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Idei si orientări fundamentale subliniate de tovarășul

PREGĂTIREA SI UTILIZAREA SUPERIOARĂ A FORȚEI DE MUNCĂ
•> »

•A.

FACTOR HOTĂRITOR AL RIDICĂRII ROMÂNIEI
LA UN NOU STADIU DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ

Realizările obținute de poporul 
român, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului comunist, în anii socia
lismului și îndeosebi după Congre
sul al IX-lea al partidului, caracte
rizate de integrarea organică a ști
inței și învățămîntului în sistemul 
forțelor de producție și transfor
marea lor într-o activitate socială 
productivă, cu efecte deosebit de 
utile, contribuie din plin la asigu
rarea condițiilor pentru atingerea 
obiectivului fundamental al acestui 
cincinal — treoerea României în rîn- 
dul țărilor cu dez
voltare medie, etapă 
nouă, calitativ su
perioară de dezvol
tare economico-so
cială.

înfăptuirea în cele 
mai bune condiții a 
tuturor obiectivelor 
actualului cincinal, 
pe fondul unei susți
nute și complexe ac
tivități consacrate 
dezvoltării intensi
ve, impune folosirea 
uriașului potential 
tehnic creat, a for
ței de muncă, a ca
pacității creatoare impresionante de 
care dispun muncitorii, specialiștii, ' 
toți oamenii, muncii de. înaltă califi
care, cu înaltă răspundere. Iată de 
ce, in spiritul sarcinilor stabilite de 
secretarul general al partidului nos
tru, trebuie să facem totul pentru 
ridicarea continuă a nivelului de cu
noștințe generale, tehnico-știintifice, 
de cultură generală, al tuturor oa
menilor muncii, al întregului popor. 
In aceasta constă garanția înaintării 
continue a patriei noastre. în ritm 
susținut, spre cele mai înalte culmi 
de progres și civilizație, a înfăptui
rii comunismului în România.

Pentru ca forța de producție 
mordială a societății să poată 
noaște, înțelege și transforma
tura spre binele și fericirea umani
tății este vital ca omul să se anga
jeze permanent și conștient într-un 
proces de ridicare și îmbunătățire a 
calităților sale fizice și intelectuale, 
care să-i permită să sporească con
tinuu forța productivă a muncii 
sale, capacitatea sa de a scruta vii
torul. de a merge înainte cu

pași siguri și încrezători. înțe- 
legind in toată profunzimea și 
complexitatea sa acest proces revo
luționar, partidul nostru a asigurat 
toate condițiile materiale si organi
zatorice necesare pregătirii și utili
zării judicioase a forței de muncă. 
„In stadiul de dezvoltare in care 
ne găsim — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — mersul înain
te depinde in mod hotăritor și 
nemijlocit de calitatea și competența 
oamenilor, de capacitatea lor de a 
stăpini mijloacele de producție me-

în cadrul procesului de producție. 
Știința, cercetarea, învățămintul — 
acti>rttăti conduse în mod magistral 
de către tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, eminent 
om politic și savant de mare pres
tigiu internațional — au o contri
buție determinantă la realizarea pro
gresului economico-social susținut al 
României.

Necesitatea de a. crea, dezvolta și 
moderniza continuu forțele mate
riale de producție ale societății so
cialiste, baza tehnico-materială.

mal activă la circuitul economic 
mondial sint numai cîteva dintre 
ideile-fortă în jurul cărora se struc
turează concepția profund științifi
că și originală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind rolul și 
locul pregătirii și utilizării forței de 

progresului 
1 economiei

muncă in 
multilateral 
românești.

în epoca 
economisirii 
cială — vie 
vine realmente

contextul ) 
și calitativ al

Președintele României s-a pronun
țat, totodată, pentru incetarea. în cel 
mai scurt timp, a războiului dintre 
Iran și Irak și trecerea la reglemen
tarea tuturor problemelor prin tra
tative, în spiritul deplinei egalități, 
al respectului reciproc al indepen
denței și suveranității.

Evidențiind rolul important ce 
revine sindicatelor în viata interna
țională. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că se impune să se acțione
ze cu toată hotărârea pentru întă
rirea solidarității și unității de 
acțiune în vederea sporirii con
tribuției acestora la mobilizarea 
maselor de oameni ai muncii in 
lupta pentru înfăptuirea dezarmă
rii, pentru afirmarea politicit de 
pace, destindere. înțelegere și co
laborare. pentru progres economic și 
social.

La primire a luat parte tovarășa 
Lina Ciobanu, președintele Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

A fost de față Mohamed Said El- 
Sayed. ambasadorul R.A. Egipt la 
București.

dențiate bunele relații de prietenie 
și colaborare dintre România și 
Egipt, subliniindu-se importanta 
dialogului la cel mai înalt nivel, de 
la București și Cairo, în dezvoltarea 
pe multiple planuri a acestora. S-a 
apreciat că extinderea în continuare 
a raporturilor româno-egiptene pe 
plan politic. economic, inclusiv Intre 
sindicatele din cele două țări, este 
în interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii interna
ționali e.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții politice 
mondiale, cu deosebire din Orientul 
Mijlociu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, și cu acest prilej, poziția 
constantă, constructivă a României 
privind necesitatea soluționării 
globale, pe cale pașnică, prin trata
tive. a problemelor din Orientul 
Mijlociu, subliniind însemnătatea 
organizării unei conferințe interna
ționale. sub egida O.N.U., cu parti
ciparea tuturor statelor interesate, 
inclusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei și a Israelului.

Președintele Republicii Socia
liste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, la 
12 septembrie, pe Saad Mohamed 
Ahmed, președintele Federației Ge
nerale a Sindicatelor din Egipt, mi
nistru pentru problemele forței de 
muncă și pregătirii profesionale, 
care, la invitația Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, efectu
ează o vizită în țara noastră.

Oaspetele a arătat că îi revine 
plăcuta misiune de a transmite to
varășului Nicolae Ceaușescu un cald 
salut și cele mai bune urări de să
nătate și 
ședintelui 
Mohamed 
a adresat _______  .
trevederea acordată, pentru posibi
litatea oferită de a vizita tara noas
tră și de a cunoaște realizările po
porului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu _ a 
mulțumit și a adresat, la rindul 
președintelui Mohamed Hosni 
barak un salut cordial 
bune urări.

In cadrul întrevederii

fericire din partea pre- 
Republicii Arabe Egipt, 

Hosni Mubarak. Totodată, 
vii mulțumiri pentru în-problema 

muncă so- 
— de-

noastră, cînd 
resurselor de 

materializată 
prima condiție a pro
gresului neîntre
rupt, pregătirea for
ței de muncă în
tr-un profil larg se 
realizează și prin in
tegrarea multilatera
lă de cunoștințe, so
cialmente necesare, 
în așa fel incit cri
teriul eficientei și 
competitivității în 
repartizarea și chel
tuirea resurselor na- 
tural-materiale, fi
nanciare și umane să 
constituie unicul 
criteriu de apreciere 
a forței de gîndire 

și creație a cadrelor din toate uni
tățile noastre. Acest proces viu, de 
menținere a pregătirii profesionale a 
tuturor oamenilor muncii la nivelul 
exigentelor prezente, dar mai ales 
viitoare, reprezintă garanția trans
formării forței de muncă în cel mai 
dinamic factor al dezvoltării econo- 
tnlco-sociale. în felul acesta se pun 
bazele reale ale corelării optime a 
factorului material cu cel uman al 
procesului de producție — cu con
secințe pozitive asupra productivi
tății muncii și calității, asupra efi
cientei cu care sînt utilizate resur
sele întreprinderilor.

Sistemul de învățămînt este che
mat acum să asigure fiecărui cetă
țean, pe lîngă un inalt nivel de pre
gătire, și un nou spirit de neîn
trerupte căutări creatoare, care să 
impulsioneze activitatea în direcția 
elaborării de soluții tot mai bune și 
mai eficiente. Spiritul de profundă

Barbu Gh. PETRESCU

Și

„Acum este nevoie de un revoluționar de tip nou, 
cu înalte cunoștințe în toate domeniile - profesionale, teh
nice, științifice și culturale - în înțelegerea legilor naturii 
și a legilor dezvoltării sociale. Numai cu asemenea revo
luționari vom putea asigura mersul înainte și înfăptuirea 
noilor obiective ale revoluției".

NICOLAE CEAUȘESCU

și cele
au fost

pri- 
cu- 
na-

reu mal perfecționate, de priceperea 
de a administra bogățiile tării, avu
ția națională, de receptivitatea la 
tot ce e nou și 
de a tine pasul 
dial".

Caracteristica 
gramului partidului nostru de pre
gătire a forței de muncă și de for
mare a omului nou își are izvorul 
în concepția științifică originală a 
secretarului general al partidului cu 
privire la integrarea învățămîntului 
cu cercetarea științifică și produc
ția, într-o viziune unitară, de largă 
deschidere. Punînd la baza acestei 
concepții necesitatea de a forma 
buni specialiști în toate domeniile 
vieții economico-sociale. partidul 
nostru a militat și militează neobo
sit pentru ca pregătirea forței de 
muncă să se realizeze în profil larg, 
asigurînd fiecărui om al muncii, 
pe lingă solide cunoștințe de spe
cialitate, și capacitatea de a integra 
și folosi operativ cunoștințe din do
menii înrudite, de a se adapta di
namic la noile situații intervenite

înaintat, de puterea 
cu progresul mon-
defiriitorie a pro-

promovînd cu pricepere cele mal 
noi și eficiente cuceriri ale științei 
și tehnicii universale, ca și impera
tivul de a asigura utilizarea cu ma
ximum de eficientă a întregului po
tențial productiv de care dispune 
economia noastră națională au de
terminat, în mod obiectiv, cerința 
perfecționării continue a sistemului 
nostru de învățămînt și de reciclare 
a cadrelor, pentru a pregăti forța de 
muncă în pas cu exigențele curente, 
dar mai ales de perspectivă, pe care 
le ridică făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism. Op
țiunile pentru eficiență. pentru 
creșterea continuă a rolului științei, 
pentru restructurarea industriei, 
prin dezvoltarea prioritară a ramu
rilor de prelucrare avansată, lărgi
rea bazei proprii de materii prime 
și energetice, pentru înfăptuirea 
unei profunde, revoluții agrare, pen
tru dezvoltarea echilibrată, armoni
oasă a economiei în profil de ra
mură și teritorial, pentru ridicarea 
competitivității și participarea tot (Continuare în pag. a IlI-a)

său, 
Mu- 
mai
evi-

BĂTĂLIA OMULUI NOU
TEHNICA NOUĂPENTRU

ETICA 
MUNCII
examenul 
faptelor

A fi la înălțimea timpului tău înseamnă a-ți impune exigențele lui, 
trăind și muncind în așa fel incit să-ți exerciți permanent responsabili
tățile sociale și profesionale cu maximă promptitudine, cu mereu sporită 
eficiență. „Să nu uităm nici un moment - spunea tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la cel de-ăl lll-lea Congres al oamenilor muncii - 
că dezvoltarea intensivă, o nouă calitate, o nouă eficiență, o inaltâ pro
ductivitate nu se pot realiza decit cu oameni ai muncii de înaltă califi
care, cu înaltă răspundere". înțelegerea profundă a acestui fapt mobili
zează milioanele și milioanele de oameni ai muncii din toate domeniile 
de activitate la acțiunea revoluționară a propriei lor depășiri, bătălia 
pentru promovarea cuceririlor revoluției tehnico-științifice constituindu-se 
ca o caracteristică de căpetenie a propriei lor personalități creatoare.

Cum s-a manifestat și se manifestă in continuare această acțiune, 
care-i sint rezultatele, cum se proiectează ea în viitor ? — iată cîteva 
întrebări de la care a pornit discuția noastră în cadrul colectivului mun
citoresc de la întreprinderea de ferite din Urziceni, județul Ialomița.

GALAȚI : Investiții 
în sprijinul 

siderurgiștilor
— Și în acest an — ne spune 

inginerul Viorel Dumitrașcu, di
rectorul Antreprizei de construc
ții industriale Galați — prin e- 
fortul susținut al întregului co
lectiv, am reușit să finalizăm 
importante obiective de investi
ții, care vor spori puterea eco
nomică a județului nostru. Ast
fel, la Stația de sortare a mine
reului Galați am realizat o nouă 
capacitate pentru descărcarea 
automată a vagoanelor cu mi
nereu.

Prin punerea în funcțiune a 
acestei noi capacități, timpul de 
descărcare a unui vagon se re
duce la mai mult de jumătate, 
creîndu-se condiții pentru du
blarea productivității muncii.
(Ștefan Dimitriu).

ÎNTREAGA RECOLTĂ DE TOAMNĂ 
STRÎNSĂ Șl DEPOZITATA IN TIMP SCURT!

V A

*/

• Pretutindeni este nevoie de o larga 
participare la munca în cîmp pentru in
tensificarea recoltării porumbului și a ce
lorlalte culturi, cu prioritate pe terenurile 
destinate insămînțârii orzului și a griului.

• Pentru evitarea decalajelor se im
pune o perfectă corelare între recoltarea 
și depozitarea producției, astfel incit tot 
ce se culege în aceeași zi să ajungă la 
locurile de înmagazinare sau întreprinde
rile de prelucrare.

Oamenii muncii din agricultură se află intr-o pe
rioadă deosebit de aglomerată a lucrărilor agricole. 
Faptul că în acest an culturile de toamnă au ajuna 
la maturitate cu două și, în unele zone, chiar cu trei 
săptămîni mai devreme ca în anii obisnuiti a deter
minat ca lucrările de recoltare, transport si depozitare 
a producției să înceapă măi de timpuriu? ele desfă- 
șurîndu-se acum pe un front larg, practic în toate 
zonele tării. De altfel, după cum rezultă din datele 
comunicate de Ministerul Agriculturii, pînă în seara 
zilei de 11 septembrie, porumbul a fost strîns de pe 
676 000 hectare — 32 la sută din suprafața cultivată, 
floarea-soarelui de pe 98 la sută din suprafețe, soia 

19 Ia sută, sfecla de zahăr — 15 la sută, iar cartofii 
toamnă — 52 la sută. Sînt realizări care dovedesc 
pretutindeni există o puternică mobilizare de forte 
cules, că oamenii muncii de pe ogoare acționează

de 
că 
la___ „_ _ __ _ ___,_____
ferm pentru a înfăptui exemplar sarcinile formulate 
de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind strângerea și depozitarea 
intr-un timp cît mai scurt și fără pierderi a întregii 
recolte de toamnă.

Pentru buna desfășurare în continuare a lucrărilor 
de recoltare se impune să se acționeze cu si mai 
multă hotărîre pentru încheierea lor la termenele 
stabilite. în acest sens este de subliniat cerința ma
joră ca organele și organizațiile de partid, consiliile 
populare și conducerile unităților agricole să asigure 
pretutindeni o amplă participare la munca în cîmp a 
tuturor forțelor din agricultură, a tuturor locuitorilor 
de la sate. Comandamentul suprem al acestor zile 

^trebuie să-1 constituie intensificarea la maximum a

• Folosirea cu randament maxim a 
mijloacelor mecanice repartizate la trans
portul producției, inclusiv a atelajelor — 
obiectiv permanent, de care depinde ac
celerarea ritmului la cules.

• Livrarea in același ritm cu recolta
rea a cantităților de produse contractate 
cu statul — sarcină de mare răspundere 
de care toți producătorii agricoli trebuie 
să se achite exemplar.

recoltăril porumbului șl a celorlalte culturi, acum cit 
timpul este prielnic și permite utilizarea din plin a 
mijloacelor mecanice și a forței de muncă manuale.

Hotăritor pentru accelerarea recoltării si evitarea 
pierderilor este să se asigure în fiecare unitate și în 
fiecare fermă transportul și înmagazinarea produc
ției in același timp cu recoltarea. Constatările din te
ren și relatările corespondenților ziarului evidențiază 
că deja în unele județe s-au creat mari decalaje 
între cantitățile de produse culese șl cele transpor
tate și depozitate. Este o situație care reclamă de ur
gență măsuri ferme din partea organelor agricole de 
resort, atît pentru asigurarea mijloacelor de transport 
necesare, cit și, mai ales, pentru utilizarea lor la ca
pacitatea maximă, întrucît, în nu puține locuri, 
stocurile mari de produse culese si aflate încă pe 
cîmp se datoresc nu lipsei mijloacelor de transport, 
ci folosirii lor nerationale, care creează Imaginea unul 
fals deficit de capacitate. Evident, scurtarea duratei 
de încărcare și descărcare a mașinilor, creșterea ope
rativității la preluarea producției la bazele de re
cepție, asigurarea ritmică a cantităților necesare de 
combustibil, coroborate cu întronarea unei discipline 
ferme în întreaga activitate de transport, sînt măsuri 
prin care se pot asigura transportul și înmagazi
narea producției în același ritm cu recoltarea și. ceea 
ce este mai important, livrarea într-un timp cit mal 
scurt a cantităților de produse contractate cu statuL

tn pagina a Ii-a relatări ale corespon
denților noștri privind mersul lucrărilor 
agricole de toamnă.

Am discutat. într-un fel 
deosebit, despre trecut, 
judecîndu-l însă tot timpul 
prin prisma prezentului. 
Un trecut, după părerea 
noastră, foarte apropiat. 
Totuși, un trecut care, a- 
preciat de la înălțimea sal
tului efectuat în numai cîțl- 
va ani, le apare, lor, ce
lor care l-au efectuat, 
foarte îndepărtai. In 1969, 
de exemplu, se producea 
prima șarjă de ferite la 
Urziceni. Toți cei de fată 
la discuție își amintesc 
momentul cu mare emoție. 
Fusese o premieră. O pre
mieră pe tară, nu numai 
pentru tîrgul micuț de la 
apa Ialomiței.

— Pe țară, rețineți ! —
tine să întărească ingine
rul Constantin Opran. De 
altfel. întreprinderea noas
tră continuă să fie și as
tăzi unică în economia na
țională. încerci un senti
ment deosebit cunoscînd 
acest fapt. Știi că spre 
tine, spre acest colectiv nu 
prea numeros sînt îndrep
tați permanent ochii tutu
ror celor care lucrează in 
electronică, în electroteh
nică, în tînăra industrie a- 
tomoelectrică.

— Și cînd te gîndești că 
economia noastră nu prea 
era obișnuită cu noi ! —
intervine, zîmbind. directo
rul întreprinderii, ingine
rul Aurel Ghiu. Să nu mă 
înțelegeți greșit — nu e 
vorba, cumva, că nu ar fi

în 
con- 
nos- 
erau 

că.

știut nimeni despre noi. In
dustria este un tot unitar, 
concepută de partid 
structuri armonios 
struite. Așa că locul 
tru, misiunea noastră 
clac precizate. Numai
unora, existenta noastră 
singulară, aici, în plin Bă
răgan, le-a apărut cam a- 
nacronică. tinînd seama de 
proporțiile impresionante 
ale industriei electroteh
nice sau ale industriei e- 
lectronice, care se extindea 
vertiginos pe platformele 
Piperei bucureștene, pe 
platformele Iașiului. ale 
Tîrgu Mureșului. îndată 
după marile deschideri 
spre progres înfăptuite de 
cel de-al IX-lea Congres 
al partidului. Gîndeau că 
nu vom face față cerințe
lor...

— Aveau motive ?
— Poate, la început. Din 

cincinalul trecut. însă, 
și-au schimbat radical op
tica. Dar la început... Și-i 
înțeleg, în parte. Ce încre
dere iți putea stîrni un 
colectiv muncitoresc alcă
tuit în întregime din foști 
țărani sau fii de țărani tre- 
cuti. desigur, printr-un li
ceu tehnic ? Fără îndoială, 
absolvirea unui liceu teh
nic, de către viitoarele ca
dre, într-un domeniu 
dustrial pretențios, de 
nete putea 
O garanție 
toare cadre 
citatea să

in
fi

ll o garanție, 
că aceste vii- 
vor avea eapa- 
stăpinească, in

timp, un univers tehnic cu 
totul nou. Dar, vedeți, ga
ranția aceasta nu era su
ficientă. nu însemna reu
șită imediată. Trebuia con
firmată prin fapte. Iar aici 
lucrurile li se arătau a 
mai complicate, pentru 
să știti. nu exista, și 
există nici acum, nici

fi 
că. 
nu 

o 
școală în care să se pregă
tească muncitori sau spe
cialiști pentru ferite, pen
tru componente electrice 
pasive și așa mai departe, 
cum există, de pildă, pen
tru strungari sau tracto
riști. pentru constructori 
radio sau pentru marinari, 
în profesiunea noastră se 
concentrează mai multe 
specialități din domeniul 
fizicii, se întilnesc metalur
gia cu electricitatea, con
strucția de mașini cu elec
tronica.

— Chiar și construcția de 
mașini ?

— Sigur, și construcția 
de mașini ! Să vă explic. 
Am pornit la drum cu două 
tehnologii de bază și cu 
trei produse. Totul fiind li
cență străină. Realizăm, as
tăzi, peste 500 de produse 
cu ajutorul a 20 de tehno
logii. Toate ale noastre, ro
mânești. Corpul nostru 
tehnic numără 75 de spe
cialiști, care-și desfășoară 
activitatea în 3 ateliere de 
proiectare. Ne construim 
noi utilajele necesare, pe 
cele principale, atît de spe
cifice. Cine să le facă dacă

nu noi ? De aceea am 
amintit că avem legături si 
cu ramura construcțiilor de 
mașini. De pildă, acum
construim o secție nouă,
de perii electrice. Cu for
țele noastre. In final, vom 
obține o dublare a capaci
tății noastre de producție. 
Nu toate utilajele pentru 
noua secție le vom fabri
ca noi, e adevărat, dar 
mare parte dintre ele va fi 
opera sectorului nostru de 
autoutilâre. Asta 
altele ne permit 
nem că garanția de la în
ceput cu care am fost cre
ditați este susținută 
fapte palpabile.

— Am vizitat sectorul 
autoutilare și pe cel 
S.D.V. I-am văzut la lucru 
pe muncitorii și specialiștii 
de acolo. O activitate 
brilă...

— Nu avem timp 
pierdut — intervine în 
cutie inginerul-șef al 
treprinderii. tovarășul 
lentin Ioniță. Cererea 
circuite magnetice 
foarte mare. După cum s-a 
amintit aici, întregi 
muri industriale sînt 
ficiarele noastre. In 
exportul ! Pentru că 
cest deceniu și jumătate de
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Dionisie ȘINCAN 
Mihai V1ȘO1U 
corespondentul „Scinteii

(Continuare in pag. a Ill-a)

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
profund implicată în acțiunea de modernizare a producției

Proiecția dezvoltării multilaterale 
a societății noastre cuprinsă în di
rectivele celui de-al XlII-lea Con
gres al partidului este acum, în a- 
nul al 42-lea al devenirii socialiste 
a României, așezată — grație docu
mentelor Plenarei C.C. al PC.R. din 
Iunie a.c. — pe coordonatele unor 
programe și indicatori de creștere 
superiori, științific fundamentați, 
care își găsesc concretizarea în Le
gea Planului național unic de dez
voltare economico-socială pe perioa
da 1986—1990. Luminind dimensiuni
le cu adevărat grandioase ale operei 
constructive ce trebuie înfăptuită în 
actualul cincinal, documentele a- 
doptate la începutul verii de înal
tele foruri de partid și de stat, cu- 
vîntările de inestimabilă valoare 
principială și practică rostite cu aces
te prilejuri de secretarul general al 
partidului, președintele țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au jalonat 
cu claritate căile menite să asigu
re mersul neabătut înainte al socie
tății românești, dezvoltarea intensi
vă a economiei, realizarea noii revo
luții tehnico-științifice, moderniza
rea și ridicarea întregii activități e- 
conomico-sociale la un nivel calita
tiv superior. Sînt căi care au fost 
evidențiate din nou, cu pregnanță, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centul congres al oamenilor muncii.

Evident, înscrierea fermă a patriei

noastre pe traiectoria dezvoltării e- 
conomice intensive conferă produc
tivității muncii dimensiuni noi, a- 
ceasta fiind sursa prioritară de spo
rire a avuției societății, de amplifi
care a forței economice a țării. Di
recțiile în care trebuie să se acțio
neze pentru sporirea productivității 
muncii și îndeplinirea altor 
dicatori intensiv-calitativi, de 
ciență, ăi activității economice 
precis conturate în programele 
vind perfecționarea organizării 
modernizarea proceselor de produc
ție, stabilite pe ramuri, ministere, 
centrale și întreprinderi. Este cît se 
poate de evident că rolul hotăritor 
în modernizarea producției il deține 
promovarea largă a progresului teh
nic, la care unitățile de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
sînt chemate să contribuie din plin, 
valorificînd în practică, operativ și 
eficient, cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii. Toate unitățile de 
cercetare din țară sînt angajate cu 
toate forțele la realizarea integrală și 
la termenele stabilite a obiectivelor 
de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și introducere a progresu
lui tehnic, potrivit măsurilor prevă
zute în programele de perfecționare 
a organizării și de modernizare a pro
ceselor de producție. în acest cadru, 
cercetarea științifică și-a canalizat 
cu prioritate eforturile asupra reali-

in- 
efi- 
sînt 
pri- 

Și

zării unor produse de nivel mondial 
și chiar peste acesta, perfecționării 
tehnologiilor existente și imple
mentării într-un timp scurt a teh
nologiilor noi, în special a celor ne
convenționale, realizării unor noi 
mașini și utilaje specializate de mare 
productivitate, mecanizării, automa
tizării, robotizării și cibernetizării 
producției, precum și ridicării pre
gătirii tehnice și profesionale a tutu
ror oamenilor muncii.

Pentru îndeplinirea sarcinilor de 
modernizare a producției trasate de 
conducerea partidului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cadrul Minis
terului Industriei Electrotehnice s-a 
adoptat un program complex de mă
suri în a cărui realizare unitățile de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică au un rol deosebit. După 
cum se cunoaște, încă din cursul 
trimestrului I 1986, fiecare întreprin
dere și-a elaborat și definitivat pro
priul program de modernizare pen
tru etapa 1986—1988, rod al colabo
rării unor colective mixte de spe
cialiști din întreprinderi, unități de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică, institute de învățămînt su
perior, din ministere și centrale in
dustriale.

Institutul de cercetare științifică și 
Inginerie tehnologică pentru meca
nică fină și scule coordonează, în a- 
cest sens, activitatea de profil la

nivelul a trei sectoare de bază : a- 
parate de măsură și control mărimi, 
neelectrice, scule așchietoare și apa
ratură hidraulică și pneumatică — 
urmărind, în mod special, întregul 
proces de fabricație desfășurat în 
cadrul întreprinderilor apartinlnd 
Centralei industriale de mecanică 
fină și mașini textile.

La definitivarea programelor u- 
nor întreprinderi-etalon — întreprin
derea de mecanică fină București 
și „Balanța" Sibiu — ale unor uni
tăți economice binecunoscute, cum ar 
fi întreprinderea de scule Rîșnov, 
întreprinderea de scule și elemente 
hidraulice Focșani, întreprinderea de 
unelte și scule Brașov, cît și ale unora 
relativ noi, ca întreprinderea de a- 
parate de măsură și control Vaslui, 
întreprinderea de orologerie indus
trială Arad — specialiștii institutu
lui au participat direct atît Ia rezol
varea unor probleme legate strict de 
profil, cît și a unor probleme de lț>- A , . :. unitățile

avut in
teres general pentru toate 
centralei industriale. S-au

Dr. lnq. D. PALADE 
director al Institutului de 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru mecanică fină și scule — 
București

cercetare

(Continuare în pag. a Il-a)
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In lumina exigențelor congresului oamenilor muncii

PROPRIETARI, PRODUCĂTORI, BENEFICIARI, 
deci si controlori ai activității sociale

Congresul al lll-lea al oamenilor muncii, prin cuvintarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin întreaga desfășurare a lucrărilor a 
subliniat însemnătatea hotăritoare pe care o are funcționarea din plin 
a sistemului democrației noastre socialiste pentru realizarea de succese 
substanțiale in toate domeniile de activitate, necesitatea unei și mai in
tense participări a oamenilor muncii - in calitatea lor de producători, 
proprietari și beneficiari - la conducerea tuturor sectoarelor vieții sociale.

Iar o importantă verigă in sistemul democrației noastre socialiste o 
constituie controlul oamenilor muncii, care s-a dovedit a fi un factor 
activ în procesul înfăptuirii politicii partidului șl statului nostru de ri
dicare continuă a calității vieții întregului popor, ajutînd la cultivarea 
spiritului gospodăresc, a grijii față de avutul obștesc, la dezvoltarea ati
tudinii înaintate a personalului muncitor din unitățile de servire publică 
sau din alte unități de larg interes social.

In numeroase județe și orașe s-a acumulat o bogată experiență în 
acest domeniu - așa cum arată și activitatea echipelor de control al 
oamenilor muncii din municipiul BRĂILA',

— Nu e corect cum procedați. 
Această practică îl poate nemulțumi 
pe cetățean, poate duce chiar la lu
cruri necinstite. Cum puteți expune 
mărfuri fără etichete care să indice 
prețul produselor? Ori să agă tați pe 
articole bilețele rupte din caiete de 
scoală, pe care prețul e scris de 
mină ? Trebuie să înțelegeți că aces
tea sînt aspecte ale lipsei de respect 
față de clientelă și chiar față de pro
pria dv. meserie. Vă rugăm foarte 
mult — acest „rugăm" a fost rostit 
puțin mai apăsat — ca data viitoare 
să nu mai găsim asemenea deficien
te. Aveți o firmă serioasă, așa că...

...Eram la -Casa de mode» din 
Brăila, asistînd la acțiunea unei 
echipe de control al oamenilor mun
cii. Conținutul constatărilor — judi
cios, chibzuit, concret — și tonul ob
servațiilor — ferm, exigent. con
structiv — erau, cum aveam să ob
servăm In continuarea documentării, 
în ansamblu caracteristice pentru ac
tivitatea de control din municipiu.

PRINCIPALUL OBIECTIV — 
PREVENIREA. Din cele relatate da 
muncitorii controlori și din opi
niile celor controlați am reținut 
că munca obștească a echipelor 
de control are. în municipiul Brăila, 
un pronunțat caracter „profilactic", 
de preîntîmpinare a abaterilor, de 
lămurire a lucrătorilor din toate do
meniile de interes public asupra ne
cesității de a se respecta neabătut 
legile țării, regulamentele de ordine 
interioară ale unităților în care lu
crează. Firește, abaterile mai grave 
sau repetate sînt consemnate în re
gistrul unic de control prin care se 
fac sesizări și recomandări organe
lor împuternicite a aplica sancțiuni.

Următorul popas : Piața alimenta
ră „23 August", in această zonă a 
orașului, echipa de control găsește 
mai multe deficiențe, critică insu
ficienta preocupare din unele puncte 
pentru curățenie, aprovizionarea ine
gală a diferitelor centre de vînza- 
re etc. Drept urmare, membrii echi
pei de control, conduse de Leonora 
Caralvan, președinta comisiei sociale 
a consiliului municipal al sindicate
lor. a ținut — la fața locului — o 
ședință de 3 minute, în care s-a ho- 
tărît : în cursul zilei următoare, pia
ța să fie controlată nu de una, ci de 
mai multe echipe de control, iar mem
brii care le alcătuiesc să meargă din 
centru în centru, să stea de vorbă 

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
(Urmare din pag. I)
vedere următoarele obiective : 
conceperea unor produse noi la pa
rametrii tehnici și calitativi supe
riori, electronizarea pe scară largă a 
aparaturii de măsură și control, ge
neralizarea traductoarelor optoelec
tronice, utilizarea tehnicii de calcul 
in realizarea schemelor de măsurare; 
Introducerea unor tehnologii noi — 
capabile să asigure creșterea nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor, 
sporirea productivității muncii și di
minuarea consumurilor materiale și 
energetice — cum ar fi tehnologiile 
de control dimensional bazate pe 
manipulatoare și roboți, prelucrarea 
cu laser a materialelor dure și ex- 
tradure, așchierea în regim crioge
nie, realizarea sculelor monobloc din 
carburi metalice sinterizate, debavu- 
rarea electrochimică a aparaturii 
hidraulice ș.a. ; prin cercetări pro
prii sau in colaborare cu alte insti
tute de cercetare se acționează în 
vederea reducerii consumurilor unor 
materiale deficitare, in special a o- 
țelurilar aliate și aluminiului, rea
lizării unor rețete de oțeluri slab 
aliate, utilizării unor materiale ne
convenționale (ca bazaltul natural 
în construcția de batiurl și su
porturi pentru mașini prelucră
toare șl de măsură), îmbunătă
țirii proprietăților unor oțeluri obiș
nuite prin tratamente și acoperiri de 
suprafață, realizării de piese din 
pulberi metalice sinterizate ; în ace
lași timp, urmărim, in cadrul unor 
programe proprii, realizarea in în
treprinderi a unor secții specializa
te sau, in institut, a unor stații-pilot 
pentru producția unor materiale de
ficitare solicitate de industria de 
mecanică fină in cantități reduse 
sau la dimensiuni și toleranțe care, 
din punct de vedere tehnico-econo- 
mic, nu pot fi asigurate de unitățile 
de profil ale metalurgiei sau chi
miei. în mod special se au în ve
dere unele profile din oțeluri inoxi
dabile sau aliaje neferoase pentru 
fabricația AMC-urilor. unele re
țete de oțeluri de scule, elemente 
de etanșare din cauciuc sau poliure- 
tan pentru aparatura hidraulică și 
pneumatică.

O altă direcție prioritară are în 
vedere . modernizarea completă a 
parcului de utilaje, prin implemen
tarea de mașini-unelte specializate, 
centre de prelucrare, celule șl siste
me flexibile de prelucrare din fabri
cația unităților de profil ale minis
terului, cit și realizarea obiectivelor 
din programul propriu de mașini, 
utilaje, standuri specifice industriei 
de mecanică fină, intr-o concepție 
modernă, care să asigure parametrii 
necesari de productivitate. Aceasta 
cu atît mai mult cu cit noile tehno
logii de montaj mecanizat al ter- 
mostatelor auto la I.A.M.C. Vaslui, 
de montaj automat al unor suban
sambluri sau ansambluri la I.O.I 
Arad, ori de control specializat al 
aparaturii hidraulice și pneumatice de 
la „Balanța" Sibiu, I.E.H. Rm. Vîl- 
cea, I.S.E.H. Focșani, I.M. Bistrița — 
reclamă transformarea completă a 
unor utilaje și standuri.

Acționăm, de asemenea, cu forțe 
sporite pentru perfecționarea, in ca
drul institutului și al întreprinderilor 
de profil, a metodelor de elaborare 
a documentațiilor de execuție pentru 
o serie întreagă de produse prin pro
iectarea asistată de calculator, in 

cu fiecare vfnzător In parte, să dis
cute amănunțit despre toate neajun
surile constatate. Iar șefa echipei 
și-a luat obligația să meargă perso
nal la directorul întreprinderii care 
comercializează legume și fructe și 
să-i prezinte constatările.

...în oricare zi se pot întîlnî pe te
ren echipe de control al oamenilor 
muncii. în diferite domenii : echipe 
care urmăresc desfășurarea trans
portului în comun îndeosebi ritmici
tatea sa, care au grijă de buna func
ționare a grădinițelor de copii, spita-

DIN EXPERIENȚA 
ECHIPELOR DE CONTROL 
AL OAMENILOR MUNCII

lelor, cantinelor, stațiilor PECO, 
cooperativelor meșteșugărești, cămi
nelor de nefamiliști etc.

Desigur, nu tot „cu duhul blînde- 
ții" procedează echipele cînd înregis
trează cazul unora care, certați cu 
cinstea și puși pe căpătuială. încal
că legile țării, regulile elementare 
ale bunei comportări. De pildă, la 
unitatea comercială nr. 76. echipa de 
control specializată în acest dome
niu a constatat că se vindeau cren- 
vuștil cu suprapreț. în loc de 7 lei 
perechea — cu 10 lei. într-o singură 
zi se putea realiza Un „profit", 
pentru buzunarul vînzătorului. de... 
7—8 sute lei ! în acest caz, ca și în 
altele similare, echipa, deși venise 
în unitate să dea vînzătorilor un 
sfat, vreo sugestie sau idee gospo
dărească. a fost nevoită să propună 
în registrul unic de control aplicarea 
fermă a sancțiunilor legale cuvenite, 
contribuind, șl în acest mod. așa 
cum impunea Situația, la îmbunătă
țirea activității din unitățile contro
late. potrivit mandatului încredințat 
de colegii din fabrică, de obște.

UNELE METODE DE CONTROL 
ȘI EFICIENȚA LOR. La Brăila Iși 
desfășoară activitatea 411 formații 
muncitorești de control. în compo
nența cărora sînt cuprinși peste 2 000 
de oameni ai muncii. Firește, atît 
domeniile controlate, cit și analizele 
efectuate sînt de o mare diversitate; 
în același timp, pornind de la faptul 
că practica a confirmat eficiența or
ganizării controalelor tematice, co
misia socială a consiliului municipal 

prima etapă avîndu-se în vedere 
aparatura hidraulică și pneumatică, 
fabricația de manometre, mecanisme 
de orologerie industrială, scule cu 
profil special ș.a. în fine, o activi
tate nu mai puțin importantă o con
stituie organizarea unor cursuri pe
riodice de perfecționare, pe categorii 
de personal, atit pentru cadrele pro
prii, cit și pentru beneficiari, în ve
derea eliminării neajunsurilor pro
vocate in exploatare de necunoaș
terea unor detalii specifice.

Desigur, obiectivele arătate, pro
blematica propusă pentru actualul 
cincinal fac parte dintr-o serie de 
programe de perspectivă, coordonata 
și îndrumate direct de Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
condus cu înaltă competență de to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, ceea ce constituia 
o certitudine in plus că se vor asi
gura toate condițiile necesare reali
zării acestora, cit și colaborarea

„DOSARUL* 
RESURSELOR ENERGETICE 

REFOLOSIBILE
Subliniind caracterul prioritar al acțiunilor vizind dezvoltarea bazei 

energetice și de materii prime, în vederea asigurării condițiilor nece
sare înfăptuirii planurilor și programelor de dezvoltare economico- 
socială. tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta, Ia recentul Congres al oame
nilor muncii, că trebuie să se intensifice și preocupările pentru recu
perarea și valorificarea resurselor energetice refolosibile. In acest sens, 
secretarul general al partidului releva că, o dată cu punerea la punct 
a unor noi tehnologii care să asigure reducerea consumurilor energetice, 
este necesar să se urmărească introducerea cit mai rapidă in producție 
a rezultatelor cercetării științifice. Scurtarea la maximum a ciclului 
cercetare-proiectare-produeție trebuie, așadar, să se situeze în centrul 
atenției și atunci cind este vorba de resursele energetice secundare.

Țir.ind seama de aceste exigențe, în ancheta de față ne-am propus să 
analizăm cum se implementează în metalurgie tehnologiile de recuperare 
și valorificare a resurselor energetice refolosibile. cum se explică mersul 
anevoios al lucrărilor de investiții din noua „industrie" a recuperărilor 
energetice, ce se întreprinde și ce trebuie întreprins, în continuare, pen
tru creșterea gradului de valorificare a acestor resurse.

Nu întîmplător, In cadrul ciclului 
de anchete publicate in ziarul „Scîn- 
teia“, din cele nouă unități indus
triale în care s-a analizat „contul" 
resurselor energetice refolosibile, pa
tru sînt din industria metalurgică, 
într-adevăr, prin specificul procese
lor sale de producție, metalurgia nu 
este doar una dintre ramurile in
dustriale cele mai mari consumatoa
re dc energie, ci și una dintre deți
nătoarele celor mai însemnate can
tități de resurse energetice refolosi
bile. Iar tn lipsa unor tehnologii 
de recuperare, imense cantități se 
pierd iremediabil în atmosferă, fără 
să aducă nici un folos.

Cum se prezintă deci „contul" re
surselor energetice refolosibile în 
metalurgie ? In cursul anului 1985, 
s-au recuperat și valorificat 60,5 la 
sută din totalul resurselor inventa
riate. Este mult sau puțin ? Mult, 
dacă se are in vedere că prin aceste 
recuperări se economisesc zeci și 
zeci de mii de tone de combustibil. 
Este însă și puțin dacă ținem seama 
că proporția recuperărilor trebuia să 

al sindicatelor a recomandat echipe
lor să efectueze frecvente controale 
axate pe cite o temă anume. De 
pildă : „cum sînt respectate ;n uni
tățile meșteșugărești termenele de 
execuție ?", sau „cum este respectat, 
de personalul muncitor, programul 
în dispensare și policlinici ?“, și altele 
de același fel.

De mare eficiență se dovedesc și 
controalele complexe — acele con
troale în care echipele sînt însoțite 
de reprezentanți ai unor instituții 
— inspecția sanitară, comercia
lă, miliție — precum șl așa nu
mitele „controale incrucișate". De 
pildă, grădinița de copii a întreprin
derii de utilaj greu „Progresul" este 
controlată de echipe alcătuite din 
oameni ai muncii de la „Șantierul 
naval". Și invers — grădinița „Șan
tierului naval", de echipe de la 
„Progresul". Avantaje — sugestiile și 
observațiile sînt făcute în perfectă 
cunoștință de cauză, datorită bunei 
cunoașteri reciproce a condițiilor și 
posibilităților fiecărei unități, păs- 
trîndu-se, totodată, nealterate de 
eventuali factori subiectivi, exigen
ța și obiectivitatea echipelor. Metoda 
a fost preluată de numeroase echipe 
de control din municipiu, extinzîn- 
du-se la căminele de nefamiliști, la 
cantinele muncitorești etc. Firește, 
au de cîștigat... unitățile con
trolate.

Cifric, cu ce s-a soldat controlul 
oamenilor muncii in anul 1986 ? Cu 
un număr de peste 1 000 de acțiuni 
și cu peste 500 de propuneri — fn 
cea mai mare parte aplicate. Propu
nerile s-au referit. în special, la do
tările necesare în căminele de nefa
miliști, la întărirea disciplinei din 
unitățile locale de transport, la în
lăturarea unor practici ilicite depis
tate in sfera comercială. în unități 
meșteșugărești ș.a.m.d. Toate condu
cerile unităților de Interes public 
trimit lunar consiliului municipal al 
sindicatelor note privind măsurile 
luate in urma controlului, modul de 
aplicare și eficiența acestora.

Dar loc pentru mai bine există. A 
demonstrat-o recenta consfătuire or
ganizată de Consiliul județean al 
F.D.U.S. cu toate echipele de con
trol. Spicuim din concluzii : • adîn- 
eirea specializării echipelor de con
trol pe sectoare de activitate și ro
tirea lor sistematică, spre a se evita 
apariția fenomenelor de rutină ;
• atragerea in echipele de control a 
unui număr mai mare de femei, pre
cum și repartizarea acestora tn do
menii specifice, cum sînt cantinele 
muncitorești, magazinele tip „Gospo
dina", grădinițele de cartier ; • ur
mărirea frecvenței controalelor;
• sporirea numărului de controale 
ale echipelor Însoțite de inspectorii 
de stgt Incit anumite măsuri de or
din administrativ să poată fi luate 
pe loc.

Toate acestea, șl altele, stau la 
baza unui program complex de mă
suri. ■ cu responsabilități șl termene 
precise. Pentru că, In lumina exi
gențelor formulate la Congresul al 
III-lea al oamenilor muncii, nivelul 
eficienței acestei importante activi
tăți trebuie nu numai menținut, ci 
ridicat pe o treaptă mai Înaltă.

Gh. GRAURE

la nivelul întregii rețele a unități
lor de cercetare științifică șl in
ginerie tehnologică din țară.

Sîntem cit se poate de conștiențl 
că pentru a sprijini eficient între
prinderile de profil în desfășurarea 
amplei acțiuni de modernizare a pro
ducției, este necesar ca in cadrul in
stitutului să luăm o serie de măsuri de 
perfecționare organizatorică. Ținînd 
seama că sîntem unul din primele in
stitute din țară care a organizat co
lective mixte de cercetare-producție 
— unul dintre ele, cel în colaborare 
cu întreprinderea mecanică fină, 
funcționind neîntrerupt din 1978 vom 
căuta să extindem această acțiune, 
să găsim noi forme pentru a putea 
depăși barierele tradiționale sau u- 
nele norme și instrucțiuni învechite, 
în așa fel incit să atingem țelul 
principal : scurtarea la minimum a 
timpului de valorificare în producție 
a rezultatelor activității de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică.

■e ridice la 63,4 la aută din totalul 
resurselor.

De la bun Început trebuie precizat 
că, în metalurgie, toate noile capaci
tăți de producție au fost prevăzute, 
încă din faza de proiect, cu instala
ții de recuperare. Cit privește capa
citățile existente, la un mare număr 
din acestea a fost curmată risipa de 
energie prin dotarea lor cu instalații 
de recuperare. Așa, bunăoară, ca să 
ne referim la un singur exemplu, 
anul trecut a crescut la 60 la sută 
proporția bateriilor de cocsificare 
din siderurgie unde căldura fizică a 
cocsului se recuperează printr-un 
original procedeu de stingere uscată 
cu gaze inerte, ceea ee a avut ca 
efect o economie de 96 mii tone com
bustibil convențional.

Pe de altă parte însă, nu pot fi 
trecute cu vederea nici marile rămî- 
neri în urmă în ce privește realiza
rea obiectivelor de recuperare a re
surselor energetice refolosibile, lu
crările de investiții din metalurgie 
Inregistrînd mari intlrzieri in execu
ția instalațiilor prevăzute prin plan

ÎNTREAGA RECOLTĂ DE TOAMNĂ
-strinsă și depozitată in timp scurt, fără pierderii

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

■HfflMi Peste o treime din suprafață - culeasă manual!
în ultimele zile s-a lucrat din plin 

pe ogoarele ARADULUI, porumbul 
recoltîndu-se pînă joi seara de 
pe 33 123 hectare, adică 36 la sută 
din suprafața cultivată. „Lucrările 
sînt mult avansate față de aceeași 
perioadă a anului trecut — ne spune 
ing. Dumitru Diaconescu, director 
general al direcției agricole. Și dacă 
avem în vedere că circa 53 la sută 
din suprafață este deținută de hi
brizii timpurii, este de așteptat ca 
recoltarea să se intensifice mult în 
perioada imediat următoare prin 
realizarea și depășirea vitezelor zil- 
nioe. Dispunem de 600 de combine, 
iar pentru cele 34 257 hectare care 
se culeg manual în această toamnă 
există forța de muncă necesară". 
Așa cum aveam să constatăm și noi, 
această importantă lucrare a dema
rat bine. Dar pentru ca și in conti
nuare munca să se desfășoare la 
aceleași cote superioare se cer solu
ționate unele probleme. Concret

SFECLA DE ZAHĂR Graficele sînt respectate riguros
în primele zile ale lunii septem

brie, în unitățile agricole din ju
dețul CLUJ au fost recoltate și puse 
la adăpost importante cantități de 
cartofi, soia, legume etc. Tot acum 
s-a trecut și la recoltarea sfeclei de 
zahăr. Șeful centrului județean de 
îndrumare tehnică a culturii sfeclei 
de zahăr, inginerul Vasile Trifu, 
ne-a făcut cunoscut că în pe
rioada 1—30 septembrie, numai 43 
cooperative agricole cultivatoare de 
sfeclă de zahăr din județ urmează 
să recolteze și să transporte la bazele 
de recepție sfecla de pe 1 272 ha — 
circa 31 000 tone. Au fost pregătite șl 
deschise bazele prevăzute să preia în 
această perioadă Întreaga cantitate

CARTOFII Transportul să se facă în același ritm cu recoltarea
în județul HARGHITA, datorită 

condițiilor climatice favorabile din 
primăvara și vara acestui an. a 
muncii făcute cu răspundere de 
cooperatori și mecanizatori, in mul
te unități mari oultivatoare de car
tofi evaluările indică recolte-record 
oare asigură realizarea și depășirea 
prevederilor de plan. Evident, cu 
condiția ca Întreaga recoltă să fie 
adunată și depozitată ia timp și fără 
pierderi. Ce se întreprinde in acest 
scop ?

Ne răspunde directorul direcției 
agricole județene cu probleme ve
getale, inginerul Francisc Tulit : 
„Avînd in vedere că recoltarea, sor
tarea, transportul și depozitarea 
cartofilor in condițlila unui an cu 
recoltă bogată cere un volum mal 
mare de muncă, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a prevă- 

Recoltarea porumbului la C.A.P. Negreni - Județul Olt Foto : S. Cristian

In metalurgie - mari posibilități de creștere a gradului 
de valorificare a unui mare potențial energetic (I)

pentru anul In curs. Care sint cau
zele acestor neimpliniri ?

Din investigațiile întreprinse pe 
Întreaga filieră a „nașterii" acestei 
atît de necesare industrii a recupe
rărilor a reieșit o concluzie cit se 
poate de clară. Răspunzători de în
târzierile semnalate la combinatele 
din Galați, Hunedoara, Tirgoviște, 
de fapt și la alte unități ale meta
lurgiei prevăzute cu asemenea in
vestiții, sînt in mai mare sau mai 

• Metalurgia recuperează 60 la sută din resursele energetice 
refolosibile. Nu este cam puțin ? * „Radiografia” cauzelor — 
multe subiective — care explică mersul anevoios a numeroase 
investiții de recuperare din metalurgie • Mai mult interes, mai 
multă operativitate din partea tuturor factorilor răspunzători de 
finalizarea programelor de măsuri stabilite • O problemă 
esențială : asigurarea cu utilaje specifice care să funcționeze 

la parametrii proiectați

mică măsură toți factorii de care de
pinde realizarea noilor instalații de 
recuperare. începînd de la înceti
neala cu care se întocmesc documen
tațiile tehnice și studiile tehnico-ști- 
ințifice, de la sistemul anevoios de 
avizare a acestor lucrări, de la o a- 
numită inerție in aprobarea respec
tivelor investiții (ceea ce duce la re
petate reprogramări ale termenelor 
de punere în funcțiune), de la nea- 
sigurarea integrală a proiectelor de 
execuție și pînă la nerespectarea 
termenelor de execuție de către con
structori și de livrare de către furni
zorii de utilaje, precum și pînă la 
indiferenta multor beneficiari față 
de „soarta" noilor instalații.

Grăitor, în acest sens, este ritmul 
lent al lucrărilor de construcție la 
instalațiile de recuperare a căldurii 
gazelor arse de la cuptoarele de fe
roaliaje ale Combinatului metalurgic 
Tulcea. Mai exact spus, lucrările au 
debutat acum patru ani, iar terme

acum există !n cimp circa 10 000 
tone de porumb, iar volumul recol
tei ce trebuie transportată sporește 
de la o zi la alta, în timp ce capaci
tatea mijloacelor de transport rămi- 
ne aceeași. Cum se va soluționa pro
blema ? „Prin folosirea cu maximă 
eficiență a mijloacelor de transport, 
prin creșterea operativității in ba
zele de recepție și organizarea în 
unități a unor baze volante cu o ca
pacitate de pînă la 5 000 tone la 
distante mici de locul unde se re
coltează, mărind astfel numărul de 
drumuri efectuate de fiecare mijloc 
de transport" — precizează directo
rul direcției agricole.

O a doua problemă o constituie 
urgentarea eliberării terenului și 
pregătirea Iui pentru tnsămînțările 
de toamnă. Circa 36 la sută din ce
realele păioase se Insămințează 
după porumb, dar eliberarea tere
nului nu a atins încă, peste tot, rit
murile optime. Așa se explică fap

de sfeclă de zahăr care se recoltează 
— la Apahida, Bonțida, Dej, Cimpia 
Turzii, precum și la baza din Săr- 
mășel și direct la fabrica de la Lu
duș din județul Mureș de către uni
tățile agricole din apropiere.

Cele mai multe cooperative agri
cole și-au organizat in așa fel munca 
pentru a se putea încadra în grafi
cele de recoltare și livrare a sfeclei 
de zahăr. în toate cele 9 coopera
tive agricole din consiliul agroin
dustrial Cimpia Turzii, ne spune 
Vasile Florian, președintele consi
liului, de două zile se lucrează la 
recoltarea sfeclei. La cooperativa 
agricolă Pădurenl, ne-a confirmat 
președintele unității, loan Drăgan, 
au participat peste 80 de membri 

lut, pînă In cele mal mici amănun
te, încadrarea tuturor lucrărilor tn 
termenele stabilite de recenta con
sfătuire cu activul de partid și de 
stat din agricultură. Acum, de 
la un capăt la altul al județului, 
lucrările se află în plină desfășu
rare. Alătur! de cooperatori și me
canizatori participă la stringerea 
recoltei aproape 20 000 de munci
tori și elevi. Ca urmare, pînă In 
seara zilei de 11 septembrie; cartofii 
au fost strinși de pe 50 la sută din 
suprafața cultivată. De asemenea, 
pentru transport s-a asigurat o ca
pacitate zilnică de 3 231 tone prin 
folosirea atelajelor și a mijloacelor 
repartizate de la unitățile speciali
zate in transport. în felul acesta, 
s-a creat posibilitatea ca In numai 
20 de zile Întreaga recoltă de car
tofi să fie pusă la adăpost".

nul inițial de punere in funcțiune 
este, în prezent, expirat de mai bine 
de doi ani, la ora actuală funcțio- 
nînd doar două din cele cinci cazane 
prevăzute. Or, cu cele aproximativ 
50 mii tone combustibil convențio
nal care puteau fi economisite prin 
punerea in funcțiune a celor cinci 
cazane de la secția nr. 2 de feroa
liaje s-ar fi putut asigura necesarul 
de abur și apă caldă al combinatu
lui, cit și Întreaga cantitate de agent 

termic pentru termoficarea unui 
mare număr de locuințe din Tulcea.

Alte două ilustrative exemple de 
Încetineală in implementarea, pînă 
și a unor soluții incluzînd sistema 
de acum clasice de recuperare, pot 
fi întîlnite la Combinatul metalurgic 
Cimpia Turzii. Este vorba de insta
lațiile de recuperare a căldurii ța- 
glelor de la laminorul de semifabri
cate și a căldurii ansamblului lin- 
gou-lingotieră de Ia oțelăria electri
că I. Deși au trecut patru ani de la 
elaborarea ambelor' studii tehnico- 
științifice de valorificare a acestor 
resurse, în prezent nu sînt finaliza
te lucrările la nici una din cele două 
instalații prevăzute să „deturneze" 
de pe calea risipei circa 13 000 tone 
combustibil convențional.

în fața situațiilor de acest gen, se 
naște, pe bună dreptate, impresia că 
obiectivele menite să pună capăt ri
sipei de energie reziduală sînt situa
te „pe planul doi". Să fie vorba, în

tul că de pe circa 16 000 hectare re
coltate resturile vegetale sînt neadu
nate. Față de situația creată, co
mandamentul agricol județean a luat 
măsuri să fie puse în funcțiune toa
te mașinile de adunat și combinele 
de siloz universal, lucrîndu-se efec
tiv zi-lumină in fiecare unitate.

în raidul nostru ne-am oprit la 
cooperativa agricolă Macea. „Avem 
aici o solă de 150 hectare cu po
rumb care a ajuns la maturitate — 
ne spune Felicia Mocuța, șefa fer
mei nr. 3. Utilizăm 9 combine de re
coltat în boabe. întrucit după po
rumb urmează să insămînțăm grîu, 
am adus și 5 mașini de adunat, iar 
trei platforme transportă cocenii tn 
sectorul zootehnic, unde se însilo- 
zează împreună cu coletele de 
sfeclă. Pe măsură ce se eliberează 
terenul, vin tractoarele".

Și în consiliul unic Vinga, recolta
rea porumbului se desfășoară din 
plin, lucrarea fiind efectuată pînă 

cooperatori cara au recoltat sfecla 
de pe 5 hectare, din cele 30 cultiva
te cu această cultură. O parte din 
sfecla recoltată a fost transportată 
cu atelajele cooperativei direct la 
Întreprinderea din Luduș, conform 
graficului. Așa cum s-a stabilit de 
conducerea unității la începutul 
acestei campanii, se lucrează și la 
Ceanu Mare.

Ritmul de recoltare trebuie in
tensificat in următoarele zile in 
toate unitățile și îndeosebi in coo
perativele agricole de producție 
din consiliile unice Apahida. Mociu, 
Bonțida, Cimpia Turzii, care au cela 
mai mari suprafețe cultivate cu 
sfeclă de zahăr. Zilnic trebuie să se 
recolteze circa 1 000 tone, atit cit s-a

Unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Sînmartin dețin cele 
mai întinse suprafețe cultivate cu 
cartofi în județ : 1 580 de hectare.
Cooperatorii și mecanizatorii de aici 
au fost primii care au declanșat lu
crările de recoltare. Referindu-se la 
modul de desfășurare a acestor im
portante lucrări, tovarășul Carol 
Deak, președintele consiliului, sa 
declara mulțumit atit de felul cum 
■e prezintă in acest an recolta, cit 
șl de rezultatele obținute Ia strfn- 
gerea ei. în cooperativele agricol» 
Sinmartln, Cozmeni și Tușnad, 
bunăoară, ae vor obține peste 
40 000 kg cartofi la hectar, ceea ce, 
In condițiile cultivării cartofilor 
pentru sămînță, spune foarte mult 
despre munca responsabilă, plină de 
dăruire a oamenilor de aici. în ce 
privește munca in timp, alături de 

tr-adevăr, de o asemenea atitudine 
de delăsare față de recuperarea a- 
cestei importante resurse ? Ceea ce 
țin să sublinieze specialiștii din cer
cetare și proiectare este faptul că 
însuși specificul metalurgiei implică 
găsirea unor soluții speciale de re
cuperare pentru fiecare caz in parte 
de energie reziduală, chiar dacă, a- 
parent, ele sînt deseori asemănătoa
re. Pe de o parte, marea diversitate 
a cuptoarelor metalurgice (cuptoare 
de încălzire, tratament termic, forjă, 
turnătorie) și funcționarea în cea 
mai mare parte discontinuă a aces
tora fac ca soluțiile de valorificare 
a respectivelor resurse să difere, la 
fel și eficiența lor economică. Bună
oară, la combinatul gălățean, recu
perarea uneia și aceleiași resurse —■ 
căldura aglomeratului feros — pre
supune realizarea a trei variante 
foarte diferite ale aceleiași soluții. 
Așadar, în fiecare caz în parte, atît 
pentru cercetători și proiectant!, cit 
și pentru cei care realizează utilajele, 
cei care le montează, precum și pen
tru cei care le exploatează se pune 
problema unor realizări cu totul noi.

Pe de altă parte, problema spațiu
lui necesar noilor instalații complică 
și ea lucrurile. Bunăoară, recupera
rea căldurii fizice a gazelor arse 
evacuate din caupere presupune im
plantarea unor preîncălzitoare de 
aer, adevărați „mastodonți", egalînd 
ca dimensiune Însuși cauperul, pen
tru că așa o cer legile transferului 
de căldură (diferențele de tempera
tură fiind mici, în consecință, supra
fețele de preluare a acesteia trebuie 
să fie foarte mari). Spațiul existent 
nu permite însă decît rareori inghe- 
suirea „mastodonților" recuperării 
lingă caupere și furnale, așa că tre
buie găsit un fluid cu capacitate ca
lorică foarte mare care să cedeze 
apoi căldura unui recuperator. Alt
fel spus, fiecare resursă necesită o 
soluționare ap'arte.

Fiind vorba de instalații foarte vo
luminoase, cum să te apuci să le 
realizezi fără să existe garanția că 

acum pe 705 hectare. „La noi 
— ne spune primarul comunei, 
Tudor Teodor — toată lumea este în 
cimp. La această oră oriunde te uiți 
e de lucru : recoltăm porumbul, 
sfecla de zahăr, floarea-soarelui, 
cartofii, furajele. E ora cea mal 
fierbinte în agricultură. Tocmai de 
aceea comandamentul agricol al co
munei stabilește cu o seară înainte, 
pentru fiecare unitate în parte, fer
ma și sola pe care să se lucreze, 
numărul de oameni și utilaje nece
sare, cine răspunde de lucrare. Am 
luat și unele măsuri ; după fiecare 
combină vine echipa de rectificat. 
Am organizat schimburi prelungit» 
și de noapte la anat, iar în sprijinul 
mecanizatorilor lucrează efectiv pa 
tractor cetățeni care știu să condu
că tractorul". Trebuie să spunem că 
toate acestea aveam să le găsim în 
cimp materializate in fapte de mun
că pe terenurile cooperativelor agri
cole Vinga, Mănăștur și Mailat 

stabilit tn grafic, să fie transportat» 
la bazele de recepție și de aici la 
fabrică. Direcția agricolă județeană, 
impreună cu întreprinderea de trans
port auto au stabilit și repartizat pe 
consilii circa 80—90 mijloace da 
transport auto cu care să se trans
porte 600 tone sfeclă de zahăr pe zi 
și chiar mai mult. Diferența pînă la 
1 033 tone urmează să fie transpor
tată cu mijloace din dotarea unită
ților agricole și ale secțiilor de me
canizare. Ceea ce se cere acum este 
ca peste tot munca să fie cit mai 
bine organizată, să se asigure o bună 
coordonare a acestei acțiuni de către 
conducerile consiliilor unice pentru 
respectarea graficelor de recoltare.

utilajele mecanice din dotare, se 
află la recoltare peste 2 000 de per
soane. Nu este, așadar, de mirare 
dacă stadiul strtngerii cartofilor în 
acest consiliu fruntaș depășește cu 
mult media înregistrată pe județ. Oa
menii se bucură de recolta bogată. 
Din păcate, in bucuria lor s-a stre
curat și se mai strecoară șl o undă 
de mîhnire. De ce ? Pentru că 
transportul nu reușește să țină pasul 
cu ritmul recoltării.

Fapt cunoscut, în Harghita produ
cerea cartofilor se realizează la un 
înalt nivel de mecanizare. Folosirea 
și acum la reooltat a unor combine 
de mare capacitate asigură un ritm 
bun de lucru. Este necesar ca șl 
transportul să-l țină pasul 1 Se aș
teaptă, deci, acele îmbunătățiri care 
se impun in adaptarea transportului 
la realitățile concrete ale recoltării.

soluția de principiu pentru care se 
optează dă rezultatele scontate ? Cu 
alte cuvinte, cum să se treacă la rea
lizarea unui șir întreg de imense re
cuperatoare înainte ca soluția pro
pusă de cercetare-proiectare să fie 
verificată la scară redusă ? în cazul 
gazelor arse de Ia caupere, ca să ne 
referim tot la acestea, cum să se ge
neralizeze soluția de recuperare, de
mult elaborată de cercetare, de vre
me ce la combinatul din Galați în
târzie realizarea instalației-prototip ? 
Iar aceasta întîrzie pare-se tot din 
cauze tipice pentru mersul anevoios 
al multor investiții de recuperare 
din metalurgie. Mai întîi, „rezerva" 
beneficiarilor față de noile instalații 
în care, inițial, aceștia nu văd decit 
o nedorită complicare a muncii lor 
— de metalurgiști și nu de specia
liști în recuperări energetice — mai 
ales atunci cînd, negăsindu-i-se uti
lizare Ia fața locului, energia „salva
tă" astfel merge la alți consumatori... 
în plus, deocamdată in economie nu 
există o unitate profilată pe produ
cerea de echipamente energetice spe
cifice recuperării resurselor secun
dare. în consecință, cazanele sînt 
comandate la o unitate, echipa
mentele ce le deservesc — la alte 
unități, iar aparatele de măsură și 
control aferente la cu totul alt fur
nizor. Iar atunci cînd se trece la mon
tarea ansamblului, deseori părțile 
componente „refuză" să se îmbine, 
așa că trebuie să se recurgă la adap
tări din care rezultă, în locul sconta
telor instalații suple, „giganți" greoi 
care nu dau randamentele prevăzute.

Aceste inconveniente, insurmonta
bile la prima vedere, pot fi insă de
pășite printr-o mai bună organizare 
a întregii activități de recuperare și 
valorificare a resurselor energetice 
refolosibile din metalurgie. La unele 
din măsurile luate în acest sens, 
precum și la acțiunile ce trebuie în
treprinse în continuare ne vom re
feri într-o anchetă viitoare.

Ioana DABU



SClNTEIA — sîmbâtâ 13 septembrie 1986 PAGINA 3

13 SEPTEMBRIE-ZIUA POMPIERILOR

Adunarea festivă din Capitală
Cronica zilei

Cu prilejul Împlinirii a 138 de ani 
de la eroicele lupte din Dealul Spi- 
rii și al „Zilei pompierilor din Repu
blica Socialistă România", vineri a 
avut loc. In Capitală, o adunare 
festivă. Au luat parte membri ai 
Consiliului de conducere al Ministe
rului de Interne, cadre din Coman
damentul Pompierilor și unitățile 
centrale ale ministerului, generali și 
ofițeri superiori, reprezentanți ai 
colectivelor de oameni ai muncii din 
întreprinderi bucureștene și ai for
mațiilor civile de pompieri.

Au fost evocate, cu acest prilej, 
glorioasele tradiții de luptă ale 
pompierilor români, militari șl ci
vili, evidențiindu-se contribuția lor 
la opera de construire a socialismu
lui în patria noastră, la apărarea 
proprietății socialiste, a vieții și bu
nurilor cetățenilor.

într-o atmosferă de vibrant entu- 
aiasm, partlcipanții la adunare au 
adoptat o telegramă adresată to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu- 
blioii Socialiste România, coman
dantul suprem al forțelor armate, 
în telegramă se exprimă sentimen
tele de înaltă satisfacție și, profundă 
mîndrie patriotică pentru realegerea 
celui mai iubit și stimat fiu al po
porului român in înalta funcție da

Permanent la datorie
Cu cronometrai în mină, loco

tenentul Dumitru Tudoricâ face o 
ultimă verificare a celor prezenți, 
apoi comandă răspicat grapelor de 
servanți aliniate în fața mașinilor 
de culoare roșie :

— în dispozitivul ordonat, echi
parea !

într-o clipită, din lăcașurile spe
cial amenajate ale mașinilor Sînt 
coborîte accesoriile — hidrantul por
tativ, tuburile de absorbție, distri
buitorul, furtunurile și țevile de 
refulare. Cu mișcări rapide șl si
gure, militarii pompieri, aflat! în 
întrecere cu secundele, se strădu
iesc, neprecupețindu-și eforturile, 
să realizeze intr-un timp cît mai 
scurt dispozitivul de stingere, con
știent! fiind că o întârziere, oricît 
de mică, nu poate fi decît în favoa
rea „dușmanului" lor dintotdeauna: 
Incendiul. Pe frunțile servanților au 
apărut primele broboane de su
doare. Nimeni nu dă însă vreun 
semn de oboseală. Spre obiectivul 
aflat la peste două sute de metri 
distantă înaintează rapid liniile 
albe de furtun. Da capetele lor 
sînt racordate țevile, după care 
servanți! șefi solicită, prin sem
nale cunoscute lor, deschiderea 
apel.

Ambalate la maximum, motoarele 
celor două mașini de intervenție, 
ambele tipuri, realizări bine cotate 
ale industriei noastre construc
toare de mașini, pun în mișcare 
pompele centrifuge. Acele mano- 
metrelor urcă repede către șapte 
atmosfere. Brusc, prin ajutalele țe
vilor izbucnesc puternicele jeturi 
de apă. Orientate cu atenție si Pti- 

“ cepere de către servanți, acestea lo
vesc necruțător Inima „incendiu
lui", care, în foarte scurt timp, este 
complet lichidat. Cronometrai ară
ta că trecuseră mal puțin de două 
minute I

Fețele militarilor pompieri se 
destind într-un zîmbet plin de sa
tisfacție. Au confirmat, și cu pri
lejul acestui exercițiu de stingere 
„la cald", că lntr-o situație reală ar 
fi, și sînt, in măsură oricînd — zi 
și noapte — să-și Îndeplinească în 
mod Ireproșabil nobila misiune : 
apărarea de incendiu a avuției na
ționale, a vieții oamenilor și a bu
nurilor materiale ale acestora.

...De fapt, militarii acestei subuni
tăți de frunte — Compania de pom
pieri din Oltenița — au demonstrat 
înaltele lor calități moral-polltice și 
de luptă și în situații reale, ca, de 
exemplu, cu ocazia intervențiilor 
pentru stingerea unor incendii iz
bucnite la gospodăriile unor cetă
țeni din localitățile Budești, Chise

Pregătirea și utilizarea superioară a forței de muncă
(Urmare din pag. I)
cunoaștere, înțelegere șl creativitate 
este forța care revoluționează pro
ducția, întreaga Wață socială.

Iată de ce pregătirea la un înalt 
nivel a tuturor oamenilor muncii este 
indisolubil legată și chiar determi
nată de modul în care școala noas
tră de toate gradele, sistemul nostru 
dc perfecționare a cunoașterii asigu
ră acel suflu necesar formării unor 
specialiști de mare competență teh- 
nico-științifică, economică, politică, 
ce trebuie să stea la baza dezvoltă
rii intensive, calitative, eficiente in 
industrie, agricultură, construcții, 
transporturi, in toate domeniile vie
ții economico-sociale. Aceasta, de 
fapt, ne dă garanția Înfăptuirii so
cialismului, așa cum ne-o cere 
secretarul general al partidului, cu 
poporul și pentru popor, pe baza 
folosirii cu pricepere și răspundere 
patriotică, comunistă, a celor mai 
înalte cuceriri ale științei- și tehnicii.

Pregătirea temeinică a forței de 
muncă se află in strînsă legătură cu 
asigurarea necesarului optim de 
cadre pentru toate ramurile și zonele 
țării, cu utilizarea cît mai eficientă 
a potențialului uman al țării. Prin 
politica demografică științifică, rea
listă, promovată de partidul nostru, 
se asigură necesarul de forță de 
muncă intr-o largă perspectivă. 
Creșterea demografică, ca indicator 
macroeconomic, nu reflectă insă 
direct nivelul utilizării populației 
țării In economie, ca forță de muncă. 
De aceea, sînt folosiți și au o mare 
putere de expresivitate in practica 
economico-socială indicatorii : popu

președinte al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, chezășie si
gură a mersului României pe dru
mul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și al comu
nismului. Telegrama exprimă, tot
odată, deplina adeziune la tezele, 
orientările și ideile de inestima
bilă valoare cuprinse in magis
trala cuvîntare rostită de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al 
IlI-lea al oamenilor muncii — pro
gram de muncă și acțiune al tuturor 
celor ce muncesc, al întregului po
por. De asemenea, este manifestată 
hotărirea fermă a pompierilor de a 
executa întocmai sarcinile ordonate 
de comandantul suprem la convo- 
carea-bilanț a activului de partid șl 
de comandă și din Directiva privind 
pregătirea militară și politică a ar
matei în actualul cincinal, de a nu 
precupeți nici un efort pentru ridi
carea continuă a capacității de 
luptă a unităților, de a întări coo
perarea cu celelalte forțe ale siste
mului național de apărare, spre a fi 
în măsură, la nevoie, să îndepli
nească cu demnitate șl onoare mi
siunea sacră de a apăra marile cu
ceriri revoluționare ale poporului, 
independenta și suveranitatea scum-> 
pel noastre' patrii.

(Agerpres)

lei șl Radovan ; aci ei au salvat de 
la distrugere bunuri în valoare de 
multe zeci de mii de tei. Printre 
militarii care s-au remarcat în mod 
cu totul deosebit — atît cu prilejul 
acestor intervenții reușite, cît și pe 
tot timpul satisfacerii stagiului mi
litar — merită a fi menționați ca
poralii Mihai Ungureanu și Gheor- 
ghe Dumitrașcu, fruntașii George 
Omet, Valentin Postelnicu și Mihai 
Emil, precum și soldații Costel Pa- 
lade, Valeriu Gheorghe și Răduț 
Moraru.

Nu trebuie uitat însă că .rezul
tatele bune și foarte bune obținute 
de aceștia în pregătirea de luptă și 
politică se datoresc și înaltei com
petențe profesionale, pasiunii și 
răspunderii cu care cadrele de aici 
—• în frunte cu tînărul comandant 
al companiei, locotenentul Dumitru 
Tudorică — cu sprijinul organiza
țiilor de partid și U.T.C. au ac
ționat zi de zi în domeniul activi
tății educative, pentru dezvoltarea 
conștiinței ostășești, revoluționare, 
pentru creșterea competentei teh
nice. Ei, cu toții, au valorificat din 
ce în ce mai trine condițiile minu
nate ce le-au fost create, prin grija 
conducerii de partid si de stat, 
pentru îndeplinirea la cote supe
rioare a cerințelor reieșite din Di
rectiva comandantului suprem, din 
celelalte indicații șl orientări ale 
secretarului general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privitoare la perfecționarea necon
tenită a procesului instructiv-edu- 
cativ, potrivit cerințelor doctrinei 
militare naționale.

Cu ocazia zilei de 13 Septembrie, 
„Ziua pompierilor din Republica 
Socialistă România", cadrele sl mi
litarii în termen din această „sub
unitate de frunte" — ca de altfel 
întregul efectiv al trupelor de 
pompieri, precum șl membrii for
mațiilor civile de pompieri din 
obiectivele economlco-sociale și lo
calitățile țării — lșl reînnoiesc an
gajamentul de a se situa perma
nent la Înălțimea Încrederii 
partidului și poporului, a pre
ședintelui țării, comandantul su
prem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a fi în orice clipă destoinici 
apărători al proprietății socialiste, 
ai vieții și bunurilor personale ale 
cetățenilor, neînfricațl luptători 
pentru apărarea independentei, su
veranității și integrității scumpei 
noastre patrii.
Căpitan
Valentin CONSTANTINESCU

lația ocupată, numărul mediu al per
sonalului muncitor, numărul mediu 
al muncitorilor etc. Considerată pe o 
perioadă mai îndelungată de timp, 
evoluția unor asemenea indicatori 
evidențiază o tendință constantă de 
creștere în țara noastră.

Aportul forței de muncă la reali
zarea unei calități noi în toate do
meniile este condiționat nu numai 
de volumul și gradul pregătirii sale, 
ci și de distribuția sa pe ramuri și 
subramuri ale economiei, pe zone și 
localități, de utilizarea sa cît mai efi
cientă. Utilizarea rațională, eficientă 
a forței de muncă — important fac
tor intensiv în procesul dezvoltării 
— se realizează în cadrul unor core
lații dinamice privind orientarea, 
pregătirea, repartizarea, organizarea 
și folosirea propriu-zisă a forței de 
muncă, corespunzător structurii eco
nomiei naționale, precum și cerințe
lor fiecărui județ, fiecărei unități 
administra tiv-teritoriale. Utilizarea 
rațională a forței de muncă urmă
rește un dublu scop : utilizarea de
plină și utilizarea eficientă. Evident, 
acestea nu sînt separate în timp și 
spațiu, ci se întrepătrund, iar sur
prinderea aspectelor ce le caracte
rizează este de natură să scoată la 
iveală rezervele de sporire a apor
tului forței de muncă la creșterea 
productivității muncii, a eficienței 
economice în ansamblul său.

Folosirea deplină a forței da 
muncă presupune : atragerea Intr-o 
activitate utilă, socialmente nece
sară, a tuturor resurselor de muncă; 
folosirea integrală a fondului de 
timp din cadrul zilei de muncă, prin

Cu prilejul celei de-a 38-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Democrate Coreene, atașa
tul militar aero și naval al R.P.D. 
Coreene la București, colonel su
perior Riu Sîng Riong, s-a întîlnit 
cu cadre și militari in termen din- 
tr-o unitate a armatei noastre, că
rora le-a vorbit despre semnificația 
evenimentului aniversat.

Participanțli au vizionat o fotoex- 
poziție cu aspecte din R.P.D. Core
eană șl din activitatea Armatei 
Populare Coreene, precum și un 
film documentar.

★In perioada 4—12 septembrie, 
lordul Francis Newall, membru al 
Grupului britanic al Uniunii Inter
parlamentare, membru al Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei, 
împreună cu George Pop, om de 
afaceri, cetățean britanic de origine 
română, au întreprins o vizită in 
țara noastră.

Oaspeții au avut Întrevederi cu 
Marin Ivașcu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, președin
tele Grupului român al Uniunii In
terparlamentare, cu Aurel Duma, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, și au vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din Capitală și din județele 
Brașov, Harghita, Mureș, Cluj, Alba 
și Sibiu.

în cadrul unei Intllniri eu ziariștii 
români, lordul Francis Newall a 
evocat bunele relații existente intre 
România și Marea Britanie. relevînd 
posibilitățile de dezvoltare și diver
sificare în continuare a colaborării 
dintre cele două țări. Nu există nici 
o îndoială — a spus el — că, in

INFORMAȚII SPORTIVE

• AZI $1 MÎINE, LA FOTBAL, 
în cadrul etapei a 4-a a campiona
tului diviziei A la fotbal se vor 
disputa azi. 13 septembrie, trei me
ciuri : Victoria București — Jiul 
Petroșani (stadion Progresul) ; Uni
versitatea Craiova — Corvinul Hu
nedoara și Petrolul Ploiești — Spor
tul Studențesc.

Mîine, duminică, sînt programate 
alte patru jocuri : Steaua — Flacă
ra Automecanica Morenl (stadion 
Steaua) ; S. C. Bacău — Gloria Bu
zău ; Universitatea Cluj-Napoca — 
F.C.M. Brașov ; F. C. Argeș Pitești 
— Otelul Galați. >

Toate partidele vor Începe Ia ora 
17,00.

Meciurile F.C. Olt — Dinamo și 
Chimia Rm. Vîlcea — Rapid au fost 
aminate.
• DE LA U.E.F.A. Finala actualei' 

ediții a „Cupei campionilor euro
peni" la fotbal se va disputa anul 
viitor, în ziua de 27 mai, la Viena, 
pe stadionul „Prater", s-a anunțat 
la Praga după Încheierea lucrărilor 
Comitetului executiv al U.E.F.A. De 
asemenea, s-a precizat că pentru 
găzduirea finalei „Cupei cupelor", 
programată la 13 mai 1887, candi
dează orașele olandeze Rotterdam și 
Amsterdam.

Pe de altă parte, președintele 
U.E.F.A.. Jacques Georges, a decla
rat in cadrul unei conferințe de pre
să că suspendarea cluburilor engle
ze din competițiile continentale in- 
tercluburi rămîne In vigoare,. „Si
tuația nu s-a ameliorat după tra
gedia de pe stadionul „Heysel",. in

13,00 Telex
13,03 La «flrșit do sâptimtnl (parțial 

color) • „Hal feciori eu toți la 
joc l" — melodii populare • Gala 
desenului animat • Reportajul 
emisiunii i „Trecut de glorii — 
strălucitor prezent" g Ca o adiere 
de vlnt... In pași de dans cu gru
pul „Wayne Sleep" • „Anotim
puri" — moment poetic • Ziua

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 13 septembrie, ora 21 — ÎS 
septembrie, ora 21. in țară i Vremea 
va fl caldă, mal ales in sudul țării. 
Cerul va fl variabil, cu lnnorărl mai 
accentuate In regiunile nordice, unde.

Întărirea disciplinei șl ordinii in 
producție ; asigurarea unei stabili
tăți optime a forței de muncă, prin 
diminuarea fluctuației.

în această perspectivă, organele 
de conducere colectivă trebuie să se 
preocupe de stabilirea raporturilor 
optime intre numărul și sarcinile 
diferitelor categorii de lucrători, în
tre cadrele cu pregătire superioară 
din cercetare, concepție și execuție, 
între numărul de ingineri și cel de 
economiști, între aceștia și numărul 
de cadre tehnice șl economica cu 
pregătire medie, Intre numărul de 
maiștri și cel al muncitorilor, intre 
muncitorii cu calificare superioară, 
cei specializați și cei necalificați, 
între muncitorii productivi și lucră
torii considerați neproductivi etc. 
Concomitent cu stabilirea judici
oasă a acestor proporții, se resimte, 
tot mal stringent, nevoia utilizării, 
în procesul de perfecționare, a unei 
culturi informaționale valoroase, 
expresie a celor mal noi cuceriri 
științifice și tehnice dobîndite pe 
plan mondial, aptă să Îmbogățească 
orizontul spiritual al oamenilor mun
cii și, totodată, să le cultive spiri
tul novator, să-i mobilizeze într-un 
continuu efort de creație. Iar asimi
larea creatoare a unei asemenea 
culturi informaționale reclamă, fi
resc, utilizarea unor structuri și me
tode corespunzătoare, dar, mai pre
sus de toate, o profundă schimbare 
de mentalitate care să determine 
transformarea fiecărui om al muncii 
intr-un subiect activ, coautor al 
unul vast șl neîntrerupt proces de 
autoperfecționare socială. 

pofida sistemelor sociale diferite, 
putem • negocia, dialoga și încheia 
acorduri atît pe termen scurt, cît și 
pe termen lung.

Prezentînd impresiile din vizita 
efectuată, vorbitorul a remarcat 
amploarea dezvoltării economico- 
soclale a României, eforturile făcute 
pentru progresul general al tării. In 
acest context, oaspetele a apreciat 
modul in care statul român a rezol
vat problema națională, evidențiind 
drepturile egale de care se bucură 
toți cetățenii țării, indiferent de na
ționalitate.

Referindu-se la unele aspecte ale 
vieții internaționale, vorbitorul a 
scos în evidentă inițiativele și de
mersurile României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în- ce privește 
oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare. în primul rînd 
la dezarmarea .nucleară. A fost sub
liniată, totodată, însemnătatea dia
logului în rezolvarea problemelor 
din viața internațională, pentru în
tărirea încrederii și conlucrării din
tre state.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Sta

telor Unite Mexicane, vineri după- 
amiază a avut loc în Capitală o ma
nifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

Au fost prezenți Hector Manjar- 
rez Moreno, ambasadorul acestei 
țări la București, membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

ce privește comportarea suporterilor 
englezi" — a subliniat J. Georges.

• VOLEI. în prima zi a turneu
lui internațional masculin de volei 
de la Varșovia, echipa Steaua Bucu
rești a întrecut cu scorul de 3—2 
(15—-17, (15—10, 15—7, 10—15, 15—7) 
formația poloneză A.Z.S. Olsztyn.

Intr-un alt joc. Legia Varșovia a 
dispus cu 3—0 (15—5, 15—8, 15—2) de 
A.Z.S. Varșovia.
• BASCHET. în cadrul competi

ției internaționale masculine de 
baschet „Cupa William Jones", ce se 
desfășoară la Buenos Aires, echipa 
iugoslavă Cibona Zagreb a dispus 
cu scorul de 127—82 (58—31) de for
mația americană Continental Coorf.

Alte rezultate : Ferrocarril Oeste 
(Argentina) — Jalghiris Kaunas 99— 
87 (61—57) J Corinthians Sao Paulo 
— Obras Sanitarias (Argentina) 
126—84 (57—50).

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
L0T0-PR0N0SP0RT 

INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 12 SEPTEMBRIE 1986

Extragerea I : 20 47 32 74 69 35 
78 14 34

Extragerea a H-a : 64 25 8 43 T5 21
46 60 31

pompierilor. Documentar • O pa
letă de culori • Telesport • Far
mecul muzicii

14,49 Săptămtna politică 
lȘ.Oo'Țnchlderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenclclopedia (color)
19,50, Mamaia ’86 (color). Selecțlunl din 

Concursul național de creație șl 
Interpretare de muzică ușoară ro
mânească. Gala laureațllor

10,35 Film artistic (color). „Adevărata 
dragoste"

82.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului 

pe alocuri, vor cădea ploi care vor 
avea șl caracter de averse. Vlnt slab 
pînă la moderat, cu unele intensificări 
la munte. Temperatura aerului va scă
dea ușor incepînd din nord. Minimele 
vor fl cuprinsă între 6- și 16 grade, iar 
maximele Intre 20 șl 30 de grade. Di
mineața, ceață locală. In București : 
Vreme caldă, cu cerul schimbător, vlnt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 13 și 16 grade, 
iar cele maxime Intre 28 și 30 de gra
de. Dimineața, ceață slabă.

Materializarea amplelor obiective 
pe care le pune în fața poporului 
nostru Congresul al XIII-lea al 
P.C.R., accentuarea laturilor calita
tive in procesul dezvoltării atribuie 
noi funcții și semnificații factorului 
forță de muncă, pregătirii sale te
meinice și utilizării sale eficiente. 
Deopotrivă cu creșterea gradului de 
ocupare a populației, proiectată pe 
fundalul major al creșterii susținute 
a populației tării, al repartizării sale 
judicioase în teritoriu și pe domenii 
de activitate economico-socială, pre
gătirea profesională tot mai înaltă 
și utilizarea rațională a forței de 
muncă au menirea să pună in va
loare — în folosul Întregii societăți 
— resursele practic inepuizabile de 
progres, capacitatea unică a forței 
de muncă de a crea, de a realiza 
produse noi, perfecționate.

Concepția profund științifică, rea
listă, corelată strălucit cu acțiunea 
revoluționară, practică, a conducăto
rului partidului nostru ss află la 
temelia întregii strategii a edificării 
societății socialiste și comuniste în 
România, pe baza rolului hotărî tor 
al efortului propriu al Întregului 
nostru popor, iar unanimitatea hotă- 
rîrii Congresului al III-lea al oa
menilor muncii de a realege ca pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu constituie garan
ția sigură a realizării mărețelor 
obiective ale edificării socialismului 
și comunismului pe pămîntul scump 
al României libere și independente, 
intr-un context de pace, destindere 
și colaborare internațională.

Un moment de însemnătate deosebită pentru dezvoltarea 
colaborării prietenești, multilaterale româno-elene
Relațiile de prietenie și colaborare 

dintre România și Grecia au cunos
cut in ultimele zile un nou și puter
nic impuls. Aceasta este concluzia 
majoră decurgind din dialogul la ni
vel înalt prilejuit de vizita de prie
tenie pe care, la invitația președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a primului-ministru al guvernu
lui român, Constantin Dăscălescu, a 
efectuat-o în țara noastră primul- 
ministru al Republicii Elene, An
dreas Papandreu. Prin rodnicia con
vorbirilor, prin documentele înche
iate și înțelegerile la care s-a ajuns, 
vizita se înscrie ca un eveniment 
politic major, deschizător de ample 
perspective • conlucrării tot mai 
strinse dintre cele două țări și po
poare în domenii importante pen
tru progresul lor economic și social, 
cît și în sfera eforturilor pentru 
dezarmare șl pace, pentru afirmarea 
unor relații de bună vecinătate» și 
înțelegere, de cooperare și securitate 
în Balcani și pe plan internațional, 
în general.

Rezultatele convorbirilor au va
lidat pe deplin declarația făcută de 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU, 
încă în prima zi a vizitei : „Bazat 
pe convorbirile de astăzi, doresc să 
subliniez, încă o dată, că am convin
gerea că vizita, înțelegerile la care 
vom ajunge vor reprezenta un mo
ment de importantă deosebită în re
lațiile româno-grecești, vor da o per
spectivă nouă acestei prietenii șl 
colaborări, vor servi cauzei păcii în 
Balcani, in Europa și în întreaga 
lume".

Acest rodnic bilanț constituie o 
încununare a evoluției ascendente de 
pînă acum a relațiilor româno-elene, 
cu vechi și bogate tradiții în lupta 
celor două popoare pentru neatîma- 
re șl o viață mal bună. Sînt rapor
turi care, prin convergenta politicii 
de dezvoltare economico-socială 
multilaterală, de pace și colaborare 
in Balcani și întreaga lume, pro
movată cu fermitate de România, șl 
a politicii guvernului elen, de orien
tare socialistă, îndreptată spre pro
gresul țării și consolidarea indepen
denței, potrivit intereselor naționale, 
au cunoscut o nouă și puternică 
infuzie de energie și vitalitate.*

în acest spirit, primul-ministru 
ANDREAS PAPANDREU a decla
rat : „întotdeauna vizitele noastre la 
București, in România, au fost o 
sursă de inspirație pentru noi. In 
toate cazurile, fie eu personal, fie 
delegațiile elene care au venit aici, 
am avut prilejul să examinăm in 
profunzime marile probleme cu care 
este confruntată omenirea. Președin
tele Nicolae Ceaușescu este • 
personalitate care a influențat Ia 
nivel mondial concepțiile eu privire 
la independentă, la pace, la progres".

Evoluția raporturilor dintre cele 
două țări învederează cu putere că 
deosebirile de orânduire socială sau 
apartenența la alianțe politico-mili- 
tare diferite nu numai că nu pot șl 
nu trebuie să constituie un obstacol 
în calea colaborării, dar că, dimpo
trivă, pornindu-se de la cerințele 
imperative ale prezentului, de la 
ințeresele popoarelor, este nu numai 
posibil, ci și necesar să se acționeze 
pentru întărirea conlucrării in toate 
domeniile de interes comun, deoarece 
tocmai acestea, șl nu eventualele 
deosebiri de păreri, intr-o problemă 
sau alta, au un caracter prepon
derent.

Bunele relații dintre Grecia șl 
România pun, in aceiași timp, în evi
dență Însemnătatea deosebită a dia
logului la nivel înalt, prilejuit de vi
zitele tovarășului Nicolae Ceaușescu 

Bătălia omului nou pentru tehnica nouă
(Urmare din pag. I)
existență a noastră am Iz
butit să ne impunem, prin 
produsele noastre de cali
tate, și peste hotare, în țări 
cu tradiție în materie. Sîn- 
tem ferm hotărîti să ne 
consolidăm acest loc obți
nut cu multă muncă și res
ponsabilitate, înnoindu-ne 
mereu produsele, fădn- 
du-le tot mai competitive, 
așa cum cu atîta stăruință 
a recomandat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu întregii 
noastre industrii șl la re
centul Congres al III-lea 
al oamenilor muncii.

— Pentru cel care vâna 
din afară, tot ce s-a reali
zat aici în fostul și atît de 
prăfuitul tirg de altădată, 
Urziceni, e impresionant. 
Tehnică de vîrf, într-un 
loc fără nici o tradiție in
dustrială ! Fenomenul nu 
este propriu numai acestui 
loc, ni s-ar putea replica, ci 
atîtor și atîtor alte locali
tăți ale țării, altădată umi
le, necunoscute. Dar, știind 
că întregul colectiv munci
toresc s-a format aici, și 
nu în altă parte, de la pri
mii pași, numai cu oameni 
de-ai locului, fără sprijin 
de la vreo întreprindere 
similară (nici nu a existat 
o întreprindere cu acest 
profil), gindul ti se duce, 
fără doar și poate, la com
plexitatea procesului de 
modelare umană petrecut 
lntr-o perioadă atît de 
scurtă. Greșim cumva ?

— Nu greșiți deloc, 
într-adevăr, acest proces 
a fost esențial pentru 
reușita noastră — întă
rește, din nou. Ingine
rul Constantin Opran. 
Tehnica nouă poate fi im
plantată pe un loc cu totul 
nou, nu prezintă o difi
cultate ; problema princi
pală o constituie însă oa
menii chemați să o minu- 
iască șl să o dezvolte. Ne 
mîndrim cu biografia noas
tră. Toți sînt de-ai locului, 
după cum ați aflat. Și ră
mași aici, pentru că, să 
Știți, noi nu cunoaștem, 

la Atena, ca și de vizitele Întreprinse 
la București de premierul Andreas 
Papandreu, de alți factori de con
ducere al Republicii Elene. în mod 
pregnant s-a evidențiat însemnăta
tea acestui dialog și cu prilejul 
actualei vizite.

Desfășurate — așa cum se arată 
In Comunicatul dat publicității — in 
spiritul prieteniei tradiționale, 
cordialității și înțelegerii reciproce, 
convorbirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și premierul 
Andreas Papandreu au reliefat, in 
primul rând, satisfacția pentru evolu
ția mereu ascendentă a raporturilor 
dintre cele două țări In cele mal 
diverse domenii, pe temelia trainică 
a egalității în drepturi, respectului 
independenței șl suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc. în al 
doilea rînd, se desprind, prin am
ploarea lor, hotăririle privind dezvol
tarea. în continuare, a ansamblului 
conlucrării prietenești româno-elene. 
Bogată în semnificații este, în acest 
sens, Înțelegerea de principiu cu 
privire la încheierea unui tratat da 
prietenie și colaborare intre Grecia 
și România — hotărâre care pune în 
evidentă, deopotrivă, stadiul înalt al 
relațiilor noastre, încrederea recipro
că ce le caracterizează, ca și hotărî- 
rea comună de a acționa pentru a 
conferi acestor raporturi un conținut 
tot mai bogat, de a le extinde șl 
diversifica continuu.

în acest cadra de preocupări — 
așa cum s-a relevat și cu prilejul 
convorbirilor dintre primul-ministru 
al guvernului român și premierul 
elen — s-a convenit să se depună 
eforturi pentru a se asigura un ritm 
mai susținut schimburilor de bunuri 
materiale, conlucrării și cooperării 
reciproc avantajoase in domeniul e- 
conomiel, în ramuri importante pen
tru progresul celor două țări. De a- 
șemenea, s-a exprimat voința de a 
extinde colaborarea în domeniile 
științei, culturii, artei, turismului, în 
vederea unei tot mai bune înțelegeri 
și cunoașteri reciproce intre cele 
două popoare, a adinciril prieteniei 
româno-elene.

O însemnătate deosebită s-a acor
dat în cadrul convorbirilor dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
premierul Andreas Papandreu exa
minării actualității politice interna
ționale, îndeosebi a problemelor 
dezarmării. Voința celor două țări 
de a întări conlucrarea dintre ele în 
vederea înlăturării primejdiilor ce 
planează asupra omenirii și-a găsit o 
convingătoare expresie in „Declara
ția președintelui Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, și a 
primului-ministru al Republicii Ele
ne, Andreas Papandreu, privind pro
blemele dezarmării, păcii și colabo
rării in Europa și in lume". Este un 
document politic de mare însemnă
tate In care, exprimlndu-se Îngrijo
rarea față de continuarea cursei 
înarmărilor nucleare și riscurile ex
tinderii ei in Cosmos, fată de pro
blemele complexe existente pe plan 
mondial, se preconizează oprirea 
cursului periculos al evenimentelor 
și înlăturarea primejdiei unul război 
nimicitor. în acest sens, Declarația 
subliniază imperativul"' de a se pune 
capăt neîntirzlat cursei Înarmărilor 
și a se trece la măsuri de dezarmare, 
în primul rînd de dezarmare nuclea
ră — problema fundamentală a epo
cii noastre. Șeful statului român și 
premierul grec adresează Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite ale Ame- 
tâcil apelul să desfășoare cu inten
sitate sporită negocierile in vederea 
ajungerii la acorduri corespunzătoa

In practică, noțiunea de 
fluctuație. Izbînda tehnicii 
noi, la Urziceni, ca peste 
tot, a însemnat izbînda 
bătăliei pentru un om nou, 
socotesc eu, capabil să pă
trundă exigențele acestei 
tehnici. S-au ridicat nenu
mărate probleme — de 
adaptare la universul in
dustrial, in general, la cel 
specific nouă, în special ; 
de însușire rapidă a cu
noștințelor destul de so
fisticate șl. în același 
timp, de însușire a unei 
discipline muncitorești ri
guroase ; In sfîrșit, pro
bleme de conștiință nouă, 
care ne impunea tuturor 
să gindim unitar, lăsind in 
plan secund interesele in
dividuale, acționind hotărit 
in favoarea celor genera
le, care erau și sînt nu 
numai «le întreprinderii, 
ci ale Întregii noastre 
economii Socialist». Vedeți 
dumneavoastră, vorbim 
Îndeobște despr» construc
ția omului nou șl am im
presia — este impresia 
mea, personală — că acest 
om nou nl-1 reprezentăm 
ca pe ceva ideal, proiectat 
în viitor.

— Șl oare nu este așa t
— Eu cred că acest pro

ces este mult mai com
plex și că omul nou a de
pășit de mult faza de dezi
derat, că el există, con
știent de forțele șl posibi
litățile Iul de permanentă 
perfecționare. Iată, munci
torii, tehnicienii, ingine
rii noștri, de exemplu. El 
se pot considera — $1 slnt 
mîndri de aceasta — crea
ția propriului lor efort, al 
propriilor lor disponibili
tăți. Cu ce competentă 
discută el In adunările ge
nerale sau in C.O.M. pro
blemele progresului teh
nic, cum judecă ei Infor
mația tehnică și științifică, 
nu numai ca pe un mij
loc de îmbogățire a cu
noștințelor profesionale, ci 
și ca pe o veritabilă 
resursă economică atît 
de necesară In ampla 
acțiune de modernizare

continuă a întreprinderii, 
mai ales în această etapă 
a cincinalului actual, a 
cincinalului dezvoltării in
tensive sub girul superi
oarei calități !

— Permiteți-mi să aduc 
(i eu citeva argumente în 
sprijinul acestei idei — 
intervine din nou ingine- 
rul-șef Valentin Ioniță. 
Sigur că ne întîlnim aici, 
astăzi, cu alți oameni decit 
cei de ieri. Universul lor 
este infinit mai bogat. Si 
l-au făurit muncind cu 
sîrg. năzuind mereu să-și 
depășească propria califi
care. în orizontul lor in
tră acum tot ceea ce știin
ța și tehnica ne propun 
mai Înaintat în drumul 
nostru spre Împliniri și 
mai rotunde. Cît de firesc 
este, de pildă. faptul că 
acest colectiv și-a propus 
în C.O.M., potrivit orien
tărilor secretarului general 
al partidului, realizarea 
unul amplu program de 
robotizare. Ne dublăm ca
pacitatea de producție, dar 
nu oricum, ci prin pris
ma promovării progresului 
tehnic și nu prin crește
rea efortului fizic, sau al 
numărului de oameni. Așa 
ne cere cu stăruință secre
tarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și' asa acționăm. Aceasta 
înseamnă o regîndire pro
fundă a întregii noastre 
condiții umane si profe
sionale, Însușirea de cali
ficări de mare diversitate. 
A înțelege aceste necesi
tăți, a le răspunde prompt 
prin fapte, prin efort de 
autoperfecționare intr-un 
sistem organizat de in
struire permanentă În
seamnă că avem de-a face 
ou oameni în conștiința 
cărora noile valori morale 
revoluționare acționează 
cu energie.

— îngăduitl-ne o între
bare: în ce fază vă afla ti 
cu acest program 7

— Am și demarat. A 
fost proiectat primul robot 
pentru presele noastre. 
S-a Început de anul tre

re privind reducerea pe etape și eli
minarea completă a armelor nuclea
re. Totodată, salutind moratoriul 
U.R.S.S. cu privire -la experiențele 
nucleare. România și Grecia insistă 
din nou ca S.U.A. să înceteze, la rîn- 
dul lor, experiențele cu arma nuclea
ră — ceea ce ar demonstra dorința 
reală de a se păși pe calea încetării 
cursei înarmărilor. In același timp, 
In document se reliefează necesita
tea adoptării unui complex de mă
suri de dezarmare generală, care, a- 
vîhd în centra dezarmarea nucleară, 
să cuprindă armele chimice, armele 
convenționale. Sînt țeluri spre care 
țintesc și propunerile „celor 6“ — 
printre care Grecia — formulate în 
cadrul reuniunii lor din Mexic, iniția
tivă a cărei însemnătate a fost sub
liniată în cadrai actualelor convor
biri. Totodată, reliefîndu-se cerința 
unor măsuri concrete pe linia dezar
mării, primul-ministru grec a salu
tat hotărirea României de a fi gata 
să treacă, pină la sfîrșitul acestui an, 
la reducerea cu 5 la sută a arma
mentelor, efectivelor și cheltuielilor 
militare, apreciind inițiativa țârii 
noastre ca un exemplu pentru mo
dul în care trebuie abordată proble
ma trecerii la dezarmare.

Ca fări situate In Balcani, angaja
te în promovarea colaborării și bu
nei vecinătăți în această regiune, 
România și Grecia au subliniat, șl 
de data aceasta, necesitatea ca sta
tele din zona noastră să-și intensi
fice eforturile pentru continuarea 
dialogului și cooperării pe plan po
litic, economic, tehnico-științific și 
în alte domenii de interes reciproc. 
O asemenea evoluție s-ar înscrie, 
fără îndoială, pe linia preocupărilor 
pentru realizarea în Balcani a unei 
zone de pace, înțelegere și colabora
re, fără arme nucleare și arme chi
mice. O însemnată contribuție la tra
ducerea în viată a acestor obiective 
ar aduce, așa cum s-a subliniat în 
cadrul convorbirilor, organizarea 
unei intllniri la nivel Înalt a state
lor din Balcani, care ar avea, tot
odată, o înrîurire pozitivă asupra 
climatului politic din Europa.

însemnătatea eliminării politicii 
de forță și de amenințare cu forța, a 
soluționării prin mijloace pașnice, 
prin tratative a conflictelor ; necesi
tatea respectării independenței, in
tegrității teritoriale, suveranității și 
nealinierii Republicii Cipru ; impe
rativul soluționării problemelor glo
bale ale subdezvoltării, al depășirii 
crizei economice și făuririi unei noi 
ordini internaționale ; reafirmarea 
sprijinului activ față de lupta po
poarelor pentru libertate și indepen
dență ; cerința participării active a 
tuturor statelor la viața politică in
ternațională, a creșterii rolului O.N.U. 
în promovarea cauzei destinderii, 
păcii și progresului — sînt alte pro
bleme majore care, abordate în ca
drul dialogului, au ilustrat lărgirea 
ariei înțelegerii și colaborării dintre 
România și Grecia pe planul vieții 
internaționale.

Salutind cu satisfacție rezultatei» 
fructuoase ale noilor convorbiri din
tre președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul-ministru Andreas Papandreu. 
opinia publică din România este 
convinsă că acestea se vor solda cu 
profunde consecințe pozitive de deo
sebită însemnătate in extinderea șl 
adîncirea relațiilor de conlucrare 
prietenească româno-elene, în folo
sul ambelor țări și popoare, al cau
zei înțelegerii și cooperării in Bal
cani, al păcii și securității in Eu
ropa și pe plan mondial.

Al. CAMPEANU
i

cut execuția lui. în cadrul 
sectorului nostru de auto- 
utilare și de S.D.V.Ssafîă 
în faza de finalizare.

— Care va fi efectul 
robotizării preselor 1

— O creștere a produc
tivității muncii cu cel pu
țin 50 la sută, creșterea 
coeficientului de utilizare 
a mașinilor și a utilajelor 
din dotare cu circa 30 la 
sută, în faza inițială, pre
cum și creșterea coeficien
tului de utilizare a timpu
lui efectiv de lucru prin 
urmărirea funcționării mai 
multor prese de către ua 
singur operator.

— Așadar, in curând, o 
nouă premieră la „Feri
te", cum e denumită în
treprinderea dumneavoas
tră de către localnici.

— Așa este. Acest prim 
robot face însă parte din- 
tr-o serie de circa 20 d» 
bucăți. Intr-o a doua eta
pă se vor urmări nu nu
mai realizarea roboților, 
dar și modernizarea aces
tora, precum și extinde
rea lor la secția de ferite.

— Am citit cu plăcută 
surprindere, pe o placar- 
dă fixată la intrarea In
tr-unui dintre atelierele 
de proiectare, inscripția 
următoare : „în acest co
lectiv nu sînt tovarăși 
care acum Învață să gân
dească !“

— Vedeți 7 A gînd! re
pede, eficient sl cu fante
zie științifică creatoare 
este o cerință a timpului 
prezent, rezultată din 
hotărîrlle celui de-ai 
XIII-lea Congres. Subli
niată din nou. cu tărie, 
la Congresul oamenilor 
muncii. Nici nu se poate 
altfel. $i toate acestea le 
poate face numai un om 
nou, bine pregătit profe
sional. care vrea si poate 
să se instruiască neconte
nit în profesiunea lui. do
rind să se autodepăsească, 
participînd conștient, di
rect la impunerea progre
sului în toate domeniile 
de activitate.

BACAU. La Tescani. unde a 
trăit și creat marele compozitor 
George Enescu, s-a desfășurat, 
timp de 3 zile, tradiționalul festi
val „Enescu — orfeul moldav", or
ganizat din inițiativa Colegiului 
criticilor muzicali A.T.M. și a Co
mitetului județean de cultură și 
educație socialistă Bacău, sub 
egida Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. în cadrul actua
lei ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României". Aflată la a 
7-a ediție, această prestigioasă ma

nifestare cultural-artistlcă a Întru
nit la așezămintul de cultură de pe 
Valea Ta21ăului muzicieni, critici 
de specialitate, soliști vocali și 
instrumentiști dintre cei mai va
loroși din întreaga tară, precum șl 
un numeros public din satele și 
centrele muncitorești ale județului 
Bacău. (Gheorghe Baltă).

COVASNA. în organizarea Uniu
nii artiștilor plastici și a Comite
tului județean pentru cultură șl 
educație socialistă, pe un platou din 

apropierea Complexului U.G.S.R. 
din orașul-statiune Covasna s-a 
deschis o mare expoziție în aer 
liber, care cuprinde lucrări ale 
mai multor sculptori din județul 
Covasna și din tară. Tabăra națio
nală de sculptură Covasna-’86 se 
Înscrie armonios în cadrul mani
festărilor Festivalului national 
„Cîntarea României", iar lucrările 
executate în această ediție între
gesc peisajul natural al orașului- 
stațiune. (Constantin Timaru).

CARNET CULTURAL
 .. ■ . '

MUREȘ. în frumosul cadru na
tural din apropierea orașului Re
ghin a avut loc, în prezenta a mii 
de spectatori, o amplă manifestare 
cultural-artistică, organizată în ca
drul tradiționalei sărbători „Ziua 
forestierului". Cu acest prilej, pe 
platoul încadrat de arbori seculari 

au evoluat soliști și formații ar
tistice reprezentative din orașele 
Tirgu Mureș, Reghin și zona Mu
reșului de sus. (Gheorghe Giurgiu).

TULCEA. Sub genericul „Filmul 
in dialog cu populația Deltei Du
nării". consiliul județean al edu
cației politice și culturii socialiste 
și întreprinderea cinematografică 
a județului Tulcea au organizat, 
timp de o săptămînă. ample ac
țiuni în localitățile din această 

zonă. La Chilia Veche (1 Sf. 
Gheorghe s-au desfășurat „Zilele 
filmului documentar", la Maliuc și 
Periprava manifestările au avut 
loc sub genericul „Zilele filmului 
pentru tineret", iar in orașul Su- 
lina s-a deschis o fotoexpoziție 
intitulată „Permanente ale istoriei 
și culturii românești oglindite în 
filme". Au fost organizate dezba
teri, mese rotunde, intllniri ale 
autorilor de film cu locuitorii din 
Delta Dunării. (Neculai Amihu- 
lesei).

CLUJ. La Arhivele Statului din 
Cluj-Napoca a avut loc un sim
pozion dedicat împlinirii a 600 de 
ani de la urcarea lui Mircea cel 
Mare pe tronul Tării Românești și 
o manifestare culturală consacrată 
Împlinirii a 125 de ani de la În
ființarea asociației „Astra". Comu
nicările prezentate și expozițiile 
documentare organizate cu acest 
prilej au ilustrat evenimentele 
aniversate. (Marin Oprea), ,



Sînt necesare eforturi sporite in vederea 
eliminării totale a armelor nucleare

Raportul anual al secretarului general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres).

UN ÎNCEPUT CONCRET, MOBILIZATOR: 
5 LA SUTĂ PE LINIA DEZARMĂRII!

„Cunoaște o intensificare fără precedent cursa înarmărilor, în
deosebi a înarmărilor nucleare. De aceea, putem spune, cu deplin temei, 
că problema fundamentală a epocii noastre este aceea de a se face totul 
pentru apărarea păcii, pentru oprirea înarmărilor, și în mod deosebit 
a înarmărilor nucleare, pentru salvarea omenirii de la o catastrofă 
nucleară".

NICOLAE CEAUȘESCU

— La sediul Națiunilor Unite din 
New York a fost dat publicității ra
portul anual al secretarului general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
asupra activității organizației mon
diale. în perspectiva celei de-a 41-a 
sesiuni a Adunării Generale. Docu
mentul evidențiază necesitatea in
tensificării eforturilor la scară inter
națională în vederea eliminării to
tale a armelor nucleare și ca un pas 
intermediar în această direcție — 
reducerea radicală a numărului de 
focoase nucleare, a capacității de 
distrugere a acestora, oprirea per
fecționării și amplasării de aseme
nea arme și interzicerea totală a 
experiențelor nucleare. Importanta 
și stringenta adoptării unor aseme
nea măsuri, se arată în raportul 
anual, sînt impuse de pericolul dis
trugerii vieții și civilizației pe în
treaga planetă. Subliniind semnifica
ția pozitivă a consultărilor dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. asupra diferitelor 
aspecte ale dezarmării nucleare, 
secretarul general al O.N.U. relie
fează faptul că statele posesoare de 
arme nucleare, cu precădere cele 
două țări, trebuie să adopte aseme

nea hotărîri vitale vizînd reducerea 
și, în final, lichidarea totală a armei 
atomice. Totodată, raportul arată că 
problemele dezarmării nucleare im
pun desfășurarea de tratative multi
laterale în cadrul conferinței pentru 
dezarmare.

Javier Perez de Cuellar a subli
niat, totodată, importanta negocieri
lor consacrate interzicerii si elimi
nării armei chimice, a eforturilor în 
vederea reducerii armamentelor cla
sice, a încheierii de acorduri privind 
extinderea zonelor denuclearizate și 
a zonelor ce nu trebuie utilizate în 
scopuri militare.

Referindu-se la alte probleme In
ternationale. raportul arată că un 
proces neîncheiat încă rămîne cel al 
decolonizării. Namibia continuă să 
fie lipsită de dreptul la autodeter
minare ca urmare a ocupării ilegale 
a acestui teritoriu de către R.S.A. 
O problemă gravă, ce amenință sta
bilitatea și pacea unei întregi re
giuni. menționează raportul, este sis
temul de apartheid din Africa de 
Sud. relevînd că numai prin lichi
darea deplină a apartheidului se 
poate ajunge la pace în Africa aus
trală.

Reafirmînd, în magistrala cuvîn- 
tare rostită la Congresul oameni
lor muncii, liniile de acțiune ale 
politicii internaționale a partidului 
și statului pentru apărarea păcii 
și trecerea la înfăptuirea de
zarmării, avînd în centrul său 
dezarmarea nucleară, tovarășul 
Nicolae' Ceaușescu a subliniat o 
dată in plus necesitatea primordia
lă a opririi experiențelor nucleare, 
a încetării cursei înarmărilor nu
cleare și conventionale, o dată cu 
trecerea la reducerea reală a 
ARMAMENTELOR, EFECTIVE
LOR ȘI CHELTUIELILOR MI
LITARE. In acest context și plecînd 

. de la situația de o complexitate și 
gravitate iară precedent care s-a 
creat în Europa, ca urmare a acu
mulării unor arsenale cu o imensă 
capacitate distructivă, secretarul 
general al partidu
lui, președintele 
Republicii, a adre
sat tuturor statelor 
de pe continentul 
nostru chemarea 
de a trece, fiecare, 
initial la o reduce
re cu cel puțin 5 
la sută a înarmări
lor. chiar înainte 
de realizarea unui 
acord corespun
zător.

Noua Inițiativă de 
jedintelui Nicolae I__ _____
expresie elocventă a responsabili
tății manifestate de România so
cialistă față de destinele întregii 
umanități — are meritul de a re
prezenta o cale simplă de acțiune, 
o metodă eficientă nu numai de 
stopare a cursei 
de declanșare a 
mării.

In fapt, noua 
nească ar avea 
multiple pe cele _  _____ __
nuri, țintnd seama că ea preconi
zează această reducere atît în do
meniul armamentelor, cît și al 
efectivelor și bugetelor militare.

In cele ce urmează ne propunem 
să reliefăm doar cîteva dintre as
pectele mai marcante privind con
secințele pozitive ale unei aseme
nea reduceri pe planul armamen
telor, urmînd ca alte aspecte să fie 
abordate în articole distincte.

Nicolae Ceaușescu au subliniat în 
repetate rînduri pericolul pe care-1 
reprezintă rachetele nucleare in
stalate sau în curs de instalare pa 
continent. In total, există pe con
tinentul european peste 15 000 de 
încărcături nucleare, avînd o pu
tere explozivă de 13 000 de mega- 
tone ! Practic, cea mai mare parte 
a armelor nucleare existente în 
lume sînt concentrate în Europa 
sau vizează continentul european.

Potențialul distructiv al arsena
lului clasic și nuclear aflat pe 
continentul nostru întrece de sute 
de mii de ori puterea bombei de 
la Hiroshima. Numai încărcăturile 
nucleare tactice existente în Eu
ropa, după cum au calculat ex- 
perții, reprezintă o cantitate sufi
cientă pentru a distruge, de mai 
multe ori, nu numai continentul

bilă de arme eliminate din arse
nalele statelor.

EFECTE PRACTICE SUB
STANȚIALE PE PLANUL 
DEZARMĂRII. In primul rînd, 
transpunerea în viață a iniția
tivei României ar duce la o 
reală micșorare a primejdiei nu
cleare. Este adevărat, reduce
rea cu 5 la sută a armelor nu
cleare nu ar însemna lichidarea 
acestor teribile instrumente ale 
holocaustului, dar ar reprezenta 
un început pe această cale — și, 
cum se spune, orice drum, oricît 
de lung ar fi, începe cu primul 
pas. Iar acest prim pas este cu 
atît mai Important cu cît. cum se 
știe, in prezent continuă acțiunile

1. Ce ar însemna acest prim pas
concret în domeniul

Convorbiri la nivel
SOFIA 12 (Agerpres). — Ieri, la 

Sofia, Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Stat al R.P, Bulgaria, 
și Andreas Papandreu, primul-mi
nistru al Greciei, au semnat Decla
rația de prietenie, bună vecinătate 
și colaborare între R.P. Bulgaria și 
Republica Elenă.

în Declarație se subliniază hotă- 
rîrea celor două țări ca, împreună 
cu alte state balcanice, să-și coor
doneze eforturile în vederea îmbu
nătățirii climatului de încredere și 
înțelegere reciprocă, pentru trans
formarea Balcanilor într-o regiune 
a stabilității, păcii și destinderii. 
Cele două părți, șe arată în docu
ment, vor acționa pentru lichidarea 
focarelor de încordare militară și 
conflicte, pentru reglementarea pe

înalt bulgaro-elene
cale pașnică a situațiilor de criză, 
pentru eliminarea oricăror forme de 
colonialism și discriminare rasială, 
împotriva politicii de forță. Bulgaria 
și Grecia vor contribui prin toate 
mijloacele la preîntîmpinarea peri
colului de război, cu precădere a 
unui război nuclear, colaborînd 
activ în vederea încetării cursei 
înarmărilor și prevenirii transfe
rării acesteia în spațiul cosmic. Păr
țile au subliniat că încetarea totală 
a experiențelor cu arma nucleară 
constituie un pMm pas spre lichi
darea armelor nucleare.

In Declarație este subliniată hotă- 
rîrea celor două state de a extinde 
relațiile bilaterale în diverse dome
nii, transmite agenția B.T.A.

REDUCERII ARMAMENTELOR

înarmărilor, ci și 
procesului dezar-
propunere rom â- 
efecte pozitive 

mai variate pla-

EUROPA - UN URIAȘ 
ARSENAL. Este o îngrijorătoare 
realitate că Europa, acest străvechi 
leagăn de civilizație, a devenit con
tinentul cu cea mai mare pondere 
in domeniul armamentelor de toate 
tipurile. Astfel. în ce privește 
armamentul clasic, în spațiul geo
grafic european se află 24 000 de 
avioane de luptă, circa 100 000 de 
tancuri, iar în apele ce-i scaldă 
malurile patrulează peste 4 500 de 
nave de război. Pentru fiecare 
locuitor al Europei 
tone de explozibil 
uciderea unui om i 
doar 15 grame I).

Europa este 
de toate, un I 
nuclear. România,

ar

revin 73 de 
(deși pentru 
fi suficiente

înainte 
arsenal

însă, 
imens
i, președintele

nostru, ci întreg globul pămîntesc. 
Fiecare european poate fi. teoretic, 
ucis de 114 000 de ori !

Tocmai această continuă escala
dare a cursei înarmărilor —- atît 
cantitativă, cît și calitativă — 
care, practic, nu a cunoscut nici 
un răgaz după cel de-al doilea 
război mondial, demonstrează în
semnătatea excepțională a noii 
inițiative a României. Adoptarea 
de către statele europene a propu
nerii de reducere cu 5 la sută a 
înarmărilor ar însemna un punct de 
răscruce prin faptul că. pentru 
prima oară în perioada postbelică, 
s-ar înregistra nu o creștere, ci o 
stopare și o diminuare a înarmă
rilor.

Prin procentul Inițial de re
ducere cu 5 la sută, propune
rea tării noastre nu ar afecta, 
evident, echilibrul general exis
tent, nu ar fi în dezavantajul 
vreunui stat sau al unui grup de 
state. Dimpotrivă, ar fi doar în 
avantajul general, al tuturor sta
telor. Aceasta este de natură să-i 
sporească accesibilitatea, eviden- 
țiindu-se astfel caracterul său 
realist, constructiv.

Luînd în discuție această pro
punere. ar fi cu totul eronat să 
se considere că ea are o valoare 
„simbolică". Procentul de reducere 
de 5 la sută este conceput ca un 
punct inițial, de plecare, ca o pri
mă și efectivă măsură de reducere 
a armamentelor existente, menită 
să deschidă calea trecerii Ia redu
ceri substanțiale, să deblocheze 
drumul spre reduceri masive. Dar 
chiar și în acest stadiu, coeficien
tul propus are o valoare concretă, 
materială, însemnînd. la propor
țiile existente, o cantitate aprecia-

pentru amplasarea de noi arme 
nucleare în Europa, o dată cu 
continuarea instalării de noi ra
chete nucleare cu rază medie de 
acțiune. Sînt puse, de asemenea, 
în discuție planuri care prevăd ca 
armamentul clasic să capete utili
zări nucleare — de exemplu arti
leria care folosește obuze atomice, 
minele atomice și chiar grenadele 
atomice. Or. noua propunere a 
Pomâniel ar reprezenta un scut 
eficient împotriva înfăptuirii unor 
asemenea proiecte.

Adoptarea propunerii românești 
este deosebit de importantă și în 
ceea ce privește armamentul con
vențional. Cum se știe, și acest 
tip de armament cunoscut. în 
ultimele decenii, o dezvoltare ga
lopantă, prin crearea unor tipuri 
de arme din ce în ce mai perfec
ționate, tinzînd să se apropie, 
datorită forței de nimicire și 
ucidere, de armele nucleare. In 
prezent se intensifică discuțiile și 
se elaborează programe. în cadrul 
N.A.T.O., de dotare cu noi sisteme 
de armament „clasic", noi ti
puri de tancuri, 
bombe, cum ar 
bomba cu vid, 
tere distructivă 
mare decît cea 
prin aplicarea 
niei s-ar 
de direcție și în această privință, 
prin încetarea creșterii și înce
perea unei reduceri concrete, efec
tive.

PUTERNIC FACTOR STI
MULATOR AL TRATATI
VELOR Șl ÎNCREDERII IN
TERNAȚIONALE. Deschlzînd o 
nouă cale, cea a inițiativelor pro-

,clasic", noi 
noi tipuri de 

fi, de exemplu, 
ce are o pu- 

de 4—6 ori mai 
cu trotil s.a. Or, 

propunerii Româ- 
înregistra o schimbare

^AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

DECLARAȚIE. Țările din Ame
rica Centrală trebuie lăsate să-și 
rezolve problemele proprii fără 
amestec din afară. Iar diferendele 
dintre aceste țări, precum și cele 
dintre Nicaragua și Statele Unite 
trebuie soluționate pe calea nego
cierilor. fără amenințări sau folo
sirea forței militare — a declarat 
Zhao Ziyang, premierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze. în 
cadrul întîlniril pe care a avut-o 
vineri, la Beijing, cu președintele 
Republicii Nicaragua, Daniel Orte
ga Saavedra, care efectuează o vi
zită în China. La rîndul său, șeful 
statului nicaraguan a spus, între 
altele, că, pe plan extern. Nicara
gua respectă principiile politicii 
de nealiniere și caută să stabileas
că noi relații economice, financia
re și comerciale cu toate statele, 
indiferent de sistemul lor social- 
politic.

CONFERINȚA. Delegații repre- 
zentînd țările membre ale Com- 
monwealthului. care au participat 
la Conferința internațională pentru 
denuclearizare și pace în Peninsu
la Coreeană, au adoptat o decla
rație adresată șefilor de stat ai 
Commonwealthului în care aceștia 
sînt chemați să ceară desființarea 
și retragerea instalațiilor militare 
ale S.U.A. din Peninsula Coreeană.

GREVA NAȚIONALA pe termen 
nelimitat a muncitorilor și lucră
torilor din serviciile bancare și 
ale prevederilor sociale din Bra
zilia a fost soldată, în prima zi de 
desfășurare, cu rănirea mai multor 
persoane și arestarea unor gre
viști la Rio de Janeiro șl Sao 
Paulo, unde forțele de poliție au 
intervenit. Greviștii reclamă ame
liorarea condițiilor de muncă și de 
viață.

PENTRU SOLUȚIONAREA PAȘ
NICA A CONFLICTELOR. Intr-o 
declarație făcută la Lima după re
venirea sa de la Conferința la nivel 
înalt a țărilor nealiniate, președin
tele Perului. Alan Garcia, s-a pro
nunțat pentru neamestec în trebu
rile interne și soluționarea tuturor 
controverselor internaționale prin 
negocieri, excluzînd politica folo
sirii forței și amenințării cu folo
sirea forței în raporturile dintre 
state. El a evidențiat rolul pozitiv 
jucat in America Centrală de 
„Grupul de la Contadora", efortu
rile făcute pentru evitarea declan
șării unui conflict regional cu gra
ve consecințe pentru întreaga 
omenire.

JUSTIFICARE. Vorbind în fata 
membrilor celor două camere ale 
Dietei nipone, primul ministru 
Yasuhiro Nakasone a încercat să

justifice decizia de a angaja con
sultări privind participarea Japo
niei la programul american Iniția
tiva de Apărare Strategică (S.D.I.), 
afirmînd că astfel „acordurile de 
securitate" încheiate cu S.U.A. vor 
fi aplicate mai eficient. In altă or
dine de idei, premierul japonez s-a 
angajat să acționeze pentru reali
zarea unei „structuri economice 
armonioase pe plan internațional", 
subliniind că tara sa va face tot 
ce-i va sta în putință pentru a 
asigura succesul apropiatelor nego
cieri comerciale multilaterale în 
cadrul G.A.T.T.

PARLAMENTUL VEST-EURO- 
PEAN, reunit în sesiune la Stras
bourg, a adoptat un document 
prin care se recomandă statelor 
membre ale C.E.E. să impună 
restricții tarifare în calea impor
turilor de produse japoneze. în 
document se arată că în cazul în 
care nu se iau măsuri restrictive, 
în 1987 deficitul balanței comer
ciale a Pieței comune în schimbu
rile cu Japonia va depăși pe cel 
din acest an, estimat la 15 miliarde 
dolari.

ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE 
DROGURI. în cadrul eforturilor 
de combatere a traficului de dro
guri, Camera Reprezentanților a 
S.U.A. a adoptat un proiect de

nici un 
concret, 
acțiuni 

ale sta-

prii, a acțiunilor unilaterale de tre
cere la măsuri de reducere a arma
mentelor, noua propunere a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, fără 
a reduce rolul negocierilor, ar avea 
un impact pozitiv asupra tratative
lor privind dezarmarea, impulsio- 
nîndu-le, dinamizîndu-le, pentru a 
se trece de la faza de discuții la 
realizarea unor măsuri concrete. 
Acest aspect este cu atît mai im
portant cu cît, așa cum se știe, 
în pofida a numeroase declarații 
de intenții din partea șefilor de 
state și guverne, tratativele pen
tru dezarmare, fie că s-au purtat 
la sediul Națiunilor Unite. în ca
drul unor reuniuni ordinare sau 
speciale ale Adunării Generale a 
O.N.U., fie la Geneva sau Viena, 
nu au dus pînă acum la

rezultat 
Dacă prin 
unilaterale
telor s-ar reuși să 
se spargă gheata, 
se poate presupu
ne, cu justificată 
îndreptățire, că a- 
cestui procent de 
reducere de 5 la 
sută ar putea să i 
se adauge altele, 
decurgind din re
zultatele ce s-ar 

realiza în cadrul viitoarelor trata
tive impulsionate prin măsuri de 
reducere a înarmărilor adoptate 
de fiecare stat în parte.

După cum se știe, cursa înarmă
rilor are printre consecințele sale 
nefaste încordarea, accentuarea 
continuă a neîncrederii, creîndu-se 
un cerc vicios prin faptul că. la 
rîndul lor, creșterea încordării și 
neîncrederii accelerează cursa 
Înarmării. Prin noua propunere a 
României s-ar sparge acest cerc 
vicios. Firește că adoptarea unor 
măsuri de creștere a încrederii pe 
continent — obiectiv al actualei 
conferințe de la Stockholm — s-ar 
realiza incomparabil mai lesne ; de 
fapt, o asemenea reducere ar 
fi ea însăși o importantă măsură de 
creștere a încrederii. In condițiile 
în care statele europene, ca și statele 
de pe alte continente, ar reduce, in
dividual, armamentele, aceasta ar 
duce la creșterea încrederii, la în
seninarea climatului internațional, 
ar marca progrese pe calea destin
derii, securității și colaborării in
ternaționale.

Fie chiar și schematic si depar
te de a epuiza întreaga sferă a 
problematicii reducerii înarmărilor, 
faptele prezentate evidențiază 
pregnant caracterul. realist si con
structiv, puternic stimulativ și mo
bilizator, al noii initiative româ
nești în domeniul dezarmării, care 
corespunde întru totul nobilelor 
obiective ale Anului International 
al Păcii, dorinței și aspirațiilor 
tuturor popoarelor de a trăi într-o 
lume eliberată de spectrul distru
gerii, o lume a păcii si colaborării.

Valentin PAUNESCU

lege care prevede sancțiuni mult 
mai aspre pentru comerțul ilicit cu 
stupefiante, inclusiv pedeapsa cu 
moartea. De asemenea, prin noua 
legislație se lărgesc atribuțiile po
liției și organismelor federale de 
resort. Un amendament oferă pre
ședintelui posibilitatea să dea dis
poziții privind utilizarea forțelor 
armate pentru depistarea și ares
tarea traficantilor care încearcă să 
introducă ilegal în S.U.A. droguri.

P.C. FRANCEZ se pronunță pen
tru unirea tuturor forțelor din 
țară care luptă împotriva marelui 
capital, pentru asigurarea dreptu
rilor democratice ale oamenilor 
muncii — a declarat, în cadrul 
unui miting la Toulouse, secretarul 
general al P.C.F., Georges Mar- 
chais. Milioane de francezi sînt a- 
fectați de criza economică, a 
spus el.

CONTRAMASURI. La Blantyre 
(Malawi) s-au încheiat lucrările 
reuniunii conducătorilor a patru 
state africane — Kenneth Kaunda 
(Zambia), Robert Mugabe (Zim
babwe). Samora Machel (Mozam- 
bic) și Kamuzu Banda (Malawi) — 
consacrată problemei instituirii de 
contramăsuri la politica economică 
aplicată de R.S.A. împotriva sta
telor africane „din prima linie". 
Primul-ministru al Republicii Zim
babwe. Robert Mugabe, a declarat 
că în fata pericolului blocadei e- 
conomice din partea R.S.A.. țările 
independente din sudul Africii tre
buie să ia măsuri comune. în spe
cial să folosească rețeaua de 
transport spre ocean a Republicii 
Populare Mozambic.

FORUM. La sediul din New 
York al Națiunilor Unite au în
ceput lucrările forumului „O.N.U. 
și opinia publică internațională", 
desfășurat sub egida Consiliului

Prolecționismul împiedică soluționarea unor probleme 
majore ale economiei mondiale

— relevă specialiștii G.A.T.T. în raportul asupra comerțului 
internațional

GENEVA 12 (Agerpres). — In 1985 
volumul comerțului mondial a sporit 
cu circa 3 la sută, iar o anumită 
creștere va avea loc și în 1986, dar 
pentru viitor se prevede un declin 
economic de lungă durată — arată 
raportul anual asupra comerțului 
mondial, elaborat de Secretariatul 
G.A.T.T. Documentul atarge atenția 
asupra obstacolelor din calea schim
burilor comerciale, îndeosebi a sub
vențiilor, cotelor și acordurilor de 
împărțire a piețelor. O asemenea 
tendință spre restricții „va periclita 
eforturile vizînd soluționarea unor 
probleme presante, cum ar fi servi
ciul datoriilor, crearea de locuri de 
muncă și promovarea creșterii eco
nomice" — arată raportul. Agenția 
Associated Press subliniază că acest 
avertisment din partea G.A.T.T. 
survine intr-un moment în care mi
niștrii din cele 92 de țări membre 
ale organizației se pregătesc să se 
întîlnească, săptămîna viitoare, în 
Uruguay, pentru a iniția o nouă run
dă de negocieri cu privire la libera
lizarea comerțului internațional.

Scăderea ritmului de creștere a 
economiei mondiale în 1985, men
ționează documentul, a constituit un 
„factor esențial", care a dus la de
clinul comerțului internațional. Ca 
urmare a restrîngerii pieței pentru 
produsele țărilor în curs de dezvol
tare, contribuția acestora la comer
țul internațional a fost redusă, re
zultatele obținute de ele fiind apre
ciate ca „dezamăgitoare". Veniturile 
din exporturi ale țărilor în curs de 
dezvoltare au scăzut cu 5,5 la sută, 
In special ca urmare a scăderii pre
țurilor unei serii întregi de materii 
prime. Se apreciază, totodată, că 
presiunile în direcția instituirii unor 
restricții la importuri au fost, in 
parte, întreținute de marile dezechi
libre comerciale dintre principalele 
state capitaliste industrializate — 
S.U.A., R.F. Germania și Japonia. 
Se remarcă, în context, o creștere a 
deficitului comercial al S.U.A., con
comitent cu o creștere a excedente
lor comerciale ale Japoniei și R.F.G.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri egipteano-israeliene •

CAIRO 12 (Agerpres). — Agen
țiile internaționale de presă infor
mează că la încheierea întîlnirii la 
nivel înalt egipteano-israeliene de la 
Alexandria a fost dat publicității un 
comunicat comun în care Egiptul și 
Israelul își exprimă „profunda în
grijorare în legătură cu prelungirea 
impasului în procesul de pace" din 
Orientul Mijlociu. Cele două părți 
precizează că „își vor concentra 
eforturile în scopul relansării unui 
proces global de pace" în regiune.

Așa cum anunță agențiile interna
ționale de presă, președintele Egip
tului, Hosni Mubarak, și primul-mi
nistru al Israelului. Shimon Peres, 
au declarat ziariștilor. Ia Alexandria, 
că au acceptat „principiul organizării 
unei conferințe de pace în Orientul

Mondial al Păcii. Luînd cuvlntul, 
Shuaib Yolah, secretar general ad
junct al O.N.U., a subliniat contri
buția pe care Națiunile Unite o 
pot aduce Iă consolidarea secu
rității internaționale, la soluționa
rea unor probleme social-econo- 
mice.

ARESTĂRI. în Bolivia au fost 
operate noi arestări în rîndul per
soanelor cu orientări democratice, 
progresiste. în virtutea stării de 
asediu, decretată pe întreg terito
riul național ca urmare a acțiuni
lor revendicative ale oamenilor 
muncii, care se țin lanț de aproape 
două săptămîni.

ÎNTR-O CUVÎNTARE rostită la 
un miting care a avut loc la Ad
dis Abeba. Mengistu Hajle Mariam, 
președintele Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu al Etio
piei, a subliniat că in ultimii ani 
situația economică a țării s-a îm
bunătățit. S-a încheiat activitatea 
de elaborare a proiectului noii con
stituții. a arătat el, și au fost în
registrate succese în dezvoltarea 
industrială și socială a tării.

LA BURSA DIN NEW YORK 
j-a înregistrat joi cel mai puternic 
declin într-un interval de o zi al 
indicelui acțiunilor industriale din 
întreaga istorie a acestei instituții. 
Acesta a scăzut cu 86,61 puncte sub 
plafonul limită de „rezistență teh
nică" stabilit la 1 800 puncte. Ne
așteptat de mult a scăzut, de ase
menea, indicele transporturilor. Au 
fost vîndute aproximativ 238 mi
lioane de acțiuni — cifră-record în 
analele bursei newyorkeze. Fluctua
ția cursurilor acțiunilor a con
tinuat și vineri, cind, în numai o 
oră, indicele Dow Jongs al acțiu
nilor industriale s-a redus cu 48,79 
puncte, ajungînd la I 744,09 puncte.

Ședința guvernului libanez
Mijlociu și au căzut de acord asupra 
creării unui comitet pregătitor". 
Premierul israelian a condiționat or
ganizarea reuniunii de ajungerea în 
prealabil la un acord în ce privește 
„participantii la conferință și proce
dura acesteia".

In cadrul aceleiași întîlnirl cu zia
riștii, ministrul egiptean de exter
ne, Abdel Meguid, a anunțat că țara 
sa a hotărît să-l ridice la rang de 
ambasador pe însărcinatul său cu 
afaceri la Tel Aviv, M. Bassiouni.

BEIRUT 12 (Agerpres). — Mem
brii guvernului de uniune națională 
al Libanului s-au întrunit vineri, 
pentru a treia oară în ultimele săp
tămîni, în cadrul „comitetului pentru 
dialog". Ei au examinat proiectele a 
două documente prezentate de un 
comitet format din Joseph Hachem 
și Selim Al-Hoss, miniștri în guvern, 
care fusese însărcinat cu elaborarea 
unui nou proiect de acord de recon
ciliere națională. In cadrul reuniunii 
au fost discutate, de asemenea, pu
nerea în aplicare a acordului de în
cetare a ostilităților militare, precum 
și redeschiderea punctului de trecere 
între estul și vestul Beirutului, cu
noscut sub numele de „pasajul Mu
zeului".

In sudul Libanului, forțele libane
ze de rezistență au întreprins noi 
acțiuni împotriva trupelor israeliene 
de ocupație. Totodată, artileria grea 
israeliană, amplasată in așa-nurnita 
zonă de securitate, a deschis focul 
asupra orașului Tyr.

Marrack Goulding, secretar gene
ral-adjunct al O.N.U. însărcinat cu 
problemele Orientului Mijlociu, a de
clarat că „unele posturi ale Forței 
interimare a O.N.U. în Liban 
(U.N.I.F.I.L), a căror apărare este 
greu de asigurat, ar putea fi des
ființate". Intr-un interviu acordat 
ziarului libanez „As Safir", citat de 
agenția France Presse, Goulding a 
apreciat că este în interesul' Israe
lului să se retragă din sudul Liba
nului, „știut fiind că ocupația duce 
la rezistență".

TlRGUL INTERNATIONAL 
DE LA DAMASC

Produsele românești apreciate 
de ministrul sirian al economiei 

și comerțului exterior
DAMASC 12 (Agerpres). — Pavi

lionul țării noastre la Tîrgul inter
național de la Damasc a fost vizitat 
de Mahmoud Al-Amali, ministrul 
economiei și comerțului exterior al 
Republicii Arabe Siriene. Adresind 
mulțumiri pentru participarea, de
venită tradițională, a României la 
această manifestare, ministrul sirian 
a apreciat exponatele țării noastre 
și a remarcat performantele tehnice 
și calitative la nivel mondial ale 
produselor, multe dintre ele fiind 
exportate șl pe piața siriană. EI a 
reliefat cursul pozitiv al relațiilor 
economice româno-siriene. expri- 
mînd interesul pentru găsirea de noi 
căi și forme care să conducă la 
impulsionarea schimburilor comer
ciale și a cooperării economice bila
terale. pe baze reciproc avantajoase, 
în spiritul hotărîrilor convenite la 
nivel înalt.

apel la Întărirea 
SECURITĂȚII Șl COOPERĂRII 

IN EUROPA
BERLIN 12 (Agerpres). — La Ber

lin s-au încheiat lucrările celei de-a 
10-a Conferințe regionale europene 
a Federației mondiale a Asociațiilor 
pentru Națiunile Unite, la care au 
luat parte delegați din 21 de state 
ale continentului. precum și din 
S.U.A. și Canada. Participantii au 
examinat probleme internaționale 
actuale referitoare la consolidarea 
păcii și garantarea securității pe 
continentul european. pronunțîn- 
du-se în favoarea creării unui sis
tem atotcuprinzător de securitate 
internațională. A fost adoptat un 
apel adresat participanților la apro
piata reuniune de la Viena a repre
zentanților țărilor participante la 
C.S.C.E., care se pronunță pentru 
continuarea procesului de întărire a 
securității, încrederii și cooperării 
pașnice a popoarelor continentului 
european. în condițiile respectării 
ferme ă principiilor cuprinse in 
Carta O.N.U. și în Actul final de Ia 
Helsinki.

Conferință consacrată
consolidării încrederii 

și conlucrării internaționale
VIENA 12 (Agerpres). — La Viena 

au luat sfîrșit lucrările unei con
ferințe internaționale în proble
mele întăririi încrederii și securității 
internaționale, la care au luat parte 
reprezentanți ai vieții științifice și 
ai unor organizații antirăzboinice 
din țări ale Europei, Asiei și Ame
rică.

In cursul conferinței au fost rele
vate necesitatea unor pași concreți 
în direcția destinderii și conlucrării 
Internaționale pașnice, rolul opiniei 
publice în edificarea păcii. Partici
pantii au chemat la unitatea tuturor 
forțelor care acționează pentru înlă
turarea pericolului unui război nuclear.

0 declarație a P.C. din Chile 
in legătură cu cauzele 

violenței din țară
BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 

Intr-o declarație dată publicității la 
Buenos Aires, Partidul Comunist din 
Chile arată că adevăratele cauze ale 
violentei interne chiliene sînt foa
metea. tortura, crimele și absența 
siguranței vieții, relatează agenția 
Prensa Latina. Atentatul eșuat îm
potriva șefului statului, generalul 
Augusto Pinochet, a fost folosit 
drept pretext pentru instaurarea în 
tară a stării de asediu — relatea
ză agenția. Poporul nu crede în 
asemenea manevre avînd ca scop 
unic accentuarea represiunii totale 
și stoparea voinței democratice a 
poporului chilian — se spune în do
cument.

MAREA BRITANIE
Violente incidente 

la Bristol
LONDRA 12 (Agerpres). — In ora

șul britanic Bristol s-au produs joi 
violente incidente între poliție și 
grupuri de tineri, mai ales imigranți, 
în cursul unei acțiuni a autorităților 
locale menite să ducă la stăvilirea 
traficului de droguri și a creșterii 
criminalității, relatează agențiile 
Reuter și France Presse. Au fost ră
nite mai multe persoane, iar mași
nile poliției au fost atacate cu sticle 
Incendiare și pietre.

Un purtător de cuvînt al poliției a 
declarat agenției Reuter că o astfel 
de acțiune se impunea deoarece în 
ultimul timp în orașple britanice s-a 
constatat o creștere alarmantă a cri
minalității, numai numărul jafurilor 
sporind, anul trecut, cu 180 la sută.

Agențiile citate relevă că inciden
tele au avut loc în cartierele sărace 
din Bristol, unde sărăcia generează 
un climat social nesigur și sentimen
te de frustrare în rîndurile tinerilor. 
Mal multi deputați de opoziție au 
criticat guvernul conservator pentru 
faptul că încearcă să înlăture starea 
de tensiune din orașele britanice 
prin acte represive și nu prin măsuri 
care să ofere locuri de muncă, mai 
ales pentru ' imigranți,- în rîndurile 
cărora rata șomajului este mult mai 
ridicată față de media națională, 
scrie Reuter.

Reuniune F.A.O. consacrată agriculturii Africii
YAMUSSUKRO 12 (Agerpres). — 

In capitala Republicii Cote d’Ivoire 
s-au încheiat lucrările conferinței 
regionale a Organizației O.N.U. pen
tru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.), la care au luat parte mi
niștrii agriculturii și expert! în do
meniul alimentației din 49 de țări 
africane. A fost dezbătut raportul 
F.A.O. intitulat „Agricultura Africii 
în următorii 25 de ani", în care se 
analizează situația alimentară actua
lă a Africii și sînt formulate reco
mandări pentru trecerea la metode 
și tehnică modernă de lucrare a 
pămîntului. Participantii au adoptat

un program complex pe termen lung 
de dezvoltare a agriculturii țărilor 
africane.

Analizînd situația alimentară din 
sudul Africii, delegații au subliniat 
că ea s-a deteriorat nu numai ca 
urmare a secetei care a bîntuit 
această zonă, ci și a politicii de 
destabilizare promovate de R.S.A. 
împotriva țărilor „din prima linie". 
Participantii au condamnat agresiu
nile repetate comise de regimul ra
sist de la Pretoria și au cerut comu
nității internaționale să facă totul 
pentru instaurarea păcii în regiune.
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