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Azi, despre Producția de motoare electrice
---------------------------------------------------------------------------------------------- ț

Practic, nu există instalație industrială, utilaj 
sau mașină-unealtă care să nu aibă in compo
nența lor motoare electrice. în industria extrac
tivă, energetică, în chimie și petrochimie, in 
industria constructoare de mașini, desfășurarea 
proceselor de producție depinde in bună mă
sură de asigurarea motoarelor și mașinilor elec
trice. Tocmai de aceea, ținindu-se seama de 
necesitățile economiei naționale, de cererile de

o

dustrie producătoare de motoare electrice. Ast
fel, în numeroase localități ale țării, la Bucu
rești, Timișoara, Craiova, Pitești, Filiași, Turnu 
Măgurele, Săcele, Sfintu Gheorghe, există uni
tăți specializate in producția de motoare elec
trice. Dacă în ce privește exportul, majoritatea 
unităților din cadrul Centralei industriale electro
tehnice din Craiova au obținut în perioada care 
a trecut de la începutul acestui an rezultate bune, 
trebuie subliniat faptul că, la ora actuală, în unele

sectoare ale economiei se intimpină dificultăți in 
desfășurarea normală a producției, deoarece nu 
se realizează și livrează ritmic, integral motoare
le electrice planificate. Cum se explică această 
situație ? Ce măsuri se preconizează pentru îm
bunătățirea activității 
de profil ? lată tema 
efectuat în mai multe 
de motoare electrice.

in cadrul intreprinderilor 
sondajului nostru de azi 

întreprinderi producătoare

PRAHOVA : Fapfte
ale hărniciei muncitorești

Activitatea bună 
trebuie încurajată, 

sprijinită
O treime din producția de motoare 

electrice a tării se realizează la ÎN
TREPRINDEREA „ELECTROMO
TOR" DIN TIMIȘOARA. Cu atit 
mai mult se cuvine prin urmare să 
remarcăm faptul că. in perioada 
care a trecut din acest an, planul la 
producția fizică a fost depășit cu 
13 000 de motoare electrice cu puteri 
sub 0,25 kW. Cum s-a actional pen
tru obținerea acestui rezultat ?

— Am acordat o atenție deosebită 
modernizării proceselor de 
tic, ne spune inginerul Dorin 
directorul întreprinderii. în 
sens, amintesc reorganizarea 
lui. tehnologic de prelucrare a 
selor, motoarelor mari, 
prelucrarea scuturilor pentru motoa
re speciale și a axelor pe strunguri 
cu comandă numerică, extinderea 
mecanizării, ca urmare a executării 
prin autoutilare a unor mașini spe
cializate

Există 
' privește 

planului 
să pară 
mestrul „, .____ __ _____  ______
electrice va crește simțitor, în vede
rea îndeplinirii sarcinilor stabilite, 
întreprinderea a întocmit, cu acor
dul centralei industriale și al minis
terului de resort, un program me
nit să asigure creșterea capacității 
de producție in unele sectoare de fa
bricație. Astfel, in sectorul de micro- 
motoare. prin dotarea cu noi utilaje 
și prin alte măsuri, se prevede să 
se dubleze capacitatea de producție 
pină la finele acestui an. Iată insă 
că ne apropiem de termenul la care 
aceste capacități ar trebui să produ
că, dar ele sint departe de a fi fina
lizate. Cu toate că există studii și 
proiecte și că centrala a aprobat lu
crările respective, aceasta nu a făcut 
pasul următor, hotărîtor. de fapt, 
pentru asigurarea fondurilor finan
ciare și mijloacelor materiale nece
sare.

Să fi uitat Centrala industrială 
electrotehnică din Craiova că pen
tru realizarea planului la unitatea de 
profil din Timișoara sint necesare 
fondurile de investiții, pe care de

altfel le-a 
constatat la 
da. Este de 
aplicat de 
„Electromotor" dacă avem in vedere 
că această unitate este printre pu
ținele unități producătoare de mo
toare electrice care și-au realizat 
planul la producția fizică. Or. în loc 
să sprijine această unitate, centrala 
de resort, prin neacordarea sprijinu
lui necesar. împinge întreprinderea 
pe toboganul nerealizărilor, ceea ce, 
evident, nu este bine. (Cezar Ioana).

manifestată de centrala
de resort, care, efectiv, trebuie să 
sprijine mai mult această unitate, 
astfel incit să se poată realiza rit
mic producția de motoare de puteri 
mari destinate unor programe prio
ritare ale economiei naționale. 
(Stan Ștefan).

Perfecționări necesare 
în planificare

produc- 
Goția, 
acest 

fluxu- 
carca- 

trecerea la

Investițiile 
să fie finalizate 
fără întîrziere !

ș.a.
o perspectivă bună și in ce 
realizarea in continuare a 
la producția fizică ? Poate 

surprinzător, dar nu. In se
ll, planul la unele motoare

Sprijinul centralei de resort se do
vedește absolut necesar și in cazul 
ÎNTREPRINDERII DE MAȘINI E- 
LECTRICE DIN TURNU MĂGURE
LE — unitate care, practic, in urmă 
cu . numai un an de zile a trecut la 
acest profil de fabricație. Motivul 
este practic de la. sine înțeles. într-o. 
unitate al cărei profil de fabricație 
a fost, schimbat recent sint multe 
probleme de soluționai in ce privește 
organizarea producției și a muncii, 
întărirea disciplinei tehnologice, 
creșterea nivelului de pregătire pro
fesională a personalului muncitor. 
Rezultatele obținute arată însă că 
aceste probleme nu au fost soluțio
nate în mod corespunzător. După 
cinci luni, întreprinderea are o res
tanță de 70 de motoare electrice de 
500 kW. Cauzele restantelor ?

După cum ne-a precizat inginerul 
Vasile Scarlat, directorul întreprin
derii, restanțele nu numai că nu vor 
fi recuperate, ci chiar vor crește 
dacă nu vor fi puse grabnic în func
țiune trei obiective de investiții, și 
anume : instalația de impregnare 
sub vid. linia tehnologică pentru 
prelucrat tole șl instalația de echi
librat rotoare cu greutăți pină la 
10 000 kg și 3 000 turații pe minut.

Toate aceste investiții sînt mult 
rămase în urmă. Iar după ritmul în 
care lucrează brigada Antreprizei 
de construcții industriale 
man, respectarea termenului 
nere in funcțiune a acestor 
tive este incertă. Iată de ce 
totul de neînțeles lipsa de

Greu de spus — și nici nu ne pro
punem acum acest lucru — de ce 
indicatorul producției fizice in in
dustria producătoare de motoare 
electrice se calculează in MW, deci 
intr-o unitate de măsură abstractă, 
cind se știe foarte bine că economia 
națională are nevoie de producție 
tizică, de motoare electrice de dife
rite puteri, de diferite tipuri, de di
ferite gabarite. Să vedem insă care 
sint consecințele ce decurg dintr-un 
asemenea mod de planificare și ur
mărire a producției fizice de mo
toare electrice.

Dacă ar fi să ne uităm numai la 
situația statistică, rezultă că ÎNTRE
PRINDEREA DE MAȘINI ELEC
TRICE DIN BUCUREȘTI șisi înde
plinit și chiar depășit planul la pro
ducția fizică exprimată în MW. Ce 
se constată însă dacă „numărăm" 
motoarele planificate și cele reali
zate ? Se ajunge la concluzia că se 
înregistrează o restanță de circa 600 
de motoare electrice.

Cui folosește atunci faptul că în
treprinderea raportează planul la 
producția fizică îndeplinit din mo
ment ce o serie de unități din țară 
așteaptă motoarele care trebuiau să 
fie fabricate aici. Explicații, desigur, 
se pot da. Și ele chiar ne-au fost 
prezentate de directorul întreprin
derii, ing. Constantin Sederiaș, care 
ne-a spus : „Datorită solicitărilor 
beneficiarilor interni și partenerilor 
străini am executat mai multe mo
toare de puteri mari. In consecință, 
planul la MW s-a realizat, dar la 
producția fizică, la numărul de mo
toare avem unele rămineri in 
urmă".

Neajunsurile în desfășurarea pro
ducției de motoare electrice nu se

EXIGENTELE PREGĂTIRII PROFESIONALE
La întreprinderea de aparataje și 
motoare electrice din municipiul Sfin
tei Gheorghe, un nou lot de produse 
este pregătit pentru a fi expediat 

la export
Foto : S. Cristian

și rolul activ
Relatam, sub titlul de mai sus. in 

„Scinteia" nr. 13 943 din 19 iunie 1987 
despre rezultatele unei analize-diag- 
nostic initiate la întreprinderea me
canică din Plopeni. județul Prahova, 
in rindul maiștrilor de aici. Inves
tigația — făcută cu profesionalitate 
și competență de cabinetul de per
fecționare profesională, la indicația 
comitetului de partid și cu sprijinul 
organului colectiv de conducere de
mocratică a întreprinderii — a ajuns 
Ia numeroase concluzii. Concluzii de 
utilitate practică în organizarea, in 
acest an, a cursurilor de perfecțio
nare a pregătirii profesionale a maiș
trilor. Cu articolul de azi ne vom 
opri, în continuare, asupra punctelor 
de interes relevate de cercetarea 
menită să înfățișeze realitatea in 
raportul maiștri — știința conduce
rii. Mai intii insă, o foarte scurtă 
trecere in revistă a unor răspunsuri 
la un test al reporterilor în rindul 

Pornind de la adevărulmaiștrilor.
că cel care conduce un loc de mun
că trebuie să dovedească, in toate 
împrejurările, un ridicat nivel de 
exigentă, am formulat întrebarea : 
„Ce socotiți a fi perfectibil in con
ducerea procesului de producție aflat 
in răspunderea dv. Notăm răs
punsurile primite, fără a le așeza 
într-o ordine premeditată : „Curajul 
răspunderii in scoaterea cu prompti
tudine la iveală a lipsurilor" ; „Mais
trul să-și facă mai simțit rolul său 
în ridicarea nivelului profesional al 
oamenilor"; „O mai bună cooperare 
interuzinală. Uneori ratăm atinge
rea performanței din pricina neajun
surilor din acest domeniu" ; „Lichi
darea spiritului de toleranță, care face 
rău producției și. in nici un caz. nu 
întărește «popularitatea» maistru
lui" ; „Spuneți-ne cum stați cu or
dinea și disciplina la locul de mun
că ca să vă spunem cit de bun este 
maistrul de acolo" ; „Lipsa de ritmi
citate in aprovizionare, care creează 
numeroase greutăți" ; „Un mai mare 
curaj și mobilitate in promovarea 
tehnicilor și tehnologiilor moderne" ; 
„Așezarea, peste tot, pe temeiuri 
principiale, a relațiilor maistru- 
muncitori".., .

Chiar și numai din formularea 
acestor idei se poate trage o con
cluzie privind orizontul de gindire 
al maiștrilor parttcipanți la testul 
nostru. După cum se poate constata, 
ei au la inimă, deopotrivă, mai buna 
organizare a producției, cit și proble
matica diversă a omului, perfectio
narea pedagogiei muncii, cit si ridi
carea propriului spirit de răspundere 
in conducerea științifică și eficientă 
a locului de muncă. Sînt acestea 
„felii" de realitate pe care le intil- 
nim, într-o formă sau alta, aproape 
in orice uzină. Faptul că maiștrii 
sint conștienți de existența și în
semnătatea acestor neajunsuri echi
valează cu garanția că pentru re
stabilirea echilibrului necesar se 
concentrează eforturi susținute, în 
spiritul propriei autoexigențe atît 
de necesare la locul de muncă.

Funcționează insă acest criteriu — 
exigența și autoexigență — la în
treaga lui putere, peste tot ? Ana- 
liza-diagnostic pune și ea o între- 
bare-test in această ordine de idei, 
cu atît mai mult cu cît, se știe, in 
conducerea unui colectiv nu poate 
fi cituși de puțin ignorată această 
modalitate de lucru. Trebuie spus 
că. din păcate, răspunsurile primite 
sînt departe de a fi satisfăcătoare. 
Mai exact : un procent de 67,32 la 
sută din răspunsuri se situează ală
turi de soluția bună. Se observă, e 
adevărat, un efort de a afla cauzele 
unei dereglări sau abateri, dar, în 
același timp, se evidențiază și o în
țelegere eronată a exigenței, faptul 
că unii maiștrii nu stăpînesc noțiu
nile elementare de psihologie a mun
cii, modalitățile corecte de apre
ciere a abaterilor celor din subor
dine, ce anume trebuie să prevaleze 
în relațiile interumane. La o altă 
întrebare înrudită ca semnificație, 
procentul de răspunsuri bune este 
ceva mal mare, totuși încă sub ni
velul admisibil. Se dezvăluie și cu 
acest prilej lipsa de cunoștințe în 
stabilirea unor relații eficiente cu 
alte compartimente, manifestări inu
tile de duritate, lipsa de flexibilitate 
și tact in conducerea locului de 
muncă.

neajunsuri 
pe agenda

— înlăturarea acestor 
se află în permanentă . 
noastră zilnică de preocupări — 
reținem, aici, remarca tovarășului 
Vasile Iordache, secretarul comite
tului de partid al întreprinderii, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii. Folosim orice prilej pentru 
a evidenția și promova metodele 
bune de conducere, după cum nu ne 
sfiim, atunci cind sint motive înte
meiate. să criticăm și, în ultimă 
instanță, să . propunem schimbarea 
din funcție a unui maistru cu acti
vitate necorespunzătoare. Ambele 
direcții de acțiune evocate au în 
vedere o mai temeinică implicare a 
maiștrilor in misiunea lor de con
ducători ai locurilor de muncă, în 
asigurarea unui climat de lucru exi
gent, sub semnul ordinii și disci
plinei, apt să aspire la performanță.

Armonizarea relațiilor de la locul 
de muncă, cu efecte benefice in ob
ținerea de rezultate bune in pro
ducție i-a preocupat și pe autorii 
analizei-diagnostic. Din dorința dea 
„palpa" cursul viu al realității, ei 
au pus o întrebare-test maiștrilor in- 
vestigați al cărei conținut poate fi 
rezumat astfel : „prin ce modalitate 
se poate cîștiga respectul persona
lului din subordine ?“. S-au primit 
numeroase răspunsuri bune. Dar tot 
la fel de adevărat e că destul de 
mare este și numărul celor... osci
lante. Acestea din urmă arată, intre 
altele, că nu se cunosc încă în mă
sură suficientă calitățile care dau 
personalitate unui om învestit cu 
răspunderi la locul de muncă. Se 
conturează chiar o tendință — gre
șită, evident ! — de ignorare a ti
pului de conducător cooperativ și o 
opțiune pentru tipul excesiv-autori- 
tar. Sigur, răspunderile maistrului 
sînt mari, nu întotdeauna, ele pot fi 
duse la îndeplinire exemplar, numai 
cu „duhul blîndeții". Să delimităm

ALBA : Economii de metal 
și energie electrică

în unitățile industriale ale jude
țului, preocuparea pentru realiza
rea producției fizice planificate 
este susținută de numeroase ac
țiuni și inițiative care au ca obiec
tiv reducerea consumurilor de me
tal și energie electrică. în 
scop au fost luate măsuri 
reproiectarea unui număr 
nat de produse, înlocuirea
tehnologii invechite. mai buna or
ganizare a activității ‘de producție. 
Eficienta acestor măsuri se soldea
ză, de la începutul anului și pină 
in prezent, cu reducerea consumu
rilor de metal cu 200 tone și de 
energie electrică cu 24 700 MWh. 
(Ștefan Dinică)

acest 
pentru 
insem- 

unor

Duminică 21 iunie. 
Mii și mii de cetățeni, 
tineri, elevi, in frun
te cu 
ceilalți 
ștești 
și-au consacrat citeva 
ore ale dimineții bu
nei gospodăriri a a- 
cestei frumoase părți 
a Capitalei. Pe Calea 
Griyiței. pe bulevar
dul 1 Mai. pe Splaiul 
Independentei, pe șo
seaua Chitilei. în car
tierul Băneasa și in 
alte cartiere, cetăteni, 
mai tineri și mai 
virstnici. au format 
echipe pentru curățe
nia și intretinerea 
spatiilor verzi din ju
rul blocurilor, indeo- 
sebi ale celor noi. a 
parcurilor si zonelor 
verzi, a locurilor de 
joacă pentru copii. 
Acțiunea a avut, tot
odată. ca scop st.rin- 
gerea materialelor re
cuperabile de prin 
gospodăriile populației 
si transportul cantită
ților colectate, opera
țiune pentru care 
au fost mobilizate 
20 de . autocamioane.

— O zi a bunilor 
gospodari, cum au mai 
fost multe altele, ne 
asigură tovarășul Ion 
Trăilă. prim-vicepre- 
ședinte al comitetului 
executiv al Consiliului 
popular al sectorului 
1. Dimensiunile reale 
ale participării pot ti 
deduse din faptul că, 
de la începutul anu
lui și pină în prezent, 
s-au efectuat peste 
trei milioane de ore 
de muncă patriotică, 
materializate în ame
najări de noi spații 
verzi și terenuri de 
joacă- pentru copii, în
treținerea celor exis
tente. plantări de flori 
și arbori, acțiuni de 
curățenie si de recu
perare a materialelor 
refolosibile. în organi
zarea și buna desfășu
rare a unor asemenea 
acțiuni gospodărești 
de masă ne bizuim, 
desigur, pe autoritatea 
și exemplul personal 
al deputatilor sectoru
lui, 
cita, 
vență 
tate, 
eseu, 
de 
desfacere a utilajelor 
pentru industria chi
mică și rafinării. Au
rel Cristache. secreta
rul comitetului de 
partid d 
Gri vi ta, 
maistru 
„Gri viță 
baritonul 
nesian 
Română, 
comitete 
asociații 
active în circumscrip-

tiile electorale din 
cartierele Electronicii 
— Aviației, 1 Mai — 
Turda, Banu Man
ta — Nicolae Titu- 
lescu și altele. Cu 
sprijinul lor. un mare 
număr de cetățeni au 
participat, cu hărnicie 
și pricepere, la toate 
acțiunile. Anul trecut., 
valoarea muncii pa
triotice. pe locuitor, a 
fost de 4 800 de lei, 
sumă ce ne-am pro
pus să sporească la 
5 000 de lei in acest 
am.

Rezultatul acestor e- 
forturi conjugate este 
vizibil, atit pe marile 
artere ce traversează 
această parte a Bucu- 
reștiului. cît și pe 
foarte multe dintre

Largi acțiuni 
de muncă 
patriotică 

ale cetățenilor 
sectorului I 
al Capitalei

resc să dăm și noi o 
mină de ajutor. Nu 
este posibil să aștepți 
ca altcineva să vină 
să-ti planteze iarbă și 
flori sub balcon, să-ți 
curețe aleea pe care 
calci. Pe de altă par
te. avem si noi ambi
ția de a contribui, 
după puterile noastre, 
Ia acest vast si cu
prinzător proces de 
înnoire a Capitalei 
țării".

într-adevăr. este 
plăcut să străbați noile 
bulevarde, să le ad
miri arhitectura. Cel 
mai nou ansamblu ur
banistic din sector, 
cartierul Electronicii 
— Aviației, ilustrează 
cum nu se poate mai 
bine strădania edililor 
de a da vechilor car- 

o înfățișare 
înălțindu-le 

S-au 
noii e

Ilie TĂNĂSACHE 
Ion MARINESCU

(Continuare în pag. a III-a)

dintre care as 
pentru consec- 
și bune rezul- 

pe Ion Mate
director la Baza

aprovizionare și

străzile mai puțin cir
culate. Cum tot așa se 
cuvin menționate — 
pentru importanta e- 
conomică deosebită — 
cantitățile importante 
de materiale recupe- 

' rabile strinse de cetă
teni in acest semes
tru : peste 800 tone 
fier vechi. 30 tone 
metale neferoase. 50 
tone hirtie și altele, a 
căror valoare se ridi
că la peste 1.5 mili
oane lei.

Dacă cineva ar avea 
curiozitatea să-i în
trebe pe cetăteni ce-i 
determină să-si consa
cre . o părticică din 
timpul lor liber acti
vității gospodărești, 
răspunsul, deși for
mulat diferit, ar fi a- 
celași cu cel al șoferu
lui Dumitru Preotu, 
din bulevardul Bucu
reștii Noi nr. 58 : 
„Cum să stai cu bra
țele Încrucișate cind in 
jurul tău se ridică 
atitea edificii din ba
nii statului, inclusiv 
blocurile in care lo
cuim ? Apoi. în secto
rul nostru, acest an a 
adus finalizarea unor 
lucrări de-a dreptul 
grandioase : 
Victoriei . și 
au fost recent date in 
funcțiune, ele adău- 
gindu-se celui ce a în
locuit vechiul pod

casa jele 
Băneasa

și investește, in con
tinuare. sume impor
tante în transformarea 
și modernizarea Capi
talei noastre. Este fi-

e la I.R.A. Grant, o parte din
Ion Călin, noua albie a Dimbovi-
la I.U.C. tei trece de aseme-

roșie". și pe nea prin sectorul nos-
David Oha- tru. Statul a investit

de la Opera 
Avem multe 

de cetățeni și 
de locatari

tiare 
nouă, 
verticală, 
instalat (in 
Cuințe) 4 800 de 
milii, ' ’
în final, 
parlamentelor să _ 
jungă la 7 000. De alt
minteri. in acest tinăr 
si frumos cartier, ca 
și pe bulevardul 1 Mai. 
constructorii continuă 
să lucreze. Paralel cu 
sporirea numărului de 
locuințe moderne, con
fortabile. sporește și 
suprafața comercială. 
Pentru acest an sint 
prevăzute 38 de noi 
unități, cu o suprafa
ță de 12 000 mp. două 
noi piețe în cartierele 
Dorobanți — Floreasca 
și Electronicii — A- 
viației ; in același 
timp, se dă o nouă în
fățișare. prin lucrări 
de reparații, spatiilor 
comerciale și de pres
tări de servicii exis
tente. Peste 600 de a- 
semenea unități au fost 
supuse, in acest an. u- 
no.r temeinice reno
vări și modernizări. 
Lucrări importante au 
avut ca scop repara
rea covorului asfaltic 
de pe unele artere, 
plantarea a peste 5 300 
de arbori diferiți și 
extinderea spatiilor 
verzi cu încă 86 de 
hectare, ca si alte a- 
semenea acțiuni ceru
te de cetățeni in ca
drul „Tribunelor de
mocrației". in intîlni- 
rile deputatilor cu. a- 
legătorii. în scrisori și 
audiențe.

Prin eforturi conju
gate. depuse de consi
liul popular, ca și de 
către cetățeni, cu pri
lejul „duminicilor gos
podărești" (poate tot 
atit de bine li s-ar 
putea spune duminici 
ale hărniciei), secto
rul 1 al Capitalei își 
sporește, pe zi ce tre
ce, frumusețea, se în
scrie. tot mai viguros, 
in prefacerile înnoi
toare ce au cuprins 
Capitala,. ,

Colectivele de oameni ai muticii 
din industria județului Ptiahova ac
ționează pentru realizareța ritmică, 
la un nivel calitativ superior, a 
produselor și aplicarea ptogrameior 
de perfecționare a organizării și 
modernizare a proceselotr de pro
ducție. Ca urmare, un număr de 
35 de unități au raportat îndepli
nirea inainte de termen a planului 
la producția-marfă industrială, 
ceea ce se va concretiza in rea
lizarea. pină la sfirșitul acestei 
luni, a unei producții în. valoare de 
aproape 294 milioane lei. materia
lizată in obținerea unor însemnate 
cantități de cărbune, energie elec
trică, mașini și utilaje, țesături și 
altei e.

Printre unitățile care au rapor
tat acest succes se numără Com
binatul minier Ploiești. întreprin
derea „Electrocentrale" Brazi, sa
lina Slănic. întreprinderea de pos
tav Azuga. întreprinderea de repa
rații Ploiești, întreprinderea de 
fluide de foraj și operații speciale 
in petrol Ploiești. Stațiunea de cer
cetări pomicole și producție Măgu
rele.

De reținut este și. faptul că. in 
ultima perioadă, constructorii pra
hoveni au pus în funcțiune noi ca
pacități de producție, cum sint cele 
în care se vor realiza, anual. 20 000 
sape de 
comandă 
derea „1 
cărămizi 
derea de
8 000 tone vată și produse din vată 
la întreprinderea de .materiale izo
latoare Berceni. (Ion Marinescu).

TÎRGU MUREȘ : Produse 
în avans la export

indus» 
noastre electronice și elec- 

„Elec- 
prezintă cu rezultate deosebite in 
întrecerea socialistă. La una din 
realizările de seamă ale colective
lor de pe cele trei platforme ale 
unității s-a referit inginerul loan 
Toader, președintele consiliului 
oamenilor muncii, care ne-a spus :

— Lucrătorii de la „Electnbmu- 
reș" raportează că. prin moderniza
rea proceselor de producție, crearea 
unor ateliere și linii tehnologice 
specializate in producția de "export 
și realizarea, pe această bază, a 
unor produse de Înaltă calitate. în 
perioada care a trecut din acest 
an. au depășit planul cu peste 2 
milioane lei față de graficele „la 
zi". S-au creat astfel condiții ca 
planul la export pe primul semes
tru din acest an să fie realizat 
înainte de termen, urmînd ca, pină 
la 30 iunie, colectivul nostru să li
vreze in plus fată de prevederi 
conductori electrici izolați, cabla
je auto, cordoane electrice spirala
te și produse electrocalorice. 
(Gheorghe Giurgiu).

TURȚ : Record mineresc

Rodlca ȘERBAN

Duminică, pe bulevardul 1 Mai din Capitală E. Dichiseam!

$ f- X- V ‘

Orizontul minus 300 — exploata
rea minieră Turț, Sațiu Mare. în 
acest loc. minerii lucrează de zor 
in ultima vreme la deschiderea 
frontului pentru noile rezerve de 
minereu. După ce în luna trecută 
s-a realizat o înaintare de 94 me
tri (veritabil record pe Centrala 
minelor Baia Mare, ca și compa
rativ cu propriile realizări anteri
oare, cind se înainta lunar doar 
cu 52 metri), colectivul exploatării 
a devenit autorul unei noi perfor
mante, obținind un plus de extrac
ție de 200 tone -peste planul zilei. 
„Secretul" ? Ni I-a împărtășit, pe 
scurt inginerul-șef al unității, 
Luca Ștefănoiu — buna organizare 
a muncii, prin care se atinge o 
productivitate mult mai ridicată 
decît cea de mai înainte. înaintarea 
in acest ritm face posibil ca lucră
rile integrale de deschidere a ori
zontului să se realizeze cu cinci 
luni inainte de termen. (Octav 
Grumeza).

PITEȘTI : Realizare tehnică 
de prestigiu

în cadrul acțiunii de moderniza
re a proceselor de fabricație ce 
se desfășoară la cunoscuta între
prindere de autoturisme din Pi
tești a fost realizată și a început 
sa producă prima linie automata 
i transfer pentru confecționarea 
cămășilor și cilindrilor autoturis
melor „Dacia". Inginerul Nicolae 
Frîncu, directorul Fabricii de mo
are din întreprindere, sublinia 

că, prin automatizarea fluxului de 
fabricare a acestor repere, produc
tivitatea muncii se dublează, asi- 
gurîndu-se, totodată, o calitate 
constant superioară la produsele 
amintite. Alte 6 linii de transfer 
sint gata să-și înceapă producția. 
(Gheorghe Cirstea).

*
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;IT DE PROMPTĂ Șl DE EFICIENTĂ 
ESTE INTERVENȚIA CENTRALEI?

Un răspuns frumos, 
prin fapte

Investigînd în continuare modul în 
care funcționează relația centrală-în- 
treprindere — calificată de unul din 
participanta la dezbaterea noastră 
drept „relația perfecționării activi
tății de conducere economică" — am 
adresat citeva întrebări pe această 
temă tovarășilor Nicolae Gavrilă, se
cretarul comitetului de partid, pre
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea de aparataje 
și motoare electrice, și loan Tamaș, 
secretarul comitetului de partid și 
președinte al consiliului oamenilor 
muncii de la Combinatul de prelu
crare a lemnului — ambele unități 
din municipiul Sfintu Gheorghe.

Mai întii întrebările :
1. Care este situația îndeplinirii 

planului pe 5 luni din acest an ?
2. Cum, cit și 

la care din pro
blemele cu care 
vă confruntați 
v-a ajutat cen
trala ?

3. Conlucrează 
centrala cu se
cretarul comite
tului de partid, 
președinte al
consiliului oamenilor muncii în so
luționarea unor probleme importan
te ? Cum, în ce lei ?

Și acum, iată răspunsurile pri
mite :

I. Nicolae Gavrilă : „în pofida 
greutăților pe care întreprinderea 
noastră le-a intimpinat la începutul 
anului, datorate timpului nefavorabil 
ce a cauzat furnizarea neritmică a 
energiei electrice, in urma eforturi
lor depuse de întregul colectiv de 
muncă, restantele înregistrate in pe
rioada amintită sint pe cale de a fi 
recuperate, existând toate condițiile 
ca la sfirșitul semestrului I sarci
nile aferente acestei perioade să fie 
realizate și chiar depășite. Mai este 
a treia lună consecutivă în care ne 
realizăm planul la principalii indi
catori și recuperăm din restantele 
primelor două luni. Astfel, la pro- 
ductia-marfă pe perioada 1 ianuarie 
— 31 mai ne apropiem de sarcinile 
stabilite prin plan, ia producția fi
zică la fel, avînd unele sortimente 
unde cifrele planificate sint chiar 
depășite. Producția destinată expor
tului a fost realizată in proporție de 
107,7 la sută, In condițiile reducerii 
permanente a cheltuielilor materiale 
și ridicării productivității muncii".

loan Tamaș : „In perioada celor 
cinci luni ale anului, combinatul 
pentru prelucrarea lemnului se pre
zintă cu rezultate total necorespun
zătoare, fapt ce trebuie să pună pe 
ginduri atît conducerea unității noas
tre, cit și forul tutelar — Centrala 
de prelucrare a lemnului București — 
Pipera. în perioada 1 ianuarie — 31 
nai, producția fizică a fost realizată 
.loar in proporție de 70,3 la sută, 
nregistrindu-se restanțe de peste 52 

de milioane lei la mobilă și 123,5 
nii metri pătrați la plăci din așchii 
ie lemn. Aceeași situație se înre
gistrează și la productia-marfă. in
dicator la care planul a fost realizat 
loar în proporție de 83 la suță. P^o-, 
luctixitatea muncii se situează cit '
6,3 procente sub nivelul planificat 
îi a scăzut cu 21 la Sută față de: 
tceeași perioadă â anului trecutâ Arii 
ucrat mai scump ca anul trecut, 
a fiecare 1 000 lei producție-marfă 
îheltuielile fiind mai mari cu 35,6 
ei, in condițiile depășirii consumu- 
■ilor normate la combustibil con- 
zențional cu 490 de tone. Nici la 
ndicatorul producție destinată ex- 
jortului situația nu este mai bună".

2. Nicolae Gavrilă : „Aș incepe cu 
i treia întrebare, și anume : la care 
lin problemele ivite ne-a ajutat Cen- 
rala industriei electrotehnice din 
Iraiova. de care aparține intreprin- 
lerea noastră? înainte de toate ne-a 
ijutat prin implicarea directă și ne- 
nijlocită în solutionarea probleme- 
or aprovizionării tehnico-materiale. 
'rimestru de trimestru ni s-au asi
gurat materialele, in special cele di- 
ijate, pină la nivelul cotelor stabi- 
ite. Astfel am răspuns și la între- 
>area cum ne ajută centrala, la care 
,ș mai adăuga faptul că lunar un 
eprezentant al acesteia participă la 
edințele noastre de comandament, 
oluționind împreună cu noi toate 
iroblemele cu care ne confruntăm, 
lonlucrăm cu centrala și in stabi- 
irea sarcinilor de plan în funcție de 
apacitatea de producție a intreprin- 
lerii noastre, modernizarea proce- 
ului de producție, reînnoirea pro- 
luselor, plasarea și valorificarea 
or".
loan Tamaș : „Nu aș dori să fiu 

nțeles greșit de conducerea Centra- 
ei de prelucrare a lemnului de la 
lucurești — Pipera. Sintem con- 
tienți că multe din deficiențele apă- 
ute în activitatea noastră din prima 
tarte a anului aparțin și colectivului 
iostru de muncă. Nu sintem adepții 
mei tutelări mărunte din partea 
entralei. dar nu putem fi de acord 
u faptul ca organul nostru coor- 
lonator să nu poarte nici o răspun- 
ere pentru rezultatele de-a dreptul 
larmante pe care le-am arătat mai 
us. Au trecut cinci luni și ceva 
lin acest an. Lună de lună am în- 
heiat activitatea productivă cu re- 
ultate din ce in ce mai slabe. însuși 
lirectorul general al centralei răs

punde de activitatea C.P.L. Sfintu 
Gheorghe, și totuși la organul nos
tru tutelar încă nu s-a tras sem
nalul de alarmă. Pină acum, pe 
mine, in calitate de președinte al 
C.O.M., nimeni de la centrală nu 
m-a întrebat : „Dumneata, ce pă
rere ai, ce putem face ca să ieșim 
din impas ?“.

Principalele probleme cu care ne 
confruntăm sînt legate de aprovizio
narea tehnico-materială. Nu spun că 
ele sînt ,ușor de rezolvat, dar nici 
că acestea sînt insolubile. Trebuie 
mai multă implicare din partea tu
turor factorilor de răspundere. Aș 
da un exemplu — cel al asigurării 
lacului mat pe care il produc între
prinderile „Azur" din Timișoara și 
„Policolor" din București și care 

au serioase restante în aproviziona
rea noastră. Nu putem nici noi și 
nici centrala să asigurăm lacul mat 
pină la nivelul cotelor necesare, fapt 
ce cauzează stocarea unor produse 
nefinisate, îngustarea unor locuri de 
muncă și alte neajunsuri cu conse
cințe grave asupra producției, ceea 
ce se repercutează și asupra retribu
ției oamenilor. O fi această problemă 
greu de rezolvat, dar întrebăm : cen
trala nu cunoaște cel puțin cu □ 
lună înainte că vor fi unele proble
me cu lacurile mate și să dirijeze 
finisarea producției întreprinderilor 
din subordine ce dispun de mate
riale ? Alt exemplu : La înce
putul lunii iunie am înaintat cen
tralei o listă ce cuprinde 21 de ma
teriale absolut necesare bunei des
fășurări a procesului de producție. 
Centrala ne-a promis că va face tot

Așadar, două răspunsuri paralele înfățișînd atît rezultatele bune ce 
pot fi obținute atunci cînd centrala industriață se implică direct in 
rezolvarea problemelor cu care se confruntă întreprinderea, cit și opusul 
acestei situații. Două răspunsuri paralele, pline de învățăminte, care il 
solicită în mod obligatoriu și pe cel de-al treilea — cel al Centralei pen
tru prelucrarea lemnului București — Pipera.

Constantin TIMARU

FURAJE ÎNDESTULĂTOARE Ș/ DE BUNĂ CAUȚAȚE

-LA BAZA PRODUCȚIILOR MARI IN ZOOTEHNIE!
cluj ; Cîmpul plin — fînarele la fel!

Datorită măsurilor luate in acegj^ 
an privind îmbunătățirea bazei fu
rajere. există posibilități" ca unită*"' 
tile agricole si gospodăriile popu
lației din județul Cluj Să siringă șr" 
să depoziteze cantități mai mari de 
fin și de alte furaje necesare ani
malelor in sezonul rece al anului. 
Pe ansamblul întreprinderilor a- 
gricole de stat sint cultivate 1 330 
hectare cu trifoliene, 313 hectare cu 
alte culturi perene și dispun de 3 710 
hectare de finețe naturale. Supra
fețe Însemnate sint ocupate cu sfe
clă furajeră, porumb pentru siloz și 
alte culturi. Majoritatea plantelor fu
rajere au fost amplasate prin asola- 
mentele stabilite in apropierea fer
melor zootehnice, pentru a se evita 
transportul acestora de la mari dis
tanțe și a se reduce astfel cheltuie
lile de producție, ca, de exemplu, la 
întreprinderile agricole de stat Po
iana, Mihai Viteazul, Apahida. Gher
la și altele.

Edificatoare sînt și preocupările u- 
nor cooperative agricole care dispun 
de efective mari de animale, cum 
sint cele din consiliile agroindustriale 
Cimpia Turzii. Mihai Viteazul, Tur
da, care au insămintat suprafețe în
semnate cu lucerna folosind sămință 
asigurată din loturi semincere pro
prii. La cooperativa agricolă Lun- 
cani, de exemplu, se cultivă 75 hec
tare cu lucerna, ceea ce face ca tri— 
folienele să reprezinte, în acest an, 
peste 60 la sută din terenurile cul
tivate cu plante furajere. Suprafe
țele cu trifoliene au sporit in acest 
an și in cooperativele agricole _Vi- 
ișoara, Cimpia Turzii. Luna. Călă
rași, Mihai Viteazul, Plăiești, la A- 
sociația economică intcrcooperatistă 
Mihai Viteazul.

Acum se desfășoară în ritm intens 
cositul și depozitarea finului, pre
cum și a suculentelor. Bunii gospo
dari urmăresc cu grijă ca in depo
zitele fermelor zootehnice să se 
stringă de pe acum cit mai multe 
nutrețuri. Astfel, s-au cosit trifolie- 
nele de pe toate cele 8 762 ha culti
vate în județ. Este pe terminate și 
prima coasă pe terenurile cultivate 
cu perene. în mai multe consilii a- 
groindustriale s-a trecut la cositul 
tinetelor naturale, realizindu-se din 
48 230 hectare aproape 9 000 hectare.

ce-i stă în putință să ne asigure 9 
sortimente. Promisiunile insă nu sint 
suficiente pentru realizarea indica
torilor de plan".

3. Nicolae Gavrilă : „Putem afirma 
că Centrala industriei electrotehnice 
din Craiova, prin stilul dinamic de 
muncă pe care-1 promovează, prin 
atragerea tuturor factorilor de răs
pundere — și în primul rind a pre
ședintelui C.O.M. — se implică di
rect in soluționarea problemelor pro
ducției. Sîntem convinși că rezulta
tele bune din anii trecuți și cele din 
prima parte a anului în curs se da
torează și hurtelor relații de cola
borare dintre centrală și întreprin
dere, informării prompte a președin
telui C.O.M. cu toate problemele de 
ordin tehnic, economic, organizatoric 

etc. și implica
rea lui In solu
ționarea aces
tora".

Ioan Tamaș : 
„Răspund direct 
la întrebare. Aflu 
despre măsurile 
ce se stabilesc 
la centrală prin 
intermediul di

rectorului. Cel puțin eu, in ca
litate de președinte al C.O.M., 
nu sînt solicitat de centrală pentru 
rezolvarea unor probleme ale pro
ducției. Așa cum aminteam mai 
înainte, stilul de muncă deficitar, în 
deplină contradicție cu realitățile 
din producție, denotă delăsare și in
diferență din partea centralei, care 
nici pe departe nu se simte răspun
zătoare pentru rezultatele necores
punzătoare ale întreprinderii noas
tre. Cum este admis ca, după 5 luni 
de nerealizare consecutivă a prin
cipalilor indicatori de plan de către 
întreprinderea noastră, centrala, or
ganul ei de conducere colectivă să 
nu analizeze la fața locului cauzele 
situației în care ne aflăm și să nu 
găsească, împreună cu noi, soluțiile 
pentru eliminarea multiplelor defi
ciente din activitatea noastră ?“.

-JîflORJWtivele agricole dispun, .prin 
secțiile de mecanizare a- agriculturii,; 

ț 'formații specializate pentru re- 
.taolțareăfinului și de iÎ4 forma.ți;L 
: 'ăpScfalftafte pentru însilozarea fura
jelor. Utilizate rațional, aceste for
mații pot recolta furajele în termene 
scurte. De altfel, pină în ziua de 18 
iunie prima coasă la finețele natu
rale s-a făcut pe 14 680 hectare din 
cele 48 230 hectare. Totodată, se lu
crează la transportul și depozitarea 
finului. Mai mult de 20 150 tone din 
cele 76 000 tone planificate să fie de
pozitate pină la sfirșitul acestei luni 
au fost deja clădite în fînare. în 
unitățile agricole .unde brazdele au 
fost întoarse la timp. unde s-a or
ganizat bine transportul și depozita
rea au rezultat cantități apreciabile 
de fin.

Experiența a numeroase unități a- 
gricole a demonstrat ce mare în
semnătate are pentru sporirea pro
ducției zootehnice asigurarea unor 
furaje de bună calitate. Astfel, co
operativa agricolă „înfrățirea", pre
cum și cele din localitățile Gilău, 
Coruș, Cătina, Huedin, Luna, care își 
asigură an de an furajele necesare

Recoltarea furajelor la I.A.S. Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea

Centrala electrică de termoficare „Progresul" din București. Aspect din 
camera de comandă

Foto : S. Cristian

pentru perioada de stabulatie. obțin 
producții mari de lapte și carne. 
C.A.P. „înfrățirea", de exemplu, a 
depășit,, cu 430 ^hectolitri planul la. . 
producția, mațfă pe cinci luni. Stat 
rezultețe care trebuie să determine 
coriâif&driie celorlalte unități agricole 
din județ să urmeze asemenea exem-

giurgiu : Lucerna -
Urmărind sporirea producției 

zootehnice, la indicația Comitetului 
județean de partid Giurgiu, orga
nele de specialitate din județ au 
luat un sir de măsuri în vederea 
extinderii in cultură a lucernei. Ca 
urmare. în acest an. de exemplu, lu
cerna recoltabilă ocupă peste 9 500 
hectare. Trebuie menționat că. dato
rită condițiilor agroclimatice favora
bile din această primăvară, culturile 
de lucerna s-au dezvoltat foarte 
bine. Ca atare, chiar din prima coa
să s-au obținut, în medie, 2 400 kg 
fin la hectar. Pe ansamblul jude
țului au fost depozitate sub formă 
de fîn 21 700 tone. Cele mai bune 
rezultate s-au obtinut în cooperati
vele agricole din Slobozia. Oinacu, 
Izvoarele. Letca Nouă. Singureni, 
Bucsani ș.a.. unde lucrările de re

ple. îndeosebi se cere acest lucru în 
consiliile agroindustriale Huedin, 
Iclod, Țaga, unde pe alocuri, in aș
teptarea-cosașilor, iarba a început să. 
îmbățrirteăscă. wta:.-

izbiți .wi»
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în centrul atenției
coltare si depozitare a finului de 
lucernă au fost încheiate.

De la tovarășul Alexandru Epin- 
geac. director cu producția zootehni
că Ia direcția agricolă județeană, am 
reținut că, deocamdată, la conserva
rea finului se folosesc tehnicile cu
noscute. De la coasa a doua se va 
trece la balotarea lucernei prin fo
losirea unui adaos de uree. în acest 
scop, in prezent - se fac pregătiri 
pentru ca la presele de balotat să se 
monteze cite un dozator de uree. 
Procedeul prin adaos de uree asi
gură o conservare foarte bună a ca
lităților nutritive ale finului de lu
cerna și. totodată, o fertilizare par
țială a solului.

Despre importanta acordată lucer
nei ne-a vorbit și Alexandru Ancu, 
președintele cooperativei agricole din 
comuna Slobozia* în această unitate, 
tot finul de lucernă rezultat din 
prima coasă se află în baza furaje
ră si se fac pregătiri pentru execu
tarea celei de-a doua coase. Pentru 
a evita fenomenul de scuturare a 
frunzelor si pentru a obține un fin 
de calitate bună, recoltarea si depo
zitarea se făc numai dimineața între 
orele 5 și 10 sau seara, cînd lucer
na are rouă pe ea.

în alte unități agricole, deși se 
cunosc avantajele finului de lucernă, 
cit si cele mai bune metode de con
servare. se neglijează lucrările de 
recoltare si depozitare. In consiliul 
agroindustrial Bolintin. o parte din 
finul de lucernă s-a scuturat. De ase
menea, în unele unități agricole din 
consiliul agroindustrial Hotarele. în
semnate cantități de lucernă din 
prima coasă au stat zile la rind in 
brazde, fără să fie întoarse spre a 
se usca si astfel să poată fi depo
zitate repede.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

Cu patru luni in urmă (vezi „Scîn- 
teia" nr. 13 839), in urma adunării 
generale de dane de seamă si ale
geri ce a avut loc la nivelul orga
nizației de partid nr. 36 din cadrul 
Fabricii de locomotive a întreprin
derii ..Electroputere" Craiova, auto
rii rîndurilor de fa,tă se întrebau si 
întrebau cum a fost posibil ca în- 
tr-o astfel de uzină, autentică cita
delă a spiritului revoluționar, dez
baterile din cadrul unei adunări ge
nerale să fie lipsite tocmai de acest 
spirit revoluționar, problemele, abor
date să fie marginale, intervențiile 
— puține și oarecum conventionale. 
Și. totuși, constatam atunci, realita
tea demonstra că sint destule pro
bleme importante care frămintă co
lectivul. iar unele dintre ele — poa
te cea mai importantă — s-au și fă
cut auzite, sub formă de întrebări. 
Comunistul Firu Tocae se intreba 
și-și intreba tovarășii cine va prelua 
ștafeta muncii in secția de producție 
unde-și desfășoară ei activitatea 
(construcții metalice). Colectivul, 
format in bună parte din muncitori 
în prag de pensionare, nu și-a asi
gurat din vreme schimbul de miine, 
n-a adus in suficientă măsură, sau 
n-a legat în suficientă măsură tinerii 
de acest colt al marii uzine cra- 
iovene. Intervenind în cadrul dez
baterii, secretarul organizației 
U.T.C.. comunistul Mihai Vilcea, a 
accentuat și el faptul că tinerii — 
puținii care s-au perindat prin sec
ția respectivă — n-au fost în aten
ția colectivului în ce privește inte
grarea lor profesională. Problema ni 
s-a părut dintre cele mai serioase și 
este lesne de în
țeles de ce. după 
numai citeva luni 
de la publicarea 
în ziar a artico
lului. iată-ne din 
nou în întreprin
derea „Electropu- 
tere“-Craiova si, 
din nou. în mij
locul comuniști
lor de la organi
zația nr. 36.

— Vă oare rău 
că ati adus în discuție, atunci. în 
adunarea generală de dare de sea
mă si alegeri, spinoasa problemă a 
schimbului de miine ? — l-am abor
dat pe comunistul Firu Tocae.

— Dimpotrivă ! Am ridicat această 
problemă, atunci, tocmai pentru 
că-mi puneam speranța în faptul că 
biroul nou ales o va trata cu toată 
seriozitatea. Nu era o problemă a 
mea, personală, nici a vreunui alt 
comunist din organizație, ci a între
gului colectiv. Știți, la noi. în sec
ție. se execută corpul metalic al lo
comotivei, adică tot ceea ce se vede. 
Nu e treabă ușoară. Trebuie timp 
pentru muncitorul tinăr pină de
prinde toate secretele meseriei. Și 
dacă cei ce stăpînesc aceste secreta 
ies la pensie cu ele cu tot. ce s-ar 
alege de locomotiva de miine ? Cum 
ar arăta ea ? V-am spus că e lucru 
serios !

— Și care este, acum, situația ?
— Cu totul alta. Viitorul •— asigu

rat ! Avem tineri, ne ocupăm de ei, 
ne bucurăm de rapiditatea cu care 
s-au adaptat la munca, la viata sec
ției... ■ '

Nfe fexplieă secretarul comitetului 
de 'partid al fabricii de 'locomotive, 
tovărășii! Stelian Stegaru î

— întreprinderea „Electroputere" a 
primit, intre timp, un nou eșalon de 
tineri absolvenți ai școlii profesio
nale de pe platformă. Din 53 de ti
neri, jumătate au fost repartizați în 
secția de construcții metalice. Tine
rii aceștia au venit la noi în luna 
martie. Ei, bine, nici unul dintre ei 
nu și-a manifestat, intre timp, do
rința să plece în altă secție, toți sînt 
mulțumiți de locul de muncă, de fe
lul cum i-au primit si-i înconjoară 
tovarășii de muncă. încă de la bun 
început, noi. comuniștii, am căutat 
să nu se repete greșelile de pină 
acum. Le-am asigurat tinerilor con
diții corespunzătoare, «i-am reparti
zat pe fiecare pe lingă un comunist 
al organizației, de la care să învețe 
nu numai pentru profesie, ci și pen
tru viată. S-a discutat cu fiecare tî- 
năr în parte, le-am asigurat cazare 
și masă la cantină din prima zi. știut 
fiind că, pină la prima retribuție, 
majoritatea tinerilor se descurcă mai 
greu. Conducerea întreprinderii a 
organizat citeva întîlniri cu noii an
gajați. le-a vorbit acestora despre 
ceea ce reprezintă „Electroputere" în 
industria românească, despre țările 
în care sînt solicitate și ajung pro
dusele noastre, le-am trezit tinerilor 
sentimentul importantei misiunii lor. 
Sint copii extraordinar de buni și 
fabrica noastră ă întinerit prin pre
zența lor, nu numai ca medie de 
virstă în hîrtii, să știți, ci la modul 
foarte concret. Atmosfera de lucru, 
discuțiile, relațiile interumane au un 
plus de căldură și de tinerețe.

— Infuzia de tinerețe de care a 
beneficiat secția noastră — sublinia 
secretarul organizației de partid nr. 
36, tovarășul Nicolae Partenie — a 
adus un suflu nou, puternic în viața 
colectivului. Practic, venirea acestor 
forțe tinere in mijlocul nostru, care 
a coincis fericit cu începuturile acti
vității biroului organizației de bază 
nou ales (și format, in cea mai mare 
parte, din comuniști tineri, unii chiar 
de virstă utecistă) a marcat un mo
ment de cotitură. Muncitorii mai 
vîrstnici, cu state de vechime în sec

ție, și-au descoperit vocația de das
căli, de sfătuitori. Pe de altă parte, 
au înțeles eficiența discuțiilor des
chise, a problemelor atacate frontal, 
fără menajamente și ocolișuri, in a- 
dunările de partid. Și, contaminați 
parcă de tinerețea din jur. au de
monstrat că pot și vor cu tot dina
dinsul să facă din adunările genera
le adevărate tribune ale opiniei co
muniste, revoluționare.

Concret, tovarășul Nicolae Parte
nie ne-a arătat cum, în adunările de 
partid ce au avut loc de la alegeri 
pină în prezent, comuniștii au ridi
cat importante probleme vizînd bu
nul mers al activității în cadrul sec
ției. economisirea materiilor prime, 
materialelor și energiei electrice, a- 
plicarea unor soluții tehnice cu e- 
fecte imediate in creșterea producti
vității muncii, a ridicării calității 
produselor, în diminuarea cheltuie
lilor materiale ș.a.

Astfel, in adunarea generală din 7 
martie, care a dezbătut probleme le
gate de materializarea sarcinilor da 
plan la toți indicatorii, au luat cu- 
vintul, formulind propuneri concre
te, numeroși comuniști din cadrul 
organizației ; dintre propunerile for
mulate, cele mai valoroase au fost 
însușite pe loc, s-au trasat sarcini 
(legate de materializarea grabnică a 
acestora) unor comuniști ai organi
zației, s-au fixat termene ; ca urma
re, ca să dăm un singur exemplu, la 
propunerea teglorului Dumitru Săn- 
dulescu privind croirea subansam-
blelor pe bază de plan încredințat 
direct colectivului, și nu prin note 
succesive, incă din prima lună care 

a urmat de la a- 
doptarea , propu
nerii s-au econo
misit cam 2 tone 
de metal. Cum ? 
Simplu : avînd
imaginea întregii 
game de tipodi- 
mensiuni. munci
torii au croit sub- 
ensamblele mici 
din resturi de ta
blă căzute de la 
cele mai mari.

Altcineva atrăgea atenția. în a- 
ceeasi adunare, că se face ri
sipă de electrozi si că. prin 
dotarea sudorilor cu niște banale 
cutii in care să păstreze capetele 
(așa cum gospodina păstrează papio
ta de ață și după ce a cusut o dată 
din ea !) s-ar elimina calea de risi
pă ; in 2—3 zile, propunerea s-a ma
terializat. Lunar, de atunci, se eco
nomisesc circa 100 kg de electrozi.

Adunarea generală din 3 aprilie a 
dezbătut probleme privind calitatea 
producției, necesitatea ridicării con
tinue a nivelului tehnic al acestora ; 
din nou, comuniștii, propun lucruri 
deosebit de importante, din nou cele 
mai bune propuneri trec rapid in 
tezaurul colectivului, din nou sînt 
numiți oameni care să răspundă de 
materializarea propunerilor, se fi
xează termene.

La fel, adunarea din 12 mai. deși 
avea ca temă discutarea concluziilor 
desprinse din discuțiile individuale 
(organizația nr. 36 a încheiat prima, 
la nivel de întreprindere, discuțiile 
individuale, și în ideea de a dina
miza prin aplicarea concluziilor 
desprinse dîn consultarea directă, 
individuală a comuniștilor — stilul 
de muncă) a înregistrat, din nou, 
intervenții salutare privind bunul 
mers al întregii activități. Propu
neri formulate de comuniști în ca
drul discuțiilor individuale au fost 
puse în discuția adunării generale și 
validate ca propuneri, incluse în 
planul de măsuri, deci, din acest mo
ment, au devenit sarcini concrete, cu 
termene de materializare, cu oameni 
desemnați anume pentru urmărirea 
îndeplinirii lor.

— Din cei 26 de tineri care au ve
nit în organizația noastră — spunea 
comunistul Mihai Vilcea, secretarul 
organizației U.T.C.. nici unul n-ar 
mai pleca în altă secție a uzi
nei ; fiecare se simte „acasă", fie
care se simte părtaș la viața colec
tivului. Și viața colectivului e mai 
dinamică, are, în sfîrșit, acel puls 
tineresc care înseamnă climatul ideal 
de muncă.

— Nu întâmplător poate — inter
venea directorul fabricii de locomo
tive, comunistul Felix Căprariu, 
secția de construcții metalice este 
fruntașă în producție — locul I la 
nivel de fabrică ; fruntașul (la indi
vidual) Petre Armășanu (maistru) 
este pe locul I la nivel de fabrică 
și pe locul II la nivelul întreprinde
rii „Electroputere" ; atelierul condus 
de Ion Bădoi deține locul I la nivel 
de fabrică și locul II la nivel de în
treprindere ; la nivel de fabrică mai 
avem evidențiați, de asemenea, și 
alți muncitori și formații de lucru 
din secția de construcții metalice, 
între care și o formație compusă din 
tineri (uteciști și comuniști de virstă 
utecistă). Dar ceeă ce este mai im
portant, întreaga secție are planul 
îndeplinit la toți indicatorii, cu de
pășiri substanțiale la indicatorii de 
bază. Iată deci că se muncește, că 
se gîndește și se acționează gospo
dărește, că dintr-o secție de unde 
oamenii căutau să plece cit mai re
pede. construcțiile metalice, a deve
nit locul unde mulți ar vrea acum 
să lucreze.

Anica FLORESCU 
Nicolae BABAlAu 
corespondentul „Scînteii"

PROBLEMELE PLANULUI

Azi, despre Producția de motoare electrice
Urmare din pag. I)
■prese insă aici. In mod normal, în- 
r-o unitate cum este I.M.E.B., pro- 
ilată pe producția de motoare spe- 
iale, ar trebui ca fluxurile de fa
bricație să fie perfect puse la punct, 
ă se știe cînd incepe șl cind se 
ermină fabricația fiecărui motor în 
larte. Iată insă că la ora actuală 
turnai la secția a III-a se află în 
jeru peste 150 sortotipodimensiuni 
e motoare electrice.
— Intr-adevăr, cam multe — ne 

pune ing. Gheorghe Zamfir, șeful 
ecției. Situația este determinată de 
eajunsurile manifestate în aprovi- 
ionarea tehnico-materială. mai ales 
u tablă subțire și mijlocie de la 
lombinatul siderurgic Galați. In 
ceastă situație, începem un pro- 
us, dar constatăm că nu avem asi- 
urată baza materială pentru conti- 
uanea fabricației. în consecință, 
rebuie să oprim fabricația și să în

cepem producția altor motoare elec- 
trioe. La un moment dat observăm 
însă că nici acestea nu pot fi fina
lizate deoarece lipsesc alte materia
le. Ce să facem ? începem alte mo
toare, care de regulă nu sint cele 
mai urgente, dar care au pregătirea 
fabricației încheiată.

Există, fără îndoială, o serie de 
greutăți în asigurarea bazei mate
riale. Numai că, surprinzător, une
ori chiar unitățile beneficiare creea
ză greutăți in desfășurarea produc
ției de motoare electrice. Specialiștii 
de la intreprinderea „Aversa" din 
Capitală, de pildă, acuză adeseori 
lipsa motoarelor electrice. Se pierde 
insă din vedere faptul că o serie de 
piese turnate se realizează chiar la 
„Aversa". Or, iată că recent din- 
tr-un lot de piese turnate la „Aver
sa" și livrate la I.M.E.B. nu s-a pu
tut realiza nici un motor. Motivul ? 
Calitatea lor necorespunzătoare. Si
tuație care pune in evidență necesi

tatea de a se manifesta mai multă 
exigență in onorarea obligațiilor de 
cooperare interuzinală.

Se lucrează în avans 
pentru că... nu pot fi 
recuperate restanțele

Din moment ce înseși cadrele de 
conducere de la ÎNTREPRINDEREA 
DE TRANSFORMATOARE ȘI MO
TOARE ELECTRICE DIN FILIAȘI 
recunosc că în unitate se manifestă 
multe neajunsuri in organizarea 
muncii, că atît calificarea persona
lului muncitor, cit și disciplina în 
producție lasă de dorit, nu mai 
poate fi surprinzător faptul că in 
perioada care a trecut de la începu
tul anului planul Ia producția fizică 
nu a fost îndeplinit integral. Res
tanțele acumulate însumează nu mai 
puțin de 751 motoare electrice. Res
pectând adevărul, trebuie spus insă 

că Ia toate acestea se adaugă și o 
serie de neajunsuri în aproviziona
rea cu materiale.

— Deși am făcut deplasări frec
vente la mai toți furnizorii, la a- 
ceastă dată lipsesc unele materii 
prime de strictă necesitate — ne 
spune inginerul Eugen Ionescu, șe
ful biroului producție al întreprin
derii. Astfel, la data de 11 iunie în
treprinderea „Electrometal" Timi
șoara avea o restanță de 681 carcase, 
iar întreprinderea de pies'e turnate 
Băilești era datoare cu 407 carcase. 
Combinatul siderurgic Hunedoara 
are și el o restanță față de contract 
de 60 tone de oțel 0 100, iar între
prinderea de cabluri și materiale 
izolatoare București nu ne-a livrat 
o însemnată cantitate de materiale.

Cum se desfășoară în aceste con
diții producția ? Situația se repetă 
oarecum cu cea de la I.M.E.B. Ne- 
existînd carcasele pentru motoarele 
înscrise în programul de fabricație 
al primului trimestru s-a trecut. în

ÎN CONCLUZIE
La nivelul Centralei industriale' electrotehnice există o mare res

tanță la producția de motoare electrice. Sint motoare pe care le așteaptă 
minerii, energeticienii. chimiștii si petrochimiștii. Sint motoare care 
echipează instalații si utilaje din cele mai diferite domenii de activitate. 
Cauzele acestor rămineri in urmă, așa cum a reieșit și din sondajul 
efectuat in unele unități de profil, constau in principal in greutățile ma
nifestate in aprovizionarea cu unele materiale, in special table și con
ductori de cupru.

Nu este mai puțin adevărat insă că in majoritatea unităților produ
cătoare de motoare electrice se fac simțite și o serie de neajunsuri in 
propria activitate. Nu peste tot se acordă atenție organizării judicioase a 
producției. Sint incă multe abateri de la disciplina tehnologică. Nu întot
deauna se acordă atenția cuvenită ridicării nivelului de pregătire profe

sională a oamenilor. Pe lingă toate aceste neajunsuri se cuvine subliniat 
și un alt aspect. Nici centrala de resort, in calitatea sa de titular de 
plan, nu a rezolvat prompt și operativ problemele unităților din subor
dine. Lunar, la Craiova se ține un comandament la care participă cadre 
de conducere din toate întreprinderile de motoare din țară, în care se 
analizează problemele cele mai dificile care apar in realizarea producției 
de motoare. Firesc, eficiența acestor comandamente ar trebui să se vadă 
în creșterea producției de motoare. In realitate, se constată, insă, altceva : 
cresc restanțele. Motiv pentru care așteptăm un răspuns prompt, con
cret, prin fapte, din partea centralei de resort cu privire la acțiunile în
treprinse pentru îndeplinirea in bune condiții a planului de motoare 
electrice.

Grupaj realizat de Gheorghe IONIȚA

înțelegere cu beneficiarii (după cum 
afirmă Specialiștii din întreprindere) 
la execuția unui număr de motoare 
contractate pentru trimestrele III și 
IV. Motivele pentru care beneficia
rii au acceptat devansarea contrac

SEMNALE PE ADRESA...
...CENTRALEI INDUSTRIALE ELECTROTEHNICE DIN 

CRAIOVA, care, în calitate de titulară de plan, are 
obligația să se implice direct, cu mai multă prompti
tudine și eficiență in soluționarea problemelor din 
întreprinderile pe care le coordonează.

...COMBINATULUI SIDERURGIC GALAȚI, care tre
buie să livreze neîntârziat cantitatea contractată de 
tablă subțire și mijlocie întreprinderii de mașini elec
trice din București.

...ÎNTREPRINDERII DE CABLURI Șl MATERIALE IZO- 
LATOARE BUCUREȘTI, care n-a livrat materialele pre

văzute ferm in contract întreprinderii de transforma
toare și motoare electrice din Filiași.

...ÎNTREPRINDERII DE UTILAJE DE PRESARE-MATRI- 
ȚÂRE Șl FORJARE TIRGU JIU, care trebuie să livreze 
grabnic Întreprinderii de mașini electrice din Turnu 
Măgurele cele două prese de 250 t f.

...ÎNTREPRINDERII DE POMPE „AVERSA” DIN CA
PITALĂ care livrează semifabricate turnate cu defecte 
întreprinderii de mașini electrice București.

...ANTREPRIZEI DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE TE
LEORMAN, care avansează în ritm de melc cu lucră
rile de investiții de la întreprinderea de mașini elec
trice Turnu Măgurele.

telor diferă de Ia caz Ia caz. Cert 
este însă că de aici decurg două 
consecințe. Pe de o parte benefi
ciarii vor fi puși în situația să plă
tească penalizări pentru produsele 
finite ținute în stoc, iar furnizorul 

— întreprinderea din Filiași — con
sumă în aceste condiții materii pri
me care de fapt trebuiau folosite 
pentru producția cuprinsă în planul 
primului semestru. (Nicolae Bâbă- 
lău).
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

de participanții la adunarea festivă organizată cu prilejul 
Zilei Aviajiei Republicii Socialiste România

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România, 
Comandant suprem al forțelor armate,

La aniversarea Zilei Aviației Republicii Socialiste România, aviatorii pa
triei, pătrunși de cele mai înalte sentimente de fierbinte patriotism, de stimă 

, jși. recunoștință față de pilduitoarea dumneavoastră viață și strălucită acti
vitate revoluționară, dăruite generos împlinirii celor mai nobile idealuri de 

> libertate și demnitate socială și națională, ridicării patriei noastre pe culmile 
de lumină ale civilizației socialiste și comuniste, întăririi continue a capaci- 

. tații de apărare a țării, iși exprimă, din adincul inimilor, recunoștința lor 
fierbinte pentru grija statornică pe care o manifestați față de dezvoltarea și 
modernizarea aviației noastre, față de condițiile de muncă și viață ale tuturor 
celor ce slujesc aripile românești.

Sintem mindri că sărbătoarea aviatorilor României socialiste are Ioc, în 
acest an, în climatul de profundă angajare patriotică și revoluționara in care 
comuniștii, întregul nostru popor intimpină Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român și cea de-a 40-a aniversare a proclamării republicii cu re
zultate deosebite in toate domeniile de activitate, marcind prin aceasta noi 
pași in îndeplinirea hotăririlor istorice ale Congresului al XIII-lea al parti
dului, contribuind cu abnegație la amplificarea grandioaselor înfăptuiri ale 
celei mai glorioase epoci din întreaga existență multimilenară a patriei, arc 
de timp socialist pe care ii numim, cu legitimă mindrie patriotică, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Sub conducerea și îndrumarea dumneavoastră nemijlocită, în această 
etapă de înflorire multilaterală a patriei, aviația României socialiste, al cărei 
strălucit ctitor sînteți, a cunoscut profunde transformări revoluționare prin 
crparea și dezvoltarea producției proprii de aeronave, pregătirea și formarea 
piloților. inginerilor și tehnicienilor, demni continuatori ai glorioaselor tradiții 
ale aripilor românești.

Cu prilejul sărbătorii zilei lor, aviatorii patriei exprimă întreaga gratitu
dine tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al Comitetului Central' ai Partidului Comunist Ro
mân, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național 
al Științei și Invățămintului, eminentă personalitate politică și savant de 
renume mondial, pentru activitatea neobosită pusă în slujba științei și teh
nicii românești, pentru contribuția de înaltă competentă și răspundere co
munistă la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare cconomico- 
socială a patriei.

La tradiționala aniversare a aripilor românești, mobilizați de minunatul 
dumneavoastră exemplu de dăruire patriotică și revoluționară, exprimindu-ne 
încă o dată vibrantul și înălțătorul omagiu, sentimentele fierbinți de dragoste 
și recunoștință, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, pe bază principiilor și cerințelor doctrinei militare naționale, al cărei 
ilustru fondator sînteți, vom acționa cu toată fermitatea pentru aplicarea in 
viață a sarcinilor trasate de dumneavoastră in cuvîntarea la convocarca-bilanț 
a activului de bază de comandă și de partid din armată și prin Directiva 

. ȘKțvind pregătirea militară și politică a armatei in actualul cincinal, astfel 
incit să fim gata, in orice moment, să îndeplinim ireproșabil ordinele și misiu
nile primite pentru apărarea cu fermitate, impreună cu intreaga armată, eu 
întregul popor, a cuceririlor revoluționare, a independenței, suveranității și 
integrității teritoriale ale scumpei noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

★

Cu prilejul Zilei Aviației Repu
blicii Socialiste România, in unită
țile aviației militare și în aviația 
.civilă, la casele armatei și in între
prinderile și instituțiile cu profil 
aeronautic s-au desfășurat multiple 
activități politico-educative in cadrul 
cărora au fost evidențiate preocu
pările partidului și statului nostru 
pentru dezvoltarea continuă a avia
ției, rolul hotăritor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in crearea și dez-, 
voltarea viguroasă a aeronauticii 
moderne românești, realizările în
semnate cu care aceasta se prezintă 
-astăzi. De asemenea, au avut loc a- 
dunări festive în -care a fost expusă 
conferința „Republica Socialistă 
România — patria’ ' Ultot'"glOfftia'Se- 
tradiții aviatice".

Duminică dimineața au fost de
puse coroane și jerbe de flori la Mo
numentul Eroilor Aerului din Capi-

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEII"

Negrași 1 produce
Citeva comenzi scurte și zgomotul specific se face auzit din ce in ce 

mai puternic. Cu toții ne concentrăm privirea spre panoul unde aoele 
aparatelor de măsură și control inoep să se miște.

— Primii kilowați au fost pulsați in rețea, zice Vasile Petrițu, inginerul 
șef al Antreprizei de construcții industriale și montaj Prahova. Putem 
spune că cea de-a doua microhidrocentrală din bazinul riului Doftana, 
Negrași 1, produce.

Aflată pe afluentul cu același nume al»Doftanei, microhidrocentrală 
dispune de 4 grupuri energetice de cite 250 kW fiecare, cu o putere in
stalată de 1 MW. Este al doilea obiectiv intrat in exploatare in această 
zonă a județului, din cele 7 aflate in diferite stadii de execuție. Dintre 
ele, Negrași 2, de aceeași putere, este cea mai aproape de start. Clădirea 
microhidrooentralei a fost terminată, eforturile constructorilor și energe- 
ticlenilor îndreptindu-se acum spre montarea primelor două grupuri 
(turbină și generator). De reținut că riul Doftana. pus „la treabă" de 
energeticienii prahoveni’, va avea în final, prin obiectivele construite, 
o putere instalată de peste 12 MW. (Ioan Marinescu).

Expoziția „Organizare și modernizare"
La Timișoara și-a deschis por

țile expoziția „Organizare și mo
dernizare", rod al colaborării între 
Consiliul municipal de control 
muncitoresc al activității econo
mice și sociale și Cabinetul jude
țean de organizare economico-so
cială, care iși propune drept obiec
tiv generalizarea experienței pozi
tive acumulate in acest domeniu.

De pe panoul amplasat chiar la 
intrarea in expoziție am reținut 
că, in prima etapă a acțiunii de 
organizare și modernizare, în uni
tățile economice din municipiul 
Timișoara au fost aplicate 1 671 
măsuri, soldate cu obținerea unui 
spor de producție în valoare de 
1.6 miliarde lei, din care aproape 
400 milioane lei producție destina

De la începutul li
nului și pină in pre
zent, constructorii ară
deni au dat in folo
sință peste 500 apar
tamente, din care 100 
sint predate inainte 
de termenul planifi
cat. Zestrea edilitară 
a Aradului, ca și a 
tuturor localităților 
patriei, sporește ne
contenit. Numai in

O scrisoare de mulțumire
Pe adresa Între

prinderii de rețele e- 
lectrice din Sibiu a 
sosit o scrisoare. Adre
santul : Întreprinderea 
de fier Vlăhița, județul 
Harghita. „Referitor la 
Colaborarea noastră, 
pă mulțumim pentru 
efortul deosebit depus. 
Transformatorul de 
900 KVA, cu 10 trepte

înnoiri urbanistice
cartierele Aurel Vlai
cu și Micălaca, in ul
timii .ani au fost date 
spre folosință oameni
lor muncii peste 26 000 
apartamente not. mo
derne. După informa
țiile primite de la În
treprinderea antrepri
ză construcții-montai 
a județului, alte 300 
apartamente sint in 
fază de finisare, iar

de funcționare, care 
alimentează un cuptor 
de inducție avind ca
pacitatea de 3.5 tone, 
reparat de dumnea
voastră intr-un timp 
foarte scurt, funcțio
nează excelent și a- 
cum, la patru ani de 
la reparație." Sem
nează director A. Rusu 
și inginer-șef V. Bato.

★

tală, la monumentul lui Aurel Vlai- 
cu din comuna Bănești, județul Pra
hova, precum și la mormintele din 
București ale lui Aurel Vlaicu, Tra
ian Vuia, Gheorghe Bănciulescu și 
Henri Coandă.

La Comandamentul Aviației mili
tare a fost organizată o adunare fes
tivă la care au participat cadre mi
litare active și de rezervă, membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru a- 
pârarea patriei, personal muncitor 
civil din întreprinderi și unități de 
cercetare cu profil de aviație, alți 
invitați.

Participanții la adunarea festivă au 
adresat. într-o atmosferă de puter- 

■ - nieă angajare patriotică, o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. se- 

. cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandant su
prem al forțelor armate.

tă exportului, cu reducerea cu 
739 milioane lei a costurilor de 
producție. In cadrul expoziției vor 
fi organizate schimburi de expe
riență, simpozioane, mese rotunde, 
dezbateri, cu. participarea unor ca
dre de conducere, reprezentanți ai 
organizațiilor de partid, de sindi
cat și de tineret, membri ai comi
siilor de modernizare și ai comi
siilor inginerilor și tehnicienilor 
din unități economice, specialiști 
din cercetare, învățămînt și pro
ducție, în scopul intensificării pre
ocupărilor tuturor factorilor eu 
răspunderi'în acest domeniu pen
tru materializarea cu eficiență 
sporită a măsurilor prevăzute pen
tru etapa a doua a acțiunii de or
ganizare și modernizare. (Cezar 
Ioana).

peste 1 300 apartamen
te se află in diferite 
stadii de execuție. Și 
incă un fapt semnifi
cativ pentru ritmul 
înnoirilor: rețeaua co
mercială din noile car
tiere a sporit, in pe
rioada care a trecut 
din acest an, cu peste 
3 000 mp. (Tristan 
Mihuța).

Această corespon
dență. după cum ne 
mărturisește loan Flo
rian, secretarul comi
tetului de partid pe 
întreprinderea sibiană. 
este doar una din 
multele adresate de 
beneficiari colectivu
lui de muncă sibian. 
(Ion Onuc Nemeș).

Președintele R.D. Somalia a plecat spre patrie
După încheierea vizitei oficiale in 

tara noastră, in drum spre patrie, 
tovarășul Mohamed Siad Barre, se
cretar general al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, președintele 
Republicii Democratice Somalia, a 
făcut o vizită in județul Constanța 
și pe litoralul românesc al Mării 
Negre.

Tovarășul Mohamed Siad Barre, 
împreună cu persoanele oficiale care 
l-au însoțit, a vizitat. în zilele de 
18—20 iunie. Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră, portul Constanța și în
treprinderea de construcții navale, 
Institutul de cercetare și producție 
pentru creșterea ovinelor și caprine
lor Palas — Constanța, stațiunile tu
ristice de pe litoral.

Conducătorul partidului și statu
lui somalez a dat o deosebită apre
ciere realizărilor obținute in dezvol
tarea. pe multiple planuri, a județu
lui Constanța. O puternică impresie 
a făcut Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, operă monumentală, care 
ilustrează, in chip strălucit, forța și 
capacitatea creatoare ale poporului 
român, vocația sa constructivă.

Oaspetele a remarcat, de aseme
nea, grija deosebită pe care partidul

Exigențele pregătirii profesionale
(Urmare din pag. I)
insă lucrurile : una este exercitarea 
principială a exigenței creatoare de 
climat bun de lucru, și alta întro
narea unor relații aspre de muncă, 
de natură să „taie" dialogul con
structiv, modelator. Sint exact mo
tivațiile pentru care — cum aveam 
să aflăm în investigația noastră la 
uzina din Plopeni — s-a renunțat la 
serviciile unor maiștri după cum, 
pentru promovarea altora, care înde
plinesc condițiile legii pentru aceas
tă funcție, colectivele ■ respective 
s-au pronunțat și se pronunță favo
rabil, in unanimitate.

Un grup masiv de- întrebări-test 
in analiza-diagnostic efectuată s-a 
referit la diferite aspecte ale științei 
conducerii, de corectare a erorilor, 
de circulație a informației, de grijă 
și tact în înlăturarea atitudinilor 
negative ale unor subordonați, de 
organizare cu maxim randament, 
după principii moderne, a formații
lor de lucru, antrenarea potențialu
lui de gindire în procesul luării de
ciziilor etc. îmbucurător e că aici 
numărul celor cu răspunsuri corec
te este în creștere. Erorile în care 
se mai mențin încă destui indică 
necesitatea orientării programei de 
perfecționare a pregătirii maiștrilor 
în concordantă cu principalele atri
bute ale științei conducerii. Re
iese ca deosebit de imperativ 
apelul la acele tematici care să 
formeze și să promoveze stilul 
de muncă dinamic al maistru
lui cooperativ, deschis spre perma
nenta receptivitate și colaborare cu 
subordonații, apți pentru aprecierea 
propriului „drum critic" și capabili 
de corectarea erorilor. Răspunsurile 
primite conduc, in același timp, la 
necesitatea unui accent mai mare in 
pregătirea maiștrilor cu cele mai 
noi metode și tehnici de instruire a 
adulților.i ... înarmarea conducătorilor 
locurilor idei .muncă cu ...elementele 
esențiale de cunoașter&vsuiaplțțarș

ACTUAUTATEA SPORTIVĂ
LUNA CADOURILOR

GIMNASTICĂ : Nota 10 la sol 
pentru Aurelia Dobre

Reprezentanții clubului Dinamo 
București au repurtat victorii atit in 
turneul feminin, cit și în cel mascu
lin al DinamoViadei internaționale. 
Cu ocazia acestei competiții, s-a 
evidențiat în mod cu totul special tî- 
năra componentă a lotului nostru re
prezentativ, Aurelia Dobre, care a 
obținut note foarte mari, inclusiv de

RUGBI : în turneul final al cam
pionatului național : Dinamo — 
Steaua 0—9 și Știința Cemin Baia 
Mare — Grivița roșie 13—10.

VOLEI : Tragerea la sorti pentru 
turneele finale ale campionatelor eu
ropene (24 septembrie — 4 octom
brie) au plasat echipa noastră repre
zentativă masculină in grupa A 
(alături de formațiile U.R.S.S., Ita
liei, Iugoslaviei, Olandei și Franței), 
iar pe cea feminină in grupa B a 
turneului respectiv'(alături de echi
pele R.D. Germane. Bulgariei, Un
gariei. Franței și Belgiei).

FOTBAL : Azi vor avea loc me
ciurile semifinale ale „Cupei Româ
niei" : la stadionul „23 August" din 
Capitală, meciul Dinamo — Victoria; 
la Pitești. Steaua — F.C.M. Brașov. 
Partidele vor începe la ora 18.

Jocurile ultimei etape dip divi
zia A se vor desfășura joi, 25 iunie.

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20,35 Partid, popor, o unică voință.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 23 iunie, ora 20 — 26 iunie, 
ora 20. în țară: Vremea va fi în ge
neral instabila, cu cerul mai mult n ti
ros • in jumătatea de nord a țării și 
schimbătoare, cu cerul variabil, in 
celelalte regiuni. Se vor semnala pre
cipitații locale, sub formă de ploaie, 
care vor avea și caracter de averse, 
însoțite izolat de descărcări electrice 

SUCEAVA. în județ s-au desfă
șurat, timp de 12 zile, complexe 
manifestări politice; științifice și 
metodico-pedagogice. reunite sub 
genericul „Zilele scolii sucevene". 
Acestea au încheiat șirul acțiuni
lor de perfecționare politică și 
profesională a cadrelor didactice 
și au finalizat activitățile de cer
cetare si creație tdhnico-știintifică 
ale elevilor. între acțiunile organi
zate se detașează cele patru se
siuni . de referate si comunicări, 
deschiderea in centrele de comună 
si in școlile generale din orașe a 
unor expoziții de grafică și pictu

și statul nostru o acordă asigurării 
unor condiții cit mai bune de odih
nă și recreare oamenilor muncii ve- 
niți în vacanță pe țărmul Mării Ne
gre. creșterii continue a nivelului de 
viață, material și spiritual, al tutu
ror cetățenilor țării.

în cursul dimineții de duminică, 
tovarășul Mohamed Siad Barre, se
cretar general al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, președintele 
Republicii Democratice Somalia, a 
părăsit țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Mihail 
Kogălniceanu, tovarășul Mohamed 
Siad Barre a fost salutat de tova
rășii Gheorghe Rădulescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat. Ion Ceaușescu. mi
nistru secretar de stat, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, care l-a însoțit pe oas
pete în vizita sa în județul Con
stanta, Mihai Marina, prim-secretar 
al Comitetului județean Constanța 
al P.C.R.. președintele consiliului 
popular județean, de alte persoane 
oficiale.

(Agerpres)

corectă a principiilor pedagogiei 
adulțilot. utilizarea metodelor acti
ve. participative la cursuri etc. Sint, 
cum se poate observa cu ușurință, 
probleme care depășesc sferele de 
interes ale unei singure uzine. Ele 
se impun atenției peste tot unde se 
inițiază acțiuni de perfecționare a 
pregătirii maiștrilor, categorie de 
personal cu rol distinct în organi
zarea și conducerea formațiilor de 
lucru din fiecare unitate de pro
ducție.

Ajunși aici, să vedem și alte avan
taje de natură practică ale analizei- 
diagnostic întreprinse la uzina din 
Plopeni. în această , ordine de idei 
reținem de la secretarul comitetului 
de partid.

— Cercetarea, făcută cu mijloace 
moderne, științifice de investigare, 
a spus pe nume citeva adevăruri 
privind lacunele unor maiștri la ca
pitolul stăpînirii științei conducerii 
locului de muncă. Aveam nevoie de 
această „oglindă"...

— ...Pentru stabilirea profilului 
cursurilor de perfecționarea pregă
tirii cu această categorie de per
sonal ?

— în primul rînd. Ca să nu mai 
adaug că testările făcute cu acest 
prilej au și valoare de atestare pe 
post. în același timp, lucrurile bune 
■— și mai puțin bune — scoase la 
iveală în ce privește pregătirea mai
ștrilor au oferit consiliului oameni
lor muncii suficiente argumente 
pentru discuțiile pe care le avem 
obligatoriu cu maiștrii tineri, înainte 
de a li se încredința această răspun
dere. Se înțelege că și recomandări
le făcute sint la obiect, au șansa 
să prevină o realitate nedorită.

— Foarte concret despre organi
zarea cursurilor in lumina concluzii
lor formulate in analiza-diagnostic.

— Ele încep la 26 iulie, potrivit 
programului nostru. Investigația le-a 
devansat,, normal, din motive, de 
^utilitate , practică. La ora actuală 
sint întocmite tematicile. o parte 

două ori „10“ la sol. Talentata spor
tivă a clubului bucureștean. pe de
plin recuperată după accidentările 
din anul trecut, va fi o concurenta 
de mare valoare la viitoarele cam
pionate ale lumii (octombrie — 1987) 
în cadrul formației României, alături 
de Daniela Silivaș și celelalte colege 
laureate ale „europenelor" recente.

★
Din programul etapei : la Craiova, 
Universitatea — Steaua ; la Bucu
rești. Rapid — Dinamo.

Campionatul Spaniei a fost ciștigat 
de Real Madrid — 66 puncte (din 44 
meciuri, după noua formulă, cu un 
turneu, final al primelor șase echi
pe). Pe locul secund: F. C. Barcelona 
— 63 p.

ȘAH : După 11 runde. în turneul 
international feminin de șah de la 
Piotrkow Tribunalski (Polonia) con
duce Lidia Semenova (U.R.S.S.), cu 9 
puncte, urmată de Malgorzata Wiese 
(Polonia) — 7,5 puncte. Marina Po- 
gorevici (România) — 7 puncte. Ewa 
Kazmarek (Polonia). Brigitte Hof
mann (R.D. Germană) — cu cite 6,5 
puncte etc.

în runda a 11-a. Marina Pogorevici 
a invins-o pe Chao Lan. Cristina 
Bădulescu a pierdut la Lelciuk. Wie
se a ciștigat la Ialovet. iar Semeno
va a remizat cu Lechner.

Versuri patriotice, revoluționare 
(color)

20,45 înnoiri urbanistice. Reportaj (co
lor)

21,00 Arii, duete și coruri din opere 
(color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

în estul, nord-vestul și centrul țării, 
în aceste regiuni, izolat, cantitățile de 
apă pot depăși 15 litri pe metrul pă
trat in 24 de ore. în restul teritoriului 
se vor semnala averse izolate, îndeosebi 
după-amiaza. Vintul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 8 și 18 gra
de, iar cele maxime, în general, în
tre 20 și 28 grade. In București : Vre
mea va fi schimbătoare, cu cerul, va
riabil, favorabil averselor de ploaie, 
îndeosebi după-amiaza. Vintul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 11 și 15 gra
de, iar cele maxime între 24 și 27 
grade.

ră ale elevilor cu tema „Copilărie 
fericită", schimburile de experien
ță privind educarea materialist- 
știintifică si revolutionar-patrioti- 
că a elevilor. (Sava Bejinariu).

ALBA. în orașul Ocna Mureș 
a fost organizat un ansamblu de 
acțiuni cultural-artistice desfășu
rate la Casa orășenească de 
cultură, cluburile muncitorești ale 
Combinatului de produse sodi
ce și întreprinderii „Salina", in 
școli și instituții. Cu acest prilej, 
a avut loc cea de-a II-a ediție a 
concursului interjudetean de mu-

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale. Nicolae Giosan. a avut luni o 
întrevedere cu delegația Camerei 
Deputaților din Statele Unite Mexi
cane. condusă de Eliseo Rangel 
Gaspar, secretar al Comisiilor pen
tru justiție si redactare, care, la 
invitația M.A.N., face o vizită in tara 
noastră.

Evidențiindu-se aportul parlamen
telor si. parlamentarilor din cele 
două țări la dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-mexicane. s-a exprimat dorin
ța de a se spori contribuția acesto
ra la extinderea pe multiple planuri 
a colaborării bilaterale. A fost sub
liniată. totodată, necesitatea intensi
ficării conlucrării dintre parlamente, 
în cadrul Uniunii Interparlamentare, 
în vederea instaurării unui climat de 
pace si cooperare in lume.

A fost prezent Hector C. Manjar- 
rez. ambasadorul Mexicului la 
București.

Biroul Marii Adunări Naționale a • 
oferit un dineu in onoarea membri
lor delegației parlamentare mexi
cane.

(Agerpres)

din lecții. S-au conturat, de pildă, 
programe de specializare pentru 
maiștrii care lucrează la Întreținere 
și reparații, cu accentul necesar pe 
știința conducerii, a însușirii ele
mentelor de psihologie industrială. 
Avem programe adoptate pentru ca
tegoria de maiștri tineri, care nu 
au mai făcut pregătire in știința 
conducerii. Căutăm, de asemenea, 
modalitățile adecvate pentru ca fie
care maistru să fie astfel format 
încit la locul de muncă să fie și un 
instructor — conducător al forma
țiilor de muncă și un iscusit peda
gog, pe cît este cu putință. Ne fo
losim apoi de concluziile la care a 
ajuns studiul inițiat sub îndrumarea 
comitetului de partid și cu sprijinul 
consiliului oamenilor muncii și la 
încredințarea posturilor de maistru.

— Pe lingă discuțiile de care 
aminteați ?

— Da. De exemplu : nu cu multă 
vreme în urmă s-au scos la concurs 
trei asemenea posturi. S-au prezen
tat 15 candidați. Pe lingă examenul 
privind cunoștințele profesionale, ne 
care l-au susținut, potrivit condiții
lor legii, cabinetul de perfecționare 
profesională a întocmit si un test 
privind știința conducerii. Testul a 
primit și el o notă, s-a adunat cu 
cea obținută la examen și... șansele 
au suris celor care s-au dovedit 
pregătiți și la acest capitol.

— Cine are cunoștință de rezulta
tele analizei-diagnostic ?

— în primul rind factorii de con
ducere ai întreprinderii. Apoi, toți 
cei care au răspunderea organizării 
cursurilor și perfecționării maiștri
lor. La toate acestea se mai adaugă 
un fapt : prima lecție care va fi 
audiată la cursurile de perfecționare 
a maiștrilor are în conținut tocmai 
constatările la care a ajuns inves
tigația inițiată. Cum se vede, încer
căm diferite mijloace pentru a trage 
fploase practice din astfel de. forme 
moderne de studiere a realității.,uzi
nei,noastre..

• ''-ndr o- ... :. .

PENTRU COPII 

încălțăminte pentru copii, 
practică, durabilă

Un raid prin raioanele speciali
zate ale magazinelor comerțului de 
stat e ilustrativ in ce privește, de 
astă dată, o bună aprovizionare cu 
încălțăminte pentru copii. O primă 
constatare : factorii de răspundere 
s-au îngrijit din timp, mai cu 
seamă in această lună a cadourilor 
pentru copii, să existe un fond de 
marfă suficient și cit mai divers. 
Din vitrine, invită cumpărătorii o 
varietate de modele, de la săndă- 
lutele din piele și înlocuitori, la 
pantoful obișnuit de stradă. Iată, 
de pildă, ca o noutate, se impun 
atenției ghetutele decupate din 
piele, papuceii de stradă și de in
terior. confecționați din pînză. de 
diverse culori și mărimi. De ase
menea, există un variat sorti
ment de încălțăminte sport, cît și 
pantofi și sandale fantezi sau bale
rini. Rînduită in rafturi, pe grupe 
de vîrstă, ca la „Victoria". „Cocor", 
„Materna", „Romarta copiilor", ca 
să amintim doar citeva din marile 
magazine ale Capitalei, această 
încălțăminte destinată celor mici 
in sezonul cald este din ce in ce 
mai solicitată : pentru designul 
modern, pentru modul durabil în 
care a fost lucrată.

Meșteri ai unor fabrici . reputate 
din tară, ca „Pitic" — Brașov. „Li
bertatea" — Arad. „Clujana" — 
Cluj-Napooa etc.. s-au stră
duit. mai mult ca oricind, să îm
bine. in creațiile lor, utilul cu 
frumosul, comodul cu practicul, 
după cum ne mărturisea Florenti
na Ghigeanu, vechi specialist al 
comerțului de la „Romarta copii
lor". O dovadă e și încălțămintea 
destinată adolescentelor și adoles
cenților : linie modernă, culori 
pastelate, multiple modele care 
mai de care mai atractive. .

Șl ce poate fi mai tentant pen
tru un copil in această lună desti
nată lui. decit o încălțăminte alea
să cu gust, potrivită cu vestimen
tația de vară ?

Marta CUIBUȘ

CARNET CULTURAL

zică populară „Mureș, pe marginea 
ta", cu participarea unor interpret 
amatori din județele Alba. Harghi
ta. Hunedoara. Satu Mare, Cluj și 
Mureș. (Ștefan Dinică).

IAȘI. S-a încheiat „Decada Mu
zeului de literatură", importantă 
manifestare cultural-educativă. la 
care și-au dat concursul scriitori, 
critici literari si de artă ieșeni, 
istorici și cercetători, cadre didac

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe cinci luni
ln marea întrecere socialistă ce se desfășoară in intreaga țară pen

tru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe acest an si pe intre- 
gul cincinal, oamenii muncii din industrie, aonstrucții, transporturi, agri
cultură, dțn domeniul circulației mărfurilor si al prestărilor de servicii, 
din alte seotoare de activitate au obținut noi si importante succese.

Pe baza rezultatelor înregistrate în cele cinci luni care au trecut din 
acest an și a punctajului general stabilit în raport de realizarea indica
torilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 31 
mai pe primele locuri se situează :
IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI DIN SUBTERAN 

Locul I : întreprinderea minieră 
Voivozi, județul Bihor, cu 971,6 
puncte.

Locul II : întreprinderea minieră 
Paroșeni, județul Hunedoara, cu
947.9 puncte.

Locul III : întreprinderea minie
ră Cimpulung, județul Argeș, cu
733.9 puncte.

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE 
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Rimnicu Vîlcea, cu 753,5 
puncte.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Porțile de Fier, cu 574,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea elec
trocentra le Bistrița, județul Neamț, 
cu 559.9 puncte.

IN INDUSTRIA 
EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI 

ȘI GAZULUI METAN 
Locul I : Schela de producție pe

trolieră Drăgășani, județul Vilcea, 
cu 776 puncte.

Locul II : Schela de producție pe
trolieră Berea,, județul Buzău, cu
739.9 puncte.

Locul III : Schela de producție 
petrolieră Moșoaia. județul Argeș, 
cu 638,4 puncte.

IN INDUSTRIA 
PRODUSELOR REFRACTARE 
Locul I : întreprinderea de pro

duse cărbunoase Slatina, cu 637,9 
puncte.

Locul II : întreprinderea de pro
duse abrazive Birlad, județul 
Vaslui, cu 595.6 puncte.

Locul III : întreprinderea „Car- 
bochim" Cluj-Napoca, cu 320,8 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR 

DE TRACTOARE 
ȘI MAȘINI AGRICOLE, 

AUTOCAMIOANE ȘI TURISME, 
RULMENȚI 

ȘI ORGANE DE ASAMBLARE 
Locul I : întreprinderea de gar

nituri de frînă și etanșare Rimnicu 
Sărat, județul Buzău, cu 629.6 
puncte.

Locul II : întreprinderea meca
nică și piese de schimb Oradea, cu 
434.6 puncte.

IN INDUSTRIA ELECTRONICĂ 
ȘI TEHNICA DE CALCUL, 

ECHIPAMENT
DE TELECOMUNICAȚII 

ȘI AUTOMATIZĂRI 
Locul I : întreprinderea „Steaua 

electrică" Fieni, județul Dîmbovița, 
cu 767,7 puncte.

f Locul II : întreprinderea de pies'e 
, radio și . semi conduct ori Băneasa 

București. ■ cu, 760 puncte. •-•■A 
i Locul III : întreprinderea „Co-> 

nect" București, cu 627,1 puncte.
ÎN INDUSTRIA FIRELOR 
ȘI FIBRELOR SINTETICE 

ȘI ARTIFICIALE
Locul I : întreprinderea filatura 

de fire „Melana" Botoșani, cu 402,1 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTE. COSMETICE, 

COLORANȚI ȘI LACURI 
Locul I : întreprinderea de pro

duse cosmetice „Farmec" Cluj-Na
poca, cu 727,6 puncte.

IN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI 

Locul I : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Rim
nicu Vilcea, cu 1 038,4 puncte.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Piatra Neamț, județul Neamț, cu 
896.2 puncte.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Bistrița, județul Bistrita-Năsăud 
cu 691,2 puncte.

Avantajele economisirii pe libretul de economii 
cu dobîndă „pe termen"

Conceptul de economie, cumpă
tare și chibzuință are rădăcini a- 
dinci in spiritualitatea româneas
că. O dată cu dezvoltarea economi
că a întregii țări, aceste trăsături 
definitorii ale poporului nostru au 
căpătat noi valențe, și-au îmbogă
țit conținutul. Elocvent in acest 
sens este și faptul că acțiunea de 
economisire organizată prin Casa 
de Economii și Consemnațiuni are 
în prezent un pronunțat caracter 
de masă, la aceasta apelind un nu
măr tot mai mare de cetățeni de 
toate virstele în scopul satisfacerii 
cit mai depline a dorințelor și pro
iectelor lor prezente și viitoare de 
ridicare necontenită a bunăstării 
personale.

Instituție bancară specializată în 
relațiile cu populația și singura 
autorizată să păstreze economiile 
bănești ale acesteia. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni oferă per
manent diferite instrumente de e- 
ccnomislre care sint destinate să 
satisfacă preferințele tuturor cetă
țenilor adepti ai chibzuinței si spi
ritului de economie.

De o largă solicitare se bucură, 
alături de celelalte instrumente de 
economisire, și libretul de economii 
cu dobîndă „pc termen". Depune
rile pe acest libret se efectuează 
pentru o durată minimă de păs
trare ra C.E.C. de un an. acordin- 
du-se o dobîndă in numerar de 3,5 
la sută pe an. în cazul restitui
rii înainte de împlinirea unui an, 
se acordă o dobindă de 1.5 la sută 
pe an.

Operațiile de depuneri și resti
tuiri se efectuează la toate unită
țile C.E.C. proprii, precum și la 

tice universitare, personalități din 
domeniul științei si învătămîntu- 
lui. activiști pe tărimul culturii și 
artei, actori profesioniști , și ama
tori. Programul acțiunii a cuprins 
expuneri și dezbateri privitoare la 
importanta educației patriotice a 
tineretului, a tuturor oamenilor 
muncii, la rolul militant ai crea
ției literar-avtiștice în etapa ac
tuală de dezvoltare a societății 
noastre socialiste. Au avut loc. de 
asemenea, recitaluri de poezie re
voluționară. expoziții de carte, șe
zători literare, vizite la muzee și 
case memoriale, la alte obiective

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI. 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII, 
EXPLOATAREA AGREGATELOR 

MINERALE 
PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : Întreprinderea pentru 
lianți Brașov, cu 411,5 puncte.

Locul II : întreprinderea de ma
teriale izolatoare „Premi" Vaslui, 
cu 401,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de pre
fabricate din beton „Progresul" 
București, cu 292,1 puncte.

IN INDUSTRIA TEXTILA — 
BUMBAC

Locul I : întreprinderea textilă 
„11 Iunie" Cisnădie. județul Sibiu, 
cu 656,4 puncte.

Locul II : întreprinderea filatura 
de bumbac Cimpulung Moldove
nesc. județul Suceava, cu 627.2 
puncte.

Locul III : întreprinderea fila
tura de bumbac Urlați, județul 
Prahova, cu 569.7 puncte.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ — 

SUBRAMURA MORĂRIT. 
PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE 

FĂINOASE
Locul I : întreprinderea de mo

rarii si panificație Dimbovita. cu
909.3 puncte.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit si panificație Teleorman, cu 
635.6 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
morărit si panificație Vîlcea. cu
625.4 puncte.
IN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL 
Locul I : Întreprinderea avicolă 

de stat Bacău, cu 887,3 puncte.
Locul II : întreprinderea avicolă 

de stat Suceava, cu 520.9 puncte.
Locul 111 : întreprinderea avico

lă de stat Focșani, cu 433 puncte.
IN DOMENIUL SILVICULTURII 

Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Suceava, eu 60.3,5 puncte.

Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Sălaj, cu 543,9 puncte.

Locul III : Inspectoratul silvic 
județean Timiș, cu 523 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE 

Locul I : Trustul antrepriză ge
nerală de lucrări speciale si izo
lații tehnologice București, cu 448,1 
puncte.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de montaj utilaj chimic 
București, eu 413.2 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză 
generală de construcții industriale 
Craiova, cu 389,7 puncte;

ÎN DOMENIUL 
-rfWAW^ALE 

Dl; CaLe Ferata
Lașul I-; Regional» ■'<h**'CMc fe

rată Craiova, cu 446,6 puncte.
Locul II : Regionala de cale fe

rată Brașov, cu-350,1 puncte.
Locul III : Regionala de cale fe

rată Constanta, cu 334 puncte.
IN DOMENIUL COMERȚULUI 

INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
COMERCIALE CU AMĂNUNTUL 

Locul I : Întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare 
Slatina, cu 283,5 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri textile-incăl- 
țâminte Arad, cu 277,7 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Moinești, ju
dețul Bacău, cu 260.4 puncte.

IN DOMENIUL COOPERAȚIEI 
DE PRODUCȚIE. ACHIZIȚII 

ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR 
Locul I : Uniunea județeană 

Neamț, cu 1 099.3 puncte.
Locul II : Uniunea județeană 

Gorj, cu 850.7 puncte.
Locul III : Uniunea județeană 

Timiș, cu 804,1 puncte.

unitățile P.T.T.R. și cooperativele 
de credit autorizate. Depunerea 
minimă pe acest libret este de 1 000 
de lei. fiecare depunere constituin- 
du-se ca un depozit Separat pe o 
filă a libretului.

Pe lingă avantajele specifice a- 
cestui instrument de economisire, 
titularii libretelor de economii cu 
dobindă „pe termen" beneficiază 
și de avantajele si drepturile ge
nerale. acordate de Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni tuturor de
punătorilor.

Astfel, toti depunătorii la C.E.C. 
beheficiază de garanția statului a- 
supra sumelor depuse, acestea pu
țind fi restituite oricind. de păs
trarea secretului privind numele 
depunătorului, operațiile efectuate 
si sumele economisite de aceștia.

De asemenea, toti depunătorii la 
C.E.C. beneficiază de scutiri de 
impozite și taxe a tuturor opera
țiilor si serviciilor efectuate de 
unitățile C.E.C.. de dreptul de a 
împuternici alte persoane să dis
pună de sumele păstrate la C.E.C., 
de dreptul de a lăsa moștenire su
mele depuse, precum și de drep
tul de a condiționa, restituirea su
melor depuse la C.E.C.

în același timp, toti depunătorii 
la C.E.C. beneficiază de impres
criptibilitatea sumeloî- depuse, care 
dă dreptul titularilor de a dispu
ne de sumele economisite si de
puse pe un instrument de econo
misire timp nelimitat. Casa de E- 
conomii și Consemnațiuni avind o- 
bligatia de a le păstra si restitui 
atunci cînd titularul sau persoane
le cu drept de dispoziție le soli
cită.

de artă și cultură, gale de filme. 
(Manole Corcaci).

IALOMIȚA. în localitățile jude
țului se află în plină desfășurare 
„Luna educației juridice" — orga
nizată de Consiliul județean al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste si Asociația juriștilor. 
Cu acest prilej, în unități econo
mice și sociale, la căminele cultu
rale de la sate au loc dezbateri, 
expuneri, consultații dialoguri și 
breviare juridice, mese rotunde, 
intilniri cu brigăzi formate din 
juriști si medici, dialoguri cetățe
nești. (Mihai Vișoiu).



tokio > Schimb de mesaje intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 

și conducători ai P.S.J.
TOKIO 22 (Agerpres). — Din par

tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, au fost transmise un 
salut cordial și cele mai bune urări 
de sănătate și succes în activitate 
președintelui Comitetului Central 
Executiv al Partidului Socialist din 
Japonia. Takako Doy, și secretaru
lui general al C.C.E. al P.S.J., Tzu- 
ruo Yamaguti.

Președintele C.C.E. al Partidului 
Socialist din Japonia și secretarul 
general al C.C.E. al P.S.J. au 
adresat, la rindul lor, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un chld mesaj de 
prietenie, împreună cU cele mai 
bune urări de sănătate și succes în 
intreaga activitate.

Schimbul de mesaje a avut Ioc cu 
prilejul primirii tovarășului Ion Co- 
man, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
de către Tzuruo Yamaguti. secretar 
general al C.C.E. al Partidului So
cialist din Japonia.

SCHIMB DE MESAJE ROMÂNO-AUSTRIAC IA NIVEl INAIT
VIENA 22 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise pre
ședintelui federal al Austriei, Kurt 
Waldheim, cele mai calde urări de 
sănătate și fericire personală, iar 
poporului austriac prieten, urări de 
prosperitate și pace.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
președintele Austriei a rugat să se

Acțiuni și luări de poziție pentru 
încetarea cursei înarmărilor

Reuniunea de la Atena consacrată 
înlăturării pericolului nuclear

ATENA. — In capitala Greciei 
s-au încheiat lucrările conferinței 
naționale cu tema „Pacea si orga
nele locale ale puterii de stat“. 
Participanții — reprezentind peste 
500 de orașe și localități elene — 
s-au pronunțat în favoarea inten
sificării acțiunilor destinate elimi
nării bazelor militare străine de pe 
teritoriul național, pentru elimi
narea armelor nucleare din Grecia 
și transformarea Balcanilor intr-o 
zonă denuclearizată și lipsită de 
arma chimică, pentru crearea in 
bazinul mediteranean a unei zone 
a păcii și colaborării.

în mesajul adresat conferinței, 
primul ministru al Greciei. An
dreas Papandreu. s-a pronunțat 
pentru incitarea cursei înarmărilor 
și a cerut comunității internaționa

Un lanț viu al militanților japonezi împotriva 
bazelor militare străine

' TOKIO. — Peste 18 000 de per- 
ț soane au format un uriaș lanț uman, 
i lung de aproape 16 km. în jurul ba-
* zei aeriene americane de la Kade- 
l na. in Insula Okinawa. In cursul

unei adunări de .protest, participan-
1 ții au cerut închiderea tuturor ba-

*

ț

ț
I.

Medicii americani se pronunță pentru măsuri 
concrete de dezarmare

WASHINGTON. — La Chicago 
se desfășoară, incepind de dumini
că. lucrările Congresului anual al 
Asociației americane de medicină, 
Ia care iau parte peste 400 de dele
gați reprezentind pe cei 271 000 de 
membri ai acestei organizații. în 
prima zi a congresului a fost pre-

In cursul convorbirii au fost evo
cate bunele raporturi statornicite 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist din Japonia, ex- 
primindu-se, totodată, dorința reci
procă de a le dezvolta în continuare, 
in interesul popoarelor român și ja
ponez, al cauzei păcii, dezarmării și 
colaborării internaționale.

Amintirtdu-și cu plăcere 
de convorbirile cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prilejuite de vi
zitele sale in România, secretarul 
general al C.C.E. al P.S.J. a apre
ciat in mod deosebit activitatea pe 
care o desfășoară conducătorul 
partidului și statului nostru pentru 
dezvoltarea economică și socială 
multilaterală a României, eforturile 
neobosite pe care le depune pentru 
promovarea unor relații de înțele
gere și colaborare între toate națiu
nile. pentru înfăptuirea dezarmării, 
in primul rind a dezarmării nucle
are, pentru asigurarea unei păci 
trainice in lume.

transmită președintelui Republicii 
Socialiste România cele mai calde 
urări de sănătate si fericire, iar po
porului român, succese in opera de 
dezvoltare economico-socială multi
laterală a tării.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către președintele 
Kurt Waldheim a patriarhului Bi
sericii Ortodoxe Române. Teoctist 
Arapasu. care efectuează o vizită in 
Austria.

le să-și ridice glasul împotriva ar
mamentului nuclear. Acum, cind a 
devenit posibilă incheierea unui 
acord privind lichidarea rachete
lor cu rază medie de acțiune din 
Europa, este important să sporeas
că lupta împotriva pericolului nu
clear — se arată in mesaj. Un ase
menea acord ar avea o mare im
portantă pentru umanitate, și in 
special pentru popoarele din Euro
pa. creînd un precedent de dimen
siuni istorice și fiind un prim pas 
către "dezarmarea completă.

Premierul grec a subliniat hotă- 
rirea guvernului său de a lupta 
pentru destindere, pentru pace și 
dezarmare in lume și pentru trans
formarea Balcanilor intr-o zonă â 
păcii, și cooperării.

zelor militare americane din Japo- i 
nia. Sindicatele din Okinawa, care " 
au organizat această acțiune de pro- \ 
test, au lansat, totodată, un apel J 
tuturor popoarelor la întărirea ' 
eforturilor pentru eliminarea arme- 1 
lor nucleare din intreaga lume.

zentat un proiect de rezoluție care l 
Cere administrației americane să , 
întreprindă noi pași in direcția rea- ) 
lizării unor acorduri care să condu- i 
că la încetarea producției și expe- ‘ 
rimentării armelor nucleare, in i 
scopul preintimpinării unei catas- ' 
trofe nucleare.

A

Vizita primului ministru al guvernului rumân 
în R. P. Bulgaria

SOFIA 22 (Agerpres). — Tovarășul 
Constantin Dăscălescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al' C.C. 
al P.C.R.. prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
a sosit luni în capitala Republicii 
Populare Bulgaria într-o vizită ofi
cială de prietenie, la invitația to
varășului Gheorghi Atanasov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri.

Primul ministru român este înso
țit de tovarășul Dimitrie Ancuța, 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele părții române in Comi
sia mixtă guvernamentală româno- 
bulgară de colaborare economică și 
tehnico-științifică. de .alte persoane 
oficiale.

Pe aeroportul internațional din 
Sofia oaspetele a fost întimpinat și 
salutat de Gheorghi Atanasov, de 
membri ai guvernului, de alte per
soane oficiale bulgare.

★
în aceeași zi, tovarășul Constantin 

Dăscălescu a depus o coroană de 
flori la Mausoleul. Gheorghi Dimi
trov.

★
Luni după-amiază au început, la 

Sofia, convorbirile oficiale dintre 
tovarășii Constantin Dăscălescu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al Partidului Comunist 
Român, prim-ministru al guvernu
lui Republicii Socialiste România, și 
Gheorghi Atanasov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria.

Convorbirile au evidențiat rolul 
determinant pe care il au în dezvol
tarea continuă a colaborării dintre 
țările și popoarele noastre legăturile 
de profundă stimă. respect și 
prietenie dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Todor Jivkov. secre
tat general al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
intîlnirile si convorbirile devenite 
tradiționale dintre cei doi conducă
tori. înțelegerile la care s-a ajuns, 
precum și documentele semnate cu 
aceste prilejuri.

S-a reliefat faptul că între Româ
nia și Bulgaria există un dialog 
politic permanent și activ, numeroa
se contacte pe linie de partid și de 
stat, o colaborare fructuoasă, care 
servesc cauza întăririi raporturilor 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două popoare vecine și prietene.

Exprimind satisfacția pentru ac
tivitatea desfășurată și rezultatele 
obținute de ambele părți în trans
punerea in viață a hotârîrilor adop
tate cu prilejul întîlnirii la nivel 
inalt de la Giurgiu—Ruse, din luna 
decembrie anul trecut. tovarășii 
Constantin Dăscălescu și Gheorghi 
Atanasov au afirmat hotărirca co-' 
mună de a acționa în continuare 
pentru a imprima noi dimensiuni 
conlucrării dintre România și Bul
garia, in interesul construcției so
cialiste din cele două țări, al cauzei 
generale a socialismului, colaborării 
și păcii în lume.

în centrul convorbirilor s-au aflat 
analiza stadiului relațiilor bilaterale, 
îndeosebi in domeniul economic, al 
specializării și cooperării în produc
ție, relevarea perspectivelor de creș
tere substanțială a volumului schim
burilor reciproce, de intensificare a

încheierea convorbirilor bulgaro-chineze
SOFIA (Agerpres). — La Varna 

s-au încheiat convorbirile dintre 
Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P.C.B., președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria, și 
Zhao Ziyang. secretar general inte
rimar al C.C. al P.C.C., premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
care a efectuat o vizită oficială de 
prietenie in Bulgaria, in cadrul unui 
turneu in unele state socialiste euro

cooperării, stabilirea modalităților 
și măsurilor concrete, operative de 
acțiune pentru realizarea întocmai a 
celor convenite, astfel incit colabo
rarea economică să se ridice la nive
lul relațiilor politice dintre țările 
noastre.

Precizîndu-se că. în prezent, co
laborarea economică și cooperarea 
în producție se situează sub posibi
litățile oferite de potențialul econo
mic si tehnic în continuu progres al 
celor două țări, pe baza prevederi
lor din Programul de lungă durată 
privind dezvoltarea colaborării eco
nomice si tehnico-științifice pînă in 
anul 2000. s-a convenit să se dezvolte 
ample acțiuni de colaborare econo
mică si cooperare în producție în 
domeniile energiei electrice, mineri
tului. construcțiilor de mașini •— cu 
deosebire în 'industria de autovehi
cule — electrotehnicii și electronicii, 
chimiei și petrochimiei. S-a apreciat 
că se impune convenirea urgentă a 
unor noi acțiuni pentru a ridica sub
stantial nivelul schimburilor econo
mice. astfel incit să se atingă.. în 
1990. nivelul de 1 miliard ruble pe 
an. stabilit de conducătorii celor 
două țâri.

în acest context, a fost relevată ! 
necesitatea ca organele de resort din I 
cele două- țări să identifice noi so
luții pentru extinderea în continuare 
a livrărilor reciproce de mărfuri 
îndeosebi în domeniile construcțiilor 
de mașini, electronicii și electroteh
nicii, chimiei, metalurgiei, pentru 
dezvoltarea cooperării și specializării 
in producție. S-a apreciat că există 
condiții pentru ca ponderea produ
selor realizate în cadrul cooperării 
și specializării in producție să atin
gă cel puțin 40 la sută din totalul 
schimburilor comerciale bilaterale. 
Din această perspectivă, a fost re
levată și necesitatea intensificării 
cooperării tehnico-științifice. cu deo
sebire in domeniile industriei chi
mice, energiei, construcțiilor de ma
șini, electrotehnicii și electronicii, 
precum și în alte domenii de interes 

. reciproc.
In cadrul convorbirilor a fost, de 

asemenea, subliniată evoluția pozi- j 
tivă a colaborării în domeniile știin- | 
ței, învățământului,, culturii, ocrotirii j 
sănătății, presei, radioteleviziunii și 
in alte domenii, apreciindu-se că 
aceste relații, cu adinei tradiții, aduc 
o contribuție însemnată la mai buna 
cunoaștere reciprocă, la apropierea 
dintre cele două popoare.

în cursul convorbirilor, desfășura
te într-o atmosferă de caldă priete
nie și înțelegere, s-a făcut, totodată, 
o informare reciprocă asupra preocu
părilor majore privind transpunerea 
in viață a politicii economico-socialc 
a celor două partide, pentru înfăp
tuirea programelor de construcție 
socialistă in România și Bulgaria, 
precum și un schimb de vederi asu
pra unor probleme actuale ale vieții 
internaționale.

Convorbirile oficiale continuă.
★

Președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Bulgaria, tovarășul 
Gheorghi Atanasov, a oferit un 
dineu oficial în onoarea tovarășului 
Constantin Dăscălescu.

.Cei doi prim-miniștrt a.u toastat 
In sănătatea, conducătorilor celor 
două partide frățești, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășul 
Todor Jivkov, pentru continua dez
voltare a, prieteniei și colaborării 
dintre România și Bulgaria.

pene. Abordind unele probleme ma
jore ale vieții internaționale, cei doi 
conducători. și-au exprimat îngrijo
rarea în legătură cu situația actuală 
din lume și sporirea pericolului nu
clear. Ei au apreciat că s-au creat 
condiții favorabile dezvoltării pro
cesului de destindere în Europa, în
cetării cursei înarmărilor și netran- 
sferării acesteia în Cosmos, pentru 
trecerea la dezarmare.

Tîrgul internațional 
de chimie de la Bratislava

Aprecieri Ia adresa 
exponatelor românești

PRAGA 22 (Agerpres). — La Bra
tislava s-a deschis a 19-a ediție a 
Tîrgului internațional de chimie, la 
care participă peste 550 de între
prinderi și firme din 30 de țări.

România este prezentă cu un pa
vilion unde I.C.E. Chimica și I.C.E. 
Danubiana expun un larg sortiment 
de produse din nomenclatorul de ex
port al ministerelor industriei chi
mice și industriei petrochimice.

Pavilionul românesc a fost vizitat 
de dr. Josef Lenart, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Slovacia, și de de
legația guvernului federal ceho
slovac, condusă de prim-vicepre- 
ședintele Rudolf Rohlicek. Oaspeții 
au examinat produsele expuse și au 
dat o înaltă apreciere calității aces
tora, menționind dorința părții ceho
slovace de a extinde colaborarea in 
domeniul chimiei și petrochimiei cu 
România.

Sesiunea Adunării Federale 
a R. S. Cehoslovace

PRAGA 22 (Agerpres). — La 
Praga s-au deschis lucrările sesiunii 
Adunării Federale a R. S. Ceho
slovace. Pe agenda sesiunii se află 
dezbaterea' și aprobarea executării 
bugetului de stat al R. S. Ceho
slovace Pe anul 1986. Va fi discu
tat. de asemenea, raportul privind 
activitatea Prezidiului și comisiilor 
Adunării Federale, relatează agen
ția C.T.K,

VARȘOVIA

și cullural-arlistică
La Varșovia a avut loc, la 

sfirșitul săptăminii trecute, tra
diționalul festival al ziarului 
„Trybuna Ludu“, organ al C.C. 
al P.M.U.P. La intîlnirile cu citi
torii, la spectacolele susținute de 
formații artistice din întreprin
deri și instituții, ale tineretului 
și armatei, la vernisarea expozi
țiilor de carte, arte plastice și 
creații populare, la competițiile 
sportive și la celelalte manifes
tări. de masă au participat peste 
800.000 de oameni ai muncii din 
Varșovia', din împrejurimi și din 
diferite voievodate ale țării. In 
cadrul unei festivități, au fost 
luminate laureaților premiile 
acordate de ..Trybuna Ludu“ 
pentru cele mai reprezentative 
creații în domeniile economic, 
tehnico-științific. social-politic 
și cultural-artistic;

La. sărbătoarea din acest an 
a organului de presă al C.C. al 
P.M.U.P. au fost reprezentate 
organe centrale de presă ale 
partidelor comuniste și munci
torești din numeroase țări ale 
lumii, intre care și ,,Scînteia“. 
Jan Glowczyk, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P., care l-a primit pe 
oaspeții străini, a adresat, în 
numele conducerii partidului, 
un călduros salut ziarelor repre
zentate la festival. El a făcut, 
totodată, o expunere privind si
tuația actuală din țară, preocu
pările și eforturile comuniștilor, 
ale întregului popor polonez 
pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al X-lea al parti
dului. (Petre Popa).

ZIUA NAȚIONALĂ A LUXEMBURGULUI

Alteței Sale Regale
JEAN, MARELE DUCE AL LUXEMBURGULUI

Cu ocazia Zilei Naționale a Marelui Ducat al Luxemburgului, vă adresez 
calde felicitări, cele mai bune urări de sănătate, de bunăstare pentru, poporul 
luxemburghez prieten.

Marele Ducat al Lu
xemburgului sărbăto
rește astăzi ziua sa 
națională. Situat in 
podișul Ardenilor, în
tre Franța, Republi
ca Federală Germania 
și Belgia, Luxembur
gul era cunoscut, in 
trecut, mai ales pen
tru renumitele sale 
podgorii de pe văile 
Mosellei. După confe
rința internațională de 
la Londra, din mai 
1867, cind a fost pro
clamat „stat perma
nent neutru" și in 
condițiile cind indus
tria siderurgică a în
ceput să ia un avint 
tot mai mare pe plan 
internațional. Luxem
burgul a trecut la va
lorificarea intensivă a 
resurselor sale de ma
terii prime, dezvoltînd, 
totodată, pe lingă si
derurgie. căreia i-a a- 
cordat atenție princi
pală. și alte ramuri 
industriale. Deși pon

derea industriei este 
de mult timp domi
nantă în economia 
națională, Luxembur- 
guj dispune și de un 
eficient sector agri
col, mai ales in sudul 
țării, unde peisajul 
pitoresc este presărat 
cu pășuni mănoase, 
holde, livezi de pomi 
fructiferi și vii. în- 
trucit in prezent side
rurgia luxemburgheză 
se confruntă, ca in 
majoritatea țărilor oc
cidentale. cu proble
me de restructurare, 
statul de pe înălțimi
le Ardenilor este an
gajat intr-un efort de 
diversificare a econo
miei. inclusiv prin 
preocuparea față de 
unele ramuri ale teh
nologiei de vîrf.

Pe plan internațio
nal, poporul luxembur
ghez. iubitor de liber
tate. a dezvoltat și dez
voltă relații de priete

U.R.S.S.

Alegeri pentru organele locale ale puterii de stat
Declarații ale secretarului general al C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA (Agerpres). — S. Mor- 
covescu transmite : Duminică, in U- 
niunea Sovietică s-au desfășurat a- 
legerile pentru desemnarea deputa- 
ților in organele locale ale puterii 
de stat. Toți cetățenii cu drept de 
vot au fost chemați să-i aleagă pe 
cei 2,3 milioane de reprezentanți ce 
vor alcătui cele peste 52 000 de so
viete regionale, orășenești, raionale 
și sătești de pe întreg cuprinsul U- 
niunii Sovietice.

După ce a votat, la circumscripția 
electorală nr. 5 din raionul Krasno- 
presenski, din Moscova. Mihail Gor- 
baciov. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., s-a intilnit cu alegătorii, 
precum și cu reprezentanții presei 
străine. EL a subliniat că pentru po
porul sovietic și pentru toate popoa
rele lumii menținerea păcii este pri
oritară. Considerăm, a spus condu
cătorul sovietic, citat de agenția

Val de proteste în întreaga Coree de Sud
SEUL 22 (Agerpres). — în Coreea 

de Sud s-a menținut luni o situa
ție încordată, după ce în ziua pre
cedentă mii de demonstranți au în
fruntat forțele polițienești în mai 
multe localități. Intervenția poliției 
a generat puternice incidente la 
Kwangju, precum și la Pusan, unde 
numai duminică au fost operate cir
ca 800 de arestări.

Se apreciază că in intervalul 10—20 
iunie, la demonstrațiile din Coreea 
de Sud împotriva regimului dicta
torial. în favoarea democrației au 
luat parte peste un milion de per
soane. asemenea acțiuni înregistrîn- 
du-se în 30 de orașe sud-coreene.

In fata nemulțumirii populare ex
primate cu o asemenea vigoare, au
toritățile de la Seul au fost obli
gate să anunțe angajarea de contac
te cu reprezentanți ai unor forir.a- 

I tiuni de opoziție.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

nie cu vecinii săi. cu 
statele europene, cu 
numeroase tari ale 
lumii.

O evoluție pozitivă 
înregistrează raportu
rile dintre România și 
Luxemburg, bazate pe 
principiile stimei și 
respectului reciproc. 
Contribuții de cea mai 
mare însemnătate la 
extinderea și adinci- 
rea conlucrării româ- 
no-Iuxemburgheze au 
adus intîlnirile la ni
vel înalt, convorbirile 
dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
șeful statului luxem
burghez. purtate in 
capitalele celor două 
țări, documentele în
cheiate cu aceste pri
lejuri deschizind noi 
perspective cooperării 
fructuoase dintre po
poarele noastre, în in
teresul reciproc. al 
cauzei păcii, securi
tății și colaborării in 
Europa și in lume.

T.A.S.S., că din partea U.R.S.S. vor 
fi făcuți, in continuare. noi pași 
pentru a veni in intimpinarea par
tenerilor din Occident, pentru a găsi 
soluții problemelor celor mai strin
gente. pentru a îmbunătăți situația 
internațională și a elimina încorda
rea din. lume. Esențialul — a preci
zat M. Gorbaciov — este de a des
chide calea dezarmării. în ceea ce 
privește problema destinderii și a 
stopării cursei înarmărilor, sîntem 
gata să colaborăm cu toate forțele 
din lume. Secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S. a reliefat, totodată, ne
cesitatea ca și in Occident să se pro
moveze o politică realistă, să se ma
nifeste unitatea dintre vorbe și lap
te, subliniind că sînt necesari pași 
concreți pe calea însănătoșirii si
tuației internaționale, spre o lume 
nenucleară, o lume a colaborării.

Intr-un interviu acordat ziarului 
japonez ., Asahi**. președintele pu
ternicei formațiuni sud-coreena de 
opoziție. Partidul Unit al Reunifi- 
cării. Kim Yong Sam. a arătat că 
valul nemulțumirii a atins in Co
reea de Sud un asemenea grad in
cit se impune o schimbare a actv 
lului regim. El s-a pronunțat p 
tru organizarea imediată a unui 1. 
ferendum. în cadrul căruia Copulația 
sud-coreeană să-și poată exprima 
liber opțiunea pentru o formă de 
guvernămînt conformă cu dorința să.

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Sub lozincile „Să înceteze asasina
rea studenților !“. „Democrație în 
Coreea de Sud“. în mai multe orașe 
din Statele Unite au avut loc de
monstrații de protest împotriva ac
țiunilor regimului dictatorial din Co
rcea de Sud.

Perspectivele
După luni de demersuri, totul pă

rea aproape gata pentru realizarea 
întîlnirii de la Esquipoulas (Guate
mala) a președinților țărilor Ame
ricii Centrale, programată pentru 25 
și 26 iunie și menită să discute 
„planul Arias'* (după numele pre
ședintelui costarican) de instaurare 
a păcii în America Centrală. For
mal, Oscar Arias a prezentat pla
nul respectiv omologilor săi din 
zonă la 15 februarie, urmind ca a- 
cum aceștia să se pronunțe asupra 
textului respectiv. S-a produs însă 
o surpriză : proiectata reuniune „la 
virf“ a fost suspendată la cererea 
președintelui Salvadorului, Napo
leon Duante — cerere acceptată 
prompt de șefii de stat din Hondu
ras și Costa Rica.

Explicația oficială salvadoriană 
susține că suspendarea reuniunii a 
fost necesară pentru a evita eșecul 
ei și implicit al planului de pace 
costarican. în aceste momente — 
mai susține guvernul Salvadorian — 
nu există un climat favorabil pen
tru tinerea unei reuniuni atit de în
semnate. care ar putea fi realizată 
numai după' ce miniștrii de externe 
din țările respective se vor fi reu
nit in patru rijduri spre a pregăti 
un document de bază. în plus, pre
ședintele Duarte are pe agenda sa 
de lucru un turneu în Europa, la 
care nu poate să renunțe, iar fără 
prezenta sa „întilnirea ar fi lipsită 
de sens** — cum au precizat oficia
lități din San Salvador.

In ce-1 privește, guvernul guate
malez s-a arătat surprins, replicind 
cu vădită iritare, după cum arăta 
un purtător de cuvînt oficial, că „nu 
se poate prevedea eșecul a ceva ce 
se află doar in faza de pregătire**. 
Pentru unii comentatori, aminarea 
întîlnirii din Guatemala reflectă, 
în fapt, dezacordul continuu existent 
între cele cinci țări asupra planului 
de pace al președintelui costarican.

„Planul Arias** reia. în linii fun
damentale. propunerile de soluțio
nare pașnică și negociată a situației 
conflictuale din America Centrală 
elaborate in ultimii patru ani de 
„Grupul de la Contadora** (Mexic, 
Venezuela, Columbia si Panama) și 
„Grupul de Sprijin** (Brazilia. Argen
tina, Uruguay și Peru), dar introdu-

= (D/A ACrt/AZ/TATEA ȚolÎTÎcL) .....

demersurilor de pace în America Centrală
ce trei modificări esențiale. Prima 
diq ele se referă la stabilirea unor 
termene fixe pentru încetarea focu
lui, care trebuie să aibă loc Ia 60 de 
zile de la semnarea documentului. A 
doua prevede declanșarea imediată a 
unor „procese transformatoare în 
vederea realizării de alegeri libere și 
democratice in Salvador si Nicara
gua sub control internațional**, iar 
al treilea punct prevede „retrage
rea tuturor consilierilor si a forțe
lor beligerante străine** din ambele 
țâri.

Există, de fapt, și o a patra mo
dificare, mai puțin explicită, dar de 
o mai mare importantă politică, 
constind in aceea că, spre deosebire 
de „Grupul de la Contadora**. care 
situează starea de conflict intr-un 
cadru strict regional și latino-ameri- 
can, documentul elaborat de pre
ședintele costarican o situează în 
contextul relațiilor Est-Vest.

La început, „planul Arias** a fost 
primit cu oarecare rezerve de cercu
rile politice de stingă din America 
Centrală, care l-au considerat ca o 
încercare de substituire a demer
surilor „Grupului de la Contadora*’, 
dar pe parcurs unele rezerve s-au 
estompat. f

Cu puțin timp în urmă, autorul 
planului a intreprins o călătorie 
prin țări europene si. după cum in
formează agenția EFE, inițiativa sa 
s-a bucurat de sprijin mai cu seamă 
din partea cancelarului R.F.G., 
Helmut Kohl, care s-ar fi si angajat 
să prezinte planul la reuniunea la 
nivel înalt de la Veneția a celor șapte 
state occidentale industrializate. Se 
știe că „cei șapte** au privit favo
rabil planul în cauză, recomandîn- 
du-1 ca punct de plecare pen
tru o soluție negociată în Ameri
ca Centrală. încă cu mult înainte, 
această inițiativă conta pe sprijinul 
„Grupului de la Contadora**, care, 
ca promotor, cu autoritate larg re
cunoscută, al unei soluții negociate 
în zonă, apărea drept „supervizor** 
al angajamentelor „planului Arias** 
— al „Grupului de Sprijin** și al 
anumitor cercuri din Congresul 
S.U.A.

Dar însuși Arias a recunoscut că 
demersul său are „adversari**, pe 
care a preferat să nu-i identifice. Cu

citeva zile în urmă, el declara că 
„pacificarea Americii Centrale este 
o treabă urgentă** și că el însuși nu 
ar avea răbdare să petreacă „patru 
ani in reuniuni succesive. în toate 
stațiunile balneare ale Americii La
tine. în căutarea unui consens**.

Deși reuniunea recent suspendată 
urma să dezbată în mod expres 
documentul costarican, guvernul ni- 
caraguan și-a anunțat intenția de a 
prezenta o propunere proprie in 
nouă puncte în favoarea realizării 
păcii în regiune. Propunerea nicara- 
guană. potrivit declarațiilor coman
dantului sandinist Bayardo Arce, in
clude reluarea dialogului dintre Ni
caragua si S.U.A. (suspendat in 
1984), discutarea intereselor „legiti- 
me“ de securitate ale Statelor Unite 
în regiune, încheierea unui tratat 
de neagresiune, cu mecanisme de 
verificare și control, ca și elimina
rea acțiunilor destabilizatoare si un 
acord global de dezarmare.

în cercurile observatorilor politici 
se comentează faptul că cererea Sal
vadorului de amînare a reunii la ni
vel înalt de la Esquipoulas. spriji
nită de Honduras și Costa Rica, s-a 
produs la numai citeva ore după ce 
ambasadorul special al S.U.A.. Philip 
Habib, și-a încheiat turneul în. ță
rile Americii Centrale.

Președintele nicaraguan Daniel 
Ortega a calificat turneul emisarului 
american drept „o încercare de a 
zădărnici eforturile de pace ale 
„Grupului de la Contadora** înaintea 
reuniunii prezidențiale din Guatema- 
la“. Habib a efectuat cea de-a șap
tea vizită a sa în țările regiunii, 
exceptînd. de fiecare dată. Nicara
gua, spunînd despre acest ultim tur
neu că a avut drept scop „continua
rea consultărilor cu diferiți pre
ședinți democrați". Potrivit ziarului 
„Washington Post**, Habib le-a îm
părtășit președinților țărilor vizitate 
temerea S.U.A. că „planul Arias** nu 
garantează în măsură suficientă in
teresele nord-americane în regiune 
și că se opune clauzei care interzice 
ajutorul dat „grupurilor insurgente**, 
cum este cazul forțelor antisandi- 
niste.

Amintita suspendare a reuniunii 
a coincis cu o deteriorare a atmo
sferei politice într-una din țările zo

nei si membră a „Grupului de la 
Contadora**. anume Republica Pana
ma. De peste o săptămină, guvernul 
a decretat starea de urgentă pentru 
a stăvili „nesupunerea civilă** care a 
cauzat o serie de tulburări. Demon
strațiile de protest desfășurate in 
capitală și in localități din provin
cie au fost îndreptate contra co
mandantului forțelor armate, gene
ralul Manuel Noriega, pe care fostul 
șef de stat major, colonelul Roberto 
Diaz Herrera, l-a acuzat de corup
ție și de falsuri comise la alegerile 
prezidențiale din 1984 și de faptul 
că ar fi ordonat uciderea unui lider 
al opoziției în anul următor.

La citeva zile după aminarea în- 
tilnirii președinților, s-a anunțat că 
ea va fi realizată la începutul lunii 
august, la Ciudad de Guatemala. 
Guvernul nicaraguan a făcut cunos
cut că nu va participa la întîlnirea 
„la vîrf** declt dacă Se menține data 
stabilită inițial. între timp, Oscar 
Arias a avut, la Washington, con
vorbiri cu președintele Ronald 
Reagan, pe care insă nu a reușit 
„să-i convingă să accepte planul în 
întregime**, cum a anunțat oaspetele 
insuși după întrevederea, de la Casa 
Albă. în legătură cu această, un 
purtător de cuvînt oficial american 
a precizat că S.U.A. vor continua 
să acorde sprijin forțelor antisandi- 
niste.

Pe scurt, continuarea eforturilor 
de pace in istmul centro-american nu 
se bucură pentru moment de un cli
mat prea favorabil. După suita de 
încercări nereușite de pînă acum, 
este greu de spus dacă și cind se va 
ajunge la înlăturarea dezacordurilor 
existente. Cert este că de realizarea 
unei înțelegeri acceptabile pentru 
toate părțile sînt legate speranțele 
că norii de furtună ce s-au adunat 
de mai multă vreme deasupra Ame
ricii Centrale se vor risipi și po
poarelor din zonă li se va deschide 
perspectiva unei dezvoltări pașnice, 
de sine stătătoare, a înfăptuirii 
unor cerințe stringente ale progre
sului economico-social. După cum 
nu încape îndoială că o reglemen
tare negociată în acea zonă a glo
bului s-ar răsfrînge pozitiv asupra 
întregului orizont internațional.

Vasile OROS

S.U.A. AU EFECTUAT O NOUA 
1 EXPERIENȚĂ NUCLEARA SUB- 
ITERANA în poligonul din deșertul

Nevada, După cum a precizat un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Energiei al . S.U.A., explozia a avut 

I o magnitudine sub 20 de kilotone 
j de tnt. Este cea de-a opta expe

riență nucleară efectuată de State- 
. le Unite in acest an. După cum se 

știe, in S.U.A. există un putemib 
I curent de opinie împotriva conti

nuării experiențelor cu arme nu- 
Icleare și in favoarea încheierii u- 

nui acord internațional de interzi
cere a testelor cu arma nucleară.

O NOUA EXPERIENȚA NU- 
* CLEARA EFECTUATA DE FRAN

ȚA. Potrivit informațiilor trans- 
Imise de serviciile seismologice din

Noua Zeelandă. Franța a efectuat 
luni o nouă explozie nucleară sub- 

Iteranâ în atolul Mururoa, cu o pu
tere de 15 kilotone. Este cea de-a 
patra experiență nucleară subtera- 

Ină franceză efectuată de la înce
putul acestui an,

CONFERINȚA. La Singapore s-au 
| încheiat lucrările Conferinței mi

nisteriale a Asociației Statelor 
din Asia de Sud-Est (ASEAN) in 
centrul căreia s-a aflat problema 
denuclearizării acestei regiuni. 

I După cum informează agențiile
Taniug și KUNA. ministrul ma- 

Ilayezian de externe, Abu Hassan
Omar, a declarat că țările din 
ASEAN vor continua eforturile 

I pentru materializarea propunerii
privind denuclearizarea regiunii 
Asiei de Sud-Est, prezentată de 
Malayezia și Indonezia.

I LA ADEN s-au încheiat lucră
rile conferinței generale a Partidu- 

Ilui Socialist Yemenit. Participanții 
au dezbătut o serie de probleme 
social-economice ale tării si aspecte 

Iale situației politice internaționale.
Declarația finală a conferinței 
subliniază necesitatea continuării 

I cursului de orientare socialistă a
tării și a consolidării legăturilor 
dintre organele de partid și mase- 

, le populare, relevă agenția T.A.S.S.

ILE DE PRESA
e scurt

NOUL GUVERN MALTEZ va ră- 
mine atașat politicii de nealiniere, 
a declarat ministrul de externe al 
Maltei. Vincent Tabon. "intr-un in
terviu acordat ziarului iugoslav 
„Oslobodjenie**. Pentru Malta, țară 
neutră si nealiniată, este un lucru 
esențial ca Mediterana să devină 
o mare a păcii, a relevat minis
trul maltez in interviul citat de 
agenția Taniug.

PROTEST. Peste 70 000 de per
soane au demonstrat, duminică, 
pe străzile centrale ale orașului 
spaniol Barcelona, pentru a pro
testa împotriva terorismului, care 
continuă să facă victime în rindul 
populației civile. Cel mai recent 
atentat terorist, comis sîmbătă de 
aripa militară a organizației sepa
ratiste basce E.T.A., s-a soldat cu 
17 morți și 33 de răniți,

COMITETUL O.N.U. PENTRU 
INFORMAȚII își continuă lucră
rile la New York. Reprezentantul 
Indiei s-a pronunțat pentru instau
rarea unei noi ordini internaționale 
in domeniul informației și comuni
cațiilor. țările in curs de dezvoltare 
fiind profund interesate în redu
cerea dependentei de marile agen
ții de presă si de celelalte mijloa
ce de informare ale statelor indus
trializate și spre a-și vedea reflec
tate in mod corespunzător realită
țile naționale in fluxul mondial al 
informației.

CONSILIUL MINISTERIAL AL 
COMUNITĂȚII ECONOMICE 
(VEST-) EUROPENE, ale cărui 
lucrări au început luni la Luxem
burg. discută. în principal, proble
me privind pregătirea reuniunii la 
nivel înalt a Pieței comune, pro
gramată pentru 29—30 iunie la 
Bruxelles. Vor fi examinate, de 
asemenea, actualele dificultăți cu 
care se confruntă „cei 12“ — criza 
bugetară comunitară, preturile de 
achiziție la produsele agricole și 
raporturile comerciale C.E.E. — 
S.U.A., relevă agențiile de presă. 
Participanții au adoptat o declara
ție comună privind relațiile politi
ce și economice ale Pieței comune

cu America
căreia C.E.E. se angajează să-și 
concerteze eforturile cu țările la- 
tino-americane în cadrul organiza
țiilor economice internaționale.

EXPERTIZA. Raportul grupului 
de experți japonezi in legătură cu 
prăbușirea avionului „Boeing-747" 
în urmă cu doi ani. pe cind efec
tua cursa Tokio—Osaka, mențio
nează că dezastrul, care a provocat 
moartea celor 524 pasageri, s-a pro
dus ca urmare a unei greșeli comi
se in timpul lucrărilor de reparații 
la firma constructoare intr-o zonă 
situată intre cabina piloților și 
coada avionului. Comisia a stabilit
că aparatul care menține presiu
nea la bord a explodat in timpul 
zborului, ducind la deteriorarea 
stabilizatorului de zbor.

SALONUL INTERNAT ION AL AL 
AVIAȚIEI $1 COSMONAUTICII, 
deschis pe aeroportul „Le Bour- 
get“ din apropierea Parisului, pre
zintă la ediția din acest an pro
dusele a 1 500 de întreprinderi in
dustriale și firme din 31 de țări : 
avioane, elicoptere, motoare de 
aviație și motoare-rachetă, apara
tură pentru navigația aeriană, i 
electronică pentru aviație. O parte 
importantă a cercetărilor științifice * 
și a producției întreprinderilor 
aviatice este, din păcate, orientată 
în scopuri militare. La salon au 
fost expuse numeroase avioane mi
litare, rachete, stații radar, inclu- i
siv bombardierul strategic ameri
can Bl-B, capabil să transporte 20 1
de rachete de croazieră.

CALAMITĂȚI NATURALE. în I
urma pătrunderii unui val de aer 
rece In regiunile estice ale Asiei 
centrale, asupra Tadjikistanului 
sovietic s-a abătut o furtună de ni
sip — relatează agenția T.A.S.S. 
Viteza vîntului a atins 26 metri pe 
secundă. Vijelia a smuls din rădă
cini numeroși arbori și a deteriorat 
acoperișurile unor clădiri si rețelele 
electrice. S-au înregistrat incendii. | 
Pe de altă parte, in regiunea mun
toasă Aininsk a nins. Grosimea . 
stratului de zăpadă a atins 20 cen
timetri. fapt ce a îngreunat activi- 1 
tatea crescătorilor de animale, 
aflați cu turmele pe pășunile mon
tane.

A ÎNCETAT DIN VIAȚA, în 
virstă de 88 de ani, celebrul actor 
și dansator american Fred Astaire, 
informează agenția E.F.E.
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