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IN ACEASTĂ ULTIMĂ LUNĂ A ANULUI ȘI A CMAUJUJI, IN TOATE 
ÎNTREPRINDERILE §1 RAMURILE ACTIVITATE INTENSĂ PENTRU

In concordanță cu noile obiective strategice, cer
cetarea științifică și tehnologică, precum și învățămîntul 
trebuie să fie în primele rinduri în desfășurarea întregu
lui proces revoluționar în noua etapă de dezvoltare a 
tării

NICOLAE CEAUȘESCU

îndeplinirea integrală a planului pe acest an, 
buna pregătire a producției anului viituri

Am intrat in luna decembrie, uiți* 
ma Tună a acestui an. a actualului 
cincinal. O perioadă de timn relativ 
scurtă, dominată insă de sarcini si 
obiective mobilizatoare vizind în
cheierea cu rezultate cit mai bune 
a olanului ne acest an st ne între
gul cincinal si pregătirea temeinică 
a activității economice din anul 
viitor — primul an al noului cinci
nal 1986—1990. care marchează, po
trivit hotărîrilor Congresului al 
XlII-lea al partidului, intrarea tării 
noastre într-o etapă nouă, superioa
ră. a dezvoltării economico-sociale.

Evidențiind cu putere aceste ce
rințe majore, deosebit de importan-, 
te. la plenara C.C. al P.C.R. din 
13—14 noiembrie tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU a subliniat : 
„Este necesar să acționăm cu toată 
hotărirea. in următoarele zile sau 
săptămini. pentru realizarea in cele 
mai bune condiții a planului pe 
acest an. în același timp, este nece
sar să intensificăm pregătirea temei
nică pentru trecerea in bune condi
ții, încă din prima zi a anului viitor, 
la realizarea planului De 1986, a ho- 
tăririlor Congresului al XlII-lea al 
partidului**.

în spiritul exigentelor formulate de 
secretarul general al partidului, nu 
există acum sarcină mai importantă 
pentru colectivele de întreprinderi, 
pentru oamenii muncii d*n toate ra
murile economiei naționale decit 
aceea de a acționa cu abnegație, cu

spirit de răspundere revoluționar 
pentru ca fiecare Zi din luna decem
brie să fie tot mai rodnică, tot mai 
bogata in împliniri, șă se caracteri
zeze prin fante de muncă excepțio
nale. prin rezultate superioare in 
realizarea producției fizice , si a ex
portului. în accelerarea ritmului, de 
lucru pe șantiere, in ridicarea pe 
toate căile a eficientei economice — 
aceasta fiind o condiție esențială 
pentru trecerea, cu succes la reali
zarea olanului pe primul an al nou
lui cincinal.

Este cit se poate de evident că 
energiile creatoare ale colectivelor 
muncitorești din toate unitățile eco
nomice — atiț din ramurile indus
triei extractive. Cit si din cele pre
lucrătoare — trebuie să fie si mai 
puternic concentrate in aceste zile 
asupra îndeplinirii integrale, la toate 
sortimentele, a planului la producția 
fizică. Mari răspunderi revin in 
această privință oamenilor muncii 
din unitățile miniere, petroliere si 
din alte ramuri cu sarcini deosebite 
în dezvoltarea bazei energetice și de 
materii prime a tării. Datoria lor de 
căpetenie este de a munci, fără pre
get pentru creșterea producției de 
cărbune, titei. minereuri si alte ma
terii prime absolut necesare econo
miei naționale. Deosebit de impor
tant este, totodată, ca in centralele 
electrice și. îndeosebi, in cele pe 
cărbune, să se acționeze cu fermi
tate și răspundere pentru funcționa

rea instalațiilor la capacitatea stabi
lită. pentru respectarea Cu strictete 
a ordinii și disciplinei în muncă, a 
regimului de lucru militarizat, spre 
a se asigura energia electrică nece» 
sară desfășurării în bune condiții a 
activității economice si sociale. Con
comitent. in unitățile din toate sec
toarele este necesar să se aplice ri
guros programele privind asigurarea 
unui consum rational, echilibrat de 
energie electrică pe toată durata zilei 
de muncă si economisirea severă a 
resurselor energetice.

Planul este lege si el trebuie înde
plinit integral, la toate sortimentele, 
în fiecare unitate economică ! Nici 
un moment nu trebuie să se piardă 
din vedere că fiecare produs are o des
tinație precisă in mecanismul echili
brat al dezvoltării economiei națio
nale și. ca atare, fabricarea lui in 
cantitățile prevăzute este imperios 
necesară. Sub nici un motiv nu se 
poate considera că dacă centrala, 
ministerul, municipiul sau orașul isi 
îndeplinesc Pe ansamblu sarcinile 
stabilite, răminerile in urmă din 
unele unități pot fi compensate prin 
depășirile ce le obțin alte întreprin
deri. Tocmai de aceea, cu atît mai 
mult în unitățile cu restante la un 
produs sau altul, este necesar ca 
acum întreaga activitate să fie temei
nic organizată, pentru ca răminerile 
în urmă să fie grabnic recuperate, 
pentru ca zi de zi să se obțină rezul

tate superioare tn realizarea planu
lui la producția fizică.

în strinsă concordanță cu cerințele 
majore ale economiei naționale-, ale 
dezvoltării generale ă tării, o aten
ție prioritară trebuie să se acorde 
în această perioadă realizării planu
lui la export, onorării în avans si 
la un inalt nivel calitativ a contrac
telor încheiate cu partenerii externi. 
Practic, ăsa cum a indicat condu
cerea partidului, toate contractele cu 
termene de livrare în acest an tre
buie onorate pină la 15 decembrie, 
urmind ca în a doua jumătate a acest- 
tei luni să se treacă efectiv Ia fabri
carea de produse pentru export con
tractate pentru primele luni ale. anu
lui 1986. Experiența si rezultatele ob
ținute de colectivele dintr-un șir de 
întreprinderi demonstrează că este 
pe deplin posibilă realizarea acestui 
obiectiv.

Eforturile pentru îndeplinirea in
tegrală a planului la producția fizi
că si export trebuie să se împleteas
că. în toate întreprinderile, cu pre
ocuparea statornică pentru creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii, pentru ridicarea continuă a 
nivelului tehnic si calitativ al produ
selor, pentru reducerea mai substan
țială a consumurilor de materii pri-

Mircea ANGF.LESCU
(Continuare in pag. a II-a)

PROBLEMĂ 
DE MAXIMĂ

ÎNSEMNĂTATE, PREOCUPARE 
DE MAXIMĂ RĂSPUNDERE

Pentru a asigura economiei energia necesara
MAI MULT CĂRBUNE ȘI NUMAI DE BUNĂ 

CALITATE TERMOCENTRALELOR!
Sint cunoscute măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv al 

C.C. al P.C.R.. in ședința din 17 octombrie a.c., in vederea îmbunătățirii 
radicale a întregii activități din sectorul energetic, domeniu de maximă 
importanță pentru economia națională. Toți energeticienii sint chemați 
să acționeze cu toată răspunderea, cu spirit de dăruire pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor mobilizatoare ce Ie revin in vederea asigu
rării energiei electrice atît de necesare desfășurării în bune condiții a 
vieții economico-sociale. Așa cum sublinia secretarul general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la recenta plenară a C.C. al P.C.R. : 
„Este necesar să luăm toate măsurile pentru realizarea in cele mai bune 
condiții a programului energetic, pentru buna funcționare a centralelor 
electrice, și îndeosebi a celor pe cărbune**.

Așadar, oamenilor muncii din centralele electrice pe cărbune le revine 
sarcina de a asigura exploatarea tuturor agregatelor energețice la parame
trii superiori. Fără îndoială că funcționarea centralelor la capacitatea 
planificată depinde nemijlocit de livrarea ritmică a cantităților pro
gramate de cărbune, cu o putere calorică corespunzătoare.

Ancheta de astăzi, întreprinsă in termocentralele pe cărbune Mintia- 
Deva, Ișalnița, Doicești și Oradea, iși propune să prezinte aspecte privind 
cantitatea și calitatea cărbunelui livrat de către mineri energeticienilo-r.
(Continuare în pag. a II-a)

în primăvara acestui an, 
undeva pe cîmpul dintre 
Mizil și Boldești-Grădis- 
tea, am stat de vorbă cu 
un om — aflat într-o 
pauză lingă un grup de 
tractoare — care ne-a ex
plicat amănunțit, cu rigoa
re științifică, problemele

cunoscuți ca „băieții cu 
băști albastre" și care 
sint astăzi in pragul pen
siei, veterani ai lucrării 
pămintului, pină la cei mai 
tineri, unii abia ieșiți de 
pe băncile școlii, există 
multi în agricultura noas

cronicile de campanie pu
blicate în ziarul nostru 
în această primăvară — 
duc de fapt greul muncii 
in agricultură, se află tot
deauna in prjmele rinduri 
ale bătăliei pentru recolta 
țării.

mult din punct de vedere 
al pregătirii profesionale a 
mecanizatorilor. Sint foar
te mulți mecanizatori ase
meni celui de care vor
beam la începutul acestor 
rinduri, precum sint și oa
meni a căror pregătire

care se puneau atunci pen
tru 
mînțarea 
pămint 
putea fi 
natorul : 
trebuie 
bele de

si insă- 
teren cu 
ce abia 

cu combi- 
ce distantă 

boa-

pregătirea 
unui 

clisos, 
lucrat 

la 
distribuite 

porumb pe rîndul
de semănătură pentru a 
asigura densitatea stabili
tă. adîncimea de încorpo
rare a seminței, cu 2—5 
cm mai la suprafață decit
pe solurile obișnuite, er- 
bicidul oe se administrea
ză pentru combaterea bu
ruienilor soecifice terenu
rilor cu exces de umidita
te etc., etc. Ne-a impre
sionat precizia cu care 
așeza fiecare explicație, 
fiecare detaliu la locul 
lor. clar, competent, in-

„MINERII PÎINII“
— mecanizatorii din agricultura, 

mai temeinic pregătiți politic 
și profesional, mai puternic angajați 

în realizarea de producții mari

ginerește.
îi mulțumim ingineru

lui pentru explicații, dar 
el... protestează : „Nu. nu 
sint inginer, sint mecani
zator".

Asemenea 
fie dintre 
pătruns in

mecanizatori, 
cei ce au 
satul româ

nesc cu decenii în urmă.

tră. Oameni cu nivel de 
pregătire complexă., care 
nu sint pur și simplu 
conducători do tractor ce 
știu doar să învirtească 
volanul sau să apese pe 
maneta de acționate a 
dispozitivului hidraulic, ci 
oameni cu serioase cu
noștințe tehnice, agricul
tori cu știința lucrării com
plexe a pămintului. Ei. 
acești „mineri ai piinii" — 
cum au fost numiți în

Nu numai prin răspun
derea și rolul pe care ii 
au în realizarea producții
lor agricole. ci și prin ni
velul cunoștințelor agro
tehnice, politice și eco- 
nomico-socials mecaniza
torii reprezintă detașa
mentul de frunte al țără
nimii, chemat a fi purtă
torul progresului in satul 
românesc.

Complexitatea muncii în 
agricultură cere mereu mai

este încă limitată, sub ni
velul pe care il reclamă 
exigențele actuale ale 
muncii în agricultură. Sub
liniem adesea că specialis
tul, inginerul agronom să 
fie prezent, să indrume și 
să controleze munca meca
nizatorilor la arat și semă
nat. la întreținerea cultu
rilor, la recoltare. Ceea ce 
este firesc. Nefiresc este 
însă ca, chiar în cazul 
executării unor operațiuni

simple, să fie nevoie de 
îndrumare și supraveghe
re. Exigențele agriculturii 
noastre de astăzi impun ca 
toți mecanizatorii să aibă 
un inalt simț al datoriei, 
un grad de pregătire pro
fesională și o experiență 
care să le îngăduie ca ei 
inșiși să fiecapâbili să ac
ționeze la nivelul calitativ 
cerut. in conformitate 
strictă cu tehnologiile spe
cifice fiecărei parcele pe 
care o lucrează. Participa
rea efectivă a mecanizato
rului la desfășurarea . pro
cesului producției agricole, 
presupune mai mult decit 
a transpune cu exactitate 
,în teren dispozițiile de na
tură tehnică stabilite prin 
ordinele de lucru inminate 
de către inginerii agro
nomi. Mecanizatorul tre
buie să fie în măsură să-și 
organizeze în asemenea, 
mod munca incit să asigu
re folosirea cu randament 
maxim a tractorului și ma
șinilor agricole, astfel ca 
pretutindeni ’ lucrarea pă
mintului să se facă la co
tele exigenței celei măi 
înalte.

Pentru aceasta insă, tre
buie să se producă îmbu
nătățiri substanțiale de

___________ Iosif POP 
(Continuare în pag. a Ill-a)

Lucrările Congresului științei și invățămintului, des
fășurate în lumina mogistralei cuvintări a secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
o concluziilor formulate in cuvintarea tovarășei 
acodemician doctor inginer Elena Ceaușescu, se 

de lucru 
cercetării 

toate

program 
domeniul

constituie intr-un mobilizator 
pentru oamenii muncii din 
științifice și al invățămintului românesc de 
gradele. Orientările noi. sarcinile și îndemnurile for
mulate in acest larg forum democratic, documentele 
adoptate jalonează întreaga activitate din domeniul 
științei și învățămintului pe perioada cincinalului 1986- 
1990 și, in perspectivă, pină la începutul mileniului al 
lll-lda. Conferind acestor sectpore un rol primordial 
in dezvoltarea intensivă și in realizarea unei calități 
superioare în toate sectoarele vieții sociaLeconomice 
si culturale din România socialistă, documentele con

gresului solicită contribuția creatoare a tuturor celor 
chemați să valorifice in viața societății, în formarea 
personalității tinerilor, cele mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, ale cunoașterii umane în general. Tocmai 
de aceea, cercetătorii, cadrele didactice de pe între
gul cuprins al țării se regăsesc în hotărirea unanimă 
de a-și spori participcrea la promovarea progresului 
științific și tehnic în toate ramurile de activitate, la 
formarea noilor generații in lumina idealurilor supre
me ale poporului român.

In qncheta social-politică de astăzi a „Scinteii”, pre
zentăm citeva opinii, acțiuni practice și angajamente 
ale lucrătorilor din cercetare și invățămînt, în legătură 
cu măsurile ce se întreprind pentru înfăptuirea sarci
nilor insuflețitorului și mobilizatorului program adoptat 
de Congresul științei și invățămintului.

Roadele cercetării - cit mai rapid 
aplicate în producție

Dr. loan Brînduș, secretar știin
țific al Institutului central de fizică : 
Cu largă rezonantă ih conștiința 
noastră, ă tuturor celor care ne 
desfășurăm activitatea pe tărimul 
cercetării științifice, deosebit de 
semnificativă, din multitudinea ideilor generoase exprimate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de la tribu
na recentului forum, mi se pare cea 
a necesității stringente de a se pro
mova cu tot curajul noul, inițiativa 
creatoare, de a se da dovadă de în
drăzneală și cutezanță revoluționa
ră în implementarea celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii. Este 
știut că, prin esența ei, știința con
stituie unul din procesele cele mai 
revoluționare în lupta de afirmare 
a noului. Ea este sursa noilor teh
nologii, dar și fondul de cunoaștere, 
cu ajutorul căruia se pot explora 
posibilitățile de viitor ale dezvoltă
rii țării. Și tocmai de aceea, a lucra 
ca revoluționar în știință, așa cum 
ne-o cere secretarul general al par
tidului, presupune pentru toți sluji
torii științei abordarea cu curaj a

noului științific și tehnologic, acțio
narea cu consecvență și tenacitate 
astfel incit roadele gindirii, ale 
imaginației, ale muncii de cercetare 
să-și găsească cit mai repede apli
cații practice.

Fizicii, domeniu în care îmi des
fășor activitatea, i-au revenit și îi 
revin, în continuare, răspunderi 
deosebite, ea fiind una dintre cele 
mai revoluționare domenii ale ști-

important pe care 
in cadrul stiintei 
de o parte. din

intei. Rolul 
îl are ea 
decurge. ne _  _ ____
conținutul și statutul său de ramură 
care descoperă și stabilește legități 
și furnizează informații științifice 
necesare apariției sau dezvoltării 
altor științe fundamentale, iar pe 
de altă parte, din faptul că fizica a 
stat și . va sta și de aici înainte la 
baza constituirii unor științe tehni
ce, așa cum sint electronica, ingine
ria nucleară, aerodinamica, ingine
ria microstructurilor sau a unor 
tehnici și tehnologii de mare randa
ment, productivitate și competitivi
tate, denumite, inițial, neconvențio

nale. Ne angajăm ca in domeniul 
fizicii și energiei nucleare să reali
zăm pentru toate tehnologiile și 
prototipurile pe care le vom omolo
ga in etapele următoare perfor
manțele existente pe plan interna
țional, iar pentru multe din acestea 
să asigurăm statutul de .premieră 
mondială". Sîntem hotăriți ca la un 
asemenea nivel de exigentă si com
petentă să concretizăm orientările si 
sarcinile trasate de secretarul gene
ral al partidului referitoare la pro
ducerea combustibilului nuclear si a 
echipamentelor pentru centralele 
nuclearo-electrice..

Prof. dr. Traian Sălăgean, membru 
corespondent al Academiei : Necesi
tatea aplicării cu operativitate 
în producție a tehnologiilor avan
sate. a unor produse si materiale 
noi. cu caracteristici superioare, 
puse la punct de cercetarea știin
țifică românească, a fost din nou re
liefată în cuvintarea secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recentul fo
rum al științei și invățămintului. 
Acesta este aspectul asupra căruia
(Continuare în pag. a IlI-a)

întreprinderea „Electrocentrale" din Zalău. Camera centrală de comandă înregistrează primele cantități de abur 
tehnologic furnizat platformei industriale a orașului de către noua capacitate pusă zilele acestea în funcțiune, și 
' ; 1 . ■ > . anume - cazanul de abur de 120 tone pe oră Foto : E. Dichiseanu

MENIREA STIINTEI. A OAMENILOR DE STIINTĂ 
- a milita pentru pace, dezarmare, 
pentru bunăstarea și fericirea omului

In cuvintarea rostită la Congresul 
științei și invățămintului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus, incă o 
dată, in lumină, in virtutea legătu
rii dialectice intre politica internă 
și cea externă a partidului și statu
lui. adevărul, dovedit de viața insăși. 
că traducerea in fapt a mărețe
lor planuri și programe de inălțare 
continuă a patriei pe noi trepte ale 
progresului și civilizației, de înflo
rire a științei, invățămintului și 
culturii este posibilă numai in con
diții de pace, înțelegere și colabo
rare internațională. Numai in con
diții de pace, poporul român — ca 
și toate celelalte popoare ale lumii 
— iși poate pune in valoare' poten
țialul creator, iși poate concentra 
energia și strădaniile în direcția 
propășirii economice și sociale, 
creșterii bunăstării, a subliniat se
cretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, reafirmind că, 
in actualele imprejurări, cind în
cordarea din situația internațională 
a atins un grad tară precedent, cind 
se menține și crește pericolul unui 
nou război mondial, care, in mod 
inevitabil, s-ar transforma într-o 
catastrofă nucleară, problema fun
damentală a epocii contemporane 
este oprirea cursei înarmărilor, in 
primul rind nucleare, apărarea 
dreptului suprem ai oamenilor, 
al națiunilor la existență, la viață, 
la libertate și pace.

Ținînd seama de complexitatea, 
amploarea și multitudinea aspecte
lor referitoare la sfera vieții inter
naționale abordate în cadrul lucră
rilor Congresului științei și învăță
mintului, problemele privind căile 
și direcțiile de acțiune formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru

înlăturarea primejdiei nucleare și 
salvgardarea păcii vor forma obiec
tul unui comentariu ulterior, distinct.

De fapt, se poate spune că prin 
ansamblul lucrărilor sale Congresul 
științei și invățămintului s-a desfă
șurat sub marea și generoasa egidă 
a ideilor păcii. Aceste idei si-au gă
sit,. in primul rind. o puternica în
truchipare prin înseși direcțiile de 
acțiune concretă, practică trasate, 
care servesc nemijlocit păcii, con
strucției pașnice in România.

In același timp, ideile oăcii și-au 
găsit o elocventă materializare prin 
faptul că înaltul for al științei și în- 
vățămintului din tara noastră a re
afirmat nobila si fireasca menire a 
științei de a servi omului, bunăstării 
sale, progresului social. înfloririi ci
vilizației umane.

în sfirsit. congresul s-a înscris ca 
un viguros factor mobilizator in 
lupta generală pentru pace prin vi- 
oiantul Apel adresat oamenilor de 
stiintă. de cultură si cadrelor didac
tice din întreaga lume pentru cola
borare, dezarmare și pace.

Relevind ca un comandament 
primordial al zilelor noastre necesi
tatea intensificării luptei tuturor for
țelor realiste și progresiste, a tuturor 
popoarelor împotriva pericolului u- 
nui nou război, a unui holocaust nu
clear. conducătorul partidului si sta
tului nostru a scos cu putere în evi
dentă rolul deosebit de important ce 
revine oamenilor de stiintă. invătă- 
mint și cultură in uriașa luptă 
pentru pace.

„Trebuie să facem totul — a arătat 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
pentru realizarea unui front puternic 
al tuturor forțelor științei și culturii, 
care să determine ca minunatele cu

ceriri ale științei și tehnicii, ale cu
noașterii umane, in general, să ser
vească dezvoltării economico-sociale 
a națiunilor, bunăstării popoarelor, 
libertății și independenței naționale a 
tuturor statelor. Să se facă totul ca 
energia nucleară să servească numai 
și numai cauzei păcii, colaborării in
tre națiuni !“.

Intr-adevăr, asistăm în prezent la 
o uriașă revoluție a stiintei și teh
nicii mondiale. nemăsurate fiind 
progresele Înregistrate de cercetarea 
științifică, de creația tehnică, de la 
explorarea tainelor Cosmosului si 
pină la pătrunderea în infinitul mic 
al particulelor subatomice. Nu este 
insă mai puțin adevărat că. din pă
cate, știința si tehnica, realizările lor 
cele mai înalte sint. intr-o proporție 
apreciabilă, deturnate de la scopu
rile lor firești, fiind tot mai mult 
angrenate in aberanta escaladă a 
înarmărilor. într-o' cursă ce amenință 
să distrugă planeta. însesi condițiile 
existentei vieții. Se intețește. pe zi 
ce trece, competiția pentru introdu
cerea in domeniul militar a ultime
lor cuceriri științifice, a aplicațiilor 
tehnice ale acestora, sporește con
tinuu. depășind jumătate din to
talul mondial, numărul oameni
lor de știință și al cercetători
lor care lucrează, direct sau in
direct, pentru proiectele militare. 

Descoperitori ai forței uriașe a 
atomului, oamenii de stiintă nu au 
avut in vedere, probabil, să-l nună 
la indemina unor cercuri care sâ-l 
folosească pentru distrugerea omului 
Si vieții, dar ei nu au reușit 
să stănînească această imensă 
forță, si ea a devenit un instru-
(Continuare în pag. a IV-a)
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Pentru a asigura economiei energia necesara

MAI MULT CĂRBUNE Șl NUMAI
DE BUNĂ CALITATE TERMOCENTRALELOR!

Un răspuns urgent așteptat Consumul exagerat din stoc —
oprit cit mai repede!din partea minerilor

din Peșteana-Gorj
TERMOCENTRALA DE LA ORA

DEA funcționează la capacitatea in
stalată. Aminteam in urmă cu 
cîteva zile, in paginile ziarului, că 
stocul de lignit din depozit este în- 
tr-o descreștere însemnată. în luna 
noiembrie s-au consumat din stoc cir
ca 77 000 tone de combustibil, acesta 
ajungind să fie diminuat considerabil. 
Dacă minerii de la Voivozi expediază 
zilnic peste prevederi cărbune termo
centralei din Oradea, cei de la Peș- 
teana acumulează restanțe. Comitetul 
județean de partid Bihor, analizind 
stadiul asigurării stocului de cărbune 
pentru sezonul rece, a accentuat, 
printre altele, necesitatea urgentării 
refacerii stocului de lignit, constitu
ind colective speciale, care să asigu
re impulsionarea livrărilor de la fur
nizorii restantieri., precum și orga
nizarea exemplară a activității în 
termocentrală. îndeosebi pe linia 
descărcării operative a unui număr 
sporit de vagoane.

într-un telex, nr. 1648 din 24 noiem
brie 1985, semnat de directorul în
treprinderii electrocentral e Oradea,

Ce indică o analiză a puterii 
calorice a cărbunelui

LA TERMOCENTRALA IȘALNI- 
ȚA. in prezent se află în func
țiune toate grupurile energetice. 
Totuși, se înregistrează frecvente 
oscilații in producția de ener
gie electrică, care nu se ridică la 
nivelul sarcinilor planificate. Cauza ? 
Răspunsul ij găsim la gospodăria de 
cărbune, cel „mai fierbinte" loc de 
muncă al aoeslor zile de pe întregul 
flux tehnologic. La cele patru stații 
de descărcare a cărbunelui, activita
tea cea mai intensă nu se înregistra, 
așa cum era firesc, la descărcarea 
propriu-zisă a combustibilului, ci la 
desfundarea și menținerea instalați
ilor de descărcare : buncăre. conca- 
soare și benzi transportoare. „De 
ce ?" — îi întrebăm pe maistrul prin
cipal Gheorghe Tomescu. „Uitați-vă 
pe grătare ce cărbune am primit : 
avind o umiditate foarte mare și 
multă argilă în componența sa. nu 
numaj că nu putem descărca in rit
mul planificat, dar pur ?i simplu ne 
blochează instalațiile de descărcare", 
într-adevăr, o dată cu înrăutățirea 
timpului, cărbunele livrat termocen
tralei Ișalnlța. îndeosebi din bazinul 
Motru, a fost în cea mai mare parte 
neeorespunzălor calitativ. O situație 
pusă Ia dispoziție de conducerea uni
tății arată că în ultimele zile ener- 
getlcienii craioveni au descărcat, cu 
prețul unor mari eforturi, peste 500 
de vagoane cu cărbune cu umiditate 
excesivă și cu amestec de argilă, fapt 
oe a dus la introducerea în consum 
a unor cantități mai mari de cărbu

PROBLEMĂ 
DE MAXIMĂ

EFICIENȚA ANALIZELOR 
reflectată in perfecționarea stilului de muncă, 

în rezultatele obținute in economieÎNSEMNĂTATE, PREOCUPARE 
DE MAXIMĂ RĂSPUNDERE

ing. Sorin Ungur, și adresat celor in 
drept să dispună măsuri pentru a 
asigura cărbuni de calitate — ți- 
nind seama că termocentrala primea 
cărbuni de nefolosit — se spunea: „Vă 
rugăm să luați măsuri de a se încărca 
de la cariera Peștoana numai căr
bune conform normelor stabilite și 
pînă la remedierea situației. în 
scopul asigurării cu cărbune cores
punzător. vă rugăm a dispune creș
terea livrărilor tie la întreprinderile 
miniere Voivozi și Sălaj".

Față de o atare situație cu totul 
nesatisfăcătoare, ce măsuri s-au în
treprins ? Aflăm că Ministerul Mi
nelor a dispus creșterea livrărilor de 
cărbune din exploatările miniere 
Voivozi și Sălaj. Dar întreprinderea 
minieră Roșia-Peșteana, ignorind 
aceste solicitări, a încărcat și expe
diat cărbune care nu poate fi folo
sit. în prezent se află la Oradea cir
ca 14 000 tone de astfel de cărbune, 
în 250 de vagoane, care nu pot fi 
descărcate. Oare ce are de spus, ce 
măsuri își propune să ia conducerea 
întreprinderii Peșteana ?

ne, decît cele prevăzute, din stocul 
destinat perioadei de iarnă.

O dată cu apelul adresat mi
nerilor. energeticieniî craioveni 
si-au reorganizat forțele in con
sens cu situația creată, cu sarci
nile pe care conducerea partidului 
le-a pus în fața sectorului energe
tic. Pretutindeni, la fiecare sector de 
activitate, la fiecare instalație — 
atmosferă de muncă angajantă, res
ponsabilă, ce dă garanție că in pe
rioada următoare va spori producția 
de energie. „Manifestînd o înaltă 
răspundere patriotică, devotament 
față de soarta producției, o bună 
parte din personalul muncitor de la 
alte sectoare de activitate dă ajutor 
celor de la sectorul de exploatare al 
gospodăriei de cărbune, ne spune 
ing. Vasile Mănescu, directorul teh
nic și secretarul comitetului de 
partid aî termocentralei. Astfel, 40 
de lucrători de la secția de reparații 
cazane și 30 de la laboratorul de 
automatizări, dar și de la secția elec
trică și laboratorul electric lucrează 
pe schimburi. împreună cu echipa 
specială de intervenții, pentru des
fundarea șl menținerea in bună stare 
de funcționare a instalațiilor de des
cărcat cărbune".

Deci condiția de bază pentru atin
gerea puterii planificate la termo
centrala Ișalnița o reprezintă asigu
rarea cărbunelui in cantitatea pro
gramată și de calitate corespunză
toare. Cum vor răspunde minerii 
din Motru solicitărilor energeticieni- 
lor de la această centrală electrică ?

Incepind de pe estacadă, ia descăr
carea vagoanelor cu cărbune, pînă 
la tablourile de comandă, pe între
gul flux tehnologic de la TERMO
CENTRALA MINTIA-DEVA, oame
nii se află neîntrerupt la posturi. 
Peste tot se muncește cu competență 
și răspundere. într-un deplin climat 
de ordine și disciplină, asigurîndu-se 
exploatarea în cele mai bune condiții 
a celor șase grupuri energetice pentru 
funcționarea la capacitatea planificată. 
Realizările obținute atestă pe deplin 
angajarea energeticienilor din aceas
tă puternică centrală de a livra can
tități cit mai mari de energie elec
trică.

Trebuie să precizăm de la început 
că rezultatele ar putea fi și mai bune 
dacă în anumite perioade n-ar scădea 
ritmul aprovizionării și calitatea căr
bunelui livrat termocentralei.

— Principalul nostru furnizor. 
Combinatul minier Valea Jiului, și-a 
făcut datoria, preciza ing. îeronim 
Rtisan, directorul întreprinderii elec- 
trocentrale Deva. Ca urmare a măsu
rilor întreprinse de comitetul jude
țean de partid. în ultima perioadă 
a crescut producția de cărbune ener
getic in minele din Valea Jiului. 
Față de prevederile de plan, minerii 
de aici au livrat suplimentar în 
luna noiembrie 17 000 tone cărbune 
energetic. Demn de subliniat este 
faptul că toate cele 3 preparații 
ale cărbunelui din Valea Jiului au 
livrat cărbune energetic cu o putere

Cum ar putea crește 
capacitatea de producție

a termocentralei
— Puterea medie și nivelul pro

ducției de energie electrică sint se
rios diminuate la TERMOCENTRALA 
DOICEȘTI datorită dificultăților pe 
care le intimpinăm in aprovizionarea 
cu cărbune si calității necorespunză
toare a acestuia, preciza Gheorghe 
Simion. director comercial al între
prinderii electrocentrale Doicești. în 
acest an. unitatea noastră a primit 
cu 760 000 tone cărbune mai puțin 
față de cantitatea programată. Pro
bleme avem și datorită calității 
cărbunelui pe care il primim și care 
nu corespunde prevederilor din con
tracte. Întreprinderea minieră Cîmpu- 
lung are o restanță, in luna 
noiembrie, de 25 000 tone cărbune, 
în ce privește puterea calorică, fată 
de 1 700 kcal/kg cit se prevede în 
caietul de sarcini, cărbunele a avut 
în luna octombrie 1 590 kcaVkg. în 
aceeași perioadă, mina Urdari din 
bazinul carbonifer al Olteniei înre
gistrează o restanță de 54 200 tone 

calorică ceva mai mare decît era 
stabilit. însă rețeta amestecului de 
combustibil utilizat prevede și un 
adaos de cărbune de import, care nu 
a fost asigurat la nivelul contractat 
și planificat.

Pentru acoperirea necesarului de 
consum s-au folosit 29 000 tone căr
bune din stoc. Printre restanțieri se 
numără și minerii de la Anina și 
Orșova. De aici nu numai că nu 
s-au expediat aproape 18 mii tone 
cărbune in această lună, dar și căr
bunele care sosește to termocentrală 
este de o slabă calitate. Chiar în 
ziua de 25 noiembrie a.c., energeti- 
cienii de la Mintia-Deva în loc să 
descarce o garnitură de 25 vagoane 
le studiau conținutul! Concluzia : nu 
poate fi folosit ! Pe bună dreptate 
se întrebau enereeticienii : „Cine 
achită transfrortul si imobilizarea va
goanelor

Așa cum ne asigurau interlocuto
rii noștri, colectivul de rfiuncă al 
termocentralei este ferm hotărit să 
asigure energia planificată. în 
acest scop, toate grupurile energeti
ce se află in funcțiune și se asigură 
în mod constant 6—8 mori de căr
bune de fiecare bloc energetic. „Dacă 
avem cărbune în cantitatea prevă
zută și de bună calitate, noi ne Vom 
face datoria și vom acționa cu toată 
răspunderea pentru atingerea puterii 
stabilite" — ne declara Constantin 
Neag, secretarul comitetului de 
partid.

cărbune. Aceștia sint, de altfel, și 
principalii furnizori de cărbune ai 
termocentralei Doicești. Puterea me
die a grupurilor energetice este cu 
cîteva zeci de megawați mai scăzută 
din cauza umidității ridicate și ste
rilului. Pe de altă parte, corpurile 
de dimensiuni mari din metal și ci
ment existente in masa de cărbune 
scot frecvent morile din funcțiune, 
ceea ce atrage, de asemenea, după 
sine, reducerea puterii. De aceea, a- 
dresăm un apel minerilor de la uni
tățile amintite să facă totul pentru a 
livra cărbunele ritmic, in cantitățile 
și la puterea calorică prevăzute — 
condiții esențiale pentru realizarea 
sarcinilor de mare răspundere ce ne 
revin.

Intr-un număr viitor al ziarului 
vom prezenta punctul de vedere al 
unităților miniere.

Ion LAZAR, N. BABALĂU, 
S. CERBU ți Gb. MANEA

Alcătuirea unui plan de muncă 
echilibrat, eficient, atunci cînd ai de 
îndrumat și controlat aproape 1009 
de organizații de bază, nu este si nu 
poate fi o operație simplă. Grija 
pentru cuprinderea celor mai im
portante probleme economice, poli
tice. ale vieții de organizație trebuie 
măsurată — dacă ne putem exprima 
asa — farmaceutic.

Parcurgind temele vizînd viata de 
organizație înscrise in acest an în 
planul de muncă al Comitetului mu
nicipal de partid Craiova, pentru a 
fi analizate în secretariatul sau 
biroul acestuia, se remarcă făptui 
că ele au fost alese cu griiă. că re
prezintă efectiv probleme majore 
menite să ofere posibilitatea unor 
concluzii oportune atit pentru per
fecționarea stilului de muncă al co
mitetului municipal in raporturile cu 
organizațiile de bază, cit și pentru 
perfecționarea propriu-zisă a activi
tății acestora. Simpla enunțare a 
unor asemenea teme — „Preocuparea 
comitetelor de partid de la Fabrica 
de confecții și întreprinderea «Inde
pendența- pentru întărirea și perfec
ționarea continuă a vieții de partid". 
„Preocuparea comitetelor de partid 
si a organizațiilor de bază de la 
-Electroputere- și întreprinderea de 
prefabricate din beton pentru plani
ficarea muncii și repartizarea for
țelor in vederea cuprinderii sarci
nilor". „Analiza modului in care au 
acționat comitetele de partid de la 
întreprinderea «Oltcit- și cooperativa 
«Arta populară» pentru îndeplinirea 
măsurilor stabilite în urma controlu
lui complex" ș.a. — subliniază faptul 
că organul municipal de partid se 
preocupă stăruitor de îmbunătățirea 
continuă a conținutului vieții de 
organizație, care reprezintă. cum 
bine se știe, motorul întregii acti
vități de partid.

Evident, stabilirea unor teme im
portante, concrete, cu posibilități de 
a oferi concluzii pentru activitatea 
tuturor organizațiilor de bază, con
stituie o primă condiție pentru 
atingerea acestui deziderat. Dar nu 
singura. Esențiale rămîn. desigur, 
profunzimea cu care sint analizate 
aceste probleme si modul concret in 
care beneficiază organizațiile de 
partid de concluziile relevate de 
aceste analize.

Secretarii si secretarii adiuncti ai 
comitetelor de partid de la între
prinderea de reparații auto, fabrica 
de confecții. Trustul antrepriză gene
rală de construcții industriale s-a. au 
avut realmente de invătat multe, 
cind. in luna martie, analizindu-se 
în biroul comitetului municioal de 
partid modul in care acționează co
mitetele de partid de la ..Electropu
tere" si ..Independenta" pentru în
tărirea si perfecționarea continuă a 
vieții de organizație, au fost invitați 
să participe si. bineînțeles, să-si 
spună părerea în legătură cu con
cluziile desprinse. Atit prin parti
ciparea la această analiză a secretari
lor comitetelor de partid din unită
țile amintite, cit si prin prezența 
ulterioară a membrilor biroului co
mitetului municipal de partid în or

ganizațiile de bază, concluziile si în
vățămintele acelei analize n-au. ră
mas închise intr-un seif' ci au cir
culat. cu efectele așteptate, oină ios 
la organizațiile de bază.

Ne-am fi așteptat, deci, ca o ase
menea experiență reușită să o intîl- 
nim reeditată și cu ocazia celorlal
te analize, fie în această formă, fie 
in altele. Dar ce se constată in rea
litate ? în loc să se persevereze în 
promovarea acestui tip de analiză 
eficientă, cu foloase imediate și 
reale, s-a ales călea comodității, a 
mimării unor astfel de analize. Ne 
oprim, spre edificare, la două exem
ple.

în luna august. în secretariatul co
mitetului municipal de partid s-a 
analizat „Modul în care se preocupă 
comitetul de partid de la Combinatul 
chimic Craiova de încredințarea de 
sarcini concrete tuturor comuniști-

Din activitatea Comitetului 
municipal de partid Craiova
lor. de raportarea periodică in adu
nările generale despre îndeplinirea 
lor". O temă deosebit de importan
tă ale cărei concluzii interesau, in 
egală măsură, pe toți secretarii co
mitetelor de partid si care puteau 
deveni — și prin participarea aces
tora. prin confruntarea de opinii si 
experiențe pe care o generau — de 
o largă utilitate pentru toate orga
nizațiile de bază din municipiu. 
Aceste concluzii au rămas insă în 
seiful secretariatului comitetului 
municipal si în memoria secretari
lor acestuia.

Dar. dincolo de avantajele ulteri
oare ale participării mai multor 
secretari la analizarea unei aseme
nea teme, se mai produce unul. 
Cineva întreba — ceea ce nu 
s-a făcut in respectiva analiză 
din secretariat — care este eficienta 
sarcinilor de partid încredințate 
celor peste 2 600 comuniști de la 
combinatul chimic, cum se reflectă 
ea in rezultatele obținute în pro
ducție? Și atunci experiența comi
tetului de nartid de la combinatul 
chimic, pozitivă în laturile ei canti
tative — peste 1 780 comuniști au 
sarcini de partid individuale. 530 au 
sarcini de partid colective vizînd 
introducerea progresului tehnic, creș
terea productivității muncii si îmbu
nătățirea calității produselor. 230 răs
pund de finalizarea unor hotărîri 
proprii sau ale organelor superioare 
— ar fi fost -completată cu a altora, 
unde conținutul sarcinilor de partid 
încredințate comuniștilor se reflectă 
în primul r'md. datorită fundamen
tării temeinice a acestora, reparti
zării lor in funcție de capacitate si 
experiență! .îrt'fczultatele ' obținute 
in producție.

Am crezut-eă o asemenea posibi
litate a fastat'jnci aminată oină la 

prima ocazie asemănătoare. Care 
ocazie a apărut în luna octombrie, 
cind ne agenda secretariatului comi
tetului municipal de partid a figurat 
iarăși o temă importantă : „Mo
dul în care acționează activul de 
partid din unitățile C.F.R. pentru 
dezbaterea. însușirea si aplicarea în 
viată a hotărîrilor de partid si le
gilor tării". Faptul că unitățile «păr
tinind Regionalei Căi Ferate Craiova 
aveau, la data analizei, toii indica
torii de plan realizați, că unele au 
poziții fruntașe în întrecerea pe ra
mură. că aici există un activ de 
partid puternic, de peste 300 de co
muniști. relevă intr-adevăr prezenta 
unei experiențe pozitive în acest do
meniu. Dar prin analiza „închisă" 
desfășurată în secretariatul comite
tului municioal. numai cu partici
parea celor patru secretari, această 
experiență n-a putut fi nici cunos
cută in amănunt, nici confruntată 
cu aceea a altor comitete de partid 
de pe raza municipiului. Nu 
puține din unitățile economice mari 
ale municipiului se prezintă cu im
portante rămineri in urmă in reali
zarea sarcinilor de plan pe acest an. 
Iar analiza respectivă ar fi constituit 
un prilej atit pentru generalizarea 
experienței amintite, cit si pentru 
semnalarea deficientelor existente 
în folosirea activului de partid in 
unitățile in cauză.
' De ce am insistat atit de mult 
asupra acestui mod de a efectua ana
lize în domeniul vieții organizației 
de partid? Pentru că. pe de o parte, 
ele trebuie să reprezinte — indife
rent de nivelul la care au loc. si cu 
atit mal mult la nivelul comitetului 
municipal de partid — momente de 
referință pentru ceea ce se poate 
face si cum trebuie să se acționeze 
în vederea perfecționării stilului 
de muncă, a metodelor de condu
cere in activitatea de partid. Așa 
cum s-a cerut la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., care a avut 
loc in luna noiembrie. Pe de altă 
parte, activitatea organizațiilor de 
partid trebuie să fie permanent pur
tătoarea a tot ce este nou si înain
tat in strategia mobilizării comu
niștilor. a tuturor oamenilor muncit 
Ia îndeplinirea importantelor sarcini 
pe acest an și, în continuare, a celor 
prevăzute pentru primul an al 
cincinalului viitor. Or. această 
strategie se învață si în asemenea 
analize, in asemenea confruntări de 
opinii si de experiențe. Asa cum a 
procedat pină acum, deși posedă o 
asemenea experiență. Comitetul mu
nicipal de partid Craiova s-a lipsit 
singur de învățămintele ei. Pentru 
că îndeplinirea în bune condiții a 
sarcinilor ce-i revin, mai ales in do
meniul economic, solicită o perma
nentă îmbunătățire a activității sale, 
a organizațiilor de partid, creșterea 
răspunderii fiecărui comunist fată de 
onorarea propriilor sarcini. Iar dru
mul spre materializarea acestor ce
rințe are ca busolă sigură propria 
experiență bună, perfecționarea ei 
de la o etapă la alta.

Constantin PRIESCU

în ce măsură capacitățile de repa
rații existente pot asigura punerea 
in funcțiune a întregului parc de 
utilaje al agriculturii in perioada de 
iarnă ? De ce, de mai mulți ani. 
„virtu!" reparațiilor la combine și 
alte mașini și utilaje de recoltat a 
fost mutat din iarnă în primăvară 
sau chiar in vară, cînd lanurile dau 
in copt ? Am adresat aceste întrebări 
tovarășului Petre Leca, secretai' de 
stat in Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare.

— Capacități de reparații sint. Mai 
mult, în acest an, numărul ateliere
lor a crescut cu peste 200, cărora li 
se vor adăuga in curînd citeva cen
tre de reparații specializate. Ca să 
ne înscriem in iierioada prevăzută, 
obligația noastră este să gospodărim 
corespunzător aceste spații. Mă refer 
la o problemă a cărei rezolvare de
pinde in bună măsură de noi : pre
gătirea reparațiilor. Nu spun ceva 
nou că, de multe ori. combinele, 
tractoarele stau mult in ateliere pen
tru că nu există întotdeauna in stoc 
piese și agregate de schimb, aces
tea trebuind să fie recondiționate pe 
loc. Firește că in acest timp mași
nile ocupă inutil spațiul de reparații. 
Soluția pe care am adoptat-o, și pe 
care intenționăm s-o generalizăm, 
este crearea in toate unitățile a unor 
stocuri de agregate de schimb sufi
ciente prin recon di ți onarea in tot 
timpul anului a pieselor și suban- 
samblelor provenite de la mașini 
casate sau scoase de pe utilajele in
trate in reparații. Aceasta va duoe 
la ejifflioarea timpilor morți, repara
ția propriu-zisă reducîndu-sc. in oele 
mai multe cazuri, Ia înlocuirea di
feritelor subansamble defecte cu 
altele pregătite anterior. Experiența 
unităților care și-au creat astfel de 
stocuri, cum sint cele din județele 
Argeș, Iași, Timiș s.a., a demonstrat 
că. avind la indemină tot ce trebuie, 
organlzindu-și bine munca, in aceeași 
perioadă de timp au reușit să repare 
un număr sporit de combine sau 
tractoare.

Așadar, din punct de vedere al 
spațiului, încadrarea activității de 
reparații in termenele stabilite în 
programul intocmit de minister — l 
noiembrie—31 martie — este posibi
lă. Așa cum a rezultat din analiza 
întreprinsă de direcția generală de 
resort probleme se ridică in conti
nuare cu asigurarea agregatelor si a 
pieselor de schimb, o mare parte 

din acestea urmînd să fie realizate 
prin recondiționare sau fabricație în 
unitățile din cadrul Ministerului A- 
griculturii și Industriei Alimentare.

Recondiționarea, principala sursă 
de procurare a pieselor de schimb, 
continuă să-i preocupe tot mai mult 
pe lucrătorii din sectorul de mecani
zare. Dimensiunea actuală a acestei 
activități rezultă din programul 
amintit, în care se prevede ca. din 
totalul pieselor ce se vor foiosi la 
reparații, cel puțin 69 la sută să 
provină din recondiționări. Și aceas* 

PREGĂTIREA TRACTOARELOR 

Șl A UTILAJELOR AGRICOLE 

față în față cu... problema pieselor de schimb

ta este posibil de realizat. Să ne re
ferim numai la arborii cotiți, care, 
eu cițiva ani in urmă, ocupau primiri 
Ioc pe lista solicitărilor. A fost 
de-ajuns să se pună la punct tehno
logia recondiționării acestora și să se 
organizeze corespunzător activitatea, 
pentru ca problema să fie in mare 
măsură rezolvată. La fel s-a pro
cedat și se procedează in continuare 
și cu numeroase alte repere. Aflăm 
ca volumul pieselor de schimb ce 
urmează să fie recondiționate in 
acest an va fi cu circa 30 ta sută «nai 
mare față de anul trecut, cu per
spectiva de a crește și a se diversifi
ca in continuare.

Ce măsuri s-au avut in vedere 
pentru crearea condițiilor necesare 
realizării acestui program ? Ne răs
punde ing. Vladimir Tomuleț, șeful 
serviciului reparații din direcția 
generală a mecanizării.

— Pentru toate reperele prevăzute 
a se recondiționa, unitățile dispun 
de tehnologii și de ateliere dotate cu 
mașini, dispozitive și aparate de 

măsură și control. Recondiționarea 
este un proces continuu. Căutăm 
mereu alte tehnologii și procedee mai 
ieftine, mai rapide, cu consum mai 
redus de energie, cu rezultate mai 
bune în ce privește rezistența piese
lor ia uzură. Acum ne concentrăm 
atenția in vederea recondiționării a 
noi repere, îndeosebi a celor care 
lipsesc. Aș vrea să dau două exem
ple. Cu sprijinul unor unități indus
triale și institute de cercetări este 
în curs de finalizare amenajarea 
unui atelier de recondiționat cuzineți 

și definitivarea tehnologiei pentru 
recondiționarea în unitățile noastre 
a principalelor piese de la pompele 
de injecție, repere de complexitate 
ridicată, pentru care sint necesare 
prelucrări, tratamente și mașini 
speciale.

O altă modalitate la. fel de impor
tantă de asigurare a pieselor de 
schimb este fabricarea acestora in 
unitățile agriculturii. în articolul 
„Prioritate pieselor de schimb pen
tru utilajele agricole !“, publicat in 
„Scintcia" din 31 ianuarie 1985. se 
sublinia necesitatea creșterii aportu
lui întreprinderilor mecanice pentru 
agricultură și industrie alimentară 
(I.M.A.I.A.) la realizarea a cit mai 
multor repere.

Ne-am interesat la direcția de 
resort din Ministerul Agriculturii 
(director cu problemele de producție 
ing. Pompiliu Andrei) in ce măsură 
s-a acționat în acest an pentru creș
terea contribuției I.M.A.I.A. la asigu
rarea celor mai solicitate piese de 
schimb. Notînd rezultatele (au fost 

introduse în fabricație 208 repere 
importante pentru tractoare, combi
ne și semănători și 74 repere pen
tru utilaje din import) trebuie făcută 
precizarea că aceasta nu modifică 
situația de ansamblu. în momentul 
de față, in cele 17 unități cu acest 
profil din țară se produc numai 652 
de repere pentru tractoare și ma
șini agricole din cele 2 752 aflate in 
fabricație. Corespunde aceasta cerin
țelor și posibilităților ? — iată între
barea la care cel mai ccftapetent răs
puns pot și trebuie să-l dea organis

mele care coordonează aceste între
prinderi.

— Pe de o parte, reglementările în 
vigoare, pornind de la considerente 
de eficiență, prevăd ca întreprinde
rile care realizează mașinile să facă 
și piesele de schimb pentru ele — 
ne spune in continuare interlocuto
rul. Pe de alta, datorită faptului că 
acestea nu le asigură in totalitate, 
sintem nevoiți să le executăm in 
unitățile noastre, precizăm, numai pe 
acelea pentru care avem condiții 
tehnice. Este avantajos pentru noi 
să fabricăm repere in serie mare 
pentru că asigurăm întreg necesarul 
de piese in condiții de eficientă. 
Dar pentru aceasta trebuie să ne or
ganizăm corespunzător producția, să 
ne asigurăm baza materială necesa
ră. Or, in cele mai multe cazuri, in 
afara mașinilor din producție cu
rentă, noi nu facem altceva decît să 
intervenim în situațiile în care, din 
diferite motive, anumite repere lip
sesc din atelierele de reparații. Să 
dau un exemplu : întreprinderea 

mecanică „Ceahlăul" din Piatra 
Neamț, care fabrică grapele cu 
discuri, nu asigură în totalitate tale
rele ca piese de schimb. în această 
situație, producerea pieselor respec
tive a fost asimilată de I.M.A.I.A. 
Sibiu.

— Cum veți proceda cu reperele 
pe care le veți introduce in fabrica
ție in acest an ?

— Am ales în această toamnă din 
lista de piese circa 600 din cele mai 
solicitate pentru care avem condiții 
de realizare. în momentul de țață 
studiem tehnologiile, urmează apoi 
pregătirea spațiilor de producție și 
asigurarea materialelor .necesare...

Din discuțiile avute cu specialiști 
din acest sector au i-ezultat și alte 
neajunsuri în ce privește organiza
rea realizării pieselor de schimb. 
Intre acestea ne referim la pre
luarea de către producătorii inițiali 
a unor repere asimilate de I.M.A.I.A., 
la depășirea cheltuielilor de produc
ție datorită faptului că nu s-au apli
cat cele mai adecvate soluții de fa
bricație, la calitatea necorespunză
toare a unor piese ete.

După cum se poate constata. în 
legătură cu fabricarea pieselor de 
schimb de către unitățile aparținînd 
agriculturii există unele fluctuații in 
ce privește răspunderea. Cel mai 
adesea, programele se fac cu o lună- 
două înainte de a se începe produc
ția, fără a fi fundamentate cores
punzător. reperele trec de Ia o unita
te la alta, nu este asigurată o conti
nuitate în fabricație și ritmicitate in 
livrare (în acest an se înregistrează 
o serie de restante la principalele 
repere aflate in fabricație), nu s-a 
statornicit o colaborare permanentă 
eu întreprinderile industriale din 
rețeaua M.I.C.M. Sint probleme ce 
așteaptă de mult să fie soluționate 
de forurile de resort. în această 
ordine de idei, socotim necesară sta
bilirea cu exactitate, pș baza unui 
program de durată întocmit în co
laborare cu Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, a celor mai 
solicitate repere care urmează să fie 
asimilate de I.M.A.I.A. Un alt obiec
tiv ce trebuie avut in vedere este 
asigurarea tuturor condițiilor pentru 
fabricarea in serie mare a pieselor 
de schimb in scopul realizării unei 
productivități sporite și al unei acti
vități eficiente.

Lucian CIUBOTARU

PENTRU ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ 
A PLANULUI PE ACEST AN

(Urmare dîn pag. I)
me. materiale, energie electrică si 
combustibili, pentru valorificarea lor 
superioară — intr-un cuvint. pentru 
sporirea susținută, pe toate căile, a 
eficienței economice. In fond, accen
tuarea laturilor calitative, de efi
cientă ale activității economice con
stituie un obiectiv fundamental al 
actualei etape de dezvoltare intensi
vă a economiei naționale, care se 
circumscrie in cel mai înalt grad in
teresului general, maior oe care il 
au toti oamenii muncii de a asigura 
creșterea mai puternică a avuției so
cietății. a venitului national și crea
rea. pe această bază, de resurse cit 
mai mari pentru progresul economi- 
co-social al tării.

După cum a indicat secretarul ge
neral al partidului, tot atit de im- 
oortant este ca. in aceste zile, să se 
definitiveze si si se soluționeze toate 
problemele care privesc pregătirea 
temeinică a activității economice din 
anul viitor. Cu deosebire este nece
sar ca. neinlirziat. centralele si mi
nisterele să asigure unităților econo
mice condițiile Pentru încheierea 
tuturor contractelor de aproviziona
re Cu materii prime și materiale, a 
contractelor de cooperare interuzi- 
nală și a celor de desfacere a pro
ducției. în același timp, in întreprin
deri trebuie Să fie finalizate măsu
rile legate de Programarea judicioa
să a fabricației, de perfectionarea 
organizării producției si a muncii, de 
lansarea in fabricație a noilor pro
duse. de introducerea progresului 
tehnic de realizarea nivelurilor de 
productivitate planificate, de în
cadrarea strictă în consumurile ma
teriale si energetice stabilite, astfel 
ca din primele zile ale anului viitor 
să se lucreze la nivelul sarcinilor st 
exigentelor planului pe 1986.

Pentru încheierea cu rezultate cit 

mai bune a planului pe acest an și 
pregătirea in cit mai bune condiții a 
producției din «nul viitor, hotăritoa- 
re este acum munca practică organi
zatorică desfășurată în toate unitățile 
si ramurile economiei naționale. 
Sarcini deosebite revin în această 
privință activiștilor, organelor locale 
de partid, specialiștilor si cadrelor 
de conducere din centrale și minis
tere. Ei au datoria să mute centrul 
de greutate al activității lor în între
prinderi. acolo unde se hotărăște de 
fapt realizarea planului, să conlu
creze strins cu consiliile oamenilor 
muncii și organizațiile de partid din 
unitățile economice pentru solutio
narea cu operativitate si răspundere 
a tuturor problemelor care condițio
nează realizarea integrală a planului 
ixi acest an si buna pregătire a pro
ducției anului viitor. La rindul lor, 
organizațiile de partid din întreprin
deri trebuie să desfășoare o intensă 
muncă poiitico-organizatorică pen
tru ca in fiecare zi din această lună 
să se lucreze la nivelul maxim al 
potențialului tehnic si uman de care 
dispune fiecare unitate economică.

Cu fiecare filă pe care o desprin
dem din calendar ne apropiem tot 
mai mult de sfirsitul acestui an. de 
momentul confluientei dintre două 
cincinale. Răspunzind îndemnurilor 
mobilizatoare ale tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, comuniștii, toti oa
menii muncii sint chemați să acțio
neze cu hotărire. abnegație si spirit 
revoluționar, să dea zi de zi. ia locu
rile lor de muncă. în unitățile unde 
lucrează, tot ce au mai bun ca pu
tere de muncă si inițiativă creatoare, 
pentru a încheia cu rezultate cit mai 
bune Planul pe acest an si a pregăti 
toate condițiile pentru înfăptuirea 
sarcinilor mari si complexe ale pla
nului din primul an al viitorului 
cincinal.
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In Editura politică a apărut, în limba spaniolă, 

NICOLAE CEAUSESCU 
„România pe drumul construirii 

societății socialiste 
multilateral dezvoltate", voi. 25

afacerilor externe al Austriei
La București au început luni con

vorbirile dintre Ilie Văduva, minis
trul afacerilor externe ai Republicii 

Leopold 
externe 
o vizită

O AMPLA MANIFESTARE CULTURAL-EDUCATIVA

In știință și invățămint 
-puternic spirit revoluționar!

(Urmare din pag. I)
aș dori să insist. Si aceasta deoarece, 
cu toate rezultatele bune obținute, 
am convingerea că nu am atins incă 
nivelul cerut de conducerea partidu
lui și statului nostru, că nu răspun
dem intotdeauna destul de prompt 
înaltelor exigente ale competitivită
ții. Este cert că produsele de astăzi 
se realizează utilizind tehnologii 
moderne și foarte moderne, dar și 
aici ar trebui optimizată, in unele 
situații, firește, corelarea proiectării 
cu tehnologia. Sint cazuri cînd 
corecturi sumare la un proiect pot 
determina beneficii imense, dacă 
aceste corecturi ar da posibilitatea 
introducerii automatizării sau robo
tizării. Totodată, trebuie să ținem 
seama că o tehnologie, oricît de mo
dernă ar fi, ea poate fi înlocuită cu 
alta și mai modernă și mai eficientă.

Fără îndoială, conceptul integrării 
invățămint-cercetare-producție este

de mare ajutor specialiștilor. în 
lupta cu plafonarea. în cariera mea 
didactică, am avut cazuri de absol
venți care, in timpul practicii. în 
vederea elaborării proiectului de di
plomă. au adus substanțiale îmbu
nătățiri tehnologice la produsele în
treprinderii unde au muncit. Este o 
infuzie a creativității, a modului în
drăzneț de a gindi. intilnită astăzi la 
tot mai mulți tineri.

Indiscutabil, numai promovînd larg 
inițiativa creatoare în rindul eșaloa
nelor de cercetători și specialiști, in- 
sistînd cu mai multă fermitate in di
recția penetrării continue a noului, a 
tehnologiilor avansate in produsele 
românești, ne vom indeplini una din 
sarcinile majore trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. aceea de a con
tribui la accelerarea progresului teh
nic în țara, noastră, la ridicarea ni
velului de complexitate al produse
lor românești la cote superioare ce
lor existente astăzi in lume.

Socialiste România, si 
Gratz, ministrul afacerilor 
al Austriei, care efectuează 
oficială în tara noastră.

Apreciindu-se cursul ascendent al 
relațiilor de prietenie si colaborare 
româno-austriece. s-a subliniat im
portanta deosebită a vizitelor de 
stat întreprinse în Austria de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. imnreu- 
nă cu tovarășa Elena Ceausescu, si 
in România de președintele federal 
Rudolf Kirchschlăger, care au des
chis largi perspective extinderii si 
diversificării cooperării bilaterale, 
reciproc avantajoase.

S-a procedat, totodată, la o anali
ză a evoluției 
austriece in 
dentiindu-se 
să nună în 
care dispun 
țări pentru dezvoltarea. în continua
re. a cooperării bilaterale.

Au fost discutate, de asemenea.

aspecte ale vieții internaționale ac
tuale.

Au fost prezenti Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat în Ministerul 
Afacerilor Externe, precum si Tran
dafir Cocârlă, ambasadorul Româ
niei la Viena. si Andreas Berlako- 
vich. ambasadorul Austriei la Bucu
rești.

Festivalul filmului la sate

Angajare fermă pe calea afirmării 
noii revoluții tehnico-științifice

Ing. Dan Cosmin. întreprinderea 
„Automatica" București : înfăptui
rea obiectivelor stabilite de Congre
sul al XIII-lea impune angajarea 
fermă pe calea noii revoluții teh- 
nico-șliințifice, de organizare a vie
ții economico-sociale pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii. ale cunoașterii umane, în ge
neral. Acest imperativ formulat de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. trebuie 
să ne mobilizeze intr-o si mai mare 
măsură oe noi toti cei care lucrăm 
pe tărîmul științei si tehnologiei. 
Este meritul istoric al conducătoru
lui tării noastre de a fi sesizat la 
timp profundele implicații sociale 
generate de revoluția stiintifică- 
tehnică contemporană si. ca atare.de 
a fi ridicat menirea științei si statu
tul social al slujitorilor săi la cel 
mai înalt nivel.

Putem afirma fără a greși cu nimic 
că. pentru toată perioada pe care 
o vom parcurge din acest moment si 
oină în anul 2000. obiectivele eco
nomiei se constituie într-o măsură 
mai mare ca oricînd în obiective 
prioritare ale stiintei. Generația 
noastră are sansa de a fi martora 
unor procese tehnico-știintifice fără 
precedent. Pe drept cuvînt. automa
tizarea electronizarea si' robotizarea 
Droductiei deschid perspective tot 
mai largi progresului uman, cu 
atît mai mult intr-o societate ca- 
a noastră. Directivele Congresului 
al XIII-lea. care poartă amprenta 
profundei gindiri științifice si re
voluționare a secretarului gene
ral al partidului, acordă un rol 
deosebit acestor domenii ale știin
ței chemate să pătrundă masiv 
in tehnologie, in industrie, in eco
nomie. in întreaga societate. Astăzi, 
de pildă, numărul roboților indus
triali implantați în industria noastră 
este încă modest. Dar ei vor fi cu 
certitudine, pină la sfîrșltul mile
niului, de ordinul zecilor de mii. ceea 
ce va conferi industriei românești 
atributele celei mai înalte moderni
tăți. Stă in puterea noastră să rea
lizăm toate acestea, este dorința 
noastră de a sluji cu devotament re
voluționar. cu abnegație si înalt pa
triotism telul suprem a! politicii 
partidului nostru — progresul ge
neral al tării, bunăstarea întregului 
popor.

Dr. Iosif Țeposu. Institutul de avia
ție — INCREST, București : De la 
tribuna forumului științei si învăță- 
mîntului, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ne-a adresat tuturor chemarea de a 
dezvolta bogatele tradiții ale științei 
românești, de a munci neobosit pen
tru descoperirea a noi si noi taine 
ale naturii si universului, de a face 
totul pentru afirmarea puternică a 
gindirii științifice și tehnice origi
nale românești, pentru creșterea 
necontenită a aportului ei la îmbo
gățirea tezaurului cunoașterii uni
versale. Acest apel, cu profund con
ținut patriotic, găsește o largă rezo
nanță in întregul detașament al oa
menilor de știință, care sint con- 
știenți de răspunderea cu care sint 
investit! si de poziția de avangardă 
pe care o are cercetarea științifică 
în procesul dezvoltării sociale.

Nicicind n-a fost mai necesar decît 
azi ca stiinta să devanseze prin idei 
înnoitoare si spirit revoluționar cele
lalte domenii de activitate, nicicînd 
originalitatea si cutezanța cercetăto
rului nostru, roadele muncii sale 
n-au fost mai prețuite si așteptate 
de producția bunurilor materiale. In
dustria și cercetarea aviatică — 
domenii in care îmi exercit profe
sia — relansate, din inițiativa 
secretarului general al partidului, ia 
cote nebănuite de înaintașii aviației 
românești, constituie unul dintre 
cele mai fertile terenuri, de dezvol
tare a creației științifice originale, 
în care spiritul revoluționar ar pu
tea pătrunde mai adine, opera mai 
activ și mai viguros. Vorbind de o 
nouă calitate în știință. înțelegem, 
așa cum ne cerea secretarul gene
ral al partidului, nu simple repro
duceri sau asimilări, ci creație pro
prie. densă, valori ale gindirii 
incorporate în sporirea avuției na
ționale și ridicarea generală a bu
năstării și civilizației noastre so
cialiste. Numai printr-o nouă cali
tate si ontică in cercetare prin 
extinderea inter si oluridiscinlina- 
rității. printr-o osmoză fertilă a 
teoriei cu experimentul și aplica
țiile rezultatelor in practică, prin 
permanenta depășire a actualului și 
introducerea grabnică a noului in 
producție se pot atinge obiectivele 
stabilite de către cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului, pentru toți 
oamenii muncii din. cercetare, ingi
nerie tehnologică si proiectare.

Răspunderi majore
în educarea comunistă a tineretului

Prof. unfv. dr. Ioan VIERU. secre
tarul comitetului de partid de la 
Institutul agronomic din Iași :

Conferind un orizont larg și o sub
stanță sporită educării comuniste a 
tineretului, ca îndatorire fundamen
tală a scolii românești de toate gra
dele. secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a sub
liniat din nou necesitatea ca tinăra 
generație să fie înarmată nu numai 
cu teze generale despre socialism si 
comunism, dar și cu cele mai noi 
cuceriri ale științei în toate dome
niile. Dezvoltarea multilaterală a pa
triei se cere tot mai bine fundamen
tată pe dezvoltarea multilaterală a 
personalității, făcînd cu aiit mai ne
cesară sinteza superioară între in
strucție și educație. Astăzi este lim
pede că atributul de bun revo
luționar se manifestă optim în ca
zul specialistului de înaltă ciasă. iar 
valoarea creatoare a acestuia se de
finește în raport de contribuția adusă 
la dezvoltarea patriei : competența 
conferă substanța sporită atitudinii 
patriotice, iar iubirea de patrie se 
măsoară cu valoarea faptelor exem
plare. Evaluat din această perspec
tivă. rolul conducător al organizații
lor de partid se manifestă astăzi. în 
întreaga activitate de formare a ca
drelor. nu ca o tutelare măruntă — 
și cu atît mai puțin ca o interferen
ță șau preluare de sarcini. — ci ca 
ferment de stimulare a spiritului’ no
vator. a efortului dc creație genera
lizată. de transformare a fiecărui ca
dru didactic și a fiecărui student 
intr-un factor activ, coautor a! pro
cesului de educație comunistă. In ca
zul invățămintului superior agrono
mic. stimularea, organizarea șl con
centrarea energiilor se realizează în 
direcția obiectivelor prioritare de- 
curgînd din imperativele noii revo
luții agrare. Viitorii specialiști pe 
care-ri pregătim astăzi sint chemați 
să participe la marile transformări 
creatoare din satele noastre.

Prof. ing. Nicolae Apostol, direc
torul Liceului industrial nr, 2 din 
Buzău :

Sintem unul din liceele cu o bună 
zestre materială. Larga colaborare 
din cadrul procesului de integrare a 
invățămintului cu producția și cer
cetarea ne-a îngăduit amenajarea și 
dotarea a 8 ateliere. Hj cabinete și 
5 laboratoare dintre cele mai moder
ne. Din perspectiva acestor rea
lizări proprii, de altminteri, și altor 
licee din țara noastră, înțelegem mai 
limpede rolul hotăritor și răspun
derea nemijlocită ce revin acum in 
primul rînd colectivelor de cadre di
dactice și de elevi, pentru perfecțio
narea calitativă a procesului de în- 
vățămint. Un asemenea rol și aseme
nea răspunderi au fost sistematic 
evidențiate in lucrările recentului 
congres, desfășurat în lumina cuvîn- 
tării tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului. Și 
pe bună dreptate. Pentru că. oricit 
de importantă, zestrea materială a 
unei școli este numai o premisă — 
esențială, desigur, dar numai o pre
misă — pentru ca pregătirea cadre
lor să se înscrie pe coordonatele efi
cienței celei mai înalte. Hotăritoare 
rămin eforturile de creație ale pro
fesorilor. capacitatea acestora de a le 
insufla tinerilor pasiunea perfecțio
nării și autoperfecționării neconteni
te. exemplul lor personal oferit in 
toate împrejurările. Așadar, de noi, 
în primul rînd. depind acum înalta 
pregătire a elevilor pentru muncă si 
viață, aprofundarea cunoștințelor 
disciplinelor fundamentale și de spe
cialitate. înarmarea tinerilor cu tot 
ceea ce știința șl cultura modernă 
oferă mai valoros. Cu zestrea mate
rială de care dispunem putem obține 
cele mai înalte performante in pre
gătirea profesională, in educarea ti- 
nerei generații in spiritul dragostei 
de muncă, de dreptate și echitate 
socialistă, de respect și apărare a 
proprietății socialiste.

ALBA. In programul manifestă
rilor politico-educative organizate 
in iudetul Alba cu Drileiul celei 
de-a 67-a aniversări a Unirii 
Transilvaniei cu România si fău
rirea. la I Decembrie 1918. a sta
tului național unitar român, se în
scrie si simpozionul „Continuitate, 
unitate si independentă în istoria 
poporului român", organizat la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
municipiul Alba lulia. La ..Muzeul 
Unirii" din Alba lulia a avut loc 
vernisajul secției de istorie con
temporană din cadrul expoziției de 
bază a muzeului. De asemenea. Ia

Sala Unirii, s-a desfășurat festiva
lul de creație poetică „Eroii nea
mului". (Stefan Dinică).

TELEORMAN. în suita de ma
nifestări organizate in cadrul Anu
lui International al Tineretului. în 
numeroase localități. in unităti 
industriale, scoli, cluburi si alte 
așezăminte de cultură din iudetul 
Teleorman s-a desfășurat „Săptă- 
mîna stiintei si tehnicii pentru ti
neret". organizată de Comitetul ju
dețean al U.T.C. Au avut loc sim
pozioane. expuneri, mese rotunde, 
dezbateri, concursuri de creație 
tehnico-științifică. o sesiune jude

relațiilor româno- 
diferite domenii, evi- 
măsuri concrete menite 
valoare posibilitățile de 
economiile celor două

★
In aceeași zi, ministrul de externe 

al Austriei a avut o întrevedere cu 
tovarășul Gheorghe Pană, președin
tele Consiliului popular al munici
piului București, primarul general al 
Capitalei.

Cu acest prilej, au fost înfățișate 
aspecte privind organizarea și acti
vitatea economico-socială și edilitar- 
gospodărcască a consiliului popular 
municipal, precum și realizările în
registrate în ultimii ani în dezvolta
rea și modernizarea Capitalei. S-a 
evidențiat, totodată, importanța 
schimburilor de delegații pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări.

(Agerpres)

Timpul probabil în luna decembrie
In prima decadă va predomina o 

vreme închisă și umedă. Vor qădea 
precipitații atît sub formă de ploaia 
cit și sub formă de lapoviță și nin
soare, mai frecvente in jumătatea 
de sud a țării. Vintul va prezenta 
intensificări pină la tare, predomi- 
nînd ia început din sud-vest, apoi 
din sectorul estic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 
șase și plus patru grade, mai cobo- 
rite in Transilvania și nordul Mol
dovei, iar cele maxime intre minus 
două și plus opt grade, mai ridicate 
în sud-vestul țării. Dimineața și sea
ra, iocal, se va produce ceață.

In a doua decadă, după o încălzi
re trecătoare, vremea se va răci ac
centuat. Cerul va fi mai mult noros. 
La început, precipitațiile vor fi mai 
ales sub formă de ploaie, apoi pre-

REALIZĂRI ALE 
MEȘTEȘUGARILOR TULCENI

Resursele locale, materialele re- 
cuperabile existente in județul 
Tulcea oferă condiții excelente 
pentru dezvoltarea activității de in
dustrie mică in unitățile coopera- 
tiei meșteșugărești din această 
zonă. Folosind cu pricepere aceste 
posibilități, meșteșugarii tulceni au 
îndeplinit înainte de termen olanul 
pe acest an la toti indicatorii. Tot
odată. ei au obținut peste plan o 
productie-marfă in valoare dă peste 
15 milioane lei. livrind. de aseme
nea. suplimentar pentru populație 
importante cantităti de produse. 
Trebuie subliniat faptul că aici se 
acordă o atenție deosebită creșterii 
eficientei întregii activități. Im- 
primînd un inalt spirit gospodăresc 
in fiecare unitate, cheltuielile ma
teriale la o mie lei productie- 
marfă au fost reduse de la începu
tul anului cu 16. lei. obținindu-se 
pe această bază beneficii peste 
plan în valoare de 6 milioane lei. 
O dată cu dezvoltarea industriei 
mici se acordă o atentie deosebită 
diversificării rețelei unităților pres
tatoare de servicii pentru popu
lație. La Tulcea. Sulina. Măcin. 
Isaccea si Babadag au aoărut in 
ultimii ani zeci de ateliere moder
ne amplasate la parterul blocurilor. 
Numai in acest an. in orașele Tul
cea si Sulina cooperativa „Unirea" 
a infiintat 10 unități moderne de 
prestări servicii pentru populație, 
iar peste Citeva luni oe strada Ba- 
badag din municipiul Tulcea. unde 
se află in construcție un modern 
ansamblu de locuințe, vor fi date 
in folosință alte ateliere presta
toare de servicii.

Se remarcă preocuparea meșteșu
garilor din județul Tulcea pentru 
descoperirea si folosirea ne scară 
largă a resurselor locale si a ma
terialelor refoiosibile. Astfel, in 
acest cincinal, ritmul anual de 
creștere a Droductiei realizată în 
unitățile tulcene de industrie mică 
este de peste 20 la sută, iar nu
mărul unităților meșteșugărești se 
ridică in, prezent la peste 500. Una 
din metodele folosite nentru dez
voltarea industriei mici a fost ge
neralizarea experienței dobîndite în 
acest domeniu de cooperativele 
fruntașe „Arrubium" din Măcin și 
„Prestarea" din Tulcea. Pe această 
bază. în actualul cincinal in orașul 
Măcin. unde există două coopera
tive meșteșugărești, activitatea s-a 
dublat. Meșteșugarii de aici, prin 
prelucrarea resturilor textile pro
curate de la fabricile de confecții, 
au realizat în acest an obiecte în 
valoare de aproape 3 milioane lei. 
Au fost valorificate de meșteșuga
rii tulceni importante cantităti de 
papură, sorg si răchită pentru con
fecționarea unor împletituri cu spe
cific local solicitate si de parteneri 
de peste hotare. Producția de arti
zanat ocupă, de asemenea, un loc 
de frunte în activitatea meșteșuga
rilor din iudetul Tulcea. Cooperati
va „Delta" din Tulcea a dezvoltat 
în ultimii ani producția de lesătur: 
populare. Predomină mai ales iile 
cu motive populare specifice portu
lui din Dobrogea. Obiectele de ar
tizanat. covoarele realizate de 
meșteșugarii din Tulcea. Babadag. 
Sf. Gheorghe. Sulina^ Isaccea. Ni- 
culițel. Baia. Mahmudia. Unirea, 
Sarichioi sint exportate in prezent 
în numeroase țări ale lumii. Di- 
versificînd continuu producția des
tinată exportului, realizir.d produse 
de inaltă calitate, solicitările parte
nerilor externi cresc necontenit. 
Astfel. în acest an au fost livrate 
peste plan la export mărfuri în 
valoare de aproape 5 milioane lei. 
Rezultatele bune obținute de meș
teșugarii tulceni au la bază pre
ocuparea constantă pentru diversi
ficarea producției 
industrie mică si 
servicii. Numai in 
rul nroduselor noi 
bricatie se ridică 
Amihulesei, corespondentul „Scîn- 
teii"). •

dominant sub formă de ninsoare. 
Vintul va sufla moderat, prezentind 
intensificări pină la tare, predomi- 
nînd din est și nord, In sudul și es
tul țării viscolind pe alocuri zăpada 
în ultimele zile. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse ' intre minus 
opt și plus două grade, mai scăzute 
la sfîrșitul intervalului, cînd izolat, 
se vor înregistra valori sub minus 
15 grade in Moldova și Transilvania. 
Temperaturile maxime se vor situa 
Intre minus cinci și plus 5 grade, 
mai ridicate In sud-vestul țării in 
prima parte a decadei. Local se va 
produce ceață cu depunere de chi
ciură. Izolat condiții de polei.

In decada a treia, vremea va fi 
rece, chiar friguroasă in primele 
zile. Cerul va fi temporar acoperit. 
Vor cădea precipitații predominînd 
sub formă de lapoviță și ninsoare, 
Vintul va sufla moderat cu intensi
ficări de scurtă durată pină la tare 
din sectorul nord-est, în sudul și es
tul țării și in zona de munte spul- 
berind Pe alocuri zăpada. în prima 
parte a decadei, temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre minus 12 
și minus două grade, izolat mai 
coborite în centrul și nord-estul țâ
rii, apoi vor crește înregistrindu-se 
valori ușor pozitive in multe zone 
din țară. Temperaturile maxime se 
vor situa intre minus șase si plus 
patru grade, mai ridicate în sud-ves
tul țării la sfîrșitul perioadei. Di
mineața și seara, în centrul țării, pe 
alocuri, se va produce ceață.

(Agerpres)

Dtiminică 1 decembrie a început 
în întreaga tară, urmînd să se des
fășoare oină la 31 ianuarie 1986. 
Festivalul filmului la sate, 
manifestare cultural-educativă de 
amploare înscrisă în cadrul Festi
valului național „Cintarea Româ
niei". Intrat in tradiția vieții spiri
tuale a satelor noastre în timpul 
lunilor de iarnă, Festivalul filmului 
la sate a ajuns la cea de a 29-a 
ediție, 
teresul 
ta tori 
iese și __  ..._____ ___ _

Spectacolele cinematografice și 
manifestările cultural-educative 
programate in aproape 5 000 de 
localități rurale la actuala ediție, 
capătă noi și majore semnificații 
prin obiectivele propuse, care vi
zează mobilizarea oamenilor mun
cii de la sate la înfăptuirea istori
celor hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului, a sarcinilor 
noii revoluții agrare. Un loc impor
tant la actuala ediție il dețin acțiu
nile dedicate Anului Internațional 
al Tineretului, precum și cele con
sacrate luptei pentru pace, dezar
mare și colaborare între popoare.

Fondul de filme deținut de în
treprinderile cinematografice ju
dețene, care dispun de un mare 
număr de filme artistice de lung 
metraj și filme documentare și de 
animație, completat de Centrala 
„Rornânia-film" cu noi filme artis
tice românești și din țările socialis
te, precum și cu filme documentare 
tn premieră în rețeaua cinemato
grafică sătească, oferă garanția 
unor spectacole și a unor acțiuni 
cultural-educative atractive. de 
largă diversitate. In acest context 
pot fi amintite — dintre premiere 
— filmele românești „Tineretul 
României socialiste", „Ciuleandra". 
„Acasă", „Promisiuni", „Căsătorie 
cu repetiție". „Mireasma ploilor 
tîrzii", „Masca de argint" și altele, 
precum și cu filme ca „A treia 
față a monedei" (R. P. Bulgaria). 
„Veșnic tineri" (U.R.S.S.), „Se în
torc cocorii" (R. P. Chineză), „Sim
fonia primăverii" (R. D. Germană). 
„Trenul de Kraljevo" (R.S.F. Iugo
slavia) etc.

$i la actuala ediție a festivalu
lui, întreprinderile cinematografice 
vor organiza numeroase acțiuni 
cultural-educative, cu o tematică 
bogată, care se adresează tuturor 
categoriilor de spectatori, cum sint 
ciclurile de filme sub genericul 
„Marile realizări din epoca Nicolae 
Ceaușescu" programate in județul 
Călărași. „Decada filmului social- 
oolitic si patriotic" — in județul 
Tulcea. simpozionul „Congresul al 
XIII-lea al partidului, eveniment

stîmind de fiecare dată in- 
real al milioanelor de spec- 
de toate vîrstele care tră- 
muncesc in mediul rural.

de seamă în viața partidului și a 
poporului" — în județul Neamț, 
concursul cinematografic cu tema 
„Filmul șl pacea" și simpozionul 
..Filmul și problemele lumii con
temporane" — în județul Cluj, 
ciclul de filme. „P.C.R. — stegar al 
luptei pentru libertate națională si 
socială" — în județul Argeș, 
tiunile cu filmul dedicate 
Internațional al Tineretului în 
detul Bihor si multe altele.

Concomitent cu ciclurile de

ac-
Anului 

iu-
fii-

me, simpozioanele, mesele rotun
de. concursurile de cultură cine
matografică și alte manifestări 
care vor fi organizate de întreprin
derile cinematografice județene. 
Centrala „România-film" și casele 
de filme au inițiat un program de 
întîlniri ale cineaștilor cu spectato
rii și dezbateri pe marginea filme
lor românești. Amintim dintre aces
tea dezbaterile care vor fi organi
zate in județul Galați pe marginea 
filmului „Amurgul fintînilor", in ju
dețul Maramureș, unde realizatorii 
filmului „Sosesc păsările călătoare" 
se vor întîlni cu spectatorii din 
comuna Baia Borșa. in județul Su
ceava — localitățile Dărmănești șl 
Șiret — unde prezentarea filmului 
„Declarație de dragoste" va prilejui 
un schimb de opinii intre specta
tori și cineaști.

La rindul lor. filmele de scurt- 
metraj, realizate de studiourile 
„Al. Sahia" și „Animafilm". gru-

pate tematic, ocupă un Ioc impor
tant in acțiunile organizate de în
treprinderile cinematografice, fiind 
chemate să contribuie la lărgirea 
orizontului de cunoștințe al spec
tatorilor, la promovarea principii
lor eticii și echității socialiste, a 
concepției materialiste despre lume 
și societate.

Centrala „România-film" si Între
prinderile cinematografice jude
țene. împreună cu direcțiile gene
rale ale agriculturii și uniunile 
cooperativelor agricole de produc
ție din județele tării au luat mă
suri pentru sprijinirea cursurilor 
invățămintului agrozootehnic cu 
filme care prezintă tehnologii mo
derne in agricultură. experiența 
înaintată a fruntașilor In producția 
agricolă vegetală și animală. Vor 
fi realizate adevărate lecții prac
tice, cu aportul specialiștilor, le
gate de specificul și cerințele fie
cărei localități, folosindu-se atit 
filmele existente, cit și o serie de 
producții noi : „Tehnologia porum
bului irigat", „Mecanizarea culturii 
cartofului", „Pășunatul ovinelor", 
„Hrana cailor putere", „Valorifi
carea resurselor într-o unitate 
agricolă" și altele.

întrucît în timpul desfășurării 
Festivalului filmului la sate are 
loc și vacanta fie iarnă, un mare 
număr de acțiuni cu filmul vizează 
educarea patriotică-revoluționară, 
in spiritul dragostei față de muncă 
și învățătură a tinerilor spectatori. 
De asemenea, cei mai mici dintre 
spectatori vor viziona, în cadrul 
unor matinee speciale, numeroase 
filme cu o tematică adecvată vîr- 
stei și preocupărilor lor.

Fondul bogat de filme care va fi 
prezentat cu prilejul festivalului, 
varietatea manifestărilor cultural- 
educative. măsurile întreprinse 
pentru buna funcționare a bazei 
tehnice vor contribui, fără îndoia
lă. la reușita acestei tradiționale 
manifestări.

Parte integrantă a activităților 
cultural-educative desfășurate de 
comitetele județene de cultură și 
educație socialistă, sub conducerea 
comitetelor județene de partid, 
manifestările actualei ediții a Fes
tivalului filmului la sate conferă 
filmului o puternică forță în edu
carea socialist-revoiuționară a mi
lioanelor de spectatori din locali
tățile rurale, in mobilizarea lor 
pentru indeplinirea exemplară a 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al partidului.

Marin STANCIU
Director general
al Centralei „România-film

(Urmare din pag. I)
defond in intreg procesul 

pregătire politică și profe
sională a mecanizatorilor. 
Desigur. în conformitate 
cu indicațiile conducerii 
partidului, întreg acest 
proces trebuie așezat in 
perspectivă, adaptat rigu
ros la cerințele noii revo
luții agrare, in cadrul că
reia rolul preponderent 11 
are omul cu inalt simț al 
datoriei, cu temeinică pre
gătire politică și profesio
nală. Firește, nu trebuie 
așteptate măsurile de per
spectivă, ci acționat incă 
de acum pentru a elimina 
ceea Ce, după opinia celor 
care beneficiază 
mecanizatorilor.
care organizează 
lor profesională 
asupra acestui ...
anume o limitare â pregă
tirii la' aspectele strict teh
nice, la 
mînuire 
mașinilor 
știe că și 
specializate sînt 
cunoștințe din 
adiacente. Pentru a fi un 
bun rnuncitor în fabrică 
este nevoie să ai o cultură 
tehnică bogată : nu poți fi 
un bun muncitor frezor 
fără să deții cunoștințele 
necesare de rezistența ma
terialelor, de matematică, 
de fizică etc., acestea fiind 
astăzi indispensabile. Cu 
atît mai mult pentru un 
lucrător din agricultură și 
cu atit mai mult pentru 
un mecanizator care lu
crează cu ființe vii — pă- 
mîntul, semințele, plantele 
— însușirea unor cunoștin
țe minime de agrobiologie.

de munca 
a celor 

pregătirea 
impietează 
proces, și

cunoștințele dc 
a tractorului și 

agricole. Or, se 
în profesii foarte 

necesare 
domenii

„MINERII PlINII”
de fitotehnie, de agrochi
mie sînt absolut obligatorii 
pentru intelegereă profun
dă a proceselor care se 
petrec in, viața biologică 
a pămîntului și plantelor, 
pentru ca în toate cazurile 
aceștia să fie oameni care, 
lucrează ogorul in deplină 
cunoștință de cauză.

Conștiința răspunderii 
pentru lucrul făcut trebuie 
insă consolidată cu deose
bire prin pirghiile de coin
teresare materială folosite 
corect, exact. O problemă 
devenită esențială, funda
mentală din acest punct 
de vedere este aceea a ih- 
deplînirii eu strictețe a o- 
bligațiilor reciproce care 
să asigure cointeresarea, 
în sensul ca mecanizatorii 
să-și îndeplinească cu toa
tă răspunderea obligațiile 
pe care le au. să ?xecute 
lucrările agricole la cel 
mai inalt nivel calitativ, să 
respecte prevederile legale 
cu privire la aplicarea 
normelor agrotehnice sta
bilite. în același timp, tre
buie asigurate mecanizato
rilor toate condițiile stipu
late prin contractul-anga- 
jament, pentru că numai 
pe această bază — a înde
plinirii exacte a tuturor o- 
bligațiilor ce revin atit me
canizatorilor, cit și condu
cerilor unităților agricole, 
tuturor participanților la 
realizarea producției agri
cole — răspunderea poate 
fi întărită, măsurată și 
răsplătită în funcție de 
gradul în care se manifes
tă. Numai in aceste condi
ții se poate stabili cu e- 
xactitate în ce măsură re
zultatele obținute reflectă 
fidel volumul și calitatea

muncii prestate de meca
nizatori, sau în ce măsură 
neindeplinirea obligațiilor 
reciproce a dus la dimi
nuarea producției. în a- 
ceastă ordine de idei, sînt 
nu numai nefirești, dar și 
păgubitoare pentru agri
cultură, în generăl pentru 
economia națională, acele 
situații in care fie că nu 
se apreciază cu exigență 
activitatea mecanizatori
lor, că uneori răsplata 
muncii unor mecanizatori 
este mai mare decit con
tribuția directă pe care o 
au la realizarea producției 
agricole, fie că. in destule 
cazuri, acesta este obligat 
să suporte material conse
cințele peasigurării de că
tre unitățile beneficiare a 
forței de muncă necesare, 
a îngrășămintelor, a apei 
pentru irigarea culturilor 
sau altor factori de pro
ducție. Aceasta impune în
tărirea răspunderii si a 
controlului asupra modu
lui in care isi tac datoria 
și beneficiarii, pentru că, 
spre exemplu, in peregri
nările noastre pe ogoare 
am întilnit multe, mult 
prea multe situații în care 
mecanizatorii așteptau la 
capătul tarlalei fie sămin- 
ța pe care nu se știa cine 
de la cooperativă nu se 
grăbea să o aducă, fie aș- 
teptind oameni care să a- 
jute la semănat : am văzut 
lanuri de porumb prășite 
mecanic de cîte 2—3 ori, 
dar în care cooperatorii nu 
au Intrat nici măcar o sin
gură dată cu sapa pe rînd. 
Toate aceste cazuri se sol
dează cu timp pierdut, se 
produc dereglări serioase 
în procesul conlucrării din-

tre mecanizatori și coope
ratori, ale căror consecințe 
se manifestă nu numai pe 
planul randamentului mun
cii mecanizatorilor, dar, în 
primul rînd. în ceea co 
privește nivelul producției. 
Iată de ce trebuie instituit 
un regim de control mai 
sever. în același timp, a- 
pare necesar, după opinia 
noastră, să fie fixate mai 
clar șl mai ferm obliga
țiile celor ce beneficiază 
de munca mecanizatorilor 
și, așa cum mecanizatoru
lui i se inmînează un or
din de lucru cu sarcinile 
precise ce-i revin, tot ast
fel să se consemneze și 
modul in care formația de 
cooperatori. conducerea 
fermei și a cooperativei 
și-au îndeplinit in fiecare 
campanie obligațiile ce le 
revin. Pentru ca pe această 
bază să se poată stabili 
riguros, obiectiv cine poar
tă răspunderea pentru nea- 
plicarea măsurilor care să 
asigure executarea la cel 
mai înalt nivel a lucrărilor 
respective.

Timpul care a rămas 
pină la începerea lucrări
lor agricole de primăvară 
oferă un bun prilej pentru 
perfecționarea pregătirii 
profesionale și politice a 
mecanizatorilor, dar si un 
prilej pentru perfecționa
rea actualului sistem de 
conlucrare între cooperati
vele agricole și stațiunile 
pentru mecanizarea agri
culturii. astfel că în toate 
cazurile să se stabilească 
obligațiile și răspunderile 
ce revin ambelor părți — 
condiție esențială pentru 
buna desfășurare a activi
tății în anul următor.

LISTA OFICIALĂ
a_ obligațiunilor C.E.C, ieșite ciștl- 
gătoare la tragerea la sorți lunară 

din 30 noiembrie 1985

INFORMAȚII SPORTIVE (I> ; 13. Hojberg (Danemarca)
3 puncte.

in unitățile de 
a prestărilor de 
acest an numă- 
inlroduse în fa
la 759. (Neculai

țeană de comunicări tehnico-stiin- 
tifice si altele. (Stan Ștefan).

■ VASLUI. Timp de trei zile. în 
municipiu! Vaslui s-a desfășurat, 
sub genericul „Țară nouă, cintec 
tînăr". un atractiv festival inter- 
iudetean de muzică oopuiară si tî- 
nără. Organizată de Comitetul ju
dețean U.T.C. si Consiliul județean 
al sindicatelor, această manifestare 
artistică, ajunsă la a V-a ediție, a 
reunit, in mai multe spectacole, un 
mare număr de grupuri si soliști 
vocali de muzică populară si tînără 
din aproape 20 de iudete ale tării.

FOTBAL • Rezultatele meciurilor 
din etapa a XVI-a : S.C. Bacău — 
Steaua 0—2, Sportul studențesc — 
F.C. Argeș 0—0, Gloria — Dinamo 
1—3, Univ. Craiova — F.C. Bihor 
1—0, Corvinul — Petrolul 5—0. Univ. 
Cluj-Napoca — F.C. Olt — 2—0.
Rapid — Chimia 1—0, Politehnica 
Timișoara — A.S.A. 3—0, F.C.M.
Brașov — Victoria 1—0. • Meciurile 
etapei viitoare, ultima etapă din 
turul campionatului, se vor juca la 
8 decembrie. Derbiul acestei etape : 
Steaua — Universitatea Craiova. De 
asemenea, la București : Dinamo — 
Corvinul • Agențiile internaționale 
de presă relatează că operațiunea 
de tragere Ia sorți a grupelor pre
liminare ale turneului final al 
Campionatului mondial de fotbal din 
Mexic, operațiune se va avea loc la 
15 decembrie, se va efectua. după un 
sistem 
serie : 
Mexic 
xico). 
Brazilia _______ _ _ ______ _
R.F. Germania (grupa E, la Quere
taro) și Polonia (grupa F. Ia Mon
terrey).

în alte trei urne vor fi puse

numele celorlalte echipe, cu urmă
toarea repartizare : i — Argentina. 
Uruguay, Anglia. U.R.S.S., Spania 
și Irlanda de Nord ; II — Algeria. 
Maroc, Coreea de Sud, Irak, Canada, 
Paraguay ; III — Bulgaria. Belgia. 
Danemarca. Scoția sau Australia. 
Portugalia și Ungaria.

ce va cuprinde șase capi de 
Italia (grupa A. la Pueblal. 
(grupa B, la Ciudad de Me- 

Franța (grupa C. la Leon), 
(grupa D, la Guadalajara)

CARNET CULTURAL

BUZĂU. La Galeriile de artă 
din municipiul Buzău a fost des
chisă exDOzitia de Iarnă a artiști
lor profesioniști și amatori, lau- 
reați ai Festivalului national ..Cin
tarea României". Sînt prezentate 
peste 300 de lucrări de pictură, 
sculptură, grafică si obiecte reali
zate de creatori din zonele etno
grafice reprezentative ale iudetu- 
lui Buzău. (Stelian Cbipcr).

SAH. Turneul internațional femi
nin de șah de la Smederevska Pa- 
ianka a continuat cu disputarea 
unor partide întrerupte, in care 
suedeza Pia Cramling a remizat cu 
Maria Petrovici, iar Alisa Măriei a 
cîștigat la fosta lideră a clasamentu
lui, poloneza Erenska. înaintea ul
timei runde, a 13-a, clasamentul se 
prezintă astfel : 1. Cramling (Sue
dia) — 8.5 puncte ; 2. Erenska (Po
lonia) — 7 puncte : 3. Maximovici 
(Iugoslavia) — 6,5 puncte ; 4—5.
Dana Nuțu (România). Alisa Măriei 
(Iugoslavia) — 6 puncte ; 6—8. Po- 
lihroniade (România). Petrovici (Iu
goslavia. Aleksandria (U.R.S.S.) — 
5,5 puncte ; 9. Verftczi (Ungaria) — 
5 puncte (1) ; 10. Markovici (Iugo
slavia) — 5 puncte ; 11. Nikolin
(Iugoslavia) — 4.5 puncte ; 12. Mi- 
riana Măriei (Iugoslavia) 3 puncte

LUPTE. Sub genericul „Daciadei", 
la Focșani s-a desfășurat finala 
concursului național sătesc de trintă 
dotat cu „Cupa U.T.C.". la care au 
participat peste 200 de tineri din 
toate județele tării.

Iată cîștigătorii competiției : cate
goria 56 kg ; Anișor Petre (județui 
Vrancea); categoria 62 kg : Ion 
Bercea (județul Mehedinți) ; cate
goria 68 kg : Octavian Artale (jude
țul Galați) : categoria 76 kg : Dănut 
Poiană (.județul Vrancea) : categoria 
87 kg : Ion Pelin (județul Bacău) . 
categoria peste 87 kg : Nelu Popa 
(județul Vrancea).
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100 559 198 10 000
100 365 04 5 000
100 846 83 3 000
100 669 94 3 000

1 000 05 119 1 000
1 000 90 18 1 000
1 000 46 154 1 000
1 000 90 188 1 001)
1 000 40 131 800
1 000 74 140 800
1 000 68 06 800
I 000 79 111 300
1 000 59 179 800
1 000 82 62 800
1 000 59 13 800
i ooo 32 09 800
1 000 98 65 800

13 422 TOTAL 14 020 000

Cîștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. In valoarea cîs- 
tigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite ciș- 
tiaătoare.

Plata cîstigurilor se efectuează prin 
sucursale, filiale și agenții C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
300001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—200 la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia în con
siderare.

t
20.00 Telejurnal
20,20 Actualitatea tn economie • Final 

de an și de cincinal în industrie. 
Amplă mobilizare pentru reali
zarea programului de creștere a 
productivității muncii • Energia 
electrică, riguros gospodărită, se
ver economisită I

20,35

21.00

21.50
22.00

Angajarea revoluționară a școlii 
in pregătirea pentru muncă și 
viată a tinerei generații (color)
Teatru TV (color). „Scrisori ne- 
expedlate". de Hrlstu 
Premieră pe țară, tn 
Geo Costiniu. Radu 
co. Valeria Sitaru, 
Mugur Arvunescu. 
grilă
Teiejurnal 
închiderea programului

Limona. 
distribuție : 
Panamaren- 
Geiu Nlțu. 

Slmion Ne-

MUREȘ. La Tîrgu Mures a avut 
loc. timp de două zile, o consfătui
re interjudețeană cu tema : „Acti
vitatea organismelor si instituțiilor 
culturale, a organizațiilor de masă 
si obștești în SDtiiinul oerfectionă- 
rii nregătirii orofesionale a oame
nilor muncii si pentru stimularea 
participării lor la creația tehnico- 
stiintifică". la care au Participat 
activiști culturali din București si 
din județele Cluj. Bistrita-Năsâud, 
Satu Mare. Bihor. Sălaj. Maramu
reș șl Mureș. (Gheorghe Giurgiu).

BOTOȘANI. La Casa de cultură

a sindicatelor din municipiul Bo
toșani a fost vernisată o amnlă 
frescă intitulată ..Laudă omului". 
Creație a pictorului Petre Achite- 
nie. originar din acest iudet. la a 
cărei transpunere oe unul dintre 
pereții interiori ai edificiului au 
mai colaborat, alături de autor ar
tiștii plastici Vasile Celmare si 
Ion Grigore. precum si un eruh de 
student! ai Institutului de arte 
plastice „Nicolae Grigorescu" din 
București", fresca prezintă, ne o su
prafață de peste 100 metri nâtrati. 
imagini sugestive din munca si

viata de ne alaiurile botosănene. 
(Silvestri Ailcnei).

VRANCEA. După încheierea ci
clului de acțiuni cuprinse in pro
gramul ..Săptămînii activității ideo
logice si politico-educative in con
siliile agroindustriale". Secția dc 
propagandă a comitetului județean 
de nartid a venit cu o nouă iniția
tivă în sprijinul muncii politice dc 
la sate in Derloada de iarnă, edi- 
tînd un set de afișe ce cuprind 
sarcini si chemări adresate lucrăto
rilor din zootehnie. (Dan Drăgu- 
lescu).
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VIZITA PRIMULUIMINISTRU AL GUVERNULUI REPUBLICII SOCIALISTE
V V

ROMANIA, TOVARĂȘUL CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
A

IN REPUBLICA DEMOCRATĂ GERMANĂ
începerea convorbirilor oficiale

BERLIN 2 (Agerpres). — Luni 
după-amiază au inceput la Berlin 
convorbirile oficiale dintre tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Willî Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D. Germane.

Cei doi prim-miniștri au eviden
țiat rolul determinant pe care il au 
intilnirile și convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, înțelege
rile și hotărîrile convenite cu aceste 
prilejuri, pentru dezvoltarea conti
nuă a relațiilor economice româno- 
germane, pentru adîncirea raporturi
lor de prietenie, colaborare și solida
ritate dintre cele două țări șl po
poare. S-a subliniat, totodată, faptul 
că relațiile dintre cele două țări, 
care au Ia bază principiile și preve
derile înscrise în Tratatul de priete
nie. colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă România 
și R.D. Germană, cunosc o perma
nentă lărgire și aprofundare pe mul
tiple planuri, în avantajul reciproc.

Tovarășii Constantin Dăscălescu și 
Willi Stoph au exprimat hotărîrea 
comună de a imprima, în spiritul în
țelegerilor și hotăririlor stabilite la 
nivel înalt, noi dimensiuni conlucră
rii dintre România și R.D.G. in inte
resul construcției socialiste in cele 
două țări, al cauzei generale a socia
lismului, colaborării și păcii în lume.

în centrul convorbirilor s-a situat 
analiza modului in care s-au realizat 
hotărîrile si înțelegerile convenite la 
nivel înalt Drivind dezvoltarea rela
țiilor economice dintre cele două țări, 

. cit si examinarea posibilităților con
crete de lărgire si diversificare în 
continuare a colaborării si cooperării 
în domenii de interes comun. Apre
ciind că. în cadrul relațiilor econo
mice bilaterale, o importantă din ce 
în ce mai mare o caoătă colaborarea 
pe termen lung în domeniul coope
rării și specializării în producție, cei 
doi șefi de guvern an analizat posi
bilitățile concrete existente pentru 
acce’ovaroa acțiunii'de elaborare a 
programelor de ramură pe termen 
lung. S-a subliniat importanta aces
tor programe neptru aprovizionarea 
celor două economii naționale cu ma
terii prime de bază, cil produse ale 
construcțiilor do mașini, industriei 
chimice, industriei ușoare, alimen
tare ș.a.

în cadrul convorbirilor s-a apreciat 
că desfășurarea largă a conlucrării 
economice reciproc avantajoase im
pune practicarea unor forme de co
laborare stabile si de lungă durată, 
cum ar fi construirea de obiective 
industriale si lucrări de instalații 
complete in terte țări : promovarea 
de acțiuni comune in domeniile 
engineering, consulting, proiectări si 
pregătirea cadrelor ; intensificarea 
legăturilor d’recte de cooperare între 
centrale si întreprinderi din 
două țări pentru realizarea 
nor produse noi, de înaltă __
nicitate, competitive pe plan mon
dial ; de asemenea, 
bordate posibilitățile 
zarea unei colaborări 
desfacerea produselor 
construcțiilor de mașini. îndeosebi a 
celor rezultată din cooperarea și 
specializarea bilaterală.

S-a relevat că nivelul atins de e- 
conomia celor două țări, potenția
lul lor tehnic în continuu progres 
asigură posibilitatea dezvoltării mai 
accentuate a cooperării si speciali
zării în producție, astfel incit pon
derea produselor rezultate ne aceas
tă cale să se ridice la 40—50 la sută

din totalul schimbului de mărfuri, 
asa cum prevede ..Programul de 
lungă durată privind dezvoltarea 
colaborării economice si tehnico-sti- 
intifice. a specializării si cooperării 
in producție dintre Republica Socia
listă România si Republica Demo
crată Germană, pînă în anul 2000“.

Cei doi prim-miniștri au eviden
țiat că măsurile prevăzute pentru a- 
dîncirea în continuare a cooperării 
si specializării in producție oferă 
posibilitatea pentru folosirea cores
punzătoare a capacităților de pro
ducție din cele două tari si de lăr
gire a schimburilor 
mărfuri.

în contextul larg al 
perării și specializării 
au fost abordate probleme ale dezvol
tării colaborării tehnico-științifice in 
domeniile de vîrf. cu deosebire in ce 
privește microprocesoarele. tehnica 
roboților, sistemele flexibile comple
xe, biotehnologia. acele domenii care 
contribuie la creșterea productivității 
muncii și eficienței producției socia
le in cele două țări.

în cadrul convorbirilor au fost, de 
asemenea, abordate acțiunile ce ur
mează a fi întreprinse in vederea 
majorării în continuare a schimburi
lor comerciale, îndeosebi pe calea 
perfectării de noi acțiuni de coope
rare și specializare in producție. 
Subliniindu-se că rezultatele la care 
s-a ajuns constituie o etapă impor
tantă în, realizarea sarcinilor stabilite 
la cel mai înalt nivel, s-a apreciat, 
totodată, că acestea nu epuizează po
sibilitățile de care dispun economiile 
celor două țări.

în cadrul dialogului de lucru au 
fost evidențiate, de asemenea, pro
gresele înregistrate în 
colaborării în domeniile 
tului. culturii sănătății 
sfere de interes comun.

în cursul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă de caldă prie
tenie și înțelegere, s-a făcut o in
formare reciprocă asupra preocupă
rilor și sarcinilor ce stau în fața ce
lor două țări în înfăptuirea construc
ției socialiste, precum și un schimb 
de vederi asupra unor probleme ma
jore ale vieții internaționale actuale.

La convorbiri participă tovarășii 
Gheorghe Petrescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului. Ion Ceaușescu, 
ministru secretar de stat, prim-vice- 
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, alte persoane oficiale.

Din partea R.D.G. participă Her
bert Weiz, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministru pentru

știință și tehnică, alte persoane ofi
ciale.

Participă, de asemenea, ambasa
dorii celor două țări.

recioroce da

adincirii coo- 
în producție.

extinderea 
învățămîn- 
si in alte

BERLIN 2 (Agerpres). — Tovară
șul Constantin Dăscălescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, a sosit, luni, într-o vizită ofi
cială de prietenie în R. D. Germană.

Primul ministru român este înso
țit de tovarășii Gheorghe Petrescu, 
viceprim-ministru al guvernului. Ion 
Ceaușescu, ministru secretar de stat, 
prim-vicepreședinte al C.S.P., de al
te persoane oficiale.

Pe aeroportul Schonefeld, din Ber
lin, împodobit cu drapelele de stat 
ale celor două țări, unde a avut loc 
ceremonia primirii oficiale, primul 
ministru român a fost întîmpinat și 
salutat de 
de Miniștri 
Stoph.

Au fost 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministru pentru știință și.teh
nică, alte persoane oficiale germane.

Au fost 
două țări.

O gardă 
rul.

Au fost ... __ __
fii, ambasadorul tării noastre la Ber
lin, și Herbert Plaschke, ambasado
rul R. D. Germane la București.

♦
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

au fost prezenți tovarășul Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, alți membri ai- guvernu
lui. Au fost de față Siegfried Beyer, 
însărcinat cu afaceri ad-interim ai 
R. D. Germane la București, mem
bri ai ambasadei.

♦
Luni după-amiază, 

tru român a depus 
flori la „Monumentul 
cismului și militarismului**.

★
Președintele Consiliului de Miniș

tri al R.D. Germane, tovarășul Willi 
Stoph, a oferit luni un dineu oficial 
în onoarea tovarășului Constantin 
Dăscălescu,

Cei doi prim-miniștri au toas
tat în sănătatea conducătorilor ce
lor două partide frățești, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker, 
pentru continua dezvoltare a priete
niei și colaborării dintre România și 
R.D. Germană.

președintele Consiliului 
al R. D. Germane, Willi

prezenți Herbert Weiz,

intonate imnurile celor

militară a prezentat ono-

de fată Gheorghe Caran-

primul minis- 
o coroană de 
victimelor fas-

li

Ședințe ale unor comisii permanente C. A. E. R.

cele 
u- 

teh-

au fost a- 
oentru reaV- 
fructuoa.se în 
din domeniul

MOSCOVA 2 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc ședința a 72-a 
a Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru comerț exterior.

Delegația română a fost condusă 
de Vasile Pungan. ministrul comer
țului exterior si cooperării econo
mice internaționale.

Au fost examinate si adoptate mă
suri pentru îndeplinirea hotăririlor 
Sesiunii C.A.E.R. si ale Comitetului 
Executiv al Consiliului, care 
feră la activitatea comisiei.

A avut loc un schimb de 
privind stadiul tratativelor
cheierea intre țările membre ale 
C.A.E.R.. precum si cu R.S.F.I.. a 
acordurilor comerciale pe termen 
lung (1986—1990) si a protocoalelor 
privind livrările reciproce de măr
furi ne anul 
se urgenteze 
meniu.

Comisia a 
bunătătite privind clauzele de 
mert exterior din convențiile si 
acordurile de specializare si coope
rare în producție. A fost adoptat 
planul de lucru pe 1986—1987. în care 
se prevăd acțiuni concrete. îndrep
tate spre dezvoltarea în continuare

a comerțului reciproc ne nerioada 
1986—1990.

se re-
păreri 
si în

1986. convenindu-se să 
lucrările în acest do-

adontat prevederi îm-
co-

ULAN BATOR 2 (Agerpres). — ta 
Ulan Bator s-a desfășurat ședința a 
74-a a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru colaborare in domeniul trans
porturilor.

Au participat delegații din țările 
membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugo
slavia.

In centrul atenției comisiei s-au 
situat problemele colaborării in do1, 
meniul dezvoltării legăturilor de 
transport decurgind din hotărîrile 
Consfătuirii economice 1,1 nivel înalt 
a țărilor membre ale C.A.E.R., pre
cum și sarcinile trasate in acest sens 
de Sesiunea C.A.E.R. și de Corni-: 
tetul Executiv al C.A.E.R.

■ Totodată, au fost examinate rezul
tatele lucrărilor de coordonare a 
planurilor în domeniul transporturi
lor, in cadrul cărora au fost conve
nite volumele preliminare de trans
port al mărfurilor și călătorilor în 
cincinalul 1986—1990, stabilifidu-se și 
măsuri corespunzătoare de colabora
re pentru realizarea acestora.

Comisia a adoptat planul său de 
lucru pe anii 1986—1987.

LIBREVILLE 2 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Gaboneze, El 
Hadj Omar Bongo, l-a primit pe: 
Gheorghe Cazan, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior .și Cooperării Economice In
ternaționale, aflat in vizită in Ga
bon in fruntea unei delegații econo
mice. Șeful statului gabonez a

rugat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut priete
nesc și urări de sănătate și fericire 
personală. în cadrul Convorbirii ce a 
avut loc au fost abordate aspecte le
gate de dezvoltarea și întărirea rela
țiilor dintre cele două. țări.' promo- 

avarea schimburilor comerciale și 
cooperării economice bilaterale.

LUANDA 2 (Agerpres). — La 
Luanda s-au deschis lucrările celui 
de-al II-lea Congres al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii din Angola, la care 
participă 700 delegați naționali și 
reprezentanți a 40 de partide și

politice din străinătate. 
Comunist Român este 

de tovarășul Cornel

organizatii
Partidul 

reprezentat 
Pacoste, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

româno-australiene de colaborare economică 0 cerință de stringentă actualitate:
CANBERRA 2 (Agerpres). — 

Canberra și Sydney au avut loc 
citările celei de-a VII-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale 
no-âustraliene de colaborare 
mică.

A fost examinată evoluția 
fiilor economice dintre cele două țări 
și au fost stabilite măsurile ce ur
mează a fi luate pentru creșterea

La 
lu-

româ-
econo-

rela-

volumului schimburilor bilaterale, 
diversificarea gamei de produse 
cornercializate în contrapartidă, pe 
baza unor contracte de lungă durată 
si intensificarea cooperării econo
mice.

La încheierea lucrărilor. sesiunii, a 
fost semnat un memorandum de în
țelegere.

OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR, 
ÎNLĂTURAREA PRIMEIDIEI NUCLEARE!

R. F. GERMANIA : Companie a oamenilor de știință 
împotriva militarizării spațiului cosmic

„f 
s 
ț

î
*

*

Manifestări consacrate aniversării
formării statului național unitar român

ROMA 2 (Agerpres). — Cu prile
jul aniversării constituirii statului 
național unitar român, in orașul 
italian Bari a avut, loc o manifes
tare culturală organizată de centrul 
cultural internațional și Universi
tatea de studii din localitate. Au 
fost prezentate conferințe cu privire 
la semnificația evenimentului săr
bătorit, precum și unele aspecte 
privind realizările României con
temporane, politica constructivă 
de pace și colaborare interna
țională promovată cu consecven
ță de țara noastră, de președintele 
Nicolae Ceaușescu. Cu aceeași oca
zie, au fost inaugurate expoziția de 
fotografii pe tema „Lupta poporu
lui român pentru unitate și inde
pendență", precum și o expoziție 
de grafică și gravură 
nă românească.

O altă manifestare 
avut loc la Biblioteca
Roma. Cu acest prilej, acad. prof. 
Emil Conduraclii a vorbit despre 
semnificația evenimentului, subli
niind in mod deosebit permanența 
idealurilor de unitate și indepen
dență ce caracterizează întreaga 
istorie a poporului român.

contempora-

culturală a 
romană din

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
In cadrul manifestărilor organizate 
in S.U.A. cu prilejul aniversării 
formării statului. național unitar 
român, la, Biblioteca română din 
New York a avut loc o seară cul
turală dedicată evenimentului, in 
care au fost prezentate semnifica
ția și importanta actului de la 1 
Decembrie 1D18 in istoria poporu
lui român. Au fost evocate ecourile 
acestui eveniment in presa lumii, 
inclusiv in publicațiile americane 
din perioada respectivă. A urmat 
un recital de poezie românească și 
americană,. cu participarea poetei 
Nina Casslan și a unui grup de 
tineri poeți americani ' 
de creație poetică din. 
versității New York.

La sediul bibliotecii 
fost deschisă o expoziție documen
tară de fotografii, cuprinzind ima
gini ale luptei poporului român 
pentru independență și unitate.

De asemenea; a avut loc o seară 
de muzică populară românească cu 
concursul artistului Gică Petrescu, 
care s-a bucurat de un succes deo
sebit.

de la clasa 
cadrul Uni-

române a

CU PRILEJUL ANIVERSARII PROCLAMĂRII R.D.P. LAOS

Festivitățile de la Vientiane
VIENTIANE 2 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a X-a aniversări a 
proclamării Republicii Democrate 
Populare Laos, la Vientiane a avut 
loc o paradă militară, un miting și 
demonstrația oamenilor muncii, re
latează agenția T.A.S.S.

în tribuna oficială se aflau condu
cători de partid și de stat laoțieni, 
oaspeți de peste hotare, sosiți la 
sărbătoarea națională a poporului 
laoțian. La manifestări participă o 
delegație de partid și de stat din 
tara noastră, condusă de 
Ludovic Fazekaș, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului.

Luihd cuvintul la mitingul de la

tovarășul
C.C. al

Vientiane, Kaysone Phomvihane, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, a re
levat că, sub conducerea partidului, 
poporul laoțian făurește societatea 
socialistă. în perioada ultimilor zece 
ani in Laos au fost obținute succese 
însemnate în toate domeniile econo
miei naționale. Volumul producției 
a crescut de peste două ori, s-a în
tărit sectorul de stat în economie, a 
fost lichidat analfabetismul, s-au 
îmbunătățit condițiile de viață ale 
poporului.

Pe plan extern, Laosul dezvoltă 
colaborarea cu țările socialiste, luptă 
pentru încetarea cursei înarmărilor, 
pentru lichidarea pericolului unui 
război nuclear, pentru pace.

Problemele întăririi securității internaționale 
în dezbaterea Comitetului Politic 

ai Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 

— în Comitetul Politic al Adunării 
Generale a O.N.U. a început luni 
examinarea importantei problematici 
a întăririi securității internaționale, 
în dezbateri s-a relevat că exami
narea problemelor păcii și securită
ții dobîndește o importanță de prim 
ordin, ținîndj seama de încordarea 
deosebit de gravă care persistă în

MENIREA ȘTIINȚEI, A OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ

a milita pentru pace, dezarmare, pentru bunăstarea și fericirea omului
(Urmare din pag. I)
ment de distrugere. Tocmai de 
aceea, secretarul general al parti
dului a sublimat, nu o dată, și a 
reafirmat și cu acest prilej marea 
răspundere ce revine oamenilor de 
stiintă de a determina — si ei sint 
in măsură să determine 1 —- distru
gerea armelor nucleare, de a nu 
admite ea rezultatele cercetă
rilor lor să fie folosite neu
tru a preface lumea in ruine. In 
repetate rinduri. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a chemat pe oa
menii de știință, așa cum a făcut și 
de această dată de la înalta tribună 
a Congresului științei și invățămin- 
tului, să nu mai lucreze pentru 
război, ci să-și consacre eforturile 
numai pentru pacea, pentru liberta
tea și bunăstarea oamenilor, să-și 
intensifice acțiunile, in strinsă legă
tură cu oamenii de știință de pe în
treg globul, cu toți cei care iubesc1 
pacea, pentru excluderea războiului 
din viața societății, pentru asigura
rea dezvoltării pașnice a tuturor po
poarelor.

România socialistă și-a dobindit, 
după cum este binecunoscut, un loc 
de frunte pe plan internațional ea 
promotoare consecventă a concepției 
potrivit căreia știința și tehnica, slu
jitorii lor trebuie să se situeze in 
primele rinduri ale marii mișcări 
mondiale pentru împlinirea aspira
țiilor de pace și înțelegere ale po
poarelor. O activitate intensă, boga
ta in această direcție desfășoară CO
MITETUL NAȚIONAL ROMÂN „OA
MENII DE ȘTIINȚA ȘI PACEA**, 
condus de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului Național al Ști
inței și învățămintului. savant de 
renume mondial, prodigioasă perso
nalitate a vieții științifice interna
ționale. închinindu-și energia. în
treaga capacitate creatoare măreței 
opere de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României, oamenii de ști
ință din țara noastră au militat și 
militează, în strinsă conlucrare cu

I

colegii lor din alte țări, pentru a 
bara calea războiului, pentru ca tot 
ceea ce a produs și produce mai de 
preț geniul omului să servească 
progresului umanității, nu distruge
rii ei.

în cuvintarea sa rostită la înche
ierea lucrărilor Congresului stiintei 
si invătămîntului. relevind hotărirea 
oamenilor de stiintă si mvătăminl 
din tara noastră de a acționa cu 
aceeași fermitate si în viitor m 
această direcție, tovarășa ELENA 
CEAUȘESCU sublinia : „în condi
țiile actuale, cind o mare Darte din 
cuceririle stiintei si tehnicii moderne 
sint utilizate in scopuri de război, 
pentru producerea dc arme de dis
trugere in masă, va trebui să facem 
totul pentru a intări continuu con
lucrarea noastră cu oamenii de știin
ță si învătămint din întreaga lume 
în lupta pentru pace, pentru dezar
mare. pentru inlăturarea primejdiei 
unui război nuclear, pentru ca știin
ța si cultura să fie puse exclusiv 
in slujba păcii si înțelegerii între 
națiuni, a asigurării bunăstării si 
fericirii fiecărui popor**.

Astăzi, cind se irosesc pen
tru inarmări imense resurse fi
nanciare materiale, umane si știin
țifice. în timp ce omenirea continuă 
să fie confruntată cu grave proble
me economico-sociale neîndoios, tre
cerea la dezarmare, reducerea uria
șelor cheltuieli militare. înghețarea 
si micșorarea bugetelor pentru for
țele armate ar deschide vaste posi
bilități dezvoltării cercetărilor știin
țifice. cu multiple aplicații pașnice, 
in folosul omului. Astfel s-ar elibera 
însemnate miiloace. inclusiv tehnico- 
științifice, pentru a fi puse în slujba 

subdezvoltării.lichidării flagelului ___________ _
care afectează peste două treimi din 
populația planetei, ...__ „
metei și subnutriției, a neștiinței de 
carte, combaterii unor boli care 
continuă să secere milioane și mili
oane de vieți, realizării unor vaste 
proiecte, de la descoperirea de noi 
resurse energetice și materii prime 
la transformarea deserturilor în tere
nuri roditoare și de la producerea de

eradicării foa-

mașini și utilaje care să ușureze tot 
mai mult munca omului la crearea de 
vaste platforme spațiale utilitare — 
lărgind astfel tot măi mulf'grăriifele 
cunoștințelor umane si făcînd 
toate popoarele să beneficieze de 
urma lor.

Realitățile 
stiintă din 
sint tot mai 
punderea ce 
apărării bunurilor celor mai de preț 
ale omenirii — pacea, viața —, pu
nerii imensului potențial al științei 
și tehnicii moderne exclusiv în 
slujba păcii și a vieții. Nenumărate 
congrese, simpozioane, seminarii și 
alte reuniuni internaționale ăi căror 
participanți cer cu hotărîre scoaterea 
în afara legii a armelor nucleare și 
a altor arme de distrugere in masă; 
activitățile depuse in acest sens de 
zeci și sute de organizații, care 
au întrunit o largă recunoaștere pe 
plan mondial, inclusiv decernarea 
Premiului Nobel pentru pace uneia 
dintre acestea — „Medicii lumii pen
tru preîntimpinarea unui război nu- 
clear** ; studiile unor oameni de ști
ință asupra consecințelor catastrofa
le pe care le-ar avea „iarna nuclea- 
ră“ ; apelurile individuale sau colec
tive, adresate de numeroși savanți 
ai lumii participanților la intîlnirea 
la nivel înalt sovieto-americanâ de 
la Geneva — sint numai cîteva 
exemple în această direcție, la care 
s-ar putea adăuga multe altele.

Sprijinind în modul cel mai ferm 
inițiativele de pace și dezarmare ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, oa
menii de știință și învățămînt din 
țara noastră au participat in mod 
activ la multiplele manifestări și ac
țiuni pentru pace și dezarmare, or
ganizate pe întreg cuprinsul patriei 
din inițiativa secretarului general al 
partidului. îri același timp, ei au des
fășurat și o vie activitate pe plan 
internațional. Să ne reamintim de 
simpozionul internațional „Oamenii 
de știință și pacea**, desfășurat la 
București în 1982 ; să ne reamintim 
de propunerile adresate Conferinței 
de la Geneva privind utilizarea în

ca 
ne
dearată că oamenii 

diferite țări ale lumii 
mult pătrunși de răs- 
le incumbă in vederea

scopuri exclusiv pașnice a rezul
tatelor cercetărilor științifice ; să ne 
reamintim de alte inițiative și acți
uni care ău deschis o amplă și ge
neroasă perspectivă luptei unite a 
oamenilor de știință de pretutindeni 
pentru pace și dezarmare.

Exprimind gîndurile și sentimente
le participanților la Congresul ști
inței și învățămintului, ale întregii 
noastre intelectualități, ale poporului 
român, voința lor unanimă. în Ape
lul către oamenii de știință, de cul
tură și cadrele didactice din în
treaga lume pentru colaborare, 
dezarmare și pace se spune : „Adre
săm savanților. cercetătorilor, inte
lectualilor de pretutindeni vibranta 
chemare de a ne uni eforturile și a 
conlucra tot mai strins, indiferent de 
convingerile politice, filozofice, reli
gioase, pentru apărarea păcii, a vie
ții — drept fundamental al tuturor 
oamenilor acestui Pămint — impo- 
triva tendințelor de militarizare a 
științei contemporane, pentru ca 
știința să fie utilizată exclusiv potri
vit vocației sale umaniste !“

Omenirea are nevoie mai mult ca 
oricind de canalizarea tuturor ener
giilor și capacităților ei, a tuturor 
mijloacelor tehnice și științifice de 
care dispune pentru soluționarea 
marilor probleme politice, economice 
și sociale cu care se confruntă, pentru 
propășirea tuturor națiunilor, pentru 
statornicirea unor raporturi de înțe
legere și colaborare egală in drepturi 
între popoare. în acest scop, folosi
rea marilor cuceriri ale științei nu
mai.și numai in slujba omului, a bu
nului său suprem — viața —, a liber
tății și demnității sale se înscrie ca 
rin imperativ arzător. In temeiul 
acestui imperativ, oamenii de știin
ță, cultură și învățămînt din Româ- 
riia socialistă, așă cum âu arătat lu
crările congresului lor, sint hotărîți 
Să-și sporească mereu contribuția, 
alături de oamenii de știință, cul
tură și învățămînt din întreaga 
lume, pentru a chezășui omenirii un 
viitor de pace și progres.

climatul politic mondial, ca urmare 
a manifestărilor politicii de forță și 
amenințare cu forța, a existenței 
unui mare număr de conflicte in 
diferite părți ale globului, a esca
ladei nestăvilite a cursei înarmări
lor, a agravării subdezvoltării și de
calajelor economice și a altor fac
tori. care amenință în modul cel mai 
serios stabilitatea, pacea și -securita
tea internațională. în aceste condiții, 
dezbaterile de pînă acum ale celei 
de-a 40-a sesiuni a Adunării Gene
rale au reliefat cu putere necesita
tea examinării și adoptării unor mă
suri eficiente pentru întărirea lega
lității internaționale, pentru însănă
toșirea climatului politic mondial, 
pentru înfăptuirea dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării nucleare, 
pentru reglementarea pașnică a con
flictelor și diferendelor, pentru li
chidarea marilor inechități și discre
panțe existente în raporturile eco
nomice interstatale. Măsuri care să 
aibă ca efect salvgardarea și conso
lidarea păcii, întărirea securității in
ternaționale, făurirea unei lumi mal 
sigure, mai bune și mai drepte.

R. CAPLESCU

BONN. - Preocupați într-o măsură 
tot mai mare de pericolele pe care 
le implică pentru omenire conti
nuarea cursei înarmărilor și extin- 
derea acesteia în spațiul cosmic,

i oamenii de știință din R. F. Ger- 
’ mania au lansat o campanie de

î
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) amploare împotriva Inițiativei de 
Apârare Strategică (S.D.I.), progra
mul militar american cunoscut sub 
numele de „războiul stelelor". Unul 
dintre inițiatorii acestei acțiuni, cu
noscutul fizician Werner Buckel, a 
declarat , presei că, pină in prezent,

circa 13 000 de cercetători și oa- .• 
meni de știință vest-germani au ) 
Semnat textul unei declarații ce l t 
avertizează asupra caracterului no- ; 
civ al programului respectiv, care ) 
agravează cursa înarmărilor, deter- 
minînd, în același timp, o uriașă 
risipă de resurse materiale și 
umane.

Documentul cere, totodată, gu
vernului vest-german să nu parti
cipe la realizarea Inițiativei de 
Apărare Strategică.
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„Locuri de muncă, nu programe militare I"
ROMA. — La Roma a avut loc 

o amplă manifestație de protest a 
femeilor italiene împotriva reduce
rii locurilor de muncă și a trata
mentului discriminatoriu la care sint 
supuse. Desfășurată sub lozinca 
„Locuri de muncă și nu programe 
militare I", manifestația a fost or
ganizată de Partidul Comunist Ita
lian și de o serie de centrale sin- 
dicale și organizații progresiste.

i La mitingul care a avut loc cu 
1 acest prilej, vorbitorii au arătat că 

autoritățile încearcă să arunce po-
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vara crizei economice pe umerii 
oamenilor muncii. Ei au cerut gu
vernului să reducă fondurile alo
cate programelor militare și să le 
folosească pentru crearea de noi 
locuri de muncă, dezvoltarea asis- . 
tenței sociale și a învățămintului. 1 
Participanții au înmînat Consiliului ț 
de Miniștri și parlamentului o pe- l 
tiție semnată de peste 250 000 de ? 
cetățeni, în care se cer măsuri efi- ’ 
ciente de combatere a efectelor ț 
crizei economice,

ISLANDA : !n sprijinul creării unei zone denuclearizate j 

în nordul Europei
lita ca această hotărîre să fie în- 
deplinită neabătut, a subliniat Ger- i 
gensen. ’

COPENHAGA. — Paralel cu des- i 
fășurarea reuniunii parlamentarilor ) 
din tarile din nordul Europei in 
vederea creării unei zone fără arme 
nucleare in această parte a conti
nentului, la Copenhaga s-a desfă
șurat o reuniune a reprezentanților 
organizațiilor de militanți pentru 
pace și dezarmare din zonă. Tema 
dezbaterilor a cOnStituit-o necesi
tatea intensificării luptei pentru 
pace și pentru denuclearizarea țâ
rilor din nordul Continentului euro
pean, relatează agenția T.A.S.S.

REYKJAVIK. — Majoritatea is
landezilor se pronunță pentru crea
rea unei zone denuclearizate in 
nordul Europei — relevă liderul 
Asociației de luptă pentru o Islanda 
fără baze militare străine, Gud- 
mandor Gergensen. După cum a 
precizat el. sondaje de opinie re
cente atestă faptul că 70 la sută 
dintre compatrioții săi sint in fa
voarea edificării unei zone lipsite 
de arme nucleare in regiunea de 
nord a continentului european.

Guvernul și parlamentul islandez 
au adoptat recent o hotărîre pri
vind interzicerea aducerii de arme 
nucleare in Islanda, iar organiza
țiile de luptă pentru pace vor mi-

Reuniune la nivel înalt a C.E.E.
LUXEMBURG 2 (Agerpres). — La 

Luxemburg s-au deschis, luni, lu
crările ultimei reuniuni la nivel înalt 
a Pieței comune din acest an. la care 
participă, de asemenea, șefii de gu
vern ai Spaniei si Portugaliei — vii
toare țări membre ale C.E.E. Pe a- 
genda sesiunii sint înscrise cu prio
ritate probleme economice și legate 
de revizuirea Tratatului de la Roma, 
document ce stă la baza constituirii 
C.E.E.

Referindu-se la problemele asupra 
cărora șefii de stat sau de guvern 
prezenti la Luxemburg se află în
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dezacord încă de la deschiderea lu
crărilor. agenția A.N.S.A. le eviden
țiază ne cele privind crearea unei 
„piețe interne a celor 12“. coope
rarea în sectorul monetar si acor
darea de puteri sporite parlamen
tului (vest-)european. Relevînd că ar 
urma să se ajungă la un acord asu
pra coordonării politicilor externe ale 
țărilor membre, agenția France Presse 
subliniază că această problemă si 
extinderea cooperării la problemele 
de securitate, provoacă rezerve. în
deosebi din partea Greciei si a Da
nemarcei.

Brazilia a respins propunerile 
de politică economică ale F.M.I.

BRASILIA 2 (Agerpres). — Brazi
lia nu a mai reluat negocierile cu 
Fondul Monetar Internațional in ve
derea reeșalonării unei părți a dato
riei sale externe, cea mai mare din 
lume, care se ridică la peste 100 mi
liarde dolari, informează 
United Press International, 
tătile braziliene au respins 
rile F.M.I., care urmăreau 
controlul asupra economiei 
firmind că problema prioritară este 
dezvoltarea economică generală, pre
cizează U.P.I. De asemenea, la Bra
silia se consideră că propunerile 
F.M.I. ar fi generat recesiune și, im
plicit, mai puține locuri de muncă

r

agenția 
Oficiali- 

propune- 
în fapt 

tării, a-

și scăderea nivelului de viață, adau
gă agenția citată.

într-o declarație recentă, citată de 
U.P.I., ministrul de finanțe, Dilson 
Funaro. a precizat că guvernul său 
va proceda la o serie de „ajustări 
economice'* determinate de cerințele 
dezvoltării generale a țării și nu va 
accepta indicațiile de politică econo
mică ale F.M.I. în context, Funaro a 
precizat că insistența Braziliei in ce 
privește dezvoltarea economică pro
prie înseamnă 
aproximativ 7 
ceea ce a dus 
oane de locuri 
ani de recesiune 
sau parțială, scrie U.P.I.

o rată de creștere de 
la 
la 
de

sută în acest an, 
crearea a 2,3 mili- 
muncă, după patru 
economică totală

Agențiile de presa
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CONVORBIRI POLONO-LIBIE- 
NE. La Tripoli s-au încheiat, luni, 
convorbirile dintre Moammer El 
Geddafi. conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie a Jama- 
hiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste. si .Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone, care a efectuat o vi
zită oficială în capitala libiană. Au 
fost semnate o serie de documen
te referitoare la colaborarea bilate
rală în diverse domenii,

DECLARAȚIE. Primul 
al Indiei. Raiiv Gandhi, a 
intr-o cuvintare ta Delhi
tea sporirii eforturilor proprii ale 
tării sale in vederea dezvoltării in
dustriale. Nu există nici un motiv 
să nu acționăm pentru, obținerea in 
tară de tehnologii avansate care să 
fie folosite pentru dezvoltarea eco
nomică generală. Premierul a pre
cizat că recenta decizie a guvernu
lui său de a liberaliza sistemul de 
import de tehnologie nu trebuie să 
fie folosită pentru a afecta reali
zările industriei naționale.

DECES. Comitetul Central al 
P.S.U.G.. Camera Populară, Consi
liul de Stat și Consiliul de Miniș
tri ale R. D. Germane anunță cu 
profundă durere încetarea neaștep
tată din viață, în urma unui stop 
cardiac, a lui Heinz Hoffmann, 
membru al Biroului Politit al C.C. 
al P.S.U.G., ministrul apărării na
ționale a R.D.G. — informează a- 
genția A.D.N.

ministru 
subliniat 
necesita-

L

GREVA ÎN S.U.A. Mai multe mii 
de muncitori de la firma americană 
„Pratt and Whithey“. specializată 
in fabricarea de motoare de avion, 
au început luni o grevă nelimitată. 
Greviștii revendică îmbunătățirea 
condițiilor de viată si reînnoirea 
contractelor de muncă.

ȘOMAJUL ÎN FRANȚA. Numă
rul șomerilor înregistrați oficial îri 
Franța la sfîrșitul lunii octombrie 
era de 2 367 500. relevă un comu
nicat al Ministerului Muncii, dat 
publicității la Paris.

CONGRES SINDICAL. La Mon
tevideo au luat sfîrsit lucrările ce-

lui de-al III-lea Congres al Plena
rei Intersindicale a Oamenilor 
Muncii — Convenția Națională a 
Oamenilor Muncii (P.I.T.—C.N.T.) 
din Uruguay, primul desfășurat in 
tară după o perioadă de peste zece 
ani de dictatură militară. , Declara
ția finală evidențiază necesitatea 
unității de acțiune a maselor largi 
populare in vederea soluționării di
ficultăților cu 
Uruguayul.

care se confruntă

EXTRAORDINARA 
GENERALE A OR- 
STATELOR AME- 

luni 
Cartagena.

SESIUNEA 
A ADUNĂRII 
GANIZAȚIEI 
RICANE (O.S.A.) a inceput 
în orașul columbian __ ___
Participants — miniștri de externe 
din America Latină și zona carai- 
biană — dezbat aspecte privind 
evoluția, situației social-politice șl 
econdmice regionale si posibilitățile 
de ameliorare a raporturilor dintre 
țările membre. O atenție specială 
va fi acordată. problemelor 
restructurarea O.S.A. in 
adaptării ei la necesitățile actuale 
ale națiunilor latino-americane si 
caraibiene.

vizind 
sensul
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