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PRODUSELE NECESARE ECONOMIEI
- realizate în fiecare întreprindere la timp, 

de cea mai bună calitate!
a actualului cincinal, fiecare ziAcum, in ultima lună a anului și

are o importanță aparte pentru activitatea colectivelor din unitățile 
economice, ceea ce și explică, de altfel, încărcătura tot mai bogată in 
fapte remarcabile de muncă. Știrile sosite zilnic in număr mare la 
redacție relevă hotărirea fermă a tuturor oamenilor muncii din toate 
domeniile de activitate de a nu precupeți nici un efort pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor de plan, îndeosebi la producția fizică, 
astfel incit să se asigure o bază temeinică pentru trecerea la înfăp
tuirea sarcinilor viitorului an și cincinal. Din acest amplu și cuprin
zător tablou al muncii însuflețite a întregului popor prezentăm azi 
citeva noi succese in producție.

inaltei productivități", minerii din 
Paroșeni, care extrag mecanizat 85 
la sută din producția de cărbune, 
au folosit cu randamente superi
oare complexele mecanizate și au 
realizat pină la această dată peste 
prevederile de plan 25 000 tone 
cărbune, obținînd în ultimele zile 
adevărate recorduri de producție. 
Angajamentul minerilor de aici 
este ca pînă la sfîrșitul anului să 
extragă suplimentar cel puțin 30 000

După cum ne transmite cores
pondentul nostru Ion Stanciu, mul
te unități economice din JUDEȚUL 
VlI.CEA au fost solicitate in ultima 
perioadă să livreze cantităti sporite 
de utilaje pentru 
și de extracție a 
chimice, material 
industrializare și 
produse. Hotărîte să-și aducă o 
importantă contribuție la materia
lizarea acestor imperative, colecti
vele de oameni ai muncii de la 
întreprinderea de utilaj chimic și 
forjă. întreprinderea de echipa
mente hidraulice. Combinatul chi
mic. întreprinderea minieră, între
prinderea forestieră de exploatare 
și transport și din alte 46 unități 
economice ale municipiului 
nicu Vilcea și județului 
și-au intensificat eforturile, au luat 
o serie de măsuri tehnico-organiza- 
torice, reușind să producă și să 
livreze, peste prevederile de plan 
pe cele 11 luni care au trecut din 
acest an. echipamente de me
canică fină în valoare de 6,3 mili
oane lei, 22 unități de pompaj, 
18 850 tone calcar folosit ca mate
rie primă in industria chimică, 
5 245 tone percloretilenă, 10 380 me
tri cubi cherestea, 7 700 metri cubi 
bușteni și alte produse intens so
licitate di economia națională

lucrări geologice 
țițeiului, produse 

lemnos pentru 
numeroase alte

Rim- 
Vilcea

• Programe prioritare pentru satisfa
cerea cerințelor urgente ale diferitelor sec
toare

® Importante sporuri de producție obți
nute prin creșterea productivității muncii

• Fluxuri tehnologice organizate în func- 
de solicitările beneficiarilor
® Toate utilajele și instalațiile să lucreze 
indici superiori, cu mai puțin consum de

energie

ție

cu

Mobilizați de organele și organi
zațiile de partid, ne relatează 
Sabin Cerbu din Valea Jiului. MI
NERII DIN PAROȘENI, care au 
lansat în acest an chemarea la 
intrecerea pe țară, depun eforturi 
stăruitoare pentru realizarea unor 
producții suplimentare de cărbune 
in vederea satisfacerii in cele 
mai bune condiții a cerințelor ener- 
geticienilor. Aplicind în toate sec
toarele de producție cunoscuta 
inițiativă minerească „Brigada

tone cărbune de bună calitate, asi- 
gurindu-se totodată pregătirea co
respunzătoare a producției anului 
viitor.

Un fapt remarcabil de muncă ne 
transmite și corespondentul nostru 
Stan Ștefan, prezent în mijlocul 
oamenilor muncii de la ÎNTRE
PRINDEREA DE PANOURI ȘI 
TABLOURI ELECTRICE DIN 
ALEXANDRIA, care realizează o 
gamă largă de mijloace pentru 
automatizarea proceselor tehnolo-

gice din unitățile energetice. Ac- 
țior.ind pe baza unui program prio
ritar, întocmit special pentru fa
bricarea la timp și chiar in avans 
a echipamentelor necesare sistemu
lui energetic național, colectivul 
întreprinderii a livrat în aceste 
zile trei seturi de panouri electrice 
la termocentrala Craiova și un set 
de 32 dulapuri de comandă la 
centrala electrotermică din Ca
ransebeș, onorind astfel mai de
vreme comenzile respective. în 
fază avansată de execuție se află 
un alt lot de echipamente pen
tru hidrocentrala Drăgănești-Olt. 
De altfel, ca urmare a măsurilor 
și acțiunilor întreprinse aici pentru 
creșterea productivității muncii. în
noirea și modernizarea produselor, 
valorificarea superioară a resurse-* 
lor materiale și energetice. în peri
oada ce a trecut din acest an co
lectivul întreprinderii a depășit 
prevederile de plan la producția fi
zică, realizind suplimentar mijloa
ce de automatizări electronice și 
electrotehnice in valoare de 60 mi
lioane lei.

Oamenii muncii din cadrul ÎN
TREPRINDERII DE TEXTILE 
NEȚESUTE „NETEX" DIN BIS
TRIȚA, ne anunță corespondentul 
nostru Gheorghe ’ Crișan. au reușit 
in acest an să-și îndeplinească și să 
depășească lună de lună sarcinile 
de plan la toți indicatorii cantita
tivi și de eficiență economică. Ast
fel, de la inceputul anului și pină 
în prezent s-au realizat suplimen
tar peste 96 000 metri pătrati țesă
turi. întregul spor de producție 
fiind obținut pe seama creșterii 
productivității muncii. Acest suc
ces are la bază o mai bună organi
zare a locurilor de muncă, elimi-

Ion TEODOR
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Imperativul
econo- 
omeni- 
aceste 
deloc 

de so- Modernul bulevard „George Enescu" din'jSuceava Foto: Gh. Vințilă

productivității
Oricîte probleme 

mice frămîntă azi 
rea — din păcate 
probleme nu șint 
puține și nici ușor
luționat — una se detașea-

■ ză net, subsumindu-le, de 
fapt, pe toate celelalte : 
creșterea economică. In
vestigarea acestui proces a 
devenit o preocupare de 
prim ordin atit pentru eco
nomistul teoretician, -cit 
și pentru organele de deci
zie economică din toate 
țările lumii, fie ele dezvol
tate sau in curs de dez
voltare. Că teoria creșterii 
economice a devenit pro
blema numărul unu a ști
inței economice actuale se 
desprinde și din faptul că 
tot mai multi specialiști 
susțin ideea că insuși o- 
biectul economiei politice 
ar trebui radical reconsi
derat, in sensul creării unei 
economii politice a creș
terii economice.

Proces deosebit de com
plex. creșterea economică 
este condiționată de o mul
titudine de factori, între 
care există legături de in
terdependentă. de inter- 
condiționare. Printre fac
torii care au o influentă 
directă asupra creșterii 
economice se disting can
titatea și calitatea poten
țialului uman atras în pro
cesul de producție, volu
mul și calitatea fondurilor 
fixe, mărimea și diversi
tatea resurselor naturale 
introduse in circuitul eco.- 
nomic. In plus, există așa- 
zișii factori cu influentă 
mijlocită, intre care se de
tașează cu pregnanță pro
gresul tehnico-științific, 
inclusiv organizarea știin
țifică a producției și a 
muncii, volumul, structura 
și eficienta fondului na
țional de dezvoltare econo- 
mico-socială, volumul, 
structura și eficienta schim
burilor economice externe. 
Această enumerare pune 
in evidentă faptul că ac
țiunea interdependentă a 
celor mai multi factori ai 
creșterii economice se ex
primă in cimpul realității 
economice prin ceea ce în
deobște numim productivi
tatea muncii sociale. Un 
concept economic de vastă 
cuprindere care exprimă 
atit economisirea muncii 
vii prestate de cei ocupați 
în sfera productivă, cit și 
a timpului materializat in 
mijloace de producție afla
te in funcțiune.

Privită din acest unghi 
larg de vedere. sporirea 
continuă, rapidă, a pro- 

^luctivitătii muncii sociale

apare drept cheia -dezvol
tării lumii moderne.-

Cuvintarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. readuce cu deo
sebită acuitate in atenție 
cerința creșterii puternice, 
susținute, generale a pro
ductivității muncii sociale, 
in perspectiva trecerii, in 
cursul cincinalului viitor, 
la o creștere economică de 
tip preponderent intensivă. 
Este vorba de un moment 
decisiv, hotăritor în evolu
ția economiei noastre, cind 
principala sursă 
sului devine 
umană capabilă 
re valorificarea 
a muncii sociale, a tuturor 
resurselor economiei na
ționale. Cu’acest prilej, 
secretarul general al parti
dului sublinia că. deși re
marcabile. rezultatele de 
pină acum in domeniul 
productivității muncii nu 
sînt de natură să ne satis
facă pe deplin. Nu ne pot 
mulțumi întru totul pentru 
că în acest domeniu vital 
al creșterii economiei con
tinuă să' persiste decalaje 
fată de țările dezvoltate 
ale lumii. Viata insăși de
monstrează că atît timp cit 
se mențin decalaje în sfera 
productivității muncii so
ciale nu pot. este imposi
bil să nu persiste si deca
laje in ce privește nivelul 

■ dezvoltării generale a eco
nomiei, implicit nivelul de 
trai.

Dacă dorim să trăim la 
fel de bine precum cele mai 
prospere națiuni ale lumii 
— și. desigur, dorim cu to
ții acest lucru — nu avem 
de ales decit un singur 
drum : creșterea rapidă, 
susținută și generală a 
productivității muncii pe 
fondul unui strict regim de 
economii. Fără o stare ge
nerală de spirit care să ză
găzuiască prompt și ener
gic orice formă de irosire 
de forță de muncă, de ma
teriale, de bani sau de 

pentru 
a pro- 
econo- 
angre- 
temelii 

nu

a progre- 
inteligenta 
să asigu- 
superioară

de bani sau 
timp — eforturile 
așezarea temeinică 
ducției materiale, a 
miei în totalitatea 
naielor sale, pe 
trainice de eficientă 
pot da in Întregime roadele 
dorite, scontate.

Pusă în acești termeni, 
marea bătălie pentru reali
zarea unei productivități 
superioare își mută 
trul de greutate în 
conștiinței oamenMor.

cen- 
sfera 

De-

Ioan ERHAN
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Noua fabrică de zahăr din Cărei, județul Satu Mare

BÎRLAD

Creșteri substanțiale 
ale productivității 

muncii
Actionînd fn spiritul orientă

rilor si sarcinilor trasate de 
recenta plenară a C.C. al 
P.C.R.. pentru înfăptuirea exem
plară a planului, colectivele de 
oameni ai muncii din întreprin
derile industriale ale municipiu
lui Bîrlad obțin noi succese în 
activitatea productivă. Printr-o 
bună organizare a muncii, ridi
carea indicilor de utilizare a 
masinilor-unelte Si agregatelor, 
a valorificării superioare a ma
teriei prime Si utilizării chib
zuite a energiei, in perioada 
care a trecut din acest an co
lectivele muncitorești bîrlădene 
au sporit productivitatea muncii 
pe fiecare lucrător în medie cu 
2 936 lei. Pe această bază, nu 
fost obținute si livrate econo
miei naționale Si la' export im
portante cantităti de produse 
ale industriei electrotehnice si 
miiloace de automatizare, rul
menți. masini-unelte pentru 
prelucrarea metalelor, produse 
abrazive, confecții textile si 
altele. (Petru Necula).

Stilul de muncă al organizațiilor de partid
din ministere - la nivelul exigențelor actuale

SPECIALISTUL DIN MINISTER
permanent legat de viața și activitatea 
întreprinderilor, exemplu de competență

profesională și răspundere politică!
Istoricele hotărîri adoptate de cel 

de-al XIII-lea Congres al partidului 
fundamentează cu clarviziune, in 
mod științific, direcțiile principale 
spre care trebuie concentrate prio
ritar, în cincinalul 1986—1990 și în 
deceniul următor, eforturile partidu
lui, ale întregului popor — creșterea 
puternică a forțelor de producție, 
perfecționarea relațiilor de produc
ție și. sociale, continuarea cu fermi
tate a procesului de transformare 
revoluționară a societății. Un accent 
deosebit este pus pe dezvoltarea in
tensivă a tuturor ramurilor econo
miei naționale și asigurarea unui 
echilibru mai bun între diferite sec
toare prin modernizarea mijloacelor 
de muncă și a structurii producției, 
prin ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al acestora, introducerea con
tinuă și generalizarea rapidă a teh
nologiilor avansate. Un rol deosebit 
de important îl deține in acest sens 
industria construcțiilor de mașini, 
care asigură circa 80 la sută din ma
șinile și utilajele necesare economiei 
naționale. Dezvoltarea impetuoasă a 
acestei ramuri, creșterile cantitative 
și calitative, diversificarea produc
ției ■ de mașini și utilaje au impus 
măsuri de organizare a activității de 
conducere, îndrumare și control la 
nivel național, înființîndu-se anul 
acesta trei ministere. Printre 
care și Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, acesta purtind 
răspunderea, potrivit profilului, său 
actual, producției de autovehicule, 
autoturisme de oraș și teren, nave, 
avioane, tractoare, autocamioane și 
autospeciale.

Referindu-se la necesitatea îmbu
nătățirii activității desfășurate în 
domeniul construcțiilor de mașini, 
în consens cu cerințele actuale ale 
economiei naționale, la recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R., secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, sublinia : 
„Am făcut mari investiții, am creat 
o industrie constructoare de mașini 
modernă, dotată la nivel mondial — 
și este necesar ca producția din 
aceste sectoare să fie și ea la cel 
mai înalt nivel mondial. Aceasta

cere conducerilor celor trei ministe
re, consiliilor de conducere din cen
trale și unități, tuturor oamenilor 
muncii o intărire a răspunderii, a 
disciplinei, a ordinii, măsuri ferme 
pentru ca, in anul viitor, să fie li
chidate cu desăvirșire stările negati
ve de lucruri care s-au manifestat", 
în spiritul acestor exigențe, comu
niștii de la M.I.C.M. au îndatorirea 
să acționeze cu întreaga lor capa
citate politică și profesională in 
direcția înfăptuirii exemplare a sar
cinilor prioritare ce revin ministe
rului : ridicarea nivelului tehnic și

In Ministerul Industriei
Construcțiilor de Mașini

calitativ al producției, reducerea 
consumului de metal si energie și 
valorificarea superioară a acestora, 
sporirea mai accentuată a produc
tivității- muncii, participarea mai 
activă a industriei construcțiilor de 
mașini la diviziunea internațională 
a muncii și la schimbul 
nai de valori materiale, 
programelor speciale în 
aviăției și construcției 
aplicarea cu mai multă fermitate a 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, a autoconducerii și autoges- 
tiunii. De altfel, competenta, pre
gătirea profesională și politică a 
specialiștilor de a răspunde acestor 
cerințe este ilustrată de înseși re
zultatele bune obținute de multe 
întreprinderi subordonate care înglo
bează și munca de îndrumare și 
control desfășurată de cadrele mi
nisterului.

„Noua structură organizatorică, ne 
spunea tovarășul Ilie Năstase, secre
tarul comitetului de partid din 
M.I.C.M., implică mai profund acti
vitatea comuniștilor, a întregului 
personal în problematica majoră a 
ministerului, în eforturile de elimi-

internațio- 
înfăptuirea 

domeniile 
de nave,

nare a stărilor de lucruri negative 
care s-au manifestat în ramura con
strucțiilor de mașini. Secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ne cere să 
nu uităm nici un moment că cei 
care au primit încrederea să lu
creze în ministere nu se pot manifesta 
doar ca simpli specialiști, ci ei trebuie 
să posede o calitate în plus, aceea de 
a gîndi și acționa în spirit revoluțio
nar, de a se afirma ca activiști po
litici. Iată de ce comitetul de partid, 
birourile organizațiilor de bază din 
direcțiile ministerului acordă o aten
ție deosebită desfășurării unei in
tense activități politico-educative 
pentru a forma din fiecare specialist 
un autentic militant comunist, pen
tru înfăptuirea Programului parti
dului".

Deși înființată cu citeva luni tn 
urmă, organizația de partid din 
M.I.C.M. a reușit să situeze mai 
puternic, printre preocupările sale, 
ridicarea calității muncii personalu
lui din minister, creșterea răspunde
rii specialiștilor fată de sarcinile 
încredințate. Astfel, in planurile de 
muncă trimestriale ale comitetului de 
partid și ale birourilor organizațiilor 
de bază, în tematica adunărilor de 
partid sînt prevăzute analize ale sti
lului și metodelor de muncă ale spe
cialiștilor asupra modului cum ac
ționează ei pentru îmbunătățirea ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor, pentru realizarea contractelor 
la export, perfecționarea pregătirii 
cadrelor, îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe anul in curs si pregă
tirea corespunzătoare a planului 
pe întreg anul 1986. De aseme
nea. sint înscrise dezbateri avînd 
ca teme creșterea răspunderii față 
de sarcinile încredințate, întărirea 
ordinii și disciplinei de partid. Tot
odată, s-a încetățenit temeinic prac
tica de a se cere 
partid, indiferent de

membrilor de 
funcția pe care

Constantin
Dan CONSTANTIN

VARVARA

(Continuare în pag. a Il-a)

In lumina Măririlor Congresului științei si invătămintulni
MUNCITORUL DIN AGRICULTURĂ 

un om multilateral pregătit, cu dragoste
pentru pămînt, cu răspundere pentru recoltă!

Concepția partidului nostru asupra progresului multi
lateral al țării conferă invățămîntului o înaltă menire 
socială, rolul de factor principal în pregătirea și asi
gurarea forței de muncă. Reliefînd îndatoririle școlii 
în noua etapă deschisă de Congresul al Xlll-lea, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, arăta în cuvintarea rostită la deschiderea lu
crărilor primului Congres al științei și învățămîntului : 
„Avem nevoie de oameni cu înaltă pregătire de spe
cialitate, tehnică și profesională în toate domeniile, 
cu un înalt nivel de cultură generală. Muncitorii, teh
nicienii, inginerii, țăranii, oamenii muncii din toate 
sectoarele constituie factorul hotărîtor pentru realizarea 
tuturor planurilor și programelor de dezvoltare econo-
sectoarele constituie factorul hote 
tuturor planurilor și programelor

Cînd 
duc spre.

tocite drumurile 
fermâ

și mobilizatorul program
Congresul

— Amplul 
de acțiune adoptat de 
științei și învățămintului ne-a întărit 
convingerea că toți cei ce lucrează 
astăzi in agricultură și, cu atit mai 
mult, cei care sînt in prezent pe 
băncile școlilor trebuie să stăpâ
nească un volum mereu sporit de 
cunoștințe teoretice și deprinderi 
practice în domeniul agrotehnicii, 
biologiei, chimiei, mecanicii, în ge
neral să fie capabili să aplice tehno
logiile moderne din. diversele sec
toare ale producției vegetale și ani
male. Este, de fapt, dezideratul stră
daniilor de zi cu zi ale celor peste 
100 de cadre didactice din unitatea 
noastră — ne spunea inginerul loan 
Balog, directorul Liceului agro
industrial din Salonta.

Pivotul unei pregătiri temeinice îl 
constituie, neîndoielnic, solida bază 
tehnico-materială creată. Constituie 
o mindrie pentru întreg colectivul li
ceului condițiile dintre cele mai 
bune de care dispune pentru desfă
șurarea unui învățămint eficient, În
lesnind celor aproape 2 700 elevi de 
la cursul de zi și seral formarea de
prinderilor practice necesare unui 
larg evantai de meserii cuprinse în 
profilurile industrial-agricol, indus-

♦

mico-socială a patriei". Sarcinile formulate la acest 
larg forum democratic presupun o înaltă răspundere 
pentru modernizarea invățămîntului, valorificarea mai 
bună a bazei de care dispune acesta, integrarea mai 
strinsă cu cercetarea și producția, iar in acest cadru, 
amplificarea experienței acumulate. Sînt tot mai nu
meroase unitățile care prin rezultatele obținute an de 
an probează convingător valoarea deosebită a orien
tării ferme a invățămîntului spre cerințele producției, 
în vederea pregătirii unui muncitor cu înaltă calificare 
pentru agricultură, ramură de bază a economiei noas
tre socialiste.

In cele ce 
experiență.

urmează supunem atenției o asemenea

trie alimentară și economic. Cele 64 
cabinete și laboratoare, cele 5 ate
liere, precum și hala *e reparat ma
șini agricole permit orientarea pro- 

deplasarea 
didactice 

în clasă la 
proceselor

nun țață spre practică, 
lesnicioasă a activităților 
de la lecția organizată 
scara cunoașterii reale a

Experiențe care se cer 
amplificate, generalizate

de producție, în care elevii să fie 
direct implicați. „Cartea de vizită" 
a liceului nu poate fi insă judecată 
la adevărata ei valoare în afara fer
mei didactice și de producție ce se 
întinde pe o suprafață de 300 hectare 
teren agricol. Un adevărat „labora
tor natural" pe care se cultivă în 
fiecare an toate speciile de plante 
caracteristice zonei de vest a țării. 
Tot aici s-au pus bazele unei colecții 
fitotehnice, de 10 hectare, cu toate 
speciile de plante cultivate în țara 
noastră. în cadrul acestei colecții 
este amplasată o suprafață de 2—3 
hectare destinată unor experiențe cu 
plante de cultură specifice Cimpiei 
Crișurilor — diferite soiuri de grîu, 
orz, hibrizi de porumb, sorg și floa-

rea-soarelui. Tot cu eforturi proprii 
au fost amenajate 4 hectare de li
vadă și un hectar cu viță de vie. Re
prezentativ este și sectorul anima
lier, care cuprinde 60 taurine, 400 
porci pentru îngrășat și de prăsilă. 
400 de oi, 30 familii de albine. 2 000 
găini ouătoare. tot atiția pui de car
ne. precum și iepuri de casă, rațe si 
altele. La rîndul său. sectorul de me
canizare dispune de toată sistema de 
mașini agricole — de la cele de pre
lucrare a solului pînă la cele de re
coltare.

— Efortul făcut pentru dotarea li
ceului a constituit calea prin care să 
putem realiza o nouă calitate in 
pregătire^ forței de muncă pentru 
agricultură — ne spunea directorul 
liceului. Prin ce se exprimă, de fapt, 
această nouă calitate ? In mod firesc, 
eforturile converg spre obținerea 
unor rezultate cit mai bune la învă
țătură. Finalitatea oricărei acțiuni 
include însă, prioritar, consolidarea 
motivației învățării meseriei.

— Elevul de azi, muncitorul cu o 
înaltă calificare ! de mîine — adăuga 
inginerul loan Matiu, el însuși fost 
elev al liceului — trebuie să fie pă
truns de adevărul că, lucrat cu pri

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a IV-a)
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nu peste mult

timp, roadele

amplului program

de modernizare

„Semănătoarea

■■■ va culege,

27 aprilie 1984. Secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a analizat, la întreprinde
rea de mașini agricole 
„Semănătoarea", împreună 
cu specialiști și oameni ai 
muncii, activitatea privind 
perfecționarea mașinilor 
agricole, îndeosebi a com
binelor. Cu acest prilej, 
secretarul general al parti
dului a trasat noi sarcini 
de maximă importanță, 
menite să asigure moder
nizarea și dezvoltarea pro
ducției de mașini agricole, 
subliniind necesitatea or- 

. ganizării unor secții mo
derne pentru prelucrarea
și executarea subansam- 
blelor care în prezent se 
realizează în unități ne
specializate în acest dome
niu. din diverse județe, 
linii pentru montajul 
flux al combinelor și 
unor subansamble ale
cestora. Totodată, s-a ce
rut realizarea de noi stan- 

de rodaj și probe.

de 
pe 
al 
a-

precum și identificarea de 
noi soluții care să ducă 
la creșterea fiabilității 
combinelor și la simplifi
carea lor constructivă.

Ca urmare a belor indi
cate atunci, s-a întocmit un 
program concret, detaliat, 
privind dezvoltarea și mo
dernizarea întreprinderii 
„Semănătoarea" și s-a tre
cut. in timpul cel mai 
scurt. Ia materializarea lui.

Cu un an in urmă, par- 
ticipind la lucrările con
ferinței de dare de seamă 
și alegeri a comuniștilor 
din întreprinderea „Semă
nătoarea", am reținut, ca 
notă generală, hotărirea 
colectivului de a da viată 
cit mai curînd sarcinilor 
trasate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Reve
nind în aceste zile, după 
un an, ne-a fost greu să 
mai recunoaștem peisajul. 
Drumul fabricii șerpuia 
anul trecut printre depo
zite și alte fel de fel de 
construcții, respirînd aerul

provizoratului. Maidane si 
hirtoape se înșirau din loc 
in loc. pină aproape de șo
sea. Căsuțe abandonate, ai 
căror locatari demult se 
instalaseră in apartamente 
confortabile, la bloc... Acum 
ochiul se desfată, zăbovind 
pe dantelăria de metal, be
ton și sticlă, desfășurată 
pe hectare întregi : viitoa
rele hale Industriale, ca o 
demonstrație a fanteziei în 
materie de arhitectonică 
industrială.

— Aici este hala de mon
taj. Construcție nouă, do
tare nouă. ultramodernă. 
Dincoace va fi noua sec
ție de sculărie. prima care 
va fi dată în expjoatare. 
celelalte urmînd-o ----
nat... Aici — hala 
tă : prese, sudură, 
subansamble. Sînt 
tive absolut noi, pe temelii 
noi, cu dotare complet 
nouă, modernă. Numai in-

eșalo- 
integra- 
vopsire.

obiec-

Anica FLORESCU
(Continuare în pag, a V-a)^y
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Porturile de la porțile Deltei
— în ansamblul măsurilor privind 

perfecționarea mecanismului econo- 
mico-ananciar — pîrghie impor
tantă in aplicarea autoconducerii In 
profil teritorial — o componentă e- 
sențială o reprezintă autofinanțarea 
unităților administrativ-teritoriale — 
a ținut să ne spună la începutul 
convorbirii tovarășul Ștefan Negrct, 
prim-vicepreședinte al 
Executiv al Consiliului 
dețean Cluj.

Pornind de la acest 
mitetele și birourile executive ale 
consiliilor populare din județul nos
tru. sub directa îndrumare a organe
lor și organizațiilor de partid, au 
așezat la baza întregii activități in
dicațiile și orientările secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, desfășurînd în 
anii actualului cincinal o muncă 
susținută pentru dezvoltarea con
tinuă a potențialului productiv al 
fiecărei localități, pentru sporirea 
eficientei economice, utilizarea și 
gospodărirea judicioasă a resurselor 
materiale și bănești încredințate spre 
administrare. Astfel, au fost dezvol
tate și diversificate, cu prioritate, 
activitățile specifice industriei mici 
și prestărilor de servicii pentru 
populație, prin crearea de noi uni
tăți la orașe și sate, îndeosebi 
noile cartiere, obținindu-se pe 
ceastă cale venituri sporite 
bugetele locale. Concomitent cu 
țiunile întreprinse pentru creșterea 
veniturilor, prin consolidarea și 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
existente în sectoarele economiei lo
cale, s-a acționat pentru utilizarea 
rațională a fondurilor disponibile și 
reducerea treptată a subvențiilor 
primite de la bugetul republican. Ca 
atare, s-au creat condițiile trecerii 
la autofinanțarea unui număr cît 
mai mare de unități administrativ- 
teritoriale.

— Care este In prezent gradul de 
autofinanțare al consiliilor populare 
din județ ?

— Dacă în 1980, din cele 80 de 
unități administrativ-teritoriale ale 
județului se autofinanțau doar un 
municipiu și șapte comune, în acest 
an se autofinanțează toate cele trei 
municipii (Cluj-Napoca, Dej, Turda), 
toate cele trei orașe din județ (Cîm
pia Turzii. Gherla si Huedin), pre
cum și un număr de 36 de comune. 
Din celelalte 38 de comune cu ve
nituri sub plafonul cheltuielilor pro
prii, 13 se autofinanțează în pro
porție de 80—90 la sută, iar 25 între 
60—80 la sută.

Deși progresele sînt evidente, ni
velul actual de autofinanțare al lo
calităților județului nu poate fi con-

Comitetului 
popular ju-
adevăr, co-

în 
a- 
la 

ac-

siderat pe deplin mulțumitor. Actf- 
vitatea desfășurată în ultimii ani 
de unele consilii populare scoate în 
evidentă și unele neajunsuri în con
ducerea, organizarea și desfășurarea 
economiei locale, cu urmări negati
ve în obținerea de venituri proprii 
în raport de posibilitățile existente.

— Asa cum prevede legea adopta
tă recent de Marea Adunare Na
țională, începînd din 1986 toate uni
tățile administrativ-teritoriale tre
buie să se autofinanteze. Cum 
acționează pentru materializarea 
cestei prevederi legale ?

— La nivelul județului nostru.

se 
a-
a-

Astfel, producția marfă industrială 
în industria mică va spori de la 3,7 
miliarde lei în 1985 la 5,3 miliarde 
lei în 1990. Creșterile se vor obține 
îndeosebi prin dezvoltarea și diver
sificarea unităților existente, crearea 
de unități în cartierele noi din mu
nicipiile Cluj-Napoca, Turda. Dej, în 
orașele Cîmpia Turzii, Gherla. Hue
din, precum și în unele comune 
precum Jichișul de Jos, Aiton, A- 
luniș, Băișoara, Beliș, Căpușu Mare 
ș.a. Semnificativ este faptul că, pe 
baza studiilor și programelor întoc
mite, dezvoltările micii industrii pun 
în mod deosebit accentul pe realiza

cluj: Resurse locale
există, pe cind deplina

lor valorificare?

plicarea noii legi ne obligă să asi
gurăm îndeplinirea integrală a con
dițiilor autofinanțării și de către 
cele 38 comune 
cu venituri sub 
lor. concomitent 
rijor celorlalte 
tiv-teritoriale, astfel încit în anul 
1986, pe lingă autofinanțarea inte
grală, județul să participe, așa cum 
s-a stabilit, la bugetul republican cu 
cel puțin 265 milioane lei.

în vederea îndeplinirii acestui o- 
biectiv, consiliul popular județean, 
comitetul său executiv, cu sprijinul 
comisiilor permanente, al deputați- 
lor și specialiștilor din domeniul e- 
conomico-financiar, sub conducerea 
nemijlocită a comitetului județean 
de partid, au inițiat studii și anali
ze la nivelul tuturor unităților ad
ministrativ-teritoriale. Rezultatele de 
pină acum ale acestor acțiuni — 
materializate in programe concrete 
— vizează, în principal, măsuri me
nite să asigure identificarea și pune
rea în valoare a noi surse de ve
nituri, dezvoltarea industriei mici și 
a prestărilor de servicii, îndeosebi 
prin utilizarea în mai mare măsură 
a resurselor locale și a materiale
lor refolosibile. gospodărirea si folo
sirea cu maximă chibzuință a între
gului potential uman, material și 
financiar.

situate în prezent 
volumul cheltuieli- 
cu sporirea venitu- 
unități administra-

rea de produse și mărfuri cerute de 
populație și realizate in mai mică 
măsură de industria 
unele bunuri de larg 
piese de schimb, mic mobilier din 
lemn, tricotaje, confecții, articole de 
cojocărie, accesorii metalice, pro
duse de artă populară (țesături, ce
ramică, împletituri din .paie, răchită, 
foi de porumb etc.), produse de ar
tizanat, jucării etc.

Prin dezvoltarea activității de 
mică industrie urmărim, de aseme
nea, să mărim de aproape 6 ori 
producția de energie electrică din 
resurse locale refolosibile 
venționale.

în spiritul 
la Congresul 
populare se 
voltarea micii industrii culinare, a 
cărei producție urmează să sporească 
de peste 2 ori pînă în. anul 1990.

Importante surse de venituri pen
tru autofinanțarea localităților, cu 
implicații pozitive in creșterea stan
dardului de viață al locuitorilor, o- 
feră serviciile către populație. Dintre 
serviciile care urmează să fie ex
tinse cu precădere în cincinalul ur
mător menționăm cele pentru între
ținerea aparatelor electrotehnice și 
electronice, de întreținere și repara
re a autoturismelor, motocicletelor și

republicană : 
consum sau

și necon-

orientărilor
al III-lea al 
are în vedere și dez-

formulate 
consiliilor

bicicletelor, de reparare a îmbră
cămintei și încălțămintei, de execu
tare la comandă a confecțiilor, tri
cotajelor, încălțămintei, mobilei, de 
spălat și curățat chimic lenjeria și 
obiectele de îmbrăcăminte, de con
strucții și reparații de locuințe etc.

Prin diversificarea serviciilor avem 
în vedere să satisfacem cu mal 
multă promptitudine cerințele cetă
țenilor și, în mod deosebit, ale celor 
privind gradul de confort in locuin
țe. ocrotirea sănătății, satisfacerea 
necesităților culturale, asistenta de 
specialitate în vederea creșterii pro
ducției vegetale și animale în gos
podăriile personale etc.

Pentru așezarea întregii activități 
pe criterii de eficientă, consiliile _ 
populare vor acționa, totodată, pen
tru rentabilizarea tuturor produselor 
și activităților din rasa lor terito
rială, pentru reducerea cheltuielilor 
administrativ-gospodăresti si folosi
rea fondurilor cu maximă eficientă. 
Un aport important in echilibrarea 
bugetelor locale urmează să-l aibă 
înșiși cetățenii, prin participarea lor 
directă la autogospodărirea proprii
lor localități, prin contribuția — în 
muncă și bani — la realizarea obiec
tivelor social-culturale și edili tar- 
gospodărești prevăzute să fie în
făptuite in perioada următoare.

Desigur, autofinanțarea 
pe lingă 
movarea 
spiritului 
plinei și 
turor consiliilor populare. Iată de ce 
sîntem hotăriți să îmbunătățim in 
continuare stilul de muncă al orga
nelor locale ale puterii și adminis
trației de stat, punînd accentul pe 
stimularea inițiativelor cetățenești, a 
spiritului gospodăresc în valorifica
rea superioară a marelui potențial 
de resurse locale — materiale și de 
forță de muncă — existent în ju
dețul nostru.

incumbă, 
măsurile economice, pro- 
cu mai multă hotărire a 
novator, a ordinii, disci- 

răspunderii din partea tu-

Marin OPREA 
Mihai IONESCU

— Actuala imagine a 
portului tulcean este ope
ra ultimilor 20 de ani 
— ne spune pictorul 
Constantin Găvenea. în 
urmă cu multi ani am 
desenat portul de atunci, 
cu oamenii aceia umili, 
care cărau cu roaba pia
tra și o incărcau în șle
puri, oameni arși de soa
re, istovifi. îmi revin me
reu in memorie ciurarli 
din port, cu munca lor 
chinuitoare, 
a dispărut 
deauna.

încercăm 
nem peste 
altădată chipul de azi al 
porturilor tulcene. Spu
nem porturi, fiindcă sint 
mai multe. Să începem 
cu portul industrial, pri
mul apărut în salba de 
porturi, unde in fiecare an 
instalațiile moderne des
carcă din mineraliere 
peste două milioane tone 
de materii prime pentru 
Combinatul metalurgic și 
întreprinderea de alu
mină. Urmează unul după 
altul, parcă înșirate 
intr-un colier pe 
de apă al Dunării : 
tul întreprinderii de 
cuit oceanic : portul 
mercial, portul turistic ; 
portul centralei „Delta 
Dunării". Toate — por
turi noi, moderne. De ce 
era nevoie de ele ? Răs
punsul la această 
bare îl primim de 
ginerul Gheorghe 
caru, șeful secției 
rom“ Tulcea, omul 
de mai bine de două de
cenii, coordonează acti
vitatea portuară in acest 
județ :

— Porturile Tulcei — 
ne spune el — sînt rezul
tatul firesc al dezvoltării 

X^rapide a județului Tul-

O lume care 
pentru tot-

se suprapu- 
imaginea de

ca 
firul 
por- 
pes- 

co-

intre- 
la in- 
Cojo- 
„Nav- 

care.

cu 
port 
mult

cea. Dacă in urmă 
două decenii micul 
al orașului era mai 
de uz pescăresc, servind 
îndeosebi pentru aprovi
zionarea Deltei, astăzi, 
aici, își au reședința un 
mare număr de nave de 
toate tipurile, pe care lu
crează mii de marinari. 
In această perioadă, acti
vitatea portuară a jude
țului a sporit de peste 28 
de ori, asigurind in pre-

treprinderea de alumină 
și Combinatul metalur
gic, iar pe malul Dună
rii s-a construit portul 
industrial, unde astăzi so
sesc necontenit minereu- 
rile necesare acestor mari 
vetre cu ioc nestins.

Dar nu numai în ora
șul Tulcea s-au construit 
porturi noi. S-au dezvol
tat și modernizat portu
rile Măcin și Isaccea. Pe 
brațul Sfintu Gheorghe

Fapte, inițiative, preocupări
DIN JUDEȚELE ȚĂRII J

zent încărcarea sau des
cărcarea a peste 7,2 mi
lioane de tone de mărfuri 
de tot felul. Cu ani in 
urmă nu era nevoie de 
porturi, fiindcă rudimen
tara fabrică de mucava și 
aglomerate din stuf, ca și 
citeva mici unități tul
cene nu însemnau indus
trie. Adevărata industria
lizare a municipiului și 

. județului Tulcea a 
început abia după anul 
1970, cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a efec
tuat una din primele vi
zite de lucru la Tulcea. 
De atunci, vizitele condu
cătorului partidului și sta
tului nostru aveau să se 
repete aproape în fiecare 
an, deschizind de fiecare 
dată noi perspective dez
voltării industriale și 
banistice orașului de 
porțile Deltei, ca de 
fel întregului județ,
apărut fabricile de con
serve din pește și din 
legume. Apoi, pe Dealul 
Taberei, s-au înălțat în-

ur-
la 

alt- 
Au

ARTICOLE DE LARGĂ UTILITATE
La întreprinderea ,,Metaloglobus" din București

SPECIALISTUL DIN MINISTER
(Urmare din pag. I)
o ocupă, să raporteze în fața orga
nizației de partid despre activitatea 
pe care o desfășoară, aceasta dove- 
dindu-se una dintre cele mai efi
ciente modalități de educare a spe
cialiștilor ministerului în spirit re
voluționar. Prin învătămintul politi
co-ideologic, ca și prin întilniri ale 
cadrelor din conducerea ministeru
lui cu personalul din aparatul aces
tuia consacrate prezentării sarcinilor 
puse la plenare ale C.C. al P.C.R., 
la consfătuiri de lucru la nivel cen
tral, comitetul de partid, consiliul de 
conducere al ministerului și biroul 
său executiv asigură cunoașterea, 
însușirea și aplicarea hotărîrilor de 
partid și a legilor țării, indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului nostru cu prilejul vizitelor de 
lucru în unitățile din subordinea mi
nisterului.

O acțiune proprie demnă de re
marcat a comitetului de partid o 
constituie elaborarea programului 
privind aplicarea noilor măsuri pe 
linia întăririi mecanismului econo- 
mico-financiar și creșterea răspun
derii personalului de conducere și a 
celui tehnic, economic și de altă 
specialitate în realizarea .planului de 
producție pentru export și a planului 
de producție pentru industria extrac
tivă. Programul, în curs de aplicare, 
cuprinde prevederi clare, incepind 
cu precizarea obiectivelor, a răspun
derilor și termenelor de îndeplinire, 
constituirea, instruirea și îndrumarea 
colectivelor de specialiști care vor 
sprijini întreprinderile cu probleme 
deosebite și incheind cu obligativita
tea birourilor organizațiilor dc bază 
de a analiza eficiența activității co
muniștilor care fac parte din aceste 
colective. Toate aceste măsuri. îm
preună cu alte forme ale muncit 
politico-organizatorice folosite de or
ganizația de partid din M.I.C.M., 
reprezintă pași concreti spre afirma
rea cu mai multă vigoare în mun
ca specialiștilor a spiritului revo
luționar, spre îmbunătățirea activi
tății de ansamblu a ministerului.

La recenta Plenară a C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia cu toată claritatea că per
fecționarea conducerii, creșterea răs
punderii organelor de partid si de 
stat, manifestarea spiritului revo
luționar. a unei exigente sporite din 
partea fiecărui activist de partid 
si de stat fată de îndatoririle care 
ii revin se impun ca o necesita
te obiectivă in noua etapă de dez
voltare a patriei noastre. In lumi
na acestui imperativ, comitetul de 
partid, cele șapte organizații de 
bază din M.I.C.M. vor trebui să 
militeze cu mai multă hotărire pen
tru a determina creșterea responsa
bilității specialiștilor în îndeplini
rea sarcinilor încredințate, in apli
carea neabătută a hotărîrilor de 
■partid și a legilor țării, dezvoltarea 
spiritului de inițiativă, deplasarea 
centrului de greutate al activi
tății în unitățile industriale, acolo 
unde se hotărăște de fapt soarta 
producției, deoarece în munca po- 
iitico-organizatorică din minister se 
constată uneori o abordare simplis
tă, generală, a stilului și metode
lor de muncă ale specialiștilor, a efi
cientei activității lor de sprijin, în
drumare și control, a promptitudi
nii și calității intervențiilor in uni
tăți.

Pentru a afla, în mod concret, cum 
este înțeleasă afirmarea spiritului 
revoluționar în activitatea specialiș
tilor, în oe direcție este necesar să 
se insiste mai mult, am solicitat 
citeva opinii.

Nicolae J’ascu, șeful serviciului 
contractare-export : „Personal acord 
o deosebită importanță perfecționă
rii relațiilor de colaborare intre în
treprinderi. Ca delegat al ministe
rului pentru județul Cluj, mențin o 
permanentă legătură cu organele de 
partid locale, ceea ce mă ajută mult 
!n îndeplinirea sarcinilor mele. Ulti
ma deplasare am făcut-o la Pitești, la 
întreprinderea de autoturisme „Da
cia". unde am initlat formarea unui 
colectiv mixt alcătuit din reprezen
tant! din comerțul exterior, centrală șl

producție care va răspunde de des
fășurarea contractelor de export. A 
fost discutată in parte fiecare acțiu
ne. au fost stabilite măsuri concrete. 
După părerea mea. cel ce lucrează 
intr-un minister trebuie să fie bine 
pregătit profesional, să dea dovadă 
de o Înaltă conștiință politică, să 
aibă forță de pătrundere în miezul 
lucrurilor, să manifeste inițiativă. Si 
fiindcă a venit vorba de inițiativă, 
am propus biroului executiv al con
siliului de conducere al ministerului 
o analiză a căilor de sporire a im
plicării centralelor industriale si în
treprinderilor in asigurarea si ono
rarea contractelor pentru export."

Constantin Draica. inginer princi
pal : „Lupta împotriva concepțiilor 
învechite. împotriva imobilismului si 
a lipsei de curaj în a lua în consi
derare riscul și a-1 înfrunta repre
zintă. dună opinia mea. una din tră
săturile definitorii ale afirmării spi
ritului revoluționar. De asemenea. în 
comerțul exterior, domeniul în care 
acționez, sînt absolut necesare ope
rativitatea. capacitatea de adaptare 
la cerințele Pieței externe, stabilirea 
unei concepții unitare, si anume să 
ne concentrăm atentia pe un anumit 
număr de piețe potențiale. Am reușit 
în acest sens să elaborăm un pro
gram de comercializare a autoturis
melor care, in bună parte, tine sea
ma de aceste cerințe. Noi. lucrătorii 
din aparatul ministerului, trebuie să 
combatem cu mai multă vigoare ten
dințele de diluare a răspunderii per
sonale. de amînare a luării prompte 
a deciziilor de teama de a nu greși".

Petru Deheleanu. inginer princi
pal : „M-am întors de la adunarea 
generală a oamenilor muncii de la 
întreprinderea de piese turnate din 
aluminiu și pistoane auto din Slatina, 
unde am reținut probleme legate de 
nefunctionarea utilajelor la parame
tri proiectați. Cu cîteva luni în urmă, 
in această unitate nouă a fost întoc
mit un program complex care vi
zează aducerea la parametri proiec
tați a funcționării utilajelor. Am 
atras atentia conducerii întreprinde
rii că înfăptuirea programului pre
supune angajarea in primul rînd a 
forțelor proprii (lucrează aici 170 de 
cadre tehnice) si sprijinul centralei 
de resort, deoarece am observat ten
dința de a transfera ministerului 
probleme care pot fi si trebuie re
zolvate de întreprindere si centrală. 
In altă ordine de idei as dori să 
subliniez necesitatea ca specialistul 
din minister să fie mai puțin ocupat 
cu întocmirea unor lucrări de birou, 
de situații statistice, pentru a avea 
mai mult timp pentru deplasări în 
teren, să acționeze acolo undg se 
hotărăște de fapt soarta producției. 
De asemenea, ar trebui să devină 
o regulă ca atunci cînd un tovarăș 
pleacă într-o întreprindere să preia 
și de la alte direcții problemele pe 
care lc poate rezolva".

Costică Dorin, inginer principal : 
„Să caute soluții cu perseverentă, să 
fie un factor de generalizare a ex
perienței pozitive, să militeze neobo
sit pentru introducerea progresului 
tehnic, asa văd eu afirmarea spiri
tului revoluționar al specialistului. 
De altfel, in 
străduiesc să 
gente. Constat 
întreprinderi.

sefi. alte cadre de conducere nu sînt 
implicați direct in activitatea tehni
că de creație, nu constituie un exem
plu personal de militant! pentru 
introducerea rapidă a progresului 
tehnic, si acest lucru ar 
avem in vedere in munca 
îndrumare si control.;;, ,

Din perspectiva acestor 
criticile formulate de comuniști în 
cadrul adunărilor de partid, din con
cluziile care s-au desprins din dis
cuțiile individuale cu membrii de 
partid, reiese cu claritate 
tatea 
re a stilului și metodelor de mun
că ale specialiștilor ministerului, 
.concretizării spiritului revoluționar 
în planuri mai ample, mai diverse. 
Consemnăm cîteva dintre ideile.' de
zideratele și opțiunile exprimate în 
acest sens :

trebui să-l 
noastră de

opinii, din

necesi- 
perfectionării in continua-

• Prelungirea duratei deplasărilor 
pe teren prin timpul cîstigat în urma 
organizării unui flux informational 
corect, tipizării formularisticii si ra
ționalizării la maximum a sistemului 
de evidentă : cerința expresă, for
mulată de conducerea partidului, ca 
activitatea cadrelor de partid si de 
stat să se desfășoare 2/3 din timp 
pe teren, se referă direct si la munca 
celor din ministere • Control mai 
riguros asupra eficientei deplasării 
specialiștilor in întreprinderile sub
ordonate • Delimitarea precisă a 
sarcinilor ne compartimente, conco
mitent cu stabilirea unor strinse le
gături între acestea pentru evitarea 
paralelismelor si asigurarea finalită
ții acțiunilor întreprinse ® Stabilirea 
unei metodologii de lucru suple, 
operante cu centralele industriale si 
întreprinderile" de comerț exterior 
• Analiza periodică a modului in 
care membri de partid din organele 
de conducere colectivă isi indepli- 
nesc atribuțiile, participă la solutio
narea problemelor mari, de perspec
tivă din departamentele de care răs
pund • Cunoașterea in detaliu a si
tuației din centralele industriale si 
întreprinderi, analiza. Ia fata locu
lui. a stadiului realizării indicatorilor 
de plan si a îndeplinirii programe
lor proprii din marile unități indus
triale privind îmbunătățirea calității 
produselor si creșterea competitivi
tății lor. in același timp cu adop
tarea de măsuri concrete, operative 
pentru înlăturarea lipsurilor consta
tate • Permanenta receptivitate la 
nou. perseverenta in generalizarea 
experienței pozitive, in introdu
cerea cu rapiditate a cuceririlor teh- 
nico-științifice.

Sint toate aceste repere valoroase, 
relevate de înșiși comuniștii 
minister, de care comitetul 
partid, birourile organizațiilor 
bază vor trebui să tină seamă 
preocupările lor de a ridica
tivitatea specialiștilor la nivelul 
exigentelor actuale. Aceasta cu atit 
mai mult cu cît colectivele de 
oameni ai muncii din industria 
construcțiilor de mașini au de 
înfăptuit in cincinalul viitor obiec
tive grandioase și complexe, ceea 
ce va semnifica, totodată, o con
tribuție importantă la asigurarea 
progresului neîntrerupt al patriei 
noastre socialiste, expresia cea mai 
concludentă a afirmării cu puterea 
spiritului revoluționar, comunist.

din 
de 
de 
în 

ac-

nu există locuință înAproape că 
care să nu fie măcar un produs de 
i'ndx — o tavă, un platou,' o cupă 
de înghețată, o ceașcă, o farfurie, 
un suport de șervetele. Ca să nu 
mai vorbim de diversitatea de fer
moare. accesorii indispensabile ori
cărei confecții, sau de multitudinea 
de jucării pentru copii. Sint numai 
cîteva din obiectele utile fabricate 
de întreprinderea bucuresteană 
„Metaloglobus".

...O fotografie îngălbenită de vre
me imortalizează cîteva magher
nițe din strada Fîntînica,.% dincolo 
de gara Obor, unde prin anii '30 
funcționa o parodie de făbricută 
care nu producea altceva decit am
balaje. De la maghernițele de odi
nioară. la cele trei corpuri de clă
diri impozante din beton si sticlă de 
astăzi, de la lucrul manual, la li-

niile tehnologice moderne de fabri
cație pentru fermoare metalice si 
de rhasă plastică, pentru articole 
din tablă inoxidabilă, pentru jucă
rii mecanizate si textile este — 
cum spune inginerul Eugen So- 
rescu, directorul general adjunct 
al întreprinderii — „o întreagă is
torie, în care cele mai frumoase 
file s-au scris în ultimii 20 de ani. 
în acest răstimp, productia-marfă 
a crescut de 3,2 ori, productivita
tea muncii de 1,9 ori, fondurile 
fixe de 4 ori. Concomitent, a cres
cut an de an volumul de produse 
solicitate la export".

Șeful secției de jucării, inginerul 
Gheorghe Papuc, ne spune că aici 
se fabrică lucruri foarte serioase ! 
De ce ..foarte serioase" ? Pentru că 
ele. jucăriile, se adresează copiilor. 
Pentru că jucăria e un univers al

al Dunării se află portul 
Mahmudia, unul din cele 
mai mari porturi ale ju
dețului, care are menirea 
de a alimenta cu calcar 
siderurgic marele com
binat de la Galafi. Nu 
peste mult timp, capaci
tatea acestui port va spori 
cu incă un milion de 
tone. Si tot pentru valo
rificarea minereurilor și 
altor substanțe utile ne
cesare economiei națio
nale, in ultimul an au 
luat ființă incă două por- . 
turi. Este vorba de 
portul Caraorman, din 
inima Deltei, care va asi
gura preluarea in fiecare 
an a unor mari cantități 
de nisipuri solicitate de 
turnătoriile tării. De cu- 
rind, a fost dat in ex
ploatare portul Turcoaia, 
de unde vapoarele cară 
spre Combinatul meta
lurgic din Tulcea materia 
primă extrasă din Dealul 
Cernei.

La rindul său, portul 
Sulina. unul din cele

mai vechi porturi ale ju
dețului. a cunoscut, de 
asemenea, transformări 
radicale. De cifiva ani, 
vethiul „vad“ comercial 
de aici a reintrat în aten
ție. Din inițiativa secre
tarului general al parti
dului. Sulina a revenit la 
statutul de „port liber", 
în numai cifiva ani, aici 
s-a construit enorm. în 
danele portului Sulina 
macarale cu brațe pu
ternice încarcă sau des
carcă fără contenire na
vele diferitelor firme 
străine. „Practic, putem 
opera la toate tipurile de 
nave care intră pe cana
lul Sulina — ne spăne di
rectorul portului. tova
rășul Mihai Micu. Dispu
nem de magazii de măr
furi generale de mare ca
pacitate. Manipularea și 
depozitarea mărfurilor se 
efectuează m'ecanizat, cu 
ajutorul unor utilaje mo
derne. Avem relafii cu
rente cu firme din multe 
țări ale lumii".

într-o altă zonă a Del
tei, se construiește acum 
portul Chilia. Za care se 
va adăuga o „gară flu
vială". pentru a asigura 
transportul produselor a- 
gricole ce se 
liza in Delta 
dar și pentru 
te spre alte 
județului 
produsele
cele cinci fabrici 
află in construcție 
menite să pună in valoa
re bogățiile materiale 
existente in această zonă. 
Si. o dată cu aceste noi 
obiective economice. Chi
lia devine un nou oraș 
pe harta Deltei, a tării.

vor rea- 
Dunării, 

a trimi- 
zone ale 
ale țării 

de 
ce se 

aici.

sau 
realizate

Neculai AMIHULESE1 
corespondentul „Scînteii

activitatea mea mă 
răspund acestor exi- 
cu regret că în unele 
directorii, inginerli-

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează
Duminică 8 decembrie 1985, Ad

ministrația de Stat Loto-Pronosport 
organizează o nouă tragere LOTO 2.

Simplitatea formulei tehnice — 
cunoscută de mulți participant — 
face ca tragerile LOTO 2 să fie 
așteptate cu mult interes. Biletul 
de participare (10 lei varianta) poa
te fi completat cu o variantă achi
tată sută la sută sau cu patru

variante achitate în cotă de 25 la 
sută. Indiferent de cota ju 'ată, 
fiecare bilet are drept de ciștiguri 
la toate cele trei extrageri a cite 
patru numere, care însumează 12 
numere din totalul de 75.

Ultima zi cind se mai pot procura 
biletele cu numerele alese este 
simbătă 7 decembrie 1985.

cunoașterii, o planetă ne care tre
buie să știi s-o populezi în asa fel, 
incit să nu lipsească din ea cu
riozitatea, zborul, sunetul, fuga, 
dorul, culoarea : să nu lipsească 
întruchiparea acestora : omul, pasă
rea. vaporul, telefonul, iepurele... Si 
astfel, lumea jucăriilor ne intro
duce in cele mai diferite domenii : 
biologic, aeronautic, automobilistic, 
naval etc. Domenii din care s-au 
inspirat si specialiștii de la această 
secție, unde se execută peste 100 
de tipuri de jucării ; mașini de 
curse cu forme aerodinamice, iepu
rași și broscuțe mecanice, nave 
ultramoderne, telefoane cu sonerie 
si semnal electro-ootic si cu tastere 
de formare a numărului. Intr-o 
singură jucărie sint cumulate gîn- 
direa și munca designerilor, ingine
rilor, proiectanților, maiștrilor, scu
lerilor. Iar punerea în mișcare a 
unei jucării e o problemă de meca
nică fină. Maistrul Victor Țuțuianu, 
unul dintre veteranii întreprinderii, 
care ne-a însoțit prin sectid. rie-a 
convins de încă ceva : că iucăria 
nu e numai un lucru foarte serios, 
ci și foarte complicat. Mai întii. 
materia primă ajunge la formația 
de debitare, unde se croiește tabla 
dună matrițele existente. încep apoi 
operațiile de stantat. perforat, am- 
butizat. îndoit etc. Reperele execu
tate trec oe la punctul de sortare, 
de aici la magazia de semifabricate 
si. in sfirsit. oe formații de muncă 
(de injectat, de strungărie fină) în 
cadrul atelierului de montai. La 
formația de strungărie fină, de 
pildă, maistrul Constantin Țane. îm
preună cu inginerul Alexandru 
Vaida au realizat un dispozitiv de 
bobinat centru noul tip de telefon 
jucărie, foarte eficient, economic.

La fiecare formație de lucru 
există preocuparea realizării de noi 
tipuri de jucării cu mijloace eco
nomice rentabile. Acum secția lu
crează la un mecanism cu încăr
care directă, care se va asambla la 
6 jucării noi, între care autotractor, 
autoturism de mic litra! si tractor 
universal. Și pentru că sărbătorile 
de iarnă bat la ușă. meșterii secției 
pregătesc o „Luna cart TV“ — in 
genul unei nave cosmice, o saluoă 
pe pernă de aer...

Pentru un riecunoscător. fabrica
rea unui fermoar poate fi o ba
gatelă. Si. totuși, cită muncă, mi
gală, căutare sînt înmagazinate in 
el! Da. pentru fabricarea unui fer
moar din plastic e nevoie de ma
șini cu ultrasunete, iar pentru a 
celor din metal — de automate 
speciale. împreună cu maistrul 
Petre Vasile. șeful atelierului scu- 
lărie-fermoare. străbatem cele trei 
etaje in care sînt dispuse atelierele 
de executare a. fermoarelor din 
plastic si metal si. firește, atelierul 
de sculărie (autoutilare). De fapt, 
un fel de fabrică ,în fabrică. Ne 
oprim in fata unor mașini de injec
tat fermoare, care trebuiau casate. 
In urma unor serioase „intervenții 
chirurgicale" și „transplanturi" de 
piese, mașinile au fost puse in sta
re de funcționare. De asemenea, 
piesele de schimb mecanice, nece
sare mașinilor de confecționat fer
moare plastice, au fost realizate de 
specialiștii secției. Același colectiv 
este si semnatarul a două linii de 
laminoare în vederea realizării fer
moarului de aluminiu.

Eforturi notabile ale unui colec
tiv in care domnește dorința de 
autodepăsire. de competitivitate.

Marta CUIBUS

Așteptînd meseriașii la domiciliu
Serviciile oferite populației au cu

noscut în ultimii ani un progres 
continuu, în toate localitățile țării. 
Este vorba. îndeosebi, de serviciile 
care vor să preia o serie de activi
tăți casnice (economisind astfel 
timpul cetățenilor), cit și de servi
ciile de întreținere și depanare a 
bunurilor din dotarea familiilor. 
Dezvoltarea acestei 
gorii de servicii este 
gată de creșterea 
gradului de 
cu diverse ; 
dărești.

Deosebit < 
viciile de 1 
gospodărești, 
etc.

După cum se știe, de 
aoestor servicii — prestate, in bună 
parte, chiar la domiciliul solicitan- 
ților — se ocupă in principal coo
perația meșteșugărească. Cum răs
pund unitățile de specialitate cerin
țelor populației ? — iată tema anche
tei de față întreprinse nu demult In 
municipiul Birlad.

Cooperativa cu una dintre cele mai 
mari ponderi în. oferta de servicii 
este „Prestarea" din Birlad. La a- 
ceastă cooperativă, volumul servi
ciilor, din 1970 pînă în 1985, a evo
luat astfel :

și 
dotarea 

din urmă cate- 
nemijlocit le- 

considerabilă a 
> înzestrare a populației 
aparate și bunuri gospo-
de solicitate 
întreținere a 

de apă,
sint și ser- 
instalațiilor 
electricitate
organizarea

Anul
Numărul 
unităților 

prestatoare 
de servicii

Valoarea 
totală a pro

ducției in 
milioane lei

1970 25 8
1975 42 27
1930 50 35
1985 67 49

Dinamica de față ne-ar fi convins 
că situația ofertei de servicii către 
populație la Birlad e satisfăcă
toare dacă președintele cooperativei 
„Prestarea" nu ne-ar fi dat și o in
formație suplimentară : anume că 
valoarea în bani, pe locuitor, a ser
viciilor pentru reparații prestate de 
unitățile meșteșugărești e ceva mai 
mare de 250 lei anual.

Este o cifră mică, dacă avem în 
vedere că aproape toate gospodăriile 
din Birlad dețin întreaga gamă de 
utilaje și bunuri: mașini de spălat, 
televizoare, aspiratoare, mobilă ș.a. 
Și dacă avem in vedere și un alt 
fapt : în multe localități încasările 
pe locuitor au ajuns să fie — față 
de cele din Birlad — de două, de trei 
și chiar de patru ori mai mari. De 
ce sînt decj așa de mici încasările în 
acest municipiu ?

Cînd meseriașii „nu ris
că" deplasarea ia domiciliul 
clientului... Se ?tie că Pentru 
multe dintre serviciile solicitate de 
cetățeni este mai ușor să vină me
seriașul la domiciliu în loc să se 
ducă cetățeanul la atelier. De ce ? 
Pentru meseriaș sint necesare doar' 
sculele pe care le poate purta într-o 
geantă, pe cind pentru solicitant e 
mai complicat : dacă, de pildă, i se 
sparge un geam la o fereastră, ar 
trebui să ducă in spate sau cu o 
mașină fereastra întreagă de la in
trarea blocului ș.a.; dacă i se strică o 
rezistentă la televizor, ar trebui, de

rea ?*’. Curat argument ! Ce face 
cetățeanul în cazul acesta ? Se duce 
din nou în cartierul Podeni 
sau Țuguiata), face rost de 
de transport și vine înapoi 
tul.

Tocmai cînd ne gîndeam 
menea alternativă, în atelier vine un 
cetățean cu o mașină 
Defectă. Consultă Ion 
o ciocănește și dă 
,.N-avem piese pentru _______
parații. încercați în cartierul Gării* 
La unitatea de lîngă gară (str. Pri
măverii — responsabil Ioachim 
Drimbă) era însă lacătul pus : me
seriașii — in pauză de prinz. Sau 
plecați după materiale. Pe scurt,

un 
cu
la

(Deal 
mijloc 
apara-

de... spălat. 
Gifu mașina.
„verdictul" : 

asemenea re-

O ANCHETĂ DESPRE ACTIVITATEA
UNITĂȚILOR COOPERAȚIEI 

MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN BÎRLAD

asemenea, să transporte, cum poate, 
aparatul respectiv la unitatea 
meșteșugărească. Lucru care presu
pune : bani cheltuiți în plus, timp 
pierdut, riscul de a nu rezolva ope
rativ solicitarea. E mult mai simplu 
să formezi un număr de telefon, să 
chemi meseriașul acasă, în schimbul 
taxei de deplasare, să-ți repare el 
obiectul defect. Exact așa am pro
cedat și noi cînd ne-am propus să 
testăm operativitatea meseriașilor 
din Birlad. Am luat cartea de tele
fon, dar... am constatat că nici una 
din cele 67 de unități de servire pu
blică din Birlad nu figurează în 
cartea respectivă. Au telefoane 
restaurantele, barurile, bufetele, ali
mentarele. cofetăriile, mii și mii de 
alți abonați în afară de... unitățile de 
servire publică.

Pornim atunci din cartierul Po- 
deni spre cel mai apropiat centru de 
reparat obiecte casnice. Ion Gifu, 
șeful unității respective („Uz casnic 
piață" se numește !), are atelierul 
plin de diferite mașini. Ne adresăm 
dumnealui : „Avem o 
spălat defectă." 
meșterul, musai 
adusă la vedere. 
L-am invitat pe 
domiciliu, cum era 
e in alte locuri. N-a fost chip să-l 
convingem. Ultimul său argument : 
„Dar dacă nu găsesc acasă omul care 
m-a chemat ? Cine riscă deplasa-

mașină de 
„Păi, apreciază 
mașina trebuie 
Așa e la noi“. 
el să vină la 
și firesc și cum

după o plimbare lungă prin Birlad, 
mașina de spălat a fost dusă acasă. 
Costul zadarnic 
repara : 100 lei.
2 ore. Eficiența

Nici în cazul 
dorește să-și înlocuiască 
spart lucrurile nu sînt mai simple. 
Ne-am deplasat, de pildă, la unita
tea nr. 1 de rame, tablouri, geamuri. 
Cum aude despre ce e vorba, Petrică 
Gheorghiu, șeful unității, întreabă : 
„Unde e «gergevica»" î „Ce, gerge- 
vică ?“. „Păi rama ferestrei sau 
orice fel de ramă , aveți — a 
ușii blocului, a ușii balconu
lui. îmi trebuie să iau măsu
rile necesare, să știu cum să tai 
geamul. Dacă nu puteți veni cu «ger- 
gevica», faceți măsurătorile dv.“.

Enumerarea, în continuare, a unor 
asemenea cazuri n-ar fi decît o re
petiție inutilă a unor practici iden
tice, încetățenite — după cum se 
constată — in toate atelierele bîrlă- 
dene. Practică veche, care constituie 
una dintre principalele cauze ale ve
niturilor mici realizate de cooperație 
de pe urma serviciilor publice: omul 
n-are timp sau nu poate să umble cu 
aparatele de uz casnic prin oraș. De 
aceea, mai amînă reparațiile respec
tive, mai apelează la un particular 
„priceput" la toate. Alteori încearcă 
să le repare singur. Cine păgubește ? 
Cooperația (care nu-și realizează

al încercării de a o 
Timp pierdut : peste 
deplasării : zero.
în care un cetățean 

un geam

planul de încasări) și uneori cetățea
nul (care, incercind „soluții** proprii 
mai lesnicioase, mai mult strică).

...Și, totuși, cînd e vorba 
de propriul buzunar, mese
riașii „riscă" deplasarea. 
Dacă pînă acum cooperativa „Presta
rea" n-a luat măsuri hotărite pentru 
servirea cetățenilor la domiciliu, în 
schimb a luat măsuri pentru un con
trol strins al activității meseriașilor 
care pleacă pe teren nechemați le
gal, fără chitanțiere sau în timpul 
orelor de program. Mai exact, să lu
creze numai pentru propriul buzu
nar. Deunăzi, au fost depistați ast
fel mai multi „specialiști", între care 
Florin Gabor, Aristide Ticiu, Con
stantin Profir si Florin Almaga. Lu
crau la domiciliul clientului. Deci se 
poate. Dar nu pentru cooperativă. 
Cum explică președintele acestei 
unități abaterile respective ? O primă 
justificare se referă la lipsa mijloa
celor de deplasare (meseriașii ar dori 
mașini speciale pentru a se deplasa, 
in interesul cooperativei, la domiciliu 
în scopul înlocuirii... unei șaibe sau 
a unei siguranțe ti). O a doua se 
referă la obișnuința acestora de a 
chema la ateliere cetățeanul !

Referitor la deficiențele existente 
la „Prestarea", am avut o nouă dis
cuție cu Gheorghe Sîrghi și Toader 
Chirvase — președintele și respectiv 
vicepreședintele acestei unități meș
teșugărești. Fără să nege lipsurile 
constatate, tovarășii respectivi s-au 
arătat hotăriți ca, împreună cu co
mitetul de partid, la prima adunare 
generală a cooperatorilor să traseze 
ca sarcină generală și obligatorie 
prestările de servicii la domiciliu. 
Pentru aceasta vor fi create și con
dițiile necesare de lucru : încă în 
luna decembrie vor fi instalate pos
turi telefonice la principalele uni
tăți meșteșugărești. Vor fi construite 
sau adaptate mijloace de transport 
ușoare și ieftine cu portbagaj pentru 
scule (cărucioare, triciduri). Va 
intensificată munca de educație 
rindul meseriașilor.

Deși promisiuni asemănătoare 
se făcuseră șl in urmă cu 5 luni, cînd 
am realizat o primă documentare 
pentru articolul de fată, să credem 
că măcar acum se va trece la fapte. 
Totuși, un lucru a rămas neclar. De 
ce consiliul popular și cooperația lo
cală au lăsat ca lucrurile să întîrzie 
atît de mult?

fi 
în

ni

Gh. GRAURE
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RANDAMENT ÎNALT LA TOATE LA ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ BISTRIȚA

MAȘINILE Șl UTILAJELE DEPĂȘIRI
printr-un ingenios sistem de organizare a reparațiilor,

la producția
printr-o acțiune continuă de modernizare ECONOMII

Aspect din secția montaj-reglaj pompe de la întreprinderea de mecanică 
fină - Sinaiac

Pentru a răspunde sarcinilor mo
bilizatoare pe care le are de înde
plinit, colectivul întreprinderii „Trac
torul" din Brașov a investigat și fo
losit o arie largă de căi si metode 
care să-i permită obținerea unei 
creșteri mai accentuate a producției 
fizice, a productivității muncii. îm
bunătățirea in continuare a calității 
produselor și o diminuare a cheltu
ielilor materiale. Una din căile 
mai eficiente utilizate in acest 
este aceea a reducerii timpului 
imobilizare a mașinilor-unelte. 
lațelor și liniilor tehnologice cu 
leiul reparațiilor capitale. Este unul 
din domeniile în carp colectivul aces
tei întreprinderi a acumulat în de
cursul ultimilor ani o experiență va
loroasă. Dar să dăm cuvintul fap
telor.

• gice se
duce la
tial de .
accentuată a cheltuielilor materiale.

reduce de 3—6 ori, 
obținerea unui spor 
producție și Ia diminuarea

ceea ce 
subs tan

cele 
scop 

de 
uti- 
pri-

REDUSA. Nu cu

PRIN MODERNIZARE — MAȘI
NILE IES DIN REPARAȚII MAI 
VIGUROASE. Notabilă este însă și 
o altă preocupare. Cînd analizează 
..radiografia" utilajelor sau liniilor 
tehnologice propuse pentru reparație 
capitală, consiliu! tehnic stabilește și 
soluțiile ce trebuie aplicate in ve
derea modernizării acestora, a ridi
cării parametrilor lor sub aspectul 
randamentului și calității operațiilor 
tehnologice. Aceasta înseamnă 
înlocuirea 
nente 
gurate 
lizate 
cuirea

fie 
unor elemente compo- 

de bază cu altele noi — asi
de industria noastră sau rea- 
in întreprindere — fie înlo- 
lor cu altele recondiționate

DURATA DE IMOBILIZARE 
DE 3—6 ORI MAI 
prea mult timp 
în urmă, sistemul 
de organizare și 
desfășurare a re
parațiilor capitale 
la mașini și uti
laje era aici gre
oi, mai puțin efi
cient. Și aceasta 
mai ales pentru 
că pregătirea a- 
cestor reparații 
începea practic 
după oprirea ma
șinilor și liniilor 
tehnologice. Din 
această cauză, 
durata de imobi
lizare a utilajelor 
și liniilor tehno
logice intrate în 
reparații capitale 
era uneori foarte 
mare. De cițiva 
ani "la ..Tractorul" 
se asigură o pre
gătire anticipată 
a reparațiilor ca
pitale, ceea ce 
face ca timpul 
efectiv de imobi
lizare a mașinilor 
și liniilor tehno
logice intrate in 
reparații să se 
reducă substan
țial. Cum se procedează în mod 
practic ?

Cind o mașină, un utilaj sau o 
linie tehnologică se apropie de nu
mărul orelor de funcționare prevă
zut între două reparații capitale sau 
de momentul cînd trebuie efectuată 
prima reparație capitală. în cazul 
cind mașina ori linia respectivă este 
nouă, un colectiv format din proiec- 
tanți de la compartimentul mecanic- 
șef. tehnologul secției sau liniei, me- 
canicul-șef al secției de fabricație 
și muncitorul sau muncitorii care de
servesc mașina ori linia respectivă, 
o supun unui control-test riguros, 
un fel de radiografie, cu ocazia unei 
opriri pentru revizie sau reparație 
mai ușoară. Cu acest prilej, colec
tivul respectiv stabilește starea de 
uzură si ..oboseală" a pieselor și 
subansamblelor ce o compun. Pe a- 
ceastă bază se trece la pregătirea 
propriu-zisă a reparației, la asigura
rea pieselor și subansamblelor nece
sare, care sînt procurate de la uni
tăți specializate din țară sau sint 
executate in intreprindere.

Merită relevat 
anticipată, cit și 
tiilor 
unor 
mene 
pată 
si
pentru 
durata 
mașini.

capitale se 
grafice, cu 

precise.
a

are

că atît pregătirea 
efectuarea repara- 
desfășoară pe baza 
răspunderi și ter- 
Pregătirea antici-

reparațiilor capitale a avut 
avantaje de 

întreprindere, in 
de imobilizare 
utilaje și linii

netăgăduit 
sensul că 

a multor 
tehnolo-

la parametri ridicați. Pe de altă par
te. anual sint echipate cu 
multi-broșe între 60 și 70 
universale.

— Noi am trecut în njod 
la realizarea cu forțe proprii, 
și în întreprinderea noastră, a piese
lor de schimb și subansamblelor ne
cesare mașinilor, utilajelor și liniilor 
tehnologice importate, ne spune ingi
nerul Nicolae Costache, mecanicul 
șef al întreprinderii. In perioada 
care a trecut din acest an, noi ne-am 
asigurat piese de schimb în valoare 
de 35 milioane lei, care înainte erau 
importate. Și nu exagerez cu nimic 
cînd afirm că de cînd am renunțat 
la importuri, mașinile și utilajele 
noastre funcționează mult mai bine, 
cu randamente superioare.

Modernizările efectuate cu prile
jul reparațiilor capitale își demon
strează pe deplin eficiența. înaintea 
efectuării reparației capitale și a 
modernizării. linia automată de for- 
mare-turnare din turnătoria veche 
de fontă realiza 200 forme în opt ore. 
Astăzi, execută 350—400 forme. în 
plus, cheltuielile de întreținere și re
parații curente s-au redus de cîteva 
ori. De asemenea, la linia automată 
de formare-turnare nr. 1 din turnă
toria de fonte speciale se realizează, 
in urma modernizării, pină la 300 
forme pe schimb, față de 180 forme 
înainte. Concomitent. Ia cheltuielile 
de întreținere se obține lunar o eco
nomie de 150 000 lei. In legătură cu 
amploarea și eficiența pe care o cu
noaște .activitatea de modernizare a

capete 
mașini

ti otărît 
in țară

mașinilor. utilajelor și liniilor teh
nologice la „Tractorul" sint ilustra
tive si alte date. Anul trecut, in in
treprindere au fost modernizate 220 
mașini-unelte _și utilaje tehnologice. 
In trei trimestre din acest an s-au 
prevăzut să fie modernizate 280, cu 
un efect economic de 6 milioane lei, 
modernizări care s-au și efectuat.

PREOCUPARE SUSȚINUTA PEN
TRU RECONDIȚIONAREA PIESE
LOR DE SCHIMB ȘI SUBANSAM
BLELOR. în cadrul acțiunii de pre
gătire anticipată a reparațiilor și de 
modernizare a mașinilor, utilajelor 
și liniilor tehnologice, o atenție deo
sebită se acordă recondiționării pie
selor si subansamblelor de schimb. 
Practic, toate elementele componente 
ale acestora care se pretează la re- 
folosire se recondiționează. Conclu
dentă in acest sens este preocuparea 
susținută ce se manifestă aici pen

tru recuperarea și 
recondiționarea e- 
lementelor hidra
ulice ale mașini
lor și liniilor teh
nologice. Marea 
majoritate a a- 
cestora provin, ca 
și mașinile cu 
care sînt echipa
te, din import. 
Pentru a se re
nunța la importul 
unor asemenea e- 
chipamente 
te scumpe, 
prinderea 
creat cu 
ani in urmă 
atelier profilat in 
exclusivitate pe 
recondiționarea e- 
lementelor hi
draulice.

— Toată apara
tura hidraulică de 
la cele trei linii 
automate de for
mare și turnare 
piese din tontă, 
la care s-au exe
cutat reparații ca
pitale — preci
zează subingine- 
rul laneu Lupu, 
șeful atelierului 

— s-a recondiționat aici. Ca să vă dați 
seama ce avantaje oferă activitatea de 
recondiționare este suficient să arăt 
că o‘ singură recondiționare a apara
turii hidraulice de la o linie tehnolo
gică a costat 700 000 lei. Dacă această 
aparatură se importa, ne-ar fi cos
tat 2,5 milioane lei. Este evident că 
avantajele economice sint mult mai 
mari. întrucît asemenea elemente sînt 
recondiționate Ia noi de mai mul
te ori.

Indiscutabil, rezultatele obținute 
de constructorii de tractoare din Bra
șov in domeniul organizării repara
țiilor capitale și modernizării mași- 
.nilor, utilajelor și liniilor tehnologi
ce sînt meritorii. Ceea ce nu în
seamnă insă că această activitate nu 
mai poate fi perfecționată. De acest 
lucru sînt conștiente cadrele tehni
ce și de conducere din uzină. Cu 
deosebire este nevoie să se • mani
feste mai multă înțelegere față de 
necesitățile ce condiționează această 
activitate din partea factorilor care 
concură direct sau indirect la ea. 
Este vorba, printre altele, de asigu
rarea unor materiale. piese de 
schimb, subansamble. uleiuri. în can- 
tjtătile prevăzute si la un nivel ca
litativ corespunzător, de respectarea 
riguroasă a graficelor privind pro
gramarea mașinilor și liniilor tehno
logice pentru reparații, de introdu
cerea și in activitatea de reparații 
a normelor de consumuri materiale, 
așa cum se aplică in producția de 
bază.

foar- 
intre- 

și-a 
cițiva 

un

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteii

la consumul de energie
Un fapt pe care l-am dori multi

plicat in aceste zile, de sute și mii 
de ori : in zece luni din acest an 
colectivul Întreprinderii mecanice 
Bistrița a realizat o producție supli
mentară in valoare de 51 milioane 
Iei in condițiile încadrării riguroase 
in cotele de energie electrică și com
bustibil alocate, obținind chiar și o 
economie. Și încă un fapt : 
pentru fiecare milion producție 
fă realizată s-a înregistrat un 
sum de circa 6 MWh energie 
trică, valoare care este de șase ori 
mai mică decit media obținută pe 
ansamblul județului Bistrița-Nă- 
săud.

Sînt rezultate care atestă că' este 
pe deplin posibil ca sarcinile econo
mice să fie nu numai realizate, ci și 
depășite in condițiile încadrării 
stricte în normele de consum și co
tele de energie stabilite. Cum se ex
plică ele ? Care sint parametrii ex
perienței pe care o oferă acest tinăr 
colectiv în domeniul economisirii e- 
nergiei ?

— La fiecare secție, atelier și li- 
preciza ing. Ti- 
directorul între-

aici, 
mar- 
eon- 
elec-

nie tehnologică — 
beriu Fiscuteanu, 
prinderii, se cu
nosc cotele de e- 
nergie alocate pe 
schimburile 
lucru, iar 
sistemele de 
torizare se 
gistrează cu 
cizie consumurile. 
Această cunoaște
re exactă a deter
minat o schimba
re în modul de u- 
tiiizare a energiei 
electrice, știindu- 
se că orice depă
șire sau risipa afectează in mod di
rect colectivele care au cauzat aceas
tă situație necorespunzătoare. Aș pu
tea afirma fără nici o exagerare că 
s-a produs o schimbare de mentali
tate. S-a înțeles că nu se mai poate 
consuma oricit sau risipi energia, că 
ea trebuie gospodărită cît mai rațional 
pentru a Ii utilizată cu maximă efi
ciență. Și in acest scop la nivelul 
îpțrepripderii. consiliul oamenilor; 
muncii, sub directa îndrumare a co-' 
miletului de partid, a adoptat o ade
vărată strategie a economisirii ener
giei electrice și combustibililor. Mă
surile avute în vedere pleacă de la 
simple acțiuni gospodărești, conti- 
nuind cu probleme tehnico-organi- 
zatorice și ajungind pină la schim
bări de tehnologii. Aș dori să relie
fez că problemele energetice nu au 
fost considerate a fi numai in sar
cina compartimentului de speciali
tate, ci a întregului colectiv. Astfel 
se și explică existența numeroaselor 
inițiative și soluții aplicate în sec
țiile de fabricație.

Iată cîteva dintre acțiunile reali
zate sau în curs de desfășurare. în
treprinderea, prin specificul său de 
activitate, are in dotare peste 1 400 
de mașini-unelte. La unele dintre 
acestea au fost înlocuite motoarele 
de acționare, avînd in vedere că 
pentru p'reluarea aluminiului, față 
de fier, se solicită o forță de antre
nare mult mai mică. Astfel, la freze 
de tip FU-32, motoarele de 4 kW 
au fost înlocuite cu altele de 2 kW, 
obținindu-se o reducere a consumu
rilor cu 50 la sută. La șase mașini- 
unelte a fost aplicat un dispozitiv 
pentru eliminarea funcționării in 
gol. care reprezintă o soluție pro
prie. de' altfel invenție brevetată 
încă de anul trecut. Părăsirea locu
lui de muncă de către lucrător pe 
o perioadă mai mare de 2—4 minute 
duce la oprirea utilajului. în pre
zent se lucrează la montarea dispo- . 
zitivului la alte 30 de mașini-unelte, 
urmind ca in anul viitor soluția să 
fie generalizată. Eficiența : elimina-

rea de rebuturi, evitarea mersului 
în gol și implicit a risipei de ener
gie electrică.

O altă categorie de măsuri o re
prezintă cele tehnico^organizatorice. 
Utilizind bilanțurile energetice reac
tualizate în acest an, au fost efec
tuate o serie de modificări in sche
mele de funcționare. In acest sens 
au fost reorganizate fluxurile pe li
niile tehnologice atît pentru crește
rea productivității muncii, cit și 
pentru reducerea consumului de e- 
nergie electrică. In baza unor pro
grame de fabricație decadale judi
cios întocmite a fost posibil să se 
reducă timpul de funcționare al sec
toarelor de tratamente și acoperiri 
galvanice. Printr-o mai bună încăr
care a instalațiilor se creează con
diții ca aceste sectoare să lucreze 
intr-un ciclu de 3—4 zile pe săptă- 
mînă, iar in restul timpului se pre
gătesc, șarjele, se efectuează lucră
rile de întreținere și reparații, pen
tru ca în ciclul de fabricație urmă- 
țor să se asigure folosirea maximă 
a capacităților de producție. Pentru 
a se realiza un consum de energie 
electrică cît mai

HUMELE NECESARE ECONOMIEI
(Urmare din pag. I)

de 
prin 
con- 
inre- 
pre-

• Problemele energetice in 
atenția întregului colectiv • O 
soluție proprie devenită inven
ție : dispozitiv pentru elimina
rea funcționării in gol a mași
nilor-unelte • Schimburile de 
lucru - organizate mai judicios 
pentru a se obține un consum 

energetic echilibrat

echilibrat pe în
treaga durată a 
zilei și a săptă- 
mînii. pentru evi
tarea virfului de 
sarcină din sis
temul energetic 
national, a fost 
stabilit un pro
gram adecvat de 
desfășurare a ac
tivității pe schim
burile de lucru. 
Astfel. . secția de 
trefilare a sirmei. 
care necesită cel 
mai mare con- 

electrică. este pre-sum de energie _ 
văzută a lucra în schimbul III. Iar 
celelalte sectoare lucrează prin ro
tație pe întreaga durată a săptă- 
minii.

— Aceste măsuri organizatorice 
își dovedesc eficiența — preciza ing. 
Leon Pinten. energeticul-sef al în
treprinderii. inregistrindu-se in pre
zent. un consum energetic echilibrat 
pe toată durata zilei de 24 de ore. 
Totodată; în toate cele trei schim
buri a fost întărită activitatea de 
îndrumare și control energetic coor
donată de către un inginer de spe
cialitate. Se iau operativ . măsurile 
tehnice ce se impun, iar în cadrul 
operativelor se analizează orice aba
tere de la programul planificat. De 
altfel, în fiecare dimineață se pre
zintă conducerii întreprinderii curba 
de consum de energie electrică în
registrată pe. fiecare schimb și în 
funcție de evoluția ei se stabilesc 
acțiunile necesare a fi întreprinse.

Desigur că aceste acțiuni organi
zatorice sînt menite a crea condiții 
pentru un consum energetic echili
brat și într-o anumită măsură pen
tru reducerea acestuia, pentru evita
rea risipei. Insă cele mai impor
tante posibilități pentru diminuarea 
consumului de energie electrică le 
oferă modernizările tehnologiilor de 
fabricație. în această direcție aveam 
să constatăm preocupările asidue ale 
specialiștilor de la întreprinderea 
mecanică Bistrița. O acțiune începu1- 
tă încă de anul trecut, care se apro
pie de finalizare, este revederea tu
turor ' " ‘
Pentru fiecare produs a fost efec
tuată analiza valorii și pe această 
bază determinate toate consumurile 
specifice. în funcție de acestea au 
fost elaborate o serie de soluții cu 
efecte directe asupra reducerii con
sumurilor de metal și energetice, in 
condițiile realizării unor produse 
competitive din toate punctele de 
vedere.

I

tehnologiilor de fabricație.

Ion LAZAR 
Gheorqhe CRISAN

narea aproape totală a opririlor 
accidentale la liniile de fabricație, 
folosirea intensivă și integrală a 
timpului de lucru. Semnificativ 
este și faptul că depășirea planului 
de producție s-a realizat concomi
tent eu reducerea consumurilor 
materiale și in special a celor ener
getice, economisindu-se 80 MWh 
energie electrică și 530 tone com
bustibil convențional.

începînd din lună noiembrie,, ne 
precizează corespondentul nostru 
Silvestri Ailenei. la ÎNTREPRIN
DEREA DE PRELUCRARE A 
LEMNULUI BOTOȘANI s-a trecut 
la o nouă organizare a fluxului 
tehnologic. Prin concentrarea unor 
operațiuni de pregătire a fabricației 
in atelierele de producție propriu- 
zise. folosirea mai rațională a spa
tiilor și utilizarea mașinilor la ca
pacitatea maximă s-a obținut în 
perioada care a trecut de la reor
ganizarea fluxului tehnologic, un 
spor de producție fizică insumind 
peste 100 garnituri convenționale 
de mobilă. Și tot pe baza acestor 
măsuri, după cum a precizat Ne
chita Parămanov, directorul între
prinderii, producția va crește in 
luna decembrie cu încă 300 garni
turi convenționale de mobilă, fără 
să se depășească însă cotele de 
consum de energie alocate unității.

După cele 11 luni care au trecut 
din acest an, intervine Gheorghe 
Susa. corespondentul nostru din ju
dețul Maramureș, colectivul de oa
meni ai muncii de la EXPLOATA
REA MINIERA ILBA a extras pes
te plan o producție de aproape 
20 000 tone de minereu complex. 
Acest frumos rezultat se datorește 
in special măsurilor luate pentru 
creșterea productivității muncii, in
dicator la care prevederile de plan

Camera de comandă a Centralei 
electrice de termoficare pentru 

platforma Chiscani din Brăila 
Foto : E. Dichiseam!

au fost depășite cu 5,4 la sută. 
Hotăriți să-și îndeplinească exem
plar angajamentul luat față de con
ducerea partidului de a spori can
titățile de minereuri de metale ne
feroase livrate economiei naționale, 
minerii de la Ilba au luat in ulti
mul timp noi măsuri tehnice și or
ganizatorice, astfel că este posibil 
ca pină Ia finele anului producția 
suplimentară să ajungă la cel pu
țin 25 000 tone de minereu com
plex.

Și oamenii muncii de la moderna 
ÎNTREPRINDERE DE APARATE 
DE MĂSURA ȘI CONTROL DIN 
MUNICIPIUL VASLUI, ne anunță 
corespondentul nostru Petru Ne- 
cula, au obținut un remarcabil suc
ces în producție. Prin organizarea 
mai bună a muncii, utilizarea cu 
indici superiori a mașinilor și uti
lajelor, colectivul unității a produs 
și livrat suplimentar beneficiarilor 
interni și partenerilor externi, pes
te prevederile de plan la zi, apa
rate de măsură și control neelectri
ce in valoare de 23,7 milioane lei. 
Succesul se datorează în exclusivi
tate sporirii productivității muncii.

Un colectiv de muncitori, condus 
de șeful de echipă Marcel Doagă, 
din SECȚIA DE TURNATORIE A 
FABRICII DE UTILAJE ȘI PIESE 
DE SCHIMB PENTRU INDUSTRIA 
CHIMICA DIN FOCȘANI, a făcut 
propunerea, pe baza unor studii 
întreprinse la locul de muncă, de 
a se trece la realizarea mecanizată 
a formelor de turnare prin folo
sirea mașinii cu ax continuu, utili
zind în acest scop amestecuri tu
ranice și întăritori. Ca urmare a 
acestei inițiative, formele de tur
nare s-au realizat intr-un termen 
mai scurt și de calitate superioară. 
Tot în aceeași secție, pornind de la 
necesitatea realizării oțelului tur- 
"nat necesar fabricării unor produse 
noi. alt colectiv, condus de subingi- 
nerul Ionel Portase. a propus 
schimbarea tehnologiei de stampa- 
re a cuptorului de inducție, utilizat 
pină atunci pentru turnarea fon
tei. Sint numai două dintre iniția
tivele muncitorești de Ia Fabrica de 
Utilaje și piese de schimb pentru 
industria chimică Focșani, transmi
se de corespondentul nostru Dan 
Drăgulescu. pe baza cărora planul 
la producția fizică pe 11 luni ale 
anului a fost depășit cu 8,9 milioa
ne lei, fiind livrate suplimentar 124 
tone de utilaje pentru industria 
chimică, 19 tone de piese turnate 
din metale neferoase șl din fontă, 
un mare număr de piese de schimb 
pentru industria chimică, oxigen 
tehnic ș.a.

Creșterea productivității muncii, 
ne anunță Gheorghe Baltă din ju
dețul Bacău, reprezintă principala 
direcție de acțiune preconizată de 
oamenii muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA DE UTILAJ CHIMIC BOR- 
ZEȘTI pentru îndeplinirea și depă
șirea planului la producția fizică. 
Printre altele, muncitorii și specia
liștii de aici au luat o serie de mă
suri pentru perfecționarea și mo
dernizarea tehnologiilor de fabri
cație și a mijloacelor tehnice din 
dotare, mecanizarea transportului 
din sectorul forjă, prelucrarea în 
flux continuu a țevilor pentru rotit 
inelele in timpul forjării, reușin- 
du-se să se obțină o creștere a 
productivității muncii cu 6,4 la sută 
față de plan. Ca urmare, de la în
ceputul anului. întreprinderea din 
Borzești a realizat, peste prevede
rile planului, numai pe seama creș
terii productivității muncii, mai 
mult de 400 tone utilaje tehnologice 
de bună calitate.

(compete^ Răspundere Tn conducerea ĂcriyiTĂȚii uniaților agricolei
„Producția de porumb ? — a re- 
at interlocutorul. Pe tarlalele Po- 
5 si Uluci am obținut si hoi san- 
mii kilograme de stiuleti la hec- 
. Media pe cooperativă e insă 
lt mai mică ; in jurul a numai 
ru mii de kilograme". L-am in- 
nat apoi pe Dumitru Popusoi. pre- 
intele C.A.P. Broscăuți, județul 
osani : ..Dar la celelalte culturi, 
producții medii ati realizat ?“. 
ounsul pe care l-am primit oen- 
fiecare cultură se asemăna .cu 
interior : ..Pe unele suprafețe am 
lt si noi.... dar producția me
ri Ce determină un astfel de răs- ?
inte de a intra în subiectul pro- 
zis. i-am prezentat președintelui 
rativei din Broseăuti oroductii- 
idii înregistrate in acest an la 

Dorohoi. Si nu întimplător : 
ile unităților agricole din cele 
localități se află „hat în hat", 
lult decit atit : studii de spe
li efectuate la nivelul iude- 
■videnliază că morfologia so- 
i influenta altor factori na- 
:int cu ceva mai avantajoase 
cooperatorii broscăuteni. In 

ea condiții, este cit se poate 
ic ca si producțiile medii la 
> vegetale să fie cel puțin fi
nalitatea este insă cu totul
st an s-au înregistrat dife- 
arte mari intre producțiile 
; celor două unităti : la griu 
<g/ha. la orz — 1 608 kg/ha, 
b — 3 013 kg/ha. iar Ia sfec- 
lăr si cartofi diferența re- 
iublul producției medii rea- 
Broscăuti sau chiar mai 
retinut insă că o aseme- 
ie nu poate fi considerată 
molare a acestui an. în 
xemplu. cooperatorii din 
■au înscris cu o producție 
irîu de 4 400 kg/ha. in timp 
lor din Broseăuti au reu- 
nă doar 2 540 kg/ha. Iar 
irezenta comparațiile oe

care le-am făcut intre anii ante
riori. diferențele ce rezultă intre 
producțiile medii ale celor două uni
tăti sint chiar mai mari.

Ca urmare si situația financiară a 
celor două unităti se,află la poli 
opuși. în vreme ce cooperativa din 
Dorohoi deține un sold propriu in 
bancă de peste 10 milioane lei, 
C.Ă.P. Broseăuti deține un împrumut 
bancar în valoare de circa 9 mili
oane lei. Care este cauza acestei si
tuații ’

„Redresarea activității și îmbunătă
țirea situației economieo-financiare, 
ne-a spus, la un moment dat. Elena 
Hilote. contabilul-sef al unității, s-a 
aflat mereu in atentia consiliului de 
conducere al cooperativei noastre". 
Pentru a ne convinge, ne-a prezen
tat. apoi, mai multe programe de 
măsuri adoptate in acest scod de-a 
lungul anilor. Ce prevedeau măsu
rile ce s-au avut in vedere ? Cităm 
una dintre cele stabilite oe anul cu
rent : „Pentru creșterea producției 
de griu, consiliul de conducere a 
asigurat însâmîntarea celor 1 050 ha 
destinate acestei culturi cu soiuri 
din cele mai productive, de catego
rie biologică elită si înmulțirea în- 
tii. preocupindu-se de fertilizarea în
tregii suprafețe". S-a procedat întoc
mai ? Nici oe deoarte : suprafața se
mănată cu soiuri din categorii bio
logice superioare deține abia 10—11 
la sută din terenul destinat produc
ției de ariu a anului viitor, iar cea 
fertilizată este cu mult mai mică. 
Dar iată si o altă măsură : „De
oarece sectorul de activități industria
le este slab dezvoltat, se va urmări 
ca in anul 1986 acesta să-și sporeas- 
că producția cu Dește 50 Ia sută, ob- 
tinindu-se un venit suplimentar net 
de 114 mii lei".

— Care sint activitățile Pe care le 
veți dezvolta ? ne-am adresat conta- 
bilului-sef al unității.

— Păi cum să. vă zic ? Nu cred că 
putem realiza ceva în plus. întrucit

ducem lipsă de forță de muncă, ne-a 
răspuns.

— Atunci de ce v-ati mai angaiat ? 
De ce n-ati căutat o altă cale ?

— ?'!
Și insistind asupra fiecăreia din

tre cele numai 7 (șapte !) măsuri cite 
cuprinde programul la care ne refe
rim. răspunsurile primite au dus la 
următoarea concluzie : că in locul

făcut nici măcar o singură prasilă 
manuală. Iată, prin urmare, motivul 
datorită căruia oe unele tarlale s-a 
obținut o producție medie de porumb 
de 7 000 kg stiuleti la hectar, in timp 
ce pe altele numai 1 000—1 800 kg. 
Cum a fost posibil acest fapt ?

Comuna Broseăuti numără aproape 
2 000 de brațe active de muncă. Din
tre acestea, doar 710 lucrează oe te

ducției si a muncii în agricultură si 
a Legii privind principalele atribu
ții ale consiliilor populare in dome
niul agriculturii. Care a fost, in 
schimb, atitudinea consiliului de con
ducere al C.A.P. cind membrii coo
peratori au criticat îndreptățit astfel 
de aspecte ? Documentele adunărilor 
generale pe cooperativă, ca și cele ale 
ședințelor consiliului de conducere
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De la autocritica... de birou, 
la autocritica prin fapte

unor acțiuni concrete, temeinic fun
damentate. cu responsabilități nomi
nale si termene precise de ducere Ia 
îndeplinire, programul de redresare a 
situației economico-financiare adop
tate de consiliul de conducere al 
C.A.P. Broseăuti cuprinde in fapt 
simple iluzii. Ce s-a omis din acest 
program, ca si din cele pe fiecare 
dintre anii anteriori? In primul rind, 
asigurarea necesarului de forță de 
muncă. Și asta cu atit mai mult cu 
cit. așa cum recunoștea insusi pre
ședintele cooperativei agricole — „mai 
bine de jumătate din suprafețele 
cultivate in acest an cu porumb si 
cartofi au fost prăsite numai meca
nic". Ceea ce. altfel spus. înseamnă 
că pe terenurile respective nu s-a

renurile cooperativei agricole, restul 
fiind navetiști, la Dorohoi. unde 
muncesc in diferite unităti economi- 
co-sociale.

— De ce nu antrenați la efectuarea 
lucrărilor întreaga populație a co
munei? am întrebat.

— Credeți că-i chiar atît de ușor ? 
ne-a răspuns președintele.

Poate că nu-i ușor. Mai ales acum, 
după ce. la Broseăuti. neparticiparea 
tuturor sătenilor la muncile agricole 
a devenit o adevărată practică. O 
stare de fapt favorizată de neaplica- 
rea fermă a Statutului C.A.P. (do
vadă că in comună există cîteva 
sute de cetățeni ce dețin ilegal lo
turi în folosință), a prevederilor Le
gii nr. 4/1970 de organizare a pro

conțin pagini întregi de referiri auto
critice. Si în cazul președintelui, și 
în cel al inginerului-sef C. Păduraru. 
si in cel al contabilului-șef ș.a.m.d. 
Dar atit criticile si mai ales autocri- 
ticile n-au mai continuat prin fapte. 
Si astfel, cea mai mare parte a tere
nurilor cooperativei au rămas ani în 
sir nelucrate. Cum de nu s-au sesi
zat de acest fapt și alți factori ?

Intr-adevăr, ne-a fost necesar mult 
timp pină cind i-am identificat pe 
toti cei care — fie de la nivelul con
siliului unic agroindustrial, fie de la 
diferite foruri județene — au pri
mit sarcina de a sprijini. îndruma si 
controla activitatea cooperativei a- 
gricole de producție din Broseăuti. 
Și asta întrucît unii dintre ei n-au

trecut nici măcar o singură dată orin 
localitate, asa cum a fost cazul lui 
Dumitru Grindei. secretar al consi
liului județean al sindicatelor (îm
puternicit pentru campania agricolă 
de vară) ori al Silviei Muscalu. ce 
răspunde din partea biroului execu
tiv al U.J.C.A.P. Cei mai multi insă, 
deși au trecut — si continuă să trea
că — prin comună nu fac mai nimic 
pentru a rămine si în... memoria să
tenilor. Doar un exemplu : funcțio
narea la întreaga capacitate a fermei 
zootehnice a unității (in prezent a- 
ceăsta deține numai 230 taurine fată 
de 800 planificate) depinde de insta
larea unei aductiuni de apă. Există, 
în acest sens, tot ceea ce se impune 
in asemenea situație, mai puțin 
bunăvoința cîtorva instituții, una din 
afara județului. Desigur, era de da
toria direcției agricole a județului să 
fi rezolvat cazul pină la capăt. Ce 
au făcut însă ceilalți factori implicați 
(citiți — răspunzători) de vreme ce 
finalizarea investiției se tot amină 
de cițiva ani? Nu trebuie uitat nici 
un moment că acceptarea unei sar
cini încredințate de un organ de 
partid sau de stat presupune de la 
sine și asumarea îndatoririi de a de
pune toate eforturile pentru soluțio
narea oricărei probleme de care de
pinde ducerea la bun sfirsit a misiu
nii primite.

La sfîrsitul documentării noastre, 
am purtat o îndelungată discuție cu 
Mihai Orhei. secretarul comitetului 
comunal de partid Broscăuți, cu alți 
membri ai organului comunal de 
partid. Am înțeles. încă de la în
ceput, că fiecare din aspectele criti
ce semnalate de noi era temeinic 
cunoscut. Dar nu numai atit. „Re
cent— ne spunea tovarășul secretar 
— am fost chemat la comitetul ju
dețean de partid tocmai pentru a 
arăta ce ne propunem pentru ca. în
cepînd cu anul 1986. să schimbăm ra
dical modul de a gindi si a acționa in 
scooul îmbunătățirii activității din 
agricultura comunei. A fost o discu

ție concretă si cît se poate de utilă. 
Iar acum finalizăm programul de 
acțiune ne care-1 vom supune curînd 
spre dezbatere si aprobare tuturor 
comuniștilor si celorlalte organisr 
de conducere din cadrul comunei 
Notăm doar cîteva dintre obiectivele 
ce se au în vedere : • cuprinderea 
întregii populații apte de muncă a 
comunei în muncile agricole (pentru 
navetiști se preconizează organizarea 
unor formații de lucru în funcție de 
unitatea orășenească în care aceștia 
muncesc, .de schimburile de lucru 
etc., care urmează a lua în primire 
tarlalele cele mai apropiate de cen
trul localității) ; • administrarea pe 
timpul iernii a întregii cantități de 
îngrășăminte organice pe cimp. in
clusiv a cantităților ce prisosesc in 
gospodăriile populației ; • realizarea 
tuturor pregătirilor pentru campania 
de primăvară in termenele stabilite ;
• soluționarea cit mai rapidă a pro
blemelor de care depinde functiona
rea la capacitate a fermei zootehnice;
• desfășurarea unor acțiuni politico- 
ideologice și educative cît mai adec
vate. astfel incit. ..meseria de țăran" 
să fie practicată din convingere de 
către toti sătenii.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scinteii"

P.S. Cu puțin timp înaintea intră
rii in tipografie a articolului nostru, 
de la Comitetul județean de partid 
Botoșani ni s-a transmis următoarea 
veste : timp de cel puțin un an, în
cepînd cu luna decembrie a.c. un 
colectiv condus de un secretar al co
mitetului județean de partid se va 
ocupa de preluarea și aplicarea de 
către comitetul de partid comunal si 
de C.A.P. Broscăuți, de către consi
liul de conducere al acestei unități a 
experienței înaintate a comuniștilor 
și cooperatorilor de la C.A.P. Do
rohoi. O inițiativă promptă, ce dă 
garanția că C.A.P. Broseăuti își va 
redresa curînd activitatea.
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»■Exigența este uneori incomodă,

— Observ că, față de 
acum doi ani, vi s-a lun
git... sigla.

Maistrul Gheorghe Ghim- 
baș mă privește zîmbind. 
Ne cunoaștem bine de mai 
mult de două decenii. îmi 
răspunde ca unuia „de-ai 
casei" :

— Păi da. eram I.R.M.T.G. 
iar acum sîntem 
I.R.M.T.G.I.P. Adică între
prinderea de reparații mo
toare și tractoare grele și 
instalații petroliere, dar 
toată lumea ne știe de 
Uzina Poiana Cîmpina. 
Insă numai prelungirea... 
denumirii ați remarcat-o 7

Ce-i drept, observasem 
eu și altele. Lucruri care, 
dacă n-aș fi știut cum stau 
ele în realitate, m-ar fi 
putut face să cred că 
nu numai nomenclatura-i 
nouă, ci însăși uzina este 
alta și chiar personalul 
muncitor ar fi altul. Peste 
tot domnește o ordine și o 
curățenie aproape desăvîr- 
șite, deși, pină în urmă cu 
doi ani. prin curte abia 
dacă te puteai strecura 
printre făgașele si hîrtoa- 
pele săpate de șenile. Gea
murile secțiilor erau atit 
de afumate incit ai fi putut 
crede că-s pregătite special 
ca să poți privi prin ele la 
cine 
soare. Și-acum, uite, totu-i 
„la linie" (marcată) gea
murile sclipesc, pavimente
le strălucesc, mașinile-unel- 
te și utilajele așijderea, 
tîmplăria a fost vopsită în 
alb. materialele și piesele 
sînt curate si parcă așezate 
într-o expoziție, din loc în 
loc florile agrementează 
imaginea de ansamblu cu 
splendide pete de culoare... 
Iar oamenii arată ca... atare.

Un tovarăș de la comite
tul orășenesc de partid 
Cîmpina chiar îmi spuse
se : „Cea mai mare densi
tate de oameni ordonați pe 
metru pătrat din întreprin
derile orașului o găsiți la 
uzina Poiana. «Poenarii» 
au devenit un adevărat 
model..." întrebasem : și 
cum se explică.... metamor
foza 7 Răspunsul : „în două 
cuvinte, ceea ce s a. petre
cut acolo s-ar putea numi o 
nouă exigentă, dar amă
nunte vă poate oferi Ghim- 
baș, secretarul comitetului 
de partid pe uzină. Discu
tați cu el și vă veți lămuri, 
el este unul dintre princi
palii «vinovați» de actuala 
situație..."

— Nici gînd. protestează 
maistrul Ghimbaș, nu e 
vqrba aici de exigenta mea, 
ori de a directorului, ori de 
a inginerului-sef. ci de o 
schimbare de mentalitate 
colectivă. Pentru că tot 
ceea ce vă apare acum, 
aici, ca nou, a fost realizat 
de oamenii uzinei — de toți 
fără deosebire. Exemplul 
pozitiv l-a oferit conduce
rea — asta-i adevărat — 
dar nu pentru că noi n-am 
mai iertat nimic, ci pentru 
că oamenii. în frunte cu co
muniștii. n-au mai tolerat 
lipsa de ordine. Noi cred 
că am suferit pînă acum 
vreo doi ani de... prea mul-

a-

minunat dacă omul își face 
datoria dintr-un sentiment 
de profundă convingere, 
dar dacă acesta ii lipsește, 
atunci trebuie să și-o facă 
din obligație. Cind am a- 
mintit asta, unii ne-au re
plicat : „Păi. ca să-l obli
găm pe careva să facă ceea 
ce spunem noi ar însemna 
să umblăm toată ziua cu... 
sancțiunea la briu“. Nu 
știu cum se înșurubase in 
capul unora ideea că exi
genta ar fi — s-auzi nu
mai 1 — incompatibilă cu 
umanismul nostru socialist. 
Ca și cînd chiulangiul și 
pleșcarul, insul care se 
sustrage deliberat și repe
tat din fata obligațiilor 
care-i revin Ia locul de 
muncă, insul care nu vede 
dincolo de lungul 
decît interesele sale 
nale 
din... 
dragă 
d-aia 
pentru c-ar simți constrin- 
gerea plutindu-i deasupra 
capului și. „sensibil" fiind.

ar face toate 
reciprocitate, 

tovarășe, el 
nu-și face

nasului 
perso- 
astea 
Vezi, 

tocmai 
treaba.

ăștia 7 Uzina își făcea pla
nul 7 Da. Iar dacă rațiunea 
ei de a fi se justifica chiar 
și în acele condiții — hai 
să le numim astfel — 
„inestetice", de ce a mai 
fost nevoie de atita teva
tură 7 Briceag bun este cel 
care taie, nu cel care este 
mai frumos. Că se poate 
întîmpla și invers, nu,? 
Și-atunci 7 Cei care nu în
țelegeau de ce „pedalăm" 
noi atita pe ordine și cu
rățenie încercau sâ ne con
vingă câ „nu haina-1 face 
pe om". „Da. răspundeam, 
nu-1 face, dar îl definește 
— definește felul lui de a 
fi și de a gîndi. chiar dacă 
el nu-i conștient că așa ar 
fi... Că „aparențele" astea 
sint cit se poate de impor
tante ne-am convins toți în 
ultimii doi ani cînd, deși 
oamenii au rămas aceiași, 
aceleași sint și mașinile, 
aceleași și sculele... — iată 
că productivitatea muncii 
a crescut, la fel și fiabili
tatea produselor noastre, 
dar a scăzut numărul rebu-

sec- 
sînt 
cele 
fost

$tie ce eclipsă de
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te discuții. Uitasem un 
devăr elementar...

— Anume ?
— Că nu e de părerea 

cel ce te apreciază și-i 
acord cu ce-i spui, ci cel 
care te imită, și-1 deter
mină și pe altul ca să te 
imite în ceea ce faci bine. 
Dar nu în vorbe, ci în fap
te. Și mai pierdeam din 
vedere că este bine, că 
este foarte bine, că este

ta 
de

reacționează... nefăcînd ni
mic. •

— Dar și eu, șl dumnea
voastră, mai bine ca mine, 
îi cunoaștem pe oamenii 
uzinei. Sigur nu gîndeau 
așa cum spuneți. Sint buni, 
chiar foarte buni, puține 
colective sint formate ou 
oameni ca la uzina Poiana. 
Lucrează aici membrii 
unor familii întregi, cînd 
unul iese la pensie lasă cel 
puțin unul de-al casei sale 
în loc. fluctuația — dv. 
mi-ati spus-o — este prac
tic nulă, cred că nu sînt 
prea multe unități care se 
pot mindri cu faptul că. 
de peste două decenii, N-A 
EXISTAT AN in care pla
nul să nu fi fost depășit, 
nu așa, de ochii lumii, cu 
vreo jumătate de procent, 
ci substanțial. Oamenii 
care obțin astfel de rezul
tate — repet — sînt sigur 
că nu gîndesc cum afirmați 
mai-nainte. Că vor fi fiind 
și una-două excepții nu 
neg. dar explică asta atîta 
exigentă 7

— De ce nu mă întrebați 
cum se face' că acești oa
meni. într-adevăr foarte 
buni, cu frumoasă și vi
guroasă tradiție muncito
rească. se complăceau in 
dezordinea de pînă acum 
doi ani ?

— Considerați 
întrebat.

— Și-atuncl 
pentru că tot 
muncind în I 
ajungi — mai 
planul «merge» 
că forma de organizare a 
muncii și mediul în care 
muncești sînt printre cele 
mai bune posibile. Te obiș
nuiești cu ele. Intervine o 
anumită rutină. Uiți că 
dincolo de bine există mai 
binele. Așa ajunsesem și 
noi. ne obișnuisem intr-un 
mediu nu numai incomod, 
dar chiar ostil progresului. 
Din obișnuință și dintr-o 
anume frică de schimbare 
ne obișnuisem cu comodi
tatea... incomodității. Unii 
ar putea să se întrebe : de 

s-au chinuit oamenii

că v-am

răspund : 
trăind și 

același loc 
ales dacă 

■ — să crezi

turilor. s-a înstăpînit o at
mosferă de calm, de cola
borare... Este, că te poți în
treba cum 7 Este. Dar răs
punsul e simplu : ceea ce 
am „investit" în ordine și 
curățenie se regăsește pozi
tiv pe plan economic în 
starea oamenilor... De ce ? 
Pentru că numai aparent 
oamenii au rămas aceiași, 
s-a schimbat însă funda
mental modul lor de a 
gîndi. Si asta nu-i puțin. 
Iar după ce am făcut ceea 
ce am făcut, ne-am ales și 
cu o învățătură. Care 7 Că 
exigenta este uneori 
modă, dar totdeauna 
făcătoare....

— Și tot nu mi-ațl 
cum ați procedat în fapt.

— Simplu. Am 
cu vorbele șl am 
fapte. Pînă acum 
aveam angajați 
speciali pentru 
ordinii și curățeniei, 
rezultatele erau... care erau. 
Știți că marea familie 
uzinei este formată din 
foarte multe familii, ne cu
noaștem unii pe alții 
pină-ntr-a șaptea spiță... 
Neam de neamul nostru 
n-a avut servitor. Am lan
sat inițiativa „Și locul de 
muncă e casa ta". Și nici 
nu exageram prea mult, că 
v-am mai spus și știți și 
singur : în uzină lucrează 
chiar și 5—6 oameni din 
aceeași casă. Cine-ți face 
ordinea-n apartament 7 Tu. 
Atunci de ce nu procedezi 
la fel și la uzină 7 Dacă 
acasă nu te „jenezi" să pui 
mina pe pensula muiată-n 
vopsea și pe mătură — de 
ce-ai face altfel la uzină 7 
Iar de la vorbă am trecut 
la treabă, nu tot la vorbă. 
Și azi așa, mîine la fel, 
exigenta s-a transformat 
în autoexigență, iar rezul
tatele se văd. Am făcut 
asta toti și nu ne-au căzut 
„galoanele" ; de ce n-am fi 
făcut-o 7

— Dv. ați spus-o : din... 
comoditate. Fiindcă, de re
gulă. e mult mai ușor să 
nu faci ceva decît să faci.

uneori

inco- 
bine'

spus

terminat 
trecut la 
doi ani 

oameni 
păstrarea 

iar
a

omul se învață greu chiar 
cu... binele. Dar binele ăsta 
nu-ți pică din cer. trebuie, 
dacă vrei să-l ai, să ți-1 
faci. Aici, pe loc, n-aveam 
spațiu de extindere. Secția 
de tractoare — peste 600 de 
oameni — am fost nevoiți 
s-o mutăm la vreo doi ki
lometri depărtare. Nici nu 
bănuiți ce muncă de lămu
rire a trebuit să ducem cu 
unii... Ba că nu le priește 
mirosul de tencuială proas
pătă, ba că nu este încă 
gata microcantina... Și 
chiar așa și era. dar cine 
să facă toate astea dacă nu 
noi 7 Acum, condițiile 
de lucru de la 
ția de tractoare 
mai bune decît chiar 
de la „sediu". N-ar fi
așa dacă ne întindeam la 
discuții interminabile cu 
fiecare, dacă noi. comu
niștii. n-am fi dat dovadă 
de exigență. Eu cred că 
unui comunist i se poate 
imputa că nu-i perfect, dar 
că nu i se poate permite, 
nu trebuie să i se tolereze 
să nu lupte pentru perfec
tionarea mediului în care 
trăiește. Că nu-i comod, o 
știm toți, dar ce-i cu ade
vărat comod pe lume 7

— Unii susțin că exigen
ța excesivă amputează ini
țiativa personală.

— Nu și cind ceea ce a 
fost pînă ieri exigentă se 
transformă în autoexigen
ță. cînd fiecare a înțeles că 
mai binele lui este legat 
prin mii de fire invizibile 
și depinde de mai binele 
tuturor. Uite niște exem
ple : pînă acum vreo două 
luni, cam șaizeci la sută 
din planul secției de mo
toare se realiza abia în ul
tima decadă a lunii. De ce 
așa 7 Că așa părea mai 
comod — „tragem tare la 
sfirșit de lună și apoi ne 
mai odihnim". Atunci au 
intervenit cei de la trac
toare : „motoarele voastre 
trebuie montate pe tractor, 
dar dacă voi continuați li
vrarea ca pină acum, noi 
cind mai terminăm 7 ; și 
atunci se va subția si pli
cul vostru...". Rezultatul 7 
Acum, cei de la motoare 
sint model de ritmicitate, 
dovadă că autoexigență 
funcționează la... parame
trii proiectați.

Iar că exigența nu „am
putează" inițiativa nimănui 
reiese si din alt exemplu, 
tot recent. In schelă, la 
Moreni. trebuiau reparate 
niște tractoare. Delegatul 
lor ne spusese câ operația 
s-ar putea face și acolo, pe 
loc. dar câ n-are cine. Dacă 
le-am fi adus la uzină s-ar 
fi pierdut timp. A fost însă 
suficient ca să le spunem 
asta oamenilor noștri că 
s-au și oferit o mulțime să 
plece. Intrebati-i și vedeți 
dacă i-a obligat cineva din 
conducere. Ei singuri s-au 
obligat, a fost inițiativa 
lor. Numele lor 7 N-aveți 
dv. file în carnet ca să le 
notați pe toate. Iar că n-a 
fost comod pentru ei se-n- 
țelege de la sine, fie nu
mai și pentru că una-i să 
dormi în patul tău, și cu 
totul altceva...

Ce-ar mai fi de adău
gat 7 Doar că Gheorghe 
Ghimbaș. secretarul co
mitetului de partid de la 
I.R.M.T.G.I.P. din Poiana- 
Cimpina, este unul dintre 
cei mai buni maiștri ai 
uzinei. Și-i cel mai exigent. 
Și că. peste vreo patru 
luni, va ieși la pensie. Atit.

Mircea BUNEA

Expoziție jubiliorâ de artă plastică găzduită de Muzeul județean din Baia Mare Foto : S. Cristian
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Epocii Ceaușescu (colori. Eml- 
siune-concurs realizată in cola
borare cu C.C. al U.T.C., Consi
liul Uniuni! Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România. Con
siliu! Național al Organizației 
Pionierilor. Participă : jude’ele 
Alba. Caraș-Severin. Călărași șl 
Neamț

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

gotistul Dumitru Fărcaș) ; așa cum 
au fost și minunatul obicei al peți- 
tului, povestit de ansamblul Institu
tului agronorhic din Timișoara, cu 
strigături, cu jocuri de perechi, cu 
urarea „Sănătate și roci în toate" sau 
ceremoniile de iarnă depănate de 
ansamblul „Plaiuri moldovene" (Casa 
de cultură a tineretului și studenți
lor din Iași), cu colinde, cu jocuri 
de mascați și căiuți. sau grupul vocal 
al celor 12 fete de la Institutul agro
nomic din Timișoara care au făcut 
și o paradă a costumelor descoperite 
la Răcăjdia, Grădinari, Ciclova. Ve- 
regava, Bolvasnița ; de 
obiceiul teleormănean din 
ansamblului „Doina" al 
cultură a studenților din 
sau șezătoarea mureșeană (ansam- 

„Românașul Institutului

tifice, iar în faza de masă a Festi
valului national „Cîntarea Româ
niei" s-au inscris 2 500 de partici- 
panți, unde ființeaeă celebrul club 
sportiv al Institutului politehnic și 
o galerie studențească renumită, 
unde revista „Forum studențesc" 
lansează condeie pline de vervă, ar
ticole. reportaje. opinii „pe fază" 
despre ce se întimplă în citadela 
universitară, ce interesează și ce 
preocupă tinertetul studențesc ; ca 
să nu mai vorbim de cursurile facul
tative de la Institutul politehnic 
(„Istoria artei". „Muzica în capodo
pere". „Istoria filozofiei". „Literatu
ră comparată"), la care sălile sînt 
arhipline, sau de rezultatele Cercu
lui de etnografie șl folclor al Fa
cultății de filologie de la Universi
tate (condus de lector V. Cretu). 

prezent și la Co
locviul național 
de folclor al So
cietății studen
țești de etnogra

fie și folclor (care s-a constituit in
tr-un interesant și substanțial pro
log al festivalului, reunind co
municări despre zona Făget-Ti- 
miș).„ Un prielnic, un entuziast cli
mat care a însemnat, deci, săli pline 
la toate secțiile concursului (orches
tre, soliști, dansuri, ansambluri, da
tini si obiceiuri), replica promptă, 
clară la actul artistic de valoare, a- 
deziunea pentru originalitate, exi
gență în valorificarea cintecylui și 
jocului românesc, dragostea, respec
tul tineretului pentru istorie, pentru 
tezaurul de folclor. Și 'cită adîncime 
au acele simple vorbe din străbuni, 
rostite chiar de timișoreni. în acel 
modern și elevat spectacol numit 
„Tinerii joacă-n amiaz" ; „Să joci 
cum ți-e portul, să te porți cum ți-e 
jocul. Să calci cu grijă pămîntul. să 

' joci cu omenie..."

„Să calci cu grijă pămintul și să 
joci cu omenie jocul", fie că-i in 
amintirea celui plecat pentru totdea
una sau a celui care se află la dato
rie la un alt capăt al tării. „Să joci 
cum e portul, să te porti cum e jo
cul". Nimeni să nu uite că, dacă 
„bătrinii joacă la asfințit, tinerii 
joacă-n amiaz"...

Așa au jucat studenții Casei de 
cultură din Timișoara. membri ai 
ansamblului „Doina Timișului" în- 
tr-ună dintre cele mai frumoase 
secvențe ale celei de-a XVI-a ediții 
a Festivalului artei și creației stu
dențești (manifestare excepțional or
ganizată de Uniunea 
Studenților Comuniști 
și Ministerul Educației 
tului), care a adunat 
peste 1 200 de studenți 
universitare, ofe
rind 97 de parti 
cipări, adică 6 
de formații și an 
sambluri folclo
rice și 36 de soliști vocal-instru- 
mentiști. Aș spune, un spectacol- 
simbol pentru Întreaga desfășu
rare și nu numai atît, pentru un 
nou val. o nouă atitudine fată de 
folclorul românesc. Pentru că este 
impresionantă dragostea cu care stu
denții s-au aplecat asupra folclorului 
vechi românesc, cercetind. investi
gând, mergind in vetre folclorice sâ-i 
asculte pe cei care au învățat a cin- 
ta și a dansa de la strămoșii lor. să 
caute prin lăzi de zestre costume a- 
devărate. Fără o atitudine intelectua
lă fată de datele adevărate — o de
monstrație pe care ei au argumen
tat-o cu zeci de exemple — fată de 
etosul folcloric, fată de această cul
tură milenară care nu este un cerc 
închis si care suportă, bineînțeles, 
primeniri, mutații—se poate ajunge, 
la hibrizi, lâ kitsch-uri, la de
naturări tot atît de nocive precum in
terpretarea eronată a unei pagini de 
istorie. Fără studiu, cercetare, înțe
legerea documentelor, a datelor etno- 
folclorice dintr-un anume spațiu ro
manesc, fără colaborarea cu specia
liștii („Doina Timișului" și-a pregă
tit spectacolul „Amiaza jocului" sub 
îndrumarea dr. Vasile Tudor Crețu, 
cu maestrul coregraf Emilian Dumi
tru și muzicologul Achim Clucurel), 
fără cunoașterea datelor primare, 
dar și a mutațiilor survenite în tăl
măcirile ceremoniilor, a obiceiurilor 
tradiționale, fără inteligență și fan
tezie in crearea unor interpretări ra
finate. elevate, dar care de fapt lasă 
cintul și jocul să fie așa cum pă
mintul și oamenii locului le-au țe
sut — s-ar bate cu siguranță pasul 
pe loc, iar încropelile folclorizate ar 
prolifera mai departe. Pentru că, în- 
tr-adevăr, pledoaria studenților pen
tru folclorul autentic a fost ciștigată 
tocmai demonstrînd că ei, tinăra 
generație, ei. studenti veniti din a- 
proape toate centrele universitare 
românești, care iubesc folclorul, sint, 
foarte aproape de cei care in vetrele 
folclorice țin aprins jăraticul inspi
rației dansurilor și jocurilor de de
mult, încercînd să le ferească de 
amestecuri dăunătoare autenticității 
creației populare. Ei, cei care forează 
tezaurul de folclor, depistînd deschi
derea etosului românesc fată de 
datele istorice.) de fenomenalitatea 
existenței, știind să elimine striden
țele de falsă modernizare și să adu
că pe scenă impresionant (așa cum 
„Doina Timișului" a reușit), la lumi
na rampei, o datină, un obicei în- 
tr-un cuvînt tecreind, asigurînd co
municarea mesajului către spectato
rii de azi.

„Tinerii joacă-n amiaz" 1 Originală 
evoluția studenților timișoreni, o 
ecuație care adună esența arhaicu- 
luitcu esența spiritului modern in 
recrearea datelor folclorice autenti
ce. Au fost aplauze, ovații, specta
tori fiind colegii lor timișoreni sau 
studenti din toată tara veniți la a- 
ceastă competiție intitulată „Forma
ții și ansambluri folclorice". Așa 
cum aplauze furtunoase s-au întețit 
ori de cite ori pe scenă se întîm- 
pla un moment de excepție, să spu
nem : cîntecele de haiducie ale 
grupului vocal bărbătesc de la In
stitutul agronomic din Iași, suita din 
zona Sighetului propusă de grupul 
vocal „Mara" al Institutului agrono
mic din București, rafinata compo
ziție a jocurilor de copii oferită de 
grupul folcloric de la Facultatea de 
limbă și literatură română din Bucu
rești, fantastica versiune bihoreana 
a „Mioriței", depănată de studenta 
Mihoc Voichița din Oradea, suita 
oșenească a orchestrei „Mărțișorul", 
de la Casa de cultură a studenților 
din Cluj-Napoca (instruită de târâ

Asociațiilor 
din România 
și învățămîn- 
la Timișoara 
din 12 centre

asemenea, 
programul 
Casei de 
București

politehnic din Cluj-Napoca) reconsti- 
tuindu-se frămintările unui sat din 
Cîmoia Transilvaniei în alunul de
clanșării primului război mondial.

Peste 1 200 de studenți s-au în- 
tîlnit Ia Timisoara în pledoaria 
fierbinte, pasionantă, deplin argu
mentată pentru o nouă atitudine 
fată de tezaurul de folclor româ
nesc ; la Timișoara, orașul cu peste 
10 000 de studenți, unde, cum spu
nea președintele Centrului universi
tar al Asociațiilor Studenților Co
muniști, Anton Liviu Eugen, există 
climat prielnic unor asemenea de
monstrații de talent, de pasiune, de 
neobosită muncă de cercetare. Pen
tru că la Timișoara, 8 din cele 12 
facultăți. în anul universitar ’84—’85, 
au obținut premii I la întrecerea pe 
ramuri „Fiecare asociație a studen
ților comuniști, colectiv de educație 
prin muncă și pentru muncă a stu
denților" ; numai în anul trecut s-au 
numărat peste 2 300 de lucrări știin- Smaranda OȚEANU

VRANCEA

Locuințe frumoase, 
moderne

Pentru construcțiile de locuințe 
din anul viitor, specialiștii atelie
rului de proiectare al județului 
Vrancea au incheiat încă de pe 
acum lucrările ce le reveneau in 
acest domeniu. Au fost proiectate 
1 400 de apartamente, care vor în
tregi dotarea urbanistică a muni
cipiului Focșani și a celorlalte 
orașe din județ. Peste 60 la sută 
din volumul construcțiilor se va 
realiza prin folosirea componente
lor integral prefabricate. Prin pro
iectare s-au prevăzut soluții teh
nice care să asigure îmbunătățirea 
.ermoizolatiilor, finisaje exterioare 
durabile, sisteme constructive adec
vate măririi productivității muncii 
pe șantiere. Au fost pregătite, de 
asemenea, proiectele unor tipuri 
de locuințe cu 1 si 2 niveluri pen
tru solicitările cetățenilor din co
munele județului, oferindu-se si ne 
această cale posibilități de folosire 
pe scară mai mare a resurselor 
materiale locale in domeniul con
strucțiilor. (Dan Drăgulescu).

ÎNSEMNĂRI Universul cărții
O carte nouă — un fas

cicul de cunoștințe sau op- 
.tiune morală proiectat, pe 
drumul fără odihnă al e- 
dificării unui om nou. al 
unei societăți tot mai drep
te si mai bune. O carte de 
ieri, o carte de azi — deo
potrivă cărți pentru mîine, 
pentru cei care vin. pen
tru cei care cresc, insusin- 
du-si din carte valori e- 
sentiale ale culturii națio
nale. ale geniului si aspi
rațiilor poporului român.

Această capacitate unică, 
a cărții, de a fi fereastră 
deschisă spre miine au 
simtit-o de bună seamă si 
acei, nu putini la număr, 
slujitori ai scrisului, ai is
toriografiei. ai tiparului 
care — însemnind în cărți 
fața trecătoare a vremu
rilor. asezînd în literă fru
mos rîndultă. în filă Îm
podobită adesea cu motive 
decorative, cu miniaturi de 
mare rafinament, puterea 
limbii române de a-i în
frăți pe români si a în
teți flacăra aspirației spre 
deplina unitate statală — 
au așezat in balanța 
furtunilor dovezi nepieri
toare.

Sortită tot mai mulț a 
nu l'i tezaur zăgăzuit sub 
paftale. în lăzi si rafturi 
ferite vederii, ci menită pă
trunderii către auzul, pri
virea si inima oamenilor, 
cartea si-a aflat drumul 
spre oameni prin însăși în
credințarea ce o purta in 
sine, prin argumentul isto
ric si cultural incontesta
bil cu care era investită 
din clipa nașterii sale.

Adevărate praguri de ira
diere a unor asemenea 
drumuri, rapsodicele ti
parnițe ale veacurilor ro
mânești au adus fără odih- 
nire. sub ochii știutorilor 
de carte si în auzul celor 
multi, ceva neasemuit de 
tulburător, avînd trainica 
putere de a lumina si uni 
inimile către conștiința de 
neam. Din această condiție

luptătoare a cărții, din în
țelegerea forței cunoașterii 
de a pregăti oamenii pen
tru fapta istoriei, s-a năs
cut o dată cu scoli româ
nești de luminoasă tradi
ție acea adevărată scoală 
pentru toate vîrstele si 
preocupările — biblioteca, 
de pe ale cărei rafturi si 
usi s-au smuls etichetele 
uzului restrîns. personal. 
Deschiderea către oameni a 
bibliotecii semnifică actul 
de voință al unor cărturari 
patrioti. act cutezător de a- 
firmare a puterii de să- 
mintă înnoitoare cuprinsă 
în cărțile neamului.

Marcată recent, intr-un 
prestigios centru industrial, 
cultural si universitar con
temporan. Brașov, 
nirea a 150 de ani 
tură publică în 
străveche vatră a 
naționale semnifică astfel 
gest si gind de prețuire si 
recunoștință către un act 
cultural cu intensă inrîu- 
rire in epocă și in dece
niile următoare, in apro
pierea cărții de categorii tot 
mai largi de oameni, sub 
emblematica aspirație către 
unitate, independentă si 
libertate socială. Gînd de 
aleasă prețuire către înflă
cărați cărturari patrioti. 
care. în frunte cu George 
Barițiu. i-au menit biblio
tecii publice brașovene — 
înființată în 1835 în cadrul 
societății culturale Casing 
Română — a fi un impor
tant factor educational, de 
care să poată beneficia „ori
ce persoană împodobită cu 
caracter moral, fără deose
bire a stării sau a bogă
ției. ce-i nestatornice".

Temeliile morale ale a- 
cestui lăcaș al cărții, des
chis către oameni, către ce
tate. către înnoirile ce a- 
veau sâ urmeze. în isto
rie. se aflau în bogatele 
tradiții cărturărești r- a lui 
Coresi si Honterus. a So
cietății filosoficesti a lui 
Radu Tempea sau a Socie-

îmnli- 
de lec- 
această 
culturii

tarea României" — 
nii de forță ale cabacit: 
cărții, a 
tecii de 
formării 
contribui 
cial-moral 
societății, 
generațiilor tinere

tatii literare române, ini
țiată la Brasov de refugia- 
ții români patrioti din 
Muntenia. Promovînd deo
potrivă lectura individuală 
— în vremi cind cartea cu 
greu își afla sălaș în ca
sele celor nevoiași — si 
deopotrivă informarea cul
turală. lectură publică „in 
auzul tuturora", a celor mai 
trebuitoare si folositoare 
„materiale din gazetele a- 
bonate si din cărți" (de la 
Foaia Duminecii. Foaia de 
săptămină. Foaia pentru 
minte, inimă si literatură 
ori Gazeta de Transilvania, 
la gazetele si cărțile apă
rute in Principate), biblio
teca publică a Casei Ro
mâne a contribuit la pro
pagarea valorilor morale, 
la cultivarea dragostei fată 
de limba si cultura poporu
lui român, la afirmarea 
idealurilor naționale si so
ciale. Lumina cărților Si a 
rafturilor sale deschise spre 
oameni se regăsește în mo
mente de seamă, cite au 
urmat — Adunarea de la 
Blaj din 1848, Unirea din 
1859. războiul de indepen
dentă. evenimentele pregă
titoare ale marelui an 1918.

Dacă 150 de ani de 
torig a lecturii publice 
Brasov constituie prilej 
caldă rememorare, de 
va luare a unei tradiții, to
tuși. existenta acestei 
mensiuni temporale consti
tuie mai degrabă un în
demn către sublinierea îm
plinirii unei vocații. Vi
guroasa făptură a lecturii 
publice organizate benefi
ciază azi, in întregul județ 
de un fond de carte și o 
structură instituțională mo
dernă. eficace, spațiu de a- 
firmare a rodniciei legătu
rii dintre oameni si carte. 
Programul manifestărilor, 
care au adus în viata ce
tății brașovene cîteva nu
clee de aleasă trăire cultu
rală. a configurat — sub 
generosul însemn al Festi
valului național

lecturii, a bib 
a inriuri asv 
oamenilor, d 
la progresul 

și tehnic 
de a tram

i 
moștenire a istoriei s 
iuiui românesc. a 
nate cărți, scrise sau 
vor fi scrise, cu tal 
dăruire, și-au dat i 
încă o dată cu 
și autorii lor, în d 
ale creatorilor si e< 
cu diferite categorii 
titori. în vizite di 
mentare ne nlat.for 
dustriale ale Bra 
Cartea in procesul 
rii conștiinței umăr 
tributia t o v a r ă 
Nicolae Ceausescu 
voltarea creatoare a 
si practicii revoluție 
îmbogățirea gindir 
temporane. Formar» 
formarea tineretuli 
lectură. Actualitate/ 
listă — izvor de in 
Cartea tehnico-st 
în sprijinul produi 
iată numai cîteva 
semnificativele tem 
țiuni care, desfășur 
parcursul a șase z 
marcat in viața ac< 
tați a Industriei și 
contemporane. Braț 
mensiunile unei ai 
emoționante. ogli 
cinstirii pe care r 
o aduție luminoase 
ditii ale înaintașii 
acest unghi, sesit 
comunicări „Trac 
contemporaneitate 
ra publică" a pus 
nă caracterul știi' 
namic, generator 
moașe rezonanțe 
al prezentei bit 
viața oamenllo' 
a Țării.
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Teatrul de Stat din Tirgu Mureș

cursurile(Urmare din pag. I)
activită-

(
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Despre 
legăturii 
min tulul

atenția care se acordă aici 
tot mai strînse a învăță- 
cu producția vorbește de la

Muncitorul din agricultură

Și în acest an, 
unor condiții cli- 

ferma 
superi- 

multor unități agricole din

Pedagogia practicii : 
„Să prețuiești munca 

bine făcută**

i /"
Ltwzz

■

cepere. pămîntul este cu adevărat un 
Izvor de avuție, că a face zootehnie 
„ca la carte" nu este o metaforă, ci 
o muncă grea, dar cu mari foloase. 
Șl, nu în ultimul rînd, că acolo unde 
vor fi repartizați, absolvenții trebuie 
să fie oameni statornici și dornici de 
a face treabă, să fie cei dinții gospo
dari, cîștigîndu-și autoritatea zi de zi 
prin exemplul personal. Asemenea 
„învățături" elevii noștri le deprind 
nu din auzite, ci muncind cu sîr- 
guință in ferme. Asemenea exigențe 
evidențiate în lucrările recentului 
Congres. în cuvîntarea rostită la 
închiderea lucrărilor forumului de 
către tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, președinte 
al Consiliului National al Științei și 
Invătămîntului. sînt și pentru noi, 
dascălii. îndemnuri de a urca zi de 
zi la catedră si. mai cu seamă, de 
a munci în ferme, ateliere si labo
ratoare cu rîvna lucrului bine făcut.

sine faptul că mai mult de 70 la sută 
din volumul de instruire practică se 
realizează în ferma didactică și de 
producție a liceului. Datorită varie
tății sectoarelor de activitate — 
cultura mare, horticultură, mecani
zare, zootehnie — organizarea prac
ticii permite elevilor executarea tu
turor fazelor de lucrări, incepind din 
clasa a IX-a. Tocmai aici își dezvă
luie ferma proprie eficiența deose
bită.

— Un lucru e limpede — sublinia 
inginerul Ioan Balog : neavînd fermă 
proprie Ia îndemină, elevii nu pot 
participa sistematic, eficient, la o 
seamă de lucrări : semănat, erbici- 
dat. fertilizat, la cartarea agrochi- 
mică, la efectuarea asolamentului. 
Nemaivorbind că o unitate agricolă 
nu are. de regulă, toată paleta de 
culturi. Or, noi. anual, cultivăm între 
25 și 30 specii de plante, fără a lua 
in calcul colecția fitotehnică. Situa
ția e similară și in zootehnie. In 
ferma școlii elevul participă organi
zat la toate lucrările. își vede șl își 
cîntărește evoluția propriei activități, 
își stimulează responsabilitatea pen
tru propriul efort. In plus, exem
plele șl rezultatele din fermă dobîn- 
desc o mare valoare operațională, 
educativă, devenind suportul expli
cativ al unor concepte însușite la 
orele de curs. Și ce poate fi mal de

dorit decît accesibilitatea însușirii 
științei, pe cit posibil prin propria 
activitate 7 Ferma proprie este, așa
dar, cheia succesului in pregătirea 
unor muncitori de nădejde. •

Demn de relevat este faptul că. in 
cadrul activităților practice, elevii 
pot fi antrenați încă din fazele de 
organizare a producției : stabilirea

aceeași lucrare în perioada școlari
zării. Mal mult, toate lucrările pres
tate în fermă se fac sub îndrumarea 
directă a specialiștilor — maiștri in
structori și ingineri — care intervin 
ori de cite ori este necesar pentru 
corectarea greșelilor sau completarea 
cunoștințelor elevilor.

— Buna pregătire a absolvenților

venți ai liceului au urmat 
invătămîntului superior.

Resursele educative ale 
ților productive sint evidențiate și de 
rezultatele obținute pe tărîmul cer
cetării. în cadrul cimpului fitotehnic 
se execută numeroase experiențe de 
ameliorare a soiurilor, de testare a 
celor mai productive dintre acestea

obținute in fermă, 
bunăoară, in ciuda 
matice mai puțin favorabile, 
liceului a.obținut rezultate 
Oare *' __ ..
zonă : in medie, 4 500 kg griu la hec
tar, 3 300 kg orz, 8 200 kg știuleți de 
porumb, 33 tone sfeclă de zahăr, 
ill tone sfeclă furajeră. Zootehnia 
s-a dovedit și ea eficientă, înregis- 
trînd 3 700 litri lapte pe vacă fu
rajată, 7 kg lină pe oaie tunsă, 
16 purcei la o scroafă, livrind fondu
lui de stat însemnate cantități de 
produse agroalimentare. Esențialul 
este că. prin modul de organizare și 
funcționare a fermei liceului, elevii 
găsesc un model pentru fermele 
agricole în care vor fi repartizați 
după absolvire.

asolamentelor. selectarea semințelor, 
amenajarea magaziilor de depozitare 
a produselor — pentru a ne mărgini 
eu exemplificările doar la agrono
mie. Adăugind la acestea partici
parea directă a elevilor la executarea 
întregului volum de lucrări din fer
ma de producție a școlii, este de la 
sine înțeles că viitorii lucrători din 
agricultură sint pregătiți să depă
șească „acomodarea" în producție. 
Graficul de practică este in așa fel 
întocmit încît nu afectează cursurile 
teoretice, elevii avînd posibilitatea 
de a executa cel puțin de două ori

noștri poate fi evaluată și prin mo
dul lor de integrare în unitățile de 
producție — remarca directorul li
ceului. La C.A.P. Călacea, unitate cu 
rezultate de virf obținute pe podzol, 
avem peste 60 de absolvenți, înce- 
pind cu președintele, contabilul-șef 
și vreo 6 ingineri. La Sinnicolau 
Român, Ținea, Mădăras, de aseme
nea. De fapt, nu există unitate agri
colă din județ in care să nu avem 
minimum 10 absolvenți. Aceeași con
cluzie, a unei pregătiri temeinice, 
poate fi desprinsă și din faptul că, 
în ultimii 10 ani, aproape 550 absol-

pentru zona Salonta, concluziile ob
ținute fiind puse la dispoziția unită
ților agricole din zonă. Anual, liceul 
furnizează, din sectorul zootehnic 
propriu. 40—60 berbecuți Merinos 
pentru prăsilă, material de reproduc
ție porci din rasa Mangalița roșie de 
Salonta. tăurași etc. In repetate rln- 
duri, experiențele efectuate și mate
rializate în studii și comunicări au 
fost încununate cu premii la diferite 
confruntări și manifestări științifice. 
Adevărata măsură a integrării școlii 
cu producția, proba hărniciei elevilor 
și profesorilor lor o dau rezultatele

O întrebare 
și mai multe sugestii

Rezultatele atestă că Liceul agro 
industrial din Salonta 
bogată experiență în 
grării cu producția și 
îmbunătățiri ar putea 
tru ridicarea calității 
agroindustrial liceal 7 
cerințele clar exprimate in documen
tele adoptate de Congresul științei 
și invătămîntului, am adresat, în

a acumulat o 
privința inte- 
cercetarea. Ce 
fi aduse pen- 
învățămintului 
Pornind de la

final, această Intr 
Ioan Balog, consen 
orice alte conclt 
mit : „Accentuare/ 
tic, de pregătire t 
în profesie, se ir 
ca prioritară. Ir 
unele specializ? 
te“. N-ar fi ' 
elev de la agrr 
poată executa 
crări in hort 
acest lucru, 
agronomii 
să altoiască 
nită etc. A 
pentru o r 
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fie introc 
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Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane
Am aflat cu adincă mihnire vestea încetării din viată a tovarășului Heinz 

Hoffmann, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., ministrul apărării 
naționale al Republicii Democrate Germane.

în legătură cu această grea pierdere, in numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Guvernului Republicii Socialiste România și 
al meu personal, vă adresez sincere condoleanțe. Vă rog, totodată, să 
transmiteți familiei îndoliate întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica zilei

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII ■SCÎNTEII"

La invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R.. a sosit în tara noastră o 
delegație a sindicatelor din Polonia, 
condusă de Alfred Miodowicz. mem
bru al Consiliului de Stat si pre
ședinte al înțelegerii Naționale a 
Sindicatelor din Polonia.

Delegația sindicatelor din Polonia 
a avut convorbiri cu o delegație a 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovarășa Lina 
Ciobanu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R. Cu acest prilej, s-a efec
tuat un larg schimb de informații 
în legătură cu realizările obținute 
de popoarele român și polonez în 
construcția socialistă, precum si cu 
privire la preocupările actuale și 
sarcinile care stau in fata sindica
telor din cele două țări. S-a efec
tuat. totodată, un schimb de păreri 
referitor la evoluția vieții interna
ționale și a situației în cadrul miș
cării sindicale mondiale.

★
împlinirea a 100 de ani de la 

apariția „Revistei pădurilor" a fost 
marcată, miercuri, în Capitală, prin- 
tr-o adunare festivă in cadrul căreia 
a fost evocată activitatea presti
gioasă a publicației și au fost rele
vate sarcinile ce-i revin, în confor
mitate cu orientările și indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind dezvoltarea economiei forestiere 
și sporirea contribuției acesteia la 
înflorirea generală a țării, in popu
larizarea și înfăptuirea Programului 
national pentru conservarea și dez
voltarea fondului forestier.

Cu același prilej, a avut loc o 
sesiune de comunicări științifice și 
a fost deschisă expoziția filatelică 
„Pădurea și produsele sale".

într-o atmosferă de puternică an
gajare, participanta la adunarea fes
tivă au adoptat o telegramă adresată 
tovarășului Nicolae Ceausescu, in 
care, după ce dau expreâie simtămln- 
telor lor de stimă și prețuire față 
de secretarul, general al partidului, 
se angajează să nu precupețească

vremea
Institutul <lc meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 5 decembrie, ora 20 — 8 de
cembrie. ora 20, In țară: Vremea va 
fi caldă. îndeosebi în primele zile, cu 
cerul variabil, mai mult noros în re
giunile din vestul și nordul țării, unde 
vor cădea ploi locale. In rest, ploile 
vor fi izolate. Vintul va sufla slab pină 
la moderat, cu intensificări în zona 
de munte șl estul țării, predomlnlnd 

nici un efort pentru îmbunătățirea 
calității muncii și ridicarea întregii 
activități, astfel incit „Revista pă
durilor" să răspundă cit mai deplin 
înaltelor exigențe ce-i stau în față, 
adueîndu-și o contribuție tot mai 
însemnată la apărarea, conservarea, 
dezvoltarea și exploatarea rațională 
a fondului forestier din patria noas
tră.

★
Ansamblul de muzică si dansuri 

traditionale din provincia Shaanxi 
— Republica Populară Chineză — 
aflat în turneu în tara noastră, a 
prezentat miercuri, la Opera Româ
nă din București, un spectacol de 
gală. Artiștii chinezi au pus în lu
mină eleganta pieselor muzicale si 
coregrafice din această provincie, 
valori păstrate din vechime si care 
se constituie și astăzi intr-un ade
vărat tezaur al culturii chineze.

Au luat parte membri ai condu
cerii Consiliului Culturii si Educa
ției Socialiste. Asociației de priete
nie româno-chineze, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenti Yu Hongliang, 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești. membri ai ambasadei, șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
în țara noastră, membri ai corpului 
diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

gatului Thailandei, miercuri după- 
amiază a avut loc in Capitală o 
manifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. în cadrul că
reia au fost prezentate impresii de 
călătorie din această tară, precum 
și un film documentar thailandez.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentant! ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Au fost prezenti Ukrit Duraya- 
prama, ambasadorul Thailandei la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

din sectorul vestic. Temperatura aeru
lui va marca o scădere, la sfîrșltul in
tervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între zero și 10 grade, izolat mai co- 
borîte în depresiunile intramontane, 
iar maximele intre 5 și 15 grade, izo
lat' mai ridicate în sudul țării, 1a 
începutul intervalului. Ceață slabă, di
mineața și seara. In București : Vre
mea va îi caldă, cu cerul variabil, 
favorabil ploii slabe, la sfîrșltul inter
valului. Vin: slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
1 și 4 grade, iar cele maxime între 8 
și 12 grade. Ceată slabă, dimineața șl 
seara.

ROȘIA-POENI : Ritm 
intens de lucru pe șantierul 

Combinatului minier
Pe șantierul Combinatului mi

nier al cuprului de la Roșia-Poeni 
se acționează cu forte sporite pen
tru realizarea lucrărilor de inves
tiții cuprinse in graficul pe acest 
an. De curînd. constructorii acestui 
mare combinat au raportat termi
narea lucrărilor de execuție la in- 
groșătorul de steril cu un diametru 
de 80 metri. Finalizarea acestei lu
crări creează posibilitatea reintro
ducerii în circuitul tehnologic a 50 
la sută d’n cantitatea de apă uti
lizată la uzina de preparare si. 
implicit, economisirea unei însem
nate cantităti de energie electrică. 
Tot în aceste zile s-au încheiat lu
crările de excavare si betonare a 
celui de-al treilea tunel cu o lun
gime de 780 metri, situat pe traseul 
releului de benzi pentru transpor
tarea minereului din carieră la 
uzina de preparare. (Ștefan Dinică).

BIHOR : Economii 
de materii prime și energie

Oamenii muncii din industria 
bihoreană au diminuat consumurile 
planificate în perioada ce a trecut 
din acest an cu 716 tone metal și 
aproape 32 000 tone combustibil 
convențional. La baza acestor re
zultate se află promovarea pe scară 
largă a inițiativelor muncitorești, 
aplicarea unor complexe programe 
de măsuri tehnice și organizatorice 
care au vizat extinderea recondi- 
ționării pieselor de schimb, valori
ficarea materialelor refolosibile, 
perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație, gospodărirea riguroasă a 
resurselor materiale și energetice. 
Printre unitățile economice cu cele 
mai bune rezultate se înscriu 
Schela de producție petrolieră și 
Rafinăria „Crișana" din Suplacu de 
Barcău. întreprinderile „înfrățirea", 
„Metalica", „Sinteza", „Alumina" 
din Oradea, întreprinderea de ma- 
șini-unelte Marghita. (loan Laza).

BUZĂU:

Producție suplimentară 
cu consumuri reduse

Ferm hotărîți să îndeplinească și 
să depășească sarcinile de plan pe 
acest an la toate sortimentele, oa
menii muncii de la Filatura de lină 
pieptănată Buzău înscriu în bilan
țul perioadei care a trecut din 1985 
realizarea unei producții marfă su
plimentare în valoare . ,d«- circa 
5 milioane lei și o depășire cu 2,2 
milioane lei a planului la export. 
Aceste sporuri de producție au, fost 

obținute în condițiile reducerii con
sumului de materii prime și ener
gie cu 15 la sută. (Stelian Chiper).

COPȘA MICĂ :

Energie electrică 
din gaze reziduale

Printr-o exemplară mobilizare a 
forțelor, la întreprinderea „Carbo- 
sin" din Copșa Mică, județul Sibiu, 
a intrat în funcțiune un turbogene
rator electric de 6 MW. Noul agre
gat al centralei termoelectrice fur
nizează energie electrică pentru 
nevoile întreprinderii și utilizează 
gaze reziduale recuperate de la in
stalațiile de negru de fum. în pre
zent. se execută noi lucrări care 
urmăresc sporirea aportului ener
getic al gazelor reziduale. (Nicolae 
Brujan).

DOLJ: Mai multe materiale
refolosibile în circuitul 

productiv
în județul Dolj se acționează cu 

spirit de răspundere în vederea re
introducerii în circuitul productiv a 
tuturor materialelor refolosibile. 
Astfel, paralel cu măsurile luate 
în acest sens in întreprinderi și in

SATU MARE : Mașină multifuncțională

Fructuoasa conlucrare dintre colectivele întreprinderii UNIO și Cen
trului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru utilaj minier 
din Satu Mare s-a materializat într-o nouă și prestigioasă creație tehnică. 
Este vorba de mașina de încărcat minereu frontal, multifuncțională, cu 
motor hidraulic de 180 CP, prevăzută cu 4 tipuri de scule interschimbabile 
(cupă, lamă buldozer, furcă stivuitor și platformă de transpor:). Ea este 
destinată încărcării minereurilor complexe atit din subteran cit și de la 
suprafață, precum și altor lucrări din domeniul construcțiilor hidroteh
nice. (Octav Grumcza).

stituții. au fost organizate, îndeo
sebi in orașele județului, ample ac
țiuni de colectare a materialelor re
folosibile de la gospodăriile popu
lației. Aflăm de la tovarășul Vic
tor Lungescu, directorul întreprin
derii județene de valorificare a ma
terialelor refolosibile, că față de 
aceeași perioadă a anului trecut au 
fost reintroduse in 1985 in circui
tul productiv cu 5300 tone mai 
mult fier vechi, cu 420 tone hirție 
și cartoane, cu 400 tone aluminiu, 
cu 1 000 tone cioburi de sticlă și cu 
50 tone mai mult plumb și fontă. 
(Nicolae Băbălău).

BOTOȘANI ;
Noi apartamente 

pentru oamenii muncii
De la începutul anului și pină 

acum, fondul locativ pus la dispo
ziția oamenilor muncii din județul 
Botoșani s-a îmbogățit cu încă 1 400 
apartamente. Cu acestea, numărul 
apartamentelor noi construite in 
orașele și satele botoșănene a ajuns 
la 36 000. Este de remarcat că nu
mai în anul 1985 au prins contur 
5 ansambluri mari de locuințe, cele 
mai reprezentative fiind „Calea 
Națională" și „Zona centrală" din 
municipiul de reședință al județu
lui. (Silvestri Ailenei).

ZIUA NAȚIONALA a thailandei

Maiestății Sale BHUMIBOL
Regele Thailandei

BANGKOK
Cu prilejul Zilei naționale a Thailandei, îmi face deosebită plăcere să vă 

transmit cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, iar poporului thailandez. progres și bunăstare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu, a adresat 
o telegramă de felicitare primului

„Veneția Orientului" 
— cum este denumit 
orașul Bangkok, capi
tala Thailandei, pen
tru numeroasele ca
nale care il traversea
ză — a devenit, in 
zilele noastre, o veri
tabilă metropolă, cu 
peste cinci milioane 
de locuitori. Aici este 
concentrată o mare 
parte a industriei pre
lucrătoare — textilă, 
a confecțiilor, electro
tehnică si electronică, 
chimică etc. — evi
dențiind importantele 
schimbări petrecute în 
viata orașului, ca si a 
tării în ultimele de
cenii.

Deși, practic. Thai
landa nu a cunoscut 
dominația colonială 
directă, vreme înde
lungată a fost nevoită 
să sufere exploatarea 
monopolurilor străine, 
care-i impuseseră, de 
fapt, statutul unei se
micolonii. Tocmai in 
vederea lichidării ur
mărilor acestei situații

s-au concentrat sî se 
concentrează eforturile 
poporului thailandez. 
Pocnindu-se de la în
semnatele boaătii ale 
tării — antimoniu, 
staniu. tungsten, lig
nit. mangan. gaze na
turale etc. — s-au pus 
bazele unei industrii 
proprii, care se extin
de. așa Cum o atestă 
Planul general de dez
voltare De perioada 
1982—1986. ca si pro
iectul planului De pe
rioada 1986—1991. ur- 
mărindu-se creșteri in 
domeniile industriilor 
de virf. purtătoare ale 
progresului tehnic. O 
atentie deosebită este 
acordată modernizării 
agriculturii, extinderii 
suprafețelor destinate 
culturii orezului — 
Thailanda este una 
din principalele țări 
producătoare si expor
tatoare de orez — 
trestiei de zahăr, bum
bacului. iutei, manio- 
cului. precum si arbo

BACĂU : Dezvoltarea unităților de alimentație publică
Cele peste 100 de unități de ali

mentație publică din municipiul 
Bacău au raportat îndeplinirea 
înainte de termen a planului pe 
acest an, ca și pe întregul cinci
nal. Un succes deosebit care vor
bește despre eforturile depuse de 
întregul colectiv de muncă din ca
drul întreprinderii comerciale de 
stat pentru alimentație publică Ba
cău pentru deschiderea la vreme a 
noilor unități, modernizarea și re
profilarea unui număr de peste 
30 de restaurante și cofetării, asi
gurarea fondului de marfă nece
sar și servirea în bune condiții a 
tuturor consumatorilor. Au fost 
create astfel condiții ca, pină la 
finele anului, întreprinderea din 
Bacău să-și depășească planul de 
desfacerea mărfurilor cu cel puțin 
25 milioane lei, iar cel al produc
ției proprii cu 35 milioane lei. De
pășirile substanțiale obținute pină 
acum, lună de lună, datorită creș
terii productivități muncii cu 7 lă 
sută față de plan, au avut o in
fluență pozitivă și asupra eficien
tei economice a întreprinderii. Ast
fel, cheltuielile de circulație la mia 

ministru al Regatului Thailandei, ge
neral Prem Tinsulanonda, cu prilejul 
Zilei naționale a acestei țări.

rilor de cauciuc si 
bananierilor.

între România si 
Thailanda se dezvoltă 
relații fructuoase, ba
zate oe principiile e- 
galitătii in drepturi. 
resDectării stricte a 
independentei si suve
ranității naționale, ne
amestecului în trebu
rile interne si avanta
jului reciDroc. Ca ur
mare a convorbirilor 
si contactelor bilate
rale. s-a stabilit un 
cadru oolitic prielnic 
pentru diversificarea 
pe mai departe a le
găturilor de prietenie 
și colaborare reciproc 
avantajoasă, in nume
roase domenii de in
teres comun. îndeosebi 
în ceea ce privește 
sfera economică, cit si 
pe olanul vieții inter
naționale — sore bi
nele si folosul poDoa- 
relor român si thai
landez. al promovării 
politicii de pace si în
țelegere intre toate ță
rile lumii.

de lei desfacere au fost reduse cu 
23 lei. obținindu-se pe această cale 
o economie în valoare de 3,5 mili
oane lei, iar beneficiul suplimentar 
înregistrat se cifrează la 8 milioa
ne lei. Cele mai bune rezultate in 
întrecere au fost obținute in co
lectivele de muncă din cadrul com
plexului de alimentație publică 
„Select", restaurantele cu profil 
local „Carpați", „Gară", „Parc", ca 
și de cofetăria „Pasaj", patiseria 
.Moldoveanca" și unitățile de ali
mentație publică rezervate copiilor 
— „Aeroport" și „Scala".

Inginerul Neculai Comis, director 
rul întreprinderii, ne spunea că, 
pentru a răspunde solicitărilor con
sumatorilor, ca și sugestiilor for
mulate în cadrul întilnirilor dintre 
cetățeni și lucrătorii din alimenta
ția publică, în ultimul trimestru al 
acestui an, în unitățile de alimen
tație publică au fost organizate nu
meroase expoziții culinare, de pa
tiserie și cofetărie, precum și de
junuri și cine tradiționale, specifice 
diferitelor zone ale tării. (Gheorghe 
Baltă).

(Urmare din pag. I)
tr-una din aceste hale, la 
montaj, vor fi „angajați" 
nu mai puțin de... 30 de 
roboti 1 Dar și celelalte 
secții vor fi, în întregime, 
modernizate.

Tovarășul Ion Iliescu, 
secretarul cu probleme or
ganizatorice al comitetuiui 
de partid de la „Semănă
toarea". ghidul nostru prin 
uzina prezentului și a viito
rului, ne prezintă toate 
noutățile cu bucuria omu
lui care se știe părtaș la 
materializarea lor.

— Bineințeles că există 
constructor specializat pen
tru acest mare obiectiv, 
după cum există proiectant 
specializat și așa mai de
parte. Dar toată suflarea, 
de mii de oameni, a uzinei 
participă efectiv, paralel 
cu îndeplinirea sarcinilor 
de producție, la înălțarea 
noii uzine. Și este normal 
să se intimple așa. Ne con
struim propria uzină, pe 
care, prin asta, o vom 
„stăpîni" mai bine cind o 
vom lua în primire. Altfel 
te simți cind e uzina făcu
tă de mina ta, cind ti-au 
trecut prin mină și prin 
fata ochilor utilajele pe 
care va trebui să le pui la 
lucru. Participarea fiecă
ruia dintre noi o conside
răm o datorie de onoa
re a noastră și felul 
nostru de a mulțumi 
partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
șansa ce ne-a acordat-o de 
a face din „Semănătoarea" 
noastră o întreprindere de 
cel mai inalt nivel.

O întreprindere moder

RENAȘTE O UZINĂ...
nă, cu fluxuri bine puse 
la punct, cu platou de ro
daj. cu spații de depozita
re corespunzătoare, cu ram
pă de încărcare — toate 
după ultimele cerințe ale 
tehnicii și în funcție 
de produsul întreprinderii 
(combina) care este agaba- 
ritic. Aceasta va fi „Semă
nătoarea", care, de pe 
acum, sub ochii noștri, co
boară de pe planșetă deta
liu cu detaliu. Proiectul o- 
glindește fidel indicațiile 
secretarului general al 
partidului, tovarăș, ul 
Nicolae Ceaușescu, ctitor 
și al acestei construcții ce 
va spori zestrea Capitalei 
întinerite.

Dar să vedem, concret, 
cum participă. efectiv, 
omul muncii de la „Semă
nătoarea" la construirea 
propriului său loc de 
muncă.

— Bineînțeles, fiecare 
după propriile sale puteri 
și potrivit pregătirii sale, 
ține să precizeze ing. Emi- 
lian Dobrovolschi, șeful 
secției de proiectare teh
nologică. De exemplu, cele 
aproape două sute de ca
dre tehnice specializate în 
proiectare de tehnologii 
conlucrează cu institutele ♦ 
specializate care se ocupă 
de proiectul general. Și 
este normal așa. întrucit 
noi sîntem cei ce cunoaș
tem cel mai bine condițiile 
și posibilitățile noastre, 
cerințele care stau în fața 
colectivului nostru. De ase
menea, secțiile de produc
ție colaborează cu construc
torul. deopotrivă dînd o 
mînă de ajutor acolo, în 
șantier, cît și executînd in

atelierele existente, după 
orele de program, unele 
lucrări impuse de înainta
rea construcției. Practic, 
nu există om în această 
uzină care să nu fi contri
buit la construirea... viito
rului său loc de muncă.

între cei care se vor 
muta în „casă nouă", adi
că în secție nouă nu nu
mai ca dotare, dar și ca 
amplasare și construcție 
propriu-zisă, o veche cu
noștință : comunistul Du
mitru Știrbu, lăcătuș in 
secția de prelucrări tablă, 
unde se realizează cam trei 
sferturi din subansamblele 
combinei. Pe îndelete, ne 
descrie cum va arăta sec
ția cea nouă, ce mari avan
taje pentru producție va 
oferi, cu ce încintare con
struiesc muncitorii din „Se
mănătoarea" drumul de 
miine al uzinei lor. Numai 
în secția sa, peste orele de 
program, au fost executate 
o serie de construcții me
talice importante (diferite 
schelete metalice, tocuri 
pentru geamurile noilor 
hale etc.),

— Exact acum zece ani 
m-am mutat cu familia in 
casă nouă, intr-un aparta
ment proprietate persona
lă. Locuisem ani de zile 
într-o căsuță care nu mai 
corespundea cerințelor de 
spațiu și confort ale fami
liei și, cind ne-am mutat, 
aveam un sentiment de 
mulțumire ce nu se poate 
descrie. Nu puteam sta 
locului o clipă. Mereu 
aș fi meșterit ceva pentru 
casa cea nouă — o galerie, 
o lustră, un toc de ușă... 
Știți cum e. Sentimentul 
acela mă încearcă și acum.

în prag de uzină nouă. 
Aceeași dorință de a lăsa 
„amprente" ale participării 
mele la ridicarea noii uzi
ne, a noii mele secții, a 
noului meu loc de muncă.

— Aproape jumătate din 
muncitorii uzinei sîntem 
uteciști sau comuniști de 
vîrstă utecistă. Noi știm că 
viitorul uzinei stă nu nu
mai în felul cum va arăta 
ea, ci și în felul cum o vom 
prelua noi. .cum o vom 
duce noi mai departe...

Tînărul Costică Panait, 
secretarul comitetului 
U.T.C. al întreprinderii, 
spune aceste lucruri cu 
conștiința unei generații 
care primește mult, care 
are șansa să se inițieze, să 
se formeze pentru muncă 
în condiții minunate, be
neficiind în permanentă de 
atenția și grija partidului, 
a secretarului său general.

— îmi amintesc că anul 
trecut, luînd cuvîntul în 
conferința de partid, ati 
rostit acest gînd frumos, pe 
care nu l-am putut uita, 
tovarășe Panait. Ce „aco
perire" faptică a căpătat, 
după un an ?

— Tineretul uzinei a fost 
inițiatorul unei acțiuni de 
mare eficiență în sprijini
rea constructorilor. Am în
ființat un șantier local al 
tineretului, unde, zilnic, 
își desfășoară activitatea 
între 50 și 100 de tineri, 
iar duminica — peste 200. 
Noi am „curățat" terenul, 
pregătlndu-1 pentru con
structori, noi am ajutat la 
demolarea unor depozite 
amplasate în zonă și la re
construcția lor, am nivelat 
și tasat terenul... Și pentru 
ca viitorul să nu ne găseas

că nepregătiti, concomitent 
cu activitatea productivă și 
cu ajutorul dat constructo
rului ne... construim si 
noi, o dată cu noua uzină.

Așa am aflat și despre 
eforturile de permanentă 
autodepăsire profesională, 
despre ceea ce se între
prinde la nivel de uzină 
pentru ridicarea continuă a 
calificării.

— în uzina noastră — 
continuă interlocutorul — 
funcționează o politehnică 
muncitorească, ale cărei 
cursuri au menirea să con
tribuie la ridicarea gradu
lui de calificare al tineri
lor. Cursurile încep in fe
bruarie și se încheie in luna 
septembrie. Din cei care au 
urmat anul acesta cursurile 
politehnicii noastre, mai 
bine de jumătate au fost 
în măsură să susțină exa
mene pentru o categorie 
superioară. Pentru noul an 
de învătămînt sint înscriși 
alti aproape 800 de tineri 
la politehnica muncitoreas
că. Alti 250 urmează cursu
rile serale la treapta a 
doua de liceu, iar 132 sint 
studenti la seral, la diferite 
facultăți cu profil tehnic. 
Avem și alte forme de 
ridicare a pregătirii pro
fesionale, de pildă școala 
de maiștri, frecventată, în 
prezent, de 30 de tineri. 
Noi. uteciștii, știm că o 
uzină trăiește prin oame
nii ei. Și o uzină cu bo
gată tradiție. cum este 
„Semănătoarea", complet 
reînnoită, modernizată, cum 
urmează să fie. potrivit in
dicațiilor secretarului ge
neral al partidului, trebuie 
să fie preluată de oameni 
pe măsură.

CARNET CULTURAL

BISTRIȚA-NĂSĂUD. în cadrul 
manifestărilor cultural-educative si 
artistice prilejuite de aniversarea a 
100 de ani de la nașterea ctitorului 
romanului românesc modern. în 
județul Bistrita-Năsăud a avut loc 
ediția a III-a a concursului de pro
ză scurtă si interpretare critică 
„Zilele Liviu Rebreanu". urmat de 
o sesiune omagială de comunicări 
și referate. Oaspeții prezenti la 
„Centenarul Liviu Rebreanu". intre 
care scriitori și cadre didactice 
universitare din întreaga tară, au 
avut intilniri cu locuitorii .din 
Beclean. Lechinta. Prundu Birgău- 
lui. Rodna. Singeorz-Băi. Năsăud, 
Tirlișua. Maieru. cu colectivele de 
muncă de la întreprinderea de sti
clărie pentru menai. întreprinde
rea de textile netesute. elevii li
ceelor „Liviu Rebreanu" si ..Geor
ge Coșbuc". Toate aceste dialoguri 
au fost urmate de sugestive spec

tacole muzical-coregrafice. Oaspe
ții județului au vizitat de ase
menea casele memoriale ..Ioan Pop 
Reteganu". „George Coșbuc" si 
„Liviu Rebreanu". au participat la 
inaugurarea casei-muzeu „Cuibul 
visurilor" de la Maieru si au de
pus coroane de flori la statuile lui 
Liviu Rebreanu si George Coșbuc. 
(Gheorghe Crișan).

CLUJ. La Cluj-Napoca s-au des
fășurat ample manifestări organi
zate de comitetul județean al 
U.T.C. în cadrul „Săptămînii știin
ței și tehnicii pentru tineretul clu
jean". Cu acest prilej au fost 
susținute de către oameni de ștlintă 
și cadre didactice universitare ex
puneri, au fost prezentate pe 
secțiuni comunicări realizate de ti
neri cercetători, ingineri, tehnicieni, 
studenti și muncitori din întreprin
deri. unități de cercetare și invă- 
tămint. Totodată a avut Ioc 
vernisajul unei expoziții de carte 
tehnico-științifică și o gală de 
filme științifice și au fost înmînate 
premiile cîștigătorilor concursului 
de creație științifică și tehnică

pentru tineret și pentru cele mai 
valoroase lucrări științifice prezen
tate cu acest prilej. (Marin Oprea).

VÎLCEA. La Casa de cultură a 
sindicatelor din municipiul Rîmnicu 
Vilcea a avut loc o consfătuire pe 
tema „Forme și modalități ale 
muncii politice de masă folosite de 
organizațiile de partid pentru uti
lizarea eficientă și economisirea 
severă a energiei electrice". Orga
nizată de secția propagandă a co
mitetului județean de partid, aceas
tă manifestare, la care au participat 
secretari ai comitetelor de partid 
și comitetelor U.T.C., responsabili 
ai gazetelor de perete și stațiilor 
de radioamplificare, agitatori din 
întreprinderile municipiului Rim- 
nicu Vilcea. a avut ca scop gene
ralizarea experiențelor valoroase 
din diferite unități economice. (Ion 
Stanciu).

SĂLAJ. În organizarea Comite
tului județean de cultură și edu
cație socialistă și Muzeului jude
țean de istorie și artă. în munici
piul Zalău a avut Ioc simpozionul

științific pe tema „Istorie și civili
zație in nord-vestul României". 
Desfășurat timp de două zile, in 
Plen și pe secțiuni, simpozionul a 
reunit oameni de știință, profesori 
și cercetători din București, Cluj- 
Napoca. Timișoara, Sibiu, Brașov, 
Ploiești, Alba Iulia. Bistrița. Baia 
Mare, Satu Mare, Arad. Tîrgu Mu
reș, Reșița, Sfintu Gheorghe, Zalău 
etc. Comunicările științifice prezen
tate se constituie într-o valoroasă 
contribuție la elucidarea unor as
pecte legate de dezvoltarea de-a 
lungul veacurilor a civilizației și 
culturii in nord-vestul patriei. 
(Eugen Teglaș).

MARAMUREȘ. La secția din 
Sișești a Muzeului județean din 
Baia Mare s-a deschis o expoziție 
de pictură a artistului băimărean 
Mircea Hrișcă. Expoziția cuprinde o 
galerie de portrete ale unor perso
nalități ale luptei pentru dreptate 
socială și unitate națională a po
porului român, portrete pe care ar
tistul le-a donat muzeului. (Gh. 
Susa).

IMPERATIVUL PRODUCTIVITĂȚII
(Urmare din pag. I)

sigur, și de acum înainte 
tot pe aceleași arhicunos
cute căi tehnico-economice 
și organizatorice va trebui 
acționat în practica vieții 
economice pentru a asigu
ra creșterea productivității 
muncii. Aceste căi nu sint 
însă — exprimindu-ne în
tr-o accepțiune mai largă 
— decît pirghiile concrete 
pentru atingerea scopului 
propus. Istoria devenirii 
umane confirmă că aceleași 
mijloace n-au dus însă 
întotdeauna la același re
zultat. Finalitatea a depins 
în mod decisiv de modul 
de gindire, de simțirea și 
interesele oamenilor.

Dispunem în prezent de 
o puternică bază tehnico- 
materială, in multe pri
vințe la nivelul celor mai 
bune realizări pe plan 
mondial, cit și de un ca
dru social avansat ce asi
gură afirmarea deplină, 
nestingherită a intereselor 
vitale ale tuturor făurito
rilor bunurilor materiale si 
spirituale. în aceste con
diții, terenul care se cere 
neîntârziat consolidat il re
prezintă dezvoltarea ain- 
dirii economice a oameni
lor muncii, vină la nivelul 
superior de înțelegere că 
sporirea rapidă a produc
tivității muncii sociale a
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devenit un imperativ vital 
al vieții noastre personale, 
de care nu ne putem lipsi 
fără a suporta serioase 
consecințe pe planul bu
năstării. O asemenea sta
re superioară de spirit 
trebuie să cuprindă pe ab
solut toti cei ce muncesc, 
de la ministru pină la ul
timul lucrător, oricare i-ar 
fi locul de muncă.

Numai o schimbare de 
esență, radicală, în con
știința oamenilor poate ge
nera declanșarea unor pro
cese intr-adevăr revolu
ționare în perfecționarea 
proceselor tehnologice și 
sistemelor de organizare, 
care să ducă la adevărate 
salturi în creșterea pro
ductivității muncii, înlătu- 
rînd odată pentru totdea
una păgubitoarea tactică 
pe care au adoptat-o unii 
specialiști și cadre de con
ducere, întemeiată pe prin
cipiul : „lasă că merge și 
așa".

Numai persistenta unei 
asemenea concepții înapo
iate. potrivnică intereselor 
fundamentale ale oameni
lor muncii, poate explica 
faptul că in aceeași unitate 
in care funcționează ma
șini. utilaje și instalații 
moderne, de mare randa
ment. cu un grad avansat 
de automatizare, să existe 
compartimente anexe in 
care suverane sint meto

dele de lucru învechite, 
concepții si practici neeco
nomice.

Socialismul decretează 
solemn că fiecare membru 
al societății trebuie să aibă 
un loc de muncă in virtu
tea principiului : „Nici 
piine fără muncă. nici 
muncă fără piine". Tot atit 
de solemn socialismul cere 
fiecărui om al muncii, în 
virtutea telului suprem pe 
care îl urmărește — creș
terea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a 
tuturor membrilor socie
tății — să producă la ni
velul capacității sale, a 
condițiilor tehnico-organi- 
zatorice create. Tocmai a- 
vînd în vedere această ce
rință esențială, partidul a 
initiat in ultimii ani o sea
mă de măsuri privind tre
cerea în activitatea direct 
productivă a unei părți din 
personalul auxiliar și ad
ministrativ. Din aceste su
perioare considerente a fost 
elaborat și proiectul Legii 
cu privire la creșterea pro
ductivității muncii, perfec
tionarea organizării și nor
mării producției și a mun
cii, supus dezbaterii pu
blice.

Legea perfecționează ca
drul juridic in acest do
meniu de mare importan
tă pentru creșterea inten
sivă a economiei naționale 
in actuala etapă de dez
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INFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL • După cum arată și 
scorul. Steaua — echipa care a cîști- 
gat de cele mai multe ori „Cupa 
României", s-a calificat ușor în opti
mile de finală ale popularei compe
tiții. întrecind. la Băiut. cu 8—1 
(6—1) pe Minerul din localitate. S-au 
calificat, de asemenea. Dinamo — în
vingătoare la Tîrgoviște cu 2—0 
(1—0) asupra puternicei divizionare 
B din localitate, și Universitatea 
Craiova, pe teren neutru, la Deva, 
cu 1—0 (1—0). in fata altei echipe 
din prima categorie. A.S.A. Tg. Mu
reș. Dintre cele patru fruntașe ale 
clasamentului diviziei A. numai 
Sportul studențesc n-a tinut pasul, 
fiind întrecută, la Galati, de Oțelul
— principala candidată la promova
re din seria I a diviziei B. Scor : 
4—1. după prelungiri. Să mai notăm 
că si alte echipe din prima categorie 
au fost eliminate din Cupă : la 
București, Progresul Vulcan, care 
practică un adevărat ioc de echipă 
și evoluează din ce în ce mai bine
— a eliminat oe S.C. Bacău cu 2—0 
(0—0) ; la Piatra Neamț. Ceahlăul — 
Gloria Buzău 2—0 (1—0). dar aceasta 
din urmă a aliniat o formație cu 
multi jucători de rezervă ; la Sibiu. 
Șoimii — Politehnica Timișoara 3—0; 
la Bistrița. Gloria — F.C. Bihor 2—1 
(2—0) ; la Petroșani. Jiul — Corvinul 
3—1 (2—0) ; la Bocșa, Metalul — 
F.C.M. Brașov 1—0 (1—0), rezultate 
care probează că si în divizia se
cundă activează multe echipe destul

de valoroase. Să mai menționăm că. 
la Caracal, echipa Petrolul a învins, 
cu 3—2. dar numai după prelungiri, 
formația locală Sportul muncitoresc. 
In rest, rezultate dintre cele previzi
bile : Victoria Ineu — F.C. Olt 0—3, 
Unirea Focșani — Chimia Km. Vilcea 
1—2. Minerul Baraolt — Rapid 0—3, 
Explorări Cimpulung Moldovenesc — 
Victoria 0—1. Singura partidă care a 
cerut nu numai prelungiri, ci si lo
vituri de la 11 m pentru departajare, 
s-a jucat pe terenul Automatica din 
București, intre Universitatea Cluj- 
Napoca și F.C, Argeș. A fost un 
meci destul de frumos, cu foarte 
multe faze la poartă, create mai ales 
de pitesteni. dar portarul Cavai a 
împiedicat orice modificare a scoru
lui. aoărînd mingi deosebit de difici
le. Scorul a rămas 0—0 si după pre
lungiri. iar la executarea oenaltiuri- 
lor calificarea a decis-o pină la 
urmă tot Cavai. respingînd o lovitură 
de la 11 metri, executată de Simion. 
Scorul penaltiurilor : 7—6 pentru 
clujeni. • La Melbourne s-a dispu
tat meciul retur de baraj pentru ca
lificarea în turneul final al campio
natului mondial de fotbal dintre se
lecționatele Australiei si Scoției. Par
tida s-a încheiat la egalitate : 0—0. 
învingători în primul ioc cu 2—0. 
fotbaliștii scoțieni au obtinut califi
carea. • Iată lista celor 24 de echipe 
participante Ia turneul final al cam
pionatului mondial de fotbal, ce se 
va desfășura anul viitor în Mexic (31

voltare a tării. Dar ade
vărata ei putere se va 
simți prin mari foloase 
pentru economie și viata 
fiecărui om al muncii nu
mai in ambianta afirmării 
unei înalte responsabilități 
sociale, izvorită din „mag
ma" fierbinte a unor con
științe active, care își fac 
o cauză de luptă neslăbită 
atit împotriva practicii 
unora de „a trage de timp" 
la începutul și terminarea 
programului de lucru, cît 
și a celor care abordează 
exigentele creșterii pro
ductivității muncii într-o 
manieră funcționărească, 
cirpind ici-colo pentru a 
ciupi citeva procente. Mer- 
gînd pe calea pașilor de 
melc este lesne de înțeles 
că nu se poate ajunge la 
un autentic salt calitativ 
în evoluția productivității 
muncii. O asemenea per
formantă poate fi atinsă 
numai în climatul afirmării 
voinței, conștient asuma
te, de a schimba din teme
lii practici rutiniere înră
dăcinate, de a te înhăma 
din răsputeri la „carul" 
greu al invățăturii, al per
fecționării profesionale, de 
a lua in piept greutățile 
de orice fel.

Este o bătălie care meri
tă orice efort, pentru că în 
interesul propriei bunăstări 
merită să te iei la luptă 
și cu munții.

mai — 29 iunie) : Italia (deținătoarea 
titlului). Mexic (tară-gazdă). Anglia. 
Belgia. Bulgaria. Danemarca. Scoția. 
Spania. Franța. Ungaria. Irlanda de 
Nord. Polonia. Portugalia. R.F. Ger
mania. U.R.S.S.. Argentina. Brazilia, 
Paraguay. Uruguay, Algeria. Maroc, 
Canada. Coreea de Sud si Irak.

TENIS. O surpriză de proporții : în 
sferturile de finală ale campionatelor 
internaționale de tenis ale Australiei, 
ce se desfășoară la Melbourne, tină- 
rul jucător iugoslav Slobodan Zivoji- 
novici a eliminat cu 2—6. 6—3. 1—6, 
6—4. 6—0 pe americanul John 
McEnroe. Partida a durat două ore 
și jumătate și a fost urmărită de
10 000 de spectatori. (Să notăm pă 
pină la acest meci. McEnroe fusese 
amendat de două ori pentru „abuz 
verbal"!). în semifinale. Zivojinovici
11 va întilni pe suedezul Mats Vilan- 
der. învingător cu 6—3. 7—5. 6—2 în 
fata americanului Johan Kriek.

HOCHEI. Echipa de hochei pe 
gheată de juniori a României va e- 
volua în grupa de elită a Campiona
tului european, competiție progra
mată în perioada 3—9 aprilie 1986 în 
Republica Federală Germania. Iată 
programul primelor meciuri ale ti
nerilor hocheiști români : 3 aprilie : 
România — Suedia (la DUsseldorf) ; 
4 aprilie : România — Finlanda (la 
Ratingen) ; 6 aprilie : România — 
Norvegia (la Krefeld). Din cealaltă 
serie a turneului final al grupei A 
fac parte selecționatele Cehoslova
ciei, .Elveției, R, F. Germania șl 
U.R.S.S.



VIZITA PRIMULUI-MINISTRU AL GUVERNULUI ROMÂN IN R.D.G.
Primire

BERLIN 4 (Agerpres). — Tova
rășul Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Democrate Germane, l-a primit, 
miercuri, pe tovarășul Constantin 
Dăscălescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, care efec
tuează o vizită oficială de prietenie 
in R. D. Germană.

La primire a luat parte tovarășul 
Willi Stoph. președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D.G.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. au fost transmise tovarășului 
Erich Honecker un cald salut tovă
rășesc si cele mai bune urări de 
sănătate, de succese depline în acti
vitatea de înaltă răspundere pe care 
o îndeplinește în fruntea partidului 
si statului.

Exprimînd vii mulțumiri pentru 
mesa iul primit, tovarășul Erich 
Honecker a transmis, la rindul său, 
tovarășului Nicolae Ceausescu un 
mesai de caldă prietenie. împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate 
si fericire, de noi succese în activi
tatea ne care o desfășoară cu ener
gie în fruntea partidului si statului 
pentru edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate.

în cadrul întrevederii, desfășurată

la tovarășul Erich Honecker
într-o atmosferă de prietenie Si 
cordialitate, de stimă si înțelegere 
reciprocă, tovarășul Constantin Dăs- 
căleseu a Subliniat atentia deosebită 
pe care o acordă conducerea parti
dului si statului nostru, personal to
varășul Nicolae Ceausescu, dezvoltă
rii multilaterale Si adîncirii rapor
turilor de prietenie si colaborare 
dintre cele două partide si țări fră
țești.

S-a dat o înaltă apreciere rolului 
determinant ne care l-au avut întîl- 
nirile Si convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceausescu și Erich Honecker, 
înțelegerile convenite cu aceste pri- 
leiuri. în dezvoltarea continuă a re
lațiilor de prietenie, colaborare și de 
solidaritate militantă dintre cele 
două partide, țări și ponoare.

O atenție deosebită a fost acorda
tă intensificării colaborării econo
mice si cooperării reciproc avanta
joase. Subliniindu-se faptul că 
schimburile dintre tara noastră și 
R. D. Germană s-au dezvoltat adine 
si dinamic. în climatul bunelor re
lații care există intre România și 
R. D. Germană, s-a exprimat con
vingerea că trebuie depuse în con
tinuare eforturi pentru a asigura va
lorificarea superioară a posibilități
lor ne care Ie oferă potențialul eco
nomici tehnic si științific în conti
nuă dezvoltare, necesitățile si re
sursele economiilor celor două țări, 
în acest context s-a exprimat voința 
celor două părți de a extinde si di

versifica. într-o măsură mult mai 
mare, schimburile economice, coope
rarea si specializarea in producție.

Au fost abordate, de asemenea, 
problemele amplificării colaborării 
tehnico-științifice bilaterale prin ex
tinderea legăturilor directe de coope
rare între centrale si întreprinderi 
din cele două țări. în vederea reali
zării de tehnologii și produse noi, 
de inaltă tehnicitate, competitive pe 
plan mondial, cu consumuri reduse 
de energie și materii prime.

Au fost evidențiate posibilitățile 
de realizare a unor acțiuni de co
laborare pe terțe piețe în ce privește 
construirea de obiective industriale.

S-a apreciat că, după încheierea 
protocolului de coordonare a planu
rilor și a acordului comercial pe 
termen lung, este necesar să fie 
continuate eforturile pentru identi
ficarea unor posibilități suplimen
tare de amplificare și aprofundare a 
colaborării economice.

în timpul întrevederii s-a proce
dat, totodată, la un schimb de păreri 
asupra unor probleme internaționale.

Au fost prezenți Gheorghe Ca- 
ranfil, ambasadorul României la 
Berlin, și Herbert Plaschke. amba
sadorul R.D. Germane la București.

★
în aceeași zi, tovarășul Constantin 

Dăscălescu. împreună cu tovarășul 
Willi Stoph au făcut o vizită la 
întreprinderea de mașini-unelte „7 
Octombrie" din Berlin.

încheierea convorbirilor oficiale
BERLIN 4 (Agerpres). — Miercuri 

6-au încheiat, la Berlin, convorbirile 
oficiale dintre tovarășul Constantin 
Dăscălescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, și to
varășul Willi Stoph, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D. Germane.

Cei doi prim-miniștri și-au expri
mat satisfacția pentru rezultatele la 
care s-a ajuns și hotărirea de a 
acționa cu fermitate pentru transpu
nerea integrală în viață a acțiunilor 
convenite.

S-a apreciat că actuala vizită ofi
cială de prietenie. desfășurată in 
spiritul înțelegerilor convenite intre 
tovarășul Nicolae C.eaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, si al pre
vederilor Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală din
tre România și R.D.G., a deschis noi 
orizonturi conlucrării multilaterale 
dintre cele două țări, valorificării mai 
bune a posibilităților pe care le oferă 
potențialul economic și tehnieo-știin-

tific în continuă dezvoltare, în inte
resul reciproc, al cauzei socialismu
lui. păcii și colaborării internaționale.

La încheierea convorbirilor, to
varășii Constantin Dăscălescu și 
Willi Stoph au semnat Protocolul in- 
tilnirii primului ministru al Guver
nului României și președintelui Con
siliului de Miniștri al R.D.G.

De asemenea, a fost adoptat Co
municatul privind vizita oficială de 
prietenie în R. D. Germană a to
varășului Constantin Dăscălescu.

în continuare, tovarășii Constantin 
Stanca, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Dietrich 
Lemke, adjunct al ministrului co
merțului exterior, au semnat Proto
colul privind schimburile reciproce 
de mărfuri și plățile pe anul 1986.

★
Tovarășul Constantin Dăscălescu 

s-a înapoiat, miercuri, în Capitală.
La plecare, pe aeroportul Schone

feld din Berlin, primul ministru 
român a fost salutat de tovarășul 
Willi Stoph. de membri ai guvernu
lui. de alte persoane oficiale.

Primul ministru român a fost înso
țit de tovarășii Gheorghe Petrescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Ion Ceausescu, ministru secretar de

Tovarășii Ludwig Mecklinger, mi
nistrul sănătății din R. D. Germană, 
și Gheorghe Caranfil, ambasadorul 
României la Berlin, au semnat Acor
dul dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul 
R. D. Germane cu privire la colabo
rarea în domeniul sănătății și știin
țelor medicale.

Tovarășii Gerd Konig, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
R. D. Germane, și Gheorghe Caran
fil au semnat Programul de aplicare 
a Acordului de colaborare culturală 
și științifică dintre Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guvernul 
Republicii Democrate Germane pe 
perioada 1986—1990.

Au fost încheiate convenții de coo
perare și specializare în producție 
pe perioada 1986—1990, în ramuri de 
interes reciproc.

★
stat, prim-vicepreședinte al C.S.P., 
de alte persoane oficiale.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți tovarășul Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, alti membri ai gu
vernului.

Au fost de față Siegfried Beyer, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. D. Germane la București, membri 
ai ambasadei.

COMUNICAT
privind vizita oficială de prietenie a tovarășului Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, în Republica Democrată Germană
în perioada 2—4 decembrie 1985, 

tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a efectuat, 
la invitația președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, tovarășul Willi Stoph. o 
vizită oficială de prietenie în Repu
blica Democrată Germană.

Tovarășul Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia. președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, 
l-a primit pe tovarășul Constantin 
Dăscălescu, cu care a avut o convor
bire prietenească. Cu acest prilej, 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Erich Honecker a avut loc un schimb 
de mesaje cordiale.

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România a de
pus o coroană de flori la Monumen
tul jertfelor fascismului și militaris
mului de pe Unter den Linden.

în timpul prezentei sale în Repu
blica Democrată Germană oaspetele 
român a vizitat întreprinderea de 
mașini-unelte Veb „7 Octombrie" din 
Berlin, întreprinderea Veb Robotron 
Elektronik Dresda și instituții cultu
rale.

întîlnirile avute în întreprinderi și 
instituții culturale au reflectat sen
timentele de prietenie și respect re
ciproc care caracterizează raportu
rile dintre popoarele celor două state 
prietene.

Convorbirile dintre primul minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România si președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie. încre
dere. înțelegere reciprocă si unitate 
de vederi în problemele abordate.

Tovarășul Constantin Dăscălescu 
si tovarășul Wilij Stoph s-au infor
mat reciproc asupra sarcinilor ac
tuale ale construcției socialiste in 
țările lor si. îndeosebi, cu privire la 
realizarea hotărîrilor celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român si pregătirea celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Socialist Unit din Germania.

în cadrul convorbirilor au fost 
examinate stadiul actual si perspec
tivele dezvoltării si adîncirii in con-- 
tinuare a relațiilor bilaterale si, în
deosebi. a colaborării economice, 
precum si unele probleme ale si
tuației internaționale.

Cei doi prim-miniștri au subli
niat importanta hotăritoare a întîl- 
nirilor frecvente si a înțelegerilor 
cuprinzătoare dintre conducătorii 
celor două partide si state, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășul Erich 
Honecker, pentru dezvoltarea tot mai 
intensă a relațiilor bilaterale si a 
conlucrării pe plan international.

S-a constatat cu satisfacție că se 
dezvoltă rodnic si dinamic colabo
rarea De multiple planuri dintre Re
publica Socialistă România si Repu
blica Democrată Germană. în inte
resul reciproc, pe baza Tratatului 
de prietenie, colaborare Si asistentă 
mutuală din 12 mai 1972.

Examinînd stadiul actual al rela
țiilor. primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Constantin Dăscălescu. si 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
tovarășul Wilij Stoph. au constatat 
cu satisfacție că hotăririle si înțele
gerile adoptate cu ocazia intilnirilor 
la nivel înalt se realizează cu rezul
tate bune.

S-au intensificat întîlnirile. schim
bul de experiență si consultările 
între reprezentanții conducerilor de 
partid, parlamente, guverne, organi
zațiile de masă și obștești.

în cadrul convorbirilor s-'a efectuat 
o analiză amănunțită a posibilități
lor de dezvoltare in continuare a co
laborării economice si tehnico-stiin- 
tifice. a schimburilor de mărfuri, a 
specializării și cooperării in cerceta
re. dezvoltare si producție. Ambele 
părți au apreciat cu satisfacție că 
aceste relații au cunoscut o dezvol
tare continuă prin eforturile comu
ne pentru realizarea hptăririlor con
venite la nivel înalt si au o însem
nată contribuție la dezvoltarea con
tinuă a economiilor naționale.

Cei doi prim-miniștri au constatat 
că se realizează cu succes Programul 
de lungă durată privind dezvoltarea 
colaborării economice si tehnico-ști- 
intiflce. a specializării si cooperării 
în producție dintre Republica Socia
listă România și Republica De
mocrată Germană pină in anul 
2000. semnat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich 
Honecker, in luna mai a.c„ la Berlin.

Prin coordonarea planurilor eco
nomiilor naționale pentru perioada 
1986—1990 s-a finalizat in bune con
diții o etapă importantă ,îp conve
nirea relațiilor economice dintre 
cele două țări. Rezultatele corn donă
rii planurilor economiilor naționale 
prevăd o creștere importantă a 
schimburilor de mărfuri, adincirea in 
continuare a colaborării tebnico-sti- 
ințifice. a .specializării și cooperării, 
înfăptuirea acestora constituind o 
contribuție însemnată la dezvoltarea 
potențialului economiilor naționale 
ale celor două țări, precum si la ex
tinderea si consolidarea colaborării 
economice dintre tarile socialiste.

Tovarășul Constantin Dăscălescu si 
tovarășul Willi Stoph au subliniat că 
dezvoltarea dinamică a relațiilor 
economice dintre Republica Socialis
tă România și Republica Democrată 
Germană își găsește expresia eloc
ventă si în încheierea. în perioada 
de pregătire a intîlnirii lor. a Acor
dului comercial de lungă durată 
pentru perioada 1986—1990. in înțe
legerile adoptate privind creșterea 
livrărilor reciproce. Ei au subliniat 
importanta acestui acord, precum si 
a Protocolului privind schimburile 
reciproce de mărfuri De anul 1986, 
semnat în timpul vizitei. pentru 
aprovizionarea celor două economii 
naționale cu materii prime de bază, 
cu produse ale construcțiilor de ma
șini. industriei chimice, ușoare, ali
mentare si agriculturii.

Părțile au evidențiat că măsurile 
prevăzute pentru adincirea în con
tinuare a cooperării si specializării 
în producție oferă posibilități de 
folosire corespunzătoare a capacită
ților de producție ale celor două 
țări si de lărgire a schimburilor re
ciproce de mărfuri în vederea unei 
mai bune satisfaceri a necesităților 
celor două țări. în acest context, au 
fost încheiate convenții de coope
rare si specializare în producție pe 
perioada 1986—1990 pentru : tractoa
re. mașini agricole si încărcătoare, 
aparate de măsură pentru mecanică 
fină, stative pentru pompe de ulei, 
schimb de produse metalurgice fe
roase si neferoase.

Cei doi prim-ministri apreciază că 
Programul convenit recent în dome
niul colaborării tehnico-științifice 
pe Perioada 1986—1990 constituie o 
bază bună pentru intensificarea con
lucrării bilaterale, pornind de la 
realizările actuale din fiecare tară 
în domeniile de vîrf ale cercetării.

in energetică, metalurgie, electroteh
nică. chimie si îndeosebi in dezvol
tarea accelerată si folosirea de teh
nologii moderne, cum sînt micro
electronica. tehnica roboților, siste
me flexibile complexe în domeniul 
construcțiilor de mașini, hiotchnolo- 
gia. contribuind astfel la creșterea 
productivității muncii și eficientei 
producției sociale din cele două tari.

Apreciind activitatea Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare 
economică dintre cele două țări si 
colaborarea dintre organele centrale 
de planificare, ministerele si organi
zațiile economice, cei doi brim-mi- 
niștri au indicat să se intensifice e- 
forturile pentru înfăptuirea hotărîri
lor adoptate la nivel inalt si să se 
acționeze pentru realizarea înțelege
rilor stabilite m cursul actualelor 
convorbiri.

La încheierea vizitei a fost sem
nat Protocolul intîlnirii primului mi
nistru al Guvernului Republicii. So
cialiste România si președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane.

Tovarășul Constantin Dăscălescu și 
tovarășul Willi Stoph au reafirmat 
hotărirea țărilor lor de a contribui 
la dezvoltarea colaborării economice 
și tehnico-științifice în cadrul Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc. in spiritul hotărîrilor adop
tate la Consfătuirea la nivel înalt a 
țărilor membre.

Cele două părți au apreciat că 
relațiile in domeniile culturii, știin
ței, precum și in alte domenii s-au 
adincit în continuare, promovindu-se 
astfel procesul cunoașterii reciproce 
tot mai bune a celor două popoare și 
prin aceasta întărirea prieteniei lor.

Ele și-au exprimat convingerea că, 
prin semnarea in timpul vizitei a 
Programului de colaborare culturală 
și științifică pe perioada 1986—1990, 
precum și a Acordului privind cola
borarea în domeniul ocrotirii sănă
tății, s-a lărgit cadrul colaborării 
dintre cele două state în aceste do
menii.

în cadrul schimbului de păreri cu 
privire la situația internațională, cei 
doi prim-miniștri au exprimat îngri
jorarea față de încordarea deosebit 
de gravă la care s-a ajuns pe plan 
mondial. Ei au reafirmat hotărirea 
fermă a țărilor lor de a acționa, îm
preună cu statele participante la Tra
tatul de la Varșovia, cu celelalte 
țări socialiste, cu alte state pentru 
oprirea, cursei înarmărilor. în primul 
rind a celor nucleare, și înfăptuirea 
dezarmării, pentru reluarea și con
tinuarea politicii de destindere, pace 
și colaborare, pentru realizarea unei 
cotituri în îmbunătățirea conlucrării 
și înțelegerii internaționale, pentru 
soluționarea tuturor problemelor pe 
cale pașnică, prin tratative.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția cu privire la rezultatele 
fructuoase ale convorbirilor și con
vingerea că acestea vor servi dez
voltării în continuare a relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană, 
ceea ce corespunde intereselor celor 
două popoare, cauzei socialismului și 
păcii in lume.

Tovarășul Constantin Dăscălescu. 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
tovarășului Willi Stoph. președintele' 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, invitația de a 
efectua o vizită oficială de prietenie 
în Republica Socialistă România. In
vitația a fost acceptată cu plăcere.

Berlin. 4 decembrie 1985

VOINȚA UNANIMA A POPOARELOR
CONGRESUL M. P. L. A. - PARTIDUL MUNCII DIN ANGOLA

Oprirea cursei ‘înarmărilor, 
salvgardarea păcii

Dreptul la viață — dreptul suprem al oamenilor
NAȚIUNILE UNITE 4 ■ (Ager

pres). — Comitetul pentru proble
me sociale, umanitare și culturale 
al O.N.U., a adoptat, cu 109 voturi, 
6 împotrivă și. 19 abțineri, un pro
iect de rezoluție care reafirmă 
dreptul la viată al tuturor oameni
lor și subliniază necesitatea ca în
treaga comunitate internațională să 
acționeze pentru eliminarea urgen-

tă a amenințării războiului și reali
zarea dezarmării. Documentul 
face apel la toate statele lumii și 
la organizațiile internaționale să ia 
măsuri pentru a se obține garanții 
că progresele, tehnologice și știin
țifice realizate in lume sint folosi
te doar în scopuri pașnice, slujind 
interesele de dezvoltare și de bu
năstare ale tuturor popoarelor.

împotriva militarizării spațiului cosmic
STOCKHOLM 4 (Agerpres). — 

Biroul Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii, a cărui sesiune se 
desfășoară la Stockholm, a adoptat 
o „scrisoare deschisă către toate 
mișcările si organizațiile naționale 
și internaționale pentru pace", in 
care este lansată chemarea de a 
participa la o campanie mondială 
împotriva planurilor S.U.A. de mi-

litarizare a spațiului cosmic, rela
tează agenția A.D.N. în document 
se relevă că problemele urgente ale 
omenirii, cum ar fi foametea, sără
cia. inegalitatea socială si protecția 
mediului înconjurător ar putea fi 
rezolvate dacă s-ar pune capăt risi
pirii de sume astronomice pentru 
cursa înarmărilor pe Pămint si în 
Cosmos.

Numeroși oameni de știință vest-germani 
se opun intensificării înarmărilor

BONN 4 (Agerpres). — Aproxi
mativ 400 de cercetători de la Cen
trul de fizică nucleară si de la alte 
institute științifice din orașul 
Karlsruhe au adresat o scrisoare 
deschisă cancelarului R.F.G., Hel-
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programul american „Inițiativa de 
Apărare Strategică". Realizarea

programului va accelera si mai 
mult cursa înarmărilor, se spune în 
scrisoare, relevîndu-se. de aseme
nea. Consecințele sale asupra efor
turilor în direcția dezarmării. Acest 
program, mobilizează un uriaș po
tential industrial si economic care 
ar putea fi pus in slujba dezvoltă
rii, arată oamenii de știință 
orașul amintit mai sus.

Pentru crearea unei
în nordul Europei

zone denuclearizate

din

STOCKHOLM 4 (Agerpres). — 
Ministrul de externe al Suediei, 
Sten Andersson, a reafirmat, la o 
reuniune la Stockholm, poziția gu
vernului său. potrivit căreia in ac
tuala situație este stringent necesar 
să fie luate măsuri concrete de 
dezarmare nucleară. Potrivit agen-

con-ției A.D.N.. el a apreciat că o 
tributie importantă in acest sens ar 
avea constituirea unei zone denu
clearizate in Europa de nord. De 
asemenea. Sten Andersson a apre
ciat că este necesar să se acționeze 
in direcția întăririi încrederii pe 
plan international.

Povara crescindă a datoriei externe 
a țărilor în curs de dezvoltare

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Statele in curs de dezvoltare din 
Asia, Africa și America Latină au 
înregistrat, pe ansamblu, o scădere a 
comerțului lor în primele șase luni 
ale anului 1985, se arată intr-o sta
tistică a Fondului Monetar Interna
țional, citată de agenția Associated 
Press. Valoarea exprimată în dolari 
a importurilor acestor state a -scăzut 
constant in 1982. 1983, 1984. aceeași 
tendință menținindu-se si in perioa
da ianuarie-iunie 1985, eind a totali
zat 236,7 miliarde dolari, comparativ 
cu 251,1 miliarde dolari, in intervalul 
corespunzător ' al anului trecut. Evi
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dențiind. implicit, interdependentele 
Nord-Sud, documentul atrage aten
ția asupra consecințelor negative pe 
care această situație le are asupra 
statelor industrializate occidentale, 
pentru care țările in curs de dezvol
tare reprezintă unele din cele mai 
bune piețe de desfacere.

Totodată, se arată că importurile 
„lumii a treia" au depășit cu 1,4 mi
liarde valoarea exporturilor — ceea 
ce agravează problema datoriei sta
telor in curs de dezvoltare care, ar 
urma să atingă, în acest an. nivelul 
de 1 000 miliarde dolari.

Reuniunea C. E.E. s-a încheiat,
problemele râmîn deschise...

LUXEMBURG 4 (Agerpres). — 
Reuniunea la nivel înalt a C.E.E., 
desfășurată Ia Luxemburg, la care 
au participat si reprezentanții Spa
niei și Portugaliei — țări care vor 
adera la Piața comună la 1 ianuarie 
1986 — s-a încheiat cu rezultate pe 
Care observatorii politici, citați de 
agențiile internaționale de Dresă, le 
apreciază ca fiind modeste. In ca
drul dezbaterilor, consacrate, in e- 
sentă. reformării instituțiilor comu
nitare. nu s-a putut realiza un acord 
unanim al , participantilor asupra 
proiectelor avute în vedere în acest 
sens. Italia si Danemarca rezervin- 
du-si dreptul de a se pronunța ul
terior asupra compromisului la care 
au ajuns celelalte țări membre. 
Compromis care se referă, cu prio
ritate.. la revizuirea radicală a Tra
tatului de la Roma, din 1958 — in 
baza căruia a fost constituită orga
nizația — prin extinderea principiu
lui votului majoritar in ceea ce pri
vește realizarea unei mari Diete in
terne în cadrul C.E.E. pină în 1992, 
o creștere a competentelor Pieței co
mune in domeniile monetar, tehno
logic și mediului înconjurător, o a- 
numită sporire a atribuțiilor Parla
mentului vest-european — organul 
consultativ al ..celor zece" — o con
solidare a conlucrării financiare a 
statelor membre, precum și întări
rea cooperării acestora in politica 
lor externă.

în cazul în care Italia si Dane

marca isi vor da acordul asupra 
acestui compromis, hotăririle respec
tive nu vor putea intra în vigoare 
decît după ratificarea lor de parla
mentele naționale ale statelor 
membre.

*
HAGA 4 (Agerpres). — într-o 

conferință de presă, ținută la Haga, 
Pierre Pflimlin, președintele Parla
mentului vest-european. organ con
sultativ al C.E.E., și-a exprimat 
decepția in legătură cu rezultatele 
reuniunii la nivel înalt a Pieței co
mune, desfășurată luni și' marți la 
Luxemburg, informează agenția 
France Pre.sse.

în context, Pflimlin a precizat că 
rezultatele respective vor fi exami
nate in cadrul unei sesiuni speciale 
a Parlamentului, la 11 decembrie. El 
a amintit că conferința interguver- 
namentală a fost convocată la. ini
țiativa Parlamentului pentru înche
ierea unui nou tratat în vederea 
întăririi instituțiilor comunitare spre 
a le face apte in fata gravelor pro
bleme cu care 
zece" — criza 
rămînerea în 
vedere tehnologic fată de S.U.A. și 
Japonia.

se confruntă „cei 
economică, șomajul, 
urmă din punct de

După opinia exprimată de Pflimlin, 
..deciziile luate .la Luxemburg nu 
aduc nici o ameliorare reală în 
funcționarea instituțiilor, comuni
tare".

Cuvîntul de salut
al reprezentantului P. C. R

LUANDA 4 (Agerpres). ' La litică activă de colaborare cu 1 
Luanda au continuat lucrările celui 
de-al II-lea Congres al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii din Angola.

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general,

litică activă de colaborare cu toate 
țările socialiste, cu țările in curs de 
dezvoltare și nealiniate, cu toate sta-

tovarășul Nicolae Ceaușescu. repre
zentantul P.C.R. la lucrările con
gresului, tovarășul Cornel Pacoste, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a adresat participanților, tu
turor militanților partidului, oameni
lor muncii angolezi un călduros 
salut tovărășesc, împreună cu senti
mentele de profundă simpatie și so
lidaritate.

Participarea noastră la congresul 
partidului dumneavoastră — a arătat 
vorbitorul — se înscrie ca o expre
sie a bunelor raporturi de prietenie 
și solidaritate statornicite între par
tidele și popoarele noastre încă din 
anii luptei de eliberare a poporului 
angolez. Partidul și poporul nostru 
au acordat Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei — Partidul Mun
cii și poporului angolez un sprijin 
activ pe plan politic, diplomatic, 
moral și material, au susținut cu 
hotărire lupta și aspiratiilq sale le
gitime de libertate și independență 
națională, de făurire a unei vieți noi, 
libere și demne.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Angola, în anul 1979, și semnarea 
Tratatului dc prietenie și colaborare 
româno-angolez, precum și vizita în 
România a tovarășului Jose Eduardo 
Dos Santos, ce a avut loc anul tre
cut. și semnarea Comunicatului Co
mun româno-angolez au puâ baze 
trainice și au deschis largi perspec
tive relațiilor dintre partidele și ță
rile noastre, relații care evoluează 
cu succes, în interesul dezvoltării e- 
conomice și sociale a celor două țări 
și popoare, al cauzei păcii și colabo
rării internaționale.

Comuniștii români, Întregul nostru 
popor — a continuat vorbitorul — 
urmăresc cu viu interes și se bucură 
din toată inima de succesele obținu
te în cei zece ani de la eliberare de 
poporul angolez, sub conducerea 
M.P.L.A. — Partidul Muncii. în lup
ta pentru reconstrucția și dezvoltarea 
tării, in pofida dificultăților determi
nate de acțiunile agresive ale Africii 
de Sud, ale cercurilor imperialiste, 
care il impiedică să-și concentreze e- 
forturile in direcția asigurării pro
gresului său economic și social. Ca 
prieteni apropiați, vă adresăm ura
rea de a obține succese tot mai mari 
în lupta pentru apărarea și consoli
darea cuceririlor revoluționare, a in
dependentei și suveranității naționa
le, pe drumul realizării noii orîn- 
duiri, al făuririi unei vieți de bună
stare și fericire pentru poporul ango
lez.

După ce a prezentat succint reali
zările remarcabile ale poporului nos
tru sub conducerea Partidului Comu
nist Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. vorbitorul s-a re
ferit la evoluțiile prezente ale vieții 
politice internaționale. In context s-a 
arătat că România desfășoară o po-

tele lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială, sprijină cu hotărire 
lupta de eliberare națională a po
poarelor. militează activ pentru in
staurarea unor raporturi noi. demo
cratice in relațiile internaționale, 
pentru pace si colaborare între po
poare.

La baza relațiilor sale internațio
nale, România așază ferm principii
le deplinei egalități in drepturi, res
pectului independentei si suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc, 
renunțării la forță si la amenința
rea cu forța. Totodată. România, pre
ședintele Nicolae Ceausescu acțio
nează neobosit pentru afirmarea a- 
cestor principii în ansamblul relații
lor internaționale, astfel ca fiecare 
ponor să-si poată alege liber calea 
proprie a dezvoltării sale politice si 
economice.

Se relevă, apoi, că încordarea și 
pericolul de noi conflicte si răz
boaie care caracterizează situația in
ternațională actuală constituie teme
iul ce ne determină să considerăm 
că problema fundamentală a zilelor 
noastre o constituie oprirea cursei 
înarmărilor pe pămint si prevenirea 
ei în spațiul cosmic, trecerea' la 
dezarmare. în primul rind la 
dezarmare nucleară, pentru a se a- 
sigura dreptul suprem al națiunilor, 
al oamenilor la viată, la libertate, 
la pace. înfăptuirea unor măsuri 
reale de dezarmare ar putea con
tribui in mod hotărîtor la aborda
rea intr-un mod nou a problemelor 
subdezvoltării, la depășirea formelor 
de criză din economia mondială.

România sprijină ferm eforturile 
popoarelor africane pentru lichidarea 
politicii imperialiste, colonialiste si 
neocolonialiste. pentru consolidarea 
independentei naționale, pentru asi
gurarea progresului lor economic si 
social. Ne manifestăm întreaga so
lidaritate cu lupta poporului nami- 
bian. sub conducerea S.W.A.P.O.. 
pentru dobîndirea independentei sale 
de stat, milităm susținut pentru li
chidarea politicii de apartheid si 
discriminare rasială în Africa de Sud 
si condamnăm cu hotărire actele de 
agresiune ale regimului de la Pre
toria împotriva Republicii Populare 
Angola Si a celorlalte țări vecine.

în încheiere este reafirmată do
rința dezvoltării si în viitor a re
lațiilor de prietenie si colaborare pe 
multiple planuri dintre Partidul Co
munist Român si M.P.L.A. — Parti
dul Muncii. dintre România si 
Angola, dintre popoarele noastre si 
sînt adresate urări de succes deplin 
în desfășurarea lucrărilor congresu
lui. în aplicarea hotărîrilor ce vor 
fi adoptate si in întreaga activitate
viitoare a partidului consacrată în
făptuirii aspirațiilor fundamentale 
ale oamenilor muncii din Angola de 
a trăi în libertate, demnitate si pros
peritate. într-o lume a păcii și 
colaborării internaționale.

Plenara C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol
ULAN BATOR 4 (Agerpres). — La 

Ulan Bator s-au desfășurat, miercuri, 
lucrările plenarei C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol. Ple
nara a dezbătut și aprobat proiectele 
planului de stat de dezvoltare econo
mică și socială a tării, precum și al 
bugetului de stat al R. P. Mongole 
pe anul 1986. documente ce urmează

a fi supuse examinării sesiunii Ma
relui Hural Popular al R. P. Mon
gole.

în cadrul plenarei, Jambin Bat- 
munh. secretar general al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular, a rostit o cu- 
vintare.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Negocierile egipteano—israeliene asupra enclavei Taba • O 
scrisoare a secretarului general al O.N.U. în legăturâ cu situația 

din sudul Libanului
CAIRO 4 (Agerpres). — La Cairo 

s-a desfășurat, miercuri, o nouă run
dă din cadrul negocierilor egipteano- 
israeliene în problema zonei Taba, 
teritoriu de la frontiera comună si
tuată în apropierea Golfului Aqaba, 
din peninsula Sinai. Agenția M.E.N. 
precizează că Egiptul propune arbi
trajul internațional ca bază de solu
ționare a problemei Taba.

BEIRUT 4 (Agerpres). — La Bei
rut au continuat eforturile pentru 
normalizarea situației în sectorul de 
vest al orașului, unde in ultima lună 
au avut loc puternice incidente intre 
milițiile șiite și druze.

Primul ministru al guvernului li
banez de uniune națională, Rashid 
Karame. s-a întîlnit cu conducăto
rul mișcării politico-militare șiite 
„Amal". Nabih Berri. și cu liderul 
Partidului Socialist Progresist din 
Liban — P.S.P. (druz). Walid Joum- 
blatt, care i-au prezentat planul de

securitate pentru zona apuseană a 
capitalei aprobat de liderii celor 
două forte libaneze. Propunerile 
conținute in document, care includ 
închiderea birourilor celor două mi
liții. asumarea misiunii securității in 
partea de vest a orașului de către o 
brigadă a armatei naționale și for
țele interne de securitate, au fost 
aprobate de premierul libanez.

BEIRUT 4 (Agerpres). — Secre
tarul general al O.N.U.. Javier Perez 
de Cuellar, și-a reafirmat hotărirea 
de a continua eforturile in vederea 
obținerii retragerii totale a Israelu
lui din sudul Libanului. într-o scri
soare adresată ministrului de stat 
pentru problemele sudului Libanului 
și reconstrucției, Nabih Berri. citată 
de agenția China Nouă. Javier Perez 
de Cuellar și-a exprimat îngrijo
rarea in legătură cu situația din su
dul teritoriului libanez.

^AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt_______

COMUNICAT POLONO-ALGE- 
RIAN. La Alger a fost dat publi
cității comunicatul privind convor
birile la cel mai inalt nivel oolono- 
algeriene. prilejuite de vizita ofi
cială in Algeria a lui Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Polone. Părțile au 
discutat aspecte ale relațiilor bila
terale. reafirmind dorința lor de 
a le dezvolta pe multiple planuri, 
se spune in comunicat. Au fost dis
cutate. de asemenea, probleme ale 
situației internaționale actuale. în
deosebi din zona Orientului Mijlo
ciu și Africii. Polonia si Algeria re- 
afirmîndu-se dorința de a contribui 
la încetarea cursei înarmărilor. în
deosebi a celei nucleare.

CONVORBIRI LA MOSCOVA. 
Comunicatul comun publicat la în
cheierea vizitei oficiale în Uniunea 
Sovietică a delegației de partid și 
guvernamentale conduse de Robert 
Mugabe, președintele Uniunii Na
ționale Africane din Zimbabwe 
(Z.A.N.U.), primul ministru al Re

publicii Zimbabwe, evidențiază do- 
rința’părților de a extinde și adinei 
relațiile bilaterale pe multiple pla
nuri. O atenție deosebită în cadrul 
convorbirilor, arată comunicatul, 
citat de agenția T.A.S.S., a fost 
acordată examinării situației din 
Africa australă, fiind condamnate 
cu fermitate acțiunile regimului 
rasist de la Pretoria. Accesul la 
independența deplină al poporului 
din Namibia se înscrie în prim- 
planul luptei pentru eradicarea de
finitivă a colonialismului de pe 
continentul african, se relevă în 
document.

ÎNTREVEDERE FRANCO-POLO- 
NA. La Paris a avut loc, miercuri, 
o întilnire între președintele Fran
ței. Franțois Mitterrand, si Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Stat al R.P. Polone, 
anunță agenția P.A.P. într-o decla
rație făcută presei la sfîrsltul în
trevederii. W. Jaruzelski a men
ționat că cele două părți sînt în

favoarea extinderii șî adîncirii re
lațiilor bilaterale, in interesul celor 
două ponoare, al păcii in Europa si 
in întreaga lume.

RETRAGERE. Președintele Ro
nald Reagan a anunțat, intr-o de
clarație făcută reprezentanților 
presei, că Robert McFarlane se re
trage din funcția de consilier pre
zidențial pentru problemele secu
rității naționale — menționează 
agențiile de presă. El nu a furnizat 
nici un fel de date in legătutjfcțJȘB 
motivele retragerii lui McFarlme 
din acest post, unul dintre cele mai 
Importante din administrația ame
ricană.

NAVETA SPAȚIALA AMERICA
NA „ATLANTIS" ți-a încheiat mi
siunea orbitală de o săptămină, a- 
terizind marți seara, la ora 21,33 
GMT, la baza aeriană Edwards, din 
California. Specialiștii N.A.S.A. au 
apreciat că testele privind tehnicile 
de construcție ale viitoarei stații 
spațiale permanente americane, pro
iectată pentru deceniul următor.

efectuate in cadrul acestei misiuni, 
demonstrează că omul poate realiza 
construcții in spațiu, in condiții de 
imponderabilitate. Totodată, cei 
șapte membri ai echipajului au 
lansat trei sateliți de telecomunica
ții, ay făcut o serie de experiențe 
și observații științifice, readucind 
pe Terra un bogat material docu
mentar.

LA TORONTO a avut loc plena
ra C.C. al P.C. din Canada. Ea a 
fost consacrată în principal proble
melor, luptei pentru pace și sarci
nilor mișcării antirăzboinice cana
diene.

O HOTARÎRE A PENTAGONU
LUI. în pofida cererilor tot mai 
puternice ale opiniei publice, in
clusiv din S.U.A., de a se face totul 
pentru a se evita o cursă a înar
mărilor nucleare în spațiul cosmic. 
Pentagonul a anunțat selecționarea 
societății americane ..McDonnel 
Douglas Astronautics Co." pentru 
elaborarea proiectului și efectuarea 
testelor unui nou tio de rachetă 
antirachetă, transmite agenția U.P.I. 
Noua armă ar urma să facă parte 
din programul „Inițiativa de aDă- 
rare strategică", cunoscut sub nu
mele de „războiul stelelor".

POPULAȚIA CANADEI. La 1 oc
tombrie 1985. populația Canadei 
era de 25 444 900 locuitori, a anun
țat Direcția de statistică a acestei 
țări. Sporul natural al populației a 
fost în ultimii ani de aproape 1 la
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