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54 de unități economice 
din județul TimișAcționind exemplar pentru Încheierea activității productive pe acest an și pe întregul cincinal cu realizări deosebite, colectivele muncitorești dintr-un număr de 54 de unități economice din județul Timiș raportează îndeplinirea înainte de termen a indicatorului producție-marfă industrială pe întreaga perioadă 1981—1985. Succesul se datoreș- ,te în principal folosirii mai eficiente a capacității utilajelor și instalațiilor, introducerii unor tehnologii moderne, de inalt randament, înnoirii și ridicării nivelului tehnic și calitativ al producției, valorificării superioare a materiilor prime și materialelor, în condițiile economisirii severe a energiei și combustibililor. S-au creat astfel condiții ca pină la 31 decembrie unitățile economice respective să realizeze și să livreze suplimentar economiei naționale importante cantități de laminate, utilaje tehnologice pentru industriile minieră și metalurgică, de ridicat și transportat, mașini și instalații de prelucrare prin tehnologii neconvenționale, manipulatoare și roboți industriali și altele. (Cezar Ioana, corespondentul „Scînteii").

Trustul de antrepriză generală 
de construcții industriale ClujColectivul Trustului antrepriză generală de construcții Industriale Cluj raportează îndeplinirea, înainte de termen, a planului cincinal. In acești ani, constructorii din cadrul trustului au realizat și pus în funcțiune, în cele 6 județe din această parte a țării unde își desfășoară activitatea, 500 de noi capacități de producție, din care peste 50 în industria metalurgică, 70 in industria constructoare de mașini. 40 in industria chimică, 14 în domeniul energetic, 80 în agricultură și industria alimentară și altele. Cele mai multe din noile investiții au vizat dezvoltarea și modernizarea capacităților de producție de pe platformele Industriale din Cluj- Napoca, Turda, Cîmpia Turzii, Dej, Bistrița. Beclean, Zalău, Jibou, Șimleu-Silvaniei, Alba Iulia. (Marin Oprea, corespondentul „Scînteii").

SUCEAVA : Importante economii 
de materiale și energieAtenția acordată de oamenii muncii din Industria județului Suceava pentru gospodărirea cu chibzuință a materiilor prime și energiei a avut drept rezultat economisirea, de la începutul . anului și pînă acum, a 31 000 MWh energie electrică, 32 000 tone combustibil convențional, 1 400 tone metal, 11 000 mc lemn etc. Contribuția cea mai mare la obținerea acestor Importante economii o au muncitorii, maiș

trii, inginerii și tehnicienii de la întreprinderile de utilaje și piese de schimb și de reparații auto din Suceava, Filatura de in și cinepă și fabrica de PAL și mobilă din Fălticeni, Fabrica de mobilă din Cîmpulung Moldovenesc, Uzina de construcții și reparații utilaje și piese de schimb din Vatra Dornei. (Sava Bejinariu, corespondentul „Scînteii").
BACĂU : Noi sonde puse 

în funcțiuneHotărîți să răspundă prin fapte Îndemnurilor adresate de secretarul general al partidului de a realiza în mod exemplar sarcinile pe acest an și de a pregăti în condiții optime producția anului viitor, petroliștii din cadrul trustului de foraj-extracție Moinești depun eforturi susținute pentru scurtarea timpului de foraj și punerea în funcțiune înainte de termen d tuturor sondelor destinate producției. Prin folosirea unor tehnologii noi, avansate, brigăzile de producție din cadrul schelelor de foraj Zemeș, Co- mănești și Tirgu Ocna au pus în funcțiune in aceste zile alte cinci sonde noi. Cu acestea, numărul sondelor noi puse In funcțiune de la inceputul anului a ajuns la peste 100, ceea ce a făcut ca' nivelul producției zilnice de țiței să sporească, față de aceeași: perioadă a anului trecut, cu aproape 300 de tone. La această dată, alte patru sonde se află în faza finală de execuție și vor fi predate producției pînă la finele anului.- (Gheorghe Baltă, corespondentul „Schi teii").

0 NOUA Șl GRĂITOARE EXPRESIE A POLITICII PARTIDULUI 
STRĂBĂTUTĂ DE GRIJA FAȚĂ DE FAMILIE,

FAȚĂ DE VIITORUL NAȚIUNII NOASTRE SOCIALISTE
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DECRET
privind alocația de stat si indemnizația pentru copii, ajutoarele 
ce se acordă mamelor cu mai multi copii si soțiilor de militari 

in termen, precum si indemnizația de naștere
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Imagine de la întreprinderea metalurgică din lași Foto : Sandu Cristian
Produse mai multe și de cea mai bună calitate .Acționind cu energii sporite pentru transpunerea in viață a in-suflețitoarelor chemări și îndemnuri adresate desecretarul general alpartidului, colectivul deoameni ai muncii dela întreprinderea metalurgică din lași raportează noi șl remarcabile fapte ale hărniciei și abnegației muncitorești. Prin mai buna folosire a utilajelor din dotare și a timpului de lucru, .prin întărirea ordinii și disciplinei, prin adoptarea de măsuri eficiente pentru gospodărirea cu chibzuință a materiilor prime, materialelor și energiei e- lectrice, prin creșterea

continuă a productivității muncii, bilanțul acestui sfîrșit de an și de cincinal consemnează importante
rea ieșeană și-a’ depășit în acest an prevederile de plan la export. Succesul este cu atît mai valorosLA ÎNTREPRINDEREA METALURGICA DIN IAȘI

depășiri la producția de oțel-carbon și oțel aliat pentru construcția de utilaje, precum și ia cea de profite din oțel formate la rece. Datorită calității superioare și competitivității produselor fabricate aici, întreprinde

dacă ținem seama de faptul că, în prezent, producția de țevi este lăcuită și zincată prin metode moderne și dispozitive de înaltă tehnicitate, concepute de colectivul întreprinderii în colaborare cu filiala ieșeonă a In

stitutului de cercetare științifică > și inginerie tehnologică de specialitate, ceea' ce face ca produsele să fie mai bine protejate și ferite de coroziune pe o perioadă de timp îndelungată. încheind cu bune rezultate planul pe acest an, me- talurgiștii ieșeni s-au preocupat, totodată, de pregătirea temeinică a producției anului viitor, asi- gurîndu-și toate condițiile pentru ca, încă din primele zile ale lunii ianuarie, planul să fie realizat ritmic, la toți indicatorii. (Manole Corcaci, corespondentul „Scînteii").
VASLUI : în 5 ani — 10 000 de apartamenteUn nou cartier muncitoresc prinde tot mai mult contur în municipiul Vaslui. Este vorba de cartierul Traian-Republicii. Aici au fost finalizate in aceste zile și predate „la cheie" oamenilor muncii

alte 260 de apartamente cu un grad sporit de confort, ridicînd astfel la 1 600 numărul celor construite în acest al șaselea mare cartier muncitoresc realizat în actualul cincinal. Constructorii vas
luieni au înălțat în ultimii 5 ani 10 000 de apartamente, în care s-a mutat o populație echivalînd cu locuitorii din 1965 ai orașelor Vaslui și Huși luați la un loc. (Petru Necula, corespondentul „Scînteii").

STIL DE MUNCĂ MODERN, EFICIENT ÎN CONDUCEREA

ACTIVITĂȚII ECONOMICO - SOCIALE

înaltă răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor
încredințate în cadrul autoconducerii muncitorești

In conducerea și Îndrumarea întregii activități politico-organizatori- ce desfășurate de organizațiile de partid, Comitetul județean Brașov al P.C.R. se călăuzește după teza de o inestimabilă) valoare teoretică și practică formulată de secretarul general rolul bule sa in , ______  ___economico-socială. tn acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Cadrele, organele de partid, activul de partid trebuie să acționeze deasupra organelor de stat sau conomico-sociale, ci in interiorul cestora, integrîndu-se in intreaga activitate, fiind cele mai active îndeplinirea neabătută a legilor, hotărîrilor și planurilor de dezvoltare economico-socială". Iar la Plenara C.C. al P.C.R. din luna noiembrie, subliniind învățămintele ce trebuie desprinse pentru conducerea activității economice, pentru pregătirea producției anului 1986, secretarul general al partidului arăta : „Consider că dezbaterile care au avut loc dau perspectiva că sc vor trage toate concluziile necesare de către toate organele și organizațiile de partid, de către toate or-

al partidului, potrivit căreia conducător al partidului tresă se Sxercite prin integrarea societate, In ..întreaga activitate
nu e- a- lor ina

ganele de stat și consiliile oamenilor muncii".Ințelegind în acest spirit rațiunile hotăririi ca secretarul comitetului de partid să îndeplinească și funcția de președinte al consiliului oamenilor muncii, comitetul județean de partid indrumă și sprijină îndeaproape aceste cadre, le ajută să-și îndeplinească in cit mai bune condiții sarcinile ce te revin in exercitarea acestor importante răspunderi. Ele sînt orientate să pună in dezbaterea consiliilor oamenilor muncii măsurile stabilite de organele de partid în vederea mobilizării colectivelor la îndeplinirea sarcinilor ce le revin din hotă- ririle de partid și de stat, din orientările și indicațiile secretarului general al partidului ; să axeze întreaga muncă de partid politico-organi- zatorică și educativă pe mobilizarea puternică a oamenilor muncii la îndeplinirea, în cele mai bune condiții, a sarcinilor stabilite prin planul de stat ; să imprime siliilor oamenilor lor executive un voluționar, astfeltoate cadrele de conducere să înțeleagă că atribuțiile încredințate sînt de fapt sarcini de partid, care tre-
în activitatea con- muncii și birouri- puternic spirit re- ca membrii lor,

BUCUREȘTI : Producție- 
marfă peste prevederiDesfășurind o susținută activitate pentru traducerea in viață a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, vizind ridicarea continuă a productivității muncii și sporirea calității produselor, oamenii muncii din industria Capitalei raportează, acum, la cumpăna dintre cele două cincinale, realizarea unei producții-marfă suplimentare in valoare de 18,1 miliarde lei și unui spor la producția netă de peste 12 miliarde lei. Ca urmare, au fost livrate economiei naționale, peste plan. însemnate cantități de motoare electrice, mijloace electronice și e- lectrotehnice de automatizare, componente electronice, produse de tehnică de calcul, electronic, de mecanică fină și optică, mașini și utilaje pentru agricultură, pompe, medicamente, confecții, textile, alte produse. La baza acestui succes a stat ridicarea continuă a productivității muncii, indicator la care s-a înregistrat o creștere de 34 la sută față de anul 1980. De la începutul cincinalului au fost asimilate in fabricație peste 5 100 produse noi. iar în procesul productiv s-au aplicat mai mult de 2 100 noi tehnologii. Tot în această perioadă au fost date in folosința oamenilor muncii 127 000 a- partamente. De asemenea, desfacerile de mărfuri către crescut cu 3,5 miliarde țările de servicii cu lei față de prevederi.

populație au lei, iar pres- 2,4 miliarde (Agerpres)

CULTIVAREA CREATIVITĂȚII
îndatorirea școlii de toate gradele

buie îndeplinite cu exigență, cu cea mai înaltă răspundere.In funcție de aceste importante sarcini, comitetul județean de partid a elaborat și aplicat programele de pregătire a președinților și prim- vicepreședinților consiliilor oamenilor muncii, respectiv a secretarilor comitetelor de partid și directorilor de unități, in cadrul cărora s-au făcut expuneri, au fost organizate dezbateri și schimburi de experiență referitoare la stilul și metodele de muncă ale organelor de conducere colectivă, rolul și atribuțiile secretarului de partid ca președinte al consiliului oamenilor muncii, formele și metodele de acțiune privind antrenarea activului de partid, a organizațiilor de masă și obștești, a muncitorilor cu înaltă calificare, a celor mai buni specialiști la înfăptuirea hotărîrilor și măsurilor stabilite de consiliul oamenilor muncii pentru soluționarea problemelor majore ale producției. De un real folos pentru activitatea acestor cadre, în ce privește creșterea competenței și implicarea lor nemijlocită in conducerea și îndrumarea întregii activități economice sînt și întilnirile lunare organizate de secretariatul comitetului județean de partid cu președinții și prim-vicepreședinții consiliilor oamenilor muncii, pentru analizarea stadiului realizării sarcinilor de plan la producția fizică și producția-mar- fă, la export, investiții, in condițiile reducerii consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie electrică, ale mal bunei utilizări a capacităților de producție, ale recuperării șl introducerii in circui-

Mărturiile 
eroismului

Pe itinerarul eroic al lupte
lor de eliberare a Transil
vaniei.de Norii, făpită prin 

dictat — in nidețul Bihor vor fl 
dezvelite monumente In locali
tățile cele mai importante, deși 
In patria noastră importantă 
este, de fapt, orice palmă de 
pămint. Așadar, ca in imnul 
eroilor, dezvelim tot adevărul și li-1 spunem tuturor, cu toate 
mijloacele artelor : cu verbul și 
melosul, cu culoarea, cu mar
mura și bronzul. Căci îndeplini
rea acestei datorii patriotice 
este una din marile opere ale 
Congresului al IX-lea, prin re
citirea dreaptă, cinstită a istori
ei noastre naționale. Densa con
stelație de statui și obeliscuri 
cristalizată in albul marmurei 
(cu zăcăminte și în munții Biho
rului) a fost deschisă in toamna 
aceasta la Beiuș prin statuia 
Ostașului vinătbr de munte, 
sculptură de superbă alură și 
dăruire realizată de Rodica Stanca Pamfil, pe un soclu larg.

ÎNSEMNĂRI

Am urmărit cu toții lucrările recentului Congres al științei și învățămintu- lui. cu ideile lui de perfecționare, inclusiv a stilului și a metodelor de educare, de formare a tineretului in cultul iubirii de profesie, de muncă, de creativitate. Sînt idei cu răsfringeri favorabile nu numai asupra activității cadrelor didactice, ci și asupra preocupărilor specifice tinerei generații. Numai cînd iți iubești mult meseria, numai atunci dorești. simți nevoia să o cunoști mai mult și te uit: mereu și în toate părțile pentru a găsi, chiar și din alte meserii, ceva care să-ți folosească, să-ți deschidă posibilități noi de perfecționare în propriile tale preocupări. Cînd vrei să faci și mai mult, cînd întîmpini greutăți de trecut, începi să dorești să cunoști ce au făcut alții pentru a rezolva pro-

bleme similare și — dacă vrei cu adevărat să birui dificultățile — Începi să înveți și să te documentezi. Poate la început numai practic, dar mai tîrziu — iarăși cînd ai intenția hotărîtă de a învinge greutățile — începi să te documentezi și teoretic, te așterni serios pe învățătură. Aristotel, acum 24 de secole, spunea că atunci cind omul dorește să-și satisfacă una din nevoile numeroase și complicate pe care le are și care este altfel decit ii oferă natura, recurge la o „iscusință tehnică", la „mecanică". Și azi, încă, tot așa face, numai că lucrurile se prezintă mult mai complicat și omul are nevoie de mult mai multe cunoștințe practice și teoretice. La aceasta îl ajută îndeosebi o pregătire științifică bună, o pregătire tehnică temeinică, un studiu stăruitor al problemei.

De altfel, in tehnica „absoarbe" mult cunoștințe fice ; pe nebăgate de seamă știința tehnica, mentale științele nică se noștințe foarte înaltă. Este suficient să ne gîndim la intervențiile pe care le au in prezent electronica, mecanica teoretică, informatica, cibernetica și științe inalte mecanismelor calculul motoarelor mare putere, al calculatoarelor, al transmisiunilor, chiar în organizare și profilul calității de inalt nivel, pentru a înțelege acest lucru. Vorbim azi chiar de o „inteligență artificială", de roboți înlocuitori ai muncii umane sau ai altor mașini.Am vorbit despre toate acestea încercînd să arăt

prezent, tot mai științi- auinse împletește cu științele fundase împletesc cu tehnice : in teh- găsesc deseori cu- de știință înaltă,
atîtea alte în calculul dificile, în de

ce niveluri superioare atins știința și tehnica unele domenii și ce nevoie mare este — dacă vrei să realizezi azi ceva cu adevărat nou și deosebit — să ai cunoștințe de nivel superior și multilateral. Creativitatea însăși capătă aspecte multilaterale.Am vizitat în preajma Congresului științei și in- i o expoziție din domeniul organizată la Expoziția cuprin- i numeroase ex- din alte județe din orașul și ju-
vățămîntului de invenții tehnicii, < Brăila!. dea și ponate decit < dețul Brăila. Ea era interesantă, bogată, variată, instructivă și excepțional de bine organizată. Și ce-ți făcea o sie erau mici sau arătau cîteva sute de realizări minunate, complexe, ieșite din miinile șl mințile unor oameni care — nu era greu să Ințe-

profundă impre- invențiile, mai mai mari, care

legi — aveau deseori cunoștințe multe și superioare, din numeroase domenii. și o putere de crea- tivttate remarcabilă. Iată, aș spune, ce Înseamnă creativitatea multilaterală a unor oameni al muncii care s-au Informat nu numai In stricta specialitate, dar și in domenii înrudite care le-au de folos, adeseori ționale față de lor de bază.Și un exemplu nai ! Cînd cursurile nice din București și mi-am început practicarea meseriei de inginer constructor. cițiva ani înainte de-al doilea război mondial. am început să lucrez In domeniul betonului armat, deci realizam stîlpi, grinzi și plăci din pietriș.

Andrel SORCOIUsecretar al Comitetului județeon Brașov al P.C.R.(Continuare in pag. a V-h)

putut fi netradi- meseriaperso- am terminat Școlii Politeh- București

Acad. Ștefan BALAN
(Continuare in pag. a V-a)

IN SPRIJINUL CELOR CE STUDIAZĂ
IN CERCURILE POLITICO- 

EDUCATIVE DIN INVATAMiNTUL 
POLITICO-IDEOLOGIC

STADIUL ACTUAL 
AL EDIFICĂRII 

SOCIALISMULUI 
ÎN ROMÂNIA

Obiectivele dezvoltării 
economico-sociale 

in cincinalul 1986—1990 
și în perspectivă 
pînă în anul 2000

aerat și sub un arc de triumf cu 
curbura dulce, ca intr-o arcadă 
brlncovenească — total cuprins 
intr-un stil profund românesc, 
lingă decindea Crișului Negru, 
intre clinurile line ale Munților 
Apuseni din ocrotitoarea depre
siune a Beiușului. Deci la loc 
ideal.

La Beiuș, pe Criș, intr-un 
timp și spațiu românesc armoni
zate epopeic, baladesc pe chiar 
vatra primelor lupte de rezis
tență și apoi de contraatac îm
potriva trupelor horthyste și 
hitleriste. De aici Divizia 2 
vinători de munte, cu mulți vo
luntari intrați sub drapel in 
vestitele batalioane (fixe), a 
ținut piept și a respins atacurile 
dușmane și a dezrobit pământuri 
românești pină la sosirea celor
lalte trupe românești și a unită
ților sovietice cu care, impreu- năj a dus apoi asaltul pină la 
Debrețin. Tatra și Pădurea Vie- 
neză. Pină la victoria finală 
asupra fascismului.

Statuia Rodicăi Stanca Pamfil 
stă, in acest periplu victorios, 
pe un aliniament simetric cu 
alte statui de mare valoare și 
semnificație : cu Monumentul 
Independenței din Oradea, ope
ră a sculptorului Constantin 
Lucaci, cu basoreliefuri ale in
dependenței complimentare prin 
nodurile de aur ale anilor 1877, 
1918 și 1944 — apoi cu statuia a- 
celuiași Ostaș român, operă a 
Liviei Onița, tot in Oradea, și 
apoi cu grupul statuar al ace
luiași oștean, creat de Vida 
Geza, la Cărei, ultimul oraș 
românesc eliberat in ziua deve
nită. sărbătoresc calendaristică, 
onomastica Armatei Române. 
Or, tocmai de Ziua Armatei 
Române a fost dezvelită, in 
toamna anului acestuia, statuia 
de la Beiuș.

Dar cum in istoria unui neam, 
un eveniment decurge din alte
le, pe o fluență fierbinte pe care 
o numim continuitate, tinăra 
statuie din Beiuș reprezintă

Alexandru ANDR1TOIU
In pagina a IV-a (Continuare in pag. a V-a)

Transilvaniei.de


PAGINA 2 SCÎNTEIA — vineri 21 decembrie 1985

anukri 1985 la baza rezujțațelor^ bune în gnu/ 7986

Producția crește în condițiile
reducerii consu: II

înaltă productivitate prin valorificarea 
inițiativei muncitorești

La întreprinderea „Electrobanat" Timișoara au fost realizate integral sarcinile de plan pe acest an cu încadrarea strictă in cotele de energie alocate, obtinîndu-se unele economii fată de normele de consum de circa 600 000 kWh energie electrică și 230 tone combustibil conventional. în același timp trebuie menționat faptul că in actualul cincinal s-a înregistrat o reducere simțitoare a consumurilor specifice. Astfel, dacă în 1980 pentru un milion lei producție-marfă realizată se utilizau 14,25 MWh și 4,56 t,c.e„ in prezent se înregistrează un consum de numai 12,80 MWh șt 3.27 t,c.c. Evident, aceste cifre sintetice atestă pe deplin preocuparea acestui harnic colectiv în gospodărirea cu maximă eficiență a energiei electrice și a combustibililor. Care au fost acțiunile întreprinse in această direcție ? Ce măsuri S-au luat in vederea diminuării consumurilor energetice 7 în cadrul prezentei anchete relevăm cîteva din principalele direcții de acțiune.
Ce relevă diagrama curbei 

consumului zilnic de ener*  
gie electrică ? La conducerea întreprinderii, serviciul mecano- energetic prezintă in fiecare dimineață situația consumurilor din ziua anterioară — înfățișată in diagrama alăturată, iar operativ se adoptă măsurile necesare pentru orice abatere de la programul stabilit.— Am stabilit Ia nivelul unității noastre reguli foarte precise de urmărire a consumului de energie electrică, in scopul încadrării stricte in cotele alocate și puterile orare aprobate, precizează ing. Nicolae Margan, directorul întreprinderii. Avem organizat un dispecerat energetic pe schimburi cu atribuții de îndrumare și control pe întregul flux tehnologic care împreună cu conducerile secțiilor, atelierelor și formațiilor de lucru adoptă soluțiile necesare pentru optimizarea consumului de energie electrică. Pe baza bilanțurilor energetice au fost stabilite repartițiile de energie la toate sectoarele de activitate, in strinsă concordanță cu sarcinile de producție. Ne-am concentrat atenția asupra gradului de încărcare a utilajelor energointensive — cuptoare de uscare a reperelor vopsite, mașini de injecție mase plastice, linii de galvanizare, cuptoare de lăcufre și tratamente termice, stația de compresoare ș.a. Prin analiza minuțioasă a proceselor de fabricație au fost stabilite programe de
Rezultate care demonstrează 

că producția de lapte poate sporiCooperativele agricole Perieți și Mllcov din consiliul agroindustrial Valea Mare, județul Olt, sint apropiate una de alta și au condiții pedoclimatice asemănătoare. De asemenea, cele două unități agricole au aceeași suprafață. Asemănătoare sint și structura culturilor, forța de muncă și recoltele obținute. Ceea ce le deosebește substanțial sint rezultatele din zootehnie, mai exact acelea obținute la producția de lapte.La 11 decembrie, cooperativa a- gricolâ Perieți iși depășise producția planificată de lapte cu aproape 400 hectolitri, in timp ce, la aceeași dată, cea din Milcov nu realizase planul cu 723 hectolitri. Ca atare, prima unitate a livrat la fondul dc stat cantitatea de lapte planificată pentru Întregul an, inregistrlnd și o depășire de 8,3 la sută, iar cea de-a doua realizează 98 la sută din prevederi.Din cele constatate lă fața locului și din relatările specialiștilor și lucrătorilor din fermele zootehnice in cauză am dedus că această diferență se datorează modului cum sint respectate normele de furajare și Îngrijire a animalelor, problemă asupra căreia ne vom opri in rfndurlle următoare.La cooperativa agricolă Perieți, în interiorul celor patru grajduri este o curățenie exemplară. Aici există programe de lucru și rețete de furajare clare, afișate la vedere, la capetele de grajd. Ținuta „în alb“ a îngrijitorilor demonstrează că aici e- xistă ordine și disciplină. La toate acestea adăugăm și faptul că a- sistența zooveterintiră a intrat in uzanța zilnică, la fel ca fn marea majoritate a fermelor zootehnice din județ. Alexandra Preoteasa, președintele cooperativei agricole, ne arată bucătăria furajeră prevăzută cu două mori, cu un bazin in care furajele sint preparate prin focare, saramurate și drojduire. Urocelul. procurat de la Balș. este nelipsit fn furajarea zilnică, tn pofida secetei din timpul anului, au fost adunate și depozitate cantități apreciabile de fin, iar alte furaje au fost conservate prtn insilozare. întrebuințarea urOcelului suplinește, in bună măsură. deficitul de furaje proteice.Peste deal, la Milcov. aspectul este cu totul altfel față de cel descris mai sus. Nu mai notăm numeroasele neajunsuri, ci vom spune doar că îngrijitorii sint ..certați" eu programul de lucru, cu ordinea și disciplina. că ferma oferă un exemplu de cum nu trebuie practicată zootehnia. Gheorghe Medințu este șeful fermei de la Prooroci, și dună explicațiile date am -Înțeles că în privința respectării normelor de ingri- 

învățăminte din activitatea 
a două ferme zootehnice 

din județul Olt

funcționare a acestor utilaje. Prin întregul complex de măsuri adoptate am reușit să realizăm un consum cit mai echilibrat, așa cum se poate observa din diagramă și o creștere a activității în schimbul de noapte, cînd consumul de energie electrică reprezintă circa 36 la sută din cel realizat zilnic. Aș putea spune că diagrama consumului zilnic de
La întreprinderea „Electrobanat" 

Timișoara

energie electrică este o oglindă fidelă a pulsului producției, in condițiile in care am manifestat intransigență față de orice risipă.împreună cu ing. Petru Mioc, șeful serviciului mecano-energștic, ne deplasăm in secțiile de producție, unde constatăm o preocupare susținută pentru utilizarea cu maximă eficiență a energiei electrice. Secția corpuri de iluminat pentru autovehicule este principalul consumator de energie electrică al întreprinderii — reprezentind circa 35—40 la sută din consumul total. Eforturile sint concentrate pentru Încărcarea la capacitatea maximă a utilajelor și a realizării lucrărilor de întreținere și reparații curente. Sînt cunoscute cu exactitate consumurile planificate și realizate pe fiecare linie tehnolo- 

jire și furajare ă animalelor singurul lucru clar sînt scuzele, cu nemiluita : „Nu avem furaje, nu avem tractoare pentru transportul nutrețurilor, nu avem îngrijitori buni, consiliul de conducere al cooperativei agricole nu ne ajută etc.“ — motivează dumnealui. Cit despre gospodărirea sub orice critică a depozitului de furaje — nici o vorbă. în vară, pleava a rămas risipită pe cîmp, întrucit fostul șef al secției S.M.A. nu a urmat indicația de a atașa colectoare la combine. De a- semenea, fostul vicepreședinte, al cooperativei, care răspundea de a- cest sector, se ocupa de toate, in a- fară de zootehnie. Conducta de a- limentare cu apă a grajdurilor de la Ipotești a fost afectată de înghețul din februarie, dar nu a fost reparată nici după viscolul șl înghețul din decembrie. Singurii care au ajutat zootehnia de aici au fost specialiștii de la consiliul agroindustrial șl de la direcția agricolă județeană. însă aceștia nu se pot substitui in totalitate cadrelor de conducere și specialiștilor de la C.A.P. Milcov.Âm lăsat la urmă faptul, des invocat de unele cadre din conducerea cooperativei agricole Mllcov, după care încărcătura de animale pe unitatea de teren arabil ar fi prea mare, într-adevăr, aici zootehnia deține un efectiv de 989 bovine, in timp ce la Perieți numărul acestora este de 680. Dar acest lucru nu este nicidecum o scuză, întrucit și in alte cooperative agricole — Radomirești, Crăclu*  nei. Văleni, Stoicănești, Seaca, Jieni — încărcătura este mult mai mare față de cea de la Milcov, iar producțiile realizate sînt superioare. în comparație cu alte ferme din județ, cooperativa agricolă Milcov se situează spre sfirșitul clasamentului In ce privește producția dc lapte. Toate acestea impun să fie luate măsuri in vederea reconsiderării modului de lucru in sectorul zootehnic al cooperativei agricole Milcov. Este imperios necesar să fie întronată o disciplină fermă In îngrijirea și furajarea rațională a animalelor și, în general, o mai bună gospodărire a avuției obștești. Soluțiile cele mai e- fidente 'pot fi găsite și la unitatea din Perieți. unde de la 903 litri pe cap de vacă furajată, cit se obținea in 1981, s-a ajuns Ia 3 286 in 1984, la circa 3 750 litri in acest an și unde cooperatorii iși propun depășirea a 4 000 litri in anul următor. Și alte exemple de acest fel din județ demonstrează că producția de lapte la C.A.P. Milcov poate spori simțitor.
Mihai GR1GOROȘCUȚAcorespondentul „Scînteii"

urilor energeticegică. Fiecare om al muncii știe că orice depășire a consumurilor afectează în mod direct propria lor activitate.— Am învățat să drămuim cu maximă zgircenie fiecare kilowatt-oră de energie electrică, ne spune ing. Viorel Rochie, șeful secției. Sînt tot mai numeroase inițiativele oamenilor muncii din secția noastră în 

această direcție. Astfel, inginerul Dorel Furdea și maistrul Iile Radu au conceput o serie de adaptări ale sculelor de injectat mase plastice, ceea ce permite utilizarea lor pe mașini cu puteri mai mici, ceea ce determină o reducere a consumurilor energetice necesare la realizarea unor repere. în această perioadă avem prevăzute importante lucrări de reparații. Aș remarca activitatea formației conduse de maistrul Ioan Ludwig, care execută aceste lucrări și care sînt de cea mai bună calitate. Or, este știut că de buna funcționare a utilajelor depinde și realizarea unor consumuri energetice optime.în același timp, am reținut și unele cazuri de utilizare ineficientă a instalațiilor. In cazul defectării unor scule au fost lăsate să funcționeze in gol mașini de injectat mase plastice, fapt pentru care în cadrul colectivului au fost aspru criticați maiștrii Ion Crăciunescu și Petru Marcov, pentru lipsa lor de exigentă. De asemenea, in cîteva rînduri la instalațiile de galvanizare, in schimbul condus de maistrul Francisc Slavik, dispozitivele nu au fost încărcate la capacitatea maximă. Cazuri întimplătoare, analizate insă cu toată răspunderea și eliminate în bună parte. Este dovada unei atitudini ferme de combatere a oricărei stări de neglijență care poate genera risipă de energie.
Modernizarea tehnologii*  

lor — o importantă resursă 
de economisire. Existâ « multitudine de soluții care au fost aplicate și Iși dovedesc pe deplin eficiența, menționa ing. Simion Martinov, șef atelier proiectare. Dacă ne referim numai la modernizările tehnologiilor și reproiectarea produselor efectuate in acest an, pe această cale s-a obținut o reducere de peste 360 000 kWh de energie electrică. Am efectuat analize tchnico-economice complexe pe fiecare produs și am identificat cu precizie fiecare consum înregistrat pe fluxul tehnologic, fapt

Intr-o anchetă publicată pe data de 21 aprilie a.c., intitulată „Metalul - mai riguros gospodărit pe intregul flux tehnologic", ne refeream la rezervele și posibilitățile existente la întreprinderea metalurgică din Aiud pentru reducerea consumurilor de materii prime și, îndeosebi, de metal. Cum a fost recepționat semnalul critic adresat atunci colectivului acestei mari unități consumatoare de metal ? De la bun inceput tre
buie precizat că măsurile luate pentru eliminarea unora dintre neajunsurile semnalate, acțiunile și programele elaborate pentru incadrarea strictă in consumurile normate de materii prime și energie demonstrează nu numai înțelegerea exactă a unei cerințe economice de maximă importanță, ci constituie și o dovadă concretă o capacității de mobilizare a muncitorilor și specialiștilor din întreprindere.— După toate calculele pe care le-am făcut, ne spune ing. Melinton Todoran, de la serviciul programare, pregătire șl urmărire a producției, vom încheia anul 1985 cu o economie de circa 32 tone dc metal. Reducerea consumurilor specifice se da- torește, in principal, îmbunătățirii activității în turnătoriile de oțel și la forjă, precum șl intensificării controlului pe faze și operații, măsurilor luate pentru respectarea tehnologiilor de fabricație. Au fost astfel realizate consumuri mai mici față de normele stabilite la fierul vechi folosit în turnătorii, laminate finite pline, piese de schimb pentru mașini și utilaje destinate industriei metalurgice ș.a.într-adevăr. in diverse sectoare ale întreprinderii, prin întărirea ordinii și disciplinei tehnologice s-au obținut importante economii de metal. Aceasta nu înseamnă insă că au fost epuizate rezervele de reducere a consumurilor de materii prime și, fn primul rind, de metal. Așa, bunăoară, la piesele turnate din fontă, consumul de fontă nouă și veche a fost depășit cu 11 tone, cel de cocs metalurgic cu 34,5 tone, iar in turnătorii s-au consumat mai mult față de norme cu 186,6 tone minereu 'de fier și 162 tone electrozi de grafit. Prin urmare este necesar să se acționeze cu mai multă perseverență pentru aplicarea măsurilor stabilite și, in același timp, să se elaboreze noi programe de diminuare a consumurilor specifice. Aceasta cu atft mai mult cu cit în anul 1986 se pre- 

ce ne-a permis să efectuăm o serie de modificări ale tehnologiilor de fabricație. Practic, a fost analizată din punct de vedere energetic fiecare operație în parte și fiecare piesă a unui subansamblu. De pildă, executarea unui tip de piulițe prin ștan- țarea din tablă în Ioc de strunjire din bară conduce la o economie anuală de 10 000 kWh de energie electrică. Ne-am concentrat atenția în scopul creșterii productivității la mașinile de injectat mase plastice, prin mărirea numărului de piese realizate concomitent — trecind de la un cuib la două. Numai pe această cale se obține o reducere anuală a consumului de circa 100 000 kWh energie electrică. O serie de produse au devenit mai funcționale, cu parametri calitativi superiori și posibile de realizat cu un consum mai redus de energie. Prin specificul producției noastre, avem da realizat sute și mii de repere care necesită un volum important de proiectare. Ne-am propus ca în anul viitor să continuăm acțiunea de reproiectare și modernizare a unor produse, prin aceasta preconizind a obține o importantă reducere a consumurilor materiale și energetice. Unitatea noastră este principalul furnizor al instalațiilor de iluminat industrial, stradal, casnic și al autovehiculelor. Deci produsele noastre, prin natura lor, sint consumatoare de energie electrică. împreună cu întreprinderile producătoare de corpuri de iluminat — becuri incandescente, cu vapori de sodiu și mercur, tuburi fluorescente — ne preocupăm de a realiza o gamă cit mai variată de produse și care să răspundă cerinței de utilizare cu maximă eficacitate a energiei electrice. Poate printre cele mai elementare măsuri, fiecare unitate economică și-a stabilit realizarea unui iluminat corespunzător cit mai economic. Fără Îndoială că nu aceasta este principala sursă de economisire, dar ea nu trebuie neglijată.— Ce ați întreprins pentru realizarea unor instalații de iluminat mâi eficiente și cu un consum mai redus de energie ?— Am prefera să vă prezentăm citeva exemple — intervine ing. loan Marinca, directorul tehnic al întreprinderii, prezent la discuție. Un bec cu vapori de sodiu (lumină galbenă) de 70 W dă o cantitate de lumină — flux luminos — echivalentă cu a două becuri cu vapori de mercur de cite 80 W sau 12 tuburi fluorescente de cite 40 W. Deci de la 480 W la 70 W, o reducere de aproape 9 ori a consumului de energie electrică. Desigur, această soluție — lămpile cu vapori de sodiu — poate fi aplicată numai la iluminatul general stradal și industrial. Iar pentru iluminatul local al diferitelor posturi de activitate din secțiile de producție, din instituții sau din locuințe avem proiectate lămpi cu tuburi fluorescente miniatură de 4 și 8 W. Dar, din păcate, întreprinderile producătoare de astfel de surse, „Romlux" Tîrgoviște și de cinescoape București, deși au a- vut incluse încă din anul 1984 în planul tehnic asimilarea acestor produse, nu le-au ințrodus in fabricația curentă. Sperăm că vor fi depășite problemele tehnice cu care se confruntă cele două unități și că in anul viitor vom primi aceste tipuri de tuburi fluorescente,Prin modul cum acționează, prin rezultatele pe care le-a obținut colectivul întreprinderii „Electrobanat'1 Timișoara face dovada deplină a înțelegerii sarcinilor actuale din domeniul gospodăririi cit mai judicioase a energiei electrice. Rezultatele bune obținute trebuie consolidate in noul an, lucru pe deplin posibil dacă a- vem în vedere experiența ciștigată și posibilitățile tehnice ale acestui harnic colectiv de oameni al muncii.
Ion LAZAR 
Cezar IOANA corespondentul „Scinteii”

însemnate economii de metal 
care pot fi mult mai mari în anul viitor

La întreprinderea metalurgică Aiud

vede o reducere a cheltuielilor materiale Ia o mie de Iei producție- marfă cu 48,4 lei, ponderea repre- zântind-o consumul de metal. Cum se acționează pentru realizarea acestui obiectiv ?Principalele direcții de acțiune se referă la perfecționarea organizării producției și a muncii, întărirea disciplinei tehnologice.— în acest sens au fost intocmite programe concrete de măsuri pe u- zine, secții și ateliere, cu sarcini specifice pentru reducerea consumurilor materiale, ne precizează ing. Dan Bojan, șeful biroului de organizare a producției și a muncii. în vederea încadrării in normele de consum, îndeosebi la electrozi de grafit, materiale refractare și feroaliaje au fost luate măsuri pentru întărirea controlului activității pe fluxuri și operații de lucru. Au fost revizuite tehnologiile și se acționea- 

în luna noiembrie din acest an, nivelul productivității muncii realizat la întreprinderea de Sticlărie și porțelan din Dorohoi a fost mai mare cu 12,9 la sută față de aceeași lună a anului trecut și cu 53,7 la sută in comparație cu anul 1980. Creșterea s-a produs treptat, de la un an la altul, de la o lună la alta, și reprezintă rezultatul transpunerii in practică a unor programe de măsuri concrete, realiste, care au fost adoptate — și actualizate ori de cite ori s-a impus — de comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii din întreprindere, în spiritul orientărilor și sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. în ce privește perspectiva, colectivul unității și-a propus ca, pînă în anul 1990, productivitatea muncii să se dubleze față dc anul 1980. Cum s-a acționat și continuă să se acționeze pentru atingerea acestui obiectiv ?INSTALAȚII ȘI DISPOZITIVE A- DAPTATE CERINȚELOR PRODUCȚIEI. La mai puțin de șase luni de cind nu am mai fost in întreprindere, avem posibilitatea să remarcăm o mulțime de noutăți tehnice și organizatorice. Suflătorii la țeavă nu mai sint ajutați — fiecare de cite un om, ce presta o muncă necalificată — să fasoneze sticla pe care o scot din cuptoarele de topit Matrițele sint acționate acum printr-o simplă apăsare cu piciorul pe o pedală. Efectul acestei acțiuni asupra creșterii productivității muncii 7 în fiecare schimb de lucru s-au dis- ponibilizat cite 15 oameni, care, în urma absolvirii unor cursuri de pregătire profesională, au fost tre- cuți în procesul de producție pro- priu-zis. Tot in secția II remarcăm o altă noutate : instalația pentru transportul gravitațional al produselor de sticlărie, intre operațiunea de decalotare-fasonare șl cuptorul de recoacere. Procedeul este simplu : produsele sint așezate pe dispozitive metalice, după care, prin. intermediul unei pirghii, sticlarul ridică unul din capetele instalației cu cițiva centimetri mai sus. Și astfel, dispozitivele alunecă pe o tijă metalică pînă la punctul de destinație. S-au realizat, deocamdată, șase instalații de acest fel, care înlocuiesc munca a toi atîfia oameni. Pînă la sfirșitul lunii decembrie a.c. vor fi produse șl instalate incă două, in lungime de 12—14 metri fiecare, fapt ce va duce Ja scoaterea din folosință a două benzi rulante, pentru acționarea cărora se consumă energie electrică.Tot in ultimele luni a fost pus in funcțiune și un agregat pentru pregătirea, fărîmițarea și amestecarea cioburilor rezultate din procesul tehnologic, in vederea reintroducerii a- cestora în cuptoarele de topit. Utilajul este pe cit de ingenios construit, tot pe atit de eficient : după selectarea cioburilor in funcție de compoziție, culoare etc,, acestea sint încălzite pină la incandescență (unde ard și eventualele impurități organice), jeturile de apă sub care sint apoi supuse producind fărîmițarea lor. înlocuirea vechiului procedeu (selectarea manuală a cioburilor, o „moară cu ciocănele" etc.) a contribuit nu numai la creșterea productivității muncii, dar și la reducerea aproape la jumătate a consumului de energie electrică și, totodată, la Îmbunătățirea compoziției materialului obținut. Numărul unor astfel de dispozitive, instalații și chiar agregate complexe realizate și puse in funcțiune în cea de-a doua jumătate a anului este insă cu mult mai mare : un set de mașini ce a mecanizat operațiunea de șlefuire a 

O imagine de lucru la Întreprinderea de anvelope din Zalău Foto : E. Dichiseanu

ză mai stăruitor pentru respectarea lor, ținindu-se îndeosebi seama de necesitatea reducerii adaosurilor de prelucrare atit la piesele turnate, cit și la cele forjate. în acest context se înscrie punerea parțială în funcțiune a atelierului de recuperare, pregătire și șarjare a materialelor feroase, cu o capacitate de prelucrare de 15 000 tone pe an. Punerea in funcțiune a acestui obiectiv asigură o reducere a consumului de energie, prin scurtarea timpului de elaborare a șarjelor, diminuarea pierderilor tehnologice și, implicit, o substanțială creștere a productivității muncii,Avînd în vedere buna pregătire profesională a oamenilor muncii din întreprindere, nivelul tehnic ridicat al mașinilor, utilajelor și instalațiilor din dotare, o importantă reducere a consumurilor materiale se va realiza prin promovarea consecventă 

produselor cu picior din sticlă ; un altul care realizsază decalotarea la cald a produselor ; o instalație de sitografiere a obiectelor din porțelan ș.a.m.d. Cine sint autorii acestora ?O „BANCA a IDEILOR".........încăde acum cițiva ani, ne-a răspuns Va- leriu Asofronie, secretar adjunct al comitetului de partid, am luat inițiativa constituirii unei „bănci a ideilor". Concret, este vorba despre o modalitate prin care comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii iau cunoștință și centralizează absolut toate ideile care pot contribui la imbunătățirea procesului de producție și, deci, inclusiv la creșterea productivității muncii. Sistemul s-a dovedit eficient și de aceea apreciem ca deosebit de bine venită hotărirea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care. Ia propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a stabilit să se constituie comisia centrală pentru organizarea și moder-
La întreprinderea 

de sticlărie 
și porțelan 
din Dorohoi

nizarea proceselor dc producție și, in mod corespunzător, să sc treacă la organizarea și constituirea unor astfel dc comisii la nivelul Capitalei și, apoi, al tuturor județelor. în ce ne privește, pentru a facilita participarea la acțiunile întreprinse a întregului colectiv, am extins sistemul de informare chiar și prin intermediul unor simple nene scrise, schite, care se adună intr-o cutie asemănătoare celei poștale. Analiza lunară a propunerilor făcute, aplicarea celor ce s-au dovedit valoroase, eficiente, indiferent dacă ni s-a comunicat ori nu autorul, au stirnit un larg interes. Dovadă că, acum, pe lingă propunerile ce se fac intr-un cadru organizat — adunări generale de partid, sindicat, U.T.C., ale oamenilor muncii — primim lunar cel puțin 8—9 sugestii".Ca o confirmare a celor spuse, din documentațiile întocmite rezultă că marea majoritate a dispozitivelor, instalațiilor și chiar a utilajelor care au fost realizate și puse in funcțiune iși găsesc „punctul de plecare" in aceste idei. Muncitorul Dinu Turicesc, de pildă, a propus construirea unui recipient de condens, a cărui realizare nu numai că a înlocuit activitatea a aproape 10 oameni pe zi, dar a determinat o substanțială economie de combustibil in centrala de termoflcare. La rindul lor, inginerul Dumitru Ghiță și subingi- nerul Ion Damian, din compartimentul mecano-energetic, au propus o nouă tehnologie pentru coacerea produselor din porțelan, prin care numărul operațiunilor s-a redus la jumătate, ceea ce a avut ca efect dublarea productivității muncii la a- ceastă operație și o reducere substanțială a consumului de gaz metan. De altfel, însăși ideea construirii agregatului destinat recuperării și revalorificării cioburilor sau aceea a realizării unei instalații automate ce asigură acum compoziția pastel de sticlă, tot pe această cale au ajuns la cunoștința organelor de conducere ale întreprinderii.— De multe ori, ne-a precizat secretarul adjunct al comitetului de partid pe întreprindere, ne-am aflat 

a progresului tehnic, prin aplicarea unor procedee și tehnologii noi. moderne. Astfel, metoda detensionării prin vibrații, concepută și realizată de ing. Romul Chiorean, se va extinde în anul viitor la întreaga producție de construcții sudate și la o mare parte din piesele turnate și forjate. Se estimează că, in felul a- cesta, se vor economisi peste 1,6 milioane mc gaz metan, se va reduce volumul de manoperă și se vor elibera unele cuptoare, care vor putea fi utilizate la efectuarea tratamentelor termice primare, renun- țindu-se la construirea a două cuptoare de tratament termic prevăzute pentru anul 1986, Al doilea brevet, „metoda Todoran", se referă la tehnologia de fabricare a lingo- tierelor, pusă la punct de ing. Melinton Todoran, care va asigura îmbunătățirea amestecului de turnare, a sistemului de alimentare și utili- 

în situația de a apela la Un numeros grup de specialiști, citeodată chiar din afara unității, pentru a ne convinge dacă o propunere este valoroasă sau nu. Nu s-a întimplat însă niciodată ca vreuna dintre propunerile tăcute să nu fie luată in discuție. Acesta credem că este și motivul pentru care mal bine de două treimi din numărul personalului muncitor al Întreprinderii noastre se află cuprins acum în acțiunile de creație tehnico-științifică, desfășurate in cadrul Festivalului național „Cintarea României"....ȘI UN „ATELIER" CÎT TOATA ÎNTREPRINDEREA DE MARE. De la ing. Dumitru Voicu, ingincrul-șef al întreprinderii, aflasem că, pentru promovarea progresului tehnic in toate secțiile și atelierele dc producție ale unității nu s-au cheltuit, în cincinalul pe care-1 vom inchaia curind, decît citeva zeci de mii de lei, reprezentind, de fapt, contravaloarea unor materiale ce nu s-au putut procura din recuperări. Atunci, cum a fost posibil să se realizeze toate aceste dispozitive, instalații șl utilaje, care an determinat — în principal — creșterea productivității muncii ? „întreaga activitate se desfășoară în cadrul procesului de au- toutilare" — ni s-a spus. Și, ca urmare, imediat am vrut să vedem a- telierul d» profil al unității. Ce am găsit aici ? Surprinzător, dar se lucra numai la cîteva utilaje pentru prelucrări și la o serie de subansam- ble ale sistemului de recuperare a căldurii, aflat in curs de extindere. „De fapt, atelierul nostru î— ne spune șeful acestuia, maistrul Aurei Atomcl — cuprinde, ca suprafață, întreaga întreprindere. Dar răspunsul este valabil și pentru personalul muncitor : pentru că, alături de lucrătorii din atelierul nostru, toti oamenii muncii din întreprindere contribuie Ja realizarea uneltelor și dispozitivelor pentru îmbunătățirea procesului de producție.Că lucrurile stau, intr-adevăr, așa ne-am convins in marea majoritate a halelor de fabricație. Astfel, in timp ce supraveghea desfășurarea procesului de producție, șeful secției a II-a sticlărie lucra la finisarea unei noi mașini de decalotat produsele din sticlă. „De ce trebuie ca tocmai dumneavoastră să vă o- cupați de o asemenea activitate 7“ — l-am întrebat întii, a crezut că glumim. După care ne-a răspuns : „Au- toutilarea cu un asemenea tip de mașină a fost chiar propunerea mea. Nu-i normal să contribui la îndeplinirea ei ? Fiindcă ceea ce aveam in vedere, eu știam cel mai bine".Exemple asemănătoare am notat și in alte hale de producție.— Autoutllarea, preciza în finalul documentării noastre ing. Mintea Moga, directorul unității, a devenit într-adevăr calea cea mai eficientă de a acționa in scopul creșterii productivității muncii. Iar principalele motive ar fi următoarele : in felul acesta se exprimă cel mai bine e- fortul propriu al colectivului ; se stimulează activitatea de creație tehnico-științifică și de materializare In producție a rezultatelor acesteta ; se reduce costul lucrărilor la cel mai scăzut nivel posibil ; se impulsionează ritmul lucrărilor deoarece nu mai depinzi de un constructor sau altul.De menționat că aproape o jumătate din măsurile stabilite pentru anul viitor se află, incă de pe a- cum, in plin proces de Înfăptuire.
Silvestri AILENEIcorespondentul „Scînteii" 

zare a vopselelor refractare. Pină in prezent au fost turnate 60 lingotiere prin acest procedeu, rezultind o reducere eu 50 la sută a pierderilor tehnologice și, totodată, a volumului de prelucrări.— In domeniul promovării progresului tehnic avem in vedere și alte obiective, ne spune ing. Szocs Ladislau, directorul Centrului de cercetare și proiectare din întreprindere. Pentru reducerea adaosurilor de turnare la forjă am trecut la proiectarea și executarea în unitate a unor nicovale profilate. De asemenea, va fi extins procedeul de strunjire in condiții criogenice, acțiune care vizează reducerea consumului de scule. Și tot pentru diminuarea consumului de scule am trecut la modernizarea acestora, prin proiectarea lor in sistem modul. U*  tilizarea acestui procedeu va asigura diminuarea cu 3 la sută a consumului de metal la producția de scule. Extinderea turnării in forme metalice la 10 la sută din piesele turnate va avea ca efect reducerea cu 2 la sută a consumului de metal.La rindul său, ing. Aurel Mure- șan, șeful secției prelucrări mecanice II, ne-a prezentat cîteva din acțiunile Întreprinse pentru mai buna gospodărire a metalului. Astfel, la fiecare mașină și grupă de mașini-unelte au fost luate măsuri pentru execuția corectă a operațiilor și deci pentru eliminarea rebuturilor.în Întreprindere se acționează stăruitor pentru ca anul viitor bunele rezultate in gospodărirea metalului să fie consolidate și amplificate, iar economiile obținute să fie și mai substanțiale.
Ștefan DIN1CAcorespondentul „Scînteii"
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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
privind alocația de stat și indemnizația pentru copii, ajutoarele 
ce se acordă mamelor cu mai mulți copii și soțiilor de militari 

in termen, precum și indemnizația de naștere
în cadrul politicii partidului și statului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a tuturor cetățenilor patriei, o atenție deosebită se acordă creșterii și educării copiilor, sprijinirii familiilor cu copii.în ansamblul acestei preocupări, pe lingă condițiile ce sînt create tuturor copiilor în vederea dezvoltării lor fizice

și intelectuale, statul acordă sprijin material familiilor cu copii, alocînd în acest scop importante fonduri bănești, sub forma alocației de stat și indemnizației pentru copii, precum și a ajutoarelor ce se acordă mamelor cu mai mulți copii și soțiilor de militari în termen.în scopul stabilirii unui cadru juridic unitar în acest domeniu,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează.
CAPITOLUL I

drare corespunzătoare programului !n- treg de lucru.
Art. 10 — Pentru pensionari, dreptul la alocație de stat pentru copii se stabilește în raport cu cuantumul pensiei sau al ajutorului social, iar pentru persoanele chemate să îndeplinească obligații militare, în raport de drepturile de retribuții sau indemnizații, după caz, potrivit legii.Art. 11 — Alocația de stat nu se acordă pentru copiii care sînt elevi în școli care le asigură întreținerea completă din partea statului.Alocația de stat pentru copii nu se

acordă cumulativ cu bursa, persoanele îndreptățite putînd să opteze pentru aceasta sau pentru alocație.Pentru copiii aflați In instituțiile de asistență socială, alocația de stat se acordă numai în cazul în care părinții plătesc integral costul întreținerii.Art. 12 — Persoanele care au avut mai mult de 12 zile de concediu fără plată, învoiri sau absențe nemotivate, de la începutul anului calendaristic, nu primesc alocația de stat în luna în care intervine o nouă învoire, concediu fără plată sau absență nemotivată.

prezentului decret sau ulterior acestei date îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul decret.Persoanele care la data intrării în vi
goare a prezentului decret beneficiază de ajutorul pentru mamele cu mai mulți copii vor primi în continuare ajutorul în cuantumurile prevăzute la art. 18.

SECȚIUNEA A 2-A

Alocația de stat pentru copii
SECȚIUNEA 1

SECȚIUNEA A 4-A

Stabilirea și plata alocației de stat pentru copii

Dispoziții generale
Art. I — în Republica Socialistă România statul ocrotește și sprijină familiile cu copii, în scopul creării tuturor condițiilor pentru asigurarea creșterii și educării copiilor, a pregătirii multilaterale pentru muncă și viață a tinerei generații.în cadrul sprijinului materia) de care se bucură familiile, statul acordă alocația de stat pentru copiii in vîrstă de pînă Ja 16 ani, aflați in îngrijirea familiei, în condițiile prezentului decret.

Art. 2 — Alocația de stat pentru copii se acordă lunar, in cuantumuri diferențiate, în raport de numărul copiilor aflați in întreținerea familiei, de veniturile titularului alocației și de mediul, urban sau rural, în care acesta domiciliază.Persoanele care primesc alocația de stat pentru copii sînt obligate să o folosească exclusiv în scopul îngrijirii copiilor.
SECȚIUNEA A 2-A

Cuantumul alocației de stat pentru copii
Art. 3 — Cuantumurile. precum și plafoanele de venituri și numărul copiilor în raport cu care.se stabilește alocația de stat pentru copii, sînt următoarele :

Mediu

Plafoane de venituri lunare

Pinâ la
2 500

2 501—
3 350

3 351—
4 450

Pentru primul copil urban 300 250 220
rural 200 150 130

Pentru al doilea copil urban 350 290 260
rural 270 220 140

Pentru al treilea copil urban 430 340 290
rural 300 260 170

Pentru al patrulea copil urban 500 400 340
și următorii, cîte rural 350 290 230

Art. 13 — Drepturile la alocație de stat pentru copii se stabilesc de unitatea care, potrivit prevederilor prezentului decret, este obligată să plătească alocația.Cererea pentru acordarea alocației de stat pentru copii se verifică de comisia pentru probleme sociale din unitate și se aprobă de conducerea unității, după efectuarea controlului financiar preventiv.Plata alocației de stat pentru copii se face de către :a) unitățile care plătesc drepturile de retribuție, pentru persoanele încadrate în muncă ;b) organele de asigurări sociale și pensii, pentru pensionari ;c) instituțiile la care sînt înscriși, pentru studenții de la învățămîntul superior de zi și pentru absolvenți pînă la încadrarea lor în muncă. în termenul stabilit prin dispoziția de repartizare ;d) unitățile la care au lucrat, pentru militarii în termen și militarii cu termen redus, care la data încorporării erau încadrați cu contract de muncă pe durată nedeterminată ;e) centrele militare, pentru elevii școlilor militare ,și ,ai.. instituțiilor militjire de învățămînt superior :f) unitățile de unde primesc drepturile bănești, potrivit legii, pentru persoanele chemate în vederea satisfacerii unor

scopuri militare, altele decit serviciul militar în termen.în vederea obținerii drepturilor de alocație. persoanele solicitante depun actele necesare la unitatea care urmează, potrivit prezentului decret, să le faca plata.
Art. 14 — Persoanele care primesc alocația de stat pentru copii sînt obligate să comunice unității, in termen de 10 zile, orice schimbare intervenită în situația lor ori a numărului sau situației copiilor, de natură să le modifice drepturile de alocație.în vederea evitării unor plăți nelegale de alocații, instituțiile de asistență socială în care sînt internați copiii în vîrstă de pînă la 16 ani sînt obligate să anunțe această, situație unității unde este încadrat părintele sau persoana care are în îngrijire copilul.
Art. 15 — Drepturile la alocația de stat pentru copii se acordă numai de la data stabilirii lor potrivit prevederilor prezentului decret.în cazul plății alocației fără temei legal, pot fi urmărite sumele plătite pentru o perioadă de 12 luni în condițiile prevăzute de Codul muncii. Dacă fapta care a determinat o astfel de plată constituie infracțiune, sumele se recuperează pe întreaga perioadă pentru care au fost plătite.

Ajutorul pentru soții
Art. 22 — Soțiile militarilor în termen care nu sînt încadrate în muncă și nu au alte posibilități materiale de existență au dreptul la ajutoare lunare, dacă se găsesc într-una din următoarele situații;a) sînt gravide, începînd cu luna a V-a de sarcină ;b) au copii în vîrstă de pînă la 8 ani;c) sînt încadrate în gradul I sau II de Invaliditate.Cuantumul ajutorului se stabilește, în raport de mediul urban sau rural în care domiciliază, astfel :a) 500 lei în mediul urban ;b) 350 lei în mediul rural.Ajutorul pentru soțiile de militari în

de militari în termentermen se acordă cumulativ cu alocația de stat pentru copii.Art. 23. — în cazul decesului mamei, ajutorul se acordă în continuare, pînă la lăsarea la vatră a tatălui, persoanelor în a căror îngrijire au rămas copiii în vîrstă de pînă la 8 ani.
Art. 24. — Ajutorul se acordă și mamei necăsătorite dacă paternitatea copilului a fost stabilită față de un militar în termen, prin recunoaștere sau hotărîre judecătorească.Au dreptul la ajutor și soțiile militarilor cu termen redus și ale elevilor școlilor militare, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul decret.

SECȚIUNEA A 3-A

Indemnizația de naștere

CAPITOLUL II

Art. 25. — Mamelor care au născut mai mult de un copil li se acordă o in demnizație de naștere de 1 500 lei, pentru fiecare copil născut ulterior.
SECȚIUNEA A 4-A

Stabilirea și plata ajutoarelor și a indemnizației 
de naștere

Art. 26. — Stabilirea șf plata ajutorului pentru mamele cu mai mulți copii și a indemnizației de naștere se fac de către comitetul executiv al consiliului popular județean sau al municipiului București, în raza căruia își are domiciliul persoana îndreptățită.Stabilirea și plata ajutorului pentru soțiile de militari în termen se fac de către centrele militare.Acordarea ajutorului pentru mamele cu mai mulți copii și a ajutorului pen

tru soții de militari în termen se face pe baza propunerilor comisiei pentru probleme sociale din unități sau ale comisiei de pensii și asigurări sociale, după caz.Art. 27. — Ajutoarele prevăzute de prezentul decret se plătesc începînd cu luna următoare celei în care sînt îndeplinite condițiile de acordare ; plata ajutoarelor încetează începînd cu luna următoare celei în care aceste condiții nu mai sînt îndeplinite.

Art. 4 — Alocația de stat pentru copii, în cuantumul stabilit pentru mediul urban se acordă și persoanelor domiciliate în localitățile componente ale municipiilor și orașelor. Beneficiază, de asemenea, de alocație. în cuantumul stabilit pentru mediul urban, persoanele prevăzute in anexa la prezentul decret*).*) Anexa se publică în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.

Alocația de stat pentru copii, în cuantumul stabilit pentru mediul rural, se acordă și persoanelor domiciliate în comunele suburbane și în satele aparținind municipiilor și orașelor.Cuantumul alocației de stat pentru copii se modifică ori de cîte ori se schimbă numărul copiilor, veniturile titularului, mediul urban sau rural în care acesta domiciliază, precum‘și celelalte condiții in raport de care se acordă alocația.

Indemnizația pentru copii 
ce se acordă familiilor 
de cooperatori agricoli

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

SECȚIUNEA A 3-A

Condițiile de acordare a alocației de stat pentru copii
Art. 5 — Alocația de stat pentru copii se acordă acelor familii în care unul sau ambii părinți sîftt :a) încadrați cu contract de muncă pe durată nedeterminată în unități socialiste de stat, precum și altor persoane care, potrivit legii, sînt asimilate acestora ;b) cadre militare permanente, elevi ai școlilor militare și ai instituțiilor .militare de invățămînt superior ;c) militari in termen sau cu termen redus ;d) cadre didactice încadrate pe cîte un an școlar ;e) studenți la învățămîntul superior de zi și doctoranzi bursieri ;f) pensionari de asigurări sociale de stat, pensionari militari și pensionari I.O.V.R., beneficiari de ajutor social ; copiii pensionari urmași primesc alocație de stat dacă nu au depășit virsta de 16 ani.Alocația de stat pentru copii se acordă soțului ; in cazul în care numai soția se încadrează în categoriile prevăzute la alin. (1) alocația de stat pentru copii se acordă acesteia.
Art. 6 — Alocația de stat se acordă pentru copiii in vîrstă de pînă la 16 ani aflați în Întreținerea familiei ; pentru cei care au contractat o invaliditate de gradul I sau II înainte de împlinirea acestei vîrste alocația se acordă pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani.Sînt îndreptățiți la alocație de stat, in aceleași condiții cu copiii născuți din căsătoria părinților :a) copiii din căsătoria anterioară a unuia dintre soți, aflați în îngrijirea lui;b) copiii din afara căsătoriei ;c) copiii înfiați ;d) copiii primiți spre creștere, pe baza încredințării lor de organele competente, potrivit dispozițiilor legale.în cazul părinților divorțați, precum și în cazul copiilor din afara căsătoriei, alocația se acordă părintelui care are copilul în îngrijire.Dacă părintele care are copilul în îngrijire nu se încadrează în categoriile de

persoane care beneficiază de alocație, aceasta se acordă celuilalt părinte, dacă întrunește condițiile cerute de lege. în acest caz, alocația se plătește de către unitate părintelui în a cărui îngrijire se află copilul.Art. 7 — Alocația de stat pentru copii se acordă, se modifică sau încetează in- cepînd din luna următoare celei în care sînt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.Pentru persoanele nou încadrate în muncă, alocația de stat se acordă după 3 luni de la încadrarea cu contract de muncă pe durată nedeterminată.Pentru persoanele cărora le-a încetat contractul de muncă din vina lor, in condițiile în care, potrivit legii, vechimea în muncă se întrerupe, alocația se acordă numai după 3 luni de la data reîncadrării cu contract de muncă pe durată nedeterminată, iar pentru următoarele 6 luni cuantumul alocației se reduce cu 50 la sută.
Art. 8 — Persoanelor care au beneficiat de alocație de stat li se menține dreptul in continuare, pînă la reîncadrarea in muncă, dar nu mai mult de 3 luni de la data desfacerii contractului de muncă, dacă, aceasta se datorește reducerii de personal sau restrîngerii activității și in perioada respectivă au dreptul. potrivit legii, la retribuție.
Art. 9 — La determinarea veniturilor, în raport de care se stabilesc drepturile de alocație de stat pentru copiii persoanelor încadrate cu contract de muncă, se iau in considerare retribuția tarifară de încadrare sau de calcul, după caz, respectiv retribuția tarifară pentru cadrele militare permanente, la care se adaugă și sumele realizate, în condițiile legii, din alte drepturi de retribuție.în cazul persoanelor care lucrează în acord, alocația de stat pentru copii se acordă în raport de retribuția tarifară, indiferent de venitul realizat.Pentru persoanele încadrate cu program redus de lucru. în condițiile legii, drepturile de alocație se detajgnină în raport de retribuția tarifară me înca-

Art. 16 — Familiilor de cooperatori, din care cel puțin unul din soți luferează într-o unitate agricolă cooperatistă; li se acordă o indemnizație lunară pentru fiecare copil, în vîrstă de pînă la 16 ani împliniți, aflat în întreținerea acestora, după cum urmează : — lei lunar —a) pentru primul și doilea copil, cîte al 100b) pentru al treilea și patrulea copil, cîte al 200c) pentru al cincilea copil și următorii, cîte 300
Indemnizația se acordă numai în luna în care unul din soți a lucrat cel puțin 20 zile și a realizat sarcinile de producție în conformitate cu normele de muncă stabilite. Indemnizația va l'i acordată în continuare și in perioada în care unul

dintre soți beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă.Au dreptul la indemnizație și familiile cu copii în care soții sînt pensionari ai cooperativelor agricole de producție.Indemnizația nu se acordă familiilor care au dreptul să primească, din alte sectoare de activitate, alocație pentru copii.
Art. 17 — Plata indemnizației pentru copii se face din fondurile de pensii și asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producție, ce se constituie potrivit legii.Indemnizația pentru copii se plătește integral cooperatorilor din unitățile agricole cooperatiste care depun în totalitate contribuția la fondul de pensii și asigurări sociale. La celelalte unități indemnizația se plătește proporțional cu contribuția depusă, dar nu mai puțin de 80 la sută din sumele cuvenite cooperatorilor.

Art. 28. — Dispozițiile prezentului decret cu privire la alocația de stat pentru copii se aplică în mod corespunzător și personalului din cooperația meșteșugărească și din cooperația de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, precum și scriitorilor, artiștilor, pictorilor, sculptorilor și compozitorilor — membri ai uniunilor de creație —, membrilor colegiilor de avocați și personalului altor organizații obștești, plata alocației făcîndu-se din fondurile proprii.
Art. 29. — Persoanele cărora, potrivit art. 9 din Decretul nr. 325/1983 privind majorarea retribuției- personalului muncitor, nu le-au fost afectate drepturile de alocație, beneficiază în continuare de aceste drepturi în cuantumurile prevăzute în prezentul decret.
Art. 30. — Se autoriză Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Finanțelor ca, pe baza documentațiilor prezentate de titularii de plan, să introducă

influențele rezultate din aplicarea prezentului decret în indicatorii economici și financiari, în volumul și structura bugetului de stat și a celorlalte planuri financiare pe anul 1986 pe seama rezervelor financiare, precum și în planul de casă pentru trimestrul I. 1986.
Art. 31. — Prezentul decret . intră in vigoare la data de 1 ianuarie 1986.Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abrogă Decretul Consiliului de Stat nr.'246/1977 privind alocația de stat pentru copii, Decretul Consiliului de Stat nr. 197;1977 privind ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulți copii și soțiilor de militari în termen, precum și indemnizația de naștere, articolul 33 din Legea nr. 4/1977 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producție, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

CAPITOLUL III

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Ajutoarele ce se acordă mamelor 
cu mai mulți copii și soțiilor 

de militari în termen, precum 
si indemnizația de naștere
3 -» ■>

SECȚIUNEA 1

Ajutorul pentru mamele cu mai mulți copii
Art. 18. — Mamelor care au in îngrijire 3 sau mai mulți copii in vîrstă de pînă la 18 ani li se ac'ondă următoarele ajutoare bănești lunare :a) 400 lei. mamelor eu 3 sau 4 copii ;b) 500 lei, mamelor cu 5 sau mai mulți copii.
Art. 19 — în cazul în care, pe lîngă copiii pe care i-a născut, mama are în îngrijire și copii ai soțului său prove- niți dintr-o căsătorie anterioară sau din afara căsătoriei se iau în considerare și aceștia.Copiii care au fost înfiați de alte persoane, cei care au fost încredințați, în condițiile legii, altor persoane, cei cărora li se asigură întreținere din partea

siatului in leagăne, case de copii, cămine pentru copii deficienți nerecuperabili, precum și copiii aflați în unități de reeducare, nu se iau în considerare la stabilirea ajutorului.Copiii care au depășit vîrstă de 18 ani și iși continuă studiile se iau în considerare la stabilirea ' ajutorului, pînă la terminarea studiilor, dar fără a depăși vîrstă de 25 ani.Art. 20 — Ajutorul se acordă mamelor, pe tot timpul vieții, indiferent de natura și nivelul veniturilor pe care le realizează sau de alte alocații, indemnizații sau ajutoare pe care le primesc.
Art. 21 — Ajutorul se acordă mamelor care la data intrării în vigoare a

NOTA
In cadrul politicii partidului și statului nostru de stimula? 

natalității și de sprijinire a familiilor cu mai mulți copii, prin a 
carea prevederilor prezentului Decret au fost majorate alocațiile de 
stat și indemnizațiile pentru copii, ajutoarele, pentru mamele cu mai 
mulți copii, ajutoarele pentru soțiile militarilor în termen, precum și 
indemnizațiile de naștere. Prin aceste majorărt, familiile cu copii vor 
beneficia, în cadrul creșterii veniturilor reale, die fonduri suplimentare, 
care, la nivelul unui an, se ridică la peste 6,5 miliarde lei.

Totodată s-au adiis unele modificări articolului 2 din Decretul 
nr. 770/1966 pentru reglementarea întreruperii cursului sarcinii, care 
va avea următorul, cuprins :

„Art. 2. — In mod cu totul excepțional întreruperea cursului 
sarcinii va fi autorizată în cazurile în care :

a) sarcina pune viața femeii într-o stare de pericol care nu 
poate fi înlăturat printr-un alt mijloc ;

b) unul din părinți suferă de o boală gravă, care se transmite 
ereditar, sau care determină malformațiuni congenitale grave ;

c) femeia însărcinată prezintă invalidități grave fizice, psihice 
sau senzoriale ;

d) femeia este în vîrstă de peste 45 ani;
e) femeia a născut cinci copii și îi are în îngrijire ;
f) sarcina este urmarea unui viol sau a unui incest"

care.se
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STADIUL ACTUAL AL EDIFICĂRII 
SOCIALISMULUI ÎN ROMÂNIA 

Obiectivele dezvoltării economico-sociale în cincinalul
1986-1990 și în perspectivă pînă în anul 2000

In Raportul prezentat la Congresul al XIII-lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că cincinalul 1986—1990 marchează trecerea la cea de-a treia etapă a realizării Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și inaintare a patriei noastre spre comunism.At.it raportul, cit și celelalte documente adoptate de congres pun pregnant în evidență faptul că pentru caracterizarea stadiului actual al edificării socialismului în România a fost luat in considerație un sistem de criterii care iși au determinarea obiectivă in nivelul și caracterul forțelor de producție, în gradul de dezvoltare și maturizare a relațiilor de producție și sociale, de participare a oamenilor muncii la conducerea societății, de omogenizare a condițiilor de muncă și viață ale membrilor societății, in locul ocupat de economia noastră națională în cadrul diviziunii internaționale a muncii.Această viziune multicriterială de apreciere a transformărilor pe care politica economică a partidului nostru — pe baza tezelor și orientărilor desprinse din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu — o așază la temelia analizei stadiului la care a ajuns edificarea socialismului în țara noastră, este singura' în măsură să caracterizeze interdependența complexă și dinamică ce se formează intre condițiile și factorii creșterii economice, pe de o parte, și obiectivele realizate sau previzionate, pe de altă parte.într-o perioadă istorică scurtă, țara noastră a parcurs mai multe etape istorice și a trecut la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. în această perioadă de mări transformări revoluționare — Sublinia tovarășul Nicolae CeaușeSgu — au fost lichidate, pentru totdeauna, proprietatea 'capitalistă-mo- șierească asupra mijloacelor de producție, exploatarea și asuprirea de clasă, s-a realizat o economie socialistă unitară — bazată pe proprietatea comună a oamenilor muncii — s-a asigurat înfăptuirea principiului socialist de repartiție ă produsului social și venitului național in conformitate cu principiile eticii și echității noii orinduiri. Pe această bază, forțele de producție au cunoscut o dezvoltare puternică, in profil de ramură și teritorial. România trans- formindu-se într-o țară industrial- agrară, cu o industrie puternică, modernă și o agricultură socialistă, în plin progres. Pe baza acumulării unei părți importante din venitul Rațional, in procesul industrializării otialiste a țării s-au creat peste 6 ’ioane de noi locuri de muncă.orile realizări obținute de po- nostru in dezvoltarea forțe- e producție in anii socialismu- cu deosebire după Congresul al -lea al partidului, cind s-a rea- ,zat o nouă viziune cu privire la interdependența acumulare-indus- trializare-dezvoltare — bazată pe introducerea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii și pe alocarea unei părți importante din Venitul național pentru acumulare — scot in evidență justețea politicii partidului nostru. care aplică adevărurile geheral valabile la condițiile concrete ale României.Dezvoltarea puternică a forțelor de producție a constituit factorul esențial al înfloririi științei, învățămintu- lui și culturii. Pe această bază, în structura socială a țării s-au produs profunde transformări revoluționare ; clasa muncitoare a devenit clasa conducătoare a societăți! socialiste, care, alături de țărănimea cooperatistă, de intelectualitate, de celelalte categorii de oameni ai muncii, formează o unitate deplină de voință și de acțiune — pe baza unității de interese — in jurul Partidului Comunist Român, in lupta pentru ridicarea României pe noi trepte de progres și civilizație socialistă.După o perioadă de consolidare a marilor Înfăptuiri dobindite in anii ’70, secretarul general al partidului sublinia că in anii 1986—1990 vor fi asigurate condițiile pentru ca România să depășească stadiul de țară in enrs de dezvoltare și să intre in rîn- dul țărilor mediu dezvoltate din punct de vedere economic.
OBIECTIVELE ȘI DIRECȚIILE 

DE ACȚIUNE STABILITE DE CON
GRESUL AL XIII-LEA PENTRU 
CEA DE-A TREIA ETAPA A REA
LIZĂRII PROGRAMULUI PARTI
DULUI. Pentru cincinalul 1986—1990, Congresul al XIII-lea al partidului a stabilit ca obiectiv fundamental dezvoltarea puternică, în continuare, a forțelor dc producție, a bazei tehnico-materiale, înfăptuirea Ih linii generale a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, crearea con- necesare trecerii, in perioa- ’’toare, Ia realizarea fazei ’ a societății socialiste, mția comunismului înlanță cu acest obiectiv și ca o condiție esen- înf&ptuirea lui, Con- / “ stabilit, pe bazețF‘^.~4v , ealiste — in raport de - /Istorice concrete internew>'\ționale — orientările și ■c v ? bază pentru desfășura-activități economico-so- vorba. in primul tind, unei creșteri econo-Ve, prin modernizarea a structurilor de piftia permanentă a nive- _.mlc și calitativ a! produse- ., sporirea productivității muncii, accentuarea specializării și integrării producției in vederea utilizării cu maximum de randament a capacităților, economisirea strictă și valorificarea superioară a materiilor prime, combustibililor și energiei, recuperarea și refolosireâ resurselor rezultate din procesele de producție și consum, redticerâa costurilor de producție, cu deosebire a cheltuielilor materiale, creșterea substanțială a eficienței economice fn toate ramurile și sectoarele de activitate.Impunindți-se ca necesitate obiectivă in toate ramurile producției materiale, trecerea de Ia dezvoltarea extensivă la dezvoltarea intensivă este concepută să se realizeze, in primul rind, in industrie și agricultură — ramuri de bază, CU cel mai puternic efect de antfenâre jn eadrul economiei naționale, ramuri 

ce condiționează in mod hotăritor progresul calitativ al factorilor de producție in celelalte sectoare ale producției sociale, , Ilustrativ pentru înaltul grad de intensivitate spre care tinde economia noastră în anii viitorului cincinal este faptul că 85 la sută din sporul venitului național se va obține pe seama creșterii productivității muncii sociale, concomitent cu reducerea consumului energetic pe unitatea de venit național cu peste 20 la sută. In plus, in această perioadă ponderea produselor industriale realizate la nivel mondial va trebui să atingă aproape 95 la sută, iar 2—5 la sută dintre produse să înregistreze performanțe superioare acestui nivel. Expresie și condiție a acestui salt calitativ, gradul de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei va spori cu 25—27 la sută în 1990 față de 1985, pentru ca împreună cu reducerea consumurilor materiale energetice să determine o reducere a ponderii cheltuielilor materiale în produsul social la circa 53 la sută.La baza proceselor de creștere intensivă se vor afla generalizarea progresului tehnic, îndeosebi prin aplicarea tehnologiilor noi de fabricație, mecanizarea și automatizarea producției, realizarea pe scară largă de linii, secții și sectoare complet automatizate și robotizate, dotarea cu mașini și instalații de înalt randament și modernizarea celor existente. Pentru susținerea acestui program de mare anvergură, documentele Congresului al XIII-lea prevăd ca peste 96 la sută din produc- ția-marfă a industriei construcțiilor 

de mașini să fie formată din produse noi și reproiectate, cu performanțe tehnice și calitative la nivel mondial.In cadrul unităților economice de bază, realizarea unei activități in ansamblul căreia factorii intensivi să fie dominanți, impune o sporită preocupare pentru creșterea rentabilității economice pe baza reducerii costurilor de producție, utilizarea cu maximă eficiență a resurselor materiale și financiare.Deși soluția de fond a dezvoltării intensive se află in gradul de valorificare superioară a resurselor de materii prime și energie, in creșterea productivității muncii sociale, tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage atenția asupra necesității de a lărgi in continuare baza energetică și de materii prime, asigurînd condițiile pentru înfăptuirea obiectivelor dezvoltării economico-sociale stabilite de Congresul al XIII-lea in cincinalul 1986—1990 și în perspectivă pină in anul 2000.Pornind de la locul și rolul agriculturii în cadrul economiei noastre naționale, de la avantajele pe care le asigură marea producție socialistă în această ramură de bază, Cori- ......greșul al XIII-lea accentuează ne- nouă, a societății noastre socialiste,cesitatea de a realiza noua revoluție - în strinsă levătm-ft cu dezvoltarea agrară prin transformarea generală a felului de muncă, de viață și de gindire al țărănimii noastre cooperatiste, astfel incit, agricultura să-și aducă o contribuție crescindă la formarea venitului național. în acest sens. Congresul al XIII-lea prevede o seamă de măsuri capabile să creeze toate condițiile pentru obținerea unor producții sigure, înalte și stabile, condiție indispensabilă pentru creșterea contribuției acestei ramuri la formarea venitului național, Ia satisfacerea cerințelor de consum ale populației, a celorlalte nevoi ale economiei naționale.înfăptuirea obiectivelor dezvoltă- « rii pe baze intensive a economiei naționale este condiționată de intensificarea puternică a cercetării științifice și dezvoltării tehnologice, creșterea aportului progresului tehnic la ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției și sporirea gradului de valorificare superioară a resurselor naturale, la creșterea mai pu- ternică a productivității muncii so-'Ur ciale și reducerea consumurilor de materii prime, combustibil ș! energie. In același timp, prin promovarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii se va asigura lărgirea bazei proprii de materii prime șl energie, prin extinderea investigațiilor complexe pentru descoperirea de noi rezerve minerale, elaborarea de noi tehnologii pentru valorificarea eficientă a zăcămintelor cu conți-nuturi utile mai scăzute sau situate in condiții grele de exploatare, pentru atragerea in circuitul economic a tuturor resurselor refolosibile rezultate din procesele de producție și consum./ Pe fondul alocării a maximum 30 la sută din venitul național pentru acumulare, efortul investițional va fi orientat spre lărgirea bazei proprii de materii prime și energie, realizarea programului de îmbunătățiri funciare, dezvoltarea și modernizarea industriei șl agriculturii, a tuturor sectoarelor economice.Dezvoltarea și modernizarea pe baze intensive a economiei naționale vor contribui la amplificarea relațiilor economice internaționale, a cooperații in producție, știință și tehnică, cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială, asigurînd participarea activă, cit mai avantajoasă a României la circuitul . economic mondial.Amplificarea venitului național, pe baza creșterii productivității muncii sociale, reducerii costurilor de producție, ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor, sporirii gradului de valorificare superioară a materiilor prime și energie va asigura o bază trainică pentru creșterea bunăstării materiale a întregului popor’.
ROMANIA ANULUI Î000 — 

ȚARA SOCIALISTA MULTILATE
RAL DEZVOLTATĂ. întreaga dezvoltare economico-socială a României în perspectiva anilor 2000 se va

realiza pe baza concepției revoluționare, științifice, elaborate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, sintetizată in Programul partidului privind edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.La baza acestui proces revoluționar de largă perspectivă istorică se va afla accentuarea și mai puternică a laturilor calitative ale activității in toate domeniile vieții economico- sociale, prin promovarea largă iri producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, asigurîndu-se dezvoltarea puternică a forțelor de producție, perfecționarea continuă a relațiilor de producție și sociale, creșterea gradului de civilizație materială și spirituală a întregului popor, ridicarea patriei pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație.La sfirșițul acestui secol, industria tși va aduce o contribuție determinantă la progresul general al forțelor de producție, la intreaga dezvoltare economico-socială a patriei noastre ; producția-marfă industrială va ajunge la, 2 800—3 200 miliarde lei, sporind de 2,1—2,4 ori față de anul 1985. Agricultura va continua să se dezvolte intensiv, asigurînd pe deplin necesitățile de consum ale populației, ale aprovizionării industriei cu materii prime, precum și alte cerințe ale economiei naționale.Ca urmare a dezvoltării și modernizării industriei și agriculturii, a celorlalte ramuri ale producției materiale, a sporirii mai puternice a eficienței economice, venitul național va crește de 2,3—2,6 ori în anul 2000 față de 1983 ; la sfirșițul 

secolului, venitul național pe locuitor va fi de 72—82 mii lei anual.Pe această bază, se vor crea premisele necesare armonizării intereselor imediate și de perspectivă ale societății, asigurindu-se o corelație optimă între fohduj de consum și fondul de dezvoltare economico- socială, o inaltă calitate a vieții întregului popor. Concomitent cu dezvoltarea și modernizarea in continuare a sistemului de ocrotire a sănătății publice, se va asigura soluționarea deplină a problemelor locuințelor, se va încheia procesul de organizare teritorială și de sistematizare a tuturor localităților țării, apropiindu-se tot mai mult condițiile de muncă și de viață de la sate de cele de la orașe. Totodată, dezvoltarea și modernizarea puternică a forțelor de producție — pe baza mecanizării, automatizării și robotizării proceselor de muncă — va avea ■ ca rezultat ștergerea deosebirilor esențiale dintre munca fizică și munca intelectuală, dintre clase, reaiizindu-se o tot mai strinsă apropiere între clasa muncitoare, țărănime și intelectualitate, intre toate categoriile sociale, omogenizarea crescîndă pe o bază

autocondu-
In strinsă legătură cu dezvoltarea și modernizarea pe baze intensive a forțelor de producție și ca o condiție esențială pentru desfășurarea normală a acestui proces, s’c vor perfecționa relațiile sociale ,și de producție, organizarea și conducerea planificată a dezvoltării economico- sociale. intărindu-se cerea muncitorească și autogestiu- nea economico-financiară.La sfirșițul secolului. România se va înfățișa ca o țară socialistă multilateral dezvoltată atit din punct de vedere al industriei, agriculturii, in- vățămîntului, științei șl culturii, cit și al hivelului general de viață și civilizație al poporului. De asemenea, la sfirșițul acestui secol vor fi create condițiile materiale și spirituale pentru trecerea la înfăptuirea și la manifestarea tot mai largă în societatea noastră a principiilor comuniste de repartiție, de muncă și de viață, in toate domeniile de activitate.
UNIREA EFORTURILOR ȘI MO

BILIZAREA ENERGIILOR CREA
TOARE ALE OAMENILOR MUN
CH, SUB CONDUCEREA PARTI
DULUI, ACTIVITATE INTENSA 
PĂTRUNSĂ DE SPIRIT DE ABNE
GAȚIE ȘI DĂRUIRE. Deosebit de important este că in cadrul aeestui proces revoluționar de măre anvergură eforturile și energiile creatoare ale tuturor oamenilor muncii 

să fie canalizate și unite sub conducerea P.C.R. intr-o singură direcție — aceea a infăptuirii neabătute a obiectivelor dezvoltării economico- sociale.Pentru această este necesar, mai Intîi, să crească nivelul de conștiință și de responsabilitate a tuturor oamenilor, care să se reflecte intr-o activitate tot mai susținută, la cote tot mai înalte de calitate, in întărirea ordinii și disciplinei, în preocuparea pentru a utiliza cu maximum de eficiență resursele natural-materiale, financiare și umane. In același timp, ridicarea nivelului de pregătire profesională a tuturor oamenilor muncii, în pas cu noile exigențe pe care le ridică trecerea la o dezvoltare de tip intensiv, reprezintă o condiție esențială pentru înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Noua etapă de dezvoltare în care Intră România necesită, mai stringent ca oricînd, atît cunoștințe la un inalt nivel de competitivitate, cit și conștiința responsabilității pentru calitatea muncii de cercetare științifică și creație, pentru modul in care se desfășoară producția nemijlocită de bunuri materiale și spirituale.Realizarea acestei priorități vitale pentru progresul nostru economico- social presupune o susținută activitate de formare a pregătirii de specialitate in cadrul procesului de in- vățămînt, în care dobîndirea de cunoștințe să se realizeze in pas cu exigențele producției moderne și pe baza celor mai avansate cuceriri ale cercetării științifice.In condițiile dezvoltării intensive, formarea pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii trebuie să însemne și dobîndirea unor înalte cunoștințe economice, in măsură să contribuie la formarea unei gindiri și activități in spiritul răspunderii față de avuția națională, țață de eficiența cu care sint repartizate și utilizate resursele societății.Pe acest fond, unirea eforturilor și mobilizarea energiilor creatoare ale oamenilor muncii presupun o activitate intensă organizatorică și politlco-ideologică, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, din partea tuturor organizațiilor de masă și obștești, de tineret, pentru a forma un front unic dc gindire și acțiune la cotele competitivității.
PROGRAMUL P.C.R-, DOCUMEN

TELE CONGRESULUI AL XIII-LEA 
DESPRE PRINCIPIILE TRECERII 
ÎN PERSPECTIVA LA COMU
NISM. în concepția partidului nostru, construirea societății comuniste, bazată pe proprietatea comună unica a întregului popor și pe inexistența claselor sociale, pe un asemenea nivel de conștiință care să transforme munca intr-o necesitate vitală pentru toți membrii societății și in care ridicarea nivelului de trai, material .și spiritual, și îmbunătățirea calității vieții să se realizeze printr-o repartiție după nevoi presupune parcurgerea unor etape de progres, care asigură, in primul rind, construirea socialismului. Durata și numărul etapelor, ca și complexitatea problemelor pe care Ie are de rezolvat prima fază a comunismului — socialismul — sint in funcție de punctul de pornire și de situația la zi față de cuceririle omenirii, de fenomenele care se manifestă in cadrul economiei mondiale și de propria experiență In cadrul acestui proces revoluționar.Esențial este ca, în prima fază a comunismului, in socialism, să se asigure dezvoltarea puternică și modernizarea forțelor de producție, a bazei tehnico-materiale capabilă să încorporeze cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, concomitent eu perfecționarea și revoluționarea relațiilor sociale și de producție, a formelor de organizare și conducere democratică a societății, a conștiinței maselor. La baza acestor transformări revoluționare in toate domeniile vieții economico-sociale se află noul salt realizat in modul de a gîndi și acționa al omului nu numai pentru sine, ci și pentru Întreaga societate, pentru progresul tuturor.Trecerea omului din imperiul necesității in imperiul libertății este intr-adevăr un salt revoluționar, care trebuie să se reflecte atît prin cea mai inaltă productivitate a muncii, cit și printr-un cult al muncii pentru sine și pentru societate, eliberat de grijile curente ale vieții și pătruns de 6 mare responsabilitate pentru progres, demnitate, prosperitate și pace pe pămint.

Conf. univ. dr. 
Constantin C. POPESCU

Valențele muncii creatoarePentru cel ce vrea să intuiască rapid raportul artă-industrie, o vizită la întreprinderea Porțelanul din Alba Iulia este, neîndoielnic, edificatoare. însăși intrarea în unitate, altminteri largă și funcțională, are o eleganță, un joo al liniilor și al volumelor care cheamă mai degrabă in minte un edificiu artistic, sobru stilizat, decît un spațiu al muncii cotidiene. Ceea ce nu înseamnă totuși că la „Porțelanul" nu se lucrează intr-un ritm viu, propriu unităților industriale care se respectă. Pe frontonul de marmură pe sub care trec zilnic peste două mii de oameni sint gravate simplu, nu fără o notă de mindrie, însemnele importantelor decorații decernate prin ani acestui colectiv. „Ordinul Muncii" strălucește deja de opt ori. Iar acum, la „Porțelanul", planul cincinal a tost îndeplinit incă din luna august. Asemenea rezultate sint îndeobște apanajul vechilor colective muncitorești, in care experiența și dialectica generațiilor au născut o solidaritate întru faptă, în stare să reziste tuturor încercărilor. Dar „Porțelanul" e o unitate tinără, atît de tinără incit, puși cap la cap, anii vieții sale abia ar contura virsta unui adolescent. In numai 15 ani, ă devenit una din cele mai mari întreprinderi de profil din sud-estu! Europei și, sigur, cea mai mare din țară, s-a impus temeinic pe piețele străine. conctirînd — in S.U.A., Canada, Italia, Olanda, R.F.G., Spania, Grecia, Irak — firme vechi, cu tradiție, din alte state.Cum a fost posibil acest lucru ? încercăm să schițăm un profil al devenirii cu ajutorul citorva muncitori și artiști din întreprindere.. Interlocutorii noștri sint, o precizăm de la bun început, și una, și alta. Sint artiști și muncitori in primul rind la locul activității cotidiene. Vasile Dumitru, șeful atelierului „Decor II" și secretar adjunct al comitetului de partid din întreprindere, ne oferă — zimbind fugar — explicația acestei simultaneități :— Mai mult decit alte materiale, porțelanul pretinde celui care-1 prelucrează calități de artist. Și trebuie să știți că porțelanul nu în

Dansotorii de la „Porțelanul" - Alba Iulia alcătuiesc o formație multiplu 
laureată a Festivalului noționol „Cintarea României1'

RĂSPUNDERI Șl PRIORITĂȚI IN ACTIVITATEA CONSILIILOR POPULARE

Gospodăriile populației și gospodăriile-anexă - 
rezultate bune și rezerve substanțiale 

in ridicarea nivelului autoaprovizionăriiIn spiritul Programului privind autoeonducerea și autoaprovizionarea adoptat de Marea Adunare Națională, fiecare județ este chemat să realizeze — ca o condiție de bază a autoaprovizionării — producții agricole superioare atît la cereale, legume, zarzavaturi șl fructe, cit și în zootehnie. Tocmai reaiizindu-se producții agroalimentare tot mai mari, Se creează posibilitatea ca — după predarea cantităților contractate, prevăzute pentru fondul centralizat al stalului — să se asigure satisfacerea corespunzătoare a necesităților de consum propriu. însemnătatea acestei sarcini apare și mai evidentă in condițiile aplicării Programului privind dezvoltarea producției de preparate culinare, transpunerea in practică a măsurilor stabilite In acest sens depinzînd in mod considerabil de cantitatea și diversitatea produselor puse la dispoziție de agricultură.Firește, un rol esențial revine unităților socialiste din agricultură, marile producătoare in acest domeniu, în același timp, cantități mereu sporite de produse vegetale și animale necesare autoaprovizionării trebuie să furnizeze și gospodăriile personale ale populației ca și gosppdă- riile-anexă ale unităților economice, consiliilor populare sau altor insti-_ tuții.Cum se desfășoară lucrurile în a- ceastă privință in județul Bihor ? — iată subiectul rindurilor ce urmează.— Concepem autoaprovizionarea — ne spune tovarășul Nistor Ciordaș, prim-vicepreședinte a! Comitetului executiv al consiliului popular județean — și acționăm pentru realizarea ei, așa cum a fost definită prin orientările conducerii partidului, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, respectiv ea o componentă de bază a autocoildu- cerii teritoriale, împreună cu auto- gestiunea economico-financiară, autofinanțarea și autogospodărirea. Pornind de la adevărul elementar —• și, în același timp, principiu etic — că nimeni nu poate consuma mai mult decit produce, avem in atenție realizarea unor producții agroalimentare cit mai mari, care să ne permită să repartizăm cit mai mult la fondul de eonsUm — bineînțeles, după ce ne onorăm obligațiile față de fondul centralizat al statului, chiar fumizind cantități suplimentare. Implicate și răspunzătoare direct in aceste probleme, consiliile populare sint preocupate in permanență -să asigure realizarea practică a corelației necesare dintre producție și consum.— Să înțelegem, spre exemplu, că dacă pe piețele bihorene s-au găsit și se găsesc incă, in cantități suficiente, mere și alte fructe — este și un merit al consiliilor populară ? $i, invers, dacă intr-un timp s-au găsit mai greu, ori chiar au lipsit tempo-dte rar din piețe, cartofi și usturoi — de" vină silit consiliile populare din județ? 

seamnă doar mașini, oameni, colo- ranți, ci și gust pentru frumos, civilizație a ochiului, fantezie, neas- timpăr creator, dorință de autoper- fecționare.Privim garnituri ca „Iulia", „Simfonia", „Transilvania", „Optic", admirăm splendida veioză „Idila", in care porțelanul rigid ia subit unduirile și străvezimile mătăsii, și ne convingem de adevărul acestor cuvinte. Dorința de autoperfecționa- re poate fi tradusă și altfel. Un sens posibil al ei este, de pildă, reinnoirea masivă a producției. In 1985 au fost introduse in producție noi garnituri. Altă tălmăcire a polivalentei formule poate fi și ridicarea continuă a calificării personalului (și prin desele concursuri de creație la care participă orice om al muncii cu aptitudini artistice).La autoperfecționarea continuă se accede și prin respectul pentru firmă! Pentru a fi in avangardă pe piețele externe, cei de aici au înființat o „serie zero", adică un atelier ce se poate adapta rapid la solicitările clienților, 45 de Zile sint suficiente la „Porțelanul" pentru a ajunge de la concepție la producție. Așa și-au cucerit clien- ții, așa au intrat în cataloagele internaționale de marketing.Respectul pentru,firmă, pentru o- noarea de muncitor implică în chip firesc și prețuirea pentru munca tovarășului de alături. Fiecare om știe în orice moment cită muncă e încorporată în produsul din miini- le sale, ce preț adaugă fiecare o- biectului fragil asupra căruia își exersează talentul. De aceea credem că nu-i lipsit de interes un a- mănunt pe care ni l-au destăinuit gazdele : pînă în clipa în care un bibelou, o figurină, o ceașcă, o farfurioară părăsesc, împachetate cu grijă, incinta unității, ele au trecut de aproape 100 de ori prin mîinile celor care le-au lucrat. Așadar, muncă, talent, visare și frumos la puterea 100.Sirit însă la „Porțelanul" mulți oameni care nu se mulțumesc să fie artiști doar la locul de muncă. Ca toți adevârații artiști, ei se odihnesc după orele încordate de artă prin multe alte... ore de artă. Jubileului de 15 ani al întreprin

— Așa trebuie ințelesp lucrurile. Tar fiindcă se discută asemenea aspecte concrete, să continuăm cu ele. Piețele noastre — indicator concludent al gradului de autoaprovizio- nare — au oferit pentru iarnă cantități suficiente de fructe șl legiune ; in mod special ne-am ingrijit — date fiind cerințele locale specifice — de varză și de conopidă. La varză am avut, in plan, 250 tone semiindustria- lizate, și am realizat 500 tone. La conopidă, datorită in bună măsură aportului gospodăriilor populației din comune ca Ciumeghiu sau Avram lancu, anul acesta n-am avut nici un fel de probleme. Probleme au fost, intr-adevăr, cu cartofii și cu usturoiul. Dar, după o perioadă, am reușit să asigurăm și aceste produse pe piață — preluînd în mod organi-
însemnări 

din județul Bihor

zaț surplusul realizat de gospodăriile populației din județ. Au mai rămas probleme, recunoaștem, cu laptele și carnea de porc — produse la care îndeplinirea planului este condiționată de creșterea substanțială a aportului pe care trebuie să-l aibă in autoaprovizionare atît gospodăriile populației (prin sporirea contractărilor și achizițiilor), cit și gos- podăriile-anexă ale unităților economice.Vizitînd comuna \ Diosig am constatat că aportul celor 3 700 gospodării personale la aprovizionarea județului este considerabil. Legumicultori prin tradiție, locuitorii din Diosig și din satele Mihni Bravu. Vaida sau Roșiori, după ce și-au onorat contractele cu statul, au vindut apoi și pe piața din Oradea, mari cantități de varză, ardei, roșii, pepeni verzi, lapte, ouă, ca și păsări, iepuri, porci și vite — in condițiile in care nu predat la stat și cantități sporite (față de anul trecut) la orz, porumb, griu și sfeclă. Am găsit aci. la Diosig, un primar — Dionisie Coita — dintre aceia care „sfințesc" locui, care știu să apropie și să unească energiile oamenilor in jurul unei idei majore cum e autoaprovizionarea. Consiliul popular comunal ajută efectiv, cu fapta, producția din gospodăriile sătenilor oferindu-le acestora ba răsaduri, ba pui-matcă sau purcei și viței, repartlzindu-le pășuni, asigurindu-le furaje. Ca sâ nu mai vorbim că tot de aici a pornit și 
inițiativa „Grădina de legume — Iz
vor de bunăstare", cunoscută și extinsă în cadrul întregului județ.— Diosigul este cu adevărat o comună fruntașă în ceea ce privește participarea gospodăriilor populației la buna aprovizionare a județului. De altfel, ea a ocupat locul intli In întrecerea socialistă pe județ in anii 1983 și 1984, succes la care are toate temeiurile să aspire și iii acest an. 

derii, electricianul Vian Bradea îi alătură un altul — poate nu atît. de spectaculos, dar prețios in orice caz pentru cel atent la caratele frumosului : formația de dansuri pe care o instruiește cu talent și competență a împlinit de curind 10 ani de existență. Un deceniu punctat de rodnice investigații pe valea Mureșului în căutarea unor dansuri noi. autentice, un deceniu jalonat de numeroase distincții obținute in Festivalul național „Cintarea României". Formație polivalentă, grupul celor 20 de artiști amatori evoluează cu egală dezinvoltură in aprige invîrtite șl țarine moțești, in elegante dansuri de societate (pentru care i s-a decernat premiul II pe țară in ediția precedentă a festivalului) ori in stilizate dansuri tematice, ca „Omagiu muncii creatoare", „Geneza porțelanului" ori „Unirea națiunea a făcut-o" (pentru care a fost distins la aceeași e- diție cu un important premiu republican). Format la Școala populară de artă din Deva, incă tinărul Vian Bradea este, intr-un fel, el însuși profesor. Prin ș'Coitla lui de iubire pentru frumos, pentru eurit- mie au trecut, iată, 80 de absolvenți. Și ștafeta trece mai departe!Alt electrician, Silvio Dumitrescu, e sufletul formației de teatru „Lucian Blaga", care s-a încumetat recent să pună în scenă comedii savuroase ca „Un individ suspect." (de Branislav Nusic) și „Take. Ian- ke și Cadîr" (de Victor Ion Popa), Grupul de recitatori, care include printre alții pe tehnicianul loan Lâncrănjan. declamator viguros și poet notabil al cetății, cele 11 brigăzi artistice — cite una-n fiecare atelier — aflate în neîntreruptă e- mulație, formația de muzică ușoară dau noi dimensiuni statornicei receptivități la valorile artei prin care se disting cei de la „Porțelanul."în preajma cuptoarelor calde, în care porțelanul începea să învețe lecția trăiniciei, am intîlnit oameni cu cărți în miini. Veneau de la bibliotecă. Cele 5 423 de volume din zestrea acesteia și-au aflat pină la 1 decembrie, ne spune bibliotecara Mariana I’laiu. 997 de cititori. Printre ei se remarcă prin setea de lectură Valeria Cimpeanu, Pavel Revi- tea, Vasile Lungan, Silviu Cărpi- nișan, Ene Leonida ș.a. Preferințele lor literare — Eminescu, Balzac, Sadoveanu, Dostoievsky Marin Preda, Nichita Stănescu, Agârbicea- nu, Ionel Teodoreanu — indică un gust format, neezitant. La conturarea lui un rol important l-au avut credem, desele expoziții de carte, serile literare, listele de noutăți editoriale, recenziile prezentate la stația de radioamplificare, recitalurile de poezie organizate aici. Dacă cei de la „Porțelanul" arată zi de zi chipul in care industria își croiește căi spre universul artei, detalii de felul celui amintit anterior indică tot atit de limpede și valabilitatea reciprocei — drumul artei spre lumea fremătătoare a muncii.
Ioan ADAM 
Ștefan DIN1CA

Dar mai avem și alte comune cu gospodării particulare productiv? ; Avram lancu, Săcuieni, Nojorid, Bi- haria, Kolod, Cociuba Mare, Ceica, Dobrești, Tulea. Neajunsurile amintite înainte se datorau faptului că gospodarii, mai precis consiliile populare respective din alte comune — cum sint Abram. Boianu Mare, Chiș- laz, Borod, Curtuișeni, Tarcea, Oșor- hei, Derna, Măgești, Săcâdat, Sîrbi, Șuneuiuș. Tileagd — nu au ințâles incă să se înscrie pe măsura marilor lor posibilități in acțiunea de autoaprovizionare. De aceea s-a stabilit 
ca incă din această iarnă să se aplice 
măsuri concrete de sprijinire a con
siliilor populare din asemenea comu
ne, pentru ca ele să întreprindă ac
țiunile politico-educative și organizatorice necesare, in vederea alinierii la nivelul comunelor fruntașe.— Vorbeați și de gospodăriile- anexă. Am vizitat și noi clteva, din Oradea. O foarte bună impresie fac gospodăriile-anexă de Ia întreprinderile Ăvintul, trustul de antrepriză generală construcții locale, Direcția sanitară, complexul sanatorial al U.G.SiR.-Fellx, Consiliul popular municipal Oradea. $1, nu intim- plător. pe lingă asemenea unități și Instituții funcționează și cele mai mari șl mai solicitate cantine-restau- rant din oraș. La Consiliul popular municipal am aflat că in Oradea ființează 31 gospodării-ahexă, dar si că mai sint Întreprinderi (Alumina, Mecanica, Î.Ă.M.T., spre exemplu) care nu s-au gindit — oare de ce ?— să-și organizeze și ele asemenea baze de aprovizionare. La nivelul județului, care este situația gospodă- riilor-anexă ?—- Avem 136 in județul Bihor. Clteva pot fi considerate model in domeniu : cele de pe lingă întreprinderea minieră Voivozi (cu 576 de porci. 13 bovine, seră de legume), Liceul agroindustrial din Sajonta (cu producții de cereale, carne și legume pe care nu le egalează nici unele cooperative agricole), consiliul popular Aleșd, consiliul popular Beiuș șl altele. Dar, trebuie spus, multe din 
gospodări ile-anexă nu produc incă 
la nivelul necesar și posibil. Ca șă nu mai vorbim că există posibilități 
să sporim simțitor numărul total al gospodăriilor-anexă, desigur desfâ- șurînd eforturile cuvenite, învingînd manifestările de Indolență, pasivitate, Îngustimile de vedere ale celor ce „nu s-au gindit" incă la realizarea unei sarcini demult trasate și insistent repetate. Consiliile populare, răspunzătoare de tot ceea ce se in- tîmpiă pe teritoriul administrat, vor trebui să se Implice mai energic și mai eficient Sn problemele autoapro- vizionărll județului nostru.— Ceea ce — dacă este necesar in cazul județului Bihor care realizează în general o autoaprovizionare buna— devine cu atit mai necesar in alte cazuri !

Gheorqhe MITRO1 
Ion IAZ A
Corespondentul „Scintoti*
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MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ANIVERSĂRII REPUBLICII

Stil de muncă modem, eficient
In județul Caraș-Severin se desfășoară in aceste zile numeroase manifestări politico-educative și cultu- ral-artistice dedicate celei de-a 38-a aniversări a proclamării Republicii. Astfel, la Reșița, Bocșa, Caransebeș, Oravița, Herculane, Moldova Nouă au avut ioc simpozioane, conferințe și expuneri despre semnificația actului istoric de la 30 Decembrie. 1947 in viața țării noastre. De asemenea, in cadrul bibliotecilor publice orășenești s-au deschis expoziții festive de carte social-politicâ și beletristică, cu lucrări inspirate din mărețele împliniri de viață nouă din anii Republicii noastre. Formații artistice amatoare din Reșița și alte localități ale județului prezintă spectacole muzical-coregrafice și recitaluri de lirică patriotică închinate patriei străbune, gloriosului nostru partid comunist, celui mai iubit fiu al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In cinstea apropiatei aniversări a proclamării Republicii, în municipiul și județul Galați se desfășoară multiple manifestări politico-educative și cultural-arțistice în cadrul cărora slnt reliefate însemnătatea zilei de 30 Decembrie 1947 — moment de referință in istoria contemporană a României, treptele de dezvoltare a patriei in anii ce au urmat, indeo- sebi in ultimele două decenii, de cind in fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre.Astfel, Ia Casa orășenească de cultură Tg. Bujor, Clubul tineretului Galați, biblioteca municipală Tecuci, în întreprinderi și instituții au a- vut loc expuneri și evocări urmate de spectacole ■omagiale organizate sub genericul „Laudă României-so- ci aliste“.In comunele Pechea, Nămoloasa, Movlleni, Fundeni, Bănensa și in alte localități gălățene au avut loc spectacole omagiale dedicate aniversării Republicii, susținute de formații ale căminelor culturale și ale unităților de învățămînt.Apropiata aniversare a 38 de ani de la proclamarea Republicii este marcată in localitățile Județului Olt de o bogată suită de manifestări politico-educative si cultural-artistice. La Antrepriza din Slatina a Trustului de montai utilaj chimic, la întreprinderea „Textila" și altele au

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII 
„SCINTEIF

TÎRGU MUREȘ : Mașina 
de cusut Industria! 
cu numărul 35 000Puternic angajați în ampla întrecere socialistă ce se desfășoară pentru încheierea anului 1988 cu rezultate cit mai bune in onorarea sarcinilor de plan, constructorii de mașini textile de la întreprinderea „Metalotehnica" din Tîrgu Mureș raportează că au realizat cea de-a 35 000-a mașină de cusut industrial, utilaj de mare complexitate tehnică. De remarcat că, de-a lungul anilor, colectivul întreprinderii a asimilat un mare număr de mașini de cusut și tricotat, precum și alte utilaje solicitate de industria ușoară. Potrivit unui bilanț, „Metalo- tehnica" a contribuit la dotarea integrală cu mașini textile a 26 de unități noi ale industriei ușoare, precum și la reutilarea altor peste 45 de astfel de unități economice. (Gheorghe Giurgiu),

VRANCEA : Lucrări 
de îmbunătățiri funciareîn județul Vrancea au fost realizate noi obiective de către întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare. In consiliul agroindustrial Tătăranu s-au recepționat lucrările de desecări pentru 9 200 hectare, iar în zona Timboiești — Dumi- trești, lucrările de combatere a eroziunii solului pe 1 200 hectare. De asemenea, s-a realizat extinderea sistemului mare de irigații Bllieștl- Slobozia-Ciorăști cu încă 320 hectare. Se află in curs de definitivare lucrările care vor asigura irigarea a 2 000 hectare in zona Mârâșești- Garoafa-Suraia. (Dan Drăgulescu).

ALBA IULIA : Utilaj 
cu caracteristici 

funcționale superioare în sectorul de montaj al întreprinderii de utilaje din Alba Iulie a fost realizat încărcătorul frontal IFRON cu numărul de fabricație 10 000. Acestui utilaj, care constituie produsul de bază al Întreprin
Mărturiile eroismului

(Urmare din pag. I)
vremuri foarte bătri- 
ne. Urme artistice și 
meșteșugărești atestă 
alei prezența dacilor 
pină spre minele de la 
Băița. Și apoi a roma
nilor. Și apoi, cu 
fluență simfonică, a 
voievodatelor româ
nești. Beiușul însuși, 
atestat documentar in 
1270, avea in 1363 
O tradiție voievoda
lă, pe o vatră ro
mânească în peste 99 
de procente — cu in
filtrații mărunte și 
rare — din Oradea 
pină in munți, ta ho
tarele cu Județele 
Arad, Alba și Hune
doara. Portul curat 
românesc (de Slrbești, 
de Pietroasa, de Criș- 
cior), poezia populară, 
cintecele care l-au 
incintat atit da mult 
pe Bartik Bala, dau 
Tării Cașurilor o iden
titate cu totul origi
nală.

Pe aici a trecut 
Mihai Viteazul, in decembrie 1600. pe dru
mul spre Viena și a 
tras la un han de lin
gă actualul parc cen
tral al orașului, vreme 
de două zile. Din de
presiunea Beiușului 

și-au adunat oștirea 
tribunii Horea și A- 
vram Iancu, dar și 
Doja și Ecaterlna 
Varga in acea înfră
țire care i-a unit in luptele sociale pe ro
mânii șl maghiarii 
veacurilor, In 1828 ia 
naștere la Beiuș un li
ceu românesc, ctitorie 
a Vlădicii Samuil Vul
can, care, alături de 
liceul din Bla) și din 
alte străvechi așezări 
românești a forjat 
conștiințe pentru uni
rea cea mare cu țara 
din 1 Decembrie 1918. O dată cu Unirea, a- 
pare și chipul semeț, 
temerar, al vinătoru- 
lul de munte, armă 
sub care a fost recru
tat șl tatăl meu, intli 
la Abrud, apoi la Be
iuș. Soldat care, con
tinuând tradiția moți
lor lui Horea și 
Iancu, avea sd facă 
față glorios și probe
lor de. foc din finele 
anului 1944 și începu
turile anului 1945. 
lată ce reprezintă a- 
șadar o statuie bine 
ridicată in adevărate
le sale repere istorice. 
Cind se dezvelea sta
tuia Intr-o zi frumoa
să de toamnă de aur, 
versul dezveliți tot a-

avut loc simpozioane cU tenie ca „30 Decembrie 1947, moment de re
zonanți in istoria contemporană a României" și „Republica în conștiința națiunii noastre", iar la școlile generale au fost programate recitaluri de poezie patriotică și revoluționară. De asemenea, la sediul bibliotecii județene a fost deschisă o expoziție omagială de carte social- politică. Manifestări consacrate aniversării Republicii au mai avut loc la Casa de cultură din orașul Caracal, la Casa orășenească de Cultură și Fabrica de sulfat de aluminiu din orașul Drăgănești-OIt și în alte localități.La cluburile muncitorești, casele de cultură și căminele culturale din Capitală au continuat să se desfășoare, joi, ample manifestări politico- educative si cultural-artistice dedicate Zilei Republicii. La clubul întreprinderii „Vulcan", numeroși oameni ai muncii au audiat cu viu interes expunerea intitulată „Anii luminoși ai Republicii în Epoca Ceaușescu", in cadrul căreia au fost reliefate pe larg marile înfăptuiri ale poporului nostru In construcția socialistă, îndeosebi in anii de cind tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, conduce cu strălucire partidul și țara. „Proclamarea Republicii, moment de seamă în istoria poporului român" s-a intitulat expunerea audiată la clubul întreprinderii de confecții și tricotaje București de un mare număr de muncitoare. La clubul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor a fost prezentată expunerea cu tema „Republica in conștiința națiunii române", iar la clubul întreprinderii „Policolor" a avut loc o dezbatere pe tema „30 Decembrie 1947 — pagină memorabilă in istoria poporului român".în cadrul ciclului de manifestări organizate cu prilejul împlinirii a 38 de arii de la proclamarea Republicii, organizate Ia Muzeul de istorie și artă al Capitalei, a avut loc dezbaterea cu tema „București — realizări și perspective". Manifestări asemănătoare au fost găzduite și Ia cluburile întreprinderilor : „23 August", „Semănătoarea", I.R.E.M.O.A.S., „Țesătorille reunite", de mașini grele București, „Automatica", I.P.R.S. •— Bănoasa, de stofă de mobilă, „Dacia" șl altele.(Agerpres)

derii, i s-au adus în ultimii ani importante modificări funcționale și constructive, care-i conferă calități deosebite datorită cărora este solicitat in diverse sectoare ale economiei naționale. De asemenea, prin măsurile luate de perfecționare a tehnologiei de fabricație și repro- iectarea unor repere și subansambluri a fost redusă greutatea produsului, realizindu-se importante economii de metal. (Ștefan Dinică).
GALAȚI: în folosință — 

noi linii de tramvaiîn aceste zile, rețeaua liniilor de tramvai din marele oraș dunărean s-a îmbogățit cu noul tronson de pe strada Sclnteii, care se adaugă celor 3 kilometri de Unii date in folosință în acest an. Astfel, prin eforturile depuse de colectivul de muncă al întreprinderii județene de transport local Galați, oamenii muncii, toți locuitorii orașului beneficiază țn prezent de legături sigure, rapide și complete intre principalele zone industriale ale municipiului și marile cartiere de locuințe.Demn de remarcat este faptul că toate aceste linii au fost finalizate și date in folosință în de- vans, urmărindu-se micșorarea distanțelor de transport pentru aceleași destinații cu implicații pozitive în ceea ce privește consumul de energie care a fost diminuat în proporție de 4 Ia sută. (Ștefan Dimitriu).
PITEȘTI: încălzire 
cu aburi recuperațiO lăudabilă inițiativă niuncito- rească iși arată din plin roadele la Combinatul de articole tehnice din cauciuc din Pitești : recuperarea in întregime a aburului din instalații și folosirea lui ca agent termic pentru încălzirea spațiilor productive in timpul iernii, iar vara — pentru producerea apei menajere necesare ansamblurilor de locuințe din jur. Instalația de recuperare, alcătuită din utilaje tot recuperate, a fost realizată de personalul centralei termice de aici. (Gheorghe Cirstca).

devărul imi înflorea 
iarăși in minte și tră
iam Intens evenimen
tul unei mari opere 
patriotice pe care 
ne-a ctitorit-o pre
zentul comunist.

iată spre ce orizon
turi de timpuri și 
spații românești se 
uită statuia din Be
iuș. De ce este ea fe
ricit de potrivită aco
lo. De ce recitirea is
toriei și repunerea ei 
in matca adevărului, 
de la formarea po
porului român pină la 
contemporaneitate -șl, 
prin noi, mai departe, 
In spirit comunist re
voluționar, operă a 
gindlrtl tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
este o realizare 
uriașă, dar și un efort 
uriaș cărora, in ar
monie cu toate vetre
le românești, bihore- 
nii H s-au dăruit șt H 
se dăruiesc in mod 
exemplar.

Condeiul meu aș
teaptă lingă o căli
mară albastră ca bolta 
cerului românesc ce
lelalte statui și obe
liscuri de pe melea
gul natal și din toată 
țara care ne este in 
întregime natală.

în conducerea
(Urmare din pag. Dtul productiv a materialelor refoto- sibile.Desigur, pe lingă acțiunile menționate, activitatea de bază a comitetului județean de partid o reprezintă munca de îndrumare și control, desfășurată direct în unitățile economico-sociale, prin care secretarii de partid slnt sprijiniți în mod concret, la fața locului, in exercitarea în cit mai bune condiții a atribuțiilor eu care au fost învestiți ca președinți ai consiliilor oamenilor muncii, în adoptarea unui stil de muncă operativ, exigent, eficient. în felul acesta a fost urmărit modul în care secretarii comitetelor de partid de la întreprinderile de autocamioane, „Tractorul", „Hidromecanica", „Carpatex", „Mecani- ca“-Codlea, „Electropreci2la“-Săcele, combinatele chimice din Făgăraș și Victoria și altele au acționat pentru mobilizarea factorilor de conducere, a colectivelor de muncă in vederea recuperării restanțelor la producția fizică și la export, încadrării in sarcina de creștere a productivității muncii și in normele de consum la metal, energie electrică și combustibil. De asemenea, s-a urmărit in ce măsură se asigură atit repartizarea judicioasă a sarcinilor pe flecare membru al consiliului oamenilor muncii, cit și înfăptuirea acestora, în așa fel incit problemele actuale să fie soluționate ținind seama și de obiectivele și sarcinile economice ale anului viitor. Din acest punct de vedere, de regulă se controlează și modul in care în programele de activități de pe agenda de lucru a consiliilor oamenilor muncii, a secretarilor de partid se află înscrise problemele prioritare ale dezvoltării economice de perspectivă a unităților.Rezultatele economice bune obținute de multe unități din județul nostru relevă viabilitatea măsurii ca secretarul de partid să fie investit și cu funcția de președinte al consiliului oamenilor muheii — viabilitate concretizată în operativitatea și calitatea intervențiilor pentru rezolvarea efectivă a problemelor cu care se confruntă o unitate sau alta in procesul realizării planului. Bunăoară, la „Tractorul", în consiliul oamenilor muncii s-a criticat faptul că sectoarele calde nu asigură livrarea pieselor turnate și forjate la nivelul necesarului secțiilor prelucrătoare. în această situație, secretarul comitetului de partid, președinte al consiliului oamenilor muncii, a inițiat o analiză la fața locului cu participarea secretarilor de partid din aceste sectoare, a cadrelor de conducere, a celor mai buni muncitori și specialiști. în acest cadru s-au examinat cauzele lipsurilor și s-au stabilit măsuri și răspunderi concrete — politice, tehnice și organizatorice — a căror Înfăptuire a dus la realizarea Întregului volum de semifabricate la nivelul cerințelor programelor de montaj.La întreprinderea „Electropreci- zia"-Săcele, secția I motoare era ih situația, la un moment dat, de a nu-și realiza sarcinile la export, unele cadre incercind să invoce făl de fel de motivații pentru a justifica răminerile in urmă. Analizln- du-se situația din această secție intr-o ședință comună a biroului comitetului de partid și a consiliului oamenilor muncii, s-a hotărit ca un colectiv complex, condus de secretarul comitetului de partid, împreună cu cadrele din secția menționată care susțineau că nerealizărlle se datoresc in principal unor factori externi, să examineze la fața loculut cauzele restanțelor și să ia măsurile ce se Impun. Din analiză s-a desprins concluzia că răminerile în urmă se datorau in mare parte neajunsurilor existente în secția respectivă in ce privește organizarea șl conducerea activității productive șt nu așa-ziselor cauze obiective. Măsurile stabilite in analiza efectuată la fața locului au dus la recuperarea restanțelor, astfel pc 11 luni ale anului sarcinile de plan la export au fost îndeplinite în proporție de 101,9 la sută, din care pe devize convertibile 108,4 la sută.
V
[Citiți în

} ALMANAHUL „SClNTEIA66 1986 
j Omenirea încotro ?
' In mai puțin de 15 ani, ome.
1 nirea se va afla în pragul 
ț unui nou secol și al unui nou 
i miîeniu. Cum va arăta lumea 
i Io orizontul anului 2 000? In 
i paginile almanahului nostru 
\ veți găsi opiniile mai multor 
| experți privitoare la sfidarea 
lț ecologică, la sfidarea subdez- 
ț voltării, la sfidarea nucleară 
\ - adevărate bombe cu efect 
| întîrziat, o căror dezamorsare 

se impune ca un imperativ 
major al anilor ce vin.

} ALMANAHUL „SClNTEIA” 1986 

J se găsește la centrele de difuzare a presei
l.

vremea
Institutul de meteorologie si hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 27 decembrie, ora 20 — 30 
decembrie, ora 20. Jn tară : Vremea va 
fi schimbătoare cu cerul mai mult 
noros. vor cădea precipitații la început, 
predominant stib formă de plOaie, apoi 
se vor transforma tn iapovițs și nin
soare. Vintul va sufla slab pină la mo
derat, cu intensificări locale la în
ceput din sector sud-vestic, apoi din 
nord. Temperaturile minime vor fi cu
prinse tntre minus 7 șl plus 3 grade, 
mai coborîte in ultimele nopți, cele 
maxime vor oscila intre minus 5 și 
plus 3 grade, mai ridicate la începutul 
intervalului. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. vor cădea precipitații sub formă 
de ploaie, care, Ia sfirșltul intervalu
lui, se vor transforma în lapoviță și 
ninsoare. Vintul va sufla slab pină ta 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 3 șl zero grade, 
cele maxime tntre un grad și plus 4 
grade.

activității economico-socialeConcludent este și un alt exemplu. La întreprinderea de utilaj chimic din Făgăraș s-a încetățenit practica ca la fiecare ședință a comitetului de partid sau a consiliului oamenilor muncii, membrii acestor organe să raporteze periodic asupra modului în care au înfăptuit sarcinile primite pentru realizarea unei prevederi sau a alteia din hotărîrile adoptate de adunarea generală a oamenilor muncii, ca și a altor responsabilități ce le-au fost încredințate. Ca urmare a acestui stil de muncă s-a reușit ca pe 11 luni unitatea să-și îndeplinească planul Ia producția-marfă in proporție de 105,4 la sută, productivitatea muncii — de 103 la sută, iar exportul — 132 Ia sută.Am acționat și acționăm ca secretarul comitetului de partid, in dubla sa calitate, să ajungă să stăpînească întreaga problematică economico-so- cială a unității respective, pentru a putea interveni direct, in cunoștință de cauză și pe un front larg, pentru unirea tuturor forțelor in vederea soluționării problemelor stringente cu care se confruntă colectivele de muncă. S-a dovedit eficientă practica secretarilor de partid de la întreprinderile de autocamioane, „Tractorul", „Rulmentul", „8 Martie" Zărnești, Complexul căi ferate Brașov, Trustul de antrepriză generală construcții industriale Brașov, „Carpatex" și altele, care se întîl- nesc săptâmînal sau decadal cu activul de partid pentru a-1 informa a- supra stadiului înfăptuirii hotăriri- lor, a generaliza experiența pozitivă in munca de partid, sindicat șl U.T.C., precum și pentru a stabili direcțiile prioritare de acțiune pentru etapa imediat următoare.Apreciind în mod critic și autocritic activitatea desfășurată, trebuie să recunoaștem, mai ales în spiritul exigențelor și învățămintelor desprinse de la plenara C.C. al P.C.R. din luna noiembrie, că mai sînt și unele unități cu rezultate economice nesatisfăcătoare — întreprinderea de scule Rișhov, întreprinderea „Mecanica" Codiea, întreprinderea de unelte și scule Brașov, Combinatul chimic Victoria, Combinatul chimic de celuloză și hîrtie Zărnești, Combinatul pentru prelucrarea lemnului Brașov ș.a„ care nu și-au îndeplinit in întregime sarcinile de plan pe 11 luni, ale căror organe de conducere colectivă n-au acționat cu toată ho- tărlrea pentru eliminarea neajunsurilor din propria activitate, n-au mobilizat in suficientă măsură forțele pentru depășirea greutăților apărute, n-au mobilizat în mod eficient forțele materiale și umane ale colectivelor respective. O atare situație se datorește și insuficientei implicări și fermități cu care secretarii comitetelor de partid din unitățile menționate, cu atribuțiile pe care le au de îndeplinit, acționează pentru buna organizare a activității consiliilor oamenilor muncii, pentru repartizarea de sarcini concrete fiecărui membru al consiliului și urmărirea modului în care aceștia le duc la îndeplinire.In ce privește rezultatele obținute pe 11 luni din acest an pe ansamblul județului, deși realizările sînt superioare perioadei similare din anul precedent, trebuie să spunem că ele nu ne mulțumesc, intrucit nu au fost îndeplinite toate sarcinile la nivelul prevederilor planului, al potențialului tehnic de care dispune industria brașoveană. Ana- liztnd cu exigență comunistă a* * ceastă situație, comitetul județean de partid, Împreună cu activul, a stabilit — pe baza sarcinilor trasate de conducerea partidului — un program complex de măsuri menit să ducă la lichidarea lipsurilor existente. Beneficiem in această privință șl de concluziile unui colectiv de control al C.C. al P.C.R. care, analizind recent modul in care acționează consiliile oamenilor muncii și organizațiile de partid de la întreprinderea de autocamioane și „Tractorul" pentru creșterea calității produselor și afirmarea competitivității acestora pe piața externă, a stabilit cu claritate și principalele neajunsuri din Stilul și metodele de muncă ale acestora, precum și ale comitetelor

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Caligula — 17.30; (sala Ate
lier) : Idolul și Ion Anapoda — 17.
• Filarmonica „George Enescu- 
(15 68 75, Ateneul Român) : concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab. 
Solistă : Dana Protopopescu (Belgia) 
— 18.

iJ )
*
*

*
*

J

cinema
• Racolarea : SCALA (11 03 72) — 9;
lî; 13; 13; 17,15; 19,30. FAVORIT
(45 31 70) - 9; Îl; 13; 13; 17; 19. FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; ÎS; 
17; 19.
• Sper să ne mai vedem ; COTRO- 
CENI (49 48 43) — 15; 17; 19, ARTA 
(21 31 86) — 9: 11; 13; 15; 17; 19.
• Liniștea din adlncuri : STUDIO 
(59 53 15) — 930; 12; 14,30; 15,45; 19.
• Căsătorie cu repetiție ; COSMOS
(27 54 95) - 9; ll; 13: 13: 17; 10.
FLACARA (20 33 40) — 13; 17; 1».
• Promisiuni: PROGRESUL (23 04 10) 
— 15; 17: 19.

Î) Misiunea spațială „Delta- — 9;
1; 13; 13, Bădăranii — 16,45; 19 : 

DOINA (16 35 38).
• Descoperirea lui T1I : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; 11; 13.
• Stigmatul : TIMPURI NOI — 13; 

municipal și județean de partid privind sprijinul ce trebiau sâ-1 acorde respectivelor unități. Măsurile stabilite cu această ocazie au constituit obiectul unor analize și dezbateri organizate in toate organizațiile de bază, prilej cu care comuniștii și-au adus o contribuție activă la stabilirea acțiunilor concrete menite să conducă la eliminarea deficiențelor, la creșterea calității produselor. Totodată, concluziile desprinse au fost dezbătute, prin adaptarea lor la condițiile și situațiile concrete din fiecare unitate economică, in toate organizațiile de bază din unitățile industriale ale județului, ceea ce constituie o premisă pentru ca toate organele de conducere colectivă să acționeze cu mai multă fermitate in vederea perfecționării stilului și metodelor de muncă, asigurării unei conduceri cit mai competente a activității economice.Măsurile adoptate la recenta plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii — inițiate și fundamentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu — pentru perfecționarea autOconducerii muncitorești, pentru aplicarea noului mecanism economico-financiar conferă sarcini și răspunderi noi și importante secretarilor comitetelor de partid, președinți ai consiliilor oamenilor muncii, cadrelor din organele de conducere colectivă, tuturor comuniștilor de a acționa, împreună cu toți oamenii muncii, ca fiecare unitate să funcționeze pe principiile autogestiunii, ca toate colectivele de muncă să producă mai bine, să gospodărească mai riguros avuția încredințată spre administrare, să apere și să dezvolte continuu proprietatea socialistă, care constituie baza hotă- ritoare a progresului țării, a ridicării nivelului de trai al întregului nostru popor.în spiritul acestor cerințe, pentru perfecționarea activității președinților consiliilor oamenilor muncii, a metodelor lor de conducere, comitetul județean de partid și-a propus să sprijine cu și mai multă stăruință organele de conducere colectivă, pe secretarii comitetelor de partid, in vederea creșterii eficienței activității acestora, pentru asigurarea unei largi mobilizări a oamenilor muncii, în frunte cu comuniștii, la îndeplinirea prevederilor planului pe anul viitor și pe întregul cincinal. Ne revine sarcina să inițiem și să organizăm mai multe activități cu caracter aplicativ, practic, schimburi de experiență, direct in unități economice, dezbateri, mese rotunde și altele, îmbogățind continuu experiența dobîndită in exercitarea atribuțiilor ce le revin, pentru a ridica pregătirea lor la nivelul cerințelor actuale ale noului mecanism economico-financiar, al înaltelor răspunderi și exigențe ale auto- conducerfi și autogestiunii muncitorești. Kste o îndatorire de maximă răspundere intrucit in anul 1986 — primul an al viitorului Cincinal — producția-marfă industrială a județului va fi cu 7,6 la sută mai mare, productivitatea muncii cu 26,2 la sută, exportul pe cliring cu 25,5 ia sută, iar pe relația devize convertibile cu 57,8 Ia sută — in condițiile in care cheltuielile totale la o mie lei producție-marfă trebuie să fie mai mici cu 94,4 Iei, iar cele materiale cu aproape 98 iei.Avem convingerea că promovarea fermă de către organele și organizațiile de partid, de consiliile oamenilor muncii a spiritului de răspundere revoluționar, propriu partidului nostru, va contribui la transformarea fiecărei unități economice, așa cum ne cere secretarul general al partidului, intr-o citadelă de muncă și educație comunistă, astfel câ puternicul detașament muncitoresc din județul nostru să-și îndeplinească in mod exemplar sarcinile de plan pe acest an. să pregătească temeinic producția anului viitor, in care se va pune un accent deosebit pe dezvoltarea intensivă, calitativă a economiei, asigurînd astfel o bază trainică înfăptuirii istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XlH-lea al partidului.

(Urmare din pag. I)nisip, ciment, fier și apă. Dar de-a lungul timpului au apărut numeroase invenții : cimentul a căpătat înlocuitori de zgură și de alte materiale ; in pasta de beton, din diferite motive s-au introdus tot felul de adezivi ; iar fierul a fost folosit de diferite calități pentru a precomprima betonul și. In ultimul timp, cel puțin sub formă de încercări. a fost înlocuit cu fibre de sticlă, sigur, din sticlă tratată special; chiar apa a primit unele adaosuri pentru ca betonul să poată fi preparat la temperaturi sub zero grade. Cite cunoștințe de fizică, de chimie, de mecanică a trebuit să ne însușim suplimentar pentru a face față noilor cerințe. Și toate acestea intr-un timp foarte scurt !Am dat aceste exemple mai ales pentru cei tineri, pentru a le arăta că in prezent nu este necesar numai să te specializezi, dar trebuie să capeți cunoștințe multilaterale, ceea ce necesită o dragoste deosebită față de meserie, o dorință, și o nevoie de a te ține la curent cu tot ceea ce e nou. cu tot ceea ce face parte din actualitate, din progres. Sigur, trebuie multă voință și cultivarea vocației pe care o ai in specialitatea pe care ți-ai ales-o ; și mult curaj, dar pe care eu cred că il au aproape toți tinerii si multi dintre cei in vîrstă.Exemple de curaj avem numeroa
17; 19, VIITORUL (10 87 40) - 13;
17; 19.
• Fata fără zestre : PATRIA (li 86 25)
- 0; 12; 15,30; 18,15, MIORIȚA
(14 27 14) — 8; 12; 15; 18.
• Pirații secolului XX : FESTIVAL 
(15 63 84) — 0: 11; 13; 15; 17; 19.
• Lungul drum către sine : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 13; 17; 19.
• Trenul de Kraljevo : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
• Croaziera : CAPITOL (16 29 17) - 
9; U; 13; 15; 17; 19.
• Al nouălea fecior : EXCELSIOR 
(65 49 45) - 9: 11; 13; 13; 17; 19.
• Domn pentru o zi : DRUMUL 
SĂRII (8128 13) — 15; 17; 19.
• Prințesa Tana: OIULEȘTI (17 55 46)
- 9: 11; 13; IS; 17; 19.
• Drumul: PACEA (71 30 85) — 13; 
17; 19.
• Spartacus: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
- 8,30; 11.30; 13; 18.
• Numele meu e Iubire : BUCU
REȘTI (15 6154) — 9.15; 12; 15; 18.

Din activitatea partidelor democratice

și progresiste din noile state independente

M. P. L A. - PARTIDUL MUNCII

Angola, într-o nouă etapă, pe calea reconstrucțieiLa începutul luiiii decembrie, la Luanda, a avut loc al doilea Congres al M.P.L.A. — Partidul Muncii, la care au participat 700 delegați, reprezehtind pe cei 35 000 membri ai partidului. Precedat de o susținută activitate de pregătire — in septembrie și noiembrie s-au desfășurat plenare speciale consacrate acestui eveniment — congresul a făcut bilanțul realizărilor R.P. Angola, sub conducerea M.P.L.A. — Partidul Muncii, stabilind, în același timp, orientările și sarcinile pentru perioada următoare in vederea dezvoltării economico-sociale și culturale a țării.Raportul de activitate al Comitetului Central al M.P.L.A. — Partidul Muncii a fost prezentat de președintele partidului. Joși Eduardo dos Santos, președintele Republicii Populare Angola, care a arătat că partidul a îndeplinit cu succes obiectivul stabilit de primul său congres extraordinar, transformindu-se tot mai mult Intr-un partid de avangardă al clasei muncitoare, care acționează in strinsă alianță cu masele țărănești, cu toți cei care împărtășesc ideile transformării revoluționare a țării.într-un moment cind țara sărbătorește Împlinirea unui deceniu de la proclamarea independentei — a spus, intre altele. Jose Eduardo dos Santos — este important să subliniem marile eforturi ale partidului, ale statului, ale întregului popor pentru refacerea economiei, pentru depășirea urmărilor grele ale escaladării agresiunii de către rasiștii din R.S.A., ale provocărilor reacțiunii externe și interne. Creșterea realizată in dezvoltarea tării, in special in industria petrolieră, în energetică, pescuit, construcții și în alte clte- va sectoare, constituie una din cele mai mari cuceriri din ultimii cinci ani, și acest lucru ne întărește încrederea in viitor. Forțele armate și ale securității, conduse de M.P.L.A. — Partidul Muncii, bucurindu-se de sprijinul întregului popor, stau de strajă revoluției și construirii socialismului in Angola.în raport se subliniază necesitatea de a se stabiliza dezvoltarea econo- mico-socială. de a se spori eficiența producției, de a se perfecționa metodele de conducere a economiei în spiritul cerințelor gospodăririi socialiste, intărindu-se, totodată, disciplina.Condițiile în care trăiește și luptă Angola populară, a subliniat vorbitorul, continuă să fie complexe. Regimul de apartheid din Republica Sud-Africană destabilizează situația din țările regiunii, folosește intervenția militară directă, organizează, instruiește și aprovizionează bande de mercenari, recurge la diversiuni economice. CU acordul tacit al puterilor occidentale, rasiștii continuă să ocupe în mod iiegal Namibia, uti- lizind-o ca pe un cap de pod pentru agresiuni împotriva Republicii Populare Angola, Acțiunile agresive ale R.S.A. Împotriva Angolei si altor țări din zonă s-au intensificat, reglementarea problemei Namibiei devenind și mai complicată.îh raport sînt înfățișate date despre acțiunile agresive ale regimului de Ia Pretoria. Numai din anul 1981. Republica Sud-Africană a violat de circa 4 009 de ori spațiul aerian al Angolei. a efectuat 168 de bombardamente, 230 de Operații de desant. R.S.A. acordă sprijin multilateral bandelor contrarevoluționare ale U.N.I.T.A., Regimul de la Pretoria întreprinde acțiuni cu caracter diversionist și terorist in adincimea teritoriului angolez, sub falsul pretext al „urmăririi partizanilor S.W.A.P.O.", Deseori, diversiunile trupelor R.S.A. slnt prezentate drept acțiuni ale U.N.LT.A.Imperialismul, a spus vorbitorul, rămine principalul dușman a! poporului angolez. De aceea, noi trebuie să întărim continuu vigilența și capacitatea de luptă pentru a apăra cuceririle revoluționare.Treci nd la analiza situației internaționale, președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii a subliniat că sce
tv

20,00 Telejurnal
20,20 Bilanț ’81—’85. perspective ’86—'90. 

De la extensiv Ia intensiv în eco
nomia țârii

Cultivarea creativitățiise in trecutul nostru ! Iată-1 pe An- ghel Saligny, încă tinâr, execulînd cel mai mare pod din Europa, peste Dunăre, Ia Fetești — Cernavodă, In 1895, din oțel, folosind acest material nou (în locul fierului pud- lat), pentru prima dată, <la poduri de aceste dimensiuni. Dar Vuia, Vlaicu, Coandă in aviație, Paulescu în medicină și atiția alții ’ Și e- xemplele de azi cind, in special de la Congresul al IX-lea, sub conducerea Partidului Comunist Român și sub îndrumarea permanentă și amplă in inițiative a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-au construit combinate metalurgice, canalul Dunăre — Marea Neagră, fabrici, uzine, termo și hidrocentrale uriașe. Avem condiții excepționale, la realizarea cărora tineretul, ca și cei in vîrstă, și-au dat concursul și iși pot da și pe viitor concursul, deci ne trebuie numai să ținem pasul cu mersul vremii. La patosul vremurilor să adăugăm voința noastră de nou, de cuprindere a unui corpus de cunoștințe mereu mai larg, de documentare la zi ; să Învățăm mereu, să lărgim orizontul nostru cultural, să imbinăm posibilitățile de creativitate cu vocația proprie. în acest mod vom da sprijinul nostru la ridicarea nivelului de trai al poporului, la creșterea avuției și prestigiului țării, la construirea socialismului și apărarea
• Cursa infernală: BUZEȘTI (50 43 58)
- 15; 17; 19.
• contrabandiștii din Santa Lucia : 
DACIA (30 35 04) - 0; 11: 13; 15; 17; 
10, LIRA (317171) - 15: 17; 10, FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 17; 10.
• Superpolițlstul : UNION (13 49 04)
- 9: 11; 13; 15; 17; 19. FLOREASCA 
(33 20 7!) - 9: 11; 13; 15; 17; 19.
• Zică Ce vor zice : POPULAR 
(35 15 17) - 15; 17; 10.
• vulcanul : MUNCA (21 30 07) — 15: 
17; 10.

teatre 

na politică mondială a devenit și mai marcată de tensiune. Instalarea in Europa occidentală a rachetelor nucleare americane cu rază medie de acțiune, însoțită de sporirea bugetului militar al S.U.A., a provocat o nouă intensificare a înarmărilor. Militarizarea spațiului cosmic, prin a- plicarea programului american „războiul stelelor", sporește probabilitatea unei catastrofe nucleare. înghite enorme resurse financiare, materiale și umane ce ar putea fi folosite in scopuri pașnice.Politica iubitoare de pace promovată consecvent de Angola populară a făcut să crească autoritatea țării noastre pe arena internațională, a spus Jose Eduardo dos Santos. R.P. Angola se pronunță neabătut pentru negocieri constructive in scopul reglementării pașnice a problemelor din regiune. Un eveniment important l-a constituit conferința de la Luanda a miniștrilor de externe din țările nealiniate. Acest forum a contribuit la unirea si întărirea 0- rientărilor anticolonialiste și antilm- perialiste ale mișcării de nealiniere.Raportorul a dat o înaltă apreciere eforturilor pline de abnegație ale țărilor „din prima linie" în lupta pentru independența popoarelor care se mai află sub jug colonial. Poporul angolez, a spus el, a sprijinit și sprijină neabătut lupta dreaptă a popoarelor asuprite din Namibia șt R.S.A., sub conducerea Organizației Populare din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) și Congresului Național African (A.N.C.) din Africa de Sud.Desfășurarea evenimentelor, a spus raportorul, a confirmat justețea o- rientărilor M.P.L.A. — Partidul Muncii spre Întărirea relațiilor cu țările socialiste. Economia planificată a acestor țări, formele colaborării economice pe care le utilizează răspund în cea mai mare măsură perspectivelor renașterii naționale a Angolei și potențează succesele ei in construirea noii orînduifi, Este necesar să fie dezvoltată și lărgită această colaborare^ in toate sferele. Statele socialiste au. avut și continuă să aibă o contribuție de seamă la crearea noii economii a Arigolei, corespunzătoare opțiunii noastre socialiste. Trebuie să intreprindem pași hotărîți pentru adincirea în continuare a colaborării multilaterale cu țările membre ale C.A.E.R.. pe baza avantajului reciproc.In încheierea raportului, președintele M.P.L.A. ~ Partidul Muncii a chemat delegații la congres să manifeste înaltă răspundere, să fie purtătorii de nădejde ai dorințelor și aspirațiilor membrilor de partid, ale tuturor oamenilor muncii. Datoria noastră —- a spus el — este de a mobiliza poporul Angolei la o participare cit mai activă in toate sferele vieții politice, economice și sociale, de a asigura apărarea cuceririlor revoluționare.
20.35 Cadran mondial (color). România 

și problemele lumii contemporane
20,53 Republică măreața vatră (color). 

Cîntece și versuri patriotice
21,05 Serial științific (color), planete 

vie. Ultimul episod
21.35 Amfiteatrul artelor (cotor), valori 

spirituale ale acestui cincinal
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

păcii. Se știe doar că, participînd la dezvoltarea științei și tehnicii, în fond contribuim la dezvoltarea socialismului.Științele tehnice folosesc azi tot mai mult matematicile înalte, bazele teoretice ale științelor naturii ; tehnica cere cunoașterea problemelor economice și ale producției. Filozofia si cultura ajută de asemenea la înțelegerea acestei cooperări multiple, la deschiderea unui larg o- rizont. Iar de perspective au nevoie atit cei tineri, cit și cei in virstâ. Un om fără perspective nu poate ajunge prea departe, nu poate face prea mult nici pentru el insuși, nici pentru societate.Avem azi condiții ca prin școala de diferite grade, care are un rol însemnat, prin cursuri de specialitate și de documentare de scurtă durată, prin documentare personală amplă, să ne lărgim cimpul de cunoaștere și să dezvoltăm ideile pe care le avăm. $1 este șttul că volumul de cunoștințe și varietatea lor cresc puterea omului asupra naturii, trezesc interesul său pentru cunoaștere, pentru descoperiri și invenții, întăresc vocația de cercetător și fi măresc curajul de a ataca problemele dificile pe care vrea să le rezolve. El poate, pe această cale, să realizeze noul, să devină unul din participanții la progres. Va dori să cunoască adevărul, iar adevărul este o valoare morală. Va contribui la. construirea socialismului.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- 
(sala Schitu Măgureanu, 1 1 73 46) : 
(sala Grădina Icoanei, u 93 44) : cin- 
tec despre mine Însumi — 17,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște 
țărani — 17,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Cirtlțele — 17.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (30 31 03, 
sala Magheru): Brățara falsă — 17,30.
• Teatrul Giuiești (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic — 
17; Bărbierul din Sevilla — 18; (sala 
Giuiești. 18 04 85) ; Arta conversației 
- 18.
• Teatrul satirlc-muzleal „C. Tăna- 
se“ (sala Savov. 15 56 78) : Belmondo 
al II-lea — 18; (sala Victoria. 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18.
• Teatrul „Ion Creangă- (50 26 55) : 
Muzicanții veseli — 18.
• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77) : 
Ileana Sinziana — 10; (sala Cosmo- 
nauților) : Dana și Leul — 10.
• Circul Globus (10 41 95) ; „La circ 
ca-n filme- — 18.
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DECLARAȚIA-APEL A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU. _____ 1_________________________________’____ 1

$1 A PREȘEDINTELUI TODOR JIVKOV CU PRIVIRE LA REALIZAREA,
In balcani, a unei zone fără arme chimice

Pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale

0 initiative constructivă, corespunzătoare intereselor 
majore ale păcii, destinderii si bunei vecinătăți

Mijloacele de informare in masă din diferite țări continuă să in
formeze pe larg despre „Declarația-Apel a președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria, Todor Jivkov, cu privire la reali
zarea, in Balcani, a unei zone fără arme chimice". Este evidențiat realis
mul acestei inițiative in consens cu interesele majore ale păcii, destin
derii și bunei vecinătăți, expresie a importanței pe care patria noastra, 
președintele ei o acordă transformării acestei regiuni intr-o zonă a 
conlucrării și colaborării rodnice pe multiple planuri. Sint puse in lumina 
semnificațiile de largă rezonanță internațională ale acestui document, 
cu precădere contribuția deosebită pe care o poate avea la începerea 
neintîrziată de negocieri constructive între țările balcanice, pornindu-se de 
la interesele majore, comune, ale propriilor popoare, ale continentului și 
întregii lumi de oprire a cursei înarmărilor, întărire a păcii și securității 
internaționale.Ziarele grecești „ETHNOS", „TA NEA", „RIZOSPASTIS", „ELEFTHE- ROTYPIA" și altele au publicat, sub titluri ca „Balcanii fără arme chimice", „Apelul președinților Ceaușescu Și Jivkov", informații referitoare la Declarația-Apel a șefilor de stat ai României și Bulgariei vizind transformarea Balcanilor intr-o zonă lipsită de arme chimice. precum .și declarația purtătorului de cuvint al guvernului elen care arată că propunerea este salutată de guvernul acestei țări, fiind apreciată drept pozitivă și înscriindu-se în contextul unei cooperări mai largi in regiune.Presa elenă subliniază hotărîrea României și a Bulgariei de a acționa pentru transformarea Balcanilor într-o zonă lipsită de arme chimice și faptul că cele două țări salută e- forturile pentru crearea unei astfel de zone în Europa centrală. De a- semenea, se relevă că acest document are in vedere interesele generale ale păcii și securității în Balcani, în Europa și in întreaga lume.Ziarul elen „Rizospastis" evidențiază că opinia publică din Grecia salută inițiativa de pace a președinților Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov. Oamenii muncii din Grecia — scrie ziarul — aprobă sprijinul oficial exprimat de purtătorul de cuvint al guvernului elen față de inițiativa României și a Bulgariei privind realizarea în Balcani a unei zone fără arme chimice.Ultimele zile ale anului care se încheie au fost marcate pentru europeni printr-o nouă inițiativă politică importantă Îndreptată spre garantarea unui viitor in mai mare siguranță. se arată într-un comentariu transmis de agenția T.A.S.S. Două țări balcanice — România și Bulgaria — au adresat vecinilor lor chemarea de a transforma Balcanii într-o zonă lipsită de arma chimică. Acest apel a fost formulat de Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov ca o dezvoltare a complexului de propuneri ale țărilor socialiste, care au răsunat de la tribunele diferitelor forumuri internaționale, inclusiv în recenta Declarație a Consfătuirii de la Sofia a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia. Țările socialiste aliate se pronunță cu consecvență atît pentru soluționarea globală a problemelor privind cursa înarmărilor și securitatea internațională. cit și pentru rezolvarea acestor probleme în cadru regional.în ce o privește, U.R.S.S. a declarat nu o dată că este gata să facă tot ce depinde de ea pentru crearea in Europa a unor zone denucleariza- te și a unor zone libere de arma chimică, subliniază T.A.S.S.

Declarația-Apel a conducătorilor României și Bulgariei adresată vecinilor de a începe fără intirziere negocieri in scopul realizării unui acord intre țările balcanice privind renunțarea la folosirea, producerea și stocarea de arme chimice pe teritoriile lor a răsunat extrem de actual — scrie T.A.S.S.Ziarul sovietic .,PRAVDA" publică o relatare din capitala țării noas-
Relatări și comentarii 
în presa internațională

tre in care evidențiază că cei doi conducători de partid și de stat s-au pronunțat din nou pentru crearea u- nei zone denuclearizate in Balcani. Este reliefată Declarația-Apel adresată șefilor de stat și de guvern ai țărilor din Balcani privind transformarea Balcanilor într-o zonă liberă de arma chimică.COTIDIANELE CENTRALE ungare, RADIOUL și TELEVIZIUNEA aU informat despre Declarația-Apel a președinților Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov privind transformarea Balcanilor intr-o zonă lipsită de arme chimice, relevînd că România și Bulgaria se pronunță cu toată hotărîrea împotriva folosirii armelor chimice ca mijloace de distrugere in masă și cheamă pe șefii de stat și de guvern din zona balcanică să-și u- nească eforturile pentru transformarea acesteia intr-o regiune fără asemenea arme.Agenția poloneză de presă PAP a relevat, intr-o corespondență privind convorbirile de la București dintre conducătorii de partid și de stat ai României și Bulgariei, hotărîrea celor două țări de a acționa pentru transformarea Balcanilor într-o zonă fără arme nucleare, precum și noua inițiativă conținută in Declarația- Apel cu privire la realizarea unei zone fără arme chimice in această parte a continentului.Marile COTIDIANE CENTRALE din Mexic au publicat la loc de frunte relatări cu privire la Declarația-Apel a președinților Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov pentru ca „țările balcanice să strîn- gă rîndurile și să își concentreze eforturile spre a face ca zona balcanică să devină o regiune fără arme chimice".Sub titluri semnificative ca „Succes pe calea păcii", „Politică activă de pace", „Apel de o excepțională actualitate", „Apel pentru pace și securitate", „în interesul încrederii",

presa centrală bulgară a publicat comentarii ample despre rezultatele noului dialog româno-bulgar la cel mai înalt nivel de la București, a- preciind noua inițiativă a președinților Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, care vizează transformarea Balcanilor într-o zonă fără arma chimică, drept un act de uriașă însemnătate politică, o manifestare firească a politicii consecvente de pace a celor două țări.„întîlnirea de la București dintre conducătorii de partid și de stat ai Bulgariei și României — subliniază ziarul „RABOTNICESKO DELO" — a devenit un remarcabil eveniment internațional al anului prin adoptarea Declarației-Apel cu privire la realizarea in Balcani a unei zone fără arme chimice. Noua inițiativă corespunde dorinței fierbinți a popoarelor balcanice privind eliminarea de pe teritoriul . peninsulei noastre a celor mai periculoase mijloace de distrugere in masă — armele nucleare și cele chimice".Ziarul relevă că Bulgaria și România, care împreună cu alte state socialiste insistă cu consecvență asupra adoptării unei convenții atotcuprinzătoare privind interzicerea armelor chimice și distrugerea stocurilor existente ale acestor arme, își exprimă din nou convingerea fermă privind utilitatea creării de zone fără arma chimică. Ele ar reprezenta o măsură concretă în direcția întăririi încrederii și a interzicerii treptate în întreaga lume a acestui tip de arme. „Noua inițiativă a Bulgariei și României reprezintă o urmare logică a eforturilor lor continue pentru eliberarea Balcanilbr de cele mai îngrozitoare arme ale secolului" — arată ziarul.„Ca un rezultat important al convorbirilor dintre tovarășii Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu, trebuie menționată adoptarea Declarației- Apel cu privire la crearea in Balcani a unei zone fără arme chimice, scrie, la rîndul său, „ZEMEDELSKO ZNA- ME“. Această inițiativă remarcabilă de politică externă a Bulgariei și României este o continuare firească a eforturilor neîntrerupte ale celor două țări pentru întărirea păcii și securității, a bunei vecinătăți și colaborării in regiunea noastră, pentru transformarea acesteia într-o zonă denuclearizată".Ziarul „TRUD“ consideră că „Declarația-Apel adresată șefilor de stat și de guvern din țările balcanice pentru unirea eforturilor tuturor statelor din regiune în vederea transformării Balcanilor intr-o zonă liberă de arma chimică corespunde pe deplin dorinței și intereselor popoarelor din peninsulă, luptei pentru eliberarea Europei de această categorie de arme deosebit de periculoase".„Propunerea conducătorilor de stat ai Bulgariei și României cu privire la începerea neintirziată a negocierilor intre țările balcanice pentru crearea in peninsulă a unei zone libere de arma chimică — arată, la rindul său, ziarul „KOOPERATIVNO SELO" — reprezintă o importantă inițiativă a celor două țări pentru limitarea mijloacelor de distrugere in masă".„OTECESTVEN FRONT" subliniază că apelul Bulgariei și României este dictat de preocuparea profundă privind soarta Europei și a lumii.(Agerpres)

CIUDAD DE MEXICO 26 (Agerpres). — Mexicul se pronunță pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale care să excludă inechitățile din practica comerțului internațional și politica de protectionism — se arată intr-un document consacrat politicii externe a. țării, dat publicității de Senatul mexican.YAOUNDE 26 (Agerpres). — Re- ferindu-sc la necesitatea instaurării unei noi ordini economice internaționale, ziarul „Camerun Tribune" subliniază că puterile imperialiste continuă să considere țările africane numai o piață pentru desfacerea mărfurilor industriale și obținerea de materii prime ieftine. Occidentul, relevă ziarul, se împotrivește în per

manență industrializării țărilor africane. în context, ziarul camerunez subliniază necesitatea depunerii unor eforturi susținute pentru dezvoltarea economiei naționale care să poată duce la întărirea independenței Camerunului.LIMA 26 (Agerpres)..— Refuzul creditorilor de a soluționa problema datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare face dovada structurii inechitabile a actualei ordini economice internaționale — a declarat ministrul peruan al relațiilor externe. Allan Wagner. El a subliniat necesitatea ca statele latino-americane să-și concerteze acțiunile astfel incit să poată da un răspuns eficace, și nu doar declarativ, măsurilor protecțio- niste din comerțul internațional, relevă agenția Prensa Latina.

„Fondurile pentru înarmări să fie folosite 
pentru lichidarea șomajului!" 

Demonstrație antinucleară la Philadelphia
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

La Philadelphia a avut loe o de
monstrație antinucleară. Partizanii 
păeii s-au adunat in apropierea u- 
neia dintre uzinele companiei „Ge
neral Electric", care produce com
ponente ale rachetelor nucleare. In

cadrul mitingului care a urmat de
monstrației, vorbitorii au subliniat 
că fondurile care se irosesc în pre
zent pentru înarmări ar trebui folo
site pentru lichidarea șomajului, 
pentru realizarea unor măsuri socia
le în beneficiul populației.

Proclamarea de noi zone fara arme atomice 
în Japonia

TOKIO 26 (Agerpres). Vechea 
capitală a Japoniei — orașul-muzeu 
Nara — a fost proclamată zonă liberă 
de arme nucleare. Lichidarea tuturor 
armelor de nimicire in masă — se 
subliniază în rezoluția adoptată de 
municipalitatea orașului — este o

dorință a întregii umanități, o ce
rință a tuturor locuitorilor Japoniei, 
care au cunoscut atrocitățile bombar
damentelor nucleare. Pină in pre
zent, in Japonia s-au proclamat zone 
denuclearizate cinci prefecturi și 
peste 630 de localități.

i AGENȚIILE DE PRESĂ

TRANSMIT
ANIVERSARE. Cu prilejul celei I de-a 60-a aniversări a întemeierii P. C. din India, in țară s-au desfă- Ișurat mitinguri și adunări consacrate evenimentului. La Delhi a fost deschisă o expoziție documentară de fotografii oglindind istoria I mișcării muncitorești din India. 1 Luind cuvintul la vernisaj, N. K. 

I Krishnan, secretar al ConsiliuluiNațional al P. C. din India, a relevat că partidul reprezintă una dintre forțele politice cele mai in- | fluente din țară. Pe plan extern — I a spus el — P. C. din India consi- 1 deră că sarcina sa fundamentală 
I este participarea la lupta în favoarea păcii, pentru încetarea cursei înarmărilor și preîntîmpinarea extinderii acesteia în Cosmos.
ILA ALGER s-au încheiat lucrările Congresului extraordinar al Partidului Frontul de Eliberare I Națională, partid de guvernămînt. I Congresul — la care au luat parte 1 aproximativ 5 000 de delegați — a 
I adoptat. în unanimitate, proiectulnoii redactări a Cartei Naționale, document programatic de bază al revoluției algeriene, și a însărcinat Ipe secretarul general al partidului, Chadli Bendjedid, președintele țării. să alcătuiască o comisie spe- Icială pentru completarea acestuia cu propunerile făcute în cadrul discuțiilor și apoi să fie supus unui referendum național.

INCIDENT. într-un comunicat | al Biroului Executiv Central al Uniunii Democrate a Poporului 
I Malian s-a anunțat că „forțele maliene au lansat, la 25 decembrie, o ofensivă pentru a respinge din teritoriul național trupele ataca- I toare din Burkina Faso". La rin- I dui său, postul de radio Ouagadougou a anunțat, la 25 decem- I brie, că Mali a lansat un atac te- I restru și aerian împotriva a patru sate din Burkina Faso, situate in Izona de frontieră, obiect al unui litigiu între cele două țări. In cursul luptelor s-au inregistrat morți .și răniți. Consiliul Național Ial Revoluției din Burkina Faso, care a decretat mobilizarea generală, își reafirmă încrederea in I bunăvoința ce s-a manifestat pentru o soluționare pașnică a acestui diferend. Organizația Unității Afri- . cane, „profund neliniștită", a cerut joi Republicii Mali și Republicii I Burkina Faso să inceteze imediat ostilitățile și să-și retragă trupele Ilor din zona de frontieră contestată.

POSTUL 
I anunțat căin conflict ______ _________druze, șute și creștine — au înche- Iiat, la Damasc, un acord care să pună capăt războiului civil libanez și care urmează să fie semnat de liderii acestor miliții înainte de | sfirșitul acestui an.

DE RADIO BEIRUT a principalele forțe aflate în Liban — milițiile

REALITĂȚI REVELATOARE DIN LUMEA CAPITALULUI:

MILIOANE DE OAMENI 
ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ

s.u.a. : Prognoze rău prevestitoare la bursa muncii marea britanie:WASHINGTON 26 (Agerpres). — Potrivit unei prognoze de perspectivă a Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.). citată de agenția France Presse, șomajul se va menține anul viitor în Statele Unite la o rată ridicată. Documentul O.E.C.D. prevede că deficitul anual al balanței de plăți americane, estimat anul
FRANȚA la

acesta la 130 miliarde dolari, va atinge 145 miliarde in 1986 și va crește și mai mult în anul 1987.Pentru anul viitor se avansează, de asemeneța, o deteriorare a situației financiare a întreprinderilor, însoțită de o puternică reducere a programelor de investiții, conchide raportul O.E.C.D.
sulă din totalul

forței de muncă șomează*in ultimii„Pentru a doua oară 
cinci ani, problema șomajului ar 
putea tulbură majoritatea guverna
mentală in Franța — scrie într-un 
comentariu agenția France Presse. 
La 10 mai 1981. in ziua infringerii 
sale în alegerile prezidențiale, fos
tul șef al statului, Valery Giscard 
d’Estaing, recunoștea că eșecul s-a 
datorat faptului că „nu a putut să 
rezolve problema utilizării forței de 
muncă". Acum, președintele Mitter
rand apreciază că în cazul în care 
alegerile legislative ar da ciștig de 
cauză forțelor opoziției, „aceasta ar avea drept cauză șomajul", care 
constituie, după cum recunoaște, 
„principalul său eșec"...

în prezent, numărul celor aflați 
in căutarea unui loc de muncă este 
de 2 355 000 — un nivel cu mult

peste cel de sub 2 milioane promis 
de guvern... Din 1981 pină in 1985, 
numărul șomerilor a crescut cu 
624 600. Șomerii reprezintă in pre
zent circa 10 la sută din totalul 
forței de muncă active. Oficialități 
guvernamentale afirmă căi șomajul 
se stabilizează, existând chiar o 
ușoară tendință de diminuare în 
ultimele luni.

R.F.G

mai rîvnit
părinții să aibă de lucru*

LONDRA 26 (Agerpres). — O 
statistică utilizată de un institut de 
cercetări din Marea Britanie arată 
că aproximativ 1,3 milioane de 
copii — ceea ce reprezintă a noua 
parte din toți copiii țării — nu vor 
primi nici o jucărie cu prilejul 
sărbătorilor de iarnă din acest an, 
din cauza faptului că părinții lor 
sint. șomeri. Pentru acești copii, se 
relevă intr-un raport al institutu
lui respectiv, cel mai bun cadou ar 
fi ca unul din părinții lor să obți
nă un loc de muncă.

Numărul șomerilor in Marea Bri
tanie este de 3,25 milioane, sau 13,4 
la sută din forța de muncă totală 
a țării. In unele regiuni, situația 
șomajului este mult mai gravă 
decit media pe țară.

critic și în semestrul viitor66BONN 26 (Agerpres). — Potrivit unei prognoze a O.E.C.D., R.F. Germania nu va Înregistra in următoarea perioadă de șase luni o reducere sensibilă a șomajului.Creșterea produsului național brut real ar urma să se situeze in ■
jurul cifrei de 2,5 la sută. Exporturile vest-germane vor scădea cu mai mult de patru la sută anul viitor, în raport cu 1985.Șomajul, care afectează opt la sută din populația activă, se va menține în semestrul viitor apro-

Sub lozinca „Locuri de muncă pentru toți", oameni oi muncii din Hamburg 
au demonstrat împotriva concedierilor

ximativ la același nivel critic. Potrivit ultimelor cifre publicate la Bonn, numărul șomerilor vest-ger- mani înregistrați oficial la sfirșitul lunii noiembrie era de 2 210 745.
PORTUGALIA ;

Tineri medici 
în rîndul șomerilorLISABONA 26 (Agerpres). — Sute de tineri medici au organizat o demonstrație in fața clădirii Ministerului Sănătății al Portugaliei, cerind adoptarea de măsuri urgente pentru găsirea unor locuri de muncă. Cu toată lipsa acută de medici în țară, tinerii specialiști riscăsă devină șomeri imediat după absolvirea facultăților.

q
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(DIN ACTUALITATEA POLITICĂ) 
REPUBLICA SUD-AFRICANĂ

Manifestațiile împotriva apartheidului 
-un vulcan în continuă erupțieCa expresie a îngrijorării profunde pe care o provoacă pretutindeni in lume represiunile singeroase ale autorităților de la Pretoria, Adunarea Generală a O.N.U. a hotărit nu de mult convocarea, in luna iunie a anului viitor, a unei „Conferințe 

mondiale asupra sancțiunilor împo
triva Republicii Sud-Africane rasiste". Această decizie, subliniază observatorii politici, constituie una dintre cele mai importante măsuri adoptate de organizația internațională cu privire la politica de apartheid și este pe deplin justificată, deoarece poziția ultrareacționară a guvernanților sud-africani a agravat și mai mult drama pe care o trăiește populația majoritară din R.S.A. După instaurarea stării de urgență in 36 de districte ale țării (21 iulie 1985). situația politică internă, și așa explozivă, a căpătat caracterul unui adevărat război civil. Sfidind măsurile represive ale rasiștilor, cei 24 milioane de negri cer tot mai insistent lichidarea rușinoasei politici de apartheid și efectuarea unei adevărate reforme constituționale, care să le asigure o viață demnă, egală în drepturi. Zilnic. în ghetourile marilor orașe — Johannesburg, Cape Town. Durban — au loc puternice manifestații antirasiale, reprimate cu brutalitate de poliție, care folosește o gamă variată de mijloace, de la arme de foc la bastoane de cauciuc și gaze lacrimogene. Recent s-a declanșat un atac sălbatic. împotriva unei manifestații a 50 000 de oameni in localitatea Mamelodi, care s-a soldat cu un veritabil masacru : 13 persoane au fost ucise și numeroase altele rănite. „Țara noastră — declara cunoscutul laureat al Premiului Nobel pentru pace, Desmond Tutu — este cuprinsă de foc și 
singe. Mă tem că vom ajunge in 
pragul catastrofei dacă apartheidul 
nu este suprimat imediat". Potrivit știrilor transmise de agențiile internaționale de presă, cifra celor uciși 
de la introducerea stării de urgență 

și pină azi se ridică la peste 400. iar a celor arestați la peste fi 000.Relevind persistența unei situații deosebit de grave in R.S.A. și sporirea cu fiecare zi a numărului victimelor, presa internațională constată in, același timp. apariția unor elemente noi în evoluția evenimentelor din această țară, care arată că minoritatea albă a ajuns intr-un moment de răscruce al existenței ei. cind vechile practici de tratare a populației majoritare ca o categorie inferioară nu mai sint posibile. A sosit vremea marilor reconsiderări, a renunțării la apartheid și a recunoașterii drepturilor negrilor ea principală componentă a societății sud-africane : de acest fapt încep să își dea seama și o mare parte a albilor. în luna noiembrie, o delegație de industriași, condusă de Harry Oppenheimer și Gavin Relly, a cerut in iadrul unei întilniri cu președintele țării. Pieter W. Botha, abandonarea politicii de apartheid și adoptarea unor reforme care să schimbe imaginea discreditată a R.S.A. ca țară a celei mai crunte discriminări rasiale. Menținerea actualelor stări de lucruri, au precizat membrii delegației, aduce serioase prejudicii comerțului , cu lumea exterioară. Ea face să ia o tot mai mare amploare mișcarea pentru extinderea sancțiunilor economice împotriva R.S.A. Opiniile transmise lui P. Botha, scria ziarul sud-african „Sunday Star", pot fi rezumate în formula 
..Dacă nu acceptați o schimbare, vă 
așteaptă dispariția".Sub presiunea acestui curent de opinie și a agravării situației din țară, autoritățile sud-africane recurg la noi promisiuni, la noi manevre. De curind, oficialitățile de la Pretoria au făcut cunoscut că „se pregătesc intens" in vederea unei reforme constituționale ale cărei linii directoare ar putea fi anunțate de P. Botha cu prilejul reluării lucrărilor parlamentului la sfirșitul lunii ianuarie 1986. Desigur, asemenea promisiuni nu reprezintă ceva nou. Așa 

eum se știe, in vara anului trecut in R.S.A. a avut loc un simulacru de reformă constituțională, care a dus la crearea unui parlament tricameral (al albilor, metișilor și indienilor), lăsînd insă in continuare in afara forului legislativ tocmai pe cei care reprezintă 73 la sută din populație. Acest fapt a dat naștere unui adevărat val de indignare populară, care zguduie și astăzi edificiul R.S.A.Deși conținutul ultimelor propuneri nu este cunoscut, acestea au provocat de pe acum o vie discuție in sinul diverselor tendințe politice din R.S.A. în timp ce Frederick van Zyl Slabbert, șeful Partidului Federal Progresist (P.F.P.), de opoziție, declară că această inițiativă va fi condamnată la eșec „dacă conducă
torii negri cei mai reprezentativi vor 
fi excluși de la discuții", Partidul Conservator se opune cu inverșunare acordării dreptului de vot populației majoritare și lichidării bantustanelor. în ce-i privește pe negri, aceștia nu-și fac nici un fel de iluzii și continuă să se pronunțe cu și mai multă fermitate pentru abolirea totală a apartheidului, și nu pentru retușarea lui. Un exemplu deosebit de elocvent al atitudinii intransigente a populației majoritare l-a oferit constituirea Congresului sindicatelor sud-africane (COSATU). Noua organizație, creată la 1 decembrie a.c., a dat un termen de șase luni pentru abolirea simbolului politicii de apartheid — „permisele de circulație", obligatorii pentru milioane de negri ce trăiesc și lucrează in afara bantustanelor. Dacă această cerere nu este satisfăcută in termenul prevăzut — a declarat in aplauzele celor prezenți președintele organizației, Elijah Barayi — negrii vor fi Îndemnați să dea foc permiselor. Vorbitorul a cerut, de asemenea, eliberarea din închisoare a cunoscutului lider al Congresului Național African, Nelson Mandela, retragerea armatei din ghetouri și ridicarea stării de urgență. Continuă, totodată, 

acțiunile militare ale militanților A.N.C., campania de boicotare a magazinelor negustorilor!' albi și alte forme de protest împotriva opresiunii rasiale.Toate acestea au determinat, paralel cu intensificarea răfuielilor sălbatice ale poliției cu manifestanții, intețirea campaniei de presiuni și intimidări la adresa celor ce se află in fruntea luptei de emancipare a populației majoritare. Astfel, de curind, rasiștii sud-africani au interzis lucrarea autobiografică „O parte din viața mea" a soției lui Nelson Mandela, Winnie Mandela, și ea militantă pentru drepturile populației negre ; chiar in aceste zile, cunoscuta luptătoare a fost arestată și expulzată din Soweto, rasiștii fiind tot mai speriați de amploarea manifestațiilor din această suburbie a Johannesburgului. De asemenea, a fost intentat un zgomotos proces liderilor Frontului Unit Democratic (F.U.D.), cea mai largă coaliție, grupind peste 700 de organizații care luptă împotriva apartheidului, sub acuzația de instigare la violență. înscenarea judiciară de la Pietermaritzburg, în care au compărut 16 persoane, in frunte cu Archie Gumede și Albertina Sisulu, nu a dat insă rezultatele scontate. Un număr de 12 acuzați au fost achitați. Punerea lor în libertate s-a transformat intr-o impresionantă manifestare de demascare a opresiunii rasiste. „Conducătorii poporu
lui nostru — declara cu acest prilej Albertina Sisulu. vicepreședintă a F.U.D. — pot să fie întemnițați, 
arestați, hăituiți sau uciși ; acțiuni
le lor nu vor înceta însă pină ce 
libertatea nu va fi cucerită". Ceea ce se petrece in prezent in R.S.A., a conchis vorbitoarea, „reprezintă 
începutul sfirșitului".într-adevăr, lupta pentru drepturi a populației majoritare a luat o amploare nemaicunoscută pină în prezent. Dacă pină nu de mult demonstrațiile se limitau la o perioadă de timp de săptămini sau de luni, ele au căpătat acum un caracter permanent, de la promulgarea așa-zisei reforme constituționale din august 1984. R.S.A. a devenit un veritabil vulcan în erupție și nici un fel de represiuni și manevre nu vor putea împiedica împlinirea aspirațiilor spre libertate, egalitate in drepturi și o viață mai bună ale populației africane majoritare.

Nicolae N. LUPU

Canada spune NU „războiului stelelor"Hotărîrea guvernului canadian de a nu participa la inițiativa de apărare strategică — „războiul stelelor" — a guvernului S.U.A. a provocat surpriză în cercurile politice occidentale, cu atît mai mult cu cit Canada a fost considerată dintotdeauna aliata cea mai fidelă a S.U.A. Refcrindu-se la această hotărîre. primul ministru Brian. Mulroney a precizat că participarea la „S.D.I." (prescurtarea programului nord-american de cercetări in vederea militarizării spațiului cosmic) nu corespunde „priorităților politice ale țării".în definirea acestor priorități guvernul conservator pornește de la programul de reforme anunțat anul trecut, căruia electoratul i-a acordat sufragiul său. program vizind in principal redresarea economică, reducerea deficitului bugetar, diminuarea inflației și crearea de noi locuri de muncă. Necesitatea efectuării unor „schimbări profunde" a fost și concluzia desprinsă după alegerile legislative de la 2 decembrie, din provincia francofonă Quebec, unde victoria a revenit Partidului Liberal din Quebec, care, spre deosebire de tendințele separatiste ale fostului partid de guvernămint, Partidul Independent, iși declară ferm „Încrederea in viitorul provinciei Quebec în cadrul Canadei" și pune pe primul plan al preocupărilor sale problemele economico-sociale.în ceea ce privește prioritățile guvernului de la Ottawa, acestea apar în adevărata lor lumină dacă se ține seama de faptul că, in ultimii ani. Canada a fost confruntată cu o serie de probleme serioase, pe primul plan situîn- du-se recesiunea economică, rezultat direct al crizei.ce afectează aproape toate țările, indiferent de mărime sau grad de dezvoltare. Intr-adevăr, în ciuda vastelor resurse de materii prime și a potențialului energetic de care dispune țara, zonele industriale (in special din provinciile Ontario și Quebec) au cunoscut nu puține dificultăți. inflația a urcat la 11 la sută, iar numărul șomerilor a crescut la circa 13 la sută din întreaga forță de muncă; totodată, exporturile, care în proporție de 73 la sută se îndreaptă spre S.U.A.. au avut de înfruntat greutăți, ca urmare a recesiunii de pe piața americană; concomitent, in

vestițiile au scăzut (cu 25 la sută ale firmelor canadiene și cu 16 la sută cele ale firmelor străine), iar consumul intern s-a redus. în timp ce deficitul bugetar din acest an este estimat la 33,7 miliarde dolari canadieni. Serioase tulburări s-au petrecut si in sectorul bancar. Dimă cum relatează presa canadiană, recent, două din marile bănci din țară au dat faliment, în timp ce o a treia — „Mercantile Bank of Canada", cu sediul la Montreal, avîrid un capital de 4,4 miliarde dolari canadieni — s-a văzut confruntată cu o serie de dificultăți, care au făcut necesară intervenția guvernului. Toate acestea au determinat — dună cum scrie revista ..Time" — „exacerbarea confruntărilor pe Plan politic", obliaînd guvernul federal „să acționeze pentru calmarea situației ce se anunța periculoasă".în stabilirea programului său de reforme, guvernul a prezentat un „buget de austeritate" pe perioada 1985—1986, menit să reducă sensibil deficitul existent. Ministrul finanțelor a arătat că „trebuie început prin eliminarea risipei și ineficacității" și a insistat „asupra necesității unui control strict asupra mijloacelor financiare". Ca urmare, cheltuielile federale au fost reduse in multe sectoare și au fost sporite o serie de categorii de impozite, „Trebuie ca toți să fim pregătiți să facem sacrificii" — a arătat primul ministru, precizind că, în concepția guvernului său. prin reducerea deficitului bugetar și impulsionarea creșterii economice (se așteaptă ca anul acesta să se realizeze un ritm de 3 la sută, iar inflația să fie m jur de 4—5 la sută) se va ajunge la sporirea locurilor de muncă și, implicit, la reducerea șomajului.Opoziția liberală a primit insă cu scepticism unele prevederi ale bugetului federal, considerind că măsurile adoptate nu ar fi de natură să stimuleze suficient activitatea economică. Cit privește șomajul, se obiectează că prin reducerea cheltuielilor federale guvernul a amputat și suma de 78 milioane dolari destinată unor programe de reciclare și de creare a noi locuri de muncă. Opoziția a criticat, de asemenea, acordul încheiat cu Statele Unite privind „modernizarea rețelei de apărare antiaeriană comună", subliniind că nu programe

le sociale ar trebui supuse planului de austeritate, ci asemenea proiecte militare, al căror cost a fost estimat ta 7 miliarde dolari.O atenție deosebită a acordat guvernul Mulroney problemelor de politică externă, considerind că economia și societatea canadiană in general nu pot prospera intr-o lume in care pericolul de război e atit de mare. Și, pentru Ottawa, crearea unei atmosfere de încredere în lume este de natură să înlesnească reducerea armamentelor pe Pămînt și să preîn- timpine cursa înarmărilor in Cosmos. Aceste este cadrul în care s-a înscris și hotărîrea, salutată cu satisfacție de cercurile cele mai largi ale opiniei publice canadiene, de nepar- ticipare la „războii)] stelelor".Pe aceeași linie pozitivă s-a inscris și avertismentul ferm al ministrului de externe, Joe Clark, că tara sa va rupe relațiile diplomatice și economice cu guvernul de la Pretoria, dacă acesta nu va adopta măsuri concrete pentru lichidarea politicii de apartheid, precum și opoziția guvernului Canadei față de embargoul comercial instituit de S.U.A. împotriva Republicii Nicaragua.Fără îndoială că la adoptarea unor asemenea poziții un rol important l-au avut și îl au amplele manifestații ale mișcării pentru pace din Canada, care se pronunță pentru proclamarea țării drept zonă fără arme nucleare și cer guvernului să anuleze acordurile incheiate în domeniul armamentului nuclear, să reducă cheltuielile militare cu 50 la sută și să folosească fondurile astfel eliberate pentru rezolvarea unor probleme de ordin social.Pentru a da o greutate si mai mare acțiunilor pentru pace, reprezentanții ai aproape 1 000 de organizații si grupări antirăzboinice din întreaga tară au hotărit crearea unei a- sociatii naționale sub numele de „Coaliția canadiană nentru pace", de- clarindu-si hotărîrea fermă de a determina intensificarea participării Canadei 1a lupta pentru oprirea cursei inarmărilor si nromovarea unei politici de pace. Este o dovadă elocventă că. unite, forțele sociale cele mai largi pot avea o influență hotărîtoare asupra deciziilor guvernamentale.
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