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Rezultate cit mai bune în acest an / 

Producția anului viitor - temeinic 

pregătită I

Noi fapte ale hărniciei muncitorești
CU PLANUL CINCINAL ÎNDEPLINIT

Industria municipiului 
Bacău

Răspunzînd prin fapte sarcinilor 
mobilizatoare subliniate de condu
cerea partidului, oamenii muncii 
din industria municipiului Bacău 
raportează îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor de plan afe
rente actualului cincinal. Au fost 
create astfel condiții ca pină la 
finele anului să se obțină supli
mentar o producție-marfă in va
loare de 1.7 miliarde lei. Acest suc
ces se datorește aplicării pe scară 
largă a noilor cuceriri tehnico- 
științifice, folosirii tot mai depline 
a capacității utilajelor și instala
țiilor, creșterii performanțelor 
tehnico-funcționale ale produselor. 
Cele mai bune rezultate le-au 
obținut colectivele de muncă de la 
întreprinderea mecanică, întreprin
derea metalurgică, întreprinderea 
de mașini-unelte, întreprinderea 
de confecții. (Gheorghe Baltă, co
respondentul „Scinteii").

30 de întreprinderi 
industriale din județul 

Botoșani
Acțiunile consacrate creșterii 

mai accentuate a productivității 
muncii reprezintă unul dintre fac
torii hotărîtori pe baza cărora un 
număr de 30 întreprinderi indus
triale din județul Botoșani și-au 
îndeplinit șl depășit sarcinile de 
plan pe întregul cincinal la pro
ducția fizică și marfă. Rezultatele 
cele mai bune le-au înregistrat în
treprinderile „Electrocontact", de 
mașini și utilaje pentru agricultu
ră, de confecții, de sticlărie și 
porțelan Dorohoi, filatura de me- 
lană, integrata de in etc. In pe
rioada ce a mai rămas din acest 
an, colectivele respective vor 
realiza și livra suplimentar un vo
lum de produse în valoare de 
aproape un miliard lei. (Silvestri 
Ailenei, corespondentul „Scinteii").

ARGEȘ : Producții 
suplimentare de cărbune 

și țiței
Printr-o mai bună organizare a 

activității, prin punerea în va
loare a resurselor de creștere a 
productivității muncii, folosirea 
unor noi și eficiente tehnologii de 
lucru, oamenii muncii de la în
treprinderea minieră din Cîmpu- 
lung și Schela de producție petro
lieră 
plan 
tone 
tone 
cele 
tesc 
sarcinilor de producție ale anului 
următor. (Gheorghe Cirstea, cores
pondentul „Scinteii").

BÎRLAD : Noi linii 
automate pentru 

fabricarea rulmenților 
La întreprinderea de rulmenți 

din municipiul Bîrlad au fost puse

cores-

OBIECTIVE FUNDAMENTALE PENTRU

PROGRESUL ECONOMIEI ÎN 1986

Ritm înalt de creștere
a producției nete

Evidențiind cu pregnanță obiecti
vul major al accentuării laturilor 
calitative, intensive, de eficiență 
ale activității economice — o- 
biectiv stabilit de Congresul al 
Xlll-lea al partidului — to
varășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat recent, la plenara Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, ne
cesitatea sporirii, responsabilității 
oamenilor muncii din fiecare uni
tate pentru realizarea integrală, în 
structura prevăzută, a sarcinilor la 
producția fizică, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
utilizarea cu maximă eficiență a 
mijloacelor tehnice, materiale și 
financiare încredințate de societate 
spre administrare, întrucît numai 
pe această bază se poate asigura 
amplificarea avuției societății, a 
venitului național — sursa esen
țială a progresului necontenit, eco
nomic și social, al țării.

In strategia dezvoltării industriei, 
prefigurată în planul pe 1986, a- 
ceastă orientare fermă spre spori
rea eficienței economice este rele
vată pregnant de corelația judici
oasă stabilită intre ritmurile de 
creștere ale producției-marfă și 
producției nete. După cum se știe, 
in esență, producția-marfă este ex
presia valorică a unui indicator 
cantitativ, de structură : producția 
fizică. Creșterea in ritm susținut, 
de 8—9 la sută, a valorii produc-

ției-marfă industriale constituie o 
caracteristică grăitoare a unei eco
nomii sănătoase, dinamice, o dova
dă a vigorii procesului de produc
ție și reproducție lărgită în econo
mia românească. La rîndul său, 
producția netă reprezintă valoarea 
nou creată in procesul producției 
materiale. Producția netă este cu 
atit mai mare cu cit producția fi
zică este mai ridicată, dar și cu cit 
cheltuielile materiale sînt mai re
duse, iar gradul de valorificare a 
resurselor materiale și energetice 
este mai înalt. Așadar, sintetic, 
producția netă exprimă atit nivelul 
producției, cit și eficiența activită
ții economice care se desfășoară in 
perioada respectivă.

Faptul că pentru anul 1986 — așa 
cum se observă in grafic — s-a 
prevăzut un ritm de creștere a pro
ducției nete industriale de 12—15 la 
sută, superior celui de sporire a 
producției-marfă industriale, are 
o semnificație economică precisă, 
exprimă necesitatea creșterii mai 
accentuate a productivității muncii 
sociale, a fructificării pe un plan 
superior de eficiență și rentabili
tate a mijloacelor tehnice și mate
riale de care dispune industria 
noastră. Edificator in acehstă pri
vință este că, potrivit planului pe 
anul viitor, cheltuielile materiale la 
1 000 lei producție-marfă în indus
tria republicană urmează să fie re-

Arhitectură nouă la Rimnicu Sărat
Foto : E. Dichiseanu

Orașul s-a trezit ca de 
obicei din somn cu mult 
înainte de ivirea zorilor și 
macaralele-turn, pătrun
se in ultimul timp pină in 
zona sa centrală, ritmea
ză de sus, de la înălțime, 
forfota matinală a străzi
lor. La blocul 16 B. care 
te intimpină chiar la in
trarea dinspre pod și care, 
prin silueta sa zveltă, mo
dernă, impunătoare, va re
prezenta de acum înainte 
un fel de carte de vizită a 
orașului, s-a ajuns in faza 
de finisare. Alte blocuri de 
locuințe, cu generoase spa
ții comerciale la parter, 
și-au început sau își vor 
începe — unele chiar in a- 
ceastă dimineață — fru
moasa și pilduitoarea lor 
aventură, infigindu-și a- 
dînc și trainic rădăcinile in 
pămîntul răscolit de exca
vatoare și de buldozere. Șl 
astfel, indiferent la ano
timpul de-afară, orașul — 
a cărui vocație constructi
vă era anticipată, pină de 
curind, doar de gara lui 
Saligny — își înalță acum, 
pe zi ce trece, cotele sale 
urbanistice, devenind nu 
numai o puternică citadelă 
industrială, dar și o așe
zare modernă, în adevăra
tul înțeles al cuvintului. 
Pentru că, asemenea tutu
ror localităților țării, din
colo de anotimpurile calen
daristice, orașul Rimnicu 
Sărat a beneficiat și bene
ficiază din plin de acest 
primenitor anotimp pe care 
cei douăzeci de ani care 
au trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului, ani 
dăltuiți în istorie sub nume
le de „Epoca Ceaușescu".

din Moșoaia au extras peste 
de la începutul anului 90 000 
cărbune și, respectiv, 7 000 
țiței. în momentul de față, 

două harnice colective pregă- 
condițiile pentru îndeplinirea

în funcțiune, în secția radial! cu 
bile, două noi linii automate pen
tru strunjirea inelelor de rulmenți. 
De menționat că aceste utilaje de 
mare productivitate sint concepute 
și realizate pentru prima dată in 
țara noastră de colectivul secției 
mașini-unelte speciale a unității 
bîrlădene. (Petru Necula, 
pondentul „Scinteii").

GALAȚI : Record 
de producție la secția 
turnare continuă nr. 3 
Preocupați permanent de ridica

rea activității de producție la cote 
tot mai înalte de eficiență, colec
tivul de muncă de la secția tur
nare continuă nr. 3 de pe plat
forma Combinatului siderurgic din 
Galați a reușit să realizeze un re
cord absolut în ce privește numă
rul și durata șarjelor turnate con
tinuu pe o singură secvență. Ast
fel, timp de 93 de ore au fost tur
nate continuu 73 de șarje, mate
rializate în peste 10 000 tone blu
muri turnate continuu. (Ștefan Di- 
mitriu, corespondentul „Scinteii").

DINAMICA PRODUCȚIEI NETE
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**
I*

ț

**

MARI CTITORII ALE ROMÂNIEI SOCIALISTE
ÎN CINCINALUL

1981-1985. Un cincinal care se 
înscrie în viața poporului nostru cu 
bogate împliniri, cu realizări im
portante în toate domeniile activi
tății economice și sociale. Răstimp 
în care 
1 800 de 
ție.

Privim 
două cincinale și ii admirăm cti
toriile. Moderne, funcționale, efi
ciente — strîns legate de activita
tea desfășurată cu clarviziune și 
profund spirit creator de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului. Un asemenea 
bilanț relevă cu pregnanță mersul 
mereu ascendent al societății noas
tre spre progres și bunăstare, ri
dicarea fermă a României pe trep
te tot mai înalte de civilizație so
cialistă, confirmînd în chip strălu
cit caracterul științific al partidului 
nostru, realismul și justețea linii
lor sale directoare, a obiectivelor 
majore stabilite de Congresul al 
Xlll-lea al partidului.

In ultimii cinci ani, pe harta ță
rii s-au înălțat noi și moderne plat
forme industriale, întreprinderile e- 
xistente și-au sporit și reînnoit zes
trea tehnică. Vaste zone urbane re- 
modelate prin ample lucrări de con
strucții, prin realizarea unor impu
nătoare obiective social-culturale 
au devenit cartiere moderne, repre
zentative prin noua înfățișare ur-

au fost construite peste 
capacități noi de produc-

țara la cumpăna dintre

1981 1985

banistică o orașelor și localităților 
țării. In institutele de cercetare ști
ințifică, in amfiteatrele invățămîn- 
tului, puternic implicate in soluțio
narea problemelor prioritare ale 
perfecționării și ridicării eficienței 
întregii activități economice, însem
nele noului au căpătat valențe și 
dimensiuni superioare.

Mîndri de aceste realizări, deplin

încrezători în politica partidului, 
vom acționa cu pasiune și însu
flețire revoluționară pentru a în
scrie in cronica acestui timp eroic 
noi fapte, noi realizări de presti
giu, pe măsura vocației construc
tive a poporului nostru.

In parii na a 111-a, ima- 
tfini ale marilor con
strucții.

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

concretă la activitatea tuturor comuniștilor
de zi a însemnat, de fiecare dată, 
prilej de analiză critică a situației 
dintr-un domeniu sau altul, cu nu
mirea, fără ocolișuri, a unor nea- i. 
junsuri, a cauzelor, ca și a acelora 
care se fac vinovați de ele. Chiar 
dacă aceștia ocupă funcții de con
ducere. Sau tocmai de aceea, consi- 
derîndu-se, așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu la plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie, că a fi 
ministru sau a avea o funcție de 
conducere înseamnă asumarea unei 
mai mari răspunderi, obligația de a 
acționa cu fermitate și exigență pen
tru înfăptuirea hotărîrilor de partid 
și a legilor țării. Putem spune, ana- 
iizînd desfășurarea activității orga
nizațiilor de bază din minister, că 
există un climat favorabil partici
pării tuturor comuniștilor, indiferent 
de funcția avută, Ia buna desfășurare 
a vieți» de partid.

Cum esțe folosit acest cadru favo
rabil de către comuniștii ce dețin 
funcții de conducere în minister, 
pentru a se implica in activitatea 
organizațiilor, de partid pe măsura 
competenței și răspunderii cu care 
sînt învestiți ?

O formă de atragere directă a ca
drelor de conducere în munca de 
partid. pe lingă participarea nemijlo
cită la viata de organizație, o consti
tuie practica organizării unor ana
lize comune ale comitetului de 
partid și consiliului de conducere al 
ministerului. în acest an au avut loc 
două astfel de analize, în care s-a 
examinat îndeplinirea planului.

Și în organizațiile de bază cadrele 
de conducere din minister iau parte 
activă prin prezentarea de infor
mări cu privire la prioritățile afla- ; 
te în prim plan, la un moment dat»

Rodiră $URBAN 
Alexandru PINTEA

majore ale ministerului, la sporirea 
eficienței acțiunilor întreprinse.

De la bun început — o constatare 
pozitivă : toate adunările generale 
ale comuniștilor au fost axate pe 
cele mai stringente probleme, situ- 
indu-se în „miezul" actualității, al 
strădaniilor pentru îndeplinirea, în 
condiții cit mai bune, a sarcinilor 
pe care conducerea partidului le 
pune în fața celor ce muncesc în 
această ramură a economiei națio-

Industria ușoară, ca unul din prin
cipalii producători de bunuri din 
țara noastră, ocupă un loc distinct 
in ansamblul economiei naționale, 
în documentele Congresului al XIII- 
lea, ca și în numeroasele intilniri 
directe ale secretarului general al 
partidului cu colectivele unităților 
industriei ușoare au fost subli
niate sarcinile prioritare ce le stau 
în față : reducerea în continuare a 
consumurilor, a greutății produse
lor, valorificarea supțerioară a ma
teriilor prime, inclusiv a celor re
cuperabile și refolosibile, creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii și diminuarea costurilor de 
fabricație, sporirea pe această cale a 
competitivității produselor industriei 
noastre ușoare pe piața mondială.

Cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara din 
noiembrie a C.C. al I’.C.R. consti- 

' tuie și pentru cei ce muncesc 
în sutele de întreprinderi ale in
dustriei ușoare un însuflețitor 
program de muncă, un îndemn la 
înfăptuirea in bune condiții a pla
nului pe acest an, a obiective
lor din primul an al cincinalu
lui 1986—1990. Ca pretutindeni, și în 
aceste unități, comuniștii trebuie să 
se afle în fruntea tuturor acțiunilor, 
să fie exemple de abnegație și dă
ruire în muncă, dovedind prin fap
te înțelegerea marilor răspunderi ce 
decurg din calitatea de membru al 
partidului. Așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu la plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie, „Noua 
etapă de dezvoltare a patriei noastre 
impune ca o necesitate obiectivă per
fectionarea conducerii, creșterea răs
punderii organelor de partid și de 
stat. Fiecare activist de partid și de 
stat trebuie să fie pătruns de un 
înalt spirit revoluționar, de răspun
dere față de partid și față de între
gul popor".

Sarcini de deosebită răspundere 
revin, deopotrivă, comuniștilor care 
lucrează în Ministerul Industriei 
Ușoare. Pentru că aici, în minister, 
se iau decizii și se stabilesc sarcini 
care au o puternică înrîurire asupra 
activității centralelor și întreprin
derilor din această ramură. Tocmai 
pornind de la complexitatea proble
melor ce stau în fața acestui mi
nister, ne-am propus o investigație 
pe tema : cum participă cadrele cu 
funcții de răspundere la viața orga
nizațiilor de partid din care fac par
te, la orientarea ei spre sarcinile

In Ministerul
Industriei Ușoare

1985

duse cu 48,4 lei, iar gradul de va
lorificare a materiilor prime și 
energiei să crească cu 5 la sută.

îndeplinirea exemplară a acestor 
sarcini impune ca în fiecare ra
mură, sector sau întreprindere să 
se acționeze perseverent, cu răs
pundere și spirit gospodăresc, pen
tru aplicarea cit mai rapidă in pro
ducție a rezultatelor activității de 
cercetare științifică și dezvoltare 
tehnologică, extinderea largă a 
progresului tehnic, ridicarea conti
nuă a pregătirii profesionale a per
sonalului muncitor, întărirea or
dinii și disciplinei in toate dome
niile de activitate.

Așadar, este în interesul general

al economiei naționale, al tuturor 
oamenilor muncii ca, acordind cea 
mai mare atenție realizării exem
plare a
tura și la termenele prevăzute, să 
se preocupe stăruitor de utilizarea 
rațională a resurselor de materii 
prime și energetice, de ridicarea 
valorii nou create în procesul mun
cii. în esență, sporirea în ritm su
perior a producției nete înseamnă 
beneficii mai mari, o rentabilitate 
mai ridicată, ceea ce se reflectă 
pozitiv in creșterea venitului na
țional — sursa trainică a dezvoltă
rii și modernizării continue a eco
nomiei, a ridicării bunăstării celor 
ce muncesc.

re ateriți- ____ _ ____
producției fizice, în struc-
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DIH ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

■ • reportaje • însemnări •

l-au reprezentat pentru 
viața patriei noastre socia
liste, pentru biografia 
căruia dintre noi.

— Am putea spune 
în ultimii zece ani și, 
cu seamă, în ultimul cinci
nal, ne-am construit un 
nou oraș —■ ne spune tova
rășul Gheorghe Radu, pri
marul Rimnicului Sărat, pe 
care-I însoțim, în această 
dimineață geroasă de iar
nă, prin cîteva „puncte

fie-
tregi, cum ar fi cartierul 
Dig-Toamnei, toate rapor
tate armonios la axul cen
tral al urbei, reprezentat 
de bulevardele Mihail Ko- 
gălniceanu și Alexandru 
Ioan Cuza, care-1 străbat, 
continuîndu-se unul pe al
tul. de la un capăt la ce
lălalt.

Spunindu-ne toate aces
tea, primarul Rimnicului 
Sărat ne poartă, mai întîi, 
prin cîteva puncte de lucru

într-un timp cit mal scurt, 
împreună cu șeful de echi
pă Gheorghe Neacșu și cu 
inginerul Ion Moscu, sînt 
luate în discuție toate as
pectele problemei, sînt a- 
nalizate, pină în cele mal 
mici detalii, toate soluțiile 
constructive, se stabilesc 
materialele necesare, oa
menii de care este nevoie, 
termenul de execuție. Se 
discută clar, matematic, in- 
ginerește, cu creionul în

Diminefile unui oraș harnic
fierbinți". Sint anii în care 
ne-am construit o puterni
că platformă industrială, 
ce cuprinde mai multe în
treprinderi de interes ma
jor ale industriei noastre 
constructoare de mașini, 
cum ar fi întreprinderea 
de garnituri de frînă și 
etanșare, întreprinderea de 
organe de asamblare sau 
întreprinderea de turnă
torie de piese din fontă 
pentru mașini-unelte, cea 
mai recentă dintre ele. 
Sînt anii în care produsele 
industriei rimnicene au pă
truns pe piețele a peste 20 
de țări ale lumii. Sînt anii 
în care numărul persona
lului muncitor a ajuns să 
cuprindă mai mult de ju
mătate din oamenii unui 
oraș cu o populație foarte 
tînără. Sînt anii in care 
s-au construit sute de 
blocuri și mii de aparta
mente (numai în ultimul 
cincinal — 3 000 1), anii în 
care au apărut cartiere în-

ale acestui vast șantier de 
construcții pe care-1 con
stituie astăzi întregul oraș. 
Undeva se sapă o funda
ție ; altundeva se descar
că un trailer cu materiale 
de construcție ; la un vii
tor bloc se montează pa
nourile din prefabricate ale 
unui nou etaj ; altui bloc 
i se finisează balcoanele ; 
in centrul orașului se îm- 
prejmuiește o incintă, pen
tru ca strada să nu aibă in 
nici un fel de suferit din 
cauza vecinătății cu șantie
rul. Aici, zăbovim ceva 
mai mult, deși treaba pare 
mai simplă decît celelalte. 
Dar nu este așa. Pentru că, 
deși provizorie, împrejmui
rea aceasta trebuie să ofe
re. din toate punctele de 
vedere, o funcționalitate 
ireproșabilă, dar și un as
pect cit mai civilizat, în- 
tr-un oraș care va fi încă 
multă vreme, de-aici îna
inte, șantier. Și totul va 
trebui executat, firește.

mină. „Ce n-aveți 2 Ce vă 
mai trebuie ? Cu ce vă pot 
ajuta ?“, întreabă încă o 
dată primarul.

Trecem apoi pe la cen
trala termică a orașului, 
pe la noile rezervoare de 
apă, punct terminus al a- 
ducțiunilor realizate in 
ultimii ani și care sînt 
acum în măsură să satisfa
că din plin necesitățile de 
apă, industrială și mena
jeră, ale unui oraș cu 
36 000 de locuitori ; intrăm 
în cîteva magazine moder
ne („Fortuna", „Confortul", 
„Victoria"), toate construi
te în ultimul cincinal. Un 
cincinal de mari și semni
ficative împliniri și pentru 
locuitorii orașului Rimnicu 
Sărat care, prin hărnicia și 
prin abnegația lor, l-au 
încheiat cu aproape o lună 
mai devreme. Sau, altfel 
spus, la începutul lunii de
cembrie, rîmnicenii pășeau 
de-acum In viitorul cin
cinal.

La întreprinderea de tur
nătorie de piese din fontă 
pentru mașini-unelte, cea 
mai tinără unitate indus
trială din oraș, activitatea 
este în toi, încinsă pină ia 
temperaturile de lichefiere, 
fonta curge, dogoritoare, 
în marile retorte spre care 
este dirijată cu o precizie 
uimitoare de către tinerii 
specialiști, nici ei numă- 
rind mai mulți ani în pro
fesie decît anii uzinei pe 
care-o slujesc cu pricepere 
și devotament. După cum 
aflăm de la directorul în
treprinderii, inginerul Bu
suioc Ristea, aici se reali
zează piese dintre cele mai 
complexe pentru multe 
dintre uzinele de renume 
din țară, cum ar fi între
prinderea de vagoane Arad, 
întreprinderea de utilaj 
greu Craiova, întreprinde
rea de mașini-unelte și a- 
gregate București și altele, 
ceea ce spune totul des
pre răspunderea de care 
trebuie să dea și dă in
tr-adevăr dovadă această 
tînără întreprindere, des
toinicul ei colectiv,

— Preocuparea noastră 
de căpetenie este timpul ! 
ne mărturisește inginerul 
Busuioc Ristea, omul care 
— venit aici, din industria 
buzoiană, în urmă cu cîțiva 
ani — a luat „de la iarbă", 
cum se spune, întreprin
derea pe care o conduce 
astăzi. Timpul înțeles ca 
ritmicitate dacă se poate 
perfectă, ne explică el. Pe 
care ne-o impunem șl

Ștefan D1M1TRIU
(Continuare în pag, a Il-a)

nale. Tematica adunărilor generala 
ale organizațiilor de bază este ge
nerată de înseși obiectivele și răs
punderile ce revin ministerului, co
lectivelor din diferite compartimen
te in aplicarea hotărîrilor Congre
sului al XÎII-lea al partidului, în 
traducerea in viață a sarcinilor pe 
care secretarul general al partidului 
le-a pus, cu diferite 
fața oamenilor muncii 
ușoară : ..............  "
duselor, 
logii de 
tivitățli
rilor materiale și energetice și spo
rirea ponderii materialelor recicla- 
bile folosite, promovarea largă la 
export a produselor realizate de a- 
ceastă ramură a economiei națio
nale. Aceeași preocupare pentru an
corarea directă in actualitate ca
racterizează și problematica pusă în 
dezbaterea plenarelor sau ședințelor 
de birou ale comitetului de partid 
din minister.

Așadar, teme majore, cu largi im
plicații, a căror înscriere pe ordinea

prilejuri, in 
din industria 
calității pro- 
noilor tehno-

imbunătățirea 
introducerea 
fabricație, creșterea produc- 
muncii, reducerea consumu-

(Continuare in pag. a V-a)

Cîntecul Patriei
„Zilele...", „Săptă- 

mina...“, „Decada...", 
„Luna...", denumirile 
sint felurite, dar esen
ța este aceeași : afir
marea unei spiritua
lități constructive, un 
examen de sine ge
neros și lucid, prin 
care acțiuni din cele 
mai diverse in func
ție de tradiții și de 
specific local iși aduc, 
convergent, contribu
ția la un profil unic, 
de epocă, in cadrul 
culturii noastre noi.

O asemenea compo
nentă promite să de
vină tot mai mult și 
Decada culturii cluje
ne, eveniment anual 
in orașul transilvan 
aproape bimilenar de 
pe malul Someșului. 
Evoluind mereu con
form filmului unei 
broșuri minuțios alcă
tuite, după calendarul: 
Ziua muncii politice, 
Ziua muncii, Ziua fil
mului românesc, Ziua 
sportului și turismu
lui, Ziua artelor plas
tice, Ziua teatrului, 
Ziua muzeelor și arhi
velor, Ziua științei și 
tehnicii, Ziua cărții 
românești, Ziua cultu
rii de masă, edițiile 
interferează, cum
vede fericit, fapte și 
vis, suprastructură și 
niveluri ale producției 
materiale, individuali
tăți și colective, ta
lente și imaginații, 
perseverențe și spon
taneități, trecut și pre
zent și semne ale 
viitorului, in confrun
tări cu un public larg 
muncitoresc și din 
cercetare, tineresc și 
al înțelepciunii — stil 
care asigură un carac
ter rompetițional și 
obligă la mai exigent 
și inedit. Recentei 
desfășurări, a Vil-a, 
nu i-a lipsit, sînt mo
tive s-o remarcăm, 
această caracteristică, 
dimpotrivă ea s-a ac
centuat. Simpozioane 

„Dezvoltarea eco-

și cul- 
a mu- 

Cluj-Na-

se

nomico-socială 
tural-științifică 
nicipiului 
poca in istorica epocă 
Nicolae Ceaușescu" și 
„Tineretul in siste
mul democrației socia
liste" iși relevă re
zonanța adecvată și 
rezervele de nou pe o 
vatră unde construc
ția industrială, inves
tițiile sociale și esteti
ca urbanistică, bazele 
invățămintului de toa
te gradele iși urmea
ză un curs ascendent. 
Iși găsesc in același 
sens un suport real un 
salon (al VI-lea, „Na-

ÎNSEMNĂRI
potehnica ’85") al crea
ției tehnico-științifice, 
cu exponate din cele 
mai concludente, du
blat de o consfătuire 
a inventatorilor, de
monstrații ca „Utili
zarea calculatoarelor 
electronice" și dezba
teri, la Casa tehnicii 
sau pe o platformă in
dustrială, despre „Rea
lizări și orientări in 
valorificarea resurse
lor noi de energie in 
județ" sau „Valorifi
carea resurselor ener
getice refolosibile", 
reunind cadre univer
sitare, ingineri, șefi 
de colective la institu
te de proiectări, di
verse categorii de oa
meni ai muncii.

După cum, țontra- 
punctic și consonant, 
prin conținut de idei 
ale contemporaneită
ții și prin virtualități 
de educativ, de parti
cipare prin frumos in 
opera formativă, 
vădesc o largă 
diență inițiative, 
zări ale compartimen
telor umanistice, ar
tistice. Lansări de noi 
apariții la editura 
„Dacia", prilejuind in
tilniri de autori și re-

iși 
au- 
iri-

dactori cu cititorii, șe
zători și montaje lite
rare, recitaluri de ver
suri in lectura poeți
lor, mese rotunde 
pentru care criticii și 
istoricii literari pără
sesc un ceas bibliote
cile, medalioane ani
versare — umplu ziua 
faptelor tiparului. 
Unei mențiuni aparte 
se recomandă, tot din 
acest cadru, și deose
bite conlucrări inter- 
disciplinare : un reu
șit spectacol comemo
rativ Liviu Rebreanu 
cu noi unghiuri de 
abordare teoretică a 
operei, cu transpuneri 
in dialog a romanelor 
Ion și Pădurea spin- 
zuraților, dar și selec
tarea unui fragment 
din Apostolii, probind 
entuziasmul unor ac
tori ai Teatrului Na
țional ; apoi un sim
pozion Literatura 
medicina — ,
ale umanului, 
ținut in chiar 
din aulele „ȘcglH me
dicale clujene" de că
tre scriitori și sluji
tori ai lui Hipocrat, 
prin alocuțiuni și sub
linieri 
ținută.

Nu 
ecouri 
prelungirea ceva 
timpuriei înfloriri 
ritmuri care-i „Toam
na muzicală clujea
nă", sălile de concer
te, unde spectacolelor 
in limba română și 
maghiară, de operă și 
operetă, nu in destulă 
măsură premiere, și 
programelor filarmo
nicii, le sint comple
mentare treceri in re
vistă ale talentelor și 
formațiilor laureate in 
Festivalul 
„Cintarea 
cîntecul 
popular. La fel, insti-

Și 
„arte “ 

sus- 
• una

de o aleasă
mai 
stirnesc,

puține 
in 

mai 
de

național 
României", 

și dansul

Aurel RAU
(Continuare 
în pag. a Il-a)
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SEVER ECONOMISITĂ!
Importante reduceri ale consumurilor

prin modernizarea tehnologiilor
La întreprinderea de utilaje și pie

se dc schimb din Suceava se reali
zează un mare volum de utilaje și 
repere pentru industria materialelor 
de construcții și prelucrarea lemnu
lui, precum și mașini și agregate 
pentru industria rulmenților, pentru 
centrale termoelectrice. Nomenclato
rul de fabricație cuprinde aproxima
tiv 14 000 repere, din care peste 5 000 
sirii piese turnate. Deci volumul pro
ducției, inclusiv la turnătorie, .este 
foarte mare, ceea ce face ca între
prinderea să fie și un mare consuma
tor de energie. Oamenii muncii de 
aici și-au îndeplinit integral sarcini
le de plan aferente perioadei care a 
trecut din acest an, in condițiile re
ducerii consumurilor energetice nor
mate.

— Pornind de la necesitatea de a 
gospodări cit mai bine resursele e- 
nergetice, ne spune ing. loan Nem- 
țișor, directorul întreprinderii, am 
acționat după un program riguros, 
cu acțiuni și termene precise, la în
tocmirea căruia au participat aproape 
toți oamenii mun
cii. Am acordat 
prioritate sectoa
relor calde, unde 
consumul este 
foarte mare, dar 
am avut in aten
ție și celelalte 
locuri de muncă. 
Ne-am convins că 
posibilități de economisire există în 
toate secțiile și atelierele. Cel mai 
mare ciștig al nostru este că oame
nii au înțeles acest lucru și parti
cipă cu toții la realizarea măsurilor 
stabilite, la căutarea și găsirea altor 
soluții de reducere a consumurilor 
energetice.

La secția metalurgică, acțiunea a 
Început cu reproiectarea și moderni
zarea tehnologiilor de turnare, în ve
derea reducerii adaosului de prelu
crare la piesele turnate din oțel și 
fontă. Spre exemplu, reproiectarea 
uhui subansamblu pentru un utilaj 
destinat industriei celulozei și hîrtiei 
a dus la micșorarea greutății acestuia 
cu 45 kilograme pe bucată și la eli
minarea rebuturilor care se înregis
trau, fapt ce determină și o diminua
re a consumurilor energetice. De la în
ceputul anului și pină acum au fost 
reproiectațe 106 tehnologii de turna
re, ceea ce a făcut ca, o dată cu re
ducerea cu 12 tone a consumului de 
metal, să se economisească 30 000 
kWh energie electrică. La propunerea 
oțelarilor s-a acționat pentru șarja- 
rea corespunzătoare a încărcăturii în 
cuptoarele de topire. In acest scop, 
fierul -vechi se trrie cu flacără oxfa- 
cetilenică pentru a se compacta cit 
mai bine în cuptor și a se evita com
pletarea încărcăturii pe parcursul e- 
laborării șarjei. Este una din căile 
care au condus la reducerea timpului 
de elaborare a șarjelor.

S-a acționat, de asemenea, pentru 
mai buna corelare a operațiunii de 
formare cu turnarea, prin asigurarea 
cantității necesare de rame formate, 
evitindu-se ținerea oțelului în cuptor 
și deci eliminarea consumului su
plimentar de energie electrică pentru 
menținerea oțelului la temperatura 
de turnare. „Prin aplicarea acestor 
măsuri, în acest an am reușit să eli
minăm total asemenea situații — ne 
relata inginerul Vasile Nicu, șeful 
secției. Prin reducerea timpului de 
elaborare a șarjelor economisim a- 
nual 200 000 k\Vli energie electrică.

Cu această energie putem asigura 
< turnarea a peste 220 tone oțel".

Altă măsură se referă la micșora
rea pierderilor de căldură la cuptoa
rele electrice. Cum ? Prin reducerea 
debitului apei de răcire pe perioada 
încărcării cuptoarelor în scopul evi
tării răcirii prea accentuate a aces
tora, ceea ce ar, necesită un consum 
suplimentar de energie electrică pen
tru reincălzirea lor. Analiza prealabilă 
a compoziției încărcăturii cuptorului 
și corectarea, pe parcurs, a compozi
ției oțelului lichid, precum și doza
rea corespunzătoare a materialelor de 
adaos duc la reducerea numărului 
probelor de laborator, care durează 
între 7 și 45 minute, a consumului de 
feroaliaje cu pină la 80 la sută și a 
celui de energie electrică cu 70 000 
kWh anual. Specialiștilor de la ate
lierul proiectare le-a revenit sarcina 
de a găsi soluții in vederea reducerii 
maselotajului și prin aceasta a can
tității de oțel lichid și de energie e- 
lectrică.

— Am aplicat

va conduce la diminuarea cu 40 la 
sută a consumului specific de ener
gie electrică.

Dar iată și un bilanț al eforturilor 
depuse de lucrătorii întreprinderii 
pentru reducerea consumurilor ener
getice. In perioada care a trecut dc 
la începutul anului și pină acum s-au 
economisit 1 960 000 kWh energie e- 
lectricâ și 416 tone combustibil con-

vențional. Sint rezultate meritorii 
care obligă la realizări superioare, pe 
care colectivul acestei intreprinderi 
este hotărit să le obțină printr-o ac
tivitate susținută, de zi cu zi, pen
tru gospodărirea cu maximă res
ponsabilitate a energiei electrice și 
combustibilului.

Repartizare echilibrată
durată a zilei și a

Sava BEJ1NARIU 
corespondentul „Scînteii

pe intreaga
săptămînii

j

La întreprinderea 
de utilaje și piese 

de schimb Suceava

o soluție. adecvată 
încă de la începu
tul anului — ne-a 
informat ingine
rul 
Marcel 
ceanu.
- în 

Stă ea

proiectant
Popin-

ce con- 9
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turnate folosim 
răcitori metalici (care au aceeași com
poziție ca a oțelului), care se pun in 
forme înainte de turnare. Acești ră
citori preiau o parte din căldura oțe
lului lichid, ceea ce permite redu
cerea maselotajului, in special la 
piesele din oțel manganos. La o altă 
secție, cea de căzi-radiatoare, prin 
modernizarea tehnologiei de fabri
cație a căzilor de duș s-a eliminat 
o fază de lucru la ambutisare. O dată 
cu creșterea cu 33 la sută a produc
tivității muncii, s-a redus consumul 
de energie electrică cu 4 kWh pe bu
cată. Referindu-ne. la consumul de 
combustibil convențional, precizăm 
că ponderea în turnătorie o dețineau 
formele uscate. Adică se confecțio
nau formele și apoi se uscau timp de 
4—8 ore, consumîndu-se gaz metan, 
în trimestru! I al anului s-a renun
țat în mare parte la uscarea forme
lor. Evident, prin utilizarea ameste
cului de formare autoîntăritor. Astfel 
au putut fi economisite peste 70 tone 
combustibil convențional. Tot în a- 
cest scop au fost elaborate diagrame 
pentru urmărirea și respectarea 
strictă a timpilor afectați fiecărei 
faze de tratament termic. ’

O'altă direcție de acțiune ă fost 
aceea a recuperării și refolosirii re
surselor energetice secundare. După 
un proiect al maistrului Gheorghe 
Cotleț s-au construit și montat, la 
cuptoarele de ars grund — email din 
cadrul secției căzi-radiatoare, recu
peratoare de căldură, asigurîndu-se 
astfel încălzirea spațiilor de produc
ție din secție. Tot aici, din luna oc
tombrie, căldura recuperată din a- 
burul tehnologic uzat este folosită la 
încălzirea substanțelor necesare pen
tru decaparea tablei.

Demn de menționat este faptul că 
încă de pe acum se caută soluții noi, 
mai eficiente pentru micșorarea în 
continuare a consumurilor energetice. 
Pentru anul 1986 se prevăd, între al
tele, înlocuirea tehnologiei actuale 
de fabricare a spălătoarelor din ta
blă cu procedeul hidrodinamic, care

întreprinderea de panouri și ta
blouri electrice Alexandria este una 
din marile 
industriei 
Care sint 
muncii de . _ .
cit mai judicioasă, cu inaltă răspun
dere, a energiei electrice ? Concret, 
ce se întreprinde in această perioa
dă pentru reducerea consumurilor 
energetice ?

— Una din principalele noastre o- 
rientări a fost și este realizarea unui 
consum echilibrat pe întreaga dura
tă a zilei și a săptămînii, a redu
cerii solicitărilor în orele de virf — 
ne-a precizat inginerul Marian 
Neguțu, responsabil energetic al în
treprinderii. In acest scop au fost 
reorganizate schimburile de lucru. 
Astfel, am trecut schimbul II in 
schimbul III, diminuînd la minimum 
consumul la virful de sarcină al sis
temului energetic național, dintre 
orele 17—22. Prin organizarea simul
tană a numai două schimburi Ia con
fecții metalice și 
vopsitorie, com
presorul de 200 
kW — cel'mai e- 
nergointensiv uti
laj din Întreprin
dere —I funcțio
nează numai 16 
ore. De asemenea, 
unele agregate 
mari consumatoare 
ții metalice sînt oprite în orele de 
virf. în timpul pauzei se fac lucrări 
de întreținere curentă : gresaje, 
schimbări de calibre, intervenții la 
utilaje și altele. Tot în același scop, 
lihiile de profilare și fișiere a tablei 
lucrează numai în momentele cînd se 
asigură o încărcare la capacitatea 
maximă.

Desigur, nu au fost neglijate nici 
măsurile de ordin tehnologic. Com- 
presoarele de puteri mari din sec- 
ția confecții metalice au fost înlo
cuite cu altele, mult mai mici. „Am 
montat în același timp — ne spune., 
inginerul loan Chișu, șeful, secției — 
limitatoare pentru mersul în gol la 
presele de îndoit tablă și ..converti- 
zoareld de sudură. O deosebită e-: 
ficiențâ are înlocuirea sudurii de 
colț a panourilor metalice cu sudu
ra de interior, eliminîndu-se pe a- 
ceastă cale polizarea, operațiune ce 
necesită un mare consum de ener
gie. Deocamdată am reușit acest lu
cru la mai bine de 15 la sută din 
totalul confecțiilor realizate. Vom 
acționa în continuare în acest sens, 
propunîpdu-ne să trecem in perioa
da următoare la executarea dulapu
rilor metalice semidemontabile, teh
nologie care va conduce la redu
cerea sudurii și eliminarea polizării".

în același context, al eforturilor 
creatoare pentru aplicarea unor so
luții tehnice eficiente, în cadrul sec
țiilor de echipări electrice s-a tre
cut la introducerea sertizării man- 
șoanelor și a papucilor la capetele de 
conductori în locul operațiunii de co- 
sitorire.

Este demn de evidențiat șl fap-

și modernele unități ale 
noastre electrotehnice, 
preocupările oamenilor 

aici pentru gospodărirea

că, in 
buna

această amplă acțiune pen- 
gospodărire a energiei e-

tul 
tru _ .
lectrice, comisia energetică, alcătui
tă din specialiști și muncitori, con
stituie un adevărat „stat major". 
„Practic — . ne spune inginerul-șef 
Constantin Drunea, președintele co
misiei — urmărim cu rigurozitate în
făptuirea unui program concret de 
măsuri imediate și de perspectivă, 
diminuarea consumurilor fiind rodul 
aplicării consecvente a acestora. Re
cent, după ce membrii comisiei, îm
preună cu specialiștii din secții, au 
întreprins o serie de analize temei
nice, la fiecare loc de muncă au 
fost adoptate măsuri suplimentare 
pentru raționalizarea consumurilor de 
energie in spațiile productive și ad
ministrative".

Așa cum aveam să constatăm, la 
nivelul întreprinderii funcționează 
un dispecerat energetic, care urmă
rește pe ore, schimburi și zile în
cadrarea fiecărui 
ție in cotele de

La întreprinderea 
de panouri și tablouri 
electrice Alexandria

din secția confer-

sector de produc- 
energie repartiza
te. S-au creat ast
fel condiții pen
tru a se interveni 
operativ, ori de 
cite ori se con
stată dereglări 
pe fluxul de ali
mentare al secții
lor și atelierelor, 
tn fiecare zi, pe 

baza măsurătorilor, se alcătuiesc 
diagrame ale consumurilor, care per
mit să se tragă o serie de conclu
zii de o importanță practică .deose
bită.

înțelegînd clar actualitatea și im
portanța deosebită a economisirii se
vere a energiei electrice, comisia e- 
nergetică urmărește deopotrivă lichi
darea surselor de risipă, intervenind 
cu promptitudine pentru punerea în 
valoare a unor inițiative muncito
rești, raționalizarea iluminatului în 
secții, ateliere și birouri, oprirea sus-' 
numitelor utilități în timpul pauze
lor de lucru. Prin măsurile și ac
țiunile întreprinse, la nivelul unită
ții, consumul de energie electrică a 
scăzut cu 40 000 kWh lunar.

e mai puțin adevărat că mai 
sint necesare și alte soluții tehnice 
și gospodărești pentru a se elimina 
complet orice consum nerațional. O 
primă acțiune ar fi echiparea tutu
ror mașinilor și utilajelor din ate
lierul de strungărie cu limitatoare 
de mers în gol. Ce-i drept, cîndva 
au fost montate pe unele slrunguri, 
dar cu timpul s-au defectat și ni
meni nu a intervenit pentru repa
rarea sau schimbarea lor. Un rol’ 
mai activ se cere și din partea or
ganizațiilor de partid, sindicat și ale 
U.T.C., care au datoria să reactuali
zeze întreaga propagandă vizuală, 
ancorînd tematica ei la probleme de 
stringentă actualitate, în cadrul că
rora economisirea energiei electrice 
trebuie să dețină un loc important.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii"

Diminețile unui 
oraș harnic

(Urmare din pag. I)
nouă, și pe care am dori să le-o 
impunem și partenerilor noștri. Pen
tru a realiza o cooperare ireproșabi
lă și pentru a spori continuu, așa 
cum ne cere secretarul general al 
partidului, productivitatea muncii.

De-a lungul liniilor ferate de triaj, 
pe unde mergem apoi pentru a ajun
ge la noul depozit de legume și fruc
te al orașului, realizat și el in ulti
mul cincinal, zeci de vagoane, ajun
se la destinație, sînt descărcate pe 
platforme sau direct în camioane, in 
timp ce altele, care vor porni de aici 
spre cele mai diverse localități ale 
țării, sint încărcate de zor. In func
ție de graficele de livrare, puse in 
concordanță cu cerințele pieței, 
gumele și fructele sint scoase 
compartimentele lor și sortate 
ambalate, pentru a putea trece apoi 
dirt această „mare cămară" in miile 
de cămări ale locuitorilor orașului. 
O activitate in marc parte industrială 
— ne explică inginerul Constantin 
Bentz — nu numai pentru că acest 
uriaș depozit este subordonat între
prinderii de prelucrare și industriali
zare a legumelor și fructelor, dar și 
pentru că aprovizionarea unui mare 
oraș presupune acum o astfel de ri
goare.

Undeva, în marginea orașului, 
înspre Buzău, în vecinătatea noului 
și frumosului han turistic „Poienița",, 
trebuie încheiată in primăvara ce va 
veni . ampla acțiune de împădurire, 
cu molid și mesteacăn, a acestei 
zone aride. „în paralel cu industria 
pe care am creat-o aici în ultimii 
ani. este foarte important să reali
zăm și acest plămîn verde al orașu
lui", ne explică tovarășul Gheorghe 
Radu, vorbindu-ne apoi despre buna 
colaborare care există, în această 
privință, intre consiliul popular oră
șenesc și Ocolul silvic al județului 
Buzău, condus de inginerul Dumitru 
Drăgulănescu.

Pe drumul de-ntoarcere, ne-ntil- 
nim cu multe grupuri de copii, mari 
șl mici, care tocmai au ieșit de la 
școală. „Bună ziua, tovarășe pri
mar !“, spun ei, veseli și-mbujorați, 
cu glasurile lor cristaline. Și nu pu
tem să nu remarcăm această plăcută 
și tonică familiaritate.

— Vedeți, ne spune interlocutorul 
nostru, nu este o chestiune de orgo
liu personal, dar dacă nu m-ar cu
noaște și fiecare om din Rimnicu 
Sărat, de la copil pină la bătrîn. în
seamnă că n-aș merita să fiu prima
rul acestui oraș.

le- 
din 
sau

Tn spiritul unei preocupări con
stante a conducerii partidului și sta
tului, in Hotărirep-chemare a celui 
de-al III-lea Congres al consiliilor 
populare se arată că organele locale 
ale puterii de stat trebuie să depifnă 
toate eforturile pentru dezvoltarea 
industriei mici, „orientind intreaga 
activitate in direcția creșterii și di
versificării producției bunurilor de 
consum, a articolelor de artizanat, 
materialelor de construcții, sculelor 
și uneltelor pentru grădinărit, in 
scopul satisfacerii in condiții tot mai 
bune a cerințelor populației".

O asemenea orientare este, bine
înțeles, valabilă și pentru județul 
Arad — concomitent cu îndeplinirea 
celorlalte sarcini, între care crește
rea contribuției industriei mici Ia ex
port — județ cu tradiție in mica 
industrie, in meșteșuguri, deținind și 
o puternică bază materială In acest 
domeniu, creată in anii socialismu
lui. De altfel, in- acest an, produc- 
ția-marfă industrială a acestui sec
tor de activitate depășește 5 000 lei 
pe locuitor, indicator îndeplinit la 
zi. fiind, totodată, asigurate condi
țiile pentru realizarea planului pe 
anul viitor, care este mai mare cu 
200 milioane lei decît cel actual. Din 
intreaga producție a industriei mici 
arădene, circa o treime este desti
nată fondului pieței, ceea ce valo
ric înseamnă mult.

Dar se pune întrebarea : din 
punct de vedere sortimental, cum 
sînt acoperite cerințele locale de a- 
provizionare cu cele mai solicitate 
produse ale industriei mici ?

ȘI, TOTUȘI, UNDE SlNT MĂRFU
RILE PRODUCĂTORILOR ARĂ
DENI ? La prima vedere, magazi
nele de prezentare ale micii indus
trii arădene sint pline de mărfuri. 
Este o impresie pe care o tace și 
magazinul nr. 1 al întreprinderii ju
dețene pentru producție industrială 
și prestări servicii (I.J.P.I.P.S.). In 
realitate insă, mai toate mărfurile 
sint greu vandabile, folosind parcă 
mai mult pentru decor : împle
tituri nefuncționale, truse de... sculp
tură (fără căutare), roabe (care s-ar 
putea vinde, însă cu unele îmbunătă
țiri), mături (insuficient de rezisten
te) și așa mai departe. în schimb, 
clienții cer dăltițe, coșuri din răchi
tă pentru rufe, mască pentru chiu
vetă și multe altele. Vinzătoarele co
munică și ele pe scară ierarhică 
structura cererii, dar... totul rămine 
in continuare cum a fost.

O situație nu cu mult diferită e- 
xistă în magazinele de prezentare ale 
cooperativelor „Precizia" și „Tehno- 
metalica", unde vinzătoarele au de
clarat că destul de frecvent le sint

trimise spre „prezentare" mărfuri 
greu vandabile (suport lighean ce 
s-ar putea vinde în mediul rural, 
aplice fără o destinație sigură, su
port radio, tăvițe prea mici pentru 
atelierele foto — și lista ar putea 
continua), în timp ce clienții întreabă 
de alte obiecte ce s-ar putea face 
sau chiar se fac de către coopera
tivele respective : canistre, rafturi, 
lăzi de scule, forme tort, ibrice și 
multe altele. Această „nesincroniza-

seamă a necesităților. Concluzie în
tru totul împărtășită și de condu
cerea Uniunii județene a coopera
ției meșteșugărești, principalul titu
lar de plan în domeniul industriei 
mici din municipiul și județul Arad.

O CAUZA ȘI MAI MULTE SO
LUȚII. Cea mai importantă dintre 
cauze este, cum s-a reliefat, insufi
cienta concordanță dintre ceea ce se 
oferă și ceea ce solicită cumpâră-

Cum răspund unitățile
de mică industrie
cerințelor locale?

ANCHETA „SCÎNTEII“ ÎN JUDEȚUL ARAD
O „ecuație" avantajoasă pentru ambele părți : adaptarea

ofertei producătorilor la solicitările populației • Magazine de 
prezentare și mărfuri cu „funcție”... decorativă • O cerință per
manentă și definitorie a micii industrii : valorificarea produselor 

pe plan local

re" între ce se cere și ce se oferă 
este și principalul motiv al eficien
ței economice scăzute a acestor ma
gazine, la toate trei vinzările fiind 
foarte mici.

Dacă așa stau lucrurile iți proprii
le magazine de prezentare, nu este 
de mirare că oferta producătorilor 
locali, din unitățile comerțului de 
stat, este și mai zgîrcită. La ma
gazinul „Gospodarul" care vinde 
sute de sortimente de unelte — de 
la cele mai simple pină la motocul- 
toare și motocositoare — industria 
mică din Arad este actualmente re
prezentată doar de citeva produse, 
rar solicitate. într-un alt mare ma
gazin central, care comercializează 
diferite obiecte de menaj (unitatea 
nr. 10), contribuția micii industrii a- 
rădene se reduce la citeva fărașe 
făcute la Lipova.

Concluzia e clară. Mărfurile pro
ducătorilor locali (din cadrul grupe
lor de produse în discuție) nu se 
găsesc și în magazinele locale, pe 
măsura posibilităților și mai cu

torti, la nivel local. Cu alte cuvin
te, producătorii locali fac planul, 
dar... nu fac ceea ce le trebuie lo
calnicilor. Din acest motiv sint 
obligați să-și caute clienți prtn 
alte județe, 
înțeles, cu 
suplimentare.
fapt ■ semnificativ : 
tie a acestui an, direcția 
cială a invitat 34 de producători din 
județ spre a alege dintr-o listă de 
circa 150 de articole (similare — ca 
proces de producție — altora pe care 
unitățile respective le fac in mod 
curent). S-au prezentat numai pa
tru reprezentanți, dar nici unul nu 
s-a angajat să execute măcar un pro
dus. . Cu multe insistențe, s-au con
tractat ulterior citeva, dovedindu-se, 
în fiecare caz, că nu era vorba de 
impedimente reale, ci doar de iner
ții greu de trecut.

în legătură cu această situație, to
varășul Dumitru Nica, șeful secției 
planificare-dezvoltare a consiliului 
popular județean, spunea ;

acest motiv 
caute clienți 

îndepărtate — bine- 
eforturi și cheltuieli 

Iată, de pildă, un 
în luna mar- 

comer-

Zile de munco intensă la întreprinderea de țevi fără sudură din Zalău, pentru îndeplinirea în cit moi bune 
condiții o pionului pe acest an Foto : E. Dichiseanii

Demaraj bun la repararea utilajelor agricole
In județul Mureș, pregătirile pen

tru campania agricolă de primăvară 
se află in plină desfășurare. O aten
ție aparte este acordată reparării 
tractoarelor și utilajelor agricole. In 
acest scop, se urmărește asigurarea 
pe plan local a pieselor de schimb 
necesare, domeniu în care s-a contu
rat o bună experiență. „Anual, re
condiționăm, cu forțe proprii, un 
mare număr de piese de schimb, be
neficiarii noștri fiind, deopotrivă, și 
unități agricole din alte județe ale 
țării — ne spune inginerul Ștefan 
Tolcer, directorul Trustului S.M.A. 
Mureș. în unitățile trustului se exe
cută două mari categorii de lucrări : 
1) recondiționări de piese de schimb 
pentru tractoare de peste și sub 100 
cai putere, pentru intreaga gamă de 
mașini-unelte agricole și mijloace de 
transport ; 2) confecționarea pe plan 
local a unor piese de schimb defici
tare. în acest scop, activitatea in 
acest domeniu este organizată in 
150 secții de mecanizare, in atelierele 
S.M.A. și în 8 centre 
specializate, 
este necesar și 
specializat. • Ca
60 la sută din volumul reparațiilor' 
le vom realiza cu piese de schimb 
recondiționate".

tn toate atelierele, lucrările de re
parații se desfășoară din plin. Mun
ca mecanicilor este ușurată și de 
faptul că atelierele dispun, intre al
tele, de mașini-unelte, strunguri, 
freze, mașini speciale de rectificat și 
alezat etc,, care permit aplicarea ce
lor mai noi tehnologii în materie de 
recondiționări. între acestea distin
gem tehnologia recondiționării prin 
metalizare, cea de recuperare a pie
selor mari din fontă prin metoda 
„Metalok" (aplicată cu rezultate deo
sebite la blocurile motor de la trac
toare), reeondiționarea prin sudură 
sub strat de flux, prin tratamente 
termice speciale și utilizarea scule
lor pneumatice (pe fluxurile de re
condiționări). Silviu Stanciu, inginer 
principal al trustului, ne vorbește 
despre efectul aplicării acestor teh
nologii. „Prin metoda -Metalok" 
am recuperat, bunăoară, numai in 
acest sezon, 1 300- blocuri-motor -care 
prezentau spărturi său fisurări," 7 300 
iHrborij-motbr șF.:șW4epere. Avanta
jele "smt multe. Pe această cale se 
înlocuiesc un număr corespunzător 
de blocuri-motor noi, realizindu-se 
însemnate economii. Totodată, timpul 
de staționare a tractoarelor în peri
oada campaniilor se reduce de 
aproape 20 de ori. Economiile reali
zate la fiecare bloc-motor, față de 
unul nou, însumează ăOO lei și 150 kg 
metal".

Mecanizatorii mureșeni recondițio
nează astăzi peste 2 000 piese și re
pere, față de 1 000 in 1980. Această 
cifră corespunde, de fapt, cu numă
rul aproximativ al defecțiunilor, 
mici sau mari, ce1 pot apărea, la un 
moment dat, in cursul unei campanii, 
la mașinile agricole. într-o expozi
ție organizată la sediul trustului, 
unde a ăvut loc recent și un schimb 
de experiență cu directorii și ingi- 
nerii-șefi din stațiunile pentru me
canizarea agriculturii din județ, au 
fost prezentate piesele de schimb re
condiționate prin tehnologiile amin-

tite. Este vorba, între altele, de pa
tinele mare și mică, de camerele de 
vid, roțile de tasare, exhaustoarele și 
marcatoarele de la semănătoarea 
SPC-8, brăzdarele de plug, diverse 
axe de Ia combinele de recoltat ce
reale și furaje etc. Bineînțeles, a- 
ceastă competiție a calității, de iden
tificare de noi căi și mijloace de re- 
condiționare, a dus, numai in acest 
an, la diminuarea cheltuielilor de re-

MUREȘ

de reparații 
dotate cu tot ceea ce 

dispun de personal 
atare, mai bine de

— Oferta de asemenea bunuri ne
cesare cetățenilor este intr-adevăr 
necorespunzătoare, in discordanță cu 
realizările obținute în alte sectoare 
ale industriei mici arădene. De a- 
ceea, in programul de măsuri al con
siliului popular județean privitor la 
dezvoltarea industriei mici in anii 
1986—1990 se are in vedere creșterea 
ponderii acestor categorii de pro
duse și, in cadrul lor, a obiectelor de 
uz casnic, gospodăresc și agricol, con
form cererii locale, așa cum stabi
lesc, de altfel, reglementările actuale, 
din rațiuni de eficiență economică, 
socială și, de ce nu, comercială.

tn aceeași ordine de idei, directo
rul întreprinderii de producție in
dustrială și prestări servicii. Mircea 
Groza, arăta că se vor crea condi
țiile dublării producției la fondul 
pieței (de către această unitate), în 
principal prin intrarea in funcțiune, 
incepînd cu anul viitor, a unui a- 
telier de forjă și sculârie. La rindul 
său, cooperația meșteșugărească ur
mează să deschidă un nou atelier cu 
un mare volum de activitate — a- 
flat într-o fază avansată de construc
ție și amenajare — profilat pe pro
ducția bunurilor din mase plastice 
și metal. Se va avea în vedere, de 
asemenea, de către toți producătorii 
reproiectarea celorlalte produse — 
care să fie mai atractive, mai func
ționale și cu un cost de producție 
mai scăzut.

Totul este ca aceste produse să a- 
jungă in magazinele Aradului și in 
ale celorlalte localități ale județu
lui. Atit in cele proorii, de pre
zentare și desfacere, cit și în cele 
ale comerțului de stat, prin îmbu
nătățirea relațiilor de contractare pe 
plan local, tn același sens, consiliul 
popular județean, secția de planifi
care-dezvoltare a acestuia, celelalte 
organisme cu atribuții de coordona
re și îndrumare a industriei mici și 
comerțului local trebuie să-și inten
sifice și mai mult activitatea de spri
jinire și control a acestor domenii, 
astfel ca producătorii să fie orientați 
spre creșterea și diversificarea can
tității de bunuri de consum, de ma
teriale de construcții, de obiecte de 
uz casnic și gospodăresc, de unelte 
agricole care sint necesare locuito
rilor municipiului și județului Arad. 
Pe măsura prevederilor Programu
lui de dezvoltare a industriei mici 
In anii 1986—1990, a solicitărilor ce
tățenilor și a marilor posibilități e- 
xistente Intr-un județ cu industrie 
mică puternică, așa cum este județul 
Arad I

Ion MARIN 
Tristan MIHUTA 
corespondentul „Scînteii

parații cu 60 la sută — la blocuri- 
motor și mașini de semănat, cu 70 la 
sută — la mașinile de semănat pră
sitoare și cu peste 80 la sută — la 
tractoare și alte mașini.

Că aceste preocupări nu s-au oprit 
aici o demonstrează și alte fapte de 
muncă. Bunăoară, în acest an, la 
centrul de reparații din Miercurea 
Nirajului a fost înființat, cu forțe 
proprii, un atelier special de recon- 
diționare a acumulatoarelor (cu po
sibilități de înlocuire totală sau par
țială a elemenților uzați). La Tirnă- 
veni s-a organizat o secție de recon
diționară a anvelopelor. Aici se re
cuperează nu numai anvelopele cu 
un grad ridicat de uzură, ci și cele 
cu spărturi, care altădată erau arun
cate. Numai în cursul lunii decem
brie au fost recuperate 610 acumula
toare și sute de anvelope uzate. Cit 
despre acumulatoare, lucrătorii c^n-

trului din Miercurea Nirajului și-au 
propus ca, pentru viitoarea campanie 
de primăvară, să asigure un stoc de 
rezervă de cel puțin 1 000 bucăți.

Pentru producerea pe plan local a 
numeroase piese de schimb, la cen
trul din Reghin a fost pusă în func
țiune, prin autoutilare, o turnătorie 
cu o capacitate anuală de 2 500 tone 
piese turnate din fontă, unde se rea
lizează, între altele, repere pentru 
grapele cu discuri și pentru semănă- 
torile de păioase și prășitoare. în 
luna decembrie au fost produse aici 
41 000 bucăți cuțite pentru semănăto- 
rile SUP-48 și SUP-21, precum și 
sute de repere pentru instalațiile de 
irigat, solicitate in numeroase județe 
ale țării.

Asemenea preocupări explică, în 
bună măsură,, cum județul Mureș s-a 
încadrat, în ultimii ani, in mod con
stant in graficele de reparații la 
mașinile agricole — reparații efec
tuate nu numai în timp util, ci și de 
bună calitate. Pină la data Ia care ne 
aflăm, peste 80 la sută din utilajele 
agricole cu termen de reparație la 
31 decembrie au fost practic efec
tuate, în condiții de înaltă calitate. A 
crescut și eficiența economică. Pla
nul de reparații „la zi" a fost rea
lizat cu o depășire de aproape 5 mi
lioane lei, ceea ce 
serioasă opțiune in 
angajamentului luat de a încheia 
repararea utilajelor agricole înainte 
de termenele planificate.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii”

constituie o 
îndeplinirea

CÎNTECUL PATRIEI
(Urinare din pag. I)
tuțiile cu fond expo- 
zițional, muzee, bi
blioteci, Arhivele Sta
tului, și nici pe depar
te in ultimul rind 

■■ plasticienii , profesio
niști, ca' și * amatorii 
din toate sferele și 
uîjsieia..; pionieri,. la 
ei acasă cu tema „Co
piii și pacea-; stu- 
denți, solicitați de o 
problematică diversă, 
și studenți ai Institu
tului „Ion Andreescu" 
transpunind implozii 
proaspete de pe „șan
tiere ale socialismu
lui", membri ai cena
clurilor, dedicînd ima
ginile lor Unirii de la 
1 Decembrie, Filiala 
Uniunii artiștilor

virștele.

plastici organizind la 
sediul ei, cu critici de 
specialitate și oameni 
de litere, un schimb 
de opinii sub generi
cul „Orientări în arta 
plastică clujeană-, in 
dorința unui reviri
ment al stilurilor și al 
sintezelor tradiție-ino- 
vatie. ' ■ • ' '

Văzută dintre zidu
rile cetății universita
re și industriale care-i 
Cluj-Napoca, această 
gală frumoasă apare 
interesantă și utilă, sti
mulatoare și genera
toare de căutări, dar 
ea ar avea și mai mult 
de ciștigat și de spus 
dacă in unele ma
nifestări cel puțin ar 
funcționa și modalitgți 
concertante, in sensul

ca valorile locale să 
beneficieze de con
fruntări, de colaborări 
cu valori din alte cen
tre, din București, in 
sensul ca nu un cerc 
închis sau un elan 
narcisist, ci,o mai răs
picată raportare la un 
plan național să-i fie 
principala pecete. Evi
dent, spunind aceasta, 
nu am pierdut din 
vedere că din fiecare 
parcelă de creativita
te, din liniile tuturor 
riurilor, din rodirile 
tuturor arborilor, din 
particularitățile tutu
ror graiurilor, din cu
lorile tuturor porturi
lor, din gilgiirile tutu
ror izvoarelor se con
stituie, suprem, Cinte- 
cul Patriei.

Valoarea de neprețuit
a cinstei
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Condamnarea reci- 
divistei Ștefan Ileana 
(5 ani închisoare pen
tru inșelăciune) n-a 
surprins pe nimeni 
dintre participanții la 
proces. Cu mai multă 
curiozitate era aștep
tat verdictul în legă
turi cu pretențiile pă
gubașilor. Nu rămă
sese nici un dubiu : 
Niță Dumitru și Elo- 
rescu I. Gheorghe 
seseră estorcați 
peste 150 000 de 
Dar...

...Dar hotărirea 
stanței a răsunat 
placabil : „Avind 
vedere că cele 
părți vătămate au ur
mărit un scop vădit 
imoral, înțelegerea lor 
fiind ilicită și contra
ră ordinii, instanța ur
mează a dispune res
pingerea cererilor de 
despăgubiri-.

Pățania a început 
intr-o seară din pri
măvara anului trecut. 
Șoferul Niță Dumitru 
iși lăsase basculanta 
la garaj șl, suindu-se 
la volanul „Daciei- 
personale, Iși oferea 
serviciile, In chip de 
taximetrist clandestin, 
în zona pieței „Sfinta 
Vineri-, Din lumea 
„Kentarilor- și vinză- 
torilor de gumă de 
mestecat a apărut și 
doritul mușteriu. De 
fapt, „mușterie". In
stalată pe bancheta li
muzinei, a cutreierat 
orașul incolo și încoa
ce, fără să zăbovească 
nicăieri prea mult, 
plătind gras și susci- 
tind la maximum cu
riozitatea șoferului de 
ocazie.

Speratul moment al 
destăinuirilor n-a în- 
tirziat :

— De ce crezi dum
neata că am colindat 
atita prin tot Bucu- 
reștiul 1

— De ce ?
— Ca să fac rost de 

hîrtie „italiană- și de 
cerneală „specială-,_  r ț ș

— Nu înțelegi? Pen
tru bani ! Ca să fabric 
bancnote. Sute !

Spre convingere, i-a

fu- 
cu 

lei.
in- 

im- 
in 

două

arătat „șalpilograful-, 
O bucată de mușama 
oarecare. Dar specia
lista s-a oferit să-i 
facă o demonstrație. 
In fața lui a impătu- 
rit-o, lui însuși i-a dat 
două „monstre" de 
hirtie tăiate exact pe 
dimensiunile bancno
telor de o sută de lei, 
l-a pus să tragă, cu 
mina lui, citeva dungi 
cu cerneala 
lă“, a virit 
rninjite intre 
mușamalei și, tot sub 
ochii lui — orbiți de 
lăcomie — escroaca a 
subtilizat hîrtia mizgă- 
lită și a pus in loc 
bancnote veritabile. 
D-a invitat pe amato
rul de chilipir să se 
așeze peste toată com
poziția :

— Uită-te la i 
Rămii nemișcat 
cinci minute.

Niciodată cinci ....
nute nu i-au părut lui 
N. D. atit de lungi. 
Nici scaunul pe care 
șade, atit de fierbinte. 
Așezat țeapăn și stu
pid în jilțul creduli
tății. nădăjduia să clo
cească ouăle de aur 
ale unei existențe de 
huzur și lene.

Secundarul a înche
iat a cincea 
S-a ridicat și a 
degetele

, in cutele 
Hirtiile 
tras, sufocat de uimi
re, două bancnote noi- 
nouțe. Cele ce fusese
ră strecurate pe furiș 
de infractoare.

— Nemaipomenit !
— Ei vezi, „monstre- 

le“ sint bune. Dac-aș 
avea cu ce, acum ar 
fi momentul să cum
păr material. Dum
neata nu ești amator 
să faci bani ?

— Cum să nu !
— Citi ? •
— Un milion !

nu, două !
— Vasăzică (se 

făcu „maestra- a 
cula mental) ne-ar 
trebui „material"... in 
valoare cam de... o 
sută de mii...

...In două săptămini,

„specia- 
hirtiile 
cutele

ceas ! 
I fix

mi-

rotație, 
virit 

tremurinde 
mușamalei, 

foșneau. A

Ba

pre- 
cal-

chilipirgiul și-a 
dut mașina, s-a 
prumutat, a mai 
„specialistei- 
rii, argintărie, pină și 
butelia de aragaz a pă
rinților săi de la țară. 
Dar afacerea părea 
urmărită de ghinion. 
Cind totul era pregă
tit, ba se vărsa cer
neala scump procu
rată, ba apărea nevoia 
să se facă rost și de 
un praf, tot special, 
deci tot scump („un 
praf cu care să scoa
tem bagnote vechi, nu 
bagnote noi. Ca să nu 
bată la ochi"), ba apă
reau te miri ce alte 
motive. Rezervele de 
agoniseală isprăvin- 
du-se, N. D. și-a atras 
in hora chilipirului și 
prietenul. Acesta, nu 
numai că l-a susținut 
financiar, dar, fără 
să-i spună, a tocmit 
și el, in secret, o șar
jă de bancnote. Mai 
modestă : de numai 
600 000 !

...Șase luni i-a pur
tat infractoarea cu 
vorba. Pină la urmă 
i-a surprins miliția in 
timpul unora din tai
nicele lor tratative; 
atit de tainice, incit nu 
se știe nici pină as
tăzi cine pe cine a re
clamat. De fapt, nici 
nu are importanță. 
Escroacă și escrocați, 
șmecheră și creduli, 
infractoare și „păgu
bași-, din punct de ve
dere al venalității ne- 
infrinate s-au situat 
in aceeași tagmă, in 
afara legii. In proces, 
poziția lor a fost di
ferită, dar, in esență, 
atitudinea lor era co
mună. Ceea ce și in
stanța a avut in ve
dere cind a respins 
cererea de despăgubiri 
civile, dispunind con
fiscarea „capitalului- 
investit.

Hotărire ireproșabi
lă. Dreptatea esde sora 
bună a cinstei. In ca
zul relatat, cinstea pă
gubașului 
de la bun

Sercjlu

vin- 
îm- 
dat 

bijute-

*
*
* 
i

I

**

*
I 
V

dispăruse 
început.

ANDON
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MARI CTITORII

SOCIALISTE
Oricine privește orașele, satele, județele, localitățile patriei 

noastre poate constata avîntul construcției de locuințe, avîntul 
nostru în industrie, în agricultură, în întreaga viață social-cultu- 
rală, poate vedea că întreaga țară se transformă rapid prin 
munca entuziastă a întregului popor, care înfăptuiește neabătut 
politica partidului comunist.

NICOLAE CEAUȘESCU

FILE DE ISTORIE-

CEA MAI IMPUNĂTOARE CONSTRUCȚIE
26 mai ,984. Moment gravat în istorie, eveniment cu o profundă semnificație in viața țării, înscris cu litere de aur in 

cartea marilor noastre împliniri socialiste. Tovarășul Nieolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, inaugurează 
Canalul Dunăre-Marea Neagră, operă de artă inginerească de cele mai mari proporții realizată vreodată in România și, tot
odată, una dintre cele mai uriașe construcții de acest gen din lume. Magistrala albastră este in întregime intruchiparea ge
niului constructiv al poporului nostru, concentrind practic toate forțele economiei naționale, capacitatea de creație a tehnicii 
și științei românești, priceperea și abnegația clasei muncitoare, a specialiștilor noștri.

De-a lungul celor 64.2 km ai săi, prin care drumul navigabil al Dunării spre mare este scurtat cu 400 km, canalul 
dispune de 3 porturi fluviale, un mare port maritim și fluvial, fiind traversat de 11 grandioase poduri rutiere și de cale ferată.

Un mare si modern laminor
9

Construit la indicația și sub îndrumarea directă a secretarului 
general al partidului, laminorul de 20 țoti de Io Roman este cel mai 
mare și mai modern din țară, numărindu-se printre primele șapte la
minoare de acest gen din lume.

Realizat la nivelul tehnicii de vîrf pe plan mondial, acest impor
tant obiectiv industrial a fost conceput integral în România. Majo
ritatea covirșltoare a utilajelor șl echipamentelor sale, printre caro 
cuptorul rotativ cu diametrul de 30 metri este considerat unicat in 
lume, au fost rodul unei largi conlucrări și, in modul cel mai direct, 
expresia înaltului nivel de tehnicitate atins de industria noastră.

Lominorul de la Roman acoperă aproape integral cerințele de 
țevi cu diametre mici ale economiei naționale, situind țara noastră 
printre puținii făuritori de astfel de produse.

Uzina înaltelor performante
Cu două decenii in urmă, industria aeronautică românească con

struia doar trei tipuri de aparate de zbor. Astăzi, la cumpăna dintre 
cincinale, realizează 17. Un salt spectaculos, datorat preocupării sta
tornice a tovarășului Nieolae Ceoușescu pentru dezvoltarea, prin forțe 
proprii, a unei industrii aeronautice complexe, cu un inolt grad de 
integrare, competitivă pe toote planurile. îmbogățind astfel străluci
tele tradiții naționole in acest domeniu.

întreprinderea de avioane din București cunoaște astăzi o o doua 
tinerețe. Reconstruită, modernizată și extinsă pe o suprafață de 20 
hectare de hale, cu o densitate impresionantă de dotare tehnică 
și tehnologică de cel mai inalt nivel, întreprinderea realizează in 
prezent aeronave de mare performanță, printre care „Romboc 1-11" 
situează România in rindul celor 6 țări din lume, singurele care con
struiesc avioane de o asemenea complexitate și capacitate.

• •î ■ J Sb

■ ■

Noi izvoare de lumină în
După Bicaz, Argeș, Dunărea la Porțile de Fier și Lotru, acum 

Oltul reprezintă pentru constructorii săi o nouă școală de făurari 
ai luminii. Sub îndrumarea permanentă a secretarului general al 
partidului, constructorii energeticieni au inâltat de-a lungul 
celor 700 km oi Oltului o impresionantă salbă de hidrocen
trale menită să smulgă apelor forță și lumină. Cele 16 hidro- 

cununa energetică a tării
centrale aflate în funcțiune însumează o putere instalată mai 
mare decît ceo existentă in întreaga țară în anul 1938.

Acum, Oltul a intrat într-o etapă superioară de transfor
mări și valorificări multiple. Cinci noi hidrocentrale sint într-o 
fază de execuție avansată, iar alte cinci in stadiu de început.

f REALIZATĂ
I ÎN 1
[cincinalul^ 
\ 1981-1985 J

Toate județele și localitățile
— angajate ferm 

pe magistrala progresului
Rezultat nemijlocit al politicii consecvente a partidului, a secreta

rului său general de industrializare socialistă, de dezvoltare armo
nioasă și echilibrato a tuturor zonelor și județelor țării, numeroase 
oroșe și localități și-ou schimbat din temelii înfățișarea devenind, 
intr-un răstimp istoric extrem de scurt, centre industriale și urbanis
tice puternice, înfloritoare. La Călărași, Giurgiu, Tuicea, Vaslui, 
Botoșani, Zolău, Bistrița, în multe alte localități șînt edificate 
platforme industriale moderne și complexe, repere elocvente ale unor 
romuri cu rol hotărîtor in promovarea progresului tehnic : chimie, ener
getică, electrotehnică, construcții de mașini, metalurgie, electronică.

An de an, în aceste iocalități au fost create zeci de mii de noi 
locuri de muncă, s-au construit mii de apartamente confortabile, in 
impunătoare ansambluri urbanistice, au fost inălțate așezăminte de 
sănătate, instituții de artă, cultură și iinvățămint care ou deschis j 
perspectivele unei noi calități a muncii și a vieții întregului nostru I 
popor. In fotografie : noua platforma industrială a municipiului Bis- , 
trița.
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ACTIVITATEA POLITICO-EDUCATIVA
permanent Dialog cu publicul tînăr
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Țara întreagă este angajată în a- 

ceastă perioadă intr-o susținută ac
tivitate pentru încheierea actualului 
plan cincinal și pregătirea temeinică 
a producției anului viitor — primul 
din cel de-al 8-lea cincinal. Firesc, 
munca de propagandă este subordo
nată acestor importante comanda
mente ale momentului, fiind chemată 
să popularizeze și să explice obiecti
vele politicii partidului, să mobili
zeze energiile tuturor oamenilor 
muncii in vederea îndeplinirii exem
plare a acesteia. între pîrghiile de 
influențare politică, aflate la înde- 
mina organelor și organizațiilor de 
partid, gazetele de perete se remarcă 
prin calitățile lor informative și e- 
ducative, prin larga lor audiență în 
conștiințe. Cum sînt valorificate a- 
ceste virtuți ? Iată tema anchetei 
noastre prin întreprinderi din Capi
tală și din județele Argeș, Bistrița- 
Năsăud, Botoșani și Vaslui.

CARACTER CONCRET, OPERA
TIV, MOBILIZATOR — ADICA EFI
CIENT. Corespondentul nostru pen
tru județul Vaslui, Petru Necula, a 
avut, in urmă cu cîteva zile, la în
treprinderea de aparate de măsură 
și control din Vaslui, o discuție des
pre eficiența ga
zetelor de pere
te de aici, cu in
giner Elena Huș- 
tiuc, secretar ad
junct al comite
tului de partid 
din întreprindere.

— Condiția e- 
sențială a finali
tății formative a 
gazetelor de pe
rete o constituie 
continuitatea, o- 
perativitatea ma
terialelor, abor
darea probleme
lor majore ce 
stau în fața co
lectivului, coro
borate cu găsirea 
celor mai adec
vate și atractive 
modalități 
presie — 
Acordăm o atenție specială aces
tei forme de propagandă, nu numai 
pentru că în fiecare an se desfășoară 
un stimulativ concurs între organiza
țiile' de partid din unitățile econo
mice, organizat de secția propagan
dă a comitetului județean de partid, 
ci fiindcă ele sînt realmente de mare 
ajutor, avînd efecte adesea mai pu
ternice decît alte forme aflate Ia in- 
demina noastră.

Că afirmațiile interlocutoarei noas
tre au acoperire în realitate ne-am 
convins parcurgînd mai întîi artico
lele gazetei comitetului de partid, 
U.T.C. și sindicat din întreprindere. 
Ce atrage permanent în fața ei pe 
oameni ? Firește, nu doar aspectul ei 
estetic, important, fără îndoială, și el, 
ci mai cu seamă conținutul articole
lor și notelor pe care le are, prospe
țimea și concretețea lor, dar și mo
dul în care sînt redactate. Iată, de 
exemplu, ce conține nr. 26 al gazetei. 
In centru, pus în evidență de un che
nar, articolul „Cuvîntul de comunist 
— onorat exemplar", care aduce la 
cunoștință faptul că, la .12 decembrie^, 
colectivul de oameni ai muncii de la 
I.A.M.C. și-a îndeplinit în întregime 
planul cincinal la produCția-marfă 
industrială și la export. Rindurile 
următoare fac cunoscute colectivele 
secțiilor fruntașe : secția montaj, 
prelucrări mecanice, sculărie, mano- 
metre, termostate. Articolul „Linii 
pentru un portret de familie munci
torească" relatează despre doi frun
tași, oameni crescuți și formați aici, 
comuniștii Dinu și Viorica Pricop, 
primul — maistru sculer matrițer și 
al doilea — metrolog C.T.C. Rubrica 
„Pe scurt" oferă informații concrete 
la zi despre economisirea metalului 
și energiei electrice, a combustibilu
lui, despre ultimele creații tehnico- 
științifice realizate aici.

Consultînd și dosarul pe acest an 
cu articolele numerelor anterioare, 
ne-am 
proape 
rubrici .
secții, inițiative, experiențe referi
toare la sporirea productivității mun
cii și la creația tehnico-științifică, 
fapte pilduitoare de muncă și ome
nie. In același timp, ea nu eludează 
aspectele negative pe care le vește
jește în rubrici precum „La concret", 
prin desene, caricaturi, epigrame și

de ex- 
spunea

cronicî rimate. Așadar, o gazetă 
bună, eficientă.

Nu același lucru se poate spune 
însă și despre celelalte 8 gazete din 
secțiile de producție. Nu numai că nu 
au nume, dar, așa cum se prezintă, 
sînt anonime și prin ceea ce oferă. 
De ce ? In secția montaj, de exem
plu, găsim articole vechi, generale, 
fără elemente grafice atrăgătoare. La 
secția termotehnice, gazeta cuprinde 
articole, e adevărat, despre probleme 
majore, dar fără nici o dată concre
tă, valabile oriunde și oricînd.

EXPERIENȚE ------- ------------
GENERALIZATE.
„Scînteii"

CARE TREBUIE 
Corespondentul 

pentru județul Bistrița- 
Năsăud, Gh. Crișan, a poposit în- 
tr-una din zilele trecute in secțiile 
de producție ale întreprinderii de 
produse electrotehnice Bistrița, unde 
a fost însoțit de tovarășa Elena Bog
dan, secretar adjunct al comitetului 
de partid. Dintre gazetele prin fața 
cărora a trecut, el s-a oprit mai pe 
îndelete în fața celei din atelierul 
echipări electrice.

— De ce ?
— Fiindcă aici gazeta te cheamă 

pur și simplu în preajma ei, te incită 
să îi citești articolele. Ea îmbină ar-

secția 
mele, 
riale obișnuite cîteva informații de 
cert interes : angajamentele asumate 
de oameni ca Toader Mircea, Driăgoi 
Mihai și brigada sa ori Petre Zidă- 
roiu de a termina în avans, în cin
stea Zilei Republicii, o seamă de re
pere la care lucrau. Tot aici, gazeta 
de perete numește fruntașii in pro
ducție și critică, prin intermediul ca
ricaturii, abateri de la etica și echi
tatea comunistă, iar la „Ceasul în- 
tirziaților", pot fi oricind trecute 
nume ale celor ce întîrzie la progra
mul de muncă.

La atelierul de strungărie, gazeta 
de perete prezenta fotografiile frun
tașilor în muncă, ca, de altfel, și cea 
din secția pentaconta prelucrări, sub 
genericul „Urmați-le exemplul". Se 
cuvine subliniat că la această din 
urmă secție, la rubrica „Cadran ju
ridic", erau publicate răspunsuri la 
întrebările oamenilor privitoare la le
gislația țării, precum și fragmente 
dintr-o serie de acte normative, reu
nite sub genericul „Să reținem din 
prevederile decretului...".

La secția D.R.T., la gazeta de pere
te, alături de articole privind econo-

de la care a împrumutat nu- 
cuprinde pe lingă alte mate-

GAZETELE DE PERETE
oglinda muncii și preocupărilor

fiecărui colectiv

interlocutoarea.

dat seama că gazeta este a- 
întotdeauna interesantă, are 
periodice, cu exemple din

monios grafia electronică — prin 
mijlocirea căreia poți afla date la zi 
despre situația realizării comenzilor 
lansate în fabricație, calitatea muncii 
prestate de către fiecare formație ori 
starea disciplinei pe grupe de mun
citori — cu articolele scrise de mină 
ori dactilografiate, care tratează pro
bleme privind autogestiunea munci
torească ori valoarea exigenței, a 
fermității în viața fiecărui colectiv 
muncitoresc. Să mai adaug că gazeta 
găzduiește în colțul său din dreapta 
„pilula" satirică prin care se veste
jesc metehne ce mai pot fi întîlnite 
și aici.

— Cum stau lucrurile în celelalte 
secții ?

— In toate atelierele și secțiile u-
nității există afișiere gen „Cadran 
politic" — care cuprind cele mai noi 
documente de partid și de stat, de
crete și legi. In ceea ce privește ga
zetele propriu-zise, spre exemplu la 
secțiile mecano-energetică, de ca
bluri neizolate și de tracțiune, de 
cabluri de semnalizare și izolate, u- 
nele articole au acumulat... ceva ve- __

..chime (unele chiar de două luni). respondentul nostru pentru-județul 
Desigur, tematica lor nu este peri
mată — „Un nou an de învățămînt 
politico-ideologic", „Județul nostru în 
cincinalul viitor" ori „România, mi
litantă activă pentru creșterea rolu
lui O.N.U." — dar prezența unor 
asemenea articole nu trebuie să jus
tifice absența unor articole de ac
tualitate privind munca și sarcinile 
colectivelor secțiilor respective.

— In concluzie...
— In concluzie, trebuie spus un 

singur lucru : experiența bună de la 
atelierul de echipări electrice tre
buie generalizată, ca și exemplul se
cretarului organizației de partid de 
aici, loan Trișcă, omul care, cu toate 
treburile, nici simple și nici ușoare, 
pe care i le pune producția, găsește 
răgazul de a ține la precizia de cea
sornic a mecanismului 
re te.

SURSA NESECATA 
TIME — VIAȚA. La 
.Electromagnetica"

misirea energiei și acțiunea „Cei 3 
R“, observăm un loc gol. Aflăm de 
la interlocutori că aici fusese inițial 
așezat un articol care păcătuia prin 
caracterul său general și care fusese 
trimis spre a fi actualizat și concre
tizat, aceasta constituind o garanție a 
audienței sale în conștiințe. Exigență 
firească, dar care n-a mai funcționat 
în cazul unor articole de la gazeta de 
perete din secția ajustaj, unde pro
blemele disciplinei de producție, ale 
ordinii și eficienței economice (fie
care de aproximativ 25 rînduri) erau 
abordate dintr-o perspectivă teoreti
că atît de înaltă, incit despre starea 
disciplinei în secția amintită nu se 
mai găsise spațiu. După cum și o se
rie de caricaturi au aceeași meteah
nă, ironizind defecte general-umane, 
plutind in sfera abstracțiilor, nevă- 
zind, adică, aspectele concrete ale 
muncii și vieții de zi cu zl, ce 
pulsează chiar în apropierea gazetei

FORME VII, ATRACTIVE. La 
Combinatul de articole tehnice din 
cauciuc Pitești, cînd s-a oprit aici co-

gazetei de pe-

DE PROSPE- 
întreprinderea 

„mmrunmgiieiiai din Capitală am 
avut ca interlocutori în fața cîtorva 
gazete de perete pe tovarășele Ionica 
Andreescu și Adriana Stăriescu, se
cretar adjunct al comitetului de 
partid și, respectiv, șefa secției 
S.D.V.-uri. Gazeta „Matrițerul”, din

Argeș, Gh. Cîrstea, gazeta centrală 
tocmai își schimbase înfățișarea. To
varășa Elena Florea, secretar al co
mitetului de partid, i-a prezentat 
„sumarul" viitorului număr. Din spu
sele sale se rețin două lucruri mal 
importante. Primul — că gazeta de 
perete este ancorată profund în pro
blematica prioritară a întreprinderii, 
respectiv, abordează aspecte legate 
de încheierea cu succes a planului pe 
acest an și lansarea de pe acum a 
primelor comenzi pentru producția 
anului viitor, cu deosebire pentru 
export. Am reținut pentru caracterul 
concret teme ca : punerea în valoare 
a tuturor resurselor de creștere a 
productivității muncii și de realizare 
a unor produse de înaltă calitate, re
înnoirea proceselor de producție și a 
tehnologiilor de fabricație. Al doilea 
— că aceste articole sînt semnate de 
cadre de conducere, ceea ce le con
feră un prestigiu deosebit.

Am mai notat, totodată, preocupa
rea ca gazeta centrală de perete să 
reflecte viața tuturor secțiilor combi
natului, problemele fiecăreia dintre 
acestea. „Este, de fapt, ne spune in
terlocutoarea noastră, efectul unei 
critici pe care ne-a adresat-o nu cu 
mult timp în urmă inginerul Gheor-

ghe Robu, șeful secției amestec do
zaj, care ne-a reproșat că secția a- 
mintită nu s-a prea văzut în paginile 
articolelor de la gazeta de perete. In 
consecință, am realizat un număr 
special dedicat acestei secții, prezen- 
tînd fotografii ale muncitorilor frun
tași de aici, alte aspecte concrete — 
inclusiv negative — din munca sec
ției, sub genericul „Controlul munci
toresc vă informează".

In combinat, unitate fruntașă pe 
județ, funcționează gazete de perete 
în fiecare din cele 8 secții ale sale. 
Merită remarcate informațiile pre
zentate aici cu privire la îndeplinirea 
sarcinilor economice și a angajamen
telor în întrecerea socialistă, la roa
dele unor inițiative muncitorești ; se 
vorbește, totodată, despre abateri de 
la disciplina muncii și tehnologică, 
despre produse cu defecte de fabri
cație etc.
' TEMATICA — SA AIBA MEREU 
IN ATENȚIE PREOCUPĂRILE 
PRIORITARE. La întreprinderea de 
confecții Botoșani, ne relatează co
respondentul nostru, Silvestri Aile- 
nei, activitatea gazetelor de perete 
este concepută în strînsă legătură cu 

celelalte forme 
ale propagandei 
vizuale (în între
prindere ființea
ză astfel 3 gaze
te de 
vitrine 
tații, 4 
ale fruntașilor și 
peste 250 alte pa
nouri și grafice) 
și orientată cu 
precădere înspre 
problemele 
cifice ale 
rei secții sau a- 
telier. Astfel, în 
atelierele meca
nic și de presat- 
călcat, ateliere 
cu pondere în 
consumul de e- 
nergie electrică 
— reducerea con

sumurilor energetice constituie te
matica prioritară a gazetelor de 
perete, a panourilor și grafice
lor existente ; în atelierele de 
confecții predomină calculele econo
mice și chemările privind însemnă
tatea realizării ritmice a producției 
fizice, creșterii mai accentuate a pro
ductivității muncii, sporirii calității 
produselor etc.

Sint însă cîteva lucruri de spus și 
in ceea ce privește o seamă de nea
junsuri. Gazetele de perete și, în ge
neral, propaganda vizuală, se ocupă 
prea puțin de reliefarea marilor răs
punderi ce revin colectivului ‘de aici 
în realizarea producției destinate ex
portului (aceasta reprezintă aproape 
90 la sută din volumul producției în
treprinderii). Apoi, deși ne aflăm la 
sfîrșit de decembrie 1985, problema
tica anului viitor nu-și află incă ilus
trare corespunzătoare in tematica 
gazetelor de perete, a întregii pro
pagande vizuale. ★

Investigațiile noastre au reliefat,... 
după cum se poate constata, o sea
mă de preocupări meritorii pentru 
punerea în valoare a virtuților for
mative ale acestei pîrghii a muncii 
politico-educative, precum și o se
rie de neajunsuri care-i diminuează 
eficiența. Se impune, de aceea, ca 
organele de partid să analizeze sis
tematic modul cum este folosit acest 
instrument al muncii politico-educa
tive, atît sub raportul ancorării sale 
în viața colectivului, cit și al atrac- 
tivității grafice a gazetelor de perete. 
Se simte, de asemenea, așa cum sub
liniau numeroși interlocutori, nevoia 
organizării unor schimburi de expe
riență între colectivele gazetelor de 
perete, în cadrul cărora să se popu
larizeze inițiative și preocupări valo
roase în acest domeniu, extinderea 
metodelor reușite, astfel încît gaze
tele de perete, ca, de altfel, întreg an
samblul propagandei vizuale, să aibă 
un substanțial spor de eficiență, pu
tere mai mare dq convingere și mo
bilizare.

perete, 3 
ale cali- 
panouri

spe- 
fiecă-
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Fără a ne propune să facem un 
calcul riguros, dacă ne gîndim to
tuși cele șapte secțiuni ale etapei 
finale a celei de-a XVI-a ediții a 
Festivalului artei și creației stu
dențești — manifestare judicios or
ganizată de către Uniunea Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România și Ministerul Educației și 
Invățămîntului, sub egida Festiva
lului național „Cîntarea României" 
— a însemnat participarea a peste 
5 000 de studenți din 17 centre 
universitare ! Impresionantă miș
care cultural-artistică, cu largă 
deschidere spre autentic, origina
litate, valoare, fantezie, fie că au 
fost aplaudate ansambluri folclori
ce sau corale, echipe de teatru sau 
brigăzi artistice, formații de mu
zică ușoară sau grupuri de dans 
modern... Intr-un fel, o edificatoa
re demonstrație a talentului conju
gat cu tinerețea, cu tonul modern 
al exprimării artistice, cu spiritul 
direct, concis în dialogul cu pu
blicul tînăr. Pentru că și la Timi
șoara, și la București, Brașov, 
Cluj-Napoca, Galați, Iași, Craiova 
studenții artiști s-au adresat stu
denților artiști sau îndrăgostiți de 
artă, adică unui public tînăr, re
ceptiv și sincer în aprecieri, ge
neros și entuziast cînd a fost ca
zul sau expeditiv, fără multe for
mule de politețe, cînd „numerele" 
de pe scenă, să spunem, trăgeau 
de timp. Astfel, la Iași au primit 
aplauze : formația de muzică ușoa
ră „Axiome" (Casa de cultură a 
studenților din Brașov), solistele 
Crează Mariana (Constanța), Căciu
lă Cristina (Cluj-Napoca), Balate 
Daniela (Iași), Cvartetul de jaz al 
Casei de cultură a studenților din 
Brașov (care a propus bine con
struite variațiuni pe tema Ciulean- 
drei) sau „Alia Breve" (Casa de 
cultură a studenților din Timișoa
ra), grupul folk al Institutului de 
învățămînt superior din Suceava 
(cu minunate vorbe despre gîndul 
poporului la fapta de istorie), 
rockerii formației „Cazino" (Uni
versitatea din Craiova), formația 
vocal-instrumentală „D D“ (Casa 
de cultură a tineretului și studen
ților din Iași) ; ca să nu mai vor
bim de montajul „Horea", prezen
tat de Institutul de medicină din 
Cluj-Napoca, de montajul literar- 
muzical-coregrafic al studioului 
„Thalia" (Casa de cultură a stu
denților din Timișoara), de musica- 

yjiul formației Institutului agrono-

mic din 
suită din 
mentul de mare originalitate, de 
fantezie, umor și parodie, în lim
bajul dansului modern, propus de 
studenții de la Facultatea de aero
nave din București... La Iași, deci 
unde s-a desfășurat secțiunea de 
muzică ușoară, de estradă, dans 
modern și contemporan, montaje 
literare și recitări, unde timp de 
trei zile peste 1 000 de studenți s-au 
numărat printre competitori, mai 
bine zis printre protagoniștii spec
tacolelor nonstop ! De la jaz la 
dansul aerobic, de la recitare la 
folk, de la muzica de estradă la 
dans de societate, la dialoguri poe
tice, la vibrante montaje istorice... 
gazdă fiind Casa de cultură a tine
retului și studenților. Un „film" 
cu vreo 23 de secvențe distinc
te, riguros apreciate, după cum 
spuneam, de studenții ieșeni, pen
tru că este în tradiția Iașiului, 
a studențimii ieșene de a se res
pecta pe sine însăși aprobînd fap
tele de adevărată artă, de cultură, 
nefiind de acord cu improviza
țiile. Ei, studenții ieșeni, care au 
sărbătorit 150 de ani de la înfiin
țarea primei instituții românești de 
învățămînt superior (Academia 
Mihăileană), 125 de la înființarea 
primei universități din țară, care 
la tot pasul întîlnesc istoria scri
să în piatră ce vorbește de Cante- 
mir și Neculce, de Miron Costin, 
Grigore Ureche și Spătarul Miles- 
cu, de Alecsandri și Kogălniceanu, 
de Eminescu, Creangă și Negruzzi 
sau de ctitoriile lui Ștefan și ale 
lui Vasile Lupu sau de tiparnița 
în care s-au luminat primele cărți 
în limba română sau de primul 
spectacol de teatru în limba româ
nă, jucat acum 170 de ani 1 Ei, stu
denții Iașiului de azi, care se an
gajează în microproducții anuale de 
milioane de lei, care sînt prezenți 
pe șantierele naționale ale tinere
tului (la Șantierul de irigații 
hidroameliorații de Ia Sculeni 
Tutova — Gorbani de pe Valea 
jiei, de pildă, care scoate de 
inundații peste 30 000 de hectare), 
care, cum spunea Franciuc Alina, 
vicepreședintele Consiliului Uniu
nii Asociației Studenților Comu
niști — Iași, se mîndresc cu com
plexul „Tudor Vladimirescu" (a 
patra oară locul I pe țară!) sau, 
cum aprecia Bălan Petre, directo
rul Casei de cultură a tineretului și 
studenților și al Centrului metodic

Cluj-Napoca (o inspirată 
istoria dansului), de mo-

Și

Ji- 
sub

(instituție implicată în toată acti
vitatea centrului universitar, care 
la faza de masă a numărat ' 
studenți!) — au reușit să 
unicat în țară, sistemul de 
„Gaudeamus" (profesional, 
țific, cultural-artistic), ce pornește 
de la nivelul anilor de studiu 
(„Minigaudeamus"), ca să ajungă 
la nivelul facultăților, asigurind 
continuitate in pregătirea artistică 
dintre cele două finale ale Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei". Ei, studenții ieșeni, care au 
excelente rezultate, după cum a- 
precia cu competență și rigurozita
te și inspectorul general Domnica 
Miirgoci, in colaborarea cu liceele, cu 
școlile ieșene, în orele obișnuite, dar 
și în pregătirea grupelor selecțio
nate pentru olimpiade, dovedind 
flexibilitate, înțelegere, capacitate 
de a sintetiza, de a stimula, de a 
stirni curiozitatea, ambiția copiilor, 
tinerilor...

Studenții Iașiului de astăzi, deci 
gazda unei competiții antrenante, 
și-au spus clar cuvintul despre nu
merele reușite, dar și despre im
provizații, despre momentele îm
plinite, dar și despre diletantisme. 
„Au fost aplaudați intr-adevăr cei 
mai buni — opina compozitorul 
Horia MoculeScu — și pe drept s-a 
făcut constatarea că dacă la dans 
modern au fost revelații, dacă au 
fost „vîrfuri" în jaz și în rock, 
muzica ușoară, în sensul clasic al 
cuvîntului, de abia s-a auzit". 
„Mai mult, a adăugat com
pozitorul Laurențiu Profeta — pu
blicul a remarcat la categoria „mu
zică ușoară" lipsa unei colaborări 
susținute cu profesioniștii — com
pozitori, interpreți — rar avînd 
prilejul a fi ascultate o piesă de 
muzică românească, o prelucrare 
folclorică sau un aranjament or
chestral original". Și reacția a fost 
promptă : cu entuziasm au fost 
primite demonstrațiile de dans 
modern de ultimă oră sau compo
zițiile coregrafice originale sau 
montajele muzical-lțterare inteli
gent construite...; în general, 
replici prompte, comentarea co
rectă a faptului scenic, încurajări, 
cînd a fost cazul, uneori simple 
constatări — precum paliditatea 
numerelor folk — și mai ales con
cluzii, sinteze pentru viitoarele 
evenimente artistice.

8 000 de 
lanseze, 
concurs 

știin-
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„Cei mai viteji 
și mai drepți

Pagini din istoria geto-dacilor 
atestați pentru prima oară, în urmă 
cu 2 500 de ani, în izvoarele scrise. 
O istorie eroică și demnă, aflată 
statornic sub semnul atașamentului 
neclintit față de glia patriei, a se
tei de dreptate și adevăr, a voinței 
de a trăi neîncătușați, de sine stă
tător. Secvențe din munca și lupta 
unui neam mindru și viteaz, încer
cat de atîtea ori de vitregiile is
toriei, dar neîngenuncheat de ele, 
chipuri de conducători de oști ves
tiți în lumea antică, dîrze confrun
tări cu preaputernicii vremurilor 
de demult, veniți aici să ceară „pă- 
mint și apă".

A

*

ALMANAHUL „SC1NTEIA“ 1986

CEI MAI

$l MAI
DREP1I
W? OS AM

DE LA iNTfcA Am.Aftg

se găsește la centrele de difuzare a preseiii

INFORMAȚII SPORTIVE
ȘAH. Desfășurat la Timișoara, 

campionatul republican masculin de 
șah a fost ciștigat de marele 
maestru Mihai Șubă, care cucerește 
a treia oară titlul de campion. Mi
hai Șubă a totalizat 8 puncte din 11 
posibile, fiind urmat în clasamentul 
final de Mihai Ghindă, Ovidiu Foi
șor — eu cîte 7 puncte, Florin 
Gheorghiu, Theodor Ghițescu, Valen
tin Stoica, Constantin Ionescu și 
Sergiu Lupu — cu cîte 6,5 puncte. 
La turneu, disputat în sistem elve
țian, au participat 26 de jucători.
• Campionatul mondial de șah 

pentru junioare, disputat în locali
tatea iugoslavă Dobrna, s-a încheiat 
cu victoria maestrei sovietice Kete- 
van Arahamia, cu 12,5 puncte din 13 
posibile, urmată de Alisa Măriei 
(Iugoslavia), 8,5 puncte, Cristina Bă- 
dulescu (România), Susan Walker 
(Anglia), Ildiko Madl (Ungaria) — 
cîte 8 puncte, Harmsen (Olanda), Li- 
sowska (Polonia), Markov (Iugosla
via), Polakova (Cehoslovacia) — 7,5 
puncte etc. La turneu, desfășurat în 
sistem elvețian, au luat parte 22 de 
șahiste din 19 țări.

FOTBAL. Ancheta revistei „France 
Footbal" l-a desemnat drept cel 
mai bun fotbalist european al anu
lui pe francezul Michel Platini (Ju
ventus Torino), care cîștigă pentru a 
treia oară consecutiv tradiționalul 
trofeu „Balonul de aur".

Pe locurile următoare au fost cla
sați danezul Elkjaer-Larsen (Vero
na), vest-germanul Schuster (F.C. 
Barcelona), danezul Laudrup (Ju
ventus), vest-germanul K.H. Rumme- 
nigge (Internazionale) etc.

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Bilanț ’81—’85. Perspective ’86—’90. 

De la extensiv la intensiv în eco- ‘ 
nomia țării

20,35 Imn la stema Republicii (color). 
Emisiune de cîntece și versuri

cinema
• Racolarea: SCALA (11 03 72) — 9;
11; 13; 15; 17,15; 19,30, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Sper să ne mai vedem : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17; 19, ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Cu mîinile curate : STUDIO 
(59 53 15) —-9,30; 12; 14,30; 16,45; 19.
• Căsătorie cu repetiție ; COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA- 
CARA (20 33 40) — 15; 17; 19.
• Promisiuni: PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19.
• Misiunea spațială „Delta* *4 — 9; 11; 
13; 15, O scrisoare pierdută — 16,45; 
19: DOINA (16 35 38).
• Descoperirea lui Til : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13.
• Stigmatul : TIMPURT NOI — 15; 
17; 19, VIITORUL (10 67 40) — 15; 
17; 19.
• Fata fără zestre : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12; 15; 18, PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12; 15,30; 18,15.
• Pirații secolului XX : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Lungul drum către sine ; VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Trenul de Kraljevo : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Cenușă și diamant : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Al nouălea fecior : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Domn pentru o zi : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17; 19.
• Prințesa Tana: GIULEȘTI (17 55 46)

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 17; (sala Atelier) : Fata din 
Andros — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Voievodul țiganilor — 17,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 17,30; (sala Grădina Icoa
nei, 11 93 44) : O zi de odihnă — 17,30.
• Teatrul Mlo (14 70 81) : Mielul 
turbat — 17,30.
• Teatrul Foarte Mlo (14 09 05) : 
Romanță tirzie — 18.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Avea două pistoale cu ochi albi șl 
negri — 17,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) ; 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Ileana Sinziana — 10; (sala Cosmo- 
nauților) : Dana și Leul — 10.
• Circul Globus (10 41 95) : „La circ 
ca-n filme" — 18.

— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Drumul: PACEA (71 30 85) — 15; 
17; 19.
• Spartacus: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8,30; 11,30; 15; 18.

20,45 Efigii ale muncii. Privind spre 
viitor *

21,00 Film serial (color). „Părinți și 
copii". Premieră pe țară. Produc
ție a televiziunii sovietice. Cu : 
Vladimir Boghin, Vladimir Kon
kin, Natalia Danilova, Alexei Kuz- 
nețov, Boris Himlcev. Scenariul : 
Evgheni Grigoriev, Oscar Nikicl. 
Regia : Veaceslav Nikiforov. Ulti
mul episod

21,50 Telejurnal 
22,00 închiderea programului

• Numele meu e iubire : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12; 15; 18.
• Cursa infernală: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19.
• Contrabandiștii din Santa Lucia : 
DACIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, LIRA (317171) — 15; 17; 19, FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19.
• Superpolițistul : UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Zică ce vor zice : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19.
• Vulcanul : MUNCA (21 50 97) — 15; 
17; 19.

teatre

Poate că în nici un alt domeniu 
ca în cel al perfecționării pregătirii 
cadrelor prezența canoanelor, a cli
șeelor, a oricăror elemente pre
concepute nu este resimțită atît de 
ineficace. De aceea, atît succesele, 
cit și minusurile înregistrate in ridi
carea calificării profesionale, unele 
evidențiate și cu prilejul plenarei din 
noiembrie a.c. a partidului nostru, ca 
și lucrările recentului forum al ști
inței și învățămîntului, atestă deo
potrivă necesitatea deschiderii ne
contenite a acestui proces spre viață, 
spre oameni, spre exigențele pro
ducției de înaltă calitate, imperativul 
îmbogățirii permanente a metodolo
giei de perfecționare cu fondul de 
gindire proaspătă, de Inițiative înno
itoare, specific prestigioaselor noas
tre colective muncitorești.

Adevărul acestor concluzii Iși află 
ilustrarea multiplă la întreprinderea 
de contactoare din Buzău. întreprin
derea buzoiană este tinără, abia a 
împlinit zece ani, dar formula iniția
lă de perfecționare a cadrelor era 
învechită de la prima ei apli
care. Cu vreo 5 ani în urmă, 
de pildă, se întocmea o tematică 
destul de generală și de rigidă, 
aplicîndu-se aproape nediferențiat 
nu numai in raport de categoriile de 
încadrare ale muncitorilor, care in 
bună măsură reflectă gradul pre
gătirii profesionale, dar uneori și 
in raport de anumite meserii. Ba 
mai mult ; însăși modalitatea curentă 
a perfecționării lăsa de dorit, in 
sensul că se desfășura în condiții 
improvizate, într-o ambianță ne
stimulativă pentru studiul adine, 
fecund, continuu. Informația, chiar 
nouă fiind, era prezentată nesiste
matic, fără legătură cu universul de 
preocupări al cursanților și adeseori 
fără continuitate cu cea anterioară.

Insistăm asupra acestei formule 
pentru că, din păcate, ea, n-a dis
părut pretutindeni din arsenalul mo
dalităților de perfecționare. Și e pă
cat pentru că, iată, cel puțin aici, 
la Buzău, ea s-a dovedit curînd fa
limentară. După mai mulți ani de 
aplicare, s-a procedat la testarea în
tregului personal, de la muncitori 
la șefii de secție, și rezultatele au 
fost surprinzătoare : „O parte dintre 
angajați nu știau mai nimic despre 
direcțiile de înnoire și despre ce e 
deja nou în domeniul lor de acti
vitate, nu mai citeau, nu mai cer
cetau, iar așa-zisele cursuri de pre
gătire nu lăsaseră nici o urmă — ne-a 
declarat Vasile Ioniță, inginer-șef de 

fabrică, președintele comisiei de 
pregătire, încadrare, perfecționare și 
promovare a forței de muncă din 
întreprindere. Raportate la masivele 
înnoiri tehnice operate în întreprin
derea noastră, asemenea rezultate, 
consemnate în calificative, au con
stituit un semnal de alarmă și, tot
odată, nivelul de la care am pornit 
în adoptarea actualei formule de 
perfecționare a pregătirii".

în ce constă noutatea actualei 
formule ? Mai întîi în faptul că te
matica de perfecționare a fost ela
borată nu după o formulă abstractă, 
ci in raport de necesitățile curente 

Exigențe noi, superioare în perfecționarea 

pregătirii forței de muncă

de perfecționare. în acest sens, re
zultatele testării au fost indicatori 
de mare preț. Cursurile se desfășoa
ră acum nu pe formații de lucru, 
ca altădată, ci pe meserii și pe ca
tegorii de încadrare. De aseme
nea, structura sortimentală a pro
ducției și planul de asimilare a 
produselor noi au fost luate drept 
criterii precise pentru orientarea 
noii tematici. Așa se face că noua 
formulă de perfecționare a pregăti
rii s-a resimțit favorabil asupra în
treprinderii de contactoare. Organi
zarea producției este astăzi supe
rioară celei din anii precedenți, au 
sporit ordinea și disciplina ca ur
mare, în primul rind, a extinderii 
unui autocontrol mult mai sever, 
iar productivitatea muncii a crescut 
necontenit : pe primele 10 luni din 
anul 1985 ea este cu circa 17 la 
sută mai mare față de perioada co
respunzătoare a anului 1984.

Rezultatele de pînă acum în ac
țiunea de perfecționare a pregătirii 
cadrelor sînt, așadar, remarcabile și 
ele au figurat la loc de cinste în 
bilanțul prilejuit de recenta ani
versare a 10 ani de la înființarea 
întreprinderii. Cum însă cu acest 
prilej aniversativ au fost amintite și 
obiectivele de viitor, pe cit de în

drăznețe, pe atît de complexe și cu 
implicații adinei in existența în
treprinderii, rezultă limpede că și 
exigențele perfecționării pregătirii 
profesionale se cer judecate cu a- 
ceeași măsură. Bunăoară, se pre
vede ca pînă în anul 1990 să fie 
asimilate un mare număr de pro
duse noi, productivitatea muncii să 
crească, în raport cu 1985 cu circa 
74 Ia sută, iar calitatea tuturor pro
duselor să sporească neîncetat, con
comitent cu reducerea consumurilor 
materiale și a energiei. Realizarea 
acestor obiective face necesar un 
spor de calitate în activitatea fie

cărui angajat. Nici unul nu mai poa
te rămîne în afara nu numai a pro
gramelor de perfecționare, dar nici a 
efortului de permanentă actualizare 
a acestora, de proiectare a lor în 
funcție de complexitatea obiective
lor tehnico-materiale, dar și de ne
voia specifică de informație resim
țită la nivelul fiecărui lucrător în 
parte.

Pornind de la aceste realități, n-ar 
fi acum mai bine ca tematica ciclu
rilor anuale de perfecționare din în
treprindere să fie elaborată nu doar 
de cele 8—10 persoane desemnate 
intr-o comisie cu acest scop pentru 
fiecare secție, ci pe baza unei an
chete, unei consultări largi, Ia care 
să participe TOȚI angajații ? între
barea noastră a avut darul să pro
voace un schimb viu de opinii 
printre cei cu care am discutat la 
întreprinderea buzoiană, pentru ca 
în final să-i fie limpede oricui su
perioritatea alternativei sugerate. Și 
pe bună dreptate. Chiar dacă și 
pînă acum în elaborarea tematicilor 
erau luate în seamă propunerile 
venite de la curSanți, iar conținutul 
programelor a fost dezbătut și apro
bat de fiecare dată in biroul con
siliului oamenilor muncii, este lim
pede că prin consultarea sistematică 

a tuturor angajaților apare mult 
mai exactă imaginea necesităților, 
cit și a posibilităților de perfecțio
nare din întreprindere. în plus, spo
rește sentimentul răspunderii indi
viduale, în lipsa căruia cine și-ar 
putea aroga dreptul de a le cere an
gajaților ce, cit și cum să-și per
fecționeze propria lor pregătire ?

Legat de acest aspect mai apare 
și un altul : modalitatea concretă, 
cotidiană de perfecționare. Se știe 
că fluxul înnoirilor științifice și teh
nice înregistrează astăzi o dialecti
că strînsă, cu preluări și cu negări 
„din meps" care imprimă schimbă

rilor un ritm fără precedent. Or, 
pentru a premerge și a domina ase
menea situații, adeseori imprevizibi
le, mai vechea expunere discursivă, 
cu creta în fața unei table sau 
planșe, nu mai este suficientă, e ne
voie de o intensă dezbatere, cu un 
Schimb larg de idei novatoare și de 
experiențe individuale. Mai ales că 
imaginea noului poate rezulta astăzi 
nu numai din asimilarea unor cu
noștințe inedite, ci și printr:o 
restructurare în alte conexiuni, deci 
într-o viziune superioară, a celor 
dobîndite anterior. Ca atare, studiile 
speciale de caz, dezbaterile în jurul 
unor filme cu subiect științific și 
tehnic, analiza concluziilor unor be
neficiari cu privire la „comporta
rea" concretă in exploatare a pro
duselor buzoiene pot constitui și 
ele tot atîtea modalități optime de 
perfecționare a pregătirii profesio
nale. „Dacă am utiliza asemenea 
procedee, cu siguranță că oamenii 
ar deveni mult mai interesați și mai 
hotărîți spre înnoiri calitative — 
este de părere ing. Anton Petre, 
lector în secția mijloacelor de auto
matizare. Cunosc aceste reacții încă 
de pe timpul cînd eram student. 
Din păcate însă, aici n-avem ase
menea filme (decît vreo 2—3 cu su

biect din domeniul protecției mun
cii), nici studii de caz, deși toată 
lumea este de acord cu marea lor 
utilitate". Observație prețioasă pen
tru îmbunătățirea planurilor de per
fecționare a pregătirii, inclusiv la 
nivel departamental !

Cam la fel stau lucrurile și cu 
bibliografiile de specialitate ; deși 
sint necesare pentru ca studiul in
dividual temeinic, cuprinzător să 
preceadă și, de fapt, să continue fie
care ciclu de perfecționare, la Buzău, 
dar nu numai la Buzău, rareori se 
fac trimiteri la lucrări sau, cel 
puțin, la reviste de specialitate. 
„Cred că și de s-ar face asemenea 
trimiteri, efectul ar fi redus, întru- 
cit cărțile și revistele de specialitate 
cînd ajung, ajung foarte greu la 
noi. în marea lor majoritate, cele de 
la bibliotecă sînt distribuite ingineri
lor sau maiștrilor — ne-a declarat 
Viorel Roșianu, muncitor la secția 
mijloacelor de automatizare. Un son
daj, pentru nominalizarea de către 
fiecare cursant a cărților de care are 
nevoie și pentru procurarea acesto
ra ar fi și aici binevenit".

Loc de mai bine în sistemul per
fecționării pregătirii profesionale e- 
xistă și pentru elaborarea lucrărilor 
finale și pentru desemnarea lectori
lor. Aici, la întreprinderea din 
Buzău, unde fluxul înnoirilor tehni
ce este rapid, fiecare lucrare prac
tică, ce încheie un ciclu individual 
de pregătire, și-ar putea spori con
siderabil valoarea dacă ar fi con
sacrată soluționării unei probleme 
concrete din procesul de producție 
al întreprinderii. Și încă un aspect: 
perfecționarea însăși a lectorilor face 
necesară cuprinderea succesivă a 
specialiștilor in formele postuniver
sitare de pregătire. Pînă acum, o a- 
semenea necesitate n-a fost resimți
tă acut, între altele și datorită 
faptului că media de vîrstă a celor 
421 specialiști cu studii superioare 
este încă redusă. Vremea însă curge 
mereu și însăși pregătirea din fa
cultate se cere completată, adusă 
Ia zi.

Renunțarea, sub toate aceste ra
porturi, la practicile învechite, În
locuirea lor curajoasă, hotărîtă cu 
formule noi, superioare, se impun 
printre cele dinții condiții organiza
torice pentru ca înalta calitate a 
pregătirii oamenilor să premeargă și 
să asigure înalta calitate a pro
ducției.

Mihai IORDANESCU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Tn numele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din 

Iugoslavia și al 'meu personal vă mulțumesc in modul cel mai cordial pen
tru felicitările pe care mi le-ați adresat cu prilejul Zilei Republicii.

Folosesc acest prilej pentru a exprima dorința noastră de dezvoltare în 
continuare a colaborării dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și 
Partidul Comunist Român, dintre cele două țări socialiste ale noastre, pre
cum și convingerea că aceasta corespunde; interesului popoarelor iugoslave 
și român, cauzei păcii, progresului social și socialismului in lume.

VIDOIE JARKOVICI
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

ÎN EDITURA POLITICĂ A APĂRUT :

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii din industrie, con
strucții, transporturi, circulația mărfurilor 

și finanțe
— 16 decembrie 1985 —

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și al 
meu personal vă mulțumesc călduros, stimate tovarășe Ceaușescu, pentru 
felicitările și bunele urări adresate cu prilejul Zilei Republicii.

Permiteți-mi, sub puternica impresie a convorbirilor pe care le-am 
avut cu prilejul recentei dumneavoastră vizite in Iugoslavia, să exprim, 
încă o dată, convingerea că relațiile tradiționale de prietenie dintre țările 
noastre socialiste vecine și colaborarea lor multilaterală se vor dezvolta în 
continuare cu succes, in interes reciproc și pe plan mai larg.

RADOVAN VLAIKOVICÎ
Președintele Prezidiului Republicii 

Socialiste Federative Iugoslavia

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA
SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe 11 luni

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socia
listă pe cele II luni care au trecut din acest an de către colective frun
tașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții, trans
porturi, din domeniul circulației mărfurilor și prestărilor de servicii, 
precum și din centrale industriale.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului stabilit pe baza 
realizării indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii 
socialiste la sfirșitul lunii noiembrie pe primele locuri se situează :

CELUI DE-AL XII-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN INDIA 

(MARXIST)
Dragi tovarăși.
Cu prilejul celui de-al XII-lea Congres a! Partidului Cortiunist din 

India (marxist), in numele Partidului Comunist Român, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, 
delegați la cel de-al XII-lea Congres, tuturor militanților partidului, oame
nilor muncii din India un cald salut tovărășesc, împreună cu urarea de noi 
succese în activitatea viitoare a partidului.

Comuniștii români, oamenii muncii din Republica Socialistă România 
urmăresc cu interes și cu sentimente de solidaritate activitatea pe care 
o desfășoară partidul dumneavoastră, dedicată promovării intereselor oame
nilor muncii, aspirațiilor de progres social și bunăstare, de dezvoltare 
democratică, de pace și înțelegere între popoare;

Consacrindu-și toate forțele transpunerii în viață a hotărîrllor și 
obiectivelor stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, comuniștii, oamenii muncii din Republica Socialistă . România se 
pronunță și militează cu . consecvență pentru Oprirea agravării situației 
internaționale, pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor, al națiuni
lor, la existență, la viață, la libertate și pace.

Adresindu-vă urarea, dragi tovarăși, de succes deplin în desfășurarea 
lucrărilor Congresului dumneavoastră, reafirmăm și cu acest prilej satis
facția noastră față de dezvoltarea continuă a raporturilor de prietenie și 
colaborare tovărășească dintre partidele noastre și ne exprimăm convinge
rea că aceste relații se vor dezvolta continuu, in interesul popoarelor 
noastre, al solidarității tuturor forțelor antiimperialiste. progresiste și de
mocratice, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, pentru 
înțelegere și colaborare intre popoare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„LA REVUE PARLEMENTAIRE"

România — țară într-un amplu proces de dezvoltare

IN INDUSTRIA TRICOTAJELOR 
Locul I : întreprinderea de tri

cotaje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 775,2 puncte.

Locul II : întreprinderea „Tînăra 
Gardă“-București, cu 211,6 puncte.

Locul III : întreprinderea „A- 
desgo“-București, cu 125,6 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE 

Locul I : întreprinderea „Me- 
talica“-Oradea, cu 900,1 puncte.

Locul II : întreprinderea „Me- 
taloglobus“-București, cu 506 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
vase emailate Focșani cu 482,4 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE 
Locul I : Trustul-antrepriză ge

nerală de construcții industriale 
Craiova, cu 265,1 puncte.

Locul II : Trustul-antrepriză ge
nerală de.. lucrări speciale, și izo
lații tehnologice București, cu 248,6 
puncte.....................

Locul III ; Centrala-antrepriză 
generală de construcții industriale 
București, cu 178.8 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI AUTO — 

ALTE MINISTERE
Locul I: întreprinderea de trans

port specializat pentru agricultură 
și industria alimentară Argeș, cu 
940,1 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
transport și utilaj pentru con
strucții Rovinari, județul Gorj — 
M. Minelor — cu 897,6 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transport auto petrolier „PECO"- 
București, cu 532,3 puncte.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA 
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat de alimentație publi
că Rîmnicu Vîlcea, cu 401,3 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat de alimentație pu
blică Bacău, cu 399,4 puncte.

Locul III : întreprinderea co
mercială de stat de alimentație 
publică Iași, cu 335,8 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea balneo- 

climatică Slănic Moldova, cu 351,8 
puncte.

Locul II : Oficiul național de tu
rism „Carpați“-Brașov, cu 137,9 
puncte.

ÎN COOPERAȚIA
DE PRODUCȚIE. ACHIZIȚII 

ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR 
Locul I : Uniunea județeană 

Gorj, cu 1 230,3 puncte.
Locul II : Uniunea județeană

Olt, cu l 058,6 puncte.

vremea

Locul III : Uniunea județeană 
Cluj, Cu 893 puncte.
ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 

DE LOCUINȚE SI PRESTĂRI 
ÎN CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea pentru 
administrarea clădirilor București, 
cu 918,2 puncte.

Locul II : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație 
locativă Giulești-București, cu 894,3 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
construcții, reparații și administra
ție locativă Timiș, cu 848,2 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE
INDUSTRIA MINIERA

Locul I : Combinatul minier 
Ploiești, cu 264,4 puncte.

Locul II : Centrala sării și ne
metaliferelor București, cu 154,4 
puncte.

INDUSTRIA METALURGICA
LocnT I : Centrala industrială de 

produse refractare Brașov, cu 155,3 
puncte.
INDUSTRIA ELECTROTEHNICA

Locul I : Centrala industrială de 
echipament special București, cu 
294,8 puncte.

Locul II : Centrala industrială de 
echipamente de automatizări Bucu
rești. cu 248 puncte.

I.ocul III : Centrala industrială 
mecanică și articole casnice Bucu
rești, cu 168,1 puncte.

ÎN INDUSTRIILE CHIMICA 
ȘI PETROCHIMICA

Locul I : Centrala de utilaje și 
piese de schimb pentru industria 
chimică București, cu 799,7 puncte.

Locul II : Centrala de utilaje și 
piese de schimb pentru prelucrarea 
țițeiului și petrochimie Ploiești, 
cu 681,3 puncte.

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I: Centrala industriei con

fecțiilor Bacău, cu 207,5 puncte.
Locul II : Centrala industriei 

confecțiilor Sibiu, cu 161 puncte.
INDUSTRIA ALIMENTARA

Locul I : Centrala „Delta Du- 
nării"-Tulcea. cu 839,6 puncte.

Locul II : Centrala producției și 
industrializării tutunului Bucu
rești, cu 180.9 puncte.

Locul III : Centrala industrială, 
de morărit. decortieat. panificație 
și produse făinoase București, cu 
167,6 puncte.

TRANSPORTURI
ȘI. TELECOMUNICAȚII

Locul I : Centrala mecanică de 
material rulant București, cu 453,4 
puncte.

Locul II : Centrala industrială 
de reparații auto București, cu 385 
puncte.

(Agerpres)

moderat, cu Intensificări locale din 
sectorul sud-vestic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 7 și 
plus 3 grade, izolat mai coborîte la în
ceputul intervalului, cel& maxime vor 
oscila între minus 2 și plus 8 grade. 
Local se va produce ceață, îndeosebi 
dimineața și seara, și, izolat, polei, 
în București : Vremea se va încălzi 
treptat. Cerul va fi schimbător, favo
rabil precipitațiilor în a doua parte a 
intervalului. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
n cuprinse între minus 6 și minus 2 
grade, iar cele maxime între un grad 
și plus 5 grade. La începutul interva
lului, ceața va persista îndeosebi dimi
neața și seara.

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primi:., 
marți după-amiază. pe Hong Si Hale, 
președintele Comitetului pentru in
dustria extractivă din R.P.D. Co
reeană, care efectuează o vizită în 
țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele relații de prietenie și 
colaborare dintre România și R.P.D. 
Coreeană, subliniindu-se importanța

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
tovarășului Zbigniew Messner, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, o tele

(Urmare din pag. I)
prin aportul efectiv la întocmirea 
materialelor prezentate în adunările 
generale. între membrii de partid 
care alcătuiesc colectivele de pregă
tire a rapoartelor, a dărilor de sea
mă sînt cooptați, de regulă, și tova
răși cu munci de conducere, alături 
de alți specialiști. Astfel, ei își aduc 
o contribuție, importantă prin rele
varea unor experiențe pozitive sau a 
unor neajunsuri existente, rezultate 
din acțiunile de control, din consta
tările personale efectuate pe teren, 
prin accentuarea unor probleme 
stringente dintr-o perioadă.

Interesul de care se bucură adu
nările ‘generale astfel pregătite este 
exprimat atît prin prezența bună, 
cit mai ales prin numărul și sub
stanța luărilor de cuvînt. între aces
tea se înscriu adeseori și interven
țiile ministrului, ale adjuncților săi, 
ale directorilor și celorlalte cadre cu 
funcții de conducere. Este pozitiv 
faptul că înscrierea la cuvint a a- 
eestora nu este folosită ca un prilej 
de a trasa noi sarcini celor din sub
ordine. Tn aceste intervenții se sim
te implicarea personală în îndepli
nirea sarcinilor ce revin organizației 
de bază din care fac parte, comu
niștilor, întregului colectiv al mi
nisterului. Nu lipsesc observațiile, 
critîcile la obiect, ca și propunerile 
concrete ce au îmbogățit și îmbogă
țesc hotărîrile adoptate, soluțiile de 
îndreptare a lucrurilor.

In activitatea comitetului de 
partid, ca și a Organizațiilor de bază 
din minister se fac simțite insă și u- 
nele neajunsuri, la inlăturarea cărora 
comuniștii cu funcții de răspundere 
ar fi putut contribui în mod mai efi
cient și mai prompt. Faptul că ac
țiuni bine gîndite, hotărirl ale adu
nărilor generale bine chibzuite nu au 
avut efectul scontat so explică și prin 
inconsecvența acestor cadre față 
de îndeplinirea unor răspunderi ce 
le reveneau din planurile de măsuri 
ale organizațiilor de partid. Nu in- 
timplător se constată că in anu
mite dezbateri, fie în plenarele 
comitetului de partid, fie in adu
nările generale ale .organizațiilor de 
bază, se reiau, ciclic, in discuție u- 
nele și -aceleași probleme — ceea ce, 
la prlfria vedere, poate l'i interpretat 
drept continuitate, stăruință în re
zolvarea unei probleme. La o anali
ză mai profundă se constată insă că 
este de- fapt o repetare a acelorași 
constatări și lipsuri, ceea ce relevă 
atît slaba eficacitate a dezbaterilor, 
cit și insuficienta preocupare pentru 

hotărîtoare a convorbirilor și înțele
gerilor convenite la ce! mai înalt 
nivel, în dezvoltarea acestora pe 
multiple planuri. Au fost relevate 
posibilitățile existente pentru extin
derea și diversificarea în continuare 
a acestor raporturi, a colaborării eco
nomice, inclusiv in domeniul indus
triei extractive.

La primire a luat parte Zo Iang 
Guk, ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, 

gramă prin care îi adresează sincere 
condoleanțe în legătură cu catastrofa 
care a avut loc la mina Walbrzych. 
Sint transmise, de asemenea, senti
mente de profundă compasiune fa
miliilor îndoliate.

urmărirea și traducerea în viață "”ă 
hotăririlor adoptate. în adunarea ge
nerală din luna aprilie a organizației 
de bază nr. 3 de pildă, cineva iși 
exprima deschis părerea că despre 
carențele care făceau obiectul dez
baterii respective s-a mai discutat si 
alteori și chiar cu ani în urmă. O 
explicație a formulat-o, chiar în 
aceeași adunare, un alt vorbitor : 

...Se pierde încă mult timp cu elabo
rarea de noi planuri și programe de 
măsuri, în schimb se alocă mult mai 
puțin pentru aplicarea acestora în 
viață, pentru urmărirea înfăptuirii 
măsurilor stabilite. Așa se face că 
măsuri bune, a căror aplicare ar fi 
contribuit la îmbunătățirea activită
ții de partid, a muncii comuniștilor 

Spiritul revoluționar
din minister, rămîn doar pe hîrtie”.

Evident. principala răspundere 
pentru această deficiență o poartă 
comitetul de . partid, secretarul său. 
Dar a opri răspunderea numai la a- 
cest nivel ar însemna să privim sim
plist lucrurile. Prin funcția pe care o 
dețin, prin calitatea politică pe care 
o au. cadrele cu munci de răspundere 
au capacitatea de a .sesiza la timp 
asemenea deficiente, cunoscind din 
documentele de partid, din cuvintă- 
rile secretarului general al partidu
lui, cită grijă se acordă traducerii cu 
consecvență în viață a hotăririlor 
partidului, a propriilor hotăriri. Or, 
faptul că se manifestă asemenea in
consecvente. că ele îsi nun amprenta 
în activitatea organizațiilor de bază, a 
comuniștilor, arată că nici cadrele 
cu funcții. de răspundere, inclusiv 
secretarul comitetului de partid, n-au 
acționat întotdeauna cu hotărîre pen
tru înlăturarea unor asemenea defi
ciențe.

Consultind procesele verbale' ale a- 
dunărilor generale ale organizațiilor 
de bază, nu am întîlnit înscrisă pe 
ordinea dă zi vreo analiză a modu
lui in care au fost duse la îndepli
nire o hotărîre sau uii plan de mă
suri vizind îmbunătățirea muncii in
tr-un sector de activitate. Neurmări- 
rea sistematică a înfăptuirii întocmai 
a tuturor hotăririlor adoptate de co
muniști, de către cei ce aveau sarci
na îndeplinirii lor. a dus în activita
tea unor comuniști la - instaurarea 
practicii de a se rezuma la constatări

Revista franceză „La Revue parlementaire" a consacrat României, 
într-un număr recent, o suită de articole care pun in evidență remar
cabilele înfăptuiri in activitatea pe plan intern și internațional ale țării 
noastre, sub conducerea clarvăzătoare a președintelui Nicolae Ceaușescu. 
într-un amplu articol intitulat „O corelație fundamentală : dezvoltare — 
bunăstare", sint înfățișate pe larg succesele de seamă obținute de Româ
nia socialistă pe calea dezvoltării sale multilaterale, a făuririi unei vieți 
noi, a creșterii nivelului de trai, material și spiritual al întregului popor, 
în articol se relevă intre altele :

„Concepția românească privind 
dezvoltarea economico-socihlă este 
concentrată asupra unui obiectiv 
de a cărui îndeplinire a depins și 
depinde finalizarea marilor pro
iecte de prosperitate și bunăstare 
ale țării întregi. Cu 20 de ani in 
urmă se hotăra repartizarea din 
venitul național a unei cote de a- 
cumulare de 29,5 la sută, procent 
care a sporit la 35,3 Ia sută in pe
rioada 1976—1980 și se menține la 
peste 30 la sută. Toate marile îm
pliniri ale României de azi pe 
tărîm economic șî social se dato- 
resc acestei opțiuni. Dacă nu s-ar 
fi procedat așa, dacă s-ar fi men
ținut o rată a acumulării de 22,3 
la sută, cit a fost media ei în pe
rioada 1951—1965, stadiul actual de 
dezvoltare economică ar fi fost 
atins abia după anul 2000”.

în continuare, subliniind dina
mismul creșterii economice româ
nești, revista arată că — urmare a 
eforturilor serioase în domeniul in
vestițiilor — s-au dezvoltat con
tinuu și in mod susținut forțele 
de producție. România situîndu-se 
printre țările cu cel mai mare di
namism al creșterii economice,

..Amplasarea echilibrată, rațio
nală a forțelor de producție în te
ritoriu și dezvoltarea armonioasă 
a tuturor zonelor țării — continuă 
,,La Revue parlementaire” — con
stituie o orientare fundamentală, 
principială a politicii economice 
românești, învestită cu tripla mi
siune de a asigura dezvoltarea ac
celerată a tuturor sectoarelor prin 
punerea în valoare a resurselor 
materiale și umane locale, de a 
determina apariția unor noi surse 
de venituri pentru populație, de a 
crea cele mai bune condiții pen
tru adevărata egalitate în drepturi 
a tuturor cetățenilor României. Au 
fost create 250 de zone și platfor
me Industriale cu profil complex, 
amplasate în toate județele”.

Prezentind apoi date ce ilus
trează structura socială, ocuparea 
forței de muncă în producție, re
vista notează : „Sub aspect nu
meric. muncitorii reprezintă peste 
50 la sută din totalul populației 
active. Pasul realmente istoric de 
Ia statutul ele populație rurală la 
cel de populație industrială a în
seninat mult mai mult deeît simpla 
deplasare a unei părți a populației 
active din agricultură în industrie. 
Economia națională a deschis noi 
posibilități de afirmare a unor me
serii aflate în avangarda progre
sului științific, o dată cu extinde
rea sectoarelor care contribuie la
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și a critica îițisuri. fără a se angaja 
efectiv in soluționarea lor. Unele 
cadre de conducere ale direcțiilor din 
minister (direcția tehnică. direcția 
comerț exterior și cooperare econo
mică internațională), după cum se 
remarca într-o adunare de partid, 
s-au transformat intr-un fel de „co
lecționari” de probleme nerezolvate. 
Se manifestă, de asemenea, la unii 
membri de partid — și chiar din ca
tegoria celor care dețin anumite 
funcții de răspundere (șefi de servi
cii. directori) — tendința de a se jus
tifica pentru neîndeplinirea unor 
sarcini prin neajunsurile muncii al
tora. din alte compartimente, in loc 
să spună deschis că nu și-au făcut 
datoria cum trebuie, arătînd ce in

tenționează să întreprindă pentru a 
nu mai uza in viitor de asemenea 
șubrede „argumente”. Spre exemplu, 
producția pentru export a constituit, 
sub o formă sau alta, tema mai mul
tor adunări generale ale organizației 
de bază nr. 3, in componența căreia 
intră și comuniștii din direcția co
merț exterior și cooperare economi
că internațională. Dar multe proble
me dezbătute m aceste adunări au 
rămas încă nerezolvate pentru că, 
așa cum arăta intr-o astfel de adu
nare generală adjunctul ministrului 
care răspunde de acest compartiment, 
referindu-se la activitatea unor cadre 
de conducere ale direcțiilor comerț 
exterior și tehnică, „se pun incă 
prea multe întrebări care-i privesc 
pe alții, din alte sectoare ale econo
miei in loc să ne mobilizăm forțele 
proprii, să ne valorificăm experien
ța și priceperea pentru a crea pro
duse noi, originale, care să so
licite- interesul partenerilor ex
terni”.- Sau alt exemplu. „Tre
buie să recunoaștem — se arăta 
în cadrul unei adunări generale a 
organizației de bază nr. 1 din direc
ția organizare, control, retribuire, în
vățământ, care analiza carențele 
existente în îndeplinirea sarcinilor 
de sporire a productivității mun
cii — că există o mentalitate 
greșită, pe care nu am reușit să o 
înlăturăm. în unele centrale șl în
treprinderi. in loc să se caute solu
ții concrete pentru creșterea produc
tivității. muncii, se „produc”, in se

satisfacerea unor trebuințe și as
pirații sociale de mare întindere. 
Astfel, populația ocupată in. acti
vități legate de învățămint, cul
tură și artă s-a dublat, cea din ac
tivitățile de cercetare științifică a 
sporit de 6>ori, iar cea din secto
rul ocrotirii sănătății a crescut de 
mai mult de 3 ori. în perioada 
1965—1985 s-au creat peste 3,3 mi
lioane locuri de muncă noi”.

în continuare, articolul relevă 
marile realizări ale țării noastre 
in creșterea nivelului de trai și 
civilizație al poporului român. Ast
fel, se prezintă concret realizări 
din domeniul invățămintului, ști
inței și culturii, al ocrotirii sănă
tății, se evidențiază grija față de 
dezvoltarea unui tineret sănătos 
și instruit.

într-un alt articol, intitulat : „Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră : 
Noi perspective comerțului inter
national", publicația subliniază : 
„Canalul Dunăre — Marea Neagră, 
dat în exploatare in urmă cu a- 
proape un an și jumătate, își do
vedește utilitatea. Asigurind o 
scurtare a rutelor de navigație 
între porturile europene de pe Du
năre și portul românesc Constan
ța, de la Marea Neagră, cu aproa
pe 400 km, canalul deschide noi 
posibilități de afaceri, mai avanta
joase intre țările situate în cen
trul Europei și țările de peste 
mări, în special cele din Orientul 
Mijlociu și din Extremul Orient. 
Pentru România, canalul are o 
importanță economică deosebită, 
dat fiind faptul că un mare număr 
din combinatele sale chimice și 
metalurgice, precum și alte între
prinderi sint plasate de-a lungul 
Dunării și deci materiile prime 
pentru aceste unități industriale 
pot fi aduse la prețuri mai scă
zute prin folosirea acestei căi, iar 
în relația inversă — produsele fi
nite, destinate exportului, pot fi 
transportate in portul Constanța 
pentru transbordară în navele 
mari.

Folosirea canalului construit de 
România pe teritoriul său aduce 
avantaje nu numai economiei ro
mânești, ci și economiilor altor 
țări prin facilitarea schimburilor 
pe cale maritimă. De asemenea, 
amenajarea la ieșirea canalului la 
mare a portului maritim Constan- 
ța-sud face posibilă o legătură 
ușoară și ieftină intre navele ma
ritime de mare tonaj și navele flu
viale. fapt ce constituie un avan
taj deosebit de important pentru 
oricare dintre țările dunărene, ca 

rie. „justificări” pe care noi nl le 
însușim cu prea multă ușurință, in 
loc să le combatem, să luăm măsuri 
ferme pentru îmbunătățirea situa
ției”. O mentalitate izolată ? Din pă
cate nu, atita vreme cit comuniș
tii din conducerile unor direcții ale 
ministerului — tehnică, plan, organi
zare. aprovizionare, export — aflate 
sub același acoperiș, nu și-au făcut 
timp să conlucreze in mod eficient 
pentru a găsi și aplica cele mai efi
ciente metode pentru realizarea pro
ductivității stabilite prin program. 
Deși aceste metode există, se aplică 
in multe întreprinderi și ar. trebui 
doar ca ele să fie extinse, generali
zate, tocmai prin colaborarea comu
niștilor din aceste direcții, prin im

plicarea mai directă și efectivă a 
cadrelor de conducere ale ministe
rului la soluționarea unei asemenea 
probleme vitale.

Comitetului de partid din cadrul 
Ministerului Industriei Ușoare ii re
vine principala răspundere șl pen
tru neaplicarea in practică a unei 
obligații pe care o are fiecare co
munist, prevăzută in statutul parti
dului : aceea de a raporta periodic 
în fața adunării generale asupra în
deplinirii sarcinilor politice și profe
sionale. In organizația nr. 2, de 
exemplu, in decurs de un an au pre
zentat rapoarte individuale doar 
patru comuniști. Nici in celelalte or
ganizații de bază numărul celor care 
și-au înfățișat activitatea nu este 
corespunzător. între cei care totuși 
au raportat nu șe află nici un direc
tor sau director adjunct, nici un ad
junct al ministrului, comuniști care 
efectiv poartă răspunderea, alături 
de comitetul de partid, de birourile 
organizațiilor de bază, pentru nein- 
deplinirea unor sarcini, a unor pre
vederi din plan, a propriilor progra
me de măsuri, de altfel judicios alcă
tuite și cu răspunderi bine precizate, 
în mod inexplicabil, cadrele de con
ducere au fost exceptate și de la con
vorbirile individuale, care constituie, 
pentru fiecare membru de partid, 
prilej de autoanaliză și reflecție asu
pra a ceea ce a realizat, asupra pro
priilor neajunsuri. Folosirea acestei 
prevederi statutare, care nu este fa
cultativă, ci obligatorie, și în cazul 

și pentru partenerii lor din alte 
zone.

O altă facilitate oferită de canal 
— relevă „La Revue parlemen
taire” — este aceea ca de la pro
ducători spre consumatori să se 
aducă mărfuri fără transbordare. 
Cu șlepurile se navighează in Eu
ropa centrală, se aduc de acolo 
mărfuri in portul Constanța și aici 
acestea sint încărcate o dată cu 
șlepurile in nave de mare tonaj. 
La ora actuală, prima companie 
de navigație care acționează în 
portul Constanța pe acest sistem 
este ..Prudential” din S.U.A.

România are in vedere ca anul 
viitor, folosind experiența dobîn- 
dită prin crearea portului liber 
Sulina (in 1978), să înființeze in 
portul Constanța-sud o zonă liberă 
sub numele de „zona liberă Con
stanța-sud”, Această zonă, in ca
drul căreia se vor realiza opera
țiuni de depozitare, sortare, am
balare, manipulare și condiționare 
de mărfuri, precum și operațiuni 
financiar-comertiale, de vinzare- 
cumpărare, de tranzit, de distri
buire de mărfuri din Europa că
tre țările de peste mări și invers 
etc., va contribui, desigur, la dez
voltarea importantă a schimburi
lor comerciale pe cale maritimă 
ale țărilor Europei centrale și ră
săritene și restul lumii. Se pre
vede, de asemenea, ca în zona li
beră să se ofere partenerilor, pe 
lingă facilitățile obișnuite, posibi
litatea de a-și crea facilități, in
dustriale sau de altă natură, pro
prii sau in colaborare cu între
prinderi românești.

Pregătindu-se pentru această 
perspectivă — continuă publicația 
franceză — România desfășoară 
mari lucrări de extindere a portu
lui Constanța în zona. sud, acolo 
unde se află capătul la mare al 
Canalului Dunăre — Marea Neagră, 
în acest fel, capacitatea de trafic 
a portului maritim Constanța va 
crește de la 55—60 milioane tone, 
cit este in prezent, la circa 150— 
200 milioane tone mărfuri uscate 
și lichide anual. Aici vor fi date 
în folosință, la începutul anului 
1987, dane unde vor putea fi în
cărcate și descărcate nave de 100— 
150 000 tdw. Se va crea, de ase
menea, un depozit cu o capaci
tate de 4—6 milioane tone pentru 
minereuri.

în perioada care a trecut de la 
darea in exploatare a canalului — 
subliniază in încheiere revista — 
întreprinderile românești au efec
tuat operațiuni de transport pe 
canal, atît pentru firme autohtone, 
cit și pentru parteneri din alte 
țări, intre care Austria, Iugoslavia. 
Ungaria și R.F.G. România este in 
măsură să ofere, în continuare, a- 
semenea servicii în condiții avan
tajoase in raport cu alte rute ma
ritime europene”.
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comuniștilor care dețin funcții de 
conducere, ar fi contribuit, fără Îndo
ială, la întărirea activității și a pres
tigiului organizațiilor de bază, la 
creșterea spiritului de răspundere, de 
disciplină, al fiecărui comunist și, cu 
atit mai mult, al acelora care ocupă 
funcții de conducere. De altfel, întă
rirea răspunderii, ordinii și discipli
nei, in toate compartimentele de ac
tivitate ale ministerului, trebuie sâ 
reprezinte o preocupare constantă, 
de zi cu zi a birourilor organizațiilor 
de bază, a comitetului de partid de 
aici. în acest sens, un rol important 
îl are exemplul personal ăl cadre
lor cu muncă de răspundere, ince- 
pind cu membrii comitetului de 
partid, pentru că nu poți avea auto
ritatea morală necesară, să le ceri 
altora să respecte regulile muncii 
atita timp cit personal nu le ai per
manent in vedere, nu militezi pen
tru respectarea lor strictă.

Ministerului Industriei Ușoare îi 
revin în 1986, ca șl in viitorul 
cincinal, sarcini de cea mai mare în
semnătate. îndeplinirea exemplară a 
hotăririlor Congresului al XIII-lea 
al partidului de către colectivele a- 
cestei puternice ramuri industriale 
depinde, intr-o bună măsură, de felul 
în care ministerul iși va Îndeplini ro
lul de organizator și coordonator al 
unei activități complexe, al efortului 
de continuă înnoire și adaptare la 
exigențele mereu creștinele de pa 
piața internă și. mai ales, ale concu
rentei de pe piața externă. Ca atare, 
și organizația de partid din acest mi
nister. trebuie să-și îmbunătățească 
substanțial stilul și metodele de 
muncă. Se cere imprimat un carac
ter mai sistematic acțiunilor între
prinse, la inițierea și înfăptuirea că
rora să-și aducă contribuția toți 
membrii de partid, fără excepție, și 
în primul tind cadrele cu munci de 
răspundere, participind, prin atribu
țiile ce le revin, la toate deciziile 
care se iau pentru îmbunătățirea 
activității in acest domeniu. Poten
țialul tehnic al industriei ușoare, 
inalta calificare a personalului mun
citor, talentul și gindirea creatoare a 
muncitorilor și specialiștilor sint 
premisele unei activități rodnice. 
Este datoria de onoare a comuniști
lor din Ministerul Industriei Ușoare 
de a contribui, cu toată puterea lor 
de muncă, la punerea in valoare a a- 
cestui potențial, pentru ca întreaga 
activitate să se ridice pe o treaptă 
calitativ superioară, asa cum s-a sub
liniat și la Plenara C,C. al P.C.R. din 
13—14 noiembrie,

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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• ÎNCĂLZIRE CU „SOARE" 
STOCAT DIN VARĂ. Centrul națio
nal olandez de fizică aplicată din Delft, 
în colaborare cu firma Philips, a conceput 
un original proiect de încălzire a 96 de 
case din orașul Groningen cu energie so
lară înmagazinată cu ajutorul unei rețele 
subterane de conducte. Vara, energia so
lară in excedent, după satisfacerea nevoi
lor imediate de încălzire a apei menajere, 
este cedată instalației de stocare subte
rană. pe termen lung, a căldurii, de unde 
iarna este extrasă pentru a fi folosită la 
încălzirea locuințelor.

Mai exact, căldura absorbită de capta
toarele solare este adusă sub formă de 
apă caldă în instalația centrală de stocare, 
unde este cedată solului care o conservă. 
Instalația centrală e constituită dintr-o 
„masă" de pămint de formă circulară, cu 
un diametru de 40 metri, care cuprinde o 

rețea de conducte ce coboară pînă la o 
adincime de 20 metri. întregul ansamblu 
arc rolul unui schimbător de căldură care 
cedează căldura solară pămîntului. Partea 
de deasupra acestei ma6e e acoperită cu 
un strat izolant situat la un metru sub ni
velul solului, iar pe margini, izolația e 
asigurată de un strat gros de argilă.

Instalația de stocare pe termen lung este 
completată în centrul său de un rezervor 
de apă cu o capacitate de 100 metri cubi, 
destinat căldurii ce nu poate fi stocată di
rect in masa pămîntului, în perioada de 
vară, precum și căldurii utilizate pe ter
men scurt. Aportul de căldură poate fi 
atit de important în perioada de vară incit 
capacitatea de schimbător de căldură a re
țelei de conducte ajunge să fie insuficien
tă pentru a ceda solului întreaga cantitate 
de căldură. O parte din aceasta e atunci 
stocată temporar în rezervor și cedată so
lului în timpul nopții. Dacă în perioada 
de iarnă radiațiile solare și căldura acu

mulată nu sînt suficiente pentru încălzi
rea locuințelor, cantitatea suplimentară 
necesară de căldură e furnizată de o sală 
a cazanelor, care ocupă o poziție centrală 
în ansamblul instalației de ințălzire.

• AUTOMOBILE ALIMENTA
TE CU GAZ. Ca o reflectare a preocu
pării de găsire a unor înlocuitori pentru 
prețioasa benzină se prezintă și noul sis
tem de alimentare eu gaz a celor maî va
riate tipuri de automobile, pus la punct în 
Cehoslovacia. Noul carburant care se în
carcă in rezervoare sub presiune este un 
gaz comprimat conținînd metan : respec
tiv biogaz, gaz natural etc. Adaptarea 
vehiculelor la propulsia cu gaz nu implică 
nici o modificare a caracteristicilor de 
bază ale motoarelor alimentate cu benzină- 
De aiți și posibilitatea revenirii la ben
zină, prin simpla acționare a unui buton 
plasat pe tabloul de bord. în afara unui 

consuni specific mai redus cu 20 la sută, 
se realizează și importante economii de 
lubrifiant! întrucît durata lor de utilizare 
crește de circa cinci ori. De reținut, tot
odată, că propulsia cu ga’z implică șl O re
ducere a poluării atmosferice datorate 
mai ales monoxidului de carbon și oxîzi- 
lor de plumb.

• NAVĂ „RETRO" PERFEC
ȚIONATĂ. La șantierele navale din Na
gasaki, Japonia, a fost construit, de cu- 
rind, primul exemplar dintr-un nou tip de 
navă propulsată de o turbină care utili
zează cărbune, combustibil mat ieftin și 
mai puțin deficitar.

Spre deosebire de navele similare reali
zate în urmă cu 50 de ani, noul tip este 
complet automatizat, nepoluant, cu randa
ment energetic, ridicat și ușor de întreți
nut. Alimentarea cu combustibil se face 
prlntr-un sistem care constituie o adapta

re a conceptului de mediu dens aplicat în 
transportul pneumatic al cărbunelui. Ca 
atare, cărbunele se deplasează cu viteză 
redusă in mediu nefluidizat, printr-o con
ductă standard, de la buncărele princi
pale în buncărele de serviciu, de unde se 
transferă tot automat. Propulsia turbinei 
este asigurată de aburul de la două ca
zane alimentate exclusiv cu cărbune cu 
conținut redus de umiditate, respectiv de 
pină la 20 la sută. Noul tip de navă atinge 
o viteză de croazieră de 15.8 noduri (un 
nod w 1 852 metri) și transportă o încărcă
tură de combustibil de 3 300 tone.

• DIAGNOSTIC INSTANTA
NEU. Aplicațiile laserului în medicină au 
devenit din ce în ce mai frecvente și cu 
rezultate dintre cele mai spectaculoase. De 
această dată est® vorba de testarea foarte 
rapidă a vederii, de evidențierea defecte
lor ei sau de determinarea acurateței len

tilelor pentru cei care au nevoie de oche
lari.

„Laser Spec 601“, realizat In Marea Bri- 
tanie, acționează prin trecerea unei emisii 
laser de mică putere printr-o rețea de di
fracție cu striațtlle dispuse arbitrar. 
„Cheia” sistemului constă tocmai în obser
varea — eu ajutorul unei scale, gradată 
corespunzător — a unei „pete mostră” 
proiectată pe un ecran de 76 mm. Dacă 
aceasta se deplasează in sus, cel examinat 
suferă de presbiție, în jos, de miopie, iar 
dacă ea rămine nemișcată înseamnă că 
vederea este perfectă. De asemenea, o miș
care ientă indică un defect minor al ochiu
lui și una mai rapidă o deficiență a sa 
mai serioasă.

Testul — ieftin și rapid, deoarece nu 
durează mai mult de Io secunde pentru 
fiecare ochi — are o precizie de plus sau 
minus 0,25 dioptrii, urmînd a fi larg uti
lizat in școli, spitale, unități economice etc.
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

Tnstitutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 25 decembrie, ora 20 28 de**
cenibric, ora 20. în țară : Vremea se 
va încălzi treptat m regiunile din su
dul și estul țării, dar se va răci spre 
sfirșitul intervalului în nord-vest. Ge
rul va fi temporal’ noros. Vor cădea 
precipitații sub formă de ploaie, lapo- 
vițâ și ninsoare în vestul și centrul 
țării și mai restrînse in restul terito
riului. Vîntul Va sufla slab pînă la
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MOSCOVA

Convorbiri privind dezvoltarea colaborării 
româno-sovietice

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise tovarășului 
Mihail Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., și tovarășului A. A. 
Gromiko, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., cele mai calde salutări, urări 
de sănătate și succese în activitatea 
pe care o desfășoară in fruntea 
P.C.U.S. și statului sovietic, iar co
muniștilor și tuturor oamenilor mun
cii din Uniunea Sovietică realizări 
din cele mai importante în con
struirea socialismului și comunismu
lui, în intîmpinarea celui de-al 
XXVII-lea Congres al P.C.U.S.

Din partea tovarășilor Mihail 
Gorbaciov și A. A. Gromiko s-ap trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
mulțumiri pentru mesaj, un cordial 
salut prietenesc și cele mai bune 
urări de sănătate și succese în acti
vitatea pe care o desfășoară in frun
tea partidului și statului român, îm
preună cu urări de noi și mari reali
zări poporului român in înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român, in e- 
dificarea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
N. I. Rijkov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S.. președinte
le Consiliului de Miniștri al

U.R.S.S., a tovarășului Ilie Văduva, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, care efectuează o 
vizită oficială de prietenie in 
Uniunea Sovietică, la invitația gu
vernului sovietic.

In cursul convorbirii s-a subliniat 
că, in spiritul înțelegerilor stabilite 
Ia întîlnirile și convorbirile la nivel 
înalt, relațiile de prietenie și colabo
rare dintre România și Uniunea So
vietică cunosc o dezvoltare ascen
dentă pe multiple planuri și s-a ex
primat voința de a se acționa pen
tru adincirea acestora, pentru am
plificarea colaborării economice, a 
cooperării în producție și a conlu
crării în domeniul științei și tehno
logiei, în interesul popoarelor din 
cele două țări, al cauzei socialismu
lui și păcii în lume.

La convorbire au fost prezențl 
Traian Dudaș, ambasadorul Româ
niei la Moscova, și E. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Soyietice la 
București. ★

Ministrul afacerilor externe al 
României a avut convorbiri cu 
Eduard Șevardnadze, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. Au fost examinate aspecte 
ale dezvoltării, în continuare, a re
lațiilor româno-sovietice și unele 
probleme internaționale actuale de 
interes comun.

ORIENTUL MIJLOCIU
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l ducătorilor de stat și realismul po- 
’ litic se vor ridica deasupra nein- 
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• Acțiuni represive ale tortelor israeliene în sudul Libanului
• Condamnare a încercărilor de subminare a unității statale

libaneze
BEIRUT 24 (Agerpres). — în așa- 

zisa zonă de securitate din sudul 
Libanului, unități ale armatei is
raeliene desfășoară acțiuni repre
sive împotriva localităților și popu
lației libaneze. Potrivit agențiilor in
ternaționale de presă, soldați is- 
raelieni au pătruns în localitatea 
Balat, unde au supus populația la 
interogatorii și au arestat un mare 
număr de persoane.

Totodată, au fost înregistrate lupte 
în zona de est a orașului Saida, unde 
unități ale așa-zisei Armate a Liba
nului de sud, creată și finanțată de 
Israel, au blocat intrările in oraș.

TRIPOLI 24 (Agerpres). — La Tri
poli a fost dat publicității comuni

catul reuniunii miniștrilor de exter
ne ai Siriei, Iranului și Jamahiriei 
Libiene. Documentul, transmis de 
agenția FANA, apreciază situația 
din Orientul Mijlociu drept explozi
vă. In context, sînt condamnate în
cercările de subminare a unității și 
independenței Libanului și se expri
mă sprijinul pentru toate eforturile 
îndreptate spre soluționarea pe cale 
pașnică a situației din această țară. 
Cei trei miniștri condamnă orice 
amestec în treburile interne ale ță
rilor africane și își exprimă sprijinul 
față de rezoluțiile O.U.A. privind 
căile de soluționare a problemelor 
din această parte a globului.

O precizare a Biroului de legături externe al Jamahiriei Libiene
TRIPOLI 24 (Agerpres). — Biroul 

de legături externe al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste a 
condamnat, într-o declarație difuza
tă la Tripoli, afirmațiile reprezen
tantului oficial al Departamentului de 
Stat, care a încercat să prezinte mă
surile adoptate de Jamahiria Libia-

nă în domeniul asigurării capacită
ții sale de apărare drept un pericol 
la adresa securității internaționale.

Agenția libiană de presă J.A.N.A. 
a subliniat,' la rîndul ei, că politi
ca internă și externă a Jamahiriei 
Libiene este de competența exclusivă 
a poporului libian.

Datoria externă - o grea povară pentru * 
țările Americii Latine

BRASILIA 24 (Agerpres). — In
tr-un interviu transmis de televiziu
nea braziliană, președintele Consi
liului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba. Fidel 
Castro, a relevat consecințele pro- 
tecționismului, schimburilor comer
ciale inechitabile și supraevaluării 
dolarului asupra țârilor în curs de 
dezvoltare, subliniind necesitatea in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale — transmite agenția 
Prensa Latina. El a arătat, totoda
tă, că eforturile depuse de statele 
Americii Latine pentru plata dato
riei lor externe, de peste 360 miliar
de de dolari, echivalează cu com
promiterea proceselor naționale de 
transformări democratice de pe con
tinent.

MONTEVIDEO 24 (Agerpres). — 
După o întrevedere avută la Mon
tevideo cu omologul său Uruguayan, 
Enrique Iglesias, ministrul afacerilor 
externe al Italiei, Giulio Andreotti, 
a relevat, la o conferință de presă, 
că datoria externă a statelor latino- 
americane (estimată la peste 360 mi
liarde dolari) este nu numai o pro
blemă financiară, ci și politică, ea 
trebuind să fie soluționată cit mai 
curind posibil, transmite agenția 
E.F.E, Giulio Andreotti a adăugat că 
Italia va sprijini cererile economice 
juste ale statelor din această regiu
ne a lumii, în special pe cele privind 
renunțarea la practicile protecțio- 
niste.
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PE DIFERITE MERIDIANE

Noi acțiuni și luări de poziție
in sprijinul dezarmării

Pentru încetarea experiențelor cu arma nucleară
MOSCOVA 24 (Agerpres). — In

tr-o declarație adresată președin
telui Ronald Reagan și Adminis
trației S.U.A., oamenii de știință 
sovietici membri ai mișcării inter
naționale „Pugwash" pentru pace și 
dezarmare cer S.U.A. să se alăture 
moratoriului Uniunii Sovietice cu 
privire la încetarea experiențelor 
atomice — informează agenția 
T.A.S.S. Nutrim speranța — arată 
declarația — că înțelepciunea con-

triva amenințării nucleare a adre
sat un apel oamenilor de știință 
din S.U.A. în care se subliniază 
responsabilitatea ce le revine a- 
cestora prin continuarea cercetări-

crederii și 
important 
cu privire 
și totală a 
nucleare.

va fi înfăptuit un pas 
pe calea spre un acord 
la interzicerea generală 
experiențelor cu armele

Comitetul 
sovietici în

ă- 
oamenilor de 
apărarea păcii.

știință 
impo-

se înțeleagă că producerea de noi 
arme nu duce la securitatea și la 
asigurarea păcii — se arată în apel. 
Omenirea — se menționează in 
chemarea savanților sovietici — aș
teaptă reduceri ale arsenalelor din 
partea puterilor nucleare, în primul 
rind din partea U.R.S.S. și S.U.A. 
Astăzi, popoarele lumii, poporul so
vietic așteaptă un răspuns simplu 
și clar din partea americană 
inițiativa sovietică cu privire 
încetarea experiențelor nucleare.

ALGER

Congresul extraordinar 
al Partidului Frontul 

de Eliberare Națională
ALGER 24 (Agerpres). — La Alger 

s-au deschis lucrările Congresului 
extraordinar al Partidului Frontul de 
Eliberare Națională din Algeria. La 
congres participă aproximativ 5 000 
de delegați reprezentind toate cate
goriile sociale. In timpul lucrărilor 
vor fi trecute în revistă realizările 
din ultimii ani și vor fi dezbătute 
principalele probleme ale dezvoltării 
naționale a țării în anii următori.

Lucrările au fost deschise de Chadli 
Bendjedid. președintele țării, secre
tarul general al Frontului de Eli
berare Națională, care a prezentat un 
raport asupra vieții politice națio
nale.

R.S.A,

CONTINUĂ REPRESIUNILE ÎMPOTRIVA POPULAȚIEI AFRICANE
• Intr-o singură zi, 11 morți ți peste 60 de răniți, sute de 
arestări • Secretarul general al O.N.U. cere autorităților sud- 

africane sâ pună capăt politicii de apartheid

Demonstrație Ia Washington
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

In fața Casei Albe a avut loc o 
demonstrație a reprezentanților 
Coaliției organizațiilor obștești din 
S.U.A. care se pronunță pentru in
terzicerea totală a experiențelor nu
cleare. Manifestația a reunit parti
cipant din numeroase state ame
ricane, care au venit in capitală

la 
la

pentru a cere guvernului sâ pro
clame un moratoriu asupra expe
riențelor nucleare. Organizatorii au 
difuzat manifeste în rindul popuj 
lației cerîndu-i să participe activ 
la demonstrațiile pentru pace, pen
tru adoptarea de măsuri concrete, 
eficiente in direcția dezarmării.

PLENARA C.C. AL P.C. 
DIN ARGENTINA

BUENOS AIRES 24 (Agerpres). — 
La Buenos Aires s-au desfășurat lu
crările plenarei C.C. al P.C. din Ar
gentina, consacrată pregătirii celui 
de-al XVI-lea Congres al partidului. 
Au fost adoptate tezele pentru con
gres, proiectele Programului și Sta
tutului P.C.A. Aceste documente ur
mează a fi supuse dezbaterii în 
toate organizațiile de bază, înainte 
de a fi prezentate spre aprobare 
forului comuniștilor argentinieni, 
programat să aibă loc in a doua ju
mătate a anului 1986.

PRETORIA 24 (Agerpres). — Auto
ritățile rasiste de la Pretoria conti
nuă să reprime cu brutalitate lupta 
populației majoritare africane pen
tru abolirea sistemului de apartheid. 
Numai în cursul zilei de luni 11 per
soane au fost ucise, peste 60 — ră
nite, iar 227 — arestate, informea
ză agențiile internaționale de presă.

La Soweto, poliția a deschis focul 
împotriva participanților la o de
monstrație de protest antiapartheid, 
asasinind două persoane și rănind 
aproximativ 10. Intr-o mină de aur 
de la Westnoria, poliția a utilizat 
arme de foc împotriva unor mineri 
care își exprimau protestul față de 
condițiile inumane de muncă, omo- 
rînd patru dintre ei. Ciocniri între 
populația de culoare și poliție au 
fost semnalate și în regiunea Moutse, 
unde a fost organizată o manifesta
ție împotriva proiectului înființării 
în zonă a unui bantustan, căruia
Vii proteste după recentele 

de la
NAȚIUNILE UNITE 24 (Ager

pres). — Ambasadorul statului Le
sotho la Națiunile Unite a adresat 
președintelui pe luna în curs al 
Consiliului de Securitate o scrisoare 
prin care cere acestui organ al 
O.N.U. să analizeze situația gravă 
creată prin actele de agresiune, ne
provocată, săvîrșite de forțe milita
re sud-africane împotriva capitalei, 
Maseru, ucigînd nouă persoane. 
Dînd curs acestei cereri, președin-

autoritățile de la Pretoria i-au pro
mis o așa-zisă „independență".

NAȚIUNILE UNITE 24 (Ager
pres). — Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
declarat că este profund preocupat 
de criza persistentă din Africa de 
Sud, provocată de politica de apart
heid și de violența crescindă care 
se soldează cu pierderea de vieți 
nevinovate. El a subliniat că arestă
rile arbitrare, interdicțiile, dezrădă
cinarea și strămutarea familiilor și 
atacurile împotriva persoanelor ci
vile ingrijorează pe toți cei care se 
ocupă de protecția drepturilor omu
lui și de respectarea prevederilor 
Cartei O.N.U.

Secretarul general al Națiunilor 
Unite a cerut autorităților sud-afri
cane să renunțe la politica și prac
ticile de apartheid și să înceapă 
convorbiri cu reprezentanții între
gului popor sud-african.
acte agresive ale rasiștilor 

Pretoria
tele Consiliului de Securitate va or
ganiza vineri consultări cu membrii 
Consiliului, a anunțat un purtător 
de cuvint al O.N.U.

LUSAKA 24 (Agerpres). — într-o 
cuvîntare rostită la Lusaka, preșe
dintele Zambiei, Kenneth Kaunda, a 
condamnat ferm noile atacuri mili
tare ale regimului rasist de la Pre
toria împotriva țărilor africane in
dependente din sudul continentului.

„Cursa înarmărilor subminează securitatea"
BONN 24 (Agerpres). — Numai o 

politică de destindere poate ocroti 
i omenirea de primejdia unui nou 
’ „război rece“ — a declarat Willy 

Brandt, președintele Partidului So
cial-Democrat din R.F.G., intr-un 
interviu acordat publicației „Parla- 
mentarisch-Politischen Presse- 
dienst". O politică de destindere de 
lungă durată, a menționat W. 
Brandt, nu poate fi înfăptuită in 
condițiile escaladării cursei înar
mărilor. De aceea, este necesară 
cooperarea în domeniul securității 
între Est și Vest. Cursa înarmări
lor nu oferă un plus de securitate, 
ci dimpotrivă.

Pentru ca omenirea să nu fie a- 
runcată în neant, a arătat în în
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cheiere Willy Brandt, noi socia
liștii propunem în loc de conti
nuarea cursei înarmărilor, ideea u- 
nei securități comune, ideea de a fi 
parteneri în domeniul securității.

Organizațiile pentru pace din 
landul Baden-Wiirttenberg au adre
sat o scrisoare deschisă cancelaru
lui vest-german. Helmut Kohl, în 
care se cere ca R.F. Germania să 
nu participe sub nici o formă la 
programul S.U.A. de armamente 
spațiale. S.D.I. în scrisoare se a- 
trage atenția asupra faptului că 
zilnic în toate regiunile R.F.G. se 
pot auzi declarații în care se cere 
ca R.F.G. să nu ia parte la dezvol
tarea, testarea și staționarea de 
arme spațiale.

s

Accesul armelor atomice
TOKIO 24 (Agerpres). — „Să fie 

interzise armele nucleare !", „Nu, 
războiului !" — acestea au fost che
mările sub care in orașul japonez 
Kobe s-a desfășurat o demonstrație 
antirăzboinică. Mii de manifestanți 
reprezentind diverse organizații 
democratice din țară și-au afirmat

interzis în „portul păcii" 
hotărirea de a acționa cu fermi
tate pentru menținerea statutului 
orașului lor de „port al păcii".

Ca urmare a acțiunilor partizani
lor păcii, in acest port nipon este 
interzis accesul navelor militare ce 
au la bord arme nucleare.

Sub lozinci ca „Nu, armelor nucleare pe pămintul Danemarcei 1 , „nui- ■ 
dul Europei trebuie să devină o zonă denucleariratq I" - la Copenhaga 

a avut loc recent un miting in favoarea păcii și dezarmării
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IN CONSENS CU INTERESELE MAJORE ALE PĂCII, DESTINDERII Șl BUNEI VECINĂTĂȚI

Balcanii - zonă fără arme chimice!
Transformarea Balcanilor Intr-o

zonă a păcii, bunei vecinătăți și co
laborări, lipsită de orice fel de arme 
de distrugere in masă, a constituit și 
constituie unul din obiectivele cen
trale, urmărit cu neabătută consec
vență, ale politicii externe a Româ
niei socialiste. In lumina continuită
ții acestei orientări se înscrie
și noua 
București, 
APEL A 
PUBLICII

inițiativă lansată la 
prin DECLARAȚIA- 

PREȘEDINTELUI RE- 
SOCIALISTE ROMANIA,

NICOLAE CEAUȘESCU, ȘI A PRE
ȘEDINTELUI CONSILIULUI DE 
STAT AL REPUBLICII POPULARE
BULGARIA, TODOR JIVKOV, CU 
PRIVIRE LA REALIZAREA. ÎN 
BALCANI, A UNEI ZONE FARA 
ARME CHIMICE.

Însemnătatea pe care România, 
președintele țării, o acordă instaură
rii in Balcani a unui climat de înțe
legere și bună vecinătate este puter
nic evidențiată de învățămintele is
toriei, cit și de cerințele stringente 
ale actualității, ale securității și pă
cii. Așa cum este bine cunoscut, în 
mod stăruitor, țara noastră s-a pro
nunțat și a acționat pentru ca re
giunea Balcanilor — transformată 
odinioară, datorită imixtiunilor im
perialiste, in „butoiul de pulbere" al 
Europei — să devină o zonă a bunei 
vecinătăți, a conlucrării și colaborării 
rodnice pe multiple planuri.

în același spirit se înscrie 
preocuparea neobosită a țării noas
tre pentru transformarea Balca
nilor intr-o zonă liberă de armele 
nucleare. Sînt cunoscute propunerile 
multiple, eforturile susținute, demer
surile constante ale României socia
liste, ale altor state balcanice desfă
șurate în acest sens. Crearea de zone 
denuclearizate este un obiectiv care 
se afirmă cu tot mai multă vigoare 
in lumea contemporană, pe diferite 
meridiane, așa cum atestă mișcările 
pentru instituirea de asemenea zone 
in diverse regiuni din Scandinavia 
și pînă in Pacificul de sud. Subli
niind că acest obiectiv își păstrează 
neștirbită, și in prezent, actualitatea.

întîlnirea la nivel înalt româno-bul- 
gară de la București a pus încă 
o dată in lumină importanța deose
bită a denuclearizării Balcanilor, 
pronunțîndu-se pentru inițierea și 
desfășurarea de noi acțiuni in aceas
tă direcție.

In spiritul acelorași preocupări 
fundamentale, la intilnirea de la 
București a fost acum lansată o 
nouă, importantă și generoasă iniția
tivă — respectiv ideea creării in Bal
cani a unei zone fără arme chimice. 
Fărâ îndoială, aceasta constituie o 
inițiativă realistă, profund construc
tivă, în deplin consens cu cerințele 
majore ale păcii și securității în re
giunea balcanică, dar și, in general, 
in întreaga Europă și in lume.

După cum este cunoscut, România 
socialistă a Susținut dintotdeauna că, 
date fiind amploarea și gravitatea 
problemelor legate de desfășurarea 
nginfrinată a cursei inarmărilor, ca
racterul universal al primejdiei pe 
care aceasta le implică pentru în
treaga umanitate, este necesar ca 
toate statele — atît cele mari, cit 
și cele mici și mijlocii — să-și aducă 
propria contribuție la cauza dezar
mării, să formuleze propuneri și 
inițiative proprii, să vină cu măsuri 
practice în acest sens. Un rol de
osebit revine statelor socialiste, che
mate, prin însăși natura orînduirii 
lor, să se situeze in primele rinduri 
ale marelui front mondial al păcii.

De altfel, recenta Declarație de la 
Sofia a statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia a subliniat cu 
putere această idee, reafirmînd 
voința țărilor socialiste membre ale 
tratatului de a acționa pentru în
lăturarea primejdiei unei conflagra
ții și apărarea păcii. Or. DECLARA- 
ȚIA-APEL româno-bulgară se În
scrie tocmai in această direcție, de- 
monstrînd o dată în plus țelurile 
nobile de care sînt animate cele 
două țări socialiste vecine și priete
ne. hotărirea lor de a acționa in 
direcția aspirațiilor de pace și în
țelegere ale popoarelor din Balcani. 
Europa și întreaga lume.

Transformarea Balcanilor într-o 
zonă fără arme chimice este un 
obiectiv de o deosebită insemnăta- 
te, avindu-se în vedere, in primul 
rind, faptul că aceste arme repre
zintă mijloace de exterminare in 
masă, ele alectînd grav și populația 
civilă, constituind, ca și armele nu
cleare, adevărate instrumente de 
genocid. Mai mult, in ultimul timp 
s-au putut auzi, in Occident, voci 
care vorbeau, cu cinism, despre 
„avantajele" armelor chimice ca fiind 
„mai ieftine" decit cele nucleare, mai 
lesne de produs (deci mai ușor pro- 
liferabile) și, totodată, in măsură 
să distrugă „numai" viețile oameni
lor, lăsind neatinse bunurile ma
teriale...

Din păcate, asemenea luări de po
ziție nu au avut un caracter ab
stract, nu au fost și nu au rămas 
simple declarații de intenții — dim
potrivă, in ultimul timp trecindu-se 
la măsuri de traducere în practică. 
Sint puse la punct arme chimice cu 
efecte toxice teribile, adevărate ur
zeli diabolice, se creează noi și noi 
tipuri, cum sînt așa-zisele arme bi
nare, sînt votate credite considera
bile pentru trecerea la producția în 
masă de asemenea arme capabile să 
ucidă populații intregi. Dintr-o ipo
teză, pericolul unui război chimic 
devine tot mai mult o posibilitate și 
o amenințare reală. Conștiința ome
nirii, conștiința popoarelor noastre, a 
celorlalte popoare ale lumii, nu pot 
admite și nu se pot resemna 
in fața unei asemenea posibilități. 
Din memoria umanității nu se pot 
șterge imaginile zguduitoare ale con
secințelor folosirii armelor chimice 
in primul război mondial, mutilările 
și suferințele de neînchipuit pe care 
le-au provocat aceste arme. Tocmai 
datorită caracterului lor barbar, utili
zarea lor a fost, după cum se știe, 
interzisă încă din 1925, prin protoco
lul de la Geneva. Atît de puternic a 
fost oprobriul opiniei publice mon
diale față de recurgerea la asemenea 
arme, incit nici chiar hitleriștii nu 
au îndrăznit să le folosească in 
timpul celui de-al doilea război mon

dial. Or, Ia Nivelul actual al tehnicii 
militare, armele chimice moderne au 
o putere de exterminare inmiitâ in 
comparație cu trecutul, efectele bio
logice pe care le-ar avea intrecind 
orice putere de închipuire.

Tocmai de aceea, pronunțindu-se 
cu hotărire împotriva experimentării, 
producerii, obținerii și stocării unor 
astfel de arme pe teritoriile țărilor 
balcanice, România și Bulgaria răs
pund) nu numai intereselor propriilor 
popoare și ale celorlalte țări din Bal
cani, ci și intereselor generale ale 
tuturor popoarelor, ale cauzei păcii 
din întreaga lume. Lansînd DECLA
RAȚI A-APEL, cele două țări se pro
nunță în modul cel mai hotărît împo
triva armelor chimice ca mijloc de 
distrugere în masă și adresează șefi
lor de stat și de guvern din țările 
balcanice chemarea solemnă pentru 
unirea și conjugarea eforturilor tu
turor statelor din regiune, pentru 
transformarea acesteia intr-o zonă 
lipsită de astfel de arme de distru
gere in masă.

Apare limpede pentru oricine în
semnătatea deosebită a acestei pro
puneri. In primul rind, aceasta ar fi 
o contribuție importantă la blocarea 
tendințelor de extindere și diversifi
care a cursei inarmărilor intr-un do
meniu deosebit de periculos, ar 
constitui un zăgaz în calea presiuni
lor care — așa cum arată realită
țile din unele țări ale N.A.T.O. — se 
intensifică pentru acceptarea stocării 
de asemenea arme pe teritoriul na
țional. Proclamarea Balcanilor ca 
zonă lipsită de arme chimice ar avea 
efecte stimulatorii, ar duce la crea
rea unor zone asemănătoare in Eu
ropa centrală și în alte părți ale con
tinentului, ar favoriza restringerea 
continuă a ariei de răspîndire a unor 
astfel de arme, ar fi de natură să 
contribuie efectiv la eforturile ce se 
întreprind pentru interzicerea lor 
generală și totală.

In vederea realizării unul acord în 
acest sens intre țările balcanice. 
România și Bulgaria propun începe
rea neintîrziată de negocieri. Firește 
că prin desfășurarea unor negocieri
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ÎNTREVEDERE LA SOFIA. Un 
schimb de păreri asupra relațiilor 
bilaterale și a modalităților de ex
tindere a acestora, precum și în le
gătură cu o serie de probleme ma
jore ale vieții internaționale a fost 
prilejuit de intilnirea de la Sofia 
dintre Todor Jivkov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.B., președin
tele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, și Aii Nasser Moham
med, secretar general al C.C. al 
Partidului Socialist Yemenit, pre
ședintele Prezidiului Consiliului 
Suprem al Poporului al R.D.P. Ye
men, relatează agenția B.T.A. Re
feritor la evoluțiile din Orientul 
Mijlociu, cei doi conducători de 
partid și de stat au subliniat nece
sitatea unei reglementări juste și 
durabile a situației din regiune.

LA MOSCOVA au început con
vorbirile dintre Nikolai Rijkov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și Kang Son San, pre
mier al Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene, care întreprinde 
o vizită oficială de prietenie in 
Uniunea Sovietică, transmite agen
ția T.A.S.S. Convorbirile se referă 
la relațiile bilaterale și la unele 
probleme internaționale de interes 
comun.

LEGE. Președintele Ronald Rea
gan a semnat noua legislație a Sta
telor Unite privind agricultura, care 
urmărește în principal înlăturarea 
dificultăților ce confruntă acest 
sector — manifestate mai ales prin 
situația grea din punct de vedere 
financiar a fermierilor — precum 
și stimularea exporturilor de pro
duse agricole americane, transmit 
agențiile Reuter și France Presse.

NOUL PREȘEDINTE AL HON
DURASULUI. Jose Azcona Hoyo, 
candidatul Partidului Liberal ieșit 
învingător în alegerile generale de 
la 24 noiembrie, a fost declarat 
oficial președinte ales al Hondu
rasului de către Tribunalul Națio
nal Electoral. El va prelua prero
gativele de șef al statului la 27 ia
nuarie, pentru un 
tru ani.

mandat de pa-

SITUAȚIA DIN 
pitala Ugandei, și 
ale țării se află în curs de nor
malizare, a declarat ministrul de 
externe al acestei țări,*Olara  Otu- 
nu, într-o conferință de presă ți
nută la Nairobi. El a relevat că 
guvernul a trecut la aplicarea pre
vederilor Acordului de pace sem
nat la 17 decembrie la..............
președintele Consiliului 
Ugandei, Tito Okelo,

KAMPALA, ca- 
din alte orașe

GUVERNUL FRANȚEI va înce
pe negocieri cu organizația ecolo- 
gistă „Greenpeace" cu sediul la 
Londra, pentru a se fixa cuantu
mul despăgubirilor pe care trebuie 
să le plătească pentru scufundarea 
de către agenți secreți francezi a 
navei „Rainbow Warrior" în portul 
Auckland, din Noua Zeelandă, in 
iulie acest an, Informează agențiile 
Reuter și France Presse. De ase
menea, guvernul de la Paris a 
acceptat să plătească daune fami
liei lui Fernando Pereira, membru 
al echipajului, care și-a pierdut 
viața în cursul scufundării navei. 
Se precizează că, în cazul în care 
cele două părți nu ajung Ia un 
acord in interval de 90 de zile, se 
va recurge la arbitrajul unui grup 
de trei juriști independenți, preci
zează Reuter.

UN VAL DE FRIG, însoțit de 
ploi și ninsori abundente, s-a abă
tut in ultimele zile asupra între
gului teritoriu al Greciei, provo- 
cind serioase perturbări ale trafi
cului maritim, aerian' și rutier. Pre
sa elenă a anunțat, de asemenea, 
că 11 persoane și-au pierdut viața 
din aceste' motive.

DISPUTA COMERCIALA. Statele 
Unite intenționează să perceapă în 
continuare impozite suplimentare 
de 40 la sută la produsele nipone 
din piele pe care le importă, a 
anunțat agenția Kiodo. Aceasta 
este prima dintr-o serie de măsuri 
protecționiste pregătite de Congre
sul american pentru a opri expan
siunea comercială a Japoniei pe 
piețele americane, parte integrantă 
a războiului comercial dintre S.U.A. 
și Japonia, relevă agenția.

Nairobi de 
Militar al 

.Și Yoweri 
I Museveni, liderul Armatei Națio

nale de Rezistență (A.N.R.), prin- 
|__ cipala mișcare de opoziție internă.

l
constructive, între țările balcanice, 
pornindu-se tocmai de la interesele 
majore, comune, ale propriilor po
poare, se pot găsi și evidenția so
luții general acceptabile, căi concre
te de acțiune. Se cuvine remarcată 
sublinierea cuprinsă în DECLARA- 
ȚIA-APEL privind caracterul neîn- 
tirziat al acestei cerințe, necesita
tea trecerii imediate la tratativele 
respective in vederea realizării unui 
acord privind neexperimentarea, 
neproducerea, neobținerea și nesto- 
carea oricăror arme chimice pe te
ritoriul lor. Intr-adevăr, se poa
te spune că timpul nu așteaptă, 
experiența dovedind că a lăsa lu
crurile să se desfășoare de la sine ar 
însemna extinderea in și mai mare 
măsură a cursei inarmărilor. Pri
mejdia proliferării unor asemenea 
arme nu poate decît să crească prin 
trecerea timpului, măsurile in vede
rea eliminării lor ar deveni mai di
ficil de realizat.

In condițiile internaționale actuale, 
atît de complicate și complexe, cind 
in Europa și in lume se menține o 
stare de încordare deosebită, cînd 
chiar și după intilnirea sovieto-ame- 
ricană de la Geneva, cursa inarmări
lor și militarizarea Cosmosului con
tinuă, iar experimentarea, produce
rea și amplasarea de noi arme nu
cleare se desfășoară mai departe, 
orice pas pe linia reducerii, opririi 
sau prevenirii escaladei armamente
lor, a eliminării din diferite regiuni 
a diverselor arme de exterminare în 
masă nu poate decît să fie salutată 
de popoare.

Intr-un moment de răspîntie a si
tuației internaționale, inițiativa lan
sată la București răspunde dezide
ratelor popoarelor balcanice, ale con
tinentului și întregii lumi de întă
rire a păcii și securității. Profund 
angajată în lupta pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru trecerea la 
dezarmare, România socialistă, îm
preună cu Bulgaria vecină și prie
tenă, își reafirmă încă o dată, și prin 
această inițiativă, hotărirea de a 
acționa cu fermitate pentru trans
formarea Balcanilor într-o regiune 
lipsită de arme nucleare și chimice, 
de orice fel de arme de distrugere 
in masă, ceea ce ar constitui o con
tribuție de cea mai mare însemnă
tate la făurirea securității, la asigu
rarea păcii și cooperării pe conti
nentul european și în întreaga lume.

N. PLOPEANU

INUNDAȚII. Un nou bilanț al 
inundațiilor care s-au abătut asu
pra nord-vestului Arabiei Saudite 
relevă că cel puțin 32 de persoane 
și-au pierdut viața și 31 sint date 
dispărute. Inundațiile, cele mai 
grave din ultimii 50 de ani in a- 
ceastă țară, au fost provocate de 
ploi torențiale care au căzut timp 
de cinci zile in apropierea frontie
rei saudito-iordaniene.

AMÎNARE. La baza N.A.S.A. de 
la Cape Canaveral 
amînarea, de la 
lansării navetei 
„Columbia".

s-a anunțat 
4 la 6 ianuarie, a 
spațiale americane

ORAȘULUI TO-POPULAȚIA
KIO. Potrivit rezultatelor recensă- 
mintului efectuat in Japonia in 
luna octombrie, populația orașului 
Tokio a ajuns la 11828 262 locui
tori.
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Șomajul în tarile Pieței comune

LUXEMBURG 24 (Agerpres). — 
Potrivit datelor Oficiului de statis
tică al C.E.E., difuzate la Luxemburg, 
șomajul a reprezentat luna trecută 
in țările membre 11,2 la sută din 
populația aptă de muncă, transmite 
agenția Reuter. Aceasta inseamnă că, 
practic, in condițiile recesiunii eco
nomice și altor măsuri ale patro
natului, 12.7 milioane oameni nu pot 
beneficia de dreptul lor de a munci. 
Se apreciază, pe de altă parte, că 
rata șomajului pe ansamblul Pieței 
comune va fi in acest an cu 3 la sută 
mai mare ca în 1984.

Raportată la totalul forței de 
muncă, cea mai ridicată rată a șo
majului s-a înregistrat in luna no
iembrie în Irlanda, 17,5 la sută, ur
mată de Italia — 13.5 Ia sută, Belgia 
— 13,1 la sută și Olanda — 13 la sută.

BONN 24 (Agerpres). — La sfîrși- 
tul anului 1985, numărul șomerilor 
din R.F. Germania este mai mare 
decît in urmă cu 12 luni, relevă, în- 
tr-un articol, publicația Uniunii 
Vest-Germane a Sindicatelor, „Welt 
der Arbeit".

Articolul evidențiază că In luna 
noiembrie s-a înregistrat un nou re
cord, de 2,21 milioane de șomeri în
registrați oficial. Aceasta semnifică 
o creștere de 21 500 față de luna 
anterioară. „Este o creștere cu mult 
mai mare decît cele consemnate în 
anii anteriori", se arată în publicația 
sindicală, adăugîndu-se că optimis
mul oficial în ce privește „o cotitu
ră spre mai bine pe piața muncii" nu 
a fost acoperit prin fapte.

Semne de speranță în Sahel
ADDIS ABEBA 24 (Agerpres). — 

într-o declarație făcută la Addis 
Abeba, Adebayo Adedeji, secretar 
executiv al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Africa, a arătat că 
situația țărilor din Sahel afectate in 
ultimul timp de secetă s-a amelio
rat în acest an, precipitațiile reve
nind în majoritatea zonelor calami
tate la nivelul normal. Ca urmare, 
recolta de cereale va depăși cu 14 
milioane tone, potrivit estimărilor, pe 
cea de anul trecut. Cu toate acestea, 
persistă probleme în unele zone a- 
gricole africane, unde suprafețe în

tinse de teren arabil au rămas necul
tivate deoarece nu au existat semin
țe suficiente, iar populația a plecat 
in alte regiuni, a adăugat Adedeji.

Pe de altă parte, Adebayo Adedeji 
a arătat că se impune în continuare 
ameliorarea sistemului de acordare 
a asistenței economice pentru dez
voltare in Africa. El a exprimat 
speranța că se vor lua decizii con
crete la viitoarea sesiune specială a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată acestei probleme, ce va avea 
Ioc in mai 1986.

Preocupări economice în Republica 
Guineea

CONAKRY 24 (Agerpres). — In
tr-un apel adresat, marți, națiunii, 
președintele Republicii Guineea. 
Lansana Konte, s-a referit la prin
cipalele direcții ale dezvoltării e- 
conomiei țării în perioada următoa
re. Reformele care vor fi elaborate 
în curînd, a spus el, vor avea drept 
scop realizarea autoaprovizionării 
populației cu produse alimentare și 
mărfuri de primă necesitate, activi

zarea comerțului interior și exterior 
și întărirea sectorului de stat în' a- 
gricultură și industrie. El a relevat 
că marile bogății naturale ale țării 
trebuie exploatate în folosul popu
lației guineeze, acuzînd în context 
companiile transnaționale care acti
vează in tară că se amestecă în tre
burile interne ale Republicii Gui
neea.
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