departe
cooperarea lor pentru a contribui
pe această cale la dezvoltarea lar
gă a relațiilor și colaborării dintre
cele două țări vecine, s-a arătat
Icu acest prilej. De asemenea, la
Belgrad, au avut loc convorbiri în
tre Milka Planinț. președintele
Consiliului Executiv Federal al
I R.S.F.I., și Grișa Filipov..
ÎNTREVEDERI LA CARACAS.
în cursul convorbirilor de la Cara
cas dintre președintele Venezuelei,
Jaime Lusinchi, și premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze,
IZhao Ziyang, a avut loc un schimb
de vederi asupra situației interna
ționale și relațiilor bilaterale. Zhao
Ziyang a arătat că R. P. Chineză
și țările, din America Latină au
interese comune în ce privește pa
cea și dezvoltarea, două probleme
I fundamentale care privesc viitorul
omenirii.
'
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EXPERIENȚE
LA
BORDUL
COMPLEXULUI SPAȚIAL SOVIETIC. După cum transmite agen
ția T.A.S.S., cosmonauții Vladimir
|__ Vasiutin, Viktor Savinîh și Alek

I

Ca făuritor nemijlocit al lumii de mîine, tineretul este profund
interesat să participe activ și responsabil la dezbaterea și soluționarea
tuturor problemelor de care depinde asigurarea viitorului său de pace,
de progres și bunăstare.
NICOLAE CEAUȘESCU
constructive desfășurate de-a lun
gul a două decenii de țara noastră,
personal de șeful statului român,
pentru promovarea și dezvoltarea
cooperării internaționale in proble
mele tinerei generații, pentru îmbu
nătățirea condiției economice și so
ciale a acesteia, pentru conștienti
zarea și stimularea factorilor avind
competențe și responsabilități in do
meniul tineretului, în scopul solu
ționării adecvate a problemelor care

liului de Stat. De asemenea, la ce
rerea sa. Stefan Olszowski a fost
eliberat din funcția de membru al
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.
Plenara l-a numit pe Marian Woz
niak, membru al Biroului Politic al
C.C. al P.M.U.P., prim-secretar al
Comitetului Varșovia al P.M.U.P.,
în funcția de secretar al C.C., infor
mează agenția P.A.P.

Ședința Seimului R.P. Polone
VARȘOVIA 12 (Agerpres). — La
Varșovia s-au deschis lucrările celei
de-a doua ședințe a Seimului R. P.
Polone, al celei de-a 9-a legislaturi.
La lucrări participă Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P., președintele Consiliului de
Stat al R.P. Polone, alți conducători
de partid și de stat polonezi.

ENTI1LE DE PRESA
( M IM pe scurt

pentru afirmarea aspirațiilor tiimi generații de pretutindeni

La 13 noiembrie, Ia sediul din
New York al O.N.U., se deschide
Conferința mondială a Națiunilor
Unite pentru Anul Internațional al
Tineretului, eveniment politic de
prim rang care are loc in perioada
celei de a 40-a sesiuni a Adunării
Generale a O.N.U. Această impor
tantă manifestare internațională își
are originea in cunoscuta și presti
gioasa propunere a României la Na
țiunile Unite, întreprinsă la inițiativa
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind proclamarea și marcarea in
1985 a Anului Internațional al Ti
neretului, sub generoasa și mobili
zatoarea deviză „Participare, Dez
voltare, Pace". Autor al unei con
cepții novatoare, originale, străbă
tută de un autentic umanism, pri
vind locul și rolul deosebit de im->
portant al tinerei generații in socie
tatea românească, in participarea ei
nemijlocită Ia înălțarea patriei noas
tre pe noi culmi de civilizație și
progres, la organizarea și conducerea
întregii vieți sociale, președintele
Nicolae Ceaușescu are în același
timp meritul istoric de a fi proiectat
într-o largă viziune internațională o
valoroasă experiență națională in
abordarea și soluționarea in chip fe
ricit a multiplelor și complexelor
probleme specifice tinerei generații
prin garantarea și asigurarea exerci
tării efective a drepturilor funda
mentale ale tinerilor, la muncă,
educație, cultură, informație, la par
ticiparea plenară în examinarea, re
zolvarea și conducerea treburilor so
cietății.
Semnificativ în acest sens este
faptul că încă în 1965 România a
realizat o operă de pionierat pe
plan mondial prin inițierea adoptării
celui dintâi document programatic
din analele O.N.U., cu privire la ne
cesitatea educării tinerei generații in
spiritul înaltelor idealuri de pace,
respect reciproc și înțelegere între
popoare.
Conferința mondială a O.N.U. pen
tru A.I.T., care se deschide miercuri,
constituie astfel o strălucită încunu
nare a unei activități stăruitoare și

Plenara C. C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 12 (Agerpres). — La
Varșovia a avut loc plenara C.C. al
P.M.U.P., ale cărei lucrări s-au des
fășurat sub președinția lui Wojciech
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P. Plenara a satisfăcut cere
rea lui Kazimierz Barcikowskj de a
fi eliberat din funcția de secretar al
C.C., în legătură cu alegerea sa in
calitate de vicepreședinte al Consi-
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Anul Internațional
al Tineretului
1985

VARȘOVIA

consens de Comitetul Consultativ al
O.N.U. pentru A.I.T.
Acest document, de valoare pro
gramatică. se constituie intr-o stra
tegie cuprinzătoare, cu obiective pe
termen mediu și de perspectivă, care
tratează aspecte prioritare ale condi
ției tinerei generații, cu sublinierea
nevoilor specifice ale tinerilor din
țările în curs de dezvoltare, propunind guvernelor. Organizației Națiu
nilor Unite, organizațiilor de tineret
o suită de recomandări concrete a
căror finalitate o reprezintă asigura
rea participării nemijlocite a tinerei
generații la transpunerea în viață a
unor programe naționale și interna
ționale, care să ducă la îmbunătă
țirea substanțială a statutului tinerei
generații, la sporirea contribuției
sale la promovarea păcii și secu
rității in lume, la edificarea unei noi
ordini mondiale, la făurirea unei
Jumi mai bune și mai drepte.
Reflectând aceste opțiuni majore,
comisia a treia a Adunării Gene
rale, care a acționat ca organism de
lucru al Conferinței mondiale a
O.N.U. pentru A.I.T., a aprobat și re
comandat. prin consens, un impor
tant și cuprinzător proiect de rezolu
ție — elaborat de România, la care
s-au raliat, în calitate de coautoare,
un număr de 97 de state — in ter
menii căruia Adunarea Generală a
O.N.U., acționind in calitate de Con
ferință mondială a O.N.U. pentru
Anul Internațional al Tineretului,
urmează să aprobe liniile directoare
elaborate și adoptate de Comitetul
Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T.
și să consacre definitiv valoarea
practică, prezentă și de perspectivă
a acestui document de referință, care
sintetizează concluziile și orientările
esențiale formulate de Comitetul
Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T.
ce se vor afla în centrul dezbaterilor
Conferinței mondiale a O.N.U. pen
tru Anul Internațional al Tineretului.

Nicolae CHILIE
Națiunile Unite

O

operării bilaterale, examinindu-se
modul in care s-a realizat progra
mul de schimburi pe anul 1985 și
elaborindu-se programul pentru
perioada anilor următori. S-a pro
cedat, de asemenea, la un schimb
de opinii in probleme internațio
nale de interes comun.

sandr Volkov își continuă activita
tea la bordul complexului spațial
„Saliut-7“ — „Soiuz T-14“ — „Cosmos-1686“. In ultimele zile, echipa
jul a efectuat o serie de experi
mente cuprinzind aprecieri asupra
eficienței bateriilor solare, punerea
la punct a unor noi aparate, deter
minarea caracteristicilor dinamice
ale stafiei științifice cuplate cu două
nave cosmice. Ziua de marți a fost
consacrată in principal studierii
unor probleme ale mediului am
biant. Sistemele de bord ale com
plexului funcționează normal.

ORGANELE DE RESORT ALE
R.P.I). COREENE au hotărit să
permită întoarcerea in țară a mem
brilor echipajului unui vas japonez
de pescuit pătruns ilegal in zona de
frontieră militară a R.P.D.C. și care
trebuiau să fie sancționați pentru
acțiunea lor — informează agenția
A.C.T.C. Vasul s-a scufundat, dar
membrii echipajului au fost salvați,
precizează sursa citată. Organele
japoneze trebuie să adopte măsurile
necesare pentru a nu permite re
petarea in viitor a unor asemenea
acte, relevă A.C.T.C.

LA NOVI SAD — informează
agenția Taniug — a fost prezentat
publicului volumul „Istoria Uniunii
Comuniștilor din Iugoslavia", lu
crare realizată de aproape 70 de
specialiști din țară.

ACORD DE RECONCILIERE. O
delegație guvernamentală din Ciad,
condusă de ministrul afacerilor externe, Goura Lassou, si reprezen
tanți ai unui, grup de opoziție —
Comitetul de acțiune și de coordonare al Consiliului Democratic
Revoluționar — au semnat, la Libreville, in prezența președintelui
Gabonului, Omar Bongo, un acord
de reconciliere. Documentul pre
vede o amnistie generală pentru
toți refugiații și exilații politici,
eliberarea imediată a deținuților
politici și a prizonierilor de război
aparținînd diferitelor organizații ale
opoziției din momentul aderării lor
Ia prezentul acord, ca și organi
zarea în Ciad a unui referendum
în vederea adoptării unei constituții. transmite
agenția
France

CONVORBIRI CHINO — INDIE
NE. La Delhi s-a încheiat o nouă
rundă a convorbirilor dintre repre
zentanții oficiali ai guvernelor In
diei și R. P. Chineze, în cadrul
căreia părțile au reafirmat dorința
comună de a dezvolta relațiile prie
tenești dintre cele două țări și de a
continua' eforturile în vederea gă
sirii cit mai curînd a unei soluții
în problema de frontieră — rela
tează agenția China Nouă. A fost
realizat un schimb de păreri in
problemele schimburilor culturale,
științifice și tehnologice și ale co-
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Rasiștii de la Pretoria intensifică represiunile
împotriva populației majoritare
©

Noi victime în rindul demonstranților @ 1,5 milioane
muncitori de culoare amenințați cu concedierea

PRETORIA 12 (Agerpres). — încă
două femei de culoare au fost ucise
de forțele politiei din Africa de
Sud, in acțiunea de reprimare a de
monstrațiilor de protest împotriva
politicii de apartheid promovată de
regimul de la Pretoria — relatează
agențiile United Press International
și France Presse. La nord de Cape
town și în jurul Pretoriei mai multe
persoane au fost rănite, iar 25 de
demonstranți au fost arestați. Agen
ția U.P.I. precizează că recrudescen
ța tulburărilor a fost declanșată și
de anunțarea iminentei concedierii
unui număr de 1,5 milioane munci
tori de culoare imigranți, angajați in
diverse întreprinderi din R.S.A., ca
răspuns la presiunile exercitate asupra regimului rasist sud-african,
de a renunța la politica sa repre
sivă.

*

WELLINGTON 12 (Agerpres). —
Guvernul Noii Zeelande a anunțat

impunerea unor sancțiuni economice
limitate împotriva regimului sud-african, pentru a-1 determina să re
nunțe la politica de apartheid și dis
criminare rasială, informează agen
țiile Associated Press și France
Presse.
Premierul David Lange a preci
zat, în acest sens, că sint interzise
importurile sud-africane de piese de
aur (krugerrand). Se introduce, de
asemenea, embargoul asupra vînzarii sau reexportării către R.S.A. a
echipamentelor computerizate, a ar
melor, munițiilor sau vehiculelor
militare.
David Lange a precizat că aceste
măsuri — adoptate in conformitate
cu recomandările recentei conferințe
la nivel înalt a Commonwealth-ului
— vor fi „considerabil înăsprite"
dacă în Africa de Sud nu se înre
gistrează progrese în direcția elimi
nării politicii de apartheid a regi
mului de la Pretoria.

Demonstrație antirasială la Londra
LONDRA 12 (Agerpres). — Circa
2 000 de persoane, in majoritate de
culoare, au participat la o demon
strație pașnică organizată la Londra
în semn de protest față de acțiunile
represive ale politiei in cursul inci
dentelor care au avut loc în urmă
cu șase săptămîni în districtele Brix
ton și Tottenham ale capitalei brita
nice. Demonstranții purtau pancarte
pe care scria : „Dreptate pentru

populația de culoare din Marea Britanie !“, „Nu — discriminării ra
siale !“.
Participanții, care au plecat din
Brixton, indreptîndu-se spre Hyde
Park, în centrul Londrei, au trimis
o petiție premierului Margaret That
cher cerînd inițierea unei anchete
publice asupra incidentelor respecti
ve. arată agențiile internaționale de
presă.

Scrisoarea președintelui Republicii Nicaragua
adresată țărilor Grupului de la Contadora
MANAGUA 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua. Da
niel Ortega Saavedra, a precizat, în
tr-o scrisoare adresată țărilor mem
bre ale Grupului de la Contadora. că
tara sa acceptă unele dintre angaja
mentele cuprinse în noua versiune a
Tratatului de pace și cooperare in
America Centrală, dar apreciază ca
„inacceptabile" alte prevederi ale
acestuia. în scrisoarea .adresată ofi
cialităților din Columbia, Mexic,
Panama și Venezuela, șeful statului
nicaraguan a precizat că nu poate
să semneze tratatul în versiunea ac
tuală atît timp cît nu sint realizate
condițiile care să garanteze secu
ritatea națională a Republicii Ni
caragua.
MANAGUA 12 (Agerpres). — în
tr-o alocuțiune televizată, președin
tele Republicii Nicaragua. Daniel
Ortega Saavedra, a reafirmat dis

poziția tării sale de a iniția convor
biri cu S.U.A. in vederea normali
zării relațiilor bilaterale. Totodată,
șeful statului nicaraguan a respins
categoric orice formă de dialog cu
forțele contrarevoluționare, subliniind
că va fi continuată lupta pină la în
frângerea lor definitivă — relevă agenția Prensa Latina.

Ministerul Apărării din Nicaragua ■
a anunțat oficial că 30 de membri ai
forțelor armate naționale au căzut in
luptele date împotriva forțelor con
trarevoluționare. care urmăreau să
preia controlul asupra unui sector al
șoselei naționale ce face legătura in
tre regiunile din estul și vestul țării
— transmite agenția Prensa Latina.
Principalele schimburi de focuri au
avut loc in zona portului fluvial
Rama, din departamentul Zelaya. S-a
precizat că atacul forțelor contrare
voluționare a fost respins.
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