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Prilejuind un nou șj rodnic dialog de lucru cu oamenii muncii, exprimînd preocuparea

statornică pentru încheierea cu rezultate cit mai bune a planului pe acest an, pentru pregăti*

rea temeinică a producției din anul viitor și creșterea mai accentuată a eficienței economice

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
9 9

a efectuat o vizită de lucru în întreprinderi din Capitală
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat, joi, o vizită de lucru în două unități in
dustriale reprezentative din Capitală - intreprinderea „23 Au
gust" și întreprinderea de confecții și tricotaje București.

Desfășurat la puțin timp după 
lucrările plenarei Comitetului Cen
tral al partidului si ale •primului 
Congres al științei și invățămintului, 
noul dialog de lucru al conducăto
rului partidului și statului nostru a 
prilejuit analiza unor probleme de 
stringentă actualitate ale activității 
economice — incheierea cu rezultata 
cit mai bune a planului de producție 
pe. acest an și temeinica pregătire a 
celui ce va începe peste puțin 
timp, introducerea in practica pro
ductivă a noilor cuceriri ale științei 
și tehnicii, în spiritul hotărîrilor 
recentului forum al științei și invă- 
țămintului — pentru a se obține o 
mai accentuată creștere a producti
vității muncii, reducerea pe toata 
căile a cheltuielilor materiale de 
producție, cu prioritate a consumu
rilor de combustibili și energie elec
trică. îndeplinirea ritmică a sarcini
lor de export

Colectivele muncitorești ale celor 
două mari întreprinderi au primit pe 
secretarul general al partidului cu 
cele mai alese sentimente de stimă 
si dragoste, fierbinte, de .profundă re
cunoștință pentru neobosita sa acti
vitate dedicată ridicării patriei ne 
noi culmi de progres si civili
zație. pentru asigurarea unui tot 
mai înalt nivel de trai material 
celor ce muncesc. Cei venit! in 
Întâmpinare purtau portrete ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, steaguri 
roșii și tricolore, pancarte cu urări 
In cinstea 
comunist. 
Îndemnuri 
fășurată 
Și de această dată, ei au 
expresie hotărîrii ferme a 
ternicului detașament muncitoresc 
bucureștean de a transpune neabătut 
In viată politica internă și in
ternațională a partidului și statului, 
prețioasele orientări si indicații cu
prinse in cuvintările. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostite recent. S-a 
aclamat cu putere „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Stima noastră și mindria, Ceaușescu 
— România!", „Ceaușescu — pace!".

Vizita de lucru, la care au parti
cipat tovarășii Nicolae Constantin, 
Gheorghe Pană, Tudor Postelnicu, 
Silviu Curticeanu, a început la ÎN
TREPRINDEREA „23 AU
GUST".

La sosire, secretarul general al 
partidului a fost întimpinat cu deo
sebită căldură și bucurie de mii de 
oameni ai muncii de pe această mare 
platformă industrială a orașului.

O formațiune alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
onorul. Tineri muncitori au oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu buchete 
de flori.

gloriosului nostru partid 
a patriei socialiste, cu 
la o muncă intensă, des- 
în spirit revoluționar, 

dată, ei au dat 
hotărîrii ferme a pu- 
detașament

Dialogul de lucru al secretarului 
general al partidului cu membri ai 
conducerii ministerului, centralei in
dustriale, institutului de cercetări de 
profil și, întreprinderii cu muncitorii 
si specialiștii de la această reprezen
tativă unitate a industriei noastre 
constructoare de mașini a început la 
fabrica de compresoare. Gazdele au 
înfățișat modul in care s-a acționat 
și se acționează pentru realizarea in
dicațiilor primite cu prilejul prece
dentei vizite, din primăvara acestui 
an. a conducătorului partidului și 
statului la întreprinderea „23 Au
gust". S-a arătat că. pe baza indica
țiilor date atunci, au fost asimilate 
noi tipuri de compresoare. mult soli
citate de industriile chimică si pe
trolieră. produse de mare complexi
tate care, prin performantele lor. se 
pot compara cu cele mai bune, reali
zări ne plan mondial. Au fost pre
zentate. totodată, măsurile ce se iau 
în continuare pentru înnoirea con
tinuă a producției, pentru asimilarea 
de noi tipuri de compresoare nece
sare economiei naționale.

Apreciind realizările obținute pină 
acum, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat să se ia măsuri pentru 
asimilarea unei game mai diversifi
cate de compresoare, cu parametri 
tehnico-funcționali cit mai ridicați, 
concentrarea fabricației de aseme
nea produse' la întreprinderea „23 
August" și asigurarea tmei legături 
mai strînse intre cercetare, proiec
tare și producție.

Examinînd. in continuare, proce
sul de producții al fabricii de utila
je complexe, secretarul general al 
partidului a cerut să se studieze po
sibilitatea mai bunei organizări a 
activității productive prin folosirea 
rațională a spațiului construit. S-a 
precizat că in acest sector trebuie 
să se treacă și la fabricația de reduc- 
toare, organizîndu-se o secție spe
cializată.

Vizita de lucru a continuat la 
turnătoriile de oțel și fontă, sectoare 
cu rol hotăritor în desfășurarea rit
mică a întregului proces tehnologic.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i 
s-a înfățișat modul in care se acțio
nează pentru transpunerea in viață 
a indicațiilor pe care le-a dat In pre
cedentele vizite de lucru cu privire 
la modernizarea, automatizarea și 
mecanizarea sectoarelor calde, ur- 
mărindu-se, in final, eliminarea 
completă a muncii manuale. S-a in
format că specialiștii au definitivat 
și aplicat o serie de tehnologii mo
derne. de mare productivitate și 
eficiență economică, care asigură 
realizarea unor produse de calitate, 
precum și o înaltă productivitate a 
muncii. Pe baza programului special 
elaborat la indicația secretarului 
general al partidului, in aceste sec
toare urmează să fie puse in func
țiune, pină la sfirșitul anului viitor, 
noi linii tehnologice modernizate,

La intreprinderea „23 August” : unul din nenumăratele momente in care oamenii muncii și-au exprimat sentimen
tele de aleasă stimă și prețuire față de conducătorul partidului și statului

care vor duce la creșterea conside
rabilă a producției.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, ana- 
lizind modul in care se desfășoară 
procesul de turnare a pieselor mici 
și mijlocii, a cerut să fie luate mă
suri ca această operație să se efec
tueze cît. mai aproape de cuptoarele 
electrice, asigurîndu-se astfel o pro
ductivitate sporită si o calitate su
perioară a pieselor. Totodată, a re
comandat să se acționeze cu mai 
multă hotărîre pentru extinderea me
canizării si automatizării in procesul 
de formare-tumare. pentru reduce
rea muncii manuale utilizate la cură
țirea pieselor, pentru automatizarea

operațiilor de descărcare a oalelor de 
turnare si, a alimentării cuptoarelor. 
Pornind d'e la cerințele in continuă 
creștere ale 
de mașini, 
partidului a 
o secție de
dimensiuni mari.

în continuare a fost vizitată fabri
ca de motoare, 
dului si statului 
stadiul realizării 
nizare a fluxului
tiilor de producție pentru atingerea 
unui nivel de fabricație comparabil 
pe plan mondial. Gazdele au infor
mat că. datorită măsurilor intreprin-

industriei constructoare 
secretarul general al 

stabilit să se organizeze 
turnare pentru piese de

Conducătorul oarti- 
nostru a analizat 

lucrărilor de orga- 
tehnologic si a soa-

Fapte ale hărniciei
și abnegației muncitorești

ZALĂU : Cu planul cincinal îndeplinit
Colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de armături 

industriale din fontă și oțel Zalău, județul Sălaj (despre a cărui expe
riență publicăm un Aeportaj in pagina a Ill-a). acționind cu dăruire și 
Înaltă responsabilitate revoluționară, a realizat integral sarcinile de plan 
ce i-au revenit in actualul cincinal. Au fost create astfel condițiile ne
cesare ca pină la sfirșitul anului să livreze suplimentar economiei na
ționale produse in valoare de peste 65 milioane lei. iar planul producției 
destinate exportului să fie depășit cu aproximativ 200 milioane lei.

în telegrama adresată, cu acest prilej, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, 
se spune : Mindri de a-trăi și munci in epoca celor mai mari și lumi
noase impliniri 'dir, multimilenara noastră istorie, pe care o numim cu 
deosebit respect „Epoca Nicolae Ceaușescu", epocă de al cărei nume este 
indisolubil legată însăși existența întreprinderii noastre și a celorlalte 
unități industriale din Zalău, sintem ferm hotăriți să acționăm și in 
continuare cu energie și hotărire pentru a îndeplini cu . neclintit devo
tament orientările și indicațiile date de dumneavoastră, mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

'partid comunist.
politica științifică a gloriosului nostru

cursul anului viitor urmează 
date in funcțiune, în mod eșa- 
liniile tehnologice de orelu_- 

si montai, dotate cu mașini si

se. in 
să fie 
lonat. 
crare
utilaje de înaltă tehnicitate, in marea 
lor majoritate realizate de întreprin
derile de profil din tară, inchein- 
du-se prin aceasta etaoa de investi
ții prevăzută pentru 1986.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a fe
licitat oamenii muncii de la între
prinderea .23 August" pentru succe
sele înregistrate, exprimîndu-si con
vingerea că ei vor continua să acțio
neze cu energie sporită, cu înaltă

MUREȘ : Producție fizică 
peste prevederi

Mobilizindu-se exemplar pentru 
Îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de plan la fiecare sortiment, 
oamenii muncii din industria ju
dețului Mureș au realizat, in pe
rioada care a trecut din acest an, 
peste sarcinile de plan, importante 
cantități de îngrășăminte chimice, 
cherestea, produse electrotehnice și 
de mecanică fină, prefabricate din 
beton, confecții textile, amoniac 
de sinteză, ceramică fină menaj, 
utilaje pentru exploatarea și pre
lucrarea lemnului, utilaje pentru 
chimie. Toate aceste sporuri de 
producție au fost realizate, in prin
cipal, pe seama creșterii producti
vității muncii, care, față de perioa
da similară a anului precedent, a 
înregistrat o creștere de aproape 
4 000 lei pe fiecare om al muncii. 
(Gheorghe Giurgiu, corespondentul 
..Scînteii").

TELEORMAN : 
Livrări suplimentare 

la export
Colectivele de oameni 

din unitățile economice, 
tului Teleorman și-au
eforturile pentru onorarea 
piară a sarcinilor de plan pe acest 
an, punîpd un accent deosebit pe 
realizarea producției destinate ex
portului. Măsurile luate de consi
liile oamenilor muncii privind or
ganizarea fluxurilor tehnologice, 

^aprovizionarea ritmică cu materii

prime și materiale, constituirea de 
formații de lucru specializate, apli
carea unor noi soluții tehnice pen
tru scurtarea ciclului de fabricație 
și îmbunătățirea calității produse
lor au condus la livrarea in avans 
către partenerii de pestezhotare a 
unor însemnate cantități de îngră
șăminte chimice, material rulant, 
echipamente și instalații tehnolo
gice și alte produse. Cele mai bune 
rezultate în onorarea comenzilor 
externe au fost obținute de munci
torii și specialiștii de la Combina
tul de îngrășăminte chimice Tumu 
Măgurele. întreprinderea mecanică 
de material rulant și Fabrica de 
prelucrări mecanice și confecții 
metalice Roșiori de Vede. (Stan 
Ștefan, corespondentul „Scînteii").

BÎRLAD : însemnate 
economii de metal

al muncii 
ale jude- 
amplificat 

exem-

Concomitent cu realizarea ritmi
că a producției fizice, colectivul de 
oameni ai muncii de la întreprin
derea de rulmenți din municipiul 
Birlad acordă o atenție deosebită 
atit diminuării consumurilor mate
riale si energetice, cit și acțiunii 
de 'recuperare și valorificare’ su
perioară a metalului. Datorită mo
dului organizat și stăruitor în care 
se aplică măsurile și inițiativele 
întreprinse, aici au fost recuperate 
și reintroduse în circuitul produc
tiv in acest an circa 1 750 tone 
oțel și 82 tone corpuri abrazive, 
ceea ce a avut drept rezultat di
minuarea sensibilă a cheltuielilor 
de producție. (Petru Necula, cores
pondentul „Scînteii").

ÎN LUMINA HOTAR IRILOR CONGRESULUI

ȘTIINȚEI Șl INVĂȚĂMINTULUI

0 contribuție mereu sporită 
la promovarea progresului 

tehnico-științific
în magistrala sa cuvîntare. sub sem

nul căreia s-au desfășurat lucrările 
recentului Congres al științei și invă- 
țămintului, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu; 
a definit limpede perspectiva și di
recțiile de dezvoltare ale României 
socialiste pină la începutul mileniului 
al III-lea. Urmează o etapă de inten
să și amplă creație, de construcție so
cială generalizată, in desfășurarea 
căreia învățămîntul deține un rol 
primordial. . Necontenita 
nare calitativă a acestuia 
tocmai de aceea, un 
hotăritor. Iar situarea 
tului pe coordonatele 
seamnă. cu atit mai mult pentru în
vățămîntul superior, atit receptarea, 
amplificarea și îmbogățirea celor mai 
valoroase cuceriri ale revoluției ști
ințifice și tehnice, cît și introducerea 
lor in ecuația personalității fiecărui 
specialist. Ca atare, nu doar ma
rea majoritate, ci toți absolvenții 
trebuie să fie de cea mai înaltă ca
litate. și nu numai slaba pregătire, ci 
și mediocritatea se cer respinse in 
anii studenției.

perfecțio- 
reprezintă, 

. imperativ 
învătămîn- 

calității in-

In timpul vizitei la. întreprinderea de confecții ți tricotaje și la întreprinderea „23 August

(Continuare in pag. a V-a)

Generalizarea unei asemenea exi
gente revoluționare, patriotice soli
cită, intre altele, antrenarea fiecărui 
cadru didactic, cît și a fiecărui stu
dent. in colective mixte interdisci- 
plinare, pentru soluționarea, în chiar 
procesul pregătirii universitare, a 
problemelor economico-sociale ac
tuale și de perspectivă. în con
dițiile invățămintului superior teh
nic, acest proces beneficiază de un 
indicator relevant : gradul de autofi
nanțare al fiecărei unități de invăță- 
mint. Sporirea continuă a procentu
lui de autofinanțare (in institutul 
nostru de la 63 la sută în 1984. la 
peste 80 la sută în 1985) exprimă în 
mare măsură — și trebuie să expri
me — creșterea nivelului calitativ al 
întregii activități universitare, spo
rirea contribuției invățămintului la 
introducerea progresului tehnico-ști- 
ințific, la obținerea de importante 
economii materiale și la creșterea 
productivității muncii sociale.

Lucrind pe șantierul propriu al 
institutului, studenții și cadrele 
noastre didactice au participat direct, 
în ultimii ani, la construirea a două, 
cămine de cite 900 de locuri și a unei 
cantine cu o capacitate de 1 500 
locuri, realizînd, totodată, numeroa
se amenajări ale spatiilor de invăță- 
mînt și aducînd o contribuție impor
tantă la modernizarea complexului 
studențesc Lacul Tei din Capitală. în 
loturi proprii sau în brigăzi mixte, 
studenții și cadrele didactice din in
stitutul nostru s-au prezentat, cu 
bune rezultate, pe marile șantiere 
naționale ăle tineretului și au parti
cipat direct la realizarea unor im
portante obiective economice și 
social-culturale din Capitală șl din 
țară.

Dind curs indicațiilor și orientări
lor formulate în cuvintarea secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in concluziile to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. rostite cu prilejul 
recentului congres, senatul și consi
liile profesorale din institutul nos
tru, sub conducerea organizațiilor de 
partid, se angajează să, găsească și 
pe viitor și să îmbunătățească per
manent modalitățile și formele cele 
mai adecvate de formare prin mun
că și pentru muncă a viitorilor spe
cialiști în construcții. Lucrind ală
turi, in cadrul laboratoarelor și ate
lierelor de cercetare-proiectare, pe 
șantierele unde se desfășoară practi
ca productivă, cadrele didactice și 
studenții Institutului de construcții 
din București vor spori an de an po
tențialul de creație, resursele știin
țifice și tehnice ale colectivului nos
tru, confirmind astfel cu fiecare pri
lej profundul caracter științific al 
concepției revoluționare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu despre învăță- 
mintul superior tnodern integrat, ce
tate a muncit de creație și a creației 
pentru muncă.

în perioada imediat următoare, in
stitutul nostru își propune să-și spo
rească contribuția, așa cum ne-a ce
rut secretarul general al partidului.

Florea CHIRI AC
prof. univ. dr. ing., 
rectorul Institutului de construcții 
din București

(Continuare în pag. a IV-a)
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Permanent, pe agenda de lucru a activului de partid

REDUCEREA CONSUMURILOR ENERGETICE,
CREȘTEREA EFICIENȚEI ECONOMICE

In luna martie, comuniștii din 
activul de partid al comitetului de 
partid de la întreprinderea de utilaj 
chimic si forjă Rm. Vilcea au supus 
unei minuțioase dezbateri căile si 
modalitățile de reducere a conșumu- 
rilor energetice, de gospodărire cu 
maximă răspundere si grijă a ener
gici electrice si combustibililor. în 
obiectivul analizei au stat cu precă
dere argumentele propuse de o pe
liculă de film, realizat cu sprijinul 
cineclubului din întreprindere, care 
a reușit să redea, cu forța incontes
tabilă a imaginii, toate sursele de 
neglijentă si fenomenele de risipă.

Despre dezbaterea de atunci s-a 
vorbit mult timp. Ori de cite ori 
se semnala o situație critică undeva, 
pe lingă obișnuitele observații 
asupra necesității gospodăririi mai 
atente a energiei sau combustibililor, 
celor în cauză li se spunea : „Dacă 
nu vă corectați, dacă nu vă încadrați 
în consumuri, trimitem cineclubul să 
mai facă un film, pe care să-l 
dezbatem cu întregul colectiv". Și 
lucrurile intrau. în scurt timp, ne un 
făgaș bun. Dar lată că după 8 luni, 
in ^ceeași sală de ședințe, aceiași 
comuniști din activul de partid, căr 
rora li s-au alăturat și alte cadre 
clin secții si ateliere — în special 
maiștri și șefi de formații — au luat 
din nou in dezbatere căile si moda
litățile de reducere în continuare a 
consumurilor de energie electrică si 
combustibil.

— De ce ? — l-am întrebat pe to
varășul Cornel Popescu, secretarul 
comitetului de partid. Nu și-a atins 
scopul propus analiza din luna 
martie ?

— Noi — ne spune dînsul — con
siderăm că da. iar rezultatele înre
gistrate demonstrează cu prisosință 
că tot ce am analizat in prima ple
nară, cu activul, toate obiectivele ce 
au fost, cuprinse în programul de 
măsuri politice si tehnico-organiza- 
torite adoptat atunci au fost trans
puse în fapte punct cu punct. Argu
mente ? In 11 luni din acest an, in 
condițiile depășirii planului la pro- 
ducția-marfă cu peste 7 milioane 
lei. înregistrăm o economie de 1.3 
milioane kWh energie electrică si de 
peste 130 090 mc gaz metan. Dar, 
dincolo de aceste cifre. în rezultatele 
ne care le-am amintit se regăsește 
un alt cîstig si mai Important, cu 
semnificații aparte. Ofensiva declan
șată atunci prin toate mijloacele — 
de Ia stabilirea de responsabilități 
precise pentru flecare comunist pină 
la utilizarea aparatului de filmat în 
folosul acțiunii de economisire, de 
întărire a răspunderii fiecărui om al 
muncii în acest sens — a inlocuit 
mentalitatea de risipitori („Ce mai 
contează un bec aprins în plus la 
un mare consumator, cum este între
prinderea noastră?" -r se spunea la 
vremea respectivă) cu cea de acțiu
ne energică pentru economisire. 
■Practic, de atunci. în toate adunările 
generale ale organizațiilor de bază, 
în toate adunările dă grupă sindi
cală.’in toate adunările organizațiilor 
U.T.C.. dezbaterea unor probleme le
gate de economisirea energiei si 
combustibililor a completat de fie
care dată ordinea de zi programată. 
Fapt ce relevă 
care colectivele 
din secții s-au 
acțiune inițiată 
severentă de comitetul de partid, de 
activul său.

Investigațiile noastre pe această 
temă au debutat prin realizarea unui 
sondai privind modul în care au 
fost înfăptuite obiectivele prevăzute 
în programul de măsuri adoptat în 
luna martie. In toate organizațiile de

bază, la un interval de 1—3 luni, au 
avut loc adunări de partid care au 
dezbătut în mod distinct problema 
reducerii consumurilor energetice. 
Nu au fost dezbateri teoretice, nu au 
fost ședințe obișnuite. Ele și-au 
declarat din capul locului scopul : 
„Cum putem acționa, ce propu
nem noi, comuniștii, pentru eco
nomisirea energiei electrice și com
bustibililor ?“. Și o dată cu ideile au 
început să se materializeze si acțiu
nile gindite in acest sens. Priorita
tea priorităților — economisirea

să analizăm ce s-a făcut bun, in 
acest an si să stabilim o strategie 
mai cuprinzătoare în acest domeniu, 
în funcție de necesitățile acestei 
perioade, de noile cerințe, mult mai 
mari, ale planului pe anul 1986. în 
plus, trebuia , să facem un nou in
ventar al problemelor ce trebuie so
luționate. Pentru că. intre timp, au 
apărut noi initiative, am depistat 
numeroase alte rezerve de economi
sire. care, numai printr-o temeinică 
organizare si printr-o muncă politi
că activă, pot fi fructificate11.

VIAȚA DE PARTID
La întreprinderea 

de utilaj chimic și forjă 
din Rîmnicu Vîlcea

responsabilitatea cu 
noastre de muncă 

implicat In această 
si susținută cu per

energiei — și-a ocupat locul cuvenit 
în preocuparea si conștiința fiecă
ruia. în actele de decizie adoptate de 
comuniștii din conducerea unităților. 
Am urmărit, de exemplu, dacă au 
fost instalate contoare monofazate în 
toate sectoarele unde se desfășoară 
activități auxiliare. în vederea cu
noașterii exacte. în orice moment, a 
consumurilor de energie electrică. ■ Si 
au fost. Am căutat sâ vedem dacă 
strungurile carusel, si celelalte ma- 
șini-unelte mari consumatoare sint 
încărcate la capacitate si nu func
ționează în gol. Șl sint. In secția for
jă ne-am interesat dacă a fost re
vizuită bateria de condepsatori si 
dacă s-au inlocuit contactorii cu se
paratoare pentru a se asigura un 
factor optim de putere. Ambele mă
suri s-au realizat. Am însoțit, de ase
menea. comuniștii din comisiile 
energetice organizate pe secții si 
schimburi în citeva acțiuni de con
trol si am urmărit Ia fata locului In 
ce măsură sesizările si observațiile 
anterioare ale acestora au fost anali
zate si finalizate de către factorii de 
răspundere. Și au fost. Una din pro
puneri. bunăoară, se referă la nece
sitatea înlocuirii a 50 lămpi de ilumi
nat general in secția forjă cu 15 
lămpi pentru iluminat local. Cei care 
aveau datoria să realizeze această ■ 
înlocuire au dus la bun sfîrșit pro
punerea comisiei energetice. Pe în
treg traseul documentării noastre 
am întilnit numeroase panouri în- 
făjișînd chemări. calcule econo
mice, precum și alte forme și 
mijloace specifice propagandei 
zuale. prin care comuniștii, toti 
menii muncii din întreprindere 
îndemnați să acorde o atentie 
sebită si permanentă gospodăririi se
vere a energiei si combustibililor.

Existind deci asemenea preocu
pări. ne-am întrebat. în mod firesc, 
de ce au fost din nou supuse dezba
terii. într-o plenară cu activul de 
partid, aceleași probleme ?

„Era normal și necesar să facem 
acest lucru — argumentează secre
tarul comitetului de partid. Din mai 
multe motive. înainte de toate, pen
tru că în repetate rinduri conducerea 
partidului ne-a atras atentia că 
preocupările organizațiilor de partid, 
în domeniul reducerii consumurilor 
energetice trebuie să se desfășoare 
— ca să folosesc o expresie din si
derurgie — în ..foc continuu". Din 
nou. la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceausescu 
a pus în fata organizațiilor de 
partid, a consiliilor oamenilor mun
cii. a tuturor colectivelor de între
prinderi, sarcina de a acționa cu 
toată răspunderea pentru reducerea 
continuă a consumurilor de energie 
și combustibil. Aveam deci datoria

Reluarea dialogului cu activul de 
partid s-a dovedit, asa cum aveam 
să ne convingem, cit se poate de 
bine venită. De la dezbaterea din 
primăvară, orientată in cea mai 
mare măsură pe introducerea unui 
spirit autentic 
trecut la una 
gură, vizînd. 
organizatorice .. ___ _ __
calitativ, precum si măsuri de natu
ră politico-organizatorică. Este vorba 
de organizarea rațională a schimbu
rilor pentru evitarea consumului 
.mare de energie în orele de virf de 
sarcină, modificarea de 
pentru realizarea unor 
mat reduse. îmbunătățirea prin pro
iectare a reperelor și operațiilor 
„energofage", compararea consumu
rilor proprii ale întreprinderii cu 
cele ale unitătilqr de profil cu cele 

introducerea

de gospodărire, s-a 
de mai mare anver- 

deopotrivă. elemente 
si tehnice de ordin

tehnologii 
consumuri

mai bune realizări.
unui „raport lunar" in toate organi
zațiile de bază asupra consumurilor 
energetice realizate la fiecare loc de 
muncă, [ar posibilitățile de economi
sire, în această viziune mai cuprinză
toare, au fost relevate pe larg de acti
vul comitetului de partid. Transcriem, 
pe scurt, citeva. Comunistul Constan
tin Cetățeanu din secția cazangerie 
a subliniat că Întreprinderea a do- 
bîndit o experiență pozitivă In or
ganizarea rațională în unele sec
ții a schimburilor pentru redu-

cerea la maximum a consumurilor 
de energie electrică in orele de virf 
de sarcină si a cerut ca această ex
periență să fie generalizată în spe
cial in sectoarele calde, mari consu
matoare de energie. Tovarășul Du
mitru Pătrulescu s-a referit la ne
cesitatea folosirii la operațiile de 
încărcare si descărcare a utilajelor 
mici consumatoare de energie — 
autostivuitoarele — si evitării utili
zării unor macarale mari si a altor 
utilaje neadecvate acestui scop. Un 
alt’ comunist, inginerul Constantin 
Neamțu. a cerut să se studieze posi
bilitatea folosirii compresoarclor 
pină la capacitatea de 6 atmosfere, 
iar atunci cind această capacitate 
este depășită — si se întimplă ade
seori acest lucru — să se ia imediat 
măsuri pentru scoaterea lor din Jonc
țiune. Consumurile peste 6 atmosfe
re sint consumuri neraționale. care 
indică o proastă folosire a acestor 
utilaje. O altă măsură eficientă, 
opinat comunistul Dan Fiera. ar 
aplicarea unei 
adecvate pentru 
industriale în secția 
recuperarea căldurii 
care.

Nu ne-am propus.
merăm in amănunt toate problemele 
dezbătute, toate propunerile ce s-au 
.făcut in plenara activului de partid 
din această unitate. Ceea ce vrem 
să relevăm este faptul că această 
nouă analiză a abordat cu mai mul
tă profunzime problemele reducerii 
consumurilor energetice, stabilind o 
strategie de acțiune mult mai cu
prinzătoare pentru oerioada care a 
mai rămas din acest an si pentru 
anul 1986. Și că atunci cind orga
nele și organizațiile de partid «plică 
întocmai indicațiile date de condu
cerea partidului — de a examina si 
reexamina permanent, ori de cite 
ori e nevoie, problema consumurilor 
energetice — resursele de econo
misire sint nelimitate. Ca si capaci
tatea oamenilor, a comuniștilor de a 
găsi soluții atunci cînd sînt orientați 
sure asemenea cerințe de mare în
semnătate oentru dezvoltarea eco
nomiei naționale.

a 
fi 

soluții tehnologice 
recircularea apei 

cazan serie si 
In sectorul zin-

firește, sâ enu-

ConstanUn PRIESCU 
Ion STÂNCI U

Din noua arhitectură a municipiului 
Satu Mare
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Odihnă și cură balneară 
prin oficiile județene 

de turism
Agențiile și filialele oficiilor 

județene de turism și ale Între
prinderii de turism, hoteluri șl 
restaurante București oferă in 
această perioadă locuri pentru 
odihnă și cură balneară in toate 
stațiunile balneoclimaterice.

Durâta perioadei de ședere și 
data plecării in stațiuni poate 
fi stabilită de solicitanți.

Se acordă reducere de 
la sută de Ia. tarifele de 
și masă și 25 la sută la 
portul pe calea ferată.

Stațiunile oferă condiții exce
lente de cazare și masă și or
ganizează atractive manifestări 
cultural-artistice și de agrement.

Tratamentul balnear este asi
gurat de personal medical cu 
înaltă calificare.

Informații și rețineri de locuri 
— la toate oficiile Județene de 
turism și I.T.H.R. București.

20—40 
cazare 
trans-

llustratâ din frumoasa stațiune Durau

Există Instituții a căror menire 
este aceea de a sta la dispoziția ce
tățeanului, de a-i servi interesele. 
Or, nu o dată, in antecamera cite 
unui președinte sau vicepreședinte 
de consiliu popular, a vreunui di
rector auzi secretarele răspunzind 
solicitărilor (telefonice sau perso
nale) : „Nu se poate 1 Este într-o 
ședință 1“ Sau : „Tovarășul e plecat 
la o ședință și nu se știe cind re
vine". In fața acestor argumente 
imbatabile nu-ți rămine altceva de 
făcut decît să te retragi.

Cit de necesară este prezența în 
ședințe a unor factori de răspundere 
și de decizie, a căror prezență pe 
teren, în unități, la dispoziția publi
cului este cu mult mai utilă ? Nu 
anticipăm răspunsul. Amintim însă 
o cerință exprimată și la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., de a se 
îmbunătăți stilul de muncă al cadre
lor de conducere, de a se muta cen
trul de greutate acolo unde se de
cid, cu adevărat, lucrurile, la fața 
locului, în mijlocul oamenilor. Iată 
ce a rezultat dintr-o investigație în
treprinsă in mai multe instituții din 
Galați a căror activitate este desti
nată servirii populației.

După principiul : „Ziua 
bună (de muncă) se cunoaș
te de dimineață". In munici" 
piul Galați, în urma unei indicații a 
secretariatului comitetului județean 
de partid, cadrele de conducere ale 
consiliului popular municipal, ale 
direcției comerciale, ale cooperației 
meșteșugărești și ale tuturor sec
toarelor de activitate cu publicul iși 
încep ziua de muncă pe teren. Nu 
în birou, nu in ședințe, ci în piețe, 
în magazine, in unitățile de preș- 
tări-servicii. Rezultatul acestei să
nătoase .practici ? Pozitiv. Tovarășa 
Victoria Popescu, prim-vicepreședin- 
te al consiliului popular municipal, 
ne spunea că acest contact matinal 
cu terenul este extrem de folositor. 
„Desigur, scopul urmărit este con
trolul activității în diferite domenii. 
Dar discutînd cu oamenii întîlniți pe 
stradă sau la cumpărături afli foar
te multe lucruri interesante și utile 
pentru munca noastră. Căci ce mij
loc de informare poate fi mai bun 
decit opinia directă a cetățenilor ?“.

Prezența la fața locului a facto
rului de decizie înseamnă nu nu
mai o bună informare, o bună cu
noaștere a realităților, ci in cele 
mai multe cazuri și o soluționare 
promptă a problemelor. Astfel, to
varășul Bucur Bloancă, directorul 
direcției comerciale a județului, ne 
spune că fiecare membru al condu
cerii trece zilnic, în primele ore ale 
dimineții, prin circa șapte unitătl 
comerciale. „Aceasta ne dă posibili
tatea să soluționăm operativ — nu 
pe calea greoaie a hîrtiilor, a adre
selor, a telefoanelor — unele pro
bleme de repartizare echitabilă a

fondului de marfă, de evaluare mai 
corectă a cantităților existente in 
depozitele cu ridicata etc".

Președintele uniunii județene a 
cooperativelor meșteșugărești, tova
rășul Nicolae Mocanu, ne demon
strează și el, prin cifre, efectul be
nefic al acțiunilor de îndrumare și 
control efectuate zilnic, direct, la 
fața locului, de întreaga conducere a 
uniunii : a scăzut față de anul tre
cut cu aproape 40 la sută numărul 
scrisorilor și reclamațiilor ; s-a re
dus cu peste o sută numărul cetățe
nilor veniți îr> audiență.

Sînt opinii și fapte care pledează

a-i căuta. înarmați cu multă răbda
re. pe unii factori tie răspundere din 
Galați. Și chiar am avut nevoie de 
răbdare : unul din directorii cu care 
am stat de vorbă tocmai ieșea din- 
tr-o ședință și se îndrepta... către 
alta'. Un altul a așteptat aproape o 
dimineață pe cineva care se afla în
tr-o... ședință. (Desigur, o „operati
vă".) Dacă cineva ar calcula retri
buțiile celor adunați, uneori fără o 
justificare temeinică, in astfel de 
„operative", ar rămine uimit cit de 
mult costă ele. Și nu numai in bani, 
după cum vom vedea din opiniile 
consemnate mai jos.

întreprinderea județeană de gos
podărie comunală și locativă este 
aceea de care depind buna Între
ținere a fondului locativ, aprovizio
narea cu apă și agent termic, cură
țenia și salubritatea orașului. Ex
plicabil de ce pe tov'arășul Costică 
Constantin, directorul acestei im
portante unități, l-am găsit foarte 
greu, „Jumătate din timp, precizez, 
nu din cele 8 ore regulamentare, 
mi-i petrec prjntre oameni. Orașul 
s-a mărit la peste 300 000 de locui
tori. s-a extins, iar noi trebuie să 
ținem pasul cu cerințele. Pină la ora 
12 caut șă cuprind cit mai multe

Conlucrarea directă cu cetățenii, 
în folosul cetățenilor

9 Eficiența incontestabilă a cunoașterii directe a rea
lității • Cît costă timpul consumat de unii directori în... 
„operative" O Dialogul despre inutilitatea unor șe

dințe, întrerupte de... ședințe

in favoarea unui stil de muncă efi
cient, care are în vedere contactul 
direct cu cetățenii al factorilor de 
decizie din domeniile de interes pu
blic, stabilirea unor relații nemijlo
cite intre organizatorii și beneficia
rii serviciilor publice. Cu alte cu
vinte, este necesar ca în organiza
rea timpului de muncă al celor ce 
lucrează în sectoarele de interes pu
blic, accentul să cadă pe activitatea 
de teren, in mijlocul oamenilor. 
Chiar dacă ședințe se mai țin. Și 
chiar dacă ele'nu sînt convocate la 
prima oră...

Nesecat este izvorul de 
inspirație al organizatori
lor de... ședințe. Interlocutorii 
noștri, oameni foarte ocupați, foarte 
șolicitați, s-au dovedit preocupați 
de perfecționarea muncii lor, in 
funcție de cerințele unei activități 
tot mai dinamice, in care deciziile 
trebuie luate prompt, în care orele, 
ba chiar minutele iși sporesc con
tinuu... prețul. (Fără glumă, costul 
unei ore irosite crește cu cit postul 
celui sustras de la activitățile cu
rente este mai sus-pus). Am început

_— Nu pot spune că ședințele nu 
sint necesare, ne spunea tovarășul 
Constantin loan, președintele uniu
nii județene a cooperativelor de pro
ducție, achiziții și desfacere a măr
furilor. Cu o condiție: să fie bine 
organizate, Iar participanții să fie 
bine pregătiți. Avem 60 de pre
ședinți în comune și am constatat 
că decît să-i chemăm pe toți la 
Galați pentru o analiză a muncii sau 
transmiterea de sarcini noi, e mai 
economicos să ne ducem noi la 'ei : 
organizăm mtîlnlri pe zone. Fiind 
mai puțini, dialogul e mai apropiat 
și mai fertil. Sînt însă ședințe la 
care sîntem chemați, pentru că în 
prea multe împrejurări se pretinde 
o reprezentare la nivel de președin
te sau director. Eu, de pildă, sint 
membru intr-un șir de comitete și 
comisii. Noroc că nu sint toate 
active. Altminteri nu mi-ar mai 
rămine timp deloc pentru mun
ca de care răspund. Uneori sint 
chemat urgent la cite o ședință al 
cărei scop nu-mi este comunicat. Și 
atunci mă pregătesc pentru orice 
eventualitate. îi pun pe foc pe co
laboratori să întocmească situații, să 
adune date, ca să constat ulterior că 
doar o mică parte îmi sint, cu ade
vărat, utile.

cartiere. Stau de vorbă cu membrii 
comitetelor asociațiilor de locatari, 
controlez activitatea unităților din 
subordine. Nu-mi place să dau sar
cini In ședințe sau prin telefon. Pre
fer sâ văd fața omului cu care vor
besc, să aud și părerea lui. Consi
der că îndrumarea și controlul la 
fața locului sînt esențiale in între
prinderea noastră. Sigur, numărul 
ședințelor este incă mare. Căci nu 
e zi să nu fiu solicitat, Întreprin
derea noastră, prin specificul ei, 
fiind subordonată șî județului, și 
municipiului. De aceea, uneori «uit» 
să mă duc la unele...".

Direcția comercială județeană este 
un fel de „stat major" al circulației 
mărfurilor dinspre producător sau 
depozitele proprii spre magazine. 
Problemele curente se cer de aceea 
soluționate cu operativitate, fără a 
pierde din vedere perspectiva. Și 
aici timpul este prețios, mai ales 
pentru factorii de decizie. „Totuși, 
nu ar corespunde realității afirma
ția că, in calitatea pe care o am. nu 
mi ee mai întimplă să am sentimen
tul că am nimerit greșit in cite o 
consfătuire sau alt gen de întrunire 
«de șefi» la care sînt convocat — 
ne spune directorul direcției co

merciale. Uneori iau cu mine lu
crări pe care le citesc, pun rezolu
ții, formulez, liste de probleme, așa 
că timpul nu este in totalitate pier
dut. Dar, din păcate, ca să ajungi 
la o astfel de ședință, unde ești 
simplu spectator, lași baltă o acțiune 
aflată în curs și de a cărei bună 
desfășurare răspunzi direct".

Implicații în buna organi
zare a audiențelor. u con" 
siliul popular al municipiului, insti
tuție, prin definiție, pusă la dispo
ziția cetățeanului, acestuia i se în
timplă să piardă timp tocmai dato
rită unor ședințe in care, fără în
doială, se discută despre căile de 
mâi bună satisfacere a nevoilor 
sale. Mai intîi o precizare : în acest 
an au fost primiți in audiență la 
consiliul popular aproape 2 600 de 
cetățeni ; cei mai mulți — 845 — la 
primul vicepreședinte. De asemenea, 
se cuvine subliniat faptul că ele au 
loc, de regulă, in ziua afișată și la 
persoana programată. Nu întotdeau
na, însă, și la ora înscrisă pe ușă. 
De ce ? Una din cauze — ședințele. 
Chiar dacă abaterile de la punctuali
tate nu sint mari, ele totuși înseam
nă consum de timp. De menționat și 
faptul că din 8 tovarăși, care acordă 
audiente, cinci primesc numai dimi
neața, începind de la ora 9. Dacă 
lucrezi dimineața nu-ți rămine alt
ceva de făcut decît să te învoiești 
sau să-ți iei o zi din concediu. Să 
mai notăm că răsfoind registrele de 
audiențe constați că, deși in majori
tatea cazurilor s-a respectat progra
mul afișat, mai sint și săptămini In 
care, pentru audiențe, după luni ur
mează... vineri...

...Nu am căutat. In spațiul acestor 
rinduri, o definiție a formulei opti
me de organizare a muncii factorilor 
de răspundere din domeniile de in
teres public. Singurul lucru pe care 
ținem să-l subliniem este acela că, 
potrivit indicațiilor date de condu
cerea partidului, este posibilă și ne
cesară o perfecționare a stilului de 
muncă al cadrelor cu funcții de răs
pundere din acest sector, în sensul 
lărgirii contactului direct cu cetățe
nii. Și nu numai la Galați. Locul 
investigației este absolut întîmplă- 
tor. Avem convingerea că oriunde 
am fi intreprins-o, opiniile exprima
te, situațiile constatate ar fi fost 
dacă nu identice, cel puțin asemă
nătoare.

Cit despre „utilitatea" excesului 
de ședințe este de ajuns, credem, 
să arătăm că, datorită unei măsuri 
luate în timpul campaniei agricole 
nu s-a ținut nici una. Ceea ce nu 
a dus la stagnarea lucrărilor, dim
potrivă : măsurile au fost stabilite 
„din mers", la fața locului.

Concluzia se impune, credem, de 
la sine.

Rodica SERBAN

Fapte, inițiative, preocupări
S DIN JUDEȚELE ȚĂRII ! □

BRAȘOV

„Acțiunea 1000000“
Deși piscurile Bu- 

cegilor și Pietrei Cra
iului sint acoperite cu 
zăpadă, activitatea pe 
ogoarele cooperativei 
agricole Vulcan, din 
Cîmpia Bîrsei, nu în
cetează nici o zi. Pe 
tarlalele din dreapta și 
stingă apelor Bîrsei, 
numeroși oameni și 
puternice mijloace me
canice acționează cu 
toată energia pentru 
efectuarea uneia din
cele mai importante 
lucrări care condițio
nează obținerea unor 
recolte sporite în anul 
ce vine : fertilizarea
suprafețelor ce ur
mează să primească 
sămînța la primăvară. 
Spre cele două tarla
le se îndreaptă, de di
mineața pină seara, 
tractoare și atelaje în
cărcate cu îngrășă
minte organice.

— în ce ne privește 
— ne spune loan Buj- 
goi, președintele coo
perativei agricole — 
noi ne-am convins de 
valoarea îngrășămin
telor organice din pro
prie experiență. Cu 
ani în urmă, cînd nu 
dădeam ogoarelor gu
noi de grajd sau le dă
deam 
abia 
ceva 
20 000

cu zgircenie, 
dacă obțineam 
mai mult de 
kilograme car

tofi și 3 000 kilograme 
griu la hectar. Anul
acesta, cînd am Incor
porat pe toate cele 290 
hectare cultivate cu
cartofi cite 40 de tone 
Îngrășăminte organice 
la hectar, am obținut 
o recoltă de 46 000 kg 
cartofi și 4 700 kg griu. 
Atit Ia griu, cît și la 
cartofi am realizat cea 
mai mare producție 
cunoscută vreodată la
noi. La orz și sfecla 
de zahăr, producțiile 
obținute au ,fost de 
5 000 și, respectiv, 
33 000 kilograme la 
hectar.

Datele furnizate de 
președintele unității a- 
rată că începind din 
septembrie s-au trans
portat pe cîmp 5 000 
tone îngrășăminte or
ganice, din care ju
mătate sînt de pe 
acum Incorporate în 
sol, iar restul se află 
in platforme. Acțiu
nea-se găsește însăjin 
plină desfășurare.

— Puțini cunosc fap
tul — ne explica la 
rindul său Stelian Ioa
na. primarul comunei 
— că noi nu ne asigu
răm pe plan local de
cit jumătate din tota
lul de îngrășăminte de 
care avem nevoie. 
Cealaltă jumătate o 
procurăm, cu mari 
eforturi, din afara co
munei.

Desigur, acest în-

grășămint nu este ofe
rit cooperatorilor din 
Vulcan „pe tavă". Ei 
sint aceia care trebuie 
să se deplaseze in uni
tățile respective, pen
tru ca să-1 adune șl 
apoi să-1 transporte, 
problemă care nu este 
deloc simplă. Dar a- 
ceste eforturi Ie sint 
răsplătite cu prisosin
ță prin recoltele obți
nute. prin veniturile 
realizate.

Imaginea din comu
na Vulcan am reîntil- 
nit-o în aceste zile și 
in celelalte sate și uni
tăți agricole brașove
ne. Din inițiativa Co
mitetului județean de 
partid Brașov. în agri
cultura județului se 
desfășoară o acțiune 
prin care se urmăreș
te sporirea mai accen
tuată a gradului de 
fertilitate a solului și 
obținerea în anul vii
tor a unor recolte su
perioare de cereale; 
plante tehnice și fura
jere, legume și altele. 
Această acțiune iși 
propune ca pină la 
declanșarea însămin- 
țărilor din primăvara 
anului viitor să fie 
transportate pe cîmp 
și incorporate în sol 
1 000 000 de tone de în
grășăminte organice. O 
cifră record, pentru 
producții record 1

Cunoscută sub 
genericul „Acțiunea 
1 000 000", aceasta a 
pus în mișcare toate 
forțele agriculturii ju
dețului. în marea ma
joritate a unităților a- 
gricole se acționează 
ou răspundere pentru 
identificarea și pu
nerea in valoare a tu
turor resurselor de 
îngrășăminte organice 
indiferent sub forma 
în care se găsesc ele, 
ca și a mijloacelor de 
transport și fertiliza
re. Așa se explică și 
faptul că pină la a- 
ceastă dată s-au 
transportat in cimp 
mai bine de 300 000 
tone de îngrășăminte 
organice, dintre caro 
o mare parte au fost 
încorporate in sol cu 
prilejul arăturilor de 
toamnă. Și dacă e să 
dăm și alte exemple 
privind răspunderea 
cu care se acționează 
în unitățile agricole, 
în afară de cele la 
care ne-am referit la 
începutul acestor în
semnări, atunci este 
demn de reținut exem
plul I.A.S. Rupea, uni
tate cu un sol foarte 
frămintat și sărac. La 
început, conducerea 
unității și-a propus să 
transporte în cimp, 
pină la finele acestui 
an, 20 000 tone îngră
șăminte. Organizind

exemplar această ac
țiune, prin folosirea 
tuturor mijloacelor 
mecanice și a atelaje
lor aflate în dotarea 
fermelor, lucrătorii a- 
cestei unități au reu
șit să realizeze ceea ce 
și-au propus încă de 
pe acum. în aceste 
condiții, ei și-au su
plimentat angajamen
tul pe acest an cu încă 
5 000 tone. în plus, 
și-au propus să mai 
transporte în cîmp 
pină la declanșarea 
campaniei de primă
vară încă 20 000 tone 
de îngrășăminte orga
nice, cantități care 
n-au fost transportate 
intr-un asemenea in
terval niciodată de cînd 
există întreprinderea. 
Rezultate bune în a- 
ceastă acțiune au ob
ținut și alte unități 
agricole, cum sînt cele' 
din Prejmer. Codlea. 
Ghimbav. Este un 
semn bun că toate a- 
ceste unități reînvie o 
tradiție valoroasă pe 
aceste meleaguri, la 
care s-a renunțat o 
vreme, și anume ca 
îngrășămintele orga- 

■nice să fie transporta
te mai întîi în plat
forme la capătul tar
lalelor, unde sînt lă
sate să fermenteze. De 
asemenea, a devenit 
o practică pentru nu
meroase unități să a- 
dune cu grijă în bazi
ne speciale mustul de 
animale, pe care-1 
transportă apoi pe 
cimp, fertilizînd atit 
ogoarele, cît și pășu
nile și fînețele. Buni 
gospodari s-au dove
dit în această acțiune 
și cooperatorii din 
unitățile din Hălchiu 
și Stupini, care, ne- 
avînd surse îndestulă
toare de îngrășăminte 
organice, și-au procu
rat cantitățile necesare 
de la îngrășătoria de 
taurine Bod. Lăudabil 
este și exemplul unei 
unități cooperatiste 
modeste, cea din Ti- 
cuș, care, pentru a-și 
acoperi necesarul de 
îngrășăminte organice, 
a adunat cu grijă 
chiar și acele îngrășă
minte care au rezultat 
din taberele de vară 
ale animalelor.

Atenția de care se 
bucură „Acțiunea 

'1 000 000“ în rîndul 
cooperatorilor, lucră
torilor din I.A.S. și al 
mecanizatorilor brașo
veni se desprinde și 
din faptul că. pe zi ce 
trece, cantitățile de 
îngrășăminte trans
portate pe cîmp se ăflă 
în continuă creștere.
Nicolae MOCANU 
corespondentul 
„Scinteii"

A învăța, a crea, 
a trăi intens
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O perdea largă, albă, 
brodată cu migală, 
drapează doi dintre 
pereți. Velințe mari, 
din lină albă, moale ca 
jindul, acoperă puțina 
mobilă. Pe această 
ninsoare caldă se de
senează cu delicatețe 
planta ornamentală, 
înaltă pină in tavan, 
și se distinge mai bine, 
pe perete, ca pe un 
orizont ce te atrage 
mereu, biblioteca. Par
că pentru a spori sub
tilitatea unui spațiu 
aerat de dragul stu
diului, eliberat pen
tru zborul ideilor, 
cele mai multe com
partimente ale biblio
tecii sint închise. La 
vedere se- află doar 
citeva volume : „Is
toria literaturii româ
ne de la origini pină 
în prezent". „Manual 
pentru deservirea ge
neratoarelor cu abur", 
„Ghid de depanare 
pentru locomotive
le diesel-hidraulice"... 
Lucrarea de doctorat 
nu li s-a alăturat. Este 
adusă, la cerere in
sistentă.

— De ce v-ați in- 
scris la> doctorat 2

— De frica ruperii 
de meserie. De frica 
ruperii de studiu.

Plecarea actualului 
inginer Mihai Marcu 
la învățătură s-a făcut 
în primii ani ai acce
sului celor săraci spre 
școlile înalte, de unde 
și oarecare reținere în 
familie. Patru clase, 
șapte clase, opt clase, 
una de „medie-tehni- 
că", una de profesio
nală — cite etape, ati- 
tea peripeții, incepînd 
cu îndepărtarea 
tinuă de casă șt 
minind cu neconcor- 
danțe intre intențiile 
inițiale si finale ale 
celor care administrau 
respectivele unități de 
învățămint. In sfir- 
șit, părea să se iveas
că un țărm al certi
tudinii : la Brașov se 
înființa o nouă școală 
profesională „C.F.R.", 
prin care putea ob- 
tine calificarea visa-

tă : lăcătuș specializat 
in locomotive cu abur!

A reușit să se în
scrie și... a început să 
zidească școala. De 
aici, incepea „progra
ma analitică", de la 
edificarea clădirilor in 
care avea să fie pre
dată. Elevii au parti
cipat la înălțarea lor 
și s-au înălțat pe' ei 
înșiși, invățind alfa
betul muncii, efortu
lui, inerente progresu
lui spre care năzuiau 
și spre care se sim
țeau chemați.

— In această peri
oadă, in care puteați 
fi mulțumit de apro
pierea de scopul pro
pus, v-ați înscris să 
urmați — concomi
tent ! — și liceul, a- 
proape forțind regle
mentările pe atunci in 
vigoare. Nu era obo
sitor 2 Ziua la profe
sională, seara la... 
„seral" 2

— In recreații re
nunțam la joacă și tră
geam un pui de somn 
Tu capul pe pupitru. 
Eram mai mulți în si
tuația asta și profeso
rii de la liceu ne în
țelegeau ; rotau pro
gramul astfel incit să 
nu rămînă doar anu
mite materii in orele 
maximei oboseli...

— N-a existat, nici 
de a 

ju- 
mai 
șco-

con- 
ter-

un pic, tentația 
promova mai cu 
mătate de efort, 
cu „stratageme" 
lărești 2

— Puține lucruri mă 
Irită ca motivația pe 
care o aud la unii ti
neri, care Iși descriu 
studiile cu cuvintele : 
„îmi fac eu rost de 
-adeverință de băiat 
deștept»". Oare asta 
ințeleg el din menirea 
invățămîntului 2 Să 
obțină un certificat 2

— Dar dumneavoas
tră, de ce v-ați mai 
înscris și la facultate2 
Deveniseți ce 
rit...

— ...Lăcătuș 
comotive cu 
Dar nici n-am 
bine munca 
început să apară noile 
tipuri de locomotive.

ați do-

de lo- 
abur ! 

început 
Si au

Se deschidea o lume 
nouă in meseria noas
tră. Și ea chema la 
noi cunoașteri.

— Cind si cum v-ați 
hotărit să deveniți 
doctorand 2

— Conduceam sec
torul de întreținere a 
locomotivelor diesel- 
hidraulice de la De
poul Brasov. Uzina 
constructoare — „23
August" — organiza 
intîlniri lunare cu a- 
ceia care le exploatau, 
cerîndu-ne părerea. 
Orice propunere inge
nioasă devenea, pină 
la intîlnirea viitoare, 
îmbunătățire reală. 
Astă m-a încurajat 
enorm să studiez, să 
aprofundez și să fac 
tot mai multe propu
neri. Pină ce, intr-o 
zi, un inginer mai in 
virstă m-a luat de o 
parte si mi-a spus : 
„Tinere, din ideile pe 
care le-ai dat aici ar 
fi trebuit să trăiești 
zece ani". M-am spe
riat.

— De ce ?
— Pentru că mi se 

sugera să trăiesc de 
zece sau de douăzeci 
de ori mai încet. Adi
că mai puțin. Asta in 
vreme ce progresul 
tehnic avansează cu 
viteză formidabilă.

Răsfoiesc lucrarea de 
doctorat. Cele peste o 
sută de file constituie 
o sinteză a celor mai 
noi soluții pentru 
tracțiunea feroviară. 
Introducerea lor 
practică ar echivala 
saltul realizat de 
locomotiva cu abur 
locomotiva diesel.

Din noianul de cal
cule și scheme, criptice 
pentru nespecialist, 
din roiurile de calcule 
Impenetrabile pentru 
neavizat, se profilează 
imaginea unui alpinist 
neostenit pe drumurile 
minții, fruntea mereu 
înclinată spre țărina 
albă presărată cu slo
ve. Trăind prin ele, 
trăind pentru ele, de 
zece ori, de nenumă
rate ori. mai repede, 
mai mult.

Sercjiu ANDON
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Promptitudine și răspundere în onorarea Aceiași oameni, dar alte rezultate, net superioare!
comenzilor prioritare

Intr-un telex sosit, recent, pe adre
sa întreprinderii de ai mături indus
triale din fontă si otel Zalău se aduc 
mulțumiri pentru promptitudinea cu 
care au fost livrate reperele necesar 
re instalațiilor de alimentare cu gaze 
deja Întreprinderea electrocentrale 
Turceni. solicitindu-se. totodată, in
troducerea in fabricație și livrarea 
cit mai urgentă a unui alt set de su
pape de siguranță.

E vorba, cumva, de onorarea 
obligații restante ?
Nu. sintem in grafic cu livră- 
dar in cazul de fată avem de-,a 
cu o ..comandă directă", care

unei

dinea livrărilor, este suficient să 
spun că nu înregistrăm restante la 
nici un sortiment din planul produc
ției fizice și față de nici unu) dintre 
beneficiari.
obiectivele prioritare 
peste plan numeroase 
gente.

Ilustrative ni se par 
citeva cifre : in 11 luni, produefia- 
marfâ obținută peste prevederile pla
nului se ridică la aproape 41 mili
oane lei. depășirile la producția fizi
că materializindu-se in realizarea a 
128 000 armături din fontă, 24 000 ar
mături din otel. 3 200 tone otel brut, 
900 tone piese din fontă. 250 tone

Dimpotrivă. pentru 
am executat 
comenzi ur-
în acest sens

La întreprinderea 
de armături industriale 

din fontă și oțel Zalău

ceilalți
obiecti- 
be.nefi-

rile, 
face 
trebuie onorată intr-un time foarte 
scurt, ne spune Teodor Turcaș. in
ginerul-șef cu pregătirea fabricației 
din intreprindere. Este una din co
menzile urgente destinate înfăptuirii 
programelor speciale, prioritare ale- 
economiei noastre naționale, care de 
altfel a si fost lansată in fabricație. 
Pentru toate aceste comenzi an> în
tocmit un grafic al urgentelor, prin 
care li se dă prioritate față de co
menzile de ordin generai. Nu e 
deloc simplu să realizăm acest lucru, 
dar buna pregătire și organizare a 
producției asigură o flexibilitate spo
rită fluxurilor tehnologice, sarcini
le suplimentare fiind preluate din 
mers, fără repercusiuni asupra înca
drării în termenele de livrare a ar
măturilor prevăzute pentru 
beneficiari.

Practic, in graficul privind 
vele prioritare se precizează
ciarii. produsele si eșalonările livră
rilor. Printre unitățile beneficare se 
numără centralele electrice de ia 
Turceni. Rovinari. Cernavodă. Doi- 
cești. combinatele chimice de la Dro- 
beta Turnu-Severin. Borzești etc. 
sau diferite întreprinderi din indus
tria extractivă. Numai pentru Trus
tul antrepriză de nuclearomontai 
București, unul din constructorii
Centralei nuclearoejectrice de la Cer
navodă. au fost livrate pină în pre
zent in jur de 2 000 armături și su
pape de siguranță ..în sistem de ca
litate". cu recepție la fata locului. Și 
trebuie spus că toate aceste armături 
speciale presupun o mare răspunde
re în execuție. „Istoria" fiecărei su
pape de siguranță este cunoscută cu 
o precizie matematică. Fiecare reper 
are o fisă de urmărire, de la intra
rea materialului în fabricație oină la 
ieșirea produsului finit.

— Colaborăm foarte bine cu Între
prinderea de armături industriale din 
Zalău — apreciază tovarășul Con
stantin Georgescu, director adjunct 
al Antreprinzei de nuclearomontai 
București. Fiind vorba de armături 
speciale, asimilarea, introducerea in 
fabricație si execuția lor s-au reali
zat în etape. Repet, sintem mulțu
miți atit de promptitudinea cu wire 
se efectuează livrările, cit si de ca
litatea produselor. • care s-au com
portat. foarte bine la toate probele 
de încercare.

De altfel, date fiind condițiile de 
calitate pe care trebuie să le întru
nească produsele destinate obiective
lor energetice, din industria chimi
că. petrochimică ș.a... întreprinderea 
de armături industriale din Zalău are 
nominalizați muncitori si specialiști 
care verifică, la fața locului, com
portarea produselor livrate. Acești 
specialiști, fie ,că sint muncitori sau 
ingineri, se deplasează periodic la 
Turceni. Anina. Rovinari. Bor
zești etc. In același timp, au fost în
cheiate contracte cu asistentă tehnică 
si service, eventualele neaiutisuri 
fiind înlăturate acolo. Ia obiectivele 
aflate în cohstructie sau in func
țiune.

— Sintem pe deplin conștient! că 
punerea grabnică în funcțiune, pre
cum si buna exploatare a utilaielor 
din cadrul importantelor obiective 
energetice, cerință de prim or
din formulată de tovarășul 
Nicolae Ceausescu si la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R.. depinde 
într-o mare măsură de promptitudi
nea executării și livrării de către co
lectivul nostru ă dispozitivelor des
tinate transportului, depozitării sau 
distribuirii fluidelor, respectiv a ar
măturilor din fontă si otel — ne spu
ne tovarășul loan Păscută, secreta
rul comitetului de partid din între
prindere. Ca atare, luăm permanent 
măsuri pentru înnoirea si moderni
zarea produselor. în deplin consens 
cu diversificarea 
de instalații, cu 
rilor noștri. Cit

piese din oțel «1 300 tone piese
forjate.

— Toate aceste realizări — ne spune 
Vasile Ruzici, inginerul-șef al intre
prinderii — 
într-o bună 
îndeplinirea 
din primele 
așa cum s-a 
dunarea generală a oamenilor mun
cii. Planul la producția fizică din 
anul viitor este mai mare cu 12 la su
tă. O creștere substanțială pe care o 
vom realiza în exclusivitate pe 
seama sporirii productivității muncii. 
Am dezbătut pe larg, cu întregul co
lectiv, proiectul de Lege cu privire 
la creșterea productivității muncii, 
perfeclionarea organizării si normă
rii producției si a muncii, si !n acest 
spirit vom acționa în viitor. Știind 
precis ce avem de făcut, am acțio
nat din timp pentru încheierea con
tractelor atit «cu beneficiarii interni, 
cit. și cu partenerii externi. în pre
zent. avem asigurate contracte pen
tru cea mai mare parte din produc
ția planificată. Un alt capitol se ve

se constituie, totodată, 
bază de pornire pentru 
ritmică a planului încă 
zile ale anului viitor, 

hotărit nu de mult in a-

fetă la asigurarea bazei tehnico-ma- 
teriale. Acolo unde au fost asigura
te cotele si repartițiile de materiale, 
s-au dat specificații de comenzi la 
furnizori. în aceste condiții. întrea
ga producție din semestrul I al anu
lui viitor este de pe acum nomina
lizată, defalcată pe secții și formații 
de lucru.

Din discuțiile avute cu muncitori, 
specialiști, cadre- cu munci de răs
pundere rezultă că s-au întreprins si 
se vor întreprinde in continuare o 
serie de acțiuni pentru reducerea
consumurilor energetice. încă din
acest an. de altfel, prin îmbunătă
țirea tehnologiilor de fabricație din 
sectoarele calde s-a îmbunătății 
coeficientul de scoatere a otelului si 
fontei. Ca urmare, cu același con
sum de energie se toarnă mai mul
te piese. în trimestrul I al anului 
viitor va fi finalizată o altă acțiune 
— demarată cu bune rezultate — și 
anume realizarea șarjei de otel din- 
tr-o singură încărcătură. în Ioc de 
2—3 încărcături necesare în prezent. 

. în acest sens, prin autodotare. se 
execută un laminor cu cinci caîe. De 
asemenea, continuă actiuneă" de re- 
proiectare a tehnologiilor de formare 
si miezuire. Toate acestea vizează 
realizarea producției planificate cu 
consumuri cit- mai mici de energie.

în concluzie, se poate spune că oa
menii muncii de la Întreprinderea 

z de armături Industriale din Zalău 
sint oe deplin mobilizați si depun 
zi de zi eforturi susținute oentru în
cheierea cu bune rezultate a planu
lui pe acest an. pentru pregătirea 
temeinică a producției din 1986. In 
centrul oreocuoărilor Întregului co
lectiv situîndu-se realizarea tn con
diții de înaltă calitate a produselor 
înscrise In programele orioritare, 
onorarea la termenele stabilite a 
tuturor comenzilor. Si cel mai con
vingător argument In acest sens 11 
constituie realizările de oină acum 
ale acestui harnic colectiv.

con-

ce tini ă

continuă a tipurilor 
cerințele beneficia- 
privește promptitu-

Produsele realizate de colectivul 
de oameni ai muncii /de la întreprin
derea metalurgică ..Republica" din 
Reghin sint solicitate de numeroase 
unități din industria țării. Bunăoară, 
cricurile hidraulice, axele pentru re
morci și semiremorci, tamburii de 
frină pentru autocamioane. piesele 
turnate din fontă și oțel, ca și o se
rie de alte accesorii auto sint desti
nate unităților din industria de .au
tovehicule și tractoare. Tot aici se 
fabrică depănușătorul de porumb 
pentru combina C-6-P. Nomencla
torul de fabricație al unității va fi 
insă și mai complex în anul 1'986. pri
mul an al viitorului cincinal, cînd 
se vor realiza o serie de produse noi, 
absolut necesare economiei naționale'.

Ținînd seama de sarcinile deosebit 
de mobilizatoare ce le revin in anul 
viitor, toți cei peste 4 000 de oameni 
ai muncii din întreprindere au luat 
cunoștință cu viu interes de obiecti
vele și orientările formulate la re
centa plenară a C.C. al P.C.R. și. ea 
atare, și-au intensificat, eforturile, 
au stabilit o serie de noi măsuri. în 
primul rind pentru îndeplinirea 
exemplară a prevederilor actuale de 
plan. In acest context, se cuvine sub
liniat faptul că. in II luni din acest 
an. colectivul intreprinderii a înde
plinit integral și chiar a depășit 
planul producției fizice la sortimen
tele de bază din nomenclatorul de 
fabricație.

Concomitent s-a acționat si pentru 
recuperarea restanțelor la sortimen
tele unde planul nu a putut fi în
deplinit ritmic și integral. Eficiența 
măsurilor luate ? Să ne referim la un 
ingur exemplu. După primele două 
mi din acest an. la depănușătorul 
? porumb — produs deosebit de 
mplex — se înregistra o restanță 
■ 16.8 milioane lei. Ca’urmare a 
isurilor luate, restanța a fost re
ferată și s-a realizat pină acum 
mportantă r

. Se poate 
utindeni — în 
a de accesorii 
I. de sculărie

producție suplimen- 
-» spune însă că 

turnătorii, la 
auto, în ate- 

sau la secția

cu . 
pro- 
din 

s-au 
1 784 
Pro-

Cu patrv-cinci ani In urmă. In 
sectorul zootehnic al cooperativei 
agricole „înfrățirea" din consiliul 
agroindustrial Cluj se obțineau re
zultate nesatisfăcătoare. Ing. Elena 
Usate, președintele cooperativei, 
care discutăm despre această 
blemă, ne prezintă o situație 
care rezultă că in anul 1981 
realizat, in medie, doar cite 
litri de lapte de fiecare vacă,
blema redresării activității din zo
otehnie a fost analizată atit in or
ganizația de partid, cil și in adu
narea generală a cooperatorilor. Au 
fost stabilite și cauzele': neasigura- 
rea furajelor de calitate, lipsa unor 
adăposturi corespunzătoare, indisci
plina privind respectarea programu
lui de grajd din parteae-telor mai 
mulți dintre cei ce lucrau in zooteh
nie. A fost adoptat un program de 
redresare a zootehniei. Conducerea 
cooperativei ș-a ocupat în mod deo
sebit ,de asigurarea din producție 
proprie a furajelor de calitate și in 
cantități corespunzătoare. întreține
rea vacilor după regulile stabilite a 
devenit pentru fiecare zootehnist o 
îndatorire de la care nu s-a admis 
nici un fel de abatere. Instruirea 
lor periodică, cu exemplificări din 
propria lor activitate, a devenit o 
practică permanentă, care alături de 
celelalte măsuri a început să ■ dea 
roade. S-au convins că numai prin- 
tr-o muncă perseverentă, făcută cu 
pricepere și pasiune, pot realiza 
producții bune de lapte și ciștigu- 
rile lor sint 
care o fac, 
Iată cum a 
de lapte pe 
1 784 litri ;
— 2 280 litri. 1984 
apreciază că In 1985 se va ajunge la 
peste 3 500 litri. Au crescut, în mod 
corespunzător, si livrările la fondul 
de stat.

Discutăm 
din acest 
nea, șeful 
toții Cu 
zootehn 
cooperativa agricolă

După cum ne spune inginerul, 
sectorul zootehnic este cu totul altul 
decit cel de acum 4—5 ani. Grajdu
rile au fost modernizate, in toate 
fiind introdusă apa cu nivel
stant, mulsul se face mecanic. Dacă 
înainte o parte din furaje se cum
părau, ele se realizează acum in 
întregime din producția proprie a 
cooperativei. Furajele sint de cali
tate bună, lucerna și alte plante 
bogate in unități nutritive au o 
mare pondere in hrana animalelor. 
De exemplu, in acest an ferma dis
pune de 800 tone fin. 920 tone gro
siere, 1 800 tone suculente, cantități 
suficiente pentru furajarea anima
lelor pină la sfirșitui lunii mai 1986.

ne că în preocuparea conducerii 
cooperativei agricole se află, in con
tinuare, acțiuni și măsuri care să 
conducă la dezvoltarea sectorului 
zootehnic. în anul 1986 și-au propus 
să realizeze o producție de 4 000 litri 
de la fiecare vacă furajată. Iată 
citeva din aceste preocupări : ac
centul se va pune, in continuare, 
pe furajarea rațională a animalelor, 
îmbunătățirea condițiilor de adăpos- 
tire și întreținere, ameliorarea pe 
bază de criterii științifice, îmbună
tățirea organizării muncii, perfec
ționarea pregătirii profesionale, le
garea mai strinsă a personalului din 
zootehnie de activitatea pe care o 
desfășoară, de locul de muncă, sti-

Schimbarea mentalității, creșterea răspunderii față de 
muncă, întărirea disciplinei - la baza sporirii producției 

zootehnice în unități agricole din județul Cluj

in raport de munca pe 
de rezultatele obținute, 
evoluat producția medie 
vacă furajată : 1981 — 

1982 — 1 916 litri, 1983 
3 206 litri si se

mal detaliat activitatea 
an. Inginerul Florin Sli

de fermă, ne face .mai 
cunoscut că la expoziția agro- 
„.rică din acest an a județului, 

„înfrățirea" a 
obținut patru premii I. între care 
unul pentru vaci cu lapte, gltul 
pentru rezultatele cele mai bună la 
reproducție, un altul pentru juninci 
de prăsilă.

.Factorul decisiv, cu cea mai mare 
influență pozitivă in creșterea pro
ducției de lapte, i) constituie fura
jarea rațională a vacilor. în cursul 
verii a fost organizat pășunatul 
liber, respectindu-se întocmai pro
gramul stabilit, astfel incit vacile să 
fie. bine hrănite și îngrijite. Ca 
atare, in perioada de vară au fost 
realizate producții mari de lapte. 
Acum, o dată cu trecerea la pferioada 
de stabulație, sint stabilite rații care 
conțin 0.45 unități nutritive și 50 gr 
proteine digestibile pentru un litru 
de lapte, plus cantitatea de nutre
țuri de întreținere.

Pentru sporirea producției de lapte, 
un accent deosebit s-a pus și se 
pune pe selecția animalelor. Prin 
procesul de selecție s-au eliminat 
vacile cu producții mici. S-a ajuns 
ca t.n prezent cooperativa să obțină 
vițele de prăsilă nu numai pentru 
necesarul propriu, ci 
unități. Anul acesta 
Asociației economice 
te Viștea 92 vițele 
luni, pentru prăsilă.

Pot fi obținute 
bune ? Ing. Elena

să și vindă altor 
au fosî vindute 
intercooperatis- 
in virstă de 18

Investiția de gindire

principala de modernizare

rezultate 
lisate ne

Euqen TEGEAS 
corespondentul „Scinteii

„Metalica" Oradea

La întreprinderea

diversificare

permanentă de produ- 
,.Metalica" 

cit se poate de su-

mullndu-i pe cei care obțin rezul
tate foarte bune.

Rezultate mereu mai bune de'la 
un an la altul au fost înregistrate și 
de alte unități agricole din județ. Bu
năoară. cooperativa agricolă Hue
din și-a realizat planul anuaj la 
lăute încă în luna octombrie. Șeful 
fermei, ing. Nicolae Chiș, ne spu
ne că sint condiții ca anul să 
fie încheiat cu o producție de lapte 
de peste 3 000 litri de la fiecare 
vacă furajată, iar sarcina de livrare 
a laptelui la fondul de stat să fie 
depășită cu 500 hectolitri. Și aici au 
fost luate măsuri pentru a se asi
gura cantitățile necesare de nutre
țuri. Sint puse la adăpost 1 360 tone 
de fin de cea mai bună calitate, 
2 300 tone suculente, 1 448 tone gro
siere. în toate cele 6 grajduri s-a 
asigurat apă cu nivel constant. în
tre altele, au fost realizate două fi- 
nare acoperite cu o capacitate de 
200 tone, igienizarea grajdurilor, 
practic au fost pregătite toate adă
posturile pentru iernarea animalelor 
în condiții corespunzătoare, astfel 
incit nivelul producției de lapte să 
sporească și mai mult.

De ta direcția agricolă județeană 
aflăm că in acest an realizează pro
ducții mari de lapte, fată de anul 
trecut și fată de plan, și cooperati
vele agricole Apahida, Panticeu, 
Dezmir. Mănâstireni. Someșeni. creș
terile fiind ia unele, in perioada 
de oină acum din acest an. de 600 li
tri lapte de la o vacă furajată. Au 
crescut, de asemenea, producțiile de 
lapte in fermele zootehnice ale în
treprinderilor agricole de stat Mi
hai Viteazul, /ypahida. Poiana. Pe 
ansamblul județului, fată de anul 
1982, în anul 1984 producția medie de

lapte de la o vacă furajată a cres
cut cu 537 litri in cooperativele agri
cole de producție, iar în I.A.S.afost 
mai mare cu 693. litri. In acest an, 
pe zece luni față de aceeași perioadă 
a anului trecut, producția de lapte pe 
vacă in cooperativele agricole este 
cu 204 litri mai mare, iar in unitățile 
agricole de stat — cu 270 litri. Au 
sporit astfel si livrările la fondul de 
stat, în perioada amintită livrindu-se, 
comparativ cu aceeași perioadă a 
anului anterior, cu 17 700 hectolitri 
mai mult de către cooperativele 
agricole și cu 13 500 hectolitri de 
către intreprmderile agricole de stat, 
prevederile de plan pe cele zece .luni 
fiind depășite.

Rezultatele unităților fruntașe de
monstrează marile rezerve care exis
tă in zootehnia județului în ce pri
vește sporirea producției de lapte. 
Analizele efectuate de comitetul ju
dețean de partid, consfătuirile și 
schimburile de experiență organi
zate cu lucrătorii din zootehnie au 
demonstrat că în acest sector se 
poate munci mai bine și mai efi
cient, că sint posibilități să se obțină 
rezultate superioare. Sint în județ 
cooperative agricole — Brăișor, Că- 
ianu, Țaga. Buza — care și in acest 
an au continuat să realizeze pro
ducții slabe. Cauzele sint cunoscute. 
Nu se asigură intregul necesar de 
furaje, adăposturile nu sint cores
punzătoare, se încalcă disciplina 
muncii din zootehnie. în acest sec
tor nu lucrează oameni pricepuți, 
iar specialiștii nu se ocupă de pre
gătirea lor profesională.

Neajunsurile care se manifestă în 
unele unități agricole în ce privește 
activitatea din zootehnie au fost 
analizate cu răspundere, zilele tre
cute, cu toti specialiștii din județ. 
S-a desprins concluzia că trebuie să 
se intensifice și mai mult activita
tea și preocuparea conducerilor uni
tăților, a specialiștilor pentru reali
zarea întocmai a prograrhelor de mă
suri stabilite privind asigurarea de 
către toate unitățile a întregului ne
cesar de furaje de bună calitate, 
finalizarea tuturor lucrărilor de in
vestiții. încheierea grabnică a mo
dernizării adăposturilor, întărirea 
ordinii și disciplinei, creșterea exi
genței și răspunderii pentru respec
tarea normelor tehnologice de hră- 
nire și îngrijire a animalelor, a pro
gramelor de grajd. Pentru îndepli
nirea sarcinilor stabilite de comite
tul județean de partid privind dez
voltarea mai puternică a zootehniei, 
organizațiile de partid acționează 
cu mai multă răspundere în vederea 
implicării specialiștilor, a cadrelor de 
conducere din unitățile agricole pen
tru întărirea ordinii și disciplinei in 
acest sector.

Marin OPREA
corespondentul „Scinteii’

SI
♦

a producției
Expoziția 

se de la întreprinderea 
Oradea este 
gestivă pentru potențialul tehnic al 
acestei unități, pentru hărnicia și 
priceperea muncitorilor, maiștrilor 
și inginerilor de aici. Vizitatorul 
mai puțin avizat va fi. fără îndo
ială. impresionat de diversitatea 
bunurilor de uz casnic realizate de 
unitatea orădeană. Directorul in
treprinderii. inginerul Petru Cris- 
tea. suprapune peste imaginea de 
acum un sfert de veac a unității 
chipul ei de azi. Atunci — plite 
din tuci si sobe de gătit eu lemne. 
Acum — mașini de gătit moderne 
și economicoase, accesorii metalice 
pentru confecții si marochinărie, 
casete film, vase emailate si altele, 
pentru piața internă si la export.

O remarcă : din 1965 încoace, cui 
fiecare nou cincinal, producția În
treprinderii s-a dublat, ritm care 
se preconizează si pentru .cincinalul 
următor.

— Actualul cincinal — ne spune 
directorul unității — înglobează cu 
precădere în bilanțul său realizări 
definitorii 
producției, pentru munca de crea
ție tehnică. La noi. expresia ..nu 
se poate executa" a dispărut de

mai multă vreme. Anul 1985 este 
deosebit de bogat in asimilarea de 
produse noi. ponderea acestora in 
totalul producției fiind de 65 la 
sută. Nivel ce atestă că examenul 
producției ește un examen comu
nist de conștiință, de răspundere, 
inițiativă si competentă profesio
nală. Argumente ? Dintr-un bogat 
bilanț, doar trei repere. Primul : 
cu trei ani in urmă. întreprinderii 
i se propunea să asimileze caseta 
Pentru film fotografic. Aparent, 
un produs banal. în fapt, un pro
dus extrem de pretențios, de Înaltă 
precizie. Au trebuit să fie învinse 
numeroase greutăți. Lipseau mași
nile — a fost creată o întreagă 
linie de producție. Lipseau unele 
materiale — au fost operativ 
milate. Lipsea documentația 
guroasă — a fost întocmită în 
taliu. Lipseau experiența si
noștintele — au fost treptat acu
mulate. Si au fost nu puține cazuri 
cînd. după săptămîni de eforturi 
neîntrerupte, totul a trebuit să fie 
reluat de la capăt. Desigur, mai 
sint unele lucruri de înfăptuit 'n 
privința mecanizării liniei de oro- 
ductie. dar întreprinderea a furni
zat oină acum sute de mii de. ca
sete. primind si cereri pentru ex-

psi
ri - 

de- 
cu-

pentru diversificarea

port. Intr-un cuvint. o realizare ce 
diminuează efortul valutar al tării. 
Lucrurile s-au petrecut intrucitva 
similar și cu accesoriile pentru con
fecții și marochinărie. In final n-a 
mai fost nevoie nici de licență, nici 
de utilaje din import. Și nici de 
o investiție specială. S-a dezafec
tat și lărgit o magazie. S-au 
adaptat matrițe, s-au modificat 
presele. Și este un adevărat spec
tacol să vezi cum bănuții de ala
mă decupați din benzile metalice 
ajung — după trecerea orin alte ma
șini de înaltă productivitate — crea
te și ele prin autoutilare — capse. 
Ba. m£t mult, oină si ..fărîmituri- 
le" de alamă rezultate din perfo
rare sint colectate cu grijă de buni 
gospodari orintr-un jghiab 
fiecărei orese. Capse de 
care înlocuiesc importul, 
este cu atit mai evident 
noua secție si-a atins cu i 
tate de an înainte de termen pa
rametrii proiectați. Reușita i-a în
demnat oe Specialiștii de aici la o 
continuă îmbunătățire a randamen
tului mașinilor, astfel Incit azi se 
realizează lunar o producție triplă, 
iar de la trei tipuri — cit se oro- 
ducea in 1984 —s-a ajuns la 6 ti-

> atașat 
calitate.
Meritul 
cu cit 

o iumâ-

puri de capse In 200 de variante 
coloristice. ele outindu-se aplica 
la .o gamă foarte largă de confecții, 
in ton cu linia modei. în fine, un 
ultim reper : din acest cincinal, 
întreprinderea orădeană a devenit 
si un orincipal oroducător de vase 
emailate. Și totul a pornit de la o 
simplă colaborare cu intreorinderea 
de profil din Mediaș, oentru care 
executa minere de bachelită. Am
biția si iscusința si-au spus insă 
din nou cuvințul, dovadă eleganță 
si cererea setului de vase „Gina" 
de la 3 la 7 mărimi. Și, 
tate. seturi de vase cu 
trănt.

Am consemnat numai 
realizările harnicului 
Ia întreprinderea 
Oradea. O intreprindere situată 
constant In fruntea Întrecerii socia
liste cu unitățile de orofil din tară. 
Un colectiv muncitoresc hotărit ca 
In noul an si cincinal care urmează 
să se afirme și mai puternic, prin 
orodusele sale moderne si de ca
litate. atit oe oiata internă, cit si 
la

ca o nou- 
capac fii

export.

citeva 
colectiv 

„Metalica"
din 
de

din I

Ioan LAZA
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Cînd se încrucișează
spade de hîrtie

UN FAPT CARE VORBEȘTE DE ÎNȚELEGEREA ERONATA 
A RELAȚIILOR DE COLABORARE INTRE ÎNTREPRINDERI

tamburi — muncitorii si specialiștii 
acționează eu răspundere si deplină 
angajare pentru identificarea unor 
noi rezerve interne de sporire a pro
ducției și eficientei economice, pen
tru pregătirea temeinică a prodneției 
anului viitor. a$a cum s-ă subliniat 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
Dar să dăm cuvințul faptelor.

— Deși in acest an ne-am confrun
tat cu unele greutăți in aproviziona
rea cu energie și materii prime, ne

imediat la organizarea unei linii teh
nologice speciale de montai atit a 
subansamblelor (grup valturi. colec
tor de păn-ușe. grup palpatoare). cit 
și a depănușătorului in ansamblul 
lui. Efectul ? Productivitatea muncii 
a crescut in prima etapă cu 6.7 fa 
sută, iar apoi cu 21 la sută. în mod 
asemănător s-a procedat și in turnă
torii. unde — pentru a se realiza pro
ducția planificată de piese din fon
tă și otel — au fost modernizate li

tie sint utilizate mai rațional, iar 
consumul de energie este echilibrat.

— îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de producție, ne spune mais
trul Aurel Grama, secretarul comite
tului de partid din tntreprindere.se 
datorează in egală măsură și ridică
rii nivelului de pregătire profesio
nală a lucrătorilor. Mai mult de
ci! atit. cînd a fost cazul, unii mun
citori s-au recalificat. La un moment 
dat. în întreprindere erau prea multi

■ ■

Organizarea superioară și ridicarea calificării

spune tovarășul Chirilă Sărmâșan, 
directorul întreprinderii, tot timpul 
am considerat că in primul rind tre
buie să vedem ce putem face noi 
pentru cit mai buna desfășurare a 
producției, așa cum ne-a cerut in re
petate rinduri conducerea partidului. 
Ca atare, tot timpul am acordat o 
atenție specială îmbunătățirii orga
nizării fluxurilor tehnologice, ridică-, 
rii nivelului de pregătire profesio
nală a muncitorilor, reducerii consu
murilor materiale si de energie.

Pot fi date numeroase exemple 
care să ilustreze efortul creator al. 
oamenilor muncii din întreprindere, 
strădania lor permanentă pentru so
luționarea operativă a tuturor pro
blemelor producției. Așa. de pildă, 
cind a început fabricarea depănușă
torului de porumb, productivitatea 
muncii era scăzută din cauza disper
sării operațiilor efectuate pentru fa
bricarea unor repere si. in consecin
ță. se intimpinau greutăți și in rea
lizarea producției planificate. O dată 
observat acest neajuns, s-a trecut

La întreprinderea 
metalurgică „Republica" 

din Reghin

niile automate nr. 4. 5 si 8. Totodată, 
pregătirea materialului în vederea 
șarjării (operație efectuată oină a- 
cum cu echipe proprii in fiecare tur
nătorie) a fost centralizată și încre
dințată unei singure formații conduse 
de un maistru. Avantajul : un con
trol mai riguros'asupra consumului 
de metal și diminuarea substanțială 
a rebuturilor. Bineinjeles. măsurile 
luate la sectoarele calde au vizat, cu 
precădere, diminuarea consumului de 
energie. Aici, pentru a asigura un 
consum cit mai uniform s-au întoc
mit programe speciale de lucru pe 
întreaga săptâmină. inclusiv dumini
ca. ziua liberă fiind programată — 
pe formații — în cursul săptăminii. 
In acest fel. capacitățile de produc-

lăcătuși și prea putini turnători-for- 
matori. Practic, toti muncitorii au ur
mat. de la începutul anului, cursuri 
de ridicare a calificării in cadrul în
treprinderii sau prin centrul de per
fecționare al ministerului de resort.

Buna pregătire profesională a per
sonalului muncitor asigură, totodată, 
identificarea și aplicarea unor soluții 
tehnologice noi. originale, care con
tribuie la creșterea eficienței econo
mice a producției. Astfel, un colec
tiv de 
Gorea, 
C.T.C.. 
pă. au 
și experimentări 
boseze o tehnologie de 
prin care se recuperează 
cantitate de oxid de cadmiu 
terial deficitar ... ,
te calitatea pieselor executate.

O dată cu eforturile făcute pentru 
realizarea exemplară a planului oe 
acest an. o atenție deosebită se acor
dă pregătirii temeinice, sub toate as
pectele, a producției anului viitor.

lucrători, 
tehnician 
Si Ștefan 
reușit, in

conduși de Simion 
la compartimentul 
Gabor, șef de echi- 
urma unor cercetări' 
pretențioase, să ela- 

galvanizare 
întreaga 

— ma- 
— si se imbunătățeș-

„Planul pe 1986 este 
bilizator, cu peste 
mare față de acest
Ioan Ținteșan, inginerul-șef cu pre
gătirea fabricației. Colectivul nostru 
are sarcina de a asimila in fabrica
ție o serie de produse noi. cum sint 
axele RM-23. cricurile de 19 și 20 
tone, șeile de cuplare de 18—25 tone, 
remprcile-cisternă de 6 900 litri pen
tru transportul produselor petroliere, 
benzile transportoare pentru autobe- 
toniere si altele. Avind, totodată, in 
vedere că sintem furnizori de 
turnate 
exportului 
vagoane și 
pregătirea 
Pină acum 
din cutiile 
repere și acordăm prioritate turnării 
lor. In telul acesta, peste citeva 
zile vom Începe să livrăm primele 
piese in contul producției trimestru
lui I al anului 1986. Pentru axele 
RM-23, șeile de cuplare si cricurile 
de 16—20 tone au fost realizate se
ria zero, iar la remorca-cisternă s-au 
finalizat orimele două prototipuri. La 
sectoarele calde, preocupările noas
tre au vizat, in principal, mărirea co
eficientului de scoatere, adică o uti
lizare mai rațională 
lichid. Asimilarea in' 
butucilor din fontă cu grafit nodular 
se va realiza In luna decembrie, fără 
utilizarea, ca materie primă, a fontei 
de înaltă puritate. Cum ? Prin utili
zarea materialelor șarjabile de bază. 
Efectul : eliminarea Integrală a fon
tei de înaltă puritate, costisitoare, 
ceea ce va duce la diminuarea cos
tului de producție și. implicit, a 
consumului de energie electrică".

Toate acestea sint o garanție că, 
practic, in ultimele sâptămini din a- 
cest an se va lucra in ritmul stabilit 
pentru primul trimestru al anului 
1986, așa cum. de altfel, colectivul 
s-a angajat în recenta adunare gene
rală a oamenilor muncii.

deosebit de mo-
18 la sută mai 
an. ne spunea

piese 
pentru producția destinată 

la alte întreprinderi, de 
tractoare, am și trecut la 
fabricației anului viitor, 
am executat o mare parte 
de miez necesare acestor

a oțelului 
fabricație a

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii

Se întimplă, și nu de puține ori, 
ea o intreprindere furnizoare — sâ 
spunem — de utilaje sau piese de 
schimb, din diferite motive, 'uneori 
chiar obiective, să nu-și poată înde
plini la timp sau in condițiile stabi
lite obligațiile asumate prin con
tract față de un beneficiar. zjjConse- 
cințele nu sint greu de întrevăzut. 
Beneficiarul, mtimpinind greutăți in 
activitatea productivă, insistă, în
cearcă prin toate căile să obțină ceea 
ce avea asigurat orintr-un contract 
ferm. Atitudine firească.

Dar întreprinderea 
atitudine ar trebui să 
caz î Răspunsul este 
recunoască cinstit că

' plinit obligațiile și să facă eforturi 
pentru depășirea in cel mai scurt 
timp a impasului In care se află. Si, 
de cele mai multe ori. chiar așa se 
și Întimplă — întreprinderile fur
nizoare apelînd uneori și la bene
ficiari pentru 
modalitățile ce se 
Impun pentru re
zolvarea proble
mei.

tntilnim insă 
unele situații care 
contravin flagrant 
nu numai obliga
țiilor asumate prin 
contracte, prin 
semnătură, ci și 
spiritului superi
or în care trebuie 
înțelese raportu
rile de colaborare ________ ,..........
făptuirea unor sarcini precise, terme, 
Conducerea partidului a cerut in re
petate rinduri fiecărui colectiv de 
muncă, fiecărui muncitor și specia
list, tuturor factorilor de răspundere 
să acorde cea mai mare atenție 
Îndeplinirii sarcinilor încredințate, 
să analizeze cauzele neimolinirilor, 
să recunoască cu sinceritate neajun
surile, să treacă neîntirziat la înlă
turarea lor.

Aceste ' considerații, la îndemîna 
oricui, le-am făcut pornind de la o 
situație concretă, absolut 
Dar să prezentăm datele 
ale problemei la care ne

ta ziarul nostru din 12
a.c. am
„Cum vă onorați contractele 
late ~ 
vedere 
de țevi 
privițe 
gistrate 
cantități de teavâ 
pentru punerea in 
pului nr. 8, de 209 MW, de la ter
mocentrala din Borzești. Printre al
tele, directorul fabricii de laminoare 
din cadrul intreprinderii „Republica" 
susținea că, de fapt, restanțele se 
datoresc mai mult beneficiarului (-!), 
care 
ducă 
față 
pină 
încheiase contractul respectiv.

Zilele trecute am primit la re
dacție o scrisoare din partea condu
cerii termocentralei din Borzești, 
sub semnătura tovarășului Pavai 
Constantin, directorul unității, in 
care se arată că beneficiarul nu 
dorește și nu a dorit nimic altceva, 
decit să se respecte contractul în
cheiat. standardul de calitate 3478/79. 
în ultimă instanță — se' arată în 
scrisoare — sistemul energetic na
țional este păgubit astăzi de 200 MW

furnizoare ce 
aibă în acest 
limpede. Să 

nu și-a înde-

împreună

datorită nelivrării la timp a țevilor 
contractate pentru confecționarea 
economizorului blocului nr. 8 din 
Borzești.

împreună cu factori de răspundere 
de la întreprinderea de țevi „Repu
blica" răsfoim contractul încheiat cu 
energeticienii din Borzești. Rezultă 
că. intr-adevăr, beneficiarul nu a 
emis pretenții suplimentare, că a 
cerut doar să se respecte clauza pre- 

■ văzută in contract, adică STAS-ul 
3478/79. Numai că. între timp, din 
diverse motive pe care nu le discu
tăm, conducerea fabricii de lami
noare împreună cu organele din mi
nisterele de resort au întocmit in
strucțiuni de aplicare la STAS, care 
de fapt modifică o prevedere esen
țială a acestuia, eeea ce, trebuie să 
subliniem, pentru energeticieni esta 
inacceptabil.

Deci, revenim la problemă. De ce 
tn sistemul de relații de colaborare 
între două întreprinderi, tn loc să 

se spună lucruri
lor , pe nume, 
tranșant, cu toa
tă limpezimea, 
cu toată franche
țea, intr-un cu
vint, să se spu
nă adevărul, res
pectiv dacă fur
nizorul poate să 
realizeze produ
sele la parametrii 
stabiliți initial, 
uneori se mai 

procedează „ocolit" ? De ce tn lo- 
in- 

aprecieri și răspunsuri care 
adevărului, ceea ce de- 
un Întreg „război" a.l tele- 
telefoanelor, hîrtiilor și 
dind naștere la stări de

între unități in tn-

nefirească, 
esențiale 

referim.
noiembrie 

publicat articolul intitulat 
tnche- 

Prezentam atunci punctul de 
al conducerii Întreprinderii 
..Republica" din Capitală cu 
la cauzele 
in livrarea

restanțelor inre- 
unei însemnate 

specială necesară 
funcțiune a gru-

a solicitat ca țeava să se pro- 
după alte standarde, diferite 
de cele după care se lucrase 

atunci și pe baza cărora se

cui unei asemenea atitudini 
tervin 
contravin 
dansează 
xurilor. 
adreselor.
incertitudine, de tensiune și aștep
tare. fără nici un fel de perspectivă 
a soluționării rapide a situației 
create?

Dacă analizăm asemenea cazuri, 
vom vedea că, in multe, în foarte 
multe situații, la originea unor amî- 
nări și tergiversări se află atitudi
nea unor cadre de conducere care 
încearcă să „acopere" stările de lu
cruri reale. ’ propriile neajunsuri, 
ceea ce nu numai că nu concordă 
cu relațiile care trebuie să existe 
între întreprinderi, dar și * contra
vine necesității de a așeza co
laborarea pe baze rodnice, armonioa
se. Altfel spus, in loc să se caute 
soluții constructive, să se ia măsuri 
tehnice și organizatorice pentru re
zolvarea problemelor aflate in dis
cuție, eforturile se îndreaptă spre 
găsirea de scuze și justificări.

Dintr-o asemenea încrucișare a 
spadelor nu cîștigă nimeni deoarece, 
în ultimă instanță, este afectat inte
resul general, nemaivorbind de fap
tul că cei doi „spadasini" nu sint 
în realitate rivali, ci se află pe pozi
ția de colaboratori, servind un scop 
comun. Iată de ce, orice colaborare, 
fie că este de anvergură, fie </ă se 
limitează la un obiectiv mai. restrins, 
cere corectitudine, franchețe, bună
voință, implică atit pe furnizor, cit 
și pe beneficiar, astfel ca împreună 
să realizeze ceea ce s-a stabilit prin 
plan, prin contractele încheiate. în 
spiritul acestor comandamente consi
derăm necesar ca factorii responsa
bili de la întreprinderea „Republica" 
să tragă concluziile ce se impun.

Gheorqhe IONIȚA

tntreprindere.se
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PROPAGANDA VIZUALĂ
- oglindă exigentă a preocupărilor 

colectivului de muncă
Cu cîteva luni în urmă, la între

prinderea „Textila" Pitești a fost 
organizat un schimb de experiență 
avind ca temă preocupările organelor 
și organizațiilor de partid pentru 
perfecționarea activității punctelor de 
documentare politico-ideologică și a 
propagandei vizuale în lumina exi
gențelor documentelor Congresului al 
XlII-lea al partidului. De ce a fost 
aleasă ca gazdă a acestei acțiuni în
treprinderea amintită ? Răspunsul 
l-am aflat parcurgînd secțiile între
prinderii, poposind apoi la punctul 
de documentare politico-ideologică. 
Iată, pe scurt, argumentele acestei 
opțiuni.

înainte de toate, panourile, grafi
cele, pancartele care alcătuiesc pro
paganda vizuală asigură cunoaș
terea principalelor obiective ale 
dezvoltării economiei naționale și 
județene, precum și a sarcinilor de 
plan ale acestei mari unități a in
dustriei piteștene. în al doilea rind, 
propaganda vizuală atrage atenția a- 
supra valorii lucrurilor aparent mă
runte : minutul, gramul, centimetrul, 
pledind prin sugestive calcule eco
nomice pentru întronarea fermă la 
fiecare loc de muncă a spiritului gos
podăresc, pentru depistarea și pune
rea în valoare a tuturor resurselor 
interne de creștere a productivității 
muncii, pentru realizarea unor pro
duse de înaltă calitate, pentru 
investiția de gindire și inițiativă, 
pentru statornice căutări înnoitoare, 
pentru un permanent efort de crea
ție și regindire a proceselor produc
tive. a tehnologiilor de fabricație. 
Astfel, calcule economice detaliate 
aduc în prim-planul atenției fiecărei 
secții valoarea unui kilowatt-oră, sub- 
liniindu-se, totodată, ceea ce consumă 
societatea pentru producerea lui. rod
nicia unui minut în această mare și 
modernă unitate economică. însem
nătatea fiecărui procent de creștere 
a productivității muncii, importanta 
lucrului de bună calitate și a dimi
nuării continue a rebuturilor etc. 
Fapt demn de semnalat, propaganda 
vizuală se constituie aici într-o 
autentică oglindă a vieții și muncii 
colectivului ; grafice și panouri pre
zintă concret stadiul îndeplinirii sar
cinilor de plan, rezultatele întrecerii 
socialiste, roadele aplicării inițiative
lor muncitorești, fruntașii în muncă ; 
după cum sînit înfățișate produse cu 
defecte de fabricație, abateri de la 
disciplina muncii și disciplina teh
nologică etc.

în ceea ce privește punctul de do
cumentare politico-ideologică sînt de 
consemnat, între altele,' existenta u- 
nor utile bibliografii tematice pentru 
fiecare dintre temele aflate in studiu 
la cercurile politico-educative și, mai 
ales, un program variat de activități, 
în perioada investigației noas- 
țjjș. bunăoară. aici aveau loc 
nu.-numai reuniuni- tematice ..și 
consultații in sprijinul curșanțîlor de 
la ihvățămîntul politico-ideologic, ci 
și o consfătuire cu maiștrii pe tema 
creșterii răspunderii lor în rezolva
rea importantelor sarcini de export 
pe care le are întreprinderea, o dez
batere pe probleme juridice referi

toare la apărarea avutului obștesc, 
mese rotunde privind contribuția or
ganizațiilor de sindicat și tineret la 
creșterea calității produselor, activir 
tăți destinate celor primiți de curind 
în rindurile organizației de partid, 
discuții cu muncitorii care nu-și re
alizează norma planificată — toate 
beneficiind de materialul documentar 
și ilustrativ existent aici. Se poate 
aprecia că prin toate acestea punctul 
de documentare politico-ideologică a 
devenit o prezentă vie, activă în 
viața întreprinderii, in ansamblul 
muncii de educație revoluționară 
desfășurată în această unitate.

Așadar, asemenea preocupări ur
mărind sporirea eficientei propagan
dei vizuale, a invățămîntului poli
tico-ideologic au fost înfățișate în 
cadrul schimbului de experiență la 
care ne refeream la începutul aces-

’insemnări 
din întreprinderi 

piteștene

tor rînduri. Dar o atare acțiune nu 
reprezintă, evident, decît punctul de 
plecare, premisa necesară pentru ge
neralizarea experiențelor și inițiati
velor valoroase. Hotărîtoare devin — 
din momentul încheierii schimbului 
de experiență — eforturile, preocu
pările participanților de a aplica în 
propria unitate economică, în propria 
activitate politico-educativă ceea ce 
au cunoscut pe viu la întreprinderea 
„Textila". într-o asemenea perspec
tivă, am dus mai departe investiga
ția noastră, oprindu-ne in alte două 
întreprinderi piteștene. La întreprin
derea de stofe „Argeșeana" aveam să 
constatăm. fapt îmbucurător. că 
schimbul de experiență de la între
prinderea „Textila" a stimulat — pe 
fondul unei experiențe interesante 
existente aici — inițiativa, căutările 
pentru a conferi propagandei vizuale 
o forță sporită de înrîurire a con
științelor. Sînt prezente și aici nu
meroase calcule economice care ofe
ră tot atîtea subiecte de reflecție, în
demnuri la meditație asupra valorii 
mult sporite pe care au dobîndit-o 
aici secunda, gramul, centimetrul. în 
condițiile modernei dotări a între
prinderii, ale volumului uriaș al ma
teriilor prime, materialelor, energiei 
si combustibililor utilizate în pro
cesul de producție. După cum pro
paganda vizuală oferă date la zi cu. 
privire la îndeplinirea sarcinilor eco
nomice, a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă etc. 
Demn de consemnat este fap
tul că asemenea calcule economice 
constituie punctul de plecare al unor 
discuții purtate cu microgrupuri de 
oameni asupra modului în care aceș; 
tia acționează în vederea sporirii 
continue a productivității muncii, re
ducerii consumurilor materiale și 
energetice, folosirii integrale a tim

pului de lucru, utilizării cu maximum 
de randament a tehnicii aflate în 
dotare, creșterii calității produselor, 
extinderii metodelor valoroase de lu
cru. Altfel spus, propaganda vizuală 
reprezintă oglinda preocupărilor a- 
cestul colectiv, integrîndu-se armo
nios în rîndul mijloacelor active de 
înrîurire a conștiințelor,

La Combinatul de prelucrare a 
lemnului, cea de-a doua întreprinde
re prin care am trecut, învățămintele 
schimbului de experiență de la „Tex
tila" nu s-au concretizat însă în to
talitate. Dacă pe aleea principală de 
la intrarea în combinat o serie în
treagă de panouri au fost reamena- 
jate și reactualizate, înfățișînd cu
prinzător cîteva dintre obiectivele 
esențiale ale activității combinatului, 
în secțiile în care ne-am oprit, pro
paganda vizuală este- săracă : nu o 
dată ea conține îndemnuri și consta
tări generale, valabile oriunde și ori- 
cînd ; unele calcule economice par să 
fi rămas din alti ani ; lipsesc din ca
drul propagandei vizuale tocmai 
acele elemente care in celelalte două 
întreprinderi creează sentimentul an
corării sale profunde în actualitatea 
politică, în problematica majoră și 
prioritară a muncii acestui colectiv. 
Am întîlnit astfel afișate articole 
vechi de luni de zile, calcule eco
nomice privind unele neajunsuri și 
deficiente manifestate în anul 1984 
etc.

In ceea ce privește punctul de do
cumentare politico-ideologică, acesta 
este înzestrat cu o seamă de planșe 
și grafice realizate pe plan central și 
județean, altele fiind elaborate în în
treprindere. Nu există însă un fișier 
tematic, un catalog al planșelor si 
graficelor care să faciliteze găsirea 
operativă a materialului bibliografic 
și ilustrativ necesar pregătirii propa
gandiștilor si cursantilor din invă- 
țămintul politico-ideologic, a agitato
rilor etc. De asemenea, nu am ln- 
tilnit un program de activități prin 
intermediul căruia să poată fi cunos
cute acțiunile ce se organizează aici, 
posibilitățile de informare și docu
mentare pe care punctul le oferă. în 
asemenea condiții. întrebarea „Ce 
materiale bibliografice șt documen
tare puteți oferi spre a ne pregăti 
pentru următoarea dezbatere din 
cercurile politico-educative?" — în
trebare pe care am pus-o în celelalte 
două întreprinderi, primind răspunsul 
așteptat — am socotit-o aici de pri
sos. în cazul de față, deci, schimbul 
de experiență nu s-a dovedit rodnic. 
Iar aceasta se datorează, desigur, co
mitetului de partid de aici, dar nu mai 
puțin si activiștilor Comitetului mu
nicipal de partid Pitești, care, trecind 
prin întreprindere, au omis să ur
mărească măsurile concrete adoptate 
pentru a transpune în viată inițiati
vele și experiențele valoroase menite 
să asigure punerea in valoare a yir- 
tuților formative ale invățămîntului 
politico-ideologic, ale propagandei 
vizuale. j

Gh. CÎRSTEA 
A. SILVIU

O contribuție mereu sporită 
la promovarea progresului

t V

SCENA ȘCOLARĂ
în competiția muncii și creației

învestită cu aleasa meni
re de a fi vatră de cultură 
și civilizație, școala anilor 
noștri își extinde tot mai 
mult aria de cuprindere si 
inriurire. către ceea te. 
gravitînd’ către ea. consti
tuie deopotrivă deschideri 
spre orizonturile spirituale 
și profesionale ale societă
ții. Formarea pentru mun
că și viată. înflorirea mul
tilaterală a personalității 
umane beneficiază de un 
cadru instituțional funda
mentat științific — învăță- 
mîntul de toate gradele. în 
Festivalul national „Cîn- 
tarea României" școala a- 
duce. în tot mai înaltă mă- 
siiră. nu numai preludiile 
firești ale apropierii de 
izvoarele si afirmările ac
tului artistic, ale culturii 
naționale, ci și o dimensiu
ne tulburătoare a viitorului.

însăși tulpina viguroasă 
a acestei ample acțiuni po
litico-educative și artistice. 
„Cîntarea României", are la 
rădăcină adevărul subliniat 
adesea de către ctitorul 
României de azi. potrivit 
căruia în tot ce s-a împli
nit și se împlinește în tară, 
pentru oamenii tării, se 
regăsește opera școlii, 
dezvoltarea amplă în so
cialism a unui învățămint 
modern, profund democra
tic, bazat pe cele mai noi 
cuceriri ale științei — ca
pabil să răspundă nevoii 
de cadre tot mai temeinic 
pregătite pentru nevoile 
societății. Tulpina vigu
roasă a marelui festival 
poartă in fibră seva mereu 
proaspătă a talentului, a 
dragostei de frumos și de 
adevăr.

Trecem pragul noii ediții 
a prestigioasei manifestări 
avind înscrise în cuget și 
in inimă treptele parcurse 
in anii trecuți, ani în care 
s-au dobindit împliniri și 
s-au constituit deja noi 
tradiții cultural-artistice, 
între care caracterul de 
masă, real, tonifiant con
stituie întiia izbîndă. Cu 
ochii deschiși deopotrivă 
către calitatea actului ar
tistic, către valoarea for
mativă a activităților des
fășurate în festival, către 
necesara, larga cuprindere 
a tuturor manifestărilor

sale, organizatorii — școala 
și organizațiile de • tineret 
și copii — au conceput un 
program bogat și semnifi
cativ, desfășurat în etape 
si la niveluri succesive — 
toate conducînd către afir
marea unor noi valori 
creatoare, în știință, în arta 
muzicii, a dansului, in 
plastică și poezie. O dată 
cu deschiderea porților șco
lii. în septembrie, în fie
care lăcaș de învățămint 
s-a ridicat cortina unei 
reale emulații cultural-ar- 
tistfce și științifice.

Cuvîntul de ordine cată 
a fi acum menținerea cote
lor atinse, amplificarea 
succeselor, eliminarea dis
continuităților, prezenței 
inegale a diferitelor școli 
în momentele-cheie ale 
festivalului sau în totali
tatea ariilor sale .de ma
nifestare.

Ce poate fi mai nobil, 
pentru școala noastră de 
azi, școală ridicată pe te
meiul științei și umanis
mului revoluționar, pe ne
voile majore de cadre ale 
economiei și culturii națio
nale și pe imperativele 
afirmării optime a perso
nalității — izbîndă de sea
mă a socialismului .însuși
— decît a primi înrîurirea 
fertilă a unei asemenea 
manifestări cu caracter na
țional.

Școala, prin structura 
procesului instructiv-edu- 
cativ pe care îl desfășoară, 
prin talentul și dăruirea 
slujitorilor săi, educă și 
formează în tineri, in elevi, 
deopotrivă pe ucenicii de 
azi ai frumuseții, dar și pe 
viitorii iubitori ai frumo
sului. pe virtualii creatori 
și interpreți care vor ani
ma și vor da strălucire, 
peste ani și decenh. mare
lui festival, Amplificînd — 
și, uneori, chiar suplinind
— prezența în școală a 
unor discipline cu caracter 
artistic, cultural, sau în
zestrate cu valențe inter- 
disciplinare, festivalul .mun
cii și al creației are — in 
școală — unele dintre cele 
mai laborioase „ateliere de 
creație". Ateliere în care 
se cunosc, se asimilează și 
se îmbogățesc nestematele 
creației poporului nostru.

valorile artelor și literatu
rii clasice și contemporane.

De la interpreții indivi
duali la închegarea a tot 
mai multe și mai valoroase 
formații și ansambluri — 
a căror coeziune b dau în
seși idealurile artei anga
jate, revoluționare — per
formanțele noii ediții a 
festivalului se cer a fi 
căutate — mai înainte de 
a se pronunța juriile și a 
fi aplaudați laureații — în 
caracterul permanent, in 
nedezmințita integrare a 
frumosului in complexul 
vieții școlii, în bucuria de 
a prelua și a duce mai 
departe un tezaur nepre
țuit. Este o acțiune de lar
gă rezonantă formativă pe 
care fiecare dascăl, fiecare 
conducere de școală o poate 
fructifica mai profund — 
în sprijinul întregului pro
ces educativ, pentru ca me
nirea formativă a școlii să 
se manifeste cit mai ■ de
plin. Chiar dacă la acțiu
nile. repetițiile, spectaco
lele, expozițiile, simpozioa
nele, concursurile din ca
drul „Cîntării României" 
nu se dau teze sau exame
ne și nu se primesc note 
tradiționale, nu putem scă
pa din vedere faptul că — 
fără a fi „obiecte de stu
diu" — cultura, arta, 
educația politică și morală, 
reunite sub genericul ma
relui festival, ne implică 
deopotrivă, educatori și 
elevi, intr-un. vast proces 
de șlefuire, de modelare a 
configurației spirituale a 
tării de azi și de miine.

A cincea ediție a .„Cîn
tării României" a trecut 
pragul fiecărui unități de 
învățămint, aducînd pro
iecte, imperative, reunind 
mai cu seamă sute de mii 
de copii și de tineri cărora 
anterioarele ediții le-au dat 
aripi și care — sub raza 
unei luminoase deprinderi 
— nu pot rămine indife
renți, in afara acordurilor 
ample, tinerești ale vieții 
cultural-artistice școlare. în 
aceasta constă poate una 
dintre cele mai generoase 
investiții întru calitatea și 
scopul festivalului.

Mihai NEGULESCU
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MARELE SANCTUAR DACIC 
DE LA RACOȘ. Cercetările întreprinse 
pe dealul Tepeiul Ormenișului de lîngă 
Racoș (județul Brașov), de cercetătorii dr. 
loan Glodariu de la Institutul de istorie și 
arheologie din Cluj-Napoca și dr. Florea 
Costea de Ia Muzeul județean Brașov, au 
scos la iveală -vestigiile unor impunătoare 
lucrări constructive din epoca Burebista — 
Decebal. tn timpul lui Burebista. pe dealul 
de aici s-au efectuat lucrări de terasare, 
in urma cărora s-a obținut un platou lung 
de circa 110 metri si lat de 15—30 metri. 
S-au lărgit, totodată, terasele mai vechi — 
folosite’ în veacurile IX—VIII î.e.n. — și 
s-au amenajat altele noi pe versantul su
dic, pe marginea cărora au fost ridicați 
mii de metri de zid cu liant din lut. Pla
toul superior al dealului a fost înconjurat 
din trei părți cu un alt zid. gros de 2.5 
metri, inspre nord dealul fiind apărat na
tural de o pantă abruptă. Zidul de incintă 
avea să fie supraînălțat apoi în veacul 
următor, cetatea devenind astfel una din
tre cele mai puternice din Dacia.

O descoperire de-a dreptul senzațională 
de la Racos o constituie marele sanctuar 
dacic, dezvelit în ultimele două campanii de 
săpături. Aflat pe versantul sudic al dea
lului, sanctuarul este, cu diametrul său de 
aproape 20 metri, al doilea ca dimensiuni 
din Dacia. Clădirea acestuia avea trei în
căperi, dispuse oarecum „concentric" : unși 
in exterior, de formă poligonală, a doua — 
de formă circulară, a treia — absidată. 
Vestigiile sanctuarului din complexul dacic 
de la Racos atestă că . sanctuarele dacice 
aveau pereți și acoperiș.

CASA DE CULTURĂ
— spațiu al educației multilaterale
Centru cultural cu vechi

AMFITEATRUL ROMAN DE LA 
POROLISSUM. Recent s-a încheiat 
incă o etapă a cercetărilor efectuate în ca
drul Complexului arheologic de la Poro- 
lissum (Molgrad — județul Sălaj), capitala 
provinciei Dacia Porolissensis. Pe baza do
cumentației arheologice a fost refăcută in
tegral poarta principală de intrare in cas
trul roman, aceea prin care a intrat în anul 
213 al erei noastre împăratul roman Mar
cus Aurelius Antoninus Caracalla, cind a 
vizitat Dacia și granițele de nord-vest ale 
acesteia. Tot cu prilejul ultimelor cercetări 
s-au stabilit dimensiunile reale ale amfi
teatrului de aici, concluzia formulată de 
specialiști fiind aceea că arena amfiteatru
lui depășește cu 60 de metri pătrați supra
fața celui de la Ulpia Traiana Sarmizege- 
tusa, fiind astfel cea mai mare din în
treaga Dacie Romană. Este de reținut, de 
asemenea, că într-o clădire centrală 
orașul propriu-zis, pe una 
aflate imediat sub castru, au fost găsite noi 
dovezi ale locuirii acestei zone de către 
populația daco-romană in secolul al IV-lea, 
■nouă ilustrare a continuității 
autohtonilor după retragerea

din
din terasele

de viețuire a 
aureliană.

(Urmare din pag. I)
la soluționarea problemelor tehnico- 
economice cu' care se confruntă ac
tivitatea de construcții din Capitală 
și din țară, la introducerea unor so
luții constructive care să amplifice 
siguranța, funcționalitatea, gradul de 
confort, să accelereze industriali
zarea lucrărilor de construcții. Avem 
condițiile necesare realizării unor 
asemenea obiective. Avem o dotare 
materială puternică și o tradiție re
marcabilă. în institutul nostru există 
școli de cercetare recunoscute in 
țară și peste hotare, cum sînt cele 
de fundații, de mecanică și rezisten
tă. de beton armat, de construcții 
hidrotehnice și alimentări cu apă. de 
drumuri și poduri, instalații șl uti
laje pentru construcții, geodezie — 
care se pot mindri cu contribuții 
importante la soluționarea probleme
lor majore ale obiectivelor de con
strucții. Beneficiind de îndrumarea 
competentă a Consiliului Național 
pentru Știință și învățămint, in 
fruntea căruia a fost desemnată to
varășa academician doctor Inginer 
Elena Ceaușescu, eminentă persona
litate politică și savant de notorie
tate internațională, cadrele didactice 
șl studenții Institutului de construc
ții vor participa la realizarea marilor 
obiective de construcții din țara 
noastră, așa cum și Pină as
tăzi au luat parte activă la pro
iectarea și execuția ctitoriilor „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". dintre care

amintim Canalul Dunăre-Marea Nea
gră, Metroul București, platforma 
Midia-Năvodari, barajele hidroelec
trice, combinatele industriale Giur
giu. Călărași, Casa Republicii, con
strucțiile de locuințe din Capitală și 
altele.

Sub îndrumarea organelor și orga
nizațiilor de partid din institutul 
nostru, acordăm toată atenția trans
punerii neabătute in viață a sarcini
lor și orientărilor trasate sectorului 
de construcții de către secretarul ge
neral al partidului la Plenara co
mună a Consiliului Național al Oa
menilor Muncii și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale. Ținind seama, cu spirit de 
răspundere comunistă, de crlticile 
formulate cu acest prilej de către 
tovarășul Nicolae Ceausescu în le
gătură cu unele deficiente care 
se manifestă incă in activitatea 
de proiectare și în procesul de 
execuție a lucrărilor de construc- 
ții-montaj. vom face totul pen
tru a ridica necontenit nivelul de 
pregătire profesională a specialiștilor 
pe carp-i pregătim, pentru a-i 
înarma cu cele mai noi cunoștințe 
și metodologii de creație inginereas
că, ințensificind. totodată, munca e- 
ducativă cu studenții, astfel incit să 
dăm țării specialiști de înaltă clasă, 
animați de spirit revoluționar și pa
triotic, capabili să soluționeze optim 
toate problemele complexe pe care 
le ridică, astăzi și in perspectivă, ac
tivitatea de construcții.

20,00 Telejurnal
20,20 Bilanț ’81—’85. Perspective ’8S—’90. 

De la extensiv la intensiv In eco
nomia țării

20,35 Lumea contemporană șl confrun
tările de idei (color) • Un nume 
nou pentru Terra : Globul pacific

20.50 Spre înălțimile chemării (color). 
Program susținut de corul Regio
nalei de căi ferate București, 
distins cu premiul I la Festivalul 
național „Clntarea României-

21,00 Serial științific (color). „Planeta 
vie”. Episodul 21

21,30 Universul familiei
21.50 Telejurnal

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează:
Duminică 8 decembrie 1985, 

Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport organizează o nouă tra
gere LOTO 2.

Simplitatea formulei tehnice 
— cunoscută de multi partici
pant! — face ca tragerile LOTO 
2 să fie așteptate cu mult inte
res. Biletul de participare (10 
lei varianta) poate fi completat 
cu o variantă achitată sută Ia 
sută sau cu patru variante achi
tate in cotă de 25 la sută. Indi
ferent de cota jucată, fiecare 

_ bilet are drept de ciștigurj la 
” toate cele trei extrageri a cite 

patru numere, care insumează 
12 numere din totalul de 75.

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

_____________________________

me și potențial artistic 
deosebite, municipiul Tir- 
gu Mureș și-a creat de-a 
lungul anilor o rețea de 
instituții de cultură adec
vată cerințelor contempora
ne. Alături de prestigioa
se așezăminte profesio
niste, cum sint teatrul, fi
larmonica, muzeul sau 
biblioteca, au luat ființă și 
s-au dezvoltat continuu in 
ultimele decenii instituții 
cu' funcțiuni polivalente, 
adaptate cerințelor activi
tății culturale de masă. 
Casa de cultură a sin
dicatelor și cluburile mun
citorești aparțin aoestei ca
tegorii și răspund or
ganizat și cpmpetent de 
buna desfășurare a activi
tăților educative și cultu
rale din marile întreprin
deri. antrenează la viața 
artistică activă energiile 
creatoare a numeroși oa
meni ai muncii.

Pentru Casa de cultură a 
sindicatelor din Tirgu Mu
reș desfășurarea activității 
intr-un centru de o ase
menea importanță necesită 
o gamă largă de activități 
care să acopere solicitările' 
reale șl. totodată, să evite 
suprapunerile sau parale
lismele cu alte instituții 
specializate. „Pentru mun
ca noastră, sublinia tovară
șul Biro Bela,' membru al 
biroului executiv al consi
liului județean al sindica
telor. a fost deosebit de im
portant să ne precizăm 
formele si să găsim mij
loacele adecvate pentru 
a obține rezultatele cele 
mai bune. Ne-am con
vins că numai anroniin- 
du-ne de realitățile si 
necesitățile oamenilor din 
întreprinderile municipiu
lui și ale județului ne pu
tem atinge obiectivele, 
ne facem utili in procesul 
educațional și productiv". 
Intr-adevăr, chiar și pen
tru vizitatorul ocazional, 
sălile și holurile casei de 
cultură sint o oglindă vie a 
realizărilor economice ale 
județului. O cuprinzătoare 
expoziție de fotomontaje, 
grafice sau machete vor
bește, in felul său aparte, 
despre marea bătălie pen
tru progresul tehnic, spori
rea productivității, reduce
rea cheltuielilor de produc
ția și alți ihdicatori ai creș
terii economice. Popu
larizarea metodelor noi de 
muncă, schimburile de ex
periență, intilnirile cu cei 
harnici și inventivi, con
cursurile profesionale sint 
tot atitea preocupări mate
rializate in acțiuni ale ca
sei de cultură ; aici, viața 
întreprinderilor se prelun
gește firesc in laturile ei 
exemplare, oamenii muncii 
găsesc mai ușor drumul 
spre împlinirile durabile 
ale profesiei.

Casa de cultură nu ră
mine insă un compendiu 
al complexului productiv, 
un rezumat și o prelungire 
a acestuia. Ceea ce se rea
lizează în acest domeniu cu 
bune rezultate se datorește 
adaptării la condițiile mun
cii specifice a instituției. 
Casa de cultură rămine
lăcașul unde oamenii mun-

i
cii se dezvoltă multilate
ral, își cultivă pasiuni, își 
îmbogățesc cunoștințele, 
își formează gustul estetic 
și se distrează. Pentru a 
răspunde cerințelor, aid 
își desfășoară activitatea o 
serie de formații artistice, 
cercuri și cenacluri profe
sionale, de creație, o bi
bliotecă, spații destinate 
agrementului. Din cele re
latate de directorul casei 
de cultură, Tero Vasile, din 
programele săptăminale în
tocmite reiese preocuparea 
'pentru realizarea unor ma
nifestări și acțiuni cu pro
nunțat caracter educativ, 
prezentate atit la sediu, cit 
și in întreprinderi și insti- 
tuțri, la locul de muncă. 
Astfel spus, se acordă 
prioritate genului scurt dar 
pregnant, circumscris unui 
scop imediat. Adaptarea la 
mijloacele existente și la 
exigențele autofinanțării a 
dus la cultivarea acestor 
activități care solicită mai 
puțini oameni pentru a fi 
realizate sau fac mai ușoa
ră colaborarea cu institu
țiile artistice profesioniste, 
în prima categorie se în
scrie ansamblul de cintece 
și • dansuri, alcătuit din 12 
perechi de dansatori, taraf 
și grup vocal. Deși se poa
te observa o anumită in
constanță in activitatea 
acestuia (a se vedea locul 
modest ocupat la ultima 
ediție a Festivalului națio
nal „Cîntarea României"), 
totuși spectacolele acestuia 
atrag multi oameni, mai cu 
seamă in unitățile econo
mice. La fel de atractive 
sint programele formații
lor de muzică ușoară, 
gustate de tineret, mai ales 
in serile dedicate acestuia 
sau in numeroasele turnee 
desfășurate in localitate 
sau in alte zone. Se desfă
șoară (s-a ajuns la a doua 
ediție) și un festival jude
țean de muzică rock, pri
lej de trecere în revistă a 
progreselor înregistrate in 
domeniu. Prin ansamblul 
folcloric și formațiile de 
muzică ușoară. împreună 
cu recitatori și montajul li
terar. casa de cultură iși 
susține principalele acțiuni 
de spectacol și, împreună 
cu cercurile tehnico-apli- 
cative, iși asigură autofi
nanțarea. Rămin insă ne- 
lructificate genuri tradi
ționale, cu mare valoare 
educativă, cum sint forma
țiile de dans tematic și, cu 
deosebire, brigăzile ar
tistice, atit de prețuite 
pentru capacitatea lor de a 
interveni cu mijloace 
adecvate în corectarea unor 
aspecte de comportament 
uman, de atitudine civică 
sau responsabilitate în 
muncă.

Mult mai diversă și, 
după unele opinii, de o 
calitate superioară este 
activitatea formațiilor de 
teatru și cenadistă. Cele 
două formații de teatru, 
în limba română și ma
ghiară, cu 45 de membri, 
își alcătuiesc repertoriul 
în funcție de mijloace, cu 
sprijinul teatrului din lo
calitate. Piesa scurtă, de 
actualitate ocupă locul

principal în repertoriu. 
Unii din membrii formații
lor activează și ca recita
tori, cu bune rezultate. 
Deosebit de bine organizat 
este cinedubul... condus de 
Schnedarek Ervin de peste 
20 de ani. Centru de crea
ție și metodologic, cineclu- 
bul este puternic implicat 
in acțiunea de propagare a 
progresului tehnic : „Idei 
de milioane" sau „Dincolo 
de coloane" sînt documen
tare care reflectă preocu
pările oamenilor muncii 
din unități economice de a 
realiza instalații de mare 
complexitate. Propaganda 
tehnică vizează deopotrivă 
latura științifică, dar mai 
ales pe cea umană. Cola
borarea cu întreprinderea 
„Azomureș" și cu alte in
stituții se materializează 
in realizarea unor scurt- 
metraje folosite in schim
burile de experiență și de
monstrații. De asemenea, 
cercul foto, condus de 
Marx Iosif de peste 34 de 
ani, organizează numeroa
se expoziții și o bienală 
de artă fotografică de in
teres național, participă la 
realizarea unor filme și 
asigură îndrumarea meto
dologică a cercurilor foto 
din rețeaua sindicală. Nu
meroși laureați ai „Cintărli 
României" dovedesc pa
siunea și calitatea muncii, 
depuse aici, dar și la cercul 
de artă plastică, condus de 
Vasile Mureșan, in grupul 
de realizatori de diapozi
tive. Să menționăm și acti
vitatea cenaclului literar 
„Llviu Rebreanu" condus 
de loan Tighiliu. deosebit 
de activ mai ales cu pri
lejul centenarului Rebrea
nu. Paleta preocupărilor 
este diversă, de la obișnui
tele ședințe de cenaclu, cu 
lecturi și discuții, la ac
țiuni de mai larg interes 
public, cum sint momen
tele poetice, montajele li
terare, serile de poezie, 
șezători literare, con
cursuri, aniversări, întil- 
niri cu scriitori. Bucurin- 
du-se de prezenta con
stantă a peste 30 de mem
bri, cenaclul colaborează 
intens cu biblioteca casei 
de cultură care, folosind 
cele peste 33 000 volume, 
desfășoară o frumoasă ac
tivitate ~de răspindire a 
cărții și de cultivare a pa
siunii pentru lectură.

Lăcaș de cultură șî 
educație patriotică cu fru
moase tradiții, casa de 
cultură tirgumureșeană a 
reușit să realizeze in unele 
domenii acțiuni și mani
festări cu real interes, 
aoreciate de oamenii muncii 
din intreprinderile județu
lui. Zdsttea materială și, 
mai ales competența, dă
ruirea și hărnicia celor ce 
activează aici Îndreptățesc 
un spor de calitate, de mai 
intensă preocupare pentru 
(diversificare în așa fel 
incit beneficiarii de drept 
ai muncii depuse aici să 
fie întru totul satisfăcut!. 
Ia nivelul impus de clima
tul cultural al întregii 
țări.

Emil VASII.ESCU,

„MANUSCRISUL
DE LA CRISCIOR". Printre cele mai 
recente achiziții ale Arhivelor Statului din 
Cluj-Napoca se numără și „Manuscrisul 
anonim de la Criscior” — de fapt o mono
grafie a mineritului dacic și roman din 
Munții Apuseni. Această lucrare, după cum 
ne-a relatat prof. Al. Matei, directorul fi
lialei clujene a Arhivelor Statului, a fost 
redactată la începutul secolului nostru de 
un specialist și cuprinde informații de 
mare valoare documentară. Sint prezentate 
aici descoperirile arheologice și epigrafice 
cunoscute pină atunci care atestă vechi
mea mineritului pe pămintul Daciei. Deo
sebit de interesante sint considerațiile pri
vind sistemul de apărare a regiunii auri
fere in epoca romană„ împărțirea zonei m 
districte miniere, relev'indu-se o serie de 
dovezi ale continuității autohtone in Dacia 
romană. Interesante sint, de asemenea, 
descrierile privind unele tehnici miniere. 
Manuscrisul prezintă totodată unele des
coperiri arheologice din veacul trecut incă 
necunoscute în literatura de specialitate. în 
partea finală se fac referiri la carierele de 
piatră din Dacia romană, informațjile și 
observațiile prezentate demonstrind.' o dată 
mai mult, că autorul manuscrisului ano
nim de la Criscior era un bun specialist și 
în domeniul geologiei și mineralogiei.

„ÎN UNIRE STĂ PUTEREA", 
Acesta este titlul unei poezii de largă cir
culație in România anului 1868, de curind 
descoperită printre ultimele achiziții ale 
colecției de microfilme de pe documente 
din arhive din străinătate, microfilme afla
te in depozitele Direcției Generale a Arhi
velor Statului. Iată citeva versuri : „Desbi- 
narea inseamnă moarte / Pentru națiile 
mici / Care au aceeași soarte / Și aceiași 
inamici / Cea cumplită tiranie / Care-alt- 
fel n-ar dăinui / Le-nvrăjbește ca să-i fie / 
Mai ușor a le robi / (...) Patrie și liber
tate / Strigă azi orice popor / Făcînd to
tul ca să scape / De tirani și neamul lor".

Poezia era anexată in traducere la un 
raport diplomatic din 22 februarie 1868 al 
consulului Franței la Iași, V. J. Delaporte, 
către ministrul de externe francez, mar
chizul de Moustier. Raportul informa că in 
tară erau manifestate deschis voința de 
a cuceri independenta patriei și, in același 
timp, sprijinul neprecupețit al românilor 
fată de mișcările de eliberare națională a 
popoarelor de la sud de Dunăre. Poezia de 
mai sus reprezintă o nouă mărturie a setei 
de libertate a românilor, a simțămintelor 
de solidaritate cu lupta de emancipare a 
popoarelor balcanice, ce însuflețeau inima 
și călăuzeau acțiunea revoluționară a ro- 
mâritlor.

ANONIM

ÎNSCRISURI CELEBRE PE FI
LELE CĂRȚILOR. Ca oricare altă insti
tuție de acest gen, Biblioteca județeană 
Dimbovița deține un bogat fond de carte. 
Interesul, pasiunea și căutările statornice 
ale lucrătorilor bibliotecii au adus insă in 
patrimoniul acesteia și alte cărți care-și 
sporesc valoarea prin semnăturile ori in 
semnările aparținind unor oameni r 
seamă ai vieții politice și cultural-știin 
fice românești. Asemenea cărți — pr 
două mii la număr — poartă inscrisur 
la Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu 
zar Petrescu. Camil Petrescu, Ion 
Sadoveanu etc., precum și ale foarte 
scriitori care s-au născut ori au c 
meleagurile dimbovițene. Bibliotec? 
mindrește cu o seamă de ediții 
ori cu edițiile complete ale unc 
români — prima ediție a poeziil' 
nescu 
Iancu 
(1911) ș.a. Deosebit de bogat 
lecția 
te 1 700). Asemenea lucrări 
lumini noi asupra drumur 
prin ani, oferind nu o ' 
amănunte asupra labora' 
al unor mari scriitori ro

(1883). prima ediție a 
Văcăreșcu (1848), Cincin

de „Ex-libris“-uri a b

Grupaj 
Silvii- 
cu sp 
„Scîr
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a efectuat o vizită 
în întreprinderi din

(Urmare din pag. I)
răspundere comunistă pentru îndepli
nirea în bune condiții a sarcinilor 
ce le revin în acest an si trecerea 
cu succes la înfăptuirea prevederilor 
viitorului cincinal.

Membrii conducerii ministerului, 
centralei și institutului de cercetări 
de resort, precum și întreprinde
rii au asigurat pe secretarul general 
al partidului că muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de la „23 August", 
stimulați de indicațiile si orientările 
primite si cu prileiul acestei vizite, 
vor munci cu pasiune si dăruire re
voluționară pentru realizarea în con
diții cit mai bune a sarcinilor pe 
acest an si pe întregul cincinal.

Vizita de lucru a continuat la ÎN
TREPRINDEREA DE CON
FECȚII ȘI TRICOTAJE, unde 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
întimpinat cu aceleași sentimente de 
dragoste si înaltă prețuire.

In numele miilor de muncitoare 
ale acestei mari si moderne unităti 
industriale, secretarul general al 
partidului a fost salutat, cu stimă si 
respect, de tovarășul Ion Pătan. mi
nistrul industriei ușoare, de membri 
ai consiliului de conducere al între
prinderii.

Dialogul secretarului general al 
partidului s-a axat ne probleme pri
vind creșterea în continuare a pro
ducției de export, concomitent cu va
lorificarea superioară a materiilor 
prime indigene si sporirea competiti
vității produselor pe piața mondială, 
ridicarea permanentă a productivită
ții muncii si reducerea consumurilor 
specifice de materii prime, energie și 
combustibili.

Vizitind cîteva sectoare de bază 
ale unității, unde se produc. în
deosebi. confecții destinate exportu
lui. tovarășul Nicolae Ceausescu a 
fost informat de directorul general 
al centralei industriale de profil. 
Steliana Istodorescu. că marea între
prindere bucureșteană are create toa
te condițiile pentru îndeplinirea. în 
acest an. a tuturor indicatorilor teh- 
nico-economici. estimîndu-se reali
zarea unei producții-marfă superi
oare sarcinilor de plan cu 125 mili
oane lei. S-a subliniat că valoarea 
productiei-marfă din acest ultim an 
al cincinalului este cu 28 la sută mai 
mare decît în 1981. producția reali
zată de întreprindere in decursul 
unui an puțind asigura necesarul de 
confecții pentru întreaga populație a 
tării. Au fost puse în evidentă, de 
asemenea, realizările obținute in do
meniul exportului, arătîndu-se că. în 
prezent, au fost lansate în fabricație 
unele dintre comenzile pentru anul 
1986 ale diferiților parteneri străini.

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI 

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII 
„SCINTEII-

BIHOR : Noi abataje 
în exploatare

Destoinicia minerilor de la Voi
vozi probează zi de zi responsabi
litatea cu care acest colectiv, frun
taș în întrecerea socialistă, acțio
nează pentru realizarea si depășirea 
sarcinilor de plan. Realizind planul 
anual cu aproape două luni mai de
vreme. ei au extras suplimentar, 
din subteran și cariere. în condiții 
de eficientă sporită, peste 235 000 
tone lignit. întregul spor de pro
ducție fiind obținut pe seama creș
terii productivității muncii. Este de 
remarcat faptul că toate abatajele 
planificate pentru anul în curs au 
intrat in exploatare in avans cu cel 
puțin două săptămîni fiecare. 
Acordind o atenție deosebită pre
gătirii temeinice a producției anu
lui viitor, cînd nivelul de extracție 
este superior cu 7,7 la sută față de 
planul pe 1985. minerii de la 
Voivozi au pus în funcțiune, peste 
prevederi, un nou abataj în secto
rul Cuzap. Dotat cu complex me
canizat de fabricație românească, 
noul abataj, pregătit pentru exploa
tare- de către brigada lui Pavel 
Gug, asigură zilnic extracția a 800 
tone lignit. (loan Laza).

MARAMUREȘ : Instalații 
pentru recuperarea 

căldurii
In spiritul măsurilor stabilite în 

vederea recuperării și refolosirii 
resurselor de energie secundare, in 
unitățile miniere din județul Ma
ramureș au fost montate în acest 
an. la stațiile de compresoare ce 
asigură aerul comprimat pentru ac
tivitatea din subteran, instalații re
cuperatoare de căldură..Pe această 
cale se economisesc peste 400 tone 
combustibil pe an. Căldura recu
perată cu ajutorul acestor instala
ții este utilizată la încălzirea apei 
necesare pentru cantine si spatii de 
lucru de la suprafață. (Gh. Susa).

AIUD : Construcții 
edilitar-gospodărești

Constructorii de locuințe din ora
șul Aiud au îndeplinit planul anual 
înainte de termen. în actualul cin
cinal au fost realizate noile ansam
bluri de locuințe „Ecaterina Varga"

Pe parcursul vizitei au fost pre
zentate unele dintre liniile tehnolo
gice moderne de fabricație, care per
mit mecanizarea și automatizarea 
operațiunilor din procesul de con
fecționare a articolelor de îmbră
căminte. Au reținut atenția siste
mele noi de încadrare a reperelor, 
de croire și de aprovizionare a locu
rilor de muncă, care contribuie la 
obținerea unei productivități ridicate 
și la importante economii de mate
riale. Gazdele informează că măsu
rile luate asigură creșterea în acest 
an a productivității muncii cu 4,7 la 
sută față de sarcina planificată. 
Grafice și panouri au pus, dc ase
menea, în evidență reducerea, de la 
un an la altul, ca urmare a transpu
nerii în practică a indicațiilor pri
mite din partea secretarului general 
al partidului, cu prilejul vizitelor 
precedente, a cheltuielilor totale și 
de materiale, diversificarea continuă 
a producției prin introducerea în 
fabricație a unor modele noi de con
fecții și tricotaje de înalt nivel cali
tativ.

Secretarul general al partidului a 
apreciat rezultatele obținute și a 
cerut, totodată, specialiștilor să ac
ționeze în continuare pentru creș
terea productivității muncii la nive
lul rezultatelor obținute în acest 
domeniu pe plan mondial și, in anu
mite direcții, intr-un ritm mai înalt, 
prin extinderea liniilor tehnologice 
moderne, de mare eficacitate:

în cadrul unei expoziții au fost 
prezentate cele mai noi modele de 
confecții realizate anul acesta de 
colectivele de creație ale întreprin
derii, precum și cele ce vor intra în 
fabricație pentru primăvara și vara 
anului viitor. Noile produse se dis
ting printr-o linie modernă și prin 
funcționalitate sporită, asigurînd. 
totodată, valorificarea pe scară su
perioară a țesăturilor indigene.

Secretarului general al partidului 
i-a fost prezentat, în continuare, sis
temul de realizare automată a docu
mentației tehnice pentru produsele 
de confecții, cu ajutorul căruia se 
dublează productivitatea muncii în 
acest domeniu, obținindu-se, datori
tă optimizării consumurilor specifice, 
și importante economii de materii 
prime. Subliniindu-se avantajul a- 
cestui sistem, folosit în prezent la 
circa 30 la sută din producția uni
tății, specialiștii informează că auto
matizarea procesului de elaborare a 
confecțiilor este în curs de extinde
re, acționîndu-se pentru asimilarea, 
din anul viitor, în colaborare cu 
Institutul de tehnică de calcul din 
București, a unor echipamente româ
nești de înaltă tehnicitate.

Insistînd asupra necesității crește
rii productivității muncii în acest 
sector important, secretarul general 

și „Gheorghe Doja“. De asemenea, 
au început lucrările de sistematiza
re în zona centrală. Alte realizări 
edilitar-gospodărești : conectarea in 
acest an a orașului la sistemul 
microregional de alimentare cu apă 
potabilă din rîul Sebeș, construirea 
unui cămin pentru copii și a unei 
grădinițe, a două cantine pentru 
întreprinderea metalurgică și Liceul 
„Avram Iancu“ și altele. La înfăp
tuirea acestor obiective, o contri
buție însemnată au adus-o cetățe
nii orașului, care numai in perioa
da care a trecut din acest an au 
realizat lucrări prin muncă patrio
tică în valoare de peste 30 milioa
ne lei. (Ștefan Dinică).

URZICENI : Produse 
cu performanțe superioare

La întreprinderea de ferite Ur- 
ziceni, unitate fruntașă pe ramură 
in întrecerea socialistă pe, acest an, 
s-a introdus în fabricație, la secția 
de ferite, un nou produs destinat 
exportului. Realizat în condițiile ob
ținerii unor performante ridicate, 
la nivelul tehnicii actuale, noul 
produs . este rodul unei tehnologii 
caracterizate printr-un consum re
dus de energie și materii prime. 
Este al 230-lea produs nou introdus 
in fabricație de la începutul anu
lui și pină în prezent. Datorită 
înaltelor calități. 85 la sută din noi
le produse realizate de acest har
nic colectiv muncitoresc sint solici
tate la export. (Mihai Vișoiu).

VRANCEA : 
Amenajări piscicole

In cadrul programului de auto- 
aprovizionare cu bunuri alimentare 
a județului Vrancea, un capitol 
distinct se referă la valorificarea 
.condițiilor naturale pentru dezvol
tarea pisciculturii. în prezent se 
lucrează la definitivarea amenajă
rii piscicole Ciorăști. cu 350 hectare 
luciu de apă. iar in Stadiu avansat 
de proiectare se află complexul de 
lucrări in vederea extinderii la 515 
hectare a crescătoriei piscicole 
Măicănești. Se prevede ca la sfirși- 
tul viitorului cincinal întreprin
derea piscicolă Vrancea să aibă în 
exploatare amenajări care să însu
meze 1 300 hectare luciu de apă. 
(Dan Drăgulescu).

de lucru
Capitală

al partidului a cerut să se acțibneze 
în continuare cu perseverență pen
tru extinderea sistemelor automati
zate în producția de confecții, pen
tru a se asigura ridicarea perma
nentă a nivelului calitativ al pro
ducției, creșterea productivității 
muncii, reducerea costurilor de fa
bricație, economisirea materiilor pri
me și a materialelor.

In fiecare secție vizitată, munci
toarele l-au întimpinat cu deosebită 
dragoste și căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ovaționind înde
lung pentru partid și secretarul său 
general.

La încheierea vizitei în întreprin
derea de confecții și tricotaje Bucu
rești, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat calde felicitări întregului 
colectiv pentru realizările obținute 
pină în prezent, urîndu-i noi succe
se în îndeplinirea sarcinilor noului 
plan cincinal.

Conducerea ministerului de resort 
și a întreprinderii au mulțumit pen
tru noua vizită și pentru indicațiile 
primite cu acest prilej și l-au asigu
rat pe secretarul general al parti
dului că nu vor precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor ce revin 
acestui colectiv din noul plan cinci
nal, pentru sporirea continuă a com
petitivității pe piața internațională 
a tuturor produselor realizate de a- 
ceastă reprezentativă unitate a in
dustriei ușoare românești.

Noua vizită de lucru întreprinsă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
aceste mari întreprinderi ale Capita
lei. dialogul î'odnic purtat cu făuri
tori de bunuri materiale dau noi și 
puternice impulsuri activității ce șe 
desfășoară cu intensitate sporită în 
aceste zile de sfîrșit de an și început 
de cincinal în întreaga economie na
țională. Conducătorul partidului și 
statului nostru a fost întimpinat 
pretutindeni cu cele mai alese 
sentimente de stimă și prețuire, de 
profundă recunoștință pentru neobo
sita activitate ce o desfășoară în 
folosul propășirii patriei noastre, ri
dicării permanente a nivelului de 
trai, material și spiritual, al între
gului popor.

Puternic mobilizate de apre
cierile și îndemnurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. colectivele celor 
două unităti industriale. în mijlocul 
cărora s-a aflat secretarul general al 
partidului, au exprimat hotărîrea 
acestora de a depune în continuare 
eforturi susținute pentru ridicarea 
întregii munci la un nivel superior 
de calitate și eficientă, de a-și spori 
contribuția, alături de întregul nos
tru popor, la înflorirea continuă a 
României socialiste, la ridicarea ei 
pe noi trepte de civilizație și 
progres.

INFORMAȚII SPORTIVE
GIMNASTICĂ. Formația reprezen

tativă a României care participă in 
aceste zile la Balcaniada de junioare 
de la Atena cuprinde sportive de 
mare perspectivă, selecționate din 
centrele de gimnastică din București, 
Bacău. Galați și Focșani. în grupul 
bucureștencelor se află candidatele 
la medaliile balcanice — Aurelia 
Dobre (Dinamo) și Mirela Sidon 
(C.S.Ș. Triumf). Tot de la „Triumf"
— București sint Liliana Stanciu și 
Cătălina Bucur, iar Augustina Ba
dea este membră a C.S.Ș. nr. 2. 
Celelalte tinere și talentate , gim
naste din formația noastră sint : 
Gabriela Potoroc (C.S.Ș. Bacău), Mă- 
dălina Tănase (C.S.Ș. Galați) și 
Diana Bostan (C.S.Ș. Focșani).

în fruntea formației noastre de 
juniori se află Marius Tobă, recent 
învingător la Moscova, la individual 
compus, in meciul echipelor de 
tineret ale României si U.R.S.S.

FOTBAL. Starea timpului conti- 
nuînd a fi favorabilă, este posibil 
ca meciurile din optimile de finală 
ale „Cupei României" să fie pro
gramate in aceste zile de decembrie. 
Dintre cele 16 echipe care sînt ca
lificate in optimi, nu mai puțin de 
nouă au ciștigat măcar o singură 
dată trofeul. Steaua a ciștigat „Cupa 
României" de 14 ori, Rapid de noua 
ori, Dinamo de cinci ori. iar Uni
versitatea Craiova de patru ori. Cite 
o singură dată au ciștigat trofeul : 
Progresul București (ediția 1959—60). 
Petrolul ('62—’63). Universitatea Cluj- 
Napoca (’64—’65), Chimia Rîmnicu 
Vilcea (’72—’73) și Jiul ('73—'74).

NATAȚIE. în prima zi a Concursu
lui international de natatie , de la 
Brno, Carmen Bunaciu (România) a 
ciștigat proba feminină de 100 m 
spate, cu timpul de l’04”01/100, fiind 
urmată de Anca Pătrășcoiu (Româ
nia) ■— l’04”10/100 și Katalin Viragi 
(Ungaria) — l’06”69/100. în proba 
feminină de 200 m mixt, victoria a 
revenit înotătoarei românce Noemi 
Lung — 2’21”, iar in cea masculină 
de 200 m fluture pe locul intii s-a 
situat Robert Pinter (România) — 
2’03”29/100.

Alte rezultate : feminin : 200 m 
bras : Svetlana Bujanova (U.R.S.S.)
— 2'39”30/100 ; 100 m liber : Ștefania 
Bofinger (R.D. Germană) — 58’64/100; 
masculin : 200 m spate : Zoltan Ba- 
laszti (Ungaria) — 2'07”10/100 ; 100 m 
liber : Rene Wanzlik (R.D. Germană)

TENIS. Campionatele internațio
nale de tenis ale Australiei au pro
gramat pe terenurile „Kooyong" din 
Melbourne ultimele două partide din 
sferturile de finală ale probei de 
simplu masculin, in care cehoslova
cul Ivan Lendl l-a eliminat cu 7—6, 
6—2, 6—1 pe englezul John Lloyd, 
iar suedezul Ștefan Edberg l-a în
vins cu 6—0, 7—5, 6—4 pe olandezul 
Michiel Schapers. In semifinale, 
Lendl îl va întîlni pe Edberg, iar 
iugoslavul Slobodan Zivojinovici va 
juca cu suedezul Mats Wilander.

în semifinalele probei feminine, 
Christ Evert-Lloyd a invins-o cu 
6—1, 7—6 pe Claudia Kohde, iar 
Martina Navratilova a dispus cu 
6—7, 6—1, 6—4 de Hana Mandlikova.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 4 FINLANDEI

Excelenței Sale Domnului MAUNO KOIVISTO 
Președintele Republicii Finlanda

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Finlanda, am deosebita plăcere 
să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea 
dumneavoastră și bunăstarea poporului finlandez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Repifblicii Socialiste România

Finlanda este țara 
unor impresionante 
frumuseți naturale, al
bastrul miilor de lacuri 
si al golfurilor adinei 
îmblnîndu-șe armo
nios cu verdele intens 
al Pădurilor de coni
fere si limpezimile ce
rului nordic. La rîn- 
dul lor. locuitorii a- 
cestor ținuturi — 
oameni harnici, tenaci 
si iscusiți — au reu
șit. printr-o muncă 
necurmată, să pună în 
valoare darurile na
turii. Lacurile, țărmu
rile dantelate, patri
moniul forestier au 
devenit principalele 
izvoare ale dezvoltă
rii economico-sociale. 
industria pescuitului, 
a construcțiilor nava
le. a lemnului avînd o 
pondere insemnată în 
economie.

In ultimii ani. aces
tor ramuri tradiționa
le li s-au alăturat ex
tracția minieră (există 
zăcăminte de cu
pru. nichel, zinc, co
balt), ca și o indus

trie modernă de ma- 
șini-unelte. de aparate, 
instalații si echipa
mente electronice si 
electrotehnice.

Vocația muncii crea
toare a locuitorilor 
Finlandei se împle
tește firesc cu vocativ 
de pace si înțelegere, 
evidențiată în preocu
parea statornică de a 
amplifica legăturile de 
prietenie si colaborare 
cu tarile vecine, cu 

- toate statele din Eu
ropa și din lume, fără 
deosebire de orînduire 
socială. Finlanda des
fășoară cu consecven
tă o politică de neu
tralitate activă. se 
pronunță pentru pace, 
destindere, securitate, 
pentru continuarea 
procesului inaugurat 
prin semnarea Actului 
final de la Helsinki.

Intr-un asemenea 
cadru. România si 
Finlanda se intihiesc 
în voința comună con
sacrată salvgardării 
păcii, eliminării pri
mejdiei nucleare, con

CU PRIVIRE LA REZULTATELE ȘEDINȚEI ORDINARE
A COMITETULUI MINIȘTRILOR APĂRĂRII Al STATELOR 

PARTICIPANTE LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA
Intre 2 si 5 decembrie 1985, în 

capitala Republicii Democrate Ger
mane — orașul Berlin — sub pre
ședinția ministrului apărării na
ționale al Republicii Democrate Ger
mane. general de armată Heinz Kess
ler. a avut loc ședința ordinară a 
Comitetului miniștrilor apărării ai 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

La lucrările ședinței au luat parte 
miniștrii apărării, comandantul-șef

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Finlanda, joi a avut Ioc în 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea și 
Asociația de prietenie româno-fin- 
landeză, în cadrul căreia au fost 
prezentate impresii de călătorie din 
această țară. în continuare au fost 
vizionate filme documentare finlan
deze.

Au participat membri ai conduce

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunica timpul probabil pentru 
intervalul S decembrie, ora 20 — 9 de
cembrie, ora 20. In țară : Deși tempe
ratura aerului va marca o scădere 
treptată începînd din nordul țării, vre
mea va fi caldă pentru această peri
oadă a anului în majoritatea regiuni
lor. CerUl va fl variabil, mai mult 
noros în vestul, centrul șl nord-estul 
țării, unde vor cădea ploi locale care, 
spre sfirșltul intervalului, izolat, se 
vor transforma In lapoviță. In cele

LA ÎNTREPRINDEREA „INOX" DIN BUCUREȘTI- ............ .....................
ARTICOLE UTILE ÎN ORICE GOSPODĂRIE

întreprinderea „Inox" din Bucu
rești este prezentă in fiecare locu
ință cu multe din nrodusele sale : 
tacimuri. foarfece de toate tinuri'.e. 
de toate dimensiunile, de la cele 
de manichiură și croitorie la cele 
destinate nomiculturii. brtceae exe
cutate intr-o multitudine de mode
le cu variate intrebuintări. aDarate 
de ras. articole de sport-turism 
(patine cu role, patine pe gheată, 
truse pentru vinătoare si pescuit), 
numeroase bunuri de uz gospodă
resc. La ora actuală, intreprinderea 
produce peste 1 000 de sortotipo- 
dimensiuni.

In ultimii douăzeci de ani. ne 
spune directorul acesteia, inginerul 
Mihai Anechitoaiei. intreprinderea 
a cunoscut o amolă dezvoltare si 
modernizare. Au fost puse in func
țiune noi capacități de producție 
dotate cu instalații si utilaie de 
mare productivitate. S-au realizat, 
prin autoutilare. trei laminoare, o 
linie de șlefuit, mașini semiauto
mate de șlefuit tacimuri. Produc- 
ția-marfă din acest an este cti 11,6 
la sută mai mare decît in 1984, 
productivitatea muncii a crescut cu 
13,7 la sută, iar cheltuielile totale 
și materiale la 1 000 lei au scăzut 
cu 60 și. respectiv, cu 49 lei.

împreună cu unui dintre vetera
nii întreprinderii, maistrul Florin 
Mantu, străbatem citeva din atelie
rele celor două mari secții : taci
muri si bricege-foărfece. Mai înti-i, 
la atelierul de sculărie facem cu
noștință cu alti doi veterani ai 

’ fabricii — Dumitru Chiriac. șeful 
atelierului, si frezorul Constantin 
Gheorghiu. Lucrează la finisarea 
unui reper pentru matrițe de pre
sat. O treabă complicată, de inde- 

solidării securității si 
extinderii conlucrării 
rodnice in Europa și în 
întreaga lume. Stimu
late de convorbirile la 
nivel înalt, desfășura
te la București si Hel
sinki. legăturile româ- 
no-finlandeze cunosc 
o largă dezvoltare oe 
multiple planuri. Po
tențialul economic al 
celor două țări oferă 
condiții prielnice spo
ririi în continuare a 
schimburilor comer
ciale. intensificării co
operării industriale, 
tehnico-științifice si în 
alte sfere de inte
res comun. Fără îndo
ială. un asemenea 
curs, dezvoltarea oe 
mai departe' a conlu
crării fructuoase în 
domeniul vieții inter
naționale corespund 
ne deplin intereselor 
Si aspirațiilor pașnice 
ale celor două po
noare. înscriind. în a- 
celasi timn. o contri
buție importantă la 
cauza generală a păcii 
si înțelegerii.

al Forțelor Armate Unite și șeful 
Statului Major al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Comitetul miniștrilor apărării a 
analizat problemele activității prac
tice a Forțelor Armate Unite ale 
statelor participante la Tratatul de 
Ia Varșovia și a adoptat hotărîri 
corespunzătoare.

Ședința s-a desfășurat Intr-o at
mosferă de lucru. în spirit de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

rii I.R.R.C.S., Asociației de prietenie 
româno-finlandeză. Asociației de 
prietenie Finlanda-România. un nu
meros public.

Au fost prezenți Jussi Montonen, 
ambasadorul Republicii Finlanda la 
București, membri ai ambasadei.

★
Cu același prilej, în sala de expo

ziții a I.R.R.C.S. s-a deschis o expo
ziție de fotografii artistice din Fin
landa.

(Agerpres)

lalte regiuni, ploile vor fl Izolate, vin- 
tul va sufla slab pină la moderat, cu 
intensificări locale în estul țării și zona 
de munte. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 4 și 6 grade, 
izolat mal coborîte in depresiuni, iar 
cele maxime între 2 șl 12 grade, local 
mai ridicate in sud. Pe alocuri se va 
produce ceață, dimineața și seara. In 
București : Deși temperatura aerului 
va marca o scădere ușoară, vremea va 
fl caldă pentru această perioadă a anu
lui.’ Cerul va fi variabil, favorabil ploii 
slabe. Vint slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 1 și 
4 grade, iar cele maxime Intre 8 și 12 
grade. Dimineața șl seara se va pro
duce ceață slabă.

minare. de mare precizie. ..Cite 
scule ati făurit de-a lungul ani
lor ?“ — il întrebăm ne Constantin 
Gheorghiu. „Nu le-am contabilizat 
— ne spune — dar citeva zeci de 
mii, ca si ceilalți sculeri, tot am 
făcut. între care matrițe de turnat 
sub presiune, de injectat material 
plastic"...

La atelierul prese aflăm că exe
cutarea celor trei laminoare, sub 
îndrumarea directă a inginerului- 
șef Florin Buduleci. a dus la im
portante economii de valută. Întru
cit nu s-au mai adus din import. 
Strădaniile oamenilor de concepție, 
ale tuturor specialiștilor de la 

*„Inox“ sînt îndreptate acum spre 
lansarea unor produse cit mai as
pectuoase. mai moderne. Iată de

A APĂRUT:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare

la Congresul științei și învățămînTului
28 noiembrie 1985

EDITURA POLITICĂ

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE

ȘI MUNCITOREȘTI

PARTIDUL COMUNIST DIN URUGUAY:

Pentru înaintarea tarii 
pe calea democrației
Intr-un recent interviu, J. Perez, secretar general adjunct al C.C. al 

P.C. din Uruguay, prezintă ultimele evoluții din viata politică a tării, 
relevind poziția partidului in sprijinul procesului de transformări de
mocratice.

„In cei aproape 12 ani de guver
nare, dictatura militară a ruinat re
publica, a adus imense prejudicii in
dustriei, . agriculturii, invățămintului 
și ocrotirii sănătății, a agravat criza 
locuințelor, a determinat reducerea 
pină la jumătate a retribuției oame
nilor muncii — se spune in in
terviu. Dar dictatura nu a fost 
în stare \ să dezbine clasa munci
toare, care și-a strîns rîndurile în 
jurul centrului său sindical de luptă 
— Confederația Națională a Muncito
rilor, nu a reușit să zdruncine nici 
rîndurile Frontului Amplu. In pofida 
represiunilor, reacțiunea nu a putut 
să înfrîngă și să distrugă partidul 
nostru.

In toată această perioadă, poporul 
a continuat lupta. In timpul desfă
șurării plebiscitului din 1980, dicta
tura militară a încercat să con- 
strîngă poporul să accepte un «rău 
mai mic». înaintînd spre aprobare 
proiectul unei constituții de factură 
fascistă. Intr-un mod neașteptat pen
tru autorități, poporul a spus un NU 
hotărît. Atunci, a fost elaborat un 
nou plan. Potrivit Legii cu privire 
la partide, era admisă, deși intr-o 
formă limitată, activitatea Partidului 
Național, a Partidului Colorado și a 
micii grupări Uniunea Civilă Social- 
Creștină. Frontul Amplu și Partidul 
Comunist au fost însă menținute in 
afara legii, iar militarii cu convin
geri patriotice și mulți dintre to
varășii noștri au rămas în închisoa
re. Regimul intenționa ca după doi 
ani de la legalizarea partidelor men
ționate să se procedeze Ta organi
zarea de alegeri. Militarii au început 
să-și dea seama de faptul că trebuie 
găsită o soluție politică, întrucit era 
imposibil să se stăvilească Ofensiva 
tot mai mare a maselor populare. 
Reprezentanții tuturor forțelor poli
tice și sociale din tară — de stingă, 
de centru și chiar de dreapta — au 
fost unanimi cu privire la hotărîrea 
de a înlătura dictatura și a readuce 
țara pe calea democrației. In ianua
rie 1984, clasa muncitoare a organi
zat din nou o grevă generală.

In situația creată, între militari șl 
reprezentanții forțelor politice au în
ceput tratative, desfășurate în mod 
public, motiv pentru care poporul a 
putut exercita unele presiuni. Pentru 
a asigura cadrul desfășurării trata
tivelor, militarii au fost siliți să 
pună in libertate o serie de militanți 
de frunte ai partidului nostru, să 
legalizeze o parte din partidele care 
intrau în componența Frontului. 
Amplu, să stabilească data desfă
șurării alegerilor generale.

Au fost create condițiile pentru 
trecerea de la dictatură la democra
ție pe calea alegerilor generale, care 
au avut loc in noiembrie 1984. In 
urma lor, democrația a ieșit învingă
toare. Ziua deschiderii parlamentu
lui, 15 februarie 1985, a devenit 
sărbătoare națională. La 1 martie a 

ce ingineri ca Victoria Stroc, Săn- 
del Călin. Mircea Bittner, maiștri 
ca Ștefan Stanică. Florin Mantu. 
Alexandru Stoican. muncitori spe
cialiști ca Voicu Gheorghe. Radu 
Marin. Marcel Ghimpu. Ion Matei, 
Dumitru Olenicov. Marin Băicoianu 
si-atîtia alții se străduiesc să rea
lizeze noi modele de tacimuri. de 
foarfece, de obiecte utile in uzul 
gospodăresc sau de soort-turism. 
La ora actuală, datorită lor și al
tor numeroși specialiști de la 
„Inox", au intrat in fabricație noi 
produse cu caracteristici superioa
re. Sint obiecte de folosință înde
lungată. care se vor găsi curind in 
magazinele de specialitate ale co
merțului de stat.

Marta CUIBUȘ 

intrat in drepturi noul guvern și 
tot in aceeași zi a fost emis decretul 
pentru legalizarea Partidului Comu
nist și a altor organizații".

Relevind faptul că. in anii dificili 
de dictatură militară, comuniștii s-au 
aflat în primele rinduri ale Juptei 
pentru democrație și pentru intere
sele vitale ale poporului, J. Perez a 
declarat. în continuare, in inter
viul său : „în pofida tuturor încercă
rilor grele, partidul nostru s-a în
tărit, a cf-escut influența lui in rin- 
dul maselor, efectivul lui a sporit. 
Afluxul de noi membri in partid s-a 
Intensificat în lunile premergătoare 
alegerilor, ' ca și după alegeri. Tre
buie să subliniem două trăsături care 
vizează prestigiul partidului. Este de 
remarcat că în cadrul Partidului Co
munist și al Uniunii Tineretului Co
munist se intensifică afluxul tinere
tului muncitor. O altă trăsătură 
caracteristică o constituie participa
rea1 de masă a femeilor.

Partidul nostru militează pentru 
înaintarea în continuare pe calea de
mocrației. Aceasta înseamnă, în pri
mul rind. eradicarea totală a moș
tenirii dictaturii militare, suprima
rea aparatului represiv creat. în al 
doilea rind, aceasta înseamnă, po
trivit opiniei comuniștilor, satisfa
cerea cerințelor muncitorilor și ale 
maselor populare in direcția intensi
ficării transformărilor politice și so
ciale. In al treilea rind, înaintarea 
pe calea democrației înseamnă pen
tru noi un reviriment in domeniul 
economiei țării, dezvoltarea indus
triei, a agriculturii, prin asigurarea 
creditelor corespunzătoare din partea 
statului și stabilirea unor relații 
constructive cu toate țările, Inclusiv 
cu cele socialiste. Se impune națio
nalizarea băncilor și comerțului ex
terior, restabilirea producției indus
triale și refacerea sectorului de stat 
al-, economiei. în al patrulea rind, 
înaintarea pe calea democrației în
seamnă promovarea unei politici ex
terne independente, de nealiniere, de 
salvgardare a păcii generale, de res
pectare a principiilor autodetermină
rii șj neamestecului, a suveranității 
și independenței naționale.

Am fost și rămînem membri ai 
Partidului Comunist din Uruguay, 
adepți fermi ai Frontului Amplu. 
Aceasta înseamnă că noi sintem 
continuatorii tradițiilor noastre pa
triotice și considerăm că adevăratul 
pretendent la putere poate fi numai 
Frontul Amplu, antiimperialist, de
mocratic, progresist.

Noi credem in unitatea clasei mun
citoare, în unitatea Frontului Am
plu, a forțelor democratice, a între
gului pqpor. Credem, în sfîrșit, în 
faptul că partidul nostru este capa
bil să influențeze starea lucrurilor 
din țară de așa manieră incit tre
cutul tragic să nu se mai poată re
peta" — se arată în încheierea in
terviului.

ALBA : Noi unități 
prestatoare de servicii

în ansamblul de locuințe Parc- 
Cetate din municipiul Alba Iuliâ 
au fost date în folosință noi uni
tăti prestatoare de servicii ale coo
perației meșteșugărești. Situate la 
parterul blocurilor, noile unităti a- 
sigură o gamă variată de servicii 
pentru populație. Tot aici se află 
in curs de amenajare un complex 
de unităti gen casă de mode. De 
altfel, in acest an, rețeaua presta
toare de servicii a cooperației meș
teșugărești din județul Alba a fost 
extinsă cu încă 40 de unități de di
verse profiluri, în municipiul Alba 
Iul ia. cooperativele meșteșugărești 
„Mureșul", „Progresul". „Arta" și 
„Constructorul" au înființat in noi
le cartiere si ansambluri de locuin
țe. la solicitarea cetățenilor, ate
liere de reparații radio-tv și o- 
biecte de uz casnic, ateliere de tri
cotaje. marochinărie, reparat si cu
rățat cojoace, croitorie pentru ar
ticole de sport, leaătorie dc cărți. 
Asemenea unităti au fost deschi
se si în celelalte orașe ale îude- 
tului. De menționat că. oină la 
sfirșitul acestui an. alte 10 unități 
prestatoare de servicii vor fi date 
in folosință in localitățile Alba Iu- 
lia. Blai. Zlatna si Teius. Marea 
majoritate a unităților au fost 
amplasate la parterul noilor blocuri 
de locuințe, fiind realizate in con
diții de rentabilitate ridicată. „In 
anui 1986 — ne informează tova
rășul Mănăilă Radu, președintele 
Uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești — vor fi date in 
folosință noi ateliere meșteșugă
rești in municipiul Alba Iulia si 
orașul Cugir. Totodată, este pre
văzută construcția unei unităti 
mixte de prestări servicii în ora
șul Cimpeni si a unor ateliere de 
producție in orașele Aiud si Cu
gir". (Ștefan Dinică).

GORJ. Ediția din acest an a 
„Lunii culturii și educației socia
liste în județul Gorj" a debutat 
printr-o suită de ample acțiuni 
politico-educative și cultural-artis- 
tice. La Tîrgu Jiu a început con
cursul de creație literară „Co
lumne gorjene". iar in școlile dim 
județ s-a deschis festivalul „Imn 
virstelor de aur", in care tinete 
talente se vor întrece in interpre
tarea muzicii tinere, a poeziei pa
triotice și revoluționare. A fost 
inaugurat, de asemenea, festiva

lul filmului la sate, cu medalionul 
cinematografic „Eroii neamului in 
filmul românesc". La biblioteca ju
dețeană a avut loc vernisajul ex
poziției de carte social-politică, iar 
la cluburile muncitorești din Ro* 
vinari și Motru s-a desfășurat 
dezbaterea eu tema „Literatura 
tâhnico-științifică și contribuția 
ei la dezvoltarea sindicii econo
mice a oamenilor muncii". (Dumi
tru Prună).

BIHOR. Sub egida Consiliului 
județean al educației politice și 

culturii socialiste, la Oradea a 
avut loc cea de-a opta ediție a 
simpozionului „Bihor — momente, 
instituții, personalități". Desfășu
rată timp de două zile, în plen și 
pe secțiuni, manifestarea a reunit 
oameni de știință, scriitori, istorici, 
cercetători, profesori, alți specia
liști din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara și Oradea. Comunică
rile științifice prezentate in sec
țiunile „Știință și tehnologie", 
„Cultură și istoriografie". „Perso
nalități literare bihorene" și „Cer
cetări agrozootehnice in județul

CARNET CULTURAL

Bihor" s-au constituit in valoroase 
contribuții la cunoașterea apro
fundată a realităților economico- 
sociale bihorene, a mărețelor pre
faceri socialiste din localitățile ju
dețului. (loan Laza).

MUREȘ . In unitățile de învăță- 
mînt și așezămintele culturale din 
județul Mureș se desfășoară ample 
acțiuni politico-educative și cultu

ral-artistice. In ultimele zile au 
avut loc recitaluri de versuri pa
triotice si programe artistice, pre
cum și prezentarea cărțilot-docu- 
ment „Moisei" și „Epopeea de pe 
Mureș", realizate de colective de 
istorici și scriitori mureșeni. 
(Gheorghe Giurgiu).

VRANCEA. La așâzăiiiintele de 
cultură și in unitățile economice 
din județ au loc dezbateri și ex
puneri avind ca temă „Cincinalul 
1986—1990 — etapă nouă în dez
voltarea României socialiste". Cu 
acest prilej sînt prezentate expo

ziții documentare și vizionări co
lective la secția de istorie contem
porană a complexului muzeal ju
dețean. care oferă un bogat mate
rial ilustrativ. (Dan Drăgulescu).

VASLUI. La Birlad, in organiza
rea filialei municipale a Societății 
de științe istorice, a avut loc un 
simpozion cu tema „Afirmarea is
toriografiei românești în contextul 
științific european". După lansarea 
unor cărți de istorie, participanți- 
lor le-au fost prezentate mai rriulte 
comunicări de către cadre didactice 
universitare și cercetători știin

țifici din București, Iași și Birlad. 
(Petru Nccula).

SALAJ. în cadrul „Zilelor uni
versității cultural-științifice" s-a 
desfășurat in municipiul Zalău o 
suită de manifestări politico-edu
cative și cultural-științifice (mese 
rotunde, dezbateri, simpozioane) 
vizind educația ateistă și sanitară 
a cetățenilor. Manifestările s-au 
încheiat cu o sesiune de comuni
cări. Au participat oameni de ști
ință, cercetători. medici și profe
sori din București. Cluj-Napoca, 
Sibiu și Zalău. (Eugen Teglaș).



SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

INTERES MAJOR EAIĂ DE INIȚIATIVA ROMÂNIEI PRIVIND 
DEZVOLTAREA SI ÎNTĂRIREA BUNEI VECINĂTĂȚI INTRE STATE< <

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Inițiativa României privind dez
voltarea și intărirea bunei vecinătăți 
între state, înscrisă din 1979 pe 
agenda sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U., a ocupat un loc important și 
în cadrul lucrărilor acestei sesiuni a 
Adunării Generale.

Izvorâtă din concepția și acțiunea 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. privind statorni
cirea unor relații de înțelegere, 
cooperare și respect, reciproc cu 
toate statele lumii, și in primul rînd 
cu țările vecine și din aceeași zonă, 
această inițiativă este menită să 
asigure generalizarea principiilor și 
normelor unor asemenea relații, a 
practicii pozitive a raporturilor de 
bună vecinătate, ca o contribuție 
esențială la consolidarea păcii și 
securității în lume, la rezolvarea 
problemelor majore cu care se con
fruntă omenirea.

Delegația română, ca și alte dele
gații care au luat parte la dezba
teri, a subliniat importanta primor
dială a respectării stricte a princi
piilor fundamentale ale suveranită
ții și independentei naționale, ega
lității în drepturi, nerecurgerii la

forță și la amenințarea cu forța, 
neamestecului in treburile interne, 
cooperării și avantajului reciproc, 
soluționării pașnice a diferendelor, 
ca bază sigură a raporturilor de 
bună vecinătate. A fost evidențiat, 
totodată, caracterul bogat al relații
lor dintre statele vecine și din 
aceeași zonă, incluzind cele mai 
diverse domenii, ca și căi și mij
loace de întărire și dezvoltare a 
bunei vecinătăți.

La actuala sesiune a fost creată o 
subcomisie pentru buna vecinătate, 
care a.început identificarea și cla
rificarea elementelor bunei vecină
tăți, ca o primă etapă spre elabo
rarea unui document international 
corespunzător al O.N.U. asupra aces
tei importante probleme a relațiilor 
dintre state.

în urma unor dezbateri susținute, 
ca expresie a interesului și impor
tantei majore pe care numeroase 
state ale lumii le acordă acestei ini
țiative, Comisia juridică, a hotărit 
să recomande Adunării Generale ca 
subcomisia să fie reunită din nou Ia 
sesiunea din 1986 și să-și continue 
lucrările de examinare aprofundată 
a elementelor bunei vecinătăți.

In sprijinul cauzei juste a poporului palestinian
Intervenția reprezentantului român

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Plenara Adunării • Generale a 
O.N.U. continuă examinarea punctu
lui privind problema palestiniană, la 
care participă un număr mare de de
legații, precum și o delegație a Or
ganizației pentru Eliberarea Pales
tinei. Dezbaterile se desfășoară pe 
baza raportului Comitetului O.N.U. 
pentru exercitarea drepturilor inalie
nabile ale poporului palestinian — 
organism din care face parte și 
România — și a raportului secretaru
lui genera] al O.N.U., care prezintă 
dezvoltările din teritoriile ocupate 
de Israel, acțiunile și eforturile orga
nizației în vederea recunoașterii și 
realizării drepturilor legitime ale po
porului palestinian.

Luind cuvintul in cadrul dezbateri
lor. reprezentantul tării noastre a 
prezentat poziția activă a României, 
contribuția șefului statului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la pro
movarea cauzei juste a poporului pa
lestinian. la înfăptuirea drepturilor 
și aspirațiilor sale legitime, la exis
tenta sa de sine stătătoare, intr-un 
stat national propriu, pentru soluțio
narea politică, prin negocieri, a tu
turor aspectelor conflictului din 
Orientul Mijlociu. S-a subliniat că 
România se pronunță pentru regle
mentarea politică a situației din 
Orientul Mijlociu și acționează pen
tru pregătirea condițiilor in vederea 
inițierii unor astfel de negocieri.

Țara noastră pornește'de la necesi
tatea retragerii Israelului din terito
riile ocupate in urma războitflui din 
1967, rezolvării problemei palestinie
ne pe baza recunoașterii dreptului la 
autodeterminare al poporului pales
tinian — inclusiv la constituirea unui 
stat palestinian independent — de. la 
necesitatea asigurării independenței, 
suveranității și integrității tuturor 
statelor din această zonă.

Relevind eforturile în vederea con
vocării unei conferințe internaționale 
de pace in Orientul Mijlociu, repre
zentantul român a arătat că ideea 
unei astfel de conferințe a fost lan
sată încă din anul 1978 de președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășiil Nicolae Ceaușescu. In con
dițiile actuale internaționale, organi
zarea unei asemenea conferințe — la 
care să participe toate părțile inte
resate, inclusiv O.E.P. — ca și 
membri! permanenți ai Consiliului 
de Securitate și alte țări interesate, 
care pot contribui la soluționarea 
problemelor și stabilirea unei păci in 
regiune — ar constitui cadrul cel mai 
adecvat de negociere între părți — 
a spus el. în acest context, s-a sub
liniat responsabilitatea O.N.U. față 
de poporul palestinian și rolul spe
cial ce revine organizației în convo
carea acestei conferințe. Ia solutio
narea problemei palestiniene, Ia in
staurarea unei păci juste și durabile 
in Orientul Mijlociu.

Convorbiri intre reprezentanții Societăților de Cruce Roșie 
din R. P. D. Coreeană si Coreea de Sud

3

SEUL 5 (Agerpres). — Cea de-a 
10-a rundă a convorbirilor dintre 
reprezentanții Societăților de Cruce 
Roșie din R.P.D. Coreeană și Coreea 
de Sud. care s-a tinut la Seul, a 
discutat diverse proiecte de acord 
propuse de părți in problema reali
zării de vizite reciproce ale fami
liilor separate, care se află în cele 
două părți ale Coreei, precum și 
alte aspecte concrete ale problemelor 
stabilite de comun acord la întilni- 
rile anterioare, informează agenția

A.C.T.C. Delegația R.P.D. Coreene 
a propus, printre altele, un proiect 
de acord care prevede efectuarea 
reciprocă de călătorii libere ale fa
miliilor și rudelor acestora din cele 
două părți ale Coreei, fapt care ar 
permite reunirea familiilor la datele 
pe care membrii lor le decid singuri. 
Partea sud-coreană nu a acceptat, 
deocamdată. propunerea. evitind 
discutarea ei in profunzime și sus- 
tinînd limitarea călătoriilor, men
ționează A.C.T.C.
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' nifestație purtau lozinci pa core se

VOINȚA UNANIMA A POPOARELOR

Oprirea cursei ‘înarmărilor, 
salvgardarea păcii

,A apăra viața, a înlătura primejdia războiului nuclear
- cea mai importantă sarcină 1"

LONDRA 5 (Agerpres). — In zona 
centrală a Londrei o ovul loc o 
mare demonstrație împotriva cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare și

ț putea citi : „Nu - morții nuclea- 
i re I", „Să apărăm pacea !”, „Vrem 

dezarmare, spunem -Nu- cursei 
! înarmărilor !”, „Afară cu rachetele 
l de croazieră de pe pămîntul bri- 

tanic I". Intr-o declarație dată pu-

I 
I

BONN 5 (Agerpres). — Țările 
i vest-europene trebuie să acționeze in Ăi nnr>4i n fAlnaivH nnnn 4iesla>i /«zso —
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blicitățil de organizațiile antirăz
boinice, care au inițiat această 
acțiune, sa subliniază necesitatea 
înfăptuirii dezarmării generale și 
cu prioritate o dezarmării nuclea
re. „Cel mai de preț lucru de pe 
Pămint pentru om este viața. A 
apăra viața, a înlătura primejdia i 
războiului nuclear este cea mai 
importantă sarcină care stă în pre- ) 
zent în fața omenirii” - se arată 
în declarație.

Sesiunea Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole

ULAN BATOR 5 (Agerpres). — La 
Ulan Bator s-au desfășurat lucrările 
sesiunii Marelui Huraî Popular al 
R. P. Mongole. Forul legislativ su
prem a dezbătut" și ’ aprobat planul 
de stat cu privire la dezvoltarea 
economică șl socială a tării pentru 
anul 1986, bugetul de stat pe anul 
viitor, precum și executarea buge
tului pe 1984. La lucrările sesiunii 
au participat Jambin Batmunh. se
cretar general al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționat Mongol, pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular, Dumaaghiin Sodnom, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, alți 
conducători de partid și de stat 
mongoli.

Convorbiri sovieto - vest-germane
MOSCOVA 5 (Agerpres). — In 

cadrul întrevederii de. ia Kremlin 
dintre Andrei Gromiko, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Philipp Jenniger, pre
ședintele Bundestagului, aflat intr-o 
vizită oficială la Moscova, s-a subli
niat — relatează agenția T.A.S.S. — 
că problemele păcii și războiului, ale 
supraviețuirii stau in centrul poli
ticii mondiale. în prezent, a preci
zat A Gromiko, sarcina primordială 
constă In oprirea cursei înarmărilor, 
găsirea drumului spre telul esențial 
— dezarmarea generală și totală, în
sănătoșirea situației international^ 
Partea sovietică a arătat că progra
mul american „războiul stelelor" este 
incompatibil cu securitatea altor 
state, ar putea conduce la submi
narea bazei pentru rezolvarea redu
cerii înarmărilor și dezarmării.

Partea vest-germană, relevă agen
ția T.A.S.S. — s-a pronunțat pentru 
adincirea dialogului politic dintre 
Vest și Est, dintre R.F.G. și U.R.S.S., 
pentru dezvoltarea cooperării con
structive dintre cele două țări. In- 
tr-o serie de declarații, membrii de
legației au încercat să susțină Ini
țiativa de Apărare Strategică ame
ricană și să justifice amplasarea pe 
teritoriu] R.F.G. de rachete ameri
cane „Pershing".

Exprimind satisfacția pentru sta
diul actual al relațiilor interparla
mentare, care constituie un element 
important al raporturilor dintre 
U.R.S.S. și R.F.G., ambele părți au 
afirmat că sînt gata să le dezvolte 
în continuare. In interesul creșterii 
Înțelegerii și încrederii reciproce, 
arată agenția T.A.S.S.

Pentru folosirea spațiului cosmic 
exclusiv în scopuri pașnice

in direcția folosirii spațiului cos
mic exclusiv în scopuri pașnice, se 
spune in declarația reuniunii Pre
zidiului Partidului 
din R.F.G., dată 
Bonn. Conducerea 
cerut din nou in 
vernului de la Bonn să contribuie

Social-Democrat 
publicității la 

acestui partid a 
mod oficial gu-

la încheierea cu succes a convorbi
rilor sovieto-americane in proble
ma armelor nucleare și cosmice de 
la Geneva, a. negocierilor de la 
Viena privind reducerea forțelor 
armate și armamentelor și măsuri 
adiacente in Europa centrală, pre
cum și a Conferinței de la Stock
holm pentru măsuri de incredere 
și securitate și pentru dezarmare in 
Europa.

In favoarea creării în Europa 
de zone libere de arme atomice și chimice

VIENA 5 (Agerpres). — Bruno 
1 Kreisky, vicepreședinte al Interna

ționalei Socialiste si președinte de 
i onoare al P.S. din Austria, s-a oro- 
? nuntat in sprijinul inițiativelor In 
> direcția creării in Europa de zone 
ț libere de arme nucleare si chimice.

Intr-un, articol publicat In ziarul 
„Kurier". el a arătat că instituirea 
unei astfel de zone oe continentul 
european ar avea o mare impor
tantă pentru reducerea pericolului 
izbucnirii unui război si ar fi un 
pas important pe calea consolidării 
încrederii intre Est si Vest.
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Plenara C.C. al P.M.S.U.
BUDAPESTA 5 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc plenara Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar. Au fost 
dezbătute și aprobate proiectele pla
nului de dezvoltare a economiei 
naționale și bugetului de stat al R.P. 
Ungare pe anul 1986.

întrevederi bulgaro-elene
SOFIA 5 (Agerpres). — Președin

tele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, Todor Jivkov, l-a primit 
pe ministrul afacerilor externe al 
Greciei, Karolos PapOulias, aflat în- 
tr-o vizită oficială la-Sofia. Au fost 
abordate relațiile bilaterale, evolu
ția lor pozitivă. O atenție deosebită 
a fost acordată situației din Balcani, 
examinîndu-se . probleme legate de

crearea unei zone lipsite de arme 
nucleare in această regiune, relatea
ză agenția B.T.A. Realizarea acestei 
idei — s-a subliniat in cadrul între
vederii — răspunde cerințelor vre
mii și ar putea contribui la îmbu
nătățirea climatului politic în ge
nerai, la destindere pe continentul 
european și în întreaga' lume, pre
cizează B.T.A.

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

ORIENTUL
TEHERAN 5 (Agerpres). — Comu

nicatul comun dat publicității la în
cheierea convorbirilor dintre primul 
ministru al Iranului, Mir Hussein 
Moussavi, și omologul său sirian, 
Abdel Rauf, Al-Kassem, relevă 
satisfacția celor, două părți față 
de progresele înregistrate in re
lațiile bilaterale și notează iden
titatea de vederi a părților asupra 
majorității problemelor discutate. 
După cum relevă agenția SANA, Si
ria și Iranul sprijină lupta de elibe
rare a poporului palestinian in vede
rea redobindirii drepturilor sale ina
lienabile, se pronunță împotriva po
liticii Israelului in Orientul Mijlociu. 
De asemenea, cele două țări iși ex
primă sprijinul deplin fată de inde
pendența. suveranitatea și integrita
tea teritorială a Libanului și cer re
tragerea imediată și completă a for
țelor israeliene de pe întregul teri
toriu al acestei țări.

Siria a salutat poziția Iranului, care 
afirmă că nu are nici o pretenție te
ritorială-față de Irak.și dorește relații 
de bună vecinătate cu poporul ira
kian și cu celelalte popoare arabe.

Documentul se pronunță pentru 
interzicerea activităților navale străi
ne și a construirii de baze militare 
în regiunea Golfului.

Agenția IRNA informează că în 
timpul vizitei premierului sirian la 
Teheran au fost semnate trei acor
duri de colaborare in domeniile cul
tural, economic și comercial. Primul 
ministru iranian. Mir Hussein Mous
savi, a apreciat drept „fructuoase și 
pozitive" convorbirile cu omologul 
său sirian.

MIJLOCIU
CAIRO 5 (Agerpres). — La Cairo 

e-au încheiat negocierile egipteano- 
israeliene asupra problemei de fron
tieră in litigiu Taba. din, Peninsula 
Sinai. La încheierea negocierilor, la 
care au fost reprezentate și S.U.A., 
șeful delegației egiptene, Abdel Ha
lim Badawi, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a calificat discu
țiile drept „foarte folositoare si con
structive".

TEL AVIV 5 (Agerpres). — Surse 
palestiniene citate de agențiile Reu
ter, U.P.I. și France Presse au 
anunțat că. Richard Murphy, asistent 
al secretarului de stat al S.U.A., 
s-a întilnit în Ierusalimul de est cu 
nouă personalități palestiniene din 
teritoriile de pe malul de vest al 
Iordanului și Gaza, aflate sub ocu
pația Israelului. Potrivit surselor 
menționate, cu acest prilej a avut 
loc un schimb de vederi despre ulti
mele evoluții ale situației din Orien
tul Mijlociu.

BEIRUT 5 (Agerpres). — Frontul 
Popular pentru Eliberarea Palestinei 
(F.P.E.P.) — menționează agenția 
SANA — respinge toate operațiu
nile militare împotriva civililor și 
condamnă toate acțiunile care ar pu
tea afecta prestigiul Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, se a- 
rată in comunicatul dat publicității 
la încheierea unei reuniuni ex
traordinare a Biroului Politic al 
F.P.E.P. Totodată, s-a cerut convo
carea cit mai curind a unei confe
rințe palestiniene care să examineze 
modalitățile de întărire a unității 
O.E.P.

PRIMIRE LA BEIJING. Hu 
Qili, membru al Biroului Politic și 
al Secretariatului C.C. al P.C. 
Chinez, a primit delegația ziarului 
„Scinteia", condusă de Ion Mitran,1 
redactor-șef,. care face o vizită In 
China la invitația ziarului „Renmin 
Ribao". In cadrul convorbirii ce a 
avut loc cu acest prilej s-au rele
vat dezvoltarea legăturilor dintre 
ziariștii români și' chinezi, contri
buția lor la promovarea bunelor 
relații, dintre cele două țări si 
popoare.

CONVORBIRI. Președintele Con
siliului de Stat al R.P. Polone, 
Wojciech Jaruzelski, și-a încheiat, 
joi, vizita in Tunisia, anunță a- 
gentia P.A.P. In cadrul convorbi
rilor purtate cu președintele țării 
gazdă, Habib Bourguiba, au fost 
examinate probleme ale relațiilor 
bilaterale, s-a procedat la un 
schimb de păreri asupra unor as
pecte ale vieții internaționale ac
tuale, precizează agenția citată. 
Șeful statului polonez a părăsit, in 
aceeași zi, Tunisul, plecînd spre 
Varșovia.

VIZITA. Semnificația deosebită a 
vizitei intreprinse. in acest an, in 
R. P. Chineză de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România — moment de referință 
pentru evoluția continuă a raportu
rilor tradiționale dintre cele două 
partide, țări și popoare — a fost 
evocată cu prilejul primirii de că
tre tovarășul Wang Zhaoguo. se
cretar al C.C. al P. C. Chinez, a de
legației Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, 
condusă de tovarășul Matei Ani, 
președintele Consiliului U.A.S.C.R.. 
aflată in vizită pentru schimb de 
experiență. In cadrul întrevederii 
au fost evidențiate stadiul actual și 
perspectivele de dezvoltare a rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre tineretul român și tineretul 
chinez, dintre organizațiile de tine
ret și studenti din Republica Socia
listă România si R. P. Chineză, pe 
baza înțelegerilor convenite la cel 
mai înalt nivel.

a detinut funcția de vicepreședinte 
al corporației „General Dynamics", 
unul din principalii furnizori de 
arme ai Ministerului Apărării al 
S.U.A.

TUNISIA A PREZENTAT LA 
O.N.U. un raport detaliat asupra 
pagubelor umane, si materiale pro
vocate de raidul pe care aviația 
israeliană l-a efectuat la 1 octom
brie. impotriva cartierului general 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei din Tunis. „Guvernul 
tunisian, se arată in raport, iși re
zervă dreptul de a reclama daune- 
interese pentru încălcarea suvera
nității sale naționale si atingerea 
adusă dezvoltării sale economice, si 
sociale".

VIENA s-a desfășurat șe- 
plenară finală a actualei 

a tratativelor privind redu- 
reciprocă a forțelor armate

LA 
dința 
runde 
cerea 
și a armamentelor si măsuri adia
cente în Europa centrală (M.B.F.R.). 
Au luat . cuvintul reprezentanții 
Statelor Unite, Marii Britanii și 
Uniunii Sovietice.

NUMIRE. Președintele Statelor 
Unite. Ronald Reagan, a acceptat 
demisia consilierului său pentru 
probleme de securitate. Robert 
McFarlane, si a anuntat numirea 
în această funcție a viceamiralului 
John Poindexter.

EXPUNERE LA RADIAȚII. Mii 
de militari americani care au parti
cipat la experiențele nucleare 

pe atolul 
Pacific, au fost expuși 
radiații mai mari decit 
relevă 

de senatorul

ALEGERI. La propunerea C.C. 
al P.S.U.G., Consiliul de Stat al 
R.D. Germane a hotărit să convoa
ce. pentru 8 iunie 1986. alegeri 
pentru Camera Populară si organe
le locale ale puterii de stat, infor
mează agenția A.D.N.

DEMISIE. Președintele Ronald 
Reagan a acceptat demisia lui 
James Beggs din postul de admi
nistrator al agenției spațiale ame
ricane N.A.S.A. Dună cum s-a pre
cizat. James Beggs este anchetat 
de autoritățile iudiciare americane, 
fiind acuzat de operațiuni financia
re frauduloase in dauna Pentago
nului. în perioada 1978—1981. cind cație. Știință și Cultură" (UNESCO). 
_________________________________________________________________ I

experiențele 
efectuate in iulie 1946 
Bikini, din 
la doze de 
se credea, 
publicității 
Alan Cranston. De la prima expe
riență din iulie 1945. din statul 
american New Mexico, oină la in
terzicerea acestora în atmosferă, in 
1963. S.U.A. au detonat 235 .de în
cărcături nucleare ne poligonul din 
deșertul Nevada si pe cele din su
dul Pacificului. La aceste expe
riențe au luat parte 220 000 de mi
litari americani.

un studiu dat 
democrat

GUVERNUL BRITANIC a anun
țat joi că. începînd de la 31 decem- 

, brie 1985, Marea Britanie „va în
ceta să mai fie membru al Organi- 

' zației Națiunilor Unite pentru Edu-
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Imperativul soluționării globale a problemei datoriilor 
externe ale țărilor în curs de dezvoltare

Politica protecționistă afectează economia tinerelor 
state independente

în cuvîntarea deosebit de Impor
tantă rostită la deschiderea lucrărilor 
Congresului științei și invătămintu- 
lui. tovarășul Nicolae Ceausescu a 
subliniat din nou, cu putere, insem- 
nâtatea deosebită ne care o are in 
prezent nroblema soluționării globa
le a datoriilor externe extrem de 
mari ale țărilor în curs de dezvol
tare.

Intr-adevăr, la sfirsitul acestui an. 
datoria externă a acestor tari ur
mează. potrivit evaluărilor Fondului 
Monetar International, să ajungă la 
aproape 1 000 miliarde dolari, ceea 
ce ar însemna o creștere de circa 10 
ori in raport cu nivelul de la în
ceputul anilor ’70.

Mai importantă insă decit o ase
menea snorire. in sine fabuloasă, a 
cuantumului global este creșterea, 
aproape dublă, a serviciului dato
riei externe, respectiv a sumelor 
de achitat anual in contul ei, 
renrezentind dobinzile aferente plus 
amortismentele (ratele anuale sca
dente din creditele nropriu-zise). 
Căci, ceea ce contează, inainte. de 
toate, in cazul datoriei externe, nu 
este atit cuantumul său global, cit 
mai ales serviciul ei. intrucit acesta 
exprimă efortul anual de plată. In
fluențat. desigur, de cuantumul glo
bal al datoriei, serviciul depinde, 
intr-o măsură mult mai mare, de 
rata dobinzii la creditele componen
te ale datoriei si de termenele de 
rambursare a imnrumuturilor. ce 
condiționează dimensiunea amortis
mentelor anuale (o datorie externă, 
chiar dacă este mai mare, dar e 
formată din credite De termene mai 
lungi, comportă nlata unor amortis
mente mai reduse, in timD ce o da
torie externă, chiar dacă este mai 
mică, dar e formată din credite oe 
termene mai scurte, imolică Diata 
unor amortismente mai ridicate).

EFECTELE NEFASTE ALE DO- 
BÎNZILOR ÎNALTE. Creșterea fără 
precedent a serviciului datoriei ex
terne a țărilor in curs de dezvoltare 
— din care cea mai mare narte a 
intervenit in actualul deceniu — 
este legată tocmai de impunerea de 
către creditori (bănci, guverne) a 
ambelor constringeri — dobinzj ex
cesive si împrumuturi pe termene 
mal scurte — care au creat, in ul
timii ani, o împovărătoare aglome
rare de Plăti in rambursare. Fentru 
numeroase tari în curs de dezvol
tare, serviciul datoriei externe a 
ajuns să reprezinte neste jumătate 
din totalul încasărilor anuale din 
exporturi. iar Dentru unele din ele 
chiar să depășească acest nivel, fant 

ce a determinat recurgerea la amî- 
narea plătii unei nârti din ratele 
scadente.

Astfel, anul trecut, in operațiunile 
de reesalonare a rambursării unor 
amortismente au fost implicate, po
trivit aprecierilor Băncii Mondiale, 
peste 30 de țări în curs de <dezvol- 
tare. sumele vizate fiind de 116 mi
liarde dolari. Adăugind aceste sume 
la plățile efectuate in 1984 de țările 
in curs de dezvoltare în contul da
toriilor, reiese că serviciul ei (totalul 
de achitat) ar fi urmat să depă
șească 200 miliarde dolari, cu alte 
cuvinte echivalentul a peste o cin
cime din cuantumul global al dato
riei (circa 900 miliarde dolari). Dacă 
se are in vedere că. la începutul 
anilor ’70, serviciul datoriei era 
sub 10 miliarde dolari, adică ttaai 
outin de o zecime din cuantumul 
global de atunci al datoriei, apare 
evident cit de disproporționată e in 
orezent sarcina anuală de ram
bursare.

Realitatea este că serviciul dato
riei ă atins o cotă fără egal in is
toria finanțelor internaționale si im
pune țărilor debitoare eforturi su
pradimensionate. efectiv ca urmare 
a inăsDririi modalităților de credi
tare. Reesalonările masive din ulti
mii ani au permis ca. în perioada 
respectivă, să se plătească mai du- 
tin. dar. potrivit procedurilor actua
le. reesalonările se fac. in general. 
De termen mediu, nu lung, si cu 
dobinzi majorate, astfel incit, după 
o oerioadă relativ scurtă de timp, 
sumele reesalonate nu numai că re
vin la scadentă, dar, mai mult, ele 
revin sporite.

Datorită acestui fapt, ca si pon
derii relativ mici a creditelor ne 
termene îndelungate în totalul da
toriei. serviciul se va situa, in con
tinuare. la cote deosebit de mari. 
Se apreciază că circa 600 rfiiliarde 
dolari, respectiv trei cincimi din 
datoria externă a țărilor in curs de 
dezvoltare de la sfirsitul lui 1985, 
vor aiunge la scadentă in următorii 
cinci ani. ceea ce. tinind cont si de 
dobinzile aferente, ridică sarcina 
medie anuală de rambursare la 
peste 200 miliarde dolari (echivalind 
cu aproape 30 la sută din totalul în
casărilor din exporturi). Sînt sume 
fabuloase care ar impune țărilor in 
curs de dezvoltare eforturi financia
re supradimensionate, aproape sau 
chiar absolut imposibile, de natură 
să le blocheze, oe mai departe, pro
cesul creșterii economice, cu impli
cații negative nu numai pentru ta
rile în cauză, ci si pentru întreaga 
econcAnie mondială.

CÎND PROSPERITATEA SĂRA
CILOR O CONDIȚIONEAZĂ PE 
CEA A BOGAȚILOR. Prinse ca în- 
tr-o menghină intre diminuarea în
casărilor din exporturi (ca urmare 
a barierelor protectioniste si discri
minărilor intilnite de produsele lor) 
si creșterea plăților in contul dato
riilor. țările in curs de dezvoltare 
au fost nevoite, de la începutul ac
tualului deceniu, nu numai să-si am
puteze programele economice si so
ciale. să cedeze in mod net din 
„substanța economică oroorie". si 
asa modestă, cu consecința nemiilo- 
cită a scăderii nivelului de trai pre
car al populațiilor lor. dar si să-si 
reducă importurile? Trei ani la rind 
s-a înregistrat, in medie De ansam
blul lor. o scădere a produsului 
brut pe locuitor — avind ca efect 
adincirea directă a decalajelor eco
nomice internaționale, orin sărăcirea 
în sine a tarilor rămase In urmă — 
si doar in 1984 s-a obținut o ușoară 
creștere, outin semnificativă, a aces
tuia. Sporirea preliminată pentru 
anul în curs este incă si mai mică 
decit cea din 1984. astfel incit pro
dusul mediu pe locuitor pe ansam
blul țărilor respective nu va ajunge 
in 19S5 nici măcar la nivelul de la 
începutul deceniului.

In aceste condiții, unul din prin
cipalele ..motoare" ale comerțului 
mondial a incetat să mai funcțione
ze. avind in vedere că. potrivit 
G.A.T.T.. tocmai importurile țărilor 
in curs de dezvoltare din statele 
dezvoltate contribuiseră anterior, 
într-o măsură importantă, la expan
siunea globală a acestuia (de pildă, 
cu peste 40 la sută in perioada 
1975—1980). Evident, restringerea im
porturilor — la care țările in curs 
de dezvoltare au recurs. în anii .din 
urmă. în contextul dificultăților eco- 
nomico-financiare ce le-au fost im
puse — a însemnat pierderi în ex
porturile țărilor dezvoltate si. deci, 
în creșterea lor economică. Si. nu 
Intimolător. fără extinderea piețelor 
in țările in curs de dezvoltare, spre 
care se îndreaptă peste 30 la sută 
din exporturile țărilor dezvoltate, 
relansarea economică intervenită in 
unele din aceste ultime țări. încă 
inainte de a se fi instalat efectiv, 
a si început să pălească, asa cum 
arată preliminările ne anul în curs 
si previziunile pentru 1986.

Se poate, de aceea, afirma că in
terdependentele crescinde fac. astăzi, 
ea țările in curs de dezvoltare să 
constituie un segment indispensabil 
de susținere a unei expansiuni glo
bale in economia mondială. Fără 

progrese economice ale acestor țări, 
fără lichidarea subdezvoltării nu 
poate fi concepută continuarea dez
voltării în ansamblu, inclusiv cea a 
țărilor industrializate.

PROPUNERI CONSTRUCTIVE. ÎN 
CONSENS CU CERINȚELE PRO
GRESULUI GENERAL. Iată de ce. 
in viziunea României, depășirea cri
zei economice mondiale, realizarea 
unei relansări autentice si de dura
tă nu pot fi obținute oe seama ta
rilor in curs de dezvoltare, ci numai 
ne baza lărgirii Piețelor acestor țări, 
cu alte cuvinte nu orin măsuri de 
înrăutățire, ci orin acțiuni menite 
să contribuie la îmbunătățirea nota
bilă a situației lor economice. O con
diție esențială, m acest sens, este 
deschiderea largă a piețelor in fata 
produselor tarilor in curs de dez
voltare. care, orin stimularea expor
turilor lor. să' dinamizeze progresul 
lor economico-industrial sl. implicit, 
să soorească capacitatea lor de im
port. in folosul expansiunii schim
burilor comerciale internaționale si 
al economiei mondiale in ansamblu. 
Dar. in actualul context, o asemenea 
măsură, deși fundamentală, nu este, 
ea singură, suficientă. Avind in ve
dere gravele dificultăți de plăti cu 
care se confruntă țările in curs de 
dezvoltare, este nevoie de o soluție 
frontală și îndrăzneață in problema 
datoriilor uriașe ale acestor țări.

Este vorba de o țoiutionare por
nind de la abordări noi. deosebite, 
in bună parte, de cele actuale — 
considerate ..uzuale". ..conventiona
le" sau ..traditionale" — pentru că 
acestea din urmă, orin schemele, 
procedurile si reglementările orevă- 
zute. nu s-au dovedit in măsură să 
facă tată, nici oină in orezent. oro- 
blemei respective si cu at.it mai ou
tin s-ar putea dovedi Sie capabile 
să înfrunte noile dimensiuni ale 
problemei în anii ce vin.

In concepția României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu este nevoie 
de o abordare globală, deoarece pro
blema datoriilor nu este a unei țări 
sau alteia, ci. orin implicațiile ei 
grave si generale, constituie ,0 pro
blemă. globală, a tuturor statelor, de 
a cărei soluționare depinde dezvol
tarea generală. Este, totodată. în in
teresul comun, al progresului si 
păcii, ca ..bomba datoriilor" să fie 
dezamorsată din timo. Nefiind vor
ba de o problemă doar strict finan
ciară. este necesară, asa cum pro
pune tara noastră, organizarea unor 
tratative reale. în cadrul O.N.U., 
între tarile in curs de dezvoltare si 
țările dezvoltate, care să stabilească 

principiile de soluționare a proble
mei datoriilor externe. O abordare 
globală nu inseamnă, in viziu
nea românească, o abordare nedi- 
ferentiată ; dimpotrivă, principiile 
generale convenite ar urma să 
ghideze negocierea clătii datoriei 
de către fiecare tară separat, in 
funcție 'de problemele specifice, de 
nivelul dezvoltării țărilor debitoare.

Principiile respective ar trebui, 
potrivit părerii României, să aibă in 
vedere o reducere substanțială a da
toriilor externe ale tarilor in curs 
de dezvoltare. în raport, cu nivelul 
lor economic, chiar o anulare a da
toriilor în cazul țărilor celor mai 
sărace, care se revendică pentru a 
compensa pierderile suferite de 
aceste țări de ne urma plăților in 
contul unor dobinzi inechitabile. De 
o deosebită importantă este reesa- 
lonarea datoriilor ne termen lung (si 
nu mediu), pe o perioadă de 15—20 
ani. cir o oerioadă de gratie (in care 
nu se efectuează Plăti) de 3—5 ani 
si cu dobinzi scăzute, precum si. 
strins legat de aceasta, stabilirea 
unor plafoane ale sarcinii anuale de 
Diată a datoriei care să nu depă
șească 10—15 la sută din încasările 
din exporturi. Asemenea reglemen
tări se impun pentru a Permite ță
rilor in curs de dezvoltare nu numai 
să-si continue programele lor de 
creștere economico-socială. dar si să 
rămină cumpărători activi ai produ
selor țărilor dezvoltate, in beneficiul 
general, al stabilității financiare in
ternaționale si ai dezvoltării schim
burilor si economiei mondiale.

Esența demersului României so
cialiste. al Președintelui 
Nicolae Ceausescu In solutionarea 
gravelor probleme ale datoriilor ex
terne ale țărilor în curs de dezvoltare 
este aceea că se vizează nu numai 
înlăturarea cauzelor, ci si resorbirea 
efectelor, mai orecis nu doar aban
donarea politicilor restrictive, care 
au generat aceste probleme, si adop
tarea unor politici adecvate si echi
tabile. dar si acțiuni de natură să 
permită țărilor respective să se re
facă de pe urma consecințelor grele 
resimțite, să le ușureze oovara im
pusă. să le slăbească constringerile 
financiare. Si aceasta, tocmai oentru 
asigurarea in continuare a dezvoltă
rii globale, care, in condițiile inter
dependentelor actuale, deoinde ne
mijlocit de expansiunea piețelor sl 
progresele economice ale tarilor in 
curs de dezvoltare.

Or. Iile ȘERBĂNESCU

JAKARTA 5 (Agerpres). — Luind 
cuvintul la deschiderea celei de-a 
X-a conferințe regionale pentru 
Asia a' Organizației Internaționale a 
Muncii, președintele Indoneziei, Su
harto, a declarat că economia țări
lor in curs de dezvoltare este afec
tată de politica protecționistă a ță

ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ

Flagelul șomajului la cote ridicate
LONDRA 5 (Agerpres). — Noi 

firme britanice anunță că vor proce
da la concedieri, informează agenția 
Reuter. Aceste decizii — se arată la 
Londra — vor determina o nouă a- 
gravare a situației in sfera utilizării 
forței de muncă, intr-un context in 
care șomajul afectează în țară circa 
3,5 milioane persoane, reprezentind 
cel mai inalt nivel înregistrat în 
istoria postbelică a Marii Britanii.

BONN 5 (Agerpres). — Șomajul 
continuă să' se agraveze in Republica 
Federală Germania, unde, la sfîrși- 
tul lunii noiembrie, numărul celor 
lipsiți de locuri de muncă era de 
2,21 milioane, relevă un raport al 
Oficiului federal al muncii, dat pu
blicității la Ntirnberg. Potrivit ra
portului, citat de agenția Associated 
Press, rata șomajului este acum de 
8,9 la sută din totalul populației 
active vest-germane.

Pe de altă parte se arată că pro
ducția industriei construcțiilor din

R.S.A.: Continuă manifestațiile de protest 
împotriva politicii de apartheid

PRETORIA 5 (Agerpres). — Agen
țiile internaționale de presă semna
lează continuarea acțiunilor repre
sive ale forțelor sud-africane impo
triva demonstrațiilor organizate de 
populația de culoare, majoritară in 
tară, in semn de protest impotriva 
politicii de apartheid. Potrivit date
lor oficiale, o persoană a fost ucisă, 
alte nouă rănite si 31 arestate din 
rindul participantilor la o manifesta
ție antiapartheid, desfășurată in 
provincia Cape. Agenția Associated 
Press reamintește, in legătură cu 
aceasta, că in ultimele 15 luni 909 de 
oameni au fost uciși in urma repri
mării de către forțele polițienești a 
acțiunilor organizate impotriva poli
ticii de discriminare rasială a auto
rităților minoritare sud-africane.

DAR ES SALAAM 5 (Agerpres). 
— Ministrul tanzanian al afacerilor 

rilor occidentale industrializate. Re
levind importanta exporturilor ca 
sursă de încasări valutare pentru 
finanțarea planurilor de dezvoltare 
a tinerelor state, el a subliniat că 
măsurile protecționiste afectează di
ferite sectoare industriale ale aces
tora, duce la creșterea numărului 
șomerilor.

R. F. Germania a cunoscut in ulti
mul an un regres de 5,8 la sută. 
Ca urmare a acestui fapt, în perioa
da septembrie 1984 — septembrie 
1985, aproximativ 100 000 de oameni 
ai muncii din construcții au fost 
concediat). în 1985 se estimează că 
va fi înregistrat un număr record 
de 2 400 de falimente ale unor firme 
din acest sector.

BRUXELLES 5 (Agerpres). — La 
Bruxelles s-a anunțat că în noiem
brie in Belgia erau înregistrați ofi
cial 541 102 șomeri, ceea ce repre
zintă 12,8 Ia sută din numărul total 
al celor apți de muncă. Pe de altă 
parte, aproximativ o treime din nu
mărul șomerilor sint tineri sub 25 
de ani. '

BERLINUL OCCIDENTAL 5 (A- 
gerpres). — Numărul șomerilor în
registrați oficial in Berlinul occiden
tal a sporit in luna noiembrie cu 
2,2 la sută, ajungind la 79 000.

externe. Benjamin Mkapa, a calificat 
apartheidul drept o amenințare la 
adresa păcii și dezvoltării în sudul 
Africii și a cerut desființarea sa.

HARARE 5 (Agerpres). — Delegați 
ai Consiliului National African, pre
cum și ai altor organizații sud-afri
cane de luptă impotriva apartheidu
lui — care participă, in calitate de 
observatori, la o reuniune de ur
gentă a reprezentanților clerului din 
R.S.A.. Statele Unite și o serie de 
țări vest-europene asupra situației 
din Africa de Sud — au cerut inten
sificarea eforturilor comunității in
ternaționale pentru abolirea sistemu
lui discriminării rasiale din Republi
ca Sud-Africană — informează agen
ția Associated Press.
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