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în spiritul indicațiilor și orientărilor

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Energie, cit mai multă energie ! O cerință impusă 
de necesitățile mereu crescinde ale vieții economico- 
sociale, o sarcină de maximă răspundere stabilită de 
conducerea partidului, întregul angrenaj economic, ac
tivitatea din industrie, agricultură, construcții, din toa
te domeniile sint strîns legate de producția și livrarea 
energiei electrice în cantitatea necesară. An de an, 
prin eforturi materiale deosebite a crescut zestrea 
energetică a țării, au sporit capacitățile de produc
ție din centralele electrice. Avem, în acest domeniu, 
o strategie bine definită, conducerea partidului și a 
statului adoptind o serie de programe prioritare, mă
suri speciale pentru ca sarcinile de plan din acest 
sector vital al economiei naționale să fie îndeplinite 
în cele mai bune condiții. Este cunoscută preocuparea

statornică a secretarului general al partidului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, care, cu numeroase pri
lejuri, urmărind soluționarea problemelor energetice, a 
reliefat cu claritate exigențele ce se impun în acest 
domeniu, măsurile tehnice și organizatorice menite să 
asigure creșterea randamentului în exploatarea agre
gatelor energetice.

Care este situația, la ora actuală, in funcționarea 
sistemului energetic național ? Cu ce randament lu
crează centralele electrice ? Cu ce probleme se con
fruntă colectivele de energeticieni ți cum se acțio
nează pentru soluționarea lor ? Sînt citeva întrebări 
la care am căutat răspuns in sondajul de azi al 
„Scînteii".
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In secția turnătorie a întreprin
derii de armături industriale din 
fontă și oțel din Zalău se elabo

rează o nouă șarjă

Foto : Eugen Dichiseanu
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Iată mai Intîi un punct de vede
re al directorului general al Centra
lei industriale de producere a ener
giei electrice și termice, ing. Vla
dimir Constantinescu : „Și în aceas
tă iarnă energeticienii s-au confrun
tat cu probleme serioase, care au 
culminat în unele centrale cu neatin- 
gerea capacității programate si 
nerealizarea producției de energie e- 
lectrică planificată. Hidrocentralele 
au continuat să funcționeze la pu
teri reduse datorită debitelor scăzu
te din diferitele bazine hidrografi
ce ale tării. La rindul lor. termo
centralele. în ansamblu, au realizat 
puteri medii sub cele avute în calcul 
si aceasta, în principal, datorită de
ficiențelor existente în centralele 
ce funcționează pe cărbune. în medie, 
în perioada care a trecut din acest an 
capacitatea termocentralelor pe căr
bune a fost cu 500—700 MW sub ni
velul programat. Principalele neajun
suri care au determinat această si
tuație necorespunzătoare s-au înre
gistrat la cele două mari termocen
trale din Oltenia — Turceni si Rovi- 
nari. Deși au fost luate numeroase 
măsuri tehnico-organizatorice. aici 
se constată un grad redus de dispo
nibilitate a agregatelor energetice. 
Astfel, numai în ultima perioadă s-au 
înregistrat numeroase opriri acciden
tale. fapt ce a determinat scoate
rea din funcțiune a unor grupuri. 
La aceste două centrale se efectuea
ză o serie de reparații la cinci gru
puri care vor reintra în funcțiune 
pînă la 15 martie a.c. Iarna din anul 
trecut a fost deosebit de aspră și a 
creat mari probleme în menținerea 
în exploatare a capacităților energe
tice din termocentralele ce funcțio
nează pe cărbune. S-au tras multe 
învățăminte, s-au analizat o serie de 
soluții, au fost realizate unele îm
bunătățiri în vederea preîntîmpinării 
unor astfel de situații critice. Dar 
s-au făcut resimțite si în lunile ia
nuarie si februarie din acest an o 
serie de dificultăți în alimentarea cu 
cărbune. în asigurarea funcționării 
agregatelor energetice, fapt ce ne de
termină să aorofundăm soluțiile ce 
trebuie aplicate. Este știut că cele 
două mari termocentrale au o im
portantă deosebită în producția de 
energie electrică a tării, intrucît ca
pacitatea totală a lor reprezintă pes
te cincizeci la sută din pu
terea instalată în termocentrale
le care funcționează pe cărbune.

Realizarea în bune condiții a pro
ducției de energie electrică în ter
mocentrale este strîns legată de asi-

Sondajul SCinfelj 
in actualitatea

economică

gurarea ritmică și de calitate a căr
bunelui. Asigurarea de către mineri 
a cantității zilnice de lignit. în prin
cipal pentru centralele Ișalnița, Doi- 
cesti. Oradea și Borzești. este o 
cerință de maximă stringență. Tot
odată, la centrala Mintia, stocul este 
foarte redus, fiind necesară livrarea 
ritmică a huilei din Valea Jiului și 
asigurarea cărbunelui de import ne
cesar pentru a realiza rețeta de 
combustibil în conformitate cu para
metrii cazanelor.

Cît privește funcționarea 
centralelor pe hidrocarburi, 
menționa că se realizează 
planificate. Insă întîmpinăm. în pre
zent. unele greutăți în asigurarea la 
parametri a gazelor și a păcurei cu 
un grad mare de vîscozitate.

în perioada următoare, prin apli
carea unor măsuri tehnico-organiza- 
torice. prin aprovizionarea ritmică cu 
cărbune și alți combustibili va tre
bui să realizăm o putere mai mare 
cu aproape 800—1 000 MW, pentru a 
satisface cerințele din toate dome
niile vieții economico-sociale a tării.

IȘALNIȚA

termo- 
putem 

puterile

W NOU PROBLEMA 
PROBLEMELOR - 

CALITATEA 
CĂRBUNELUI

în cele două luni care au trecut 
din acest an energeticienii de la 
Ișalnița-Craiova nu și-au realizat 
sarcinile de plan. Citeam pe chipul 
lor. relatează Nicolae Băbălău. co
respondentul „Scînteii". regretul că 
nu pot produce mai multă energie 
electrică, așa cum de altfel au do 
vedit-o cu prisosință în anul care a 
trecut, cind se situau mereu în rîn
dul unităților fruntașe. De -ce se în-

Buna organizare și
Directorul unei întreprinderi ă 

avut ideea, aparent bizară, de 
împărți ziua de muncă în cinci 
mente de timp. Și în funcție 
dominanta preocupărilor pe 
rata fiecărui segment, el 
autointitulat : „director 
curente", „dirfector cu 
perspectivei imediate", 
problemele perspectivei 
rector cu problemele . 
îndepărtate" și, din nou, la sfîrșitul 
programului, „director cu probleme 
curente". Iar „probleme curente", de 
pildă, însemnau probleme ale zilei 
de muncă, așa cum reieșeau din 
„operativa" de dimineață, în care 
șefii de secții și șefii de comparti
mente raportau în fața biroului exe- 
cutiv al consiliului oamenilor mun
cii despre unele greutăți pe care le 
întîmpină (lipsa de materiale, de 
proiecte, de piese din cooperare etc.) 
și care nu pot fi rezolvate la nivelul 
lor de competentă. Prompt, erau sta
bilite sarcini concrete pentru solu
ționarea acestor probleme și se ra
porta de îndeplinirea lor la sfîrșitul 
programului. cind directorul șe 
ocupa din nou de „probleme cu
rente". Și așa mai departe. „Pro
blemele perspectivei imediate" în
semnau problemele decadei, sarcinile 
ce trebuiau soluționate prompt pen
tru ca planul să fie realizat ritmic, 
„Problemele perspectivei medii" vi
zau obiectivele activității la nivelul 
lunii și al trimestrului, iar „proble
mele perspectivei îndepărtate" — 
aspectele legate de orientarea pro
ducției în anii viitori, perfecționarea 
tehnologiilor și a organizării, înnoi
rea producției, pregătirea cadrelor 
ș.a. Limitele acestor segmente de 
timp „glisau" în 
tanța deosebită a 
din preocupări.

Oricît ar părea 
menea experiență, 
unele imperfecțiuni legate mai ales 
de fărîmițarea programului, ea avea 
să aducă o înviorare a întreg»! activi
tăți de conducere, o așezare pe baze 
mai realiste, științifice a conducerii

a-și 
seg- 

de 
du
s-a 

cu probleme 
problemele 

„director cu 
medii", „di- 
perspectivei

funcție de imoor- 
uneia sau a alteia

de insolită o ase- 
, care prezintă

ț 
colective și a răspunderii persona
le, o creștere incontestabilă a efica
cității deciziilor luate. în scurt timp, 
cauzele neritmicității cronice a pro
ducției au fost înlăturate, iar pro
gramul zilnic de lucru al directoru
lui și al celorlalte cadre de condu
cere s-a structurat mai bine, a deve
nit mai eficient. Este un exemplu care 
atestă că așa-zisele „probleme difi
cile" ale producției, atit de des adu
se în discuție și a căror ignorare 
culminează cu nerealizarea sarcini
lor de plan, nu sînt probleme ale 
execuției, ale locului de muncă, ele 
nu țin de atitudinea muncitorului, ci,

în primul rînd, de competența și efi
ciența conducerii activității la nive
lul atelierului sau al secției, al în
treprinderii ș.a., de capacitatea ca
drelor de conducere de a rezolva 
operativ șl eficient deopotrivă pro
blemele curente și de perspectivă, 
preîntîmpinînd cronicizarea unor 
neajunsuri.

Economia românească traversează 
timpul unei perfecționări calitative 
fără precedent, concretizate în 
vaste programe de dezvoltare in
tensivă. Așa cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu, în acest 
vast efort de modernizare, care mar
chează un stadiu nou, superior de 
dezvoltare, care înseamnă producti
vitate înaltă, 
și eficiență 
trebuie pus pe inteligență, pe diri
jarea preocupărilor din sfera muncii 
fizice spre cea preponderent cere
brală ; accentul trebuie pus pe capa
citatea de a conduce științific șl 
competent, de a inova, de a perfec
ționa, de a dirija mecanismul me
reu mai complex al producției in

calitate superioară 
ridicată, accentul

registrează această situație ? Răs
punsul ce a revenit ca un laitmotiv 
a fost cel legat de starea utilajelor 
și calitatea cărbunelui. Și iată un 
punct de vedere cu privire la primul 
aspect : „Aceste echipamente și in
stalații au atins aproape două de
cenii de funcționare. Nu spun că au 
imbătrinit. dar. oricum, au nevoie 
neapărat de respectarea „curei de 
tratament", care este condiția 
sine qua non a menținerii lor per
manente în stare de funcțiune — 
afirma ing. Ion Bărbulescu, directo
rul întreprinderii electrocentrale 
Craiova. Iată de ce facem un apel la 
forurile de resort să ne aprobe pe 
cît posibil programul de revizii și 
reparații planificate, program pe care 
noi l-am întocmit și l-am înaintat 
organelor în drept. Ne-am pregătit 
deja pentru grupul nr. 1, care anul 
trecut nu a fost reparat. Respectarea 
programului de reparații este cu atit 
mai necesar dacă avem în vedere și 
faptul că oprirea accidentală de cu- 
rind a blocului nr. 8 putea, mai mult 
ca sigur, să fie evitată dacă se efec
tuau reparațiile la termenele prevă
zute. în ceea ce ne privește, sîntem 
hotărîți să nu precupețim nici un

(Continuare în pag. a V-a>

într-o perioadă scurtă 
de timp, în conducerea 
unei cooperative agricole 
de producție din județul 
Dîmbovița s-au succedat 
citiva ingineri-șefi. Unita
tea nu excela în privința 
producțiilor, una dintre 
cauze fiind, fără îndoială, 
această supărătoare fluctu
ație a cadrelor. Era nece
sar, așadar, un specialist 
bun și statornic pe deasu
pra. De unde să-l iei ? Oa
menii de acest fel sint ne- 
numărați, dar fiecare cu 
rostul lui. Cineva a avut 
atunci ideea să cheme 
printr-o scrisoare pe un fiu 
al satului, inginer agronom 
într-o comună din județul 
Tulcea. Cine era mai nime
rit să preia această răspun
dere decit unul născut și 
crescut în sat, legat de 
locurile natale prin rude, 
prieteni și amintirile copi
lăriei 7 Și care s-a distins, 
acolo unde lucrează de 
zece ani, ca un specialist 
competent și pasionat 7 
Epistola a fost o întinsă și 
patetică pledoarie, ce a 
uzat de toate argumentele 
menite să-l determine pe 
agronom să vină acasă, și 
cu toate acestea... Nu pot 
veni, a explicat el, din ur
mătoarele motive : noi, 
aici, am muncit din greu 
și am scos cooperativa 
dintr-o situație și măi grea 
decît aceea în care vă aflați 
voi, iar ceea ce avem de 
înfăptuit de aici înainte 
întrece cu mult cele reali
zate ; le-am plănuit îm
preună și cred că e firesc 
ca tot împreună să le 
ducem la capăt ; sîntem pe 
cale să obținem rezultate 
•cu totul noi, pe baza, unei 
tehnologii pe care am per
fecționat-o aici, la o cul
tură specifică terenurilor 

^noastre și doresc mult să

finalizez această 
ce constituie și 
itoarei mele teze 
rat ; soția mea 
de fermă la I.A.S. și are 
preocupări profesionale și 
planuri de viitor aproape 
identice cu ale mele ; avem 
o gospodărie frumoasă. Și 
încă ceva : munca alături 
de oamenii comunei ne-a 
legat atît de strîns îneît

cercetare, 
tema vi
de docto- 
este șefă

cîștigat 
punct de 
anii de

i

Dimpotrivă, a 
enorm din acest 
vedere, căci în 
tumult ai dezvoltării sale 
economico-sociale, cînd 
s-au turnat temelii marilor 
platforme industriale de la 
Tîrgoviște, Găești, Titu, 
Moreni, cînd în unitățile 
existente s-au pus în apli
care vaste planuri de dez
voltare și modernizare.

Locul specialistului 
acolo unde este

nevoie
nu cred că aș găsi vreodată 
in mine puterea să le spun 
că-i las și plec. Și a în
cheiat urîndu-le noroc și 
rugindu-i să înțeleagă cum 
se cuvine refuzul lui.

Cînd se apucase să scrie, 
autorul mesajului nu știuse 
mare lucru despre desti
natar și realitățile din lo
calitatea care-1 adoptase 
irevocabil. I-a aprobat în 
•sinea lui decizia, însă o 
undă de amărăciune tot i 
s-a strecurat în suflet pen
tru că a exclamat : „Păcat ! 
Județul a pierdut un ingi
ner de valoare". Fără să 
vrea, fapt eșpțicabil în îm
prejurarea respectivă, el a 
comis o inexactitate. Jude
țul Dîmbovița nu l-a pier
dut pe inginer din moment 
ce nu l-a avut niciodată.

unul dintre cele mai im
presionante lucruri a fost 
solidaritatea Hunedoarei, 
Galațiului, Reșiței, Aradu
lui, Cîmpiei Turzii și a 
altor centre industriale, 
care au trimis în ajutor ce 
aveau ele mai de preț — 
muncitori de înaltă califi
care, ingineri, maiștri șl 
tehnicieni. Cei mai mulți 
dintre ei au venit hotărîți 
să se fixeze aici, alții numai 
pentru scurtă vreme, pînă 
se pun pe picioare noile 
obiective, însă o dată intrați 
în viitoarea muncii și răs
punderilor au uitat să mai 
plece ; au devenit pe ne
simțite „de-ai locului", 
atracția localităților de 
baștină, unele mai mari și 
mai arătoase, a dispărut.

în afară de aceștia, in

județ au fost repartizați 
sute de absolvenți ai invă- 
țămîntului superior și nu
mai o parte dintre ei sint 
dimbovițeni la origine. 
Biografiile lor nu se deo
sebesc prea mult de aceea 
a agronomului dimbovițean 
ce-și profesează meseria în 
comuna tulceană, 
au fost chemați, 
lor, să revină pe 
rile natale, dar...

— Am făcut parte din 
prima promoție de ingineri 
stagiari pe care i-a primit 
întreprinderea de strunguri 
— povestește Anton Iftode, 
astăzi inginer-șef al unită
ții. La repartizare am avut 
de ales între Galați, Foc
șani, Vaslui și Tîrgoviște. 
Deși sînt dintr-o comună 
de lingă Galați, am ales 
Tirgoviștea, atras de pro
filul întreprinderii : am 
terminat facultatea de teh
nologie a construcțiilor de 
mașini și am fost încredin
țat că acesta e locul unde 
pot deveni un bun specia
list. M-aș fi dus în orice 
colț al țării ca să-mi reali
zez acest vis. Al doilea 
motiv, care a contat mult 
mai puțin, evident, a fost 
apropierea de munte, mi-a 
plăcut de cînd mă știu 
muntele...

Opțiunea tînărului absol
vent de acum un deceniu 
și jumătate a fost rezulta
tul unei reflecții mature 
cu privire la menirea și 
responsabilitatea specialis
tului. Ale omului, pe un 
plan mai larg, care trebuie 
să-și legitimeze și să-și 
înfrumusețeze 
punîndu-și în 
zestrarea și 
dobindite. 'Iar

ba unii 
Ia rîndul 
meleagu-

existența 
valoare în- 
cunoștințele 
cei care au

Gheorqhe MANEA
(Continuare în pag, a IV-a)^
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Ca toate marile ctitorii ale acestor ani, și Combinatul de oțeluri speciale din Tîrgoviște a atras muncitori și specialiști din toată țara, 
datoria și să-și împlinească aspirațiile profesionale acolo unde a fost mai multă nevoie de competența și hărnicia lor

 \

simțul perspectivei
așa fel incit in fiecare moment, in 
prezent și in perspectivă, să existe 
certitudinea participării depline a 
potențialului productiv Ia realizarea 
obiectivelor propuse — producția fi
zică, export, productivitate supe
rioară, consumuri materiale reduse. 
Adică, se impune o neslăbită și ar
monioasă îmbinare a preocupărilor 
curente cu cele de perspectivă, atît 
în sfera conducerii — și în primul 
rînd în sfera conducerii 1 — cit și în 
cea a execuției.

Dispunem de un cadru optim la 
nivelul întregii economii pentru a 
asigura pretutindeni. în fiecare în

treprindere, o abordare suplă, per
manentă atît a problemelor curente, 
cît și a celor de perspectivă, pentrU 
a da finalitate și eficiență deciziilor 
luate de organele de conducere co
lectivă. Există planuri anuale și 
planuri la nivelul unui întreg cin
cinal, avem programe speciale, de 
creștere a productivității muncii, de 
reducere a cheltuielilor materiale, 
de înnoire și modernizare a produ
selor, programe de cercetare științi
fică desfășurate pe un deceniu sau 
chiar pe perioade mai mari. Toate 
acestea sînt dovezi ale importanței 
cu totul deosebite pe care o acordă 
conducerea partidului nostru proble
melor dezvoltării complexe ale eco
nomiei, concomitent cu soluționarea 
celor curente, sînt argumente indu
bitabile ale avantajelor multiple ale 
economiei socialiste, între care pla
nificarea este fundamentală. Impor
tant este ca asemenea avantaje să 
fie folosite din plin, în fiecare sec
tor de activitate. în fiecare între
prindere și pînă la nivelul fiecărui 
loc de muncă. Nu există sau, mai

bine zis, nu pot fi admise nici un 
fel de „condiții obiective" care fac 
ca unele cadre de conducere să-și 
consume timpul aproape în exclusi
vitate cu problemele curente, lăsind 
problemele perspectivei pe plan 
secundar sau tratîndu-le prin solu
ții întîmplătoare. Pentru că mai sint 
— și din păcate încă mulți 1 — di
rectori care așteaptă ca niște în- 
dîrjiți gladiatori să „vină" proble
mele spre ei, care promovează me
toda „conducerii după ureche", după 
principiul empiric „problema și so
luția". Pe un asemenea director îl 
vezi pur și simplu pironit în fotoliu 
între telefoane și hîrtii, între ședințe 
mai mari și ședințe mai mici, între 
note scrise și dispoziții verbale. în
tre reclamații la minister și apeluri 
la furnizorii nepunctuali. Un aseme
nea „director", copleșit de „proble
mele zilei", nu găsește timp nici 
măcar pentru a servi o gustare la 
ora prînzului, darmite să se gîn- 
dească la vreo problemă de fond : 
cum va arăta fabrica pe care o con
duce, prin răspunderile precise pe 
care le are în cadrul consiliului oa
menilor muncii, 
peste trei ani, 
obiectivele unei
ciente, în perspectivă, cum poate fi 
impulsionat exportul în anii urmă
tori. Și cîte și mai cîte 1 Cîte pro
bleme cu adevărat majore nu și-ar 
putea revendica dreptul la întîietate 
în agenda directorului.

Esențial pentru a gîndi și a con
duce cu simțul perspectivei este 
claritatea scopului. Un sondaj făcut 
în rîndul a 17 membri ai consiliului 
oamenilor muncii dintr-o întreprin
dere indică nu mai puțin de 14 pro
bleme prioritare pentru activitatea 
colectivului respectiv. întrebarea 
suna simplu : „Care considerați că 
este problema fundamentală de care 
depinde bunul mers al activității în

peste un an sau 
cum pot fi atinse 
activități mai efi-

Viorel SALAGEAN
(Continuare in pag. a IlI-a)

veniți sâ-și facâ
Foto : Agerpres

Producție fizică peste prevederi
' BRAȘOV

I
Acționînd cu răspundere și dă

ruire revoluționară pentru îndepli
nirea planului la toți indicatorii, 
ca si a sarcinilor ce le revin 
din programul suplimentar de 
producție pe acest an, oamenii 
muncii dintr-un număr de 40 im
portante unități industriale din ju
dețul Brașov au reușit, să-și înde
plinească înainte de termen sarci
nile de plan ce le-au revenit pe 
primele două luni ale anului. 
Aceasta a permis celor 40 co
lective de muncă să realizeze o 
producție fizică suplimentară în 
valoare de circa 150 milioane lei. 
Printre unitățile care se înscriu 
cu cele mai importante realizări 
se numără întreprinderile de auto
camioane. radiatoare, unelte si scu
le. articole tehnice din cauciuc, sto
fe. rafinăria Brașov. întreprinderea 
de utilaj chimic Făgăraș. „Electro- 
precizia“-Săcele si Combinatul de 
celuloză și hîrtie din Zărnești. 
(Nicolae Mocanu, corespondentul 
„Scînteii").

consumurilor energetice și de com
bustibil. (Manole Corcaci, cores
pondentul „Scînteii").

SĂLAJ

Prin aplicarea măsurilor privind 
mai buna întreținere și exploatare 
a utilajelor din subteran, desfășu
rarea unei activități ritmice în ca
riere, creșterea productivității mun
cii la nivelul fiecărei formații și 
prin punerea în funcțiune a unor 
complexe mecanizate, colectivul de 
oameni ai muncii de la întreprin
derea minieră Sărmășag și-a rea
lizat și depășit zilnic sarcinile de 
plan de la începutul anului pînă 
în prezent. Drept urmare, la aceas
tă dată, minerii de aici raportează 
extragerea, peste prevederi, a 6 000 
tone cărbune net. Cele mai în
semnate depășiri se înregistrează 
la sectoarele miniere Sărmășag III 
și Sărmășag I. (Eugen Teglaș, co
respondentul „Scînteii").

MARAMUREȘ

IAȘI

Colectivul 
treprinderea 
strucții din

de muncă de Ia în
de materiale de con- 

Iași raportează că și-a 
îndeplinit înainte de termen sarci
nile de plan la principalii indica
tori pe primele două luni ale anu
lui. Succesul are la bază buna or
ganizare a producției și a muncii, 
respectarea disciplinei tehnologice, 
introducerea și generalizarea de 
soluții moderne, de înaltă efi
ciență, folosirea din plin a utila
jelor și timpului de producție. 
Avansul de timp cîștigat dă posi
bilitate acestui harnic colectiv să 
realizeze un spor substanțial de 

^producție, în condițiile reducerii

După rezultatele obținute de la 
începutul anului, colectivul de 
muncă al întreprinderii metalurgi
ce de metale neferoase din Baia 
Mare se află printre unitățile care 
și-au valorificat din plin condiți
ile asigurate pentru buna desfă
șurare a procesului de producție. 
Pe seama sporului de productivi
tate obținut prin funcționarea mai 
bună a instalațiilor metalurgice, 
precum și pe seama ridicării ni
velului calitativ a! produselor, s-a 
realizat o producție-marfă supli
mentară în valoare de 40 milioane 
lei, concretizată în mari cantități 
de bare de cupru, plumb decuprat, 
ca și în alte produse metalurgice 
solicitate de economia națională. 
(Gheorghe Susa, corespondentul 
„Scînteii").

TUNELIȘTII
După 18 de ani este străpuns, 

pentru a doua oară, muntele 
blind alintat cu nume de obci
nă : Mestecănisul. De fapt, pen
tru a patra oară, fiindcă si în 
primul si in al doilea război 
mondial, grija de căpetenie a 
trupelor in retragere a fost a- 
runcarea in aer a tunelului sfre
delit, cu enormă trudă, in pri
mii ani ai veacului nostru. Nici 
„aruncarea in aer" nu exprimă 
exact cele petrecute în clipele 
dramatice, de mare cumpănă, 
cind se încerca ruperea legăturii 
feroviare dintre Moldova si 
Transilvania : in 1944, hitleristii 
au dinamitat insesi măruntaiele 
muntelui, flacăra gălbuie n-a 
văzut-o nimeni, dar cutremura
rea adincă, simțită pină-n Giu- 
malău, a sfisiat mai mult decit H 
orice explozie la suprafață. 
Muntele s-a năruit intr-insul. 
Practic, tunelul a trebuit săpat 
din nou. Ca s-ajungă, in anii 
noștri, locul Îngust al legăturii 
feroviare Suceava — Beclean, 
mai ales după dublarea multor 
porțiuni de cale si după schița
rea proiectului de electrificare a 
întregului tronson.

S-a săpat al doilea tunel. Ceea 
ce-i simplu de spus ; s-a săpat 
este insă o sintagmă ce-nchide, 
ca-ntr-un ghioc, nopțile si zilele. 
Si lunile si anii in care tuneliștii 
(această extrem de unită familie 
de constructori, despre care știm 
Si scriem destul de puțin si de 
rar I) înaintau centimetru cu 
centimetru, iar muntele vibra la 
mușcătura metodică a cartușu
lui de dinamită, poate purtînd, 
in amintirea straturilor adinei, 
durerea copleșitoare a cumplite
lor detonări din vremea marilor 

' războaie. Încărcăturile de dina
mită pașnică, dacă-i putem spu
ne asa (si astfel s-ar cuveni tot
deauna s-o știm si să-i spunem, 
fie si numai pentru faptul că 
acesta a fost giridul cu care 
Nobel a dăruit-o omenirii), în
fipte in găurile sfredelite trud-
—

ÎNSEMNĂRI

nic, au croit drum nou in roca 
dură a Mestecănișului. O dată cu 
intrarea in funcțiune a celui 
de-al doilea tunel, a devenit po
sibilă saparea de la inceput a 
tunelului vechi : intiia croială, 
destinată măruntelor garnituri, 
remorcate de gălăgioase locomo
tive cu abur, n-avea asa numita 
„cotă a electrificării". Iarăși 
spunem, simplu, „s-a săpat" ; e 
necesar să „traducem" in valori 
apte să exprime amploarea efor
tului cit mai aproape de ade
văr : cinci ani de muncă neîn
treruptă la 960 m altitudine. 
1 624 m lungime totală in sub
teran, 16 200 mari elemente de 
beton montate, 14 600 metri cubi 
de beton monolit, depășirea ori
cărui record de înaintare (62 
metri lunar) cu enormul utilaj 
denumit scut (9 metri diametru, 
280 tone greutate), cel mai lung 
tunel din țară executat prin me
toda săpării cu acea cirtită me
talică sub scutul căreia se fău
rește acum, in mai fiecare zonă 
a tării, „Republicii, drum nou de 
fier".

Ninge la Mestecănis. O tribu
nă improvizată, citeva covoare 
bucovinene (singurele pete de 
culoare intr-un peisaj alb-alb- 
alb), un microfon de care n-are 
nimeni nevoie, fiindcă gura tu
nelului readuce, îndată, vorba 
reverberată si amplificată, citiva 
pionieri cu cravatele inodate 
peste bunditele tivite cu jder, 
oficialități, invitați st, roată îm
prejur, ei. tunelistii Și-au tri
mis reprezentanți toate colecti
vele ce lucrează la tunelele din 
tară : au venit din Gorj si de 
pe JU. de la Vilcea, din Brasov 
si. desigur, de la cel mai „tînăr" 
tunel din Moldova. încă in con
strucție — cel de la Cristesti. ne 
noua linie Pascani-Tg. Neamț, 
menită să lege, curînd, meleagu
rile lui Creangă cu cele ale lui 
Sadoveanu. Șeful de șantier, 
Nicolae Stancu, mi-a spus, după 
festivitate : „Am împlinit, astăzi. 
30 de ani de cind sap tunele. am 
dus cu bine la capăt lucrări 
grele la Porțile de Fier, si în ati- 
tea alte locuri, dar, uite, n-am 
izbutit să învăț a-mi învinge 
emofta in momentele atît de aș
teptate ale inaugurărilor. Pentru 
noi. orice inaugurare înseamnă 
o despărțire. De locuri, de oa
meni, de ființa muntelui. Da, 
plecăm. Au trecut cinci ani din 
viată. Lăsăm ceva în urmă. în
țelegeți de ce, atitia, au lacrimi 
in ochi".

Printre cei cu lacrima abia 
stăpînită sub pleoape am zărit si 
figura inconfundabilă a bărbați
lor din neamul Flutur. Unul din
tre primele reportaje despre tu
nele si tunelisti l-am scris, cu 
multi ani in urmă, la Ostra. sub 
muntele Alunis. unde surparea 
ce părea a compromite totul a 
invins-o, intre alții, si brigada lui 
Nistor Flutur. Ion Flutur ii e 
văr. Se bucură de întrebare 
Si-mi spune că Nistor e la pen
sie. El, Ion. se „gătește" de ple
care pe alt șantier. Alt munte. 
Alt tunel... Mica festivitate se 
încheie exact in momentul în 
care fluieră locomotiva accelera
tului 341. Ornată, la Cimpulung. 
cu flamuri si ghirlande de brad, 
ea are privilegiul inaugurării tu
nelului. La ferestre, călătorii ne
dumeriți caută să afle ce s-a-n- 
tlmplat. de ce-i atîta lume adu
nată. de ce se ridică, pe furiș, 
batiste către colturile ochilor. 
Trenul se duce, nedumerirea ră- 
mine. Călătorii au trecut prin- 
tr-un tunel ca atitea altele. Lung 
de 1 624 de metri. Trei minute 
de mers.

Simplu : trei minute.

Mircea Radu IACOBAN
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COMUNIȘTII
promotori ai spiritului revoluționar

Pe inginerul Alexe Vasi
liu de la Șantierul naval 
Brăila l-am cunoscut intr-o 
situație-limită, în decem
brie 1974. Atunci, fără s-o 
știe, a fost la un pas de 
destituire. Nu numai el, ci 
întreg «grupul» din care 
făcea parte. De ce ?

...Mai erau cinci zile pînă 
la sfirșitul anului, iar pla
nul producției industriale 
a județului nu putea fi ra
portat ca îndeplinit din 
cauza cîtorva zeci de mi
lioane de lei. Adică exact 
contravaloarea unei moto
nave de 4 500 tdw, care stă
tea încă legată de cheiul 
șantierului naval, deși la 
acea oră ar fi trebuit să 
execute probele de marș, 
în acest timp, telefonul de 
la bord eiuruia timpanele 
cu milioane de alice sono
re : „Ce faceți, n-ați plecat 
încă?" Membrii echipajului 
dădeau și ei semne de ner
vozitate : „Dacă mai întîr- 
ziem, vom face revelionul 
pe apă..." Și, totuși, nu 
plecau. Motivul ? Cîțiva in
gineri — printre ei și Alexe 
Vasiliu — în frunte cu 
secretarul comitetului de 
partid se mențineau pe po
ziție : „Stă pînă cînd radio- 
goniometrul va funcționa 
perfect". Și motonava 
nu s-a desprins de țărm 
pină cind totul Ia bord 
n-a fost in perfectă sta
re. S-ar fi putut naviga 
folosindu-se celelalte apa
rate existente pe puntea de 
comandă. Dar «grupul re
calcitranților» n-a vrut să 
abdice.

Acum, după doisprezece 
ani, il întreb pe inginerul 
Vasiliu :

— De ee n-ați abandonat 
atunci ? „Presiunea" era 
puternică...

— Nu cedez niciodată în 
astfel de cazuri. Sînt fiu de 
timonier. De fiecare dată 
cînd pleacă un vas din șan
tier îmi imaginez că tata 
este la cîrma lui. Cum să-i 
dau... cale liberă atîta timp 
cit știu că undeva la bord 
— n-are importanță dacă-i 
mare ori mică — există o 
hibă ? Și sînt convins că 
astfel trebuie procedat cu 
orice produs, indiferent de 
destinația lui. La fel și aici. 
Nu-ți poți permite să tri
șezi. Ar fi imoral. Un va
por înseamnă muncă. Un 
vapor înseamnă zeci de mi
lioane de lei. încărcătura 
lui valorează alte zeci de 
milioane. E imoral să-ți

păgubești țara fie și cu 
cinci bani.

— Și... atunci ?
— Atunci, cineva, de la 

un nivel superior nouă, ar 
fi dorit să se facă remarcat 
raportînd „sus" că ne-am fi 
îndeplinit planul înainte de 
termen. Realitatea fiind 
alta, nici secretarul de par
tid de pe vremea aceea și 
nici noi «grupul» — cum ni 
s-a zis — n-am fost de 
acord.

îl ascultam pe inginerul 
Alexe Vasiliu — astăzi in- 
giner-șef al șantierului na
val — și îmi aminteam 
ceea ce mi se spusese des
pre el la comitetul jude
țean de partid : „Vasiliu a

lora cărora li se permite să 
poată munci o viață in ace
lași loc. Vorbesc de adevă- 
rații profesioniști, de cei 
care, tocmai pentru că se 
ocupă ani îndelungați de 
aceleași probleme, sint ca
pabili să atingă performan
ța. N-am avut norocul ăsta.

— Zice-se că o mutare — 
fie ea și dintr-un post pe 
altul, în aceeași întreprin
dere, nu neapărat la zeci 
ori la sute de kilometri dis
tanță — echivalează cu... 
un incendiu. In sensul a- 
cesta „v-ați ars" de atîtea 
ori încît mă și mir că nu 
sînteți... gata scrumit. Pă
reți în maximum de formă. 
E starea obișnuită ?

— Exact ce-ați auzit. 
Pentru „transportul inter- 
uzinal", șantierul naval 
moștenise trei perechi de 
boi. Aici aveau grajd, paie, 
tot dichisul. Și pentru că 
boii ăia erau „pendinte" 
de serviciul administrativ, 
al cărui șef se numea Radu 
Cimpeanu, toată lumea le 
zicea... cum am zis. Deci, 
nea Radu șef la adminis
trativ, iar inginerul Vasiliu 
sef la mecanicul-sef. care 
exista mai mult cu nume
le. Deci am pus punct ar
borilor cotiți și-am luat-o 
de la capăt. Ce însemna 
asta vă imaginați. Eram 
însă tînăr, m-am apucat de 
treabă cu nădejde, am be
tonat cîteva rampe, am tra
sat terenul, am construit 
cîteva macarale, o stație de 
acetilenă... Cînd m-am tre
zit că mi se spune : „Te 
duci șef la C.T.C. 1“ M-am 
înfuriat. „De ce tocmai eu? 
Cu ce v-am greșit ?“ Era în 
’67, de cîteva zile fusesem 
primit în partid și mi s-a 
răspuns că „Tocmai d-aia !

Curajul de a porni din nou
la... drum nou

împlinit de curtnd 49 de 
ani, dar să știți că a rămas 
la fel de bătăios ca in... 
tinerețe. E competent, nu 
iartă nimic din ceea ce nu 
trebuie iertat și 
cu succes tuturor 
încredințate. Bun 
tor, niciodată n-a 
ia de la capăt...“

— Tovarășe Vasiliu, după 
intîmplarea aceea de... po
mină, la scurt timp ați fost 
numit șeful C.T.C. (contro
lului tehnic de calitate). 
Așa-i ?

— N-am 
re-numit. 
citiva ani ______  ____

— Mi s-a spus că sînteți 
un fel de... navă de salva
re. Cînd unul dintre com
partimentele șantierului 
lansează „S.O.S.", dumnea
voastră sînteți numit, și în 
scurt timp acolo se revine... 
la linia de plutire.

— Vă rog să nu faceți 
din mine un erou, că nu 
sint Realitatea e că dacă 
știi să-i organizezi șl să-i 
antrenezi pe oameni 
sensul dorit, rezultatele nu 
întîrzie. Cu condiția să te 
știe meseriaș bun. în 26 de 
ani de cînd lucrez aici am 
fost schimbat din funcție 
de șase ori. Nu mi-am do
rit așa ceva. Asta pentru că 
îmi dau prea bine seama ce 
înseamnă... privilegiul ace-

face fați 
sarcinilor 
organiza- 
ezitat s-o

fost numit, ci 
Mai lucrasem 

în funcția asta.
n-am 
e de

în

— Să le luăm pe rînd. 
Nu există pojar fără cenu
șă. Asta o ignor, n-am ve
leitățile prea ilustrei Phoe
nix. Cînd... ard, mă intere
sează doar căldura degaja
tă și înălțimea flamei. E 
suficient să se întindă ar
cul, locul unde cade săgea
ta meseriei mi-e indiferent. 
Am ajuns să trăiesc din 
plăcerea de a măsura pașii 
progresului în domeniul 
meu de activitate.

— De ce spuneți „am a- 
juns", n-ați fost așa de la 
început ?

— Bineînțeles că 
fost. Calificarea mea
inginer mecanic, am absol
vit Politehnica bucureștea- 
nă în 1960. Bolnav fiind de 
...Dunăre — v-am spus că 
sînt născut la Tulcea ?, pe 
atunci nu exista acolo șan
tier naval — am cerut să 
fiu repartizat aici. Mi s-a 
încredințat repararea arbo
relui cotit de pe pasagerul 
«Borcea» și începusem să 
mă specializez în astfel 
de lucrări. După doi ani am 
fost numit mecanic-șef. 
Nu asta-mi lipsea, dar am 
luat-o de la capăt. Ca do
tare și ca dimensiuni șan
tierul naval era foarte de
parte de ceea ce este azi. 
Păi știți că eu am apucat 
și boii lui nea Radu ?

— Ați apucat — ce ?

Asta să fie prima ta sarci
nă..." Deci punct și iar de 
Ia capăt. Și tot așa, punct 
și de la capăt : în 1970 — 
la serviciul tehnic : 1974 — 
la secția mecanică ; a inter
venit. apoi cazul cu vapo
rul despre care v-ați amin
tit, așa că în 1976 — punct 
și de la capăt, din nou la 
C.T.C.... Nu m-au lăsat să 
respir decît un an : în 1977 
— punct și de Ia capăt : 
„Vasiliule, te numim ingi- 
ner-șef..“

— Ceea ce ați făcut dum
neavoastră, alții ar numi 
„carieră". Doar ați avan
sat...

— Eu, citîndu-1 pe un 
deosebit, l-aș numi act 
curaj...

— Sper că glumiți.
— Deloc. Realmente 

trebuie curaj : curajul de a 
spune da ori nu, după cum 
e cazul : curaj pentru a în
văța și a re-învăța, cam la 
4 ani în 
schimbă 
practic, 
cînd ești 
funcție în alta trebuie 
citești o nouă... bibliotecă ; 
curajul de a-ți sonda pro
pria persoană, de a te cu
noaște — ca să știi cît poți 
duce ; curajul de a-i cu
noaște pe toți ca să poți să" 
înveți și de la ei — de la 
unii cum trebuie muncit, de

om 
de

iți

meseria asta se 
aproape tot — 
dacă ești onest, 
schimbat dintr-o 

să

la alții cum nu trebuie ; e 
necesar și curajul de a-ți 
învinge frica de greșeală... 
După ce mi-ați 
pus această 
ați remarcat

pro- 
discuție, 

că am ezi
tat... Mă gîndeam la un 
om pe care l-am cunoscut 
aici, pe șantier, cind mi-am 
început eu meseria. Cu el 
ar fi trebuit să discutați pe 
tema asta.

— Cine e ?
— Cel pe care l-am citat 

cind am afirmat că a porni 
de mai multe ori de la zero 
reprezintă un act de curaj. 
De la el am învățat că sar
cina de partid, dacă te 
simți în stare — iar asta 
ești obligat s-o spui cinstit 
încă de la început — tre
buie s-o îndeplinești 'cu 
orice risc, cu oriei te eforturi. 
A fost muncitor aici. Un 
tip extraordinar. In meserie 
s-a dovedit uluitor de in
teligent. A fost propus 
pentru facultate. S-a dus, 
deși nu mai era chiar tînăr. 
Ca student, n-a fost altul 
mai bun. Era ca o mașină 
de gîrfdit. A devenit ingi
ner.
- Și ?
— Firește, a fost promo

vat într-o muncă de răs
pundere. Era corectitudinea 
personificată. Știți care a 
fost reacția unora din jurul 
lui ? (nu reacția din ședin
țe, acolo era elogiat și a- 
plaudat). Din șantier ple
case cu porecla „naivul" 
(acum douăzeci și cinci de 
ani puțini erau cei care 
credeau că și la Brăila se 
pot construi transoceanice; 
el a crezut și a muncit 
pentru asta). Acolo unde a 
fost promovat nu i s-a mai 
spus „naivul", ci „cel năs
cut prea devreme". Bineîn
țeles că aflase. Nimic nu-1 
supăra mai tare decît per
siflările acelea neghioabe și 
nemeritate. A murit cu 
doi ani înainte de vîrstă 
pensionării. Soției și copii
lor nu le-a lăsat nici o 
avere, în afară de un nume 
respectat. Mie și altora 
ne-a lăsat un exemplu de 
viață pe care — deși l-am 
asimilat mai tîrziu — n-am 
să-1 uit niciodată. A fost și 
a rămas modelul meu de 
om, de comunist. «Și cu ce 
s-a ales ?!» — i-am auzit 
pe unii. Le-am răspuns eu; 
„Datorită acestor «naivi» 
probabil că multi dintre noi 
vom suporta mai ușor ade- 

Care adevăr ? Ace- 
trebuie muncit pe 

rupte si cinstit, că altă so
luție nu există !“.

— Tovarășe Vasiliu, 
mîine vi s-ar spune : 
duci si muncești la... 
canicul-șef 1». Ce-ati face ?

— Simplu :1 m-as duca. 
Omul trebuie să fie oricind 
pregătit' s-o poată lua de 
la capăt...

dacă 
«Te 
me-

Femeii-mamă sprijinul material
și prețuirea întregii

în țara noastră, femeia-mamă se 
bucură de cea mai înaltă cinstire, 
de prețuirea și respectul întregii so
cietăți, ca principală păstrătoare a 
celor mai frumoase tradiții ale nea
mului in ce privește trăinicia fami
liei, creșterea și educarea unor noi 
generații de urmași, capabili să preia 
și să ducă mai departe măreața ope
ră de propășire a patriei. Tocmai 
pornind de la prețuirea societății 
pentru înalta misiune a femeii — 
aceea de mamă — este acordată o 
deosebită atenție condițiilor pentru 
ca ea să se bucure de tot sprijinul 
pentru a aduce pe lume copii și a-i 
crește sănătoși și viguroși. Există, 
după cum se știe. în țara noastră o 
puternică și diversificată bază mate
rială sanitară, dispunînd de o dotare 
modernă. ’ Marea majoritate a femei
lor nasc in maternități, sub o supra
veghere medicală calificată, de spe
cialitate ; s-a creat o vastă rețea de 
dispensare, policlinici, spitale cu pro
fil de obstetrică-ginecologie și pedia
trie, a căror îndatorire este aceea de 
a îngriji sănătatea mamei și a copi
lului. Mii și mii de școli, grădinițe și 
creșe asigură accesul tuturor co
piilor țării la învățămînt. Sănătatea 
mamei și a copilului este vegheată 
permanent de un mare număr de 
cadre medicale. Legea însăși apără 
interesele femeii-mame atît la locul 
de muncă, pe plan social, cît și în 
familie — toate acestea fiind expre
sii elocvente ale umanismului poli
ticii partidului nostru.

în acest context se înscriu și re
centele măsuri de stimulare a fa
miliei cu copii. Decretul privind 
alocația de stat și indemnizația pen
tru copii, ajutoarele ce se acordă 
mamelor cu mai mulțl copii și so
țiilor de militari în termen, precum si 
indemnizația de naștere, 
inițiativa și sub directa 
a tovarășului Nicolae 
secretarul general al 
Transpunerea în viață a 
suri constituie încă o dovadă a gri
jii deosebite față de femeia-mamă, 
a prețuirii de care se bucură pen
tru înalta ei menire — aceea de a 
da viață copiilor, viitorul de mîine 
al României socialiste.

în ajun de 8 Martie se cuvin re
amintite prevederile acestui decret, 
tocmai pentru că el reflectă sprijinul 
acordat femeii în cea mai nobilă 
ipostază a sa — aceea de mamă. Pe 
bună dreptate, milioanele de mame 
din țara noastră văd în acest de
cret o îmbinare a respectului și 
prețuirii femeii 
sprijin material 
copiilor și îndeplinirea misiunii sacre 
către familie și țară, de a da urmași 
vrednici de orînduirea pe care o edi
ficăm.

După cum este cunoscut, aplicarea 
prevederilor acestui decret. începînd 
cu 1 ianuarie 1986, asigură venituri 
suplimentare pentru familiile cu co
pii de peste 6,5 miliarde lei, reprc- 
zentind o creștere a cheltuielilor pre
văzute, cu această destinație, față de 
1985, de 46 Ia sută. Dar pe lingă 
simplul enunț al cifrelor și procen
telor, credem că ar fi expresive și

clteva comparații, de natură să re
liefeze mai bine semnificațiile noilor 
reglementări, ale marelui efort social 
depus in acest domeniu. Astfel, in 
ce privește alocația de stat pentru 

' copii, în cadrul unei creșteri medii 
de 26,8 la sută, s-a avut în vedere 
majorarea mai accentuată a aloca
țiilor pentru copil in familiile cu ve
nituri mai mici. în sumă absolută, 
creșterea este mat mare, pentru pri
mele două grupe de plafoane de

societăți
venituri, respectiv pină la un venit 
lunar de 2 500 lei și între 2 501—3 350 
lei. Se cuvine subliniată și stimu
larea mamelor cu mai multi copii, 
prin acordarea unei alocații, sensibil 
majorată, incepînd de la al treilea 
copil și următorii.

Efectul alocației de stat pentru co
pii, în completarea veniturilor fami
liei, se poate constata, mal sugestiv, 
din datele prezentate în tabelele de 
mai jos ;

în mediul urban

Venituri PentruAlocație lunară cumulată
lunare 
în lei 1 

copil
2 

copil
3 

copii
4 

copii
5 

copii
fiecare copil, 
în plus cîte

pină la 2 500 300 650 1080 1 580 2 080 500
2 501—3 350 250 510 880 1 280 1 680 400
3 351—4 450 220 480 770 1 110 1 450 340

In mediul rural

Venituri Alocație lunară cumulată Pentru
lunare 1 

copil
fiecare copil,

în lei copii copii copii
D 

copii în plus cite

pină la 2 500 200 470 770 1 120 1 470 350
2 501—3 350 150 370 630 920 1 210 290
3 351—4 450 130 270 440 670 900 230

elaborat din 
îndrumare 
Ceaușescu, 
partidului, 

acestor mă-

cu substanțialul 
pentru creșterea

Mircea BUNEA

PENTRU TINE, PENTRU ȚARĂ!
Obligația socială, îndatorirea patriotică a oricărui cetățean 

de la sate este de a produce cit mai mult pentru trebuințele lui, 
de a contracta cît mai mult pentru cerințele societății!

CONTRACTĂRILE SI LIVRĂRILE LA FONDUL 
DE STAT - DESFĂȘURATE EXEMPLAR! 

Inițiative gospodărești, susținute prin fapte, 
care fac și mai contrastantă situația restanțierilor

însemnări din județul Mureș
Față de posibilitățile locale și ținînd cont de prevederile „Progra

mului de acțiuni pentru contractarea și achiziționarea produselor agricole 
vegetale și animale pe anul 1986", adoptat de Plenara lărgită a Consi
liului Național al Agriculturii, județul Mureș înregistrează in prezent ră- 
mineri in urmă la unele produse. Aceasta impune o mobilizare mai serioa
să a forțelor din partea organelor și organizațiilor de partid, consiliilor 
populare, a tuturor unităților cu atribuții în domeniul contractărilor.

Prezintă, desigur, interes faptul că, pe acest fond general, există unele 
localități în care acțiunea de contractare este mai avansată. Exemplul 
acestor localități — a căror experiență se impune a fi generalizată, in 
primul rînd, în cadrul județului — denotă că există reale posibilități 
pentru ca, pe ansamblu, județul să se înscrie cu rezultate bune

Prin această prismă am cerut corespondentului nostru județean să ne 
relateze experiența uneia din comunele fruntașe — Șăulia de Cimpie — 
experiență ce poate sta la baza 
celelalte localități mureșene.

REZULTATELE - PE MĂSURA 
HĂRNICIEI OAMENILOR

organizării muncii de contractări și în

Prin configurația terenului și con
dițiile pedoclimatice, comuna Șăulia 
de Cîmpie din județul Mureș nu se 
deosebește cu nimic de celelalte lo
calități rurale din Cîmpia Transilva
niei. Si totuși comuna are o parti
cularitate distinctă : este apreciată 
ca una din cele mai bogate localități 
ale zonei. Explicația constă în hăr
nicia oamenilor care, pe lingă faptul 
eă obțin în cadrul cooperativei 
agricole recolte mereu mai mari, știu

să „mobilizeze" toate posibilitățile, 
să folosească intens pămîntul din 
curțile și de pe loturile în folosință, 
„obligindu-l“, prin munca și price
perea lor. să rodească astfel încît să 
le asigure propriul consum și, tot
odată. să le ofere disponibilități spo
rite de contractare și livrare la fon
dul de stat.

— Oamenii de la noi — ne spune 
Cornel Șumandea, primarul comunei 
— fie că sînt agricultori, fie intelec
tuali, au învățat de mici să crească 
animale. Chiar și noii vehiti practică 
această îndeletnicire avantajoasă. De 
altfel, cum poți sta deoparte cînd

vezi că vecinul tău are curtea plină 
de animale ?

La consiliul popular al comunei 
aflăm că, deși dispune de o supra
față restrînsă de teren agricol, Șău- 
lia este comuna din județ cu cea mai 
mare încărcătură de animale — cal
culată la hectar — aici înregistrin- 
du-se cele mai mari efective de ani
male in gospodăriile populației.

în 1986. localnicii și-au propus un 
plan de contractări mult sporit, pre- 
văzind, între altele, să livreze la fon
dul de stat 52 tone carne de bovină. 
41 tone carne de porc, 3 700 hl lapte 
de vacă. 250 hl lapte de oaie, 11 tone 
ovină, 3 400 kg lină, 188 000 bucăți 
ouă. cartofi, legume și alte produse. 
Punîndu-ne la dispoziție aceste cifre, 
primarul a ținut să adauge : „După 
cum s-a derulat pînă acum acțiunea 
de contractare, avem condiții să de
pășim planul acestui an. sarcinile ce 
ne revin din Programul adoptat de 
Plenara lărgită a Consiliului Natio
nal al Agriculturii1'.

ÎN FRUNTEA ACȚIUNILOR: 
ACTIVUL PRIMĂRIEI

însoțind, alături de primar, una 
din cele 6 echipe de contractări din 
comună, echipe alcătuite din gospo
dari fruntași și lucrători ai consiliu
lui popular, ne-am convins la fața 
locului că această acțiune patriotică

decurge în bune condiții datorită, 
mai ales, unui șir de factori. în pri
mul rînd — exemplul 
Nimeni nu poate întreba 
dumneata ai contractat ?“ 
că lucrătorii primăriei nu 
cresc ei înșiși animale, dar au con
tractat între primii cu statul cîte un 
porc de 110 kg, 5 găini, 100 ouă și 
alte produse animaliere, in fruntea 
acțiunii situindu-se alături de primar 
Si Gheorghe Duma, președintele 
cooperativei agricole de producție 
din comună.

Apoi iși dovedește eficienta expli
carea convingătoare a avantajelor, pe 
baza unei bune cunoașteri a situației, 
a ciștigurilor obținute de gospodari. 
Ca exemplificare, am vizitat pe unul 
dintre aceștia.

...„Priviți — ne arată cu mîndrie 
ograda și grajdul gospodarul Gri- 
gore Gorea și soția lui. Valeria — 
bucuria noastră este aceea de a creș
te cit mai multe animale. Aceasta 
cere desigur efort, dar merită. Anul 
trecut, numai pe seama laptelui li
vrat statului am cîștigat în jur de 
18 000 lei". în curtea casei — in care 
familia Gorea, ca de altfel majo
ritatea săulenilor, are tot confor
tul celor de la oraș — admirăm, ca 
la o adevărată expoziție, vaca de 
la care mulge zilnic peste 15 litri 
lapte, juninca gestantă, 11 oi. 12 
porci, vreo 50 de păsări și alte ani
male care au făcut ograda neincăpă- 
toare. „Avem 4 copii — ne spune Va
leria Gorea : doi lucrează la Tg. 
Mureș, iar 2 sînt elevi la Cluj-Na- 
poca. Am putea, oare, să nu contri
buim și noi, cu ce putem, la for
marea fondului central de stat, care 
asigură — o știm cu toții — mai buna 
aprovizionare cu produse animaliere 
a celor de la oraș ? Drept care, am 
contractat, și pentru acest an, un 
porc de 125 kg, două ovine, aproape 
4 000 litri lapte, 10 kg brînză de oaie, 
300 ouă, 5 păsări, lină — o bună 
parte din aceste produse livrîndu-le 
deja statului".

La cîteva sute de metri de gospo
dăria familiei Gorea intrăm în curtea 
lui Romulus Moldovan, țăran coope
rator. Deși tineri — el are doar 29 
de ani, iar soția, 21 — și-au con
struit o casă nouă cu etaj, cu 5 ca
mere. bucătărie, baie și tot confortul, 
inclusiv cu post telefonic. „Tot ce am 
realizat, ne spune el, am obținut prin 
creșterea animalelor și livrarea de 
produse la fondul de stat". Și cu 
mîndrie ne arată animalele din ogra
dă : 45 de oi. 4 porci, 2 cai. o vacă 
cu lapte și aproape 100 de păsări. Și 
în acest an. familia Moldovan se si-

personal.
— „dar 

— pentru 
numai că

tuează — prin cantitățile contractate 
— în fruntea gospodarilor din co
mună, angajîndu-se să livreze la fon
dul de stat un porc de 110 kg, lină, 
miei, 100 kg brînză de oaie, precum 
și insemnate cantități de lapte de 
vacă și oaie, ouă, păsări și alte pro
duse.

Ne-am referit doar la cele două 
familii, dar în comuna Șăulia sint și 
alti fruntași, între care Ioan Maier, 
Ioan Vancea, Mihăilă Gorea, loan 
Păcurar. Petru Rusu, Alexandru 
Văcar, Eugen Vancea, al căror mod 
de a înțelege să participe la îndepli
nirea programului de autoaprovizio- 
nare și de realizare a fondului cen
tralizat al statului constituie un 
exemplu pe întreaga comună.

EXEMPLE CE SE CER 
GENERALIZATE

în județul Mureș există si alte co
mune cu bune rezultate în acțiunea 
de contractare, unde prevederile din 
Programul adoptat de Plenara Con
siliului Național al Agriculturii se 
îndeplinesc în mod corespunzător. 
Sint insă și localități unde organele 
locale cam tergiversează această ac
țiune — sub diverse pretexte, cu to
tul neîntemeiate față de importanta 
ei economico-socială. Și, firește, unde 
contractările sint lăsate în voia 
mersului de la sine și livrările la 
fondul de stat decurg anevoios. Un 
singur exemplu. în comuna Miheșu 
de Cîmpie — situată in apropiere 
Șăulia — nu fusese contractat 
data documentării noastre nici 
litru de lapte de oaie (din cei 210 
planificați), nici un kg de carne 

de 9,1 tone), mari 
înregistrîndu-se și 
și de iepure. De 
pe lingă măsurile 
primăria locală —

de 
la 

un 
hl 
de

ovină (la un plan 
rămîneri în urmă 
la carnea de porc 
unde se vede că, 
ce se cer luate de 
și nu numai de aici, ci de pretutin
deni unde contractările sînt rămase 
in urmă — este necesar ca și consi
liul popular județean să exercite un 
control mai amănunțit și mai siste
matic. să se ocupe de generalizarea 
experiențelor valoroase (existente 
chiar pe teritoriul său), pentru ca 
toate localitățile mureșene să se ali
nieze la nivelul celor fruntașe, pen
tru ca județul — în ansamblu — să 
se achite în mod corespunzător de 
sarcinile ce-i revin din „Programul 
de acțiuni pentru contractarea și 
achiziționarea produselor agricole 
vegetale și animale pe anul 1986".

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

Semnificativ este și faptul că di
ferențierea cuantumului alocației se 
face numai pînă Ia al patrulea copil, 
următorii primind aceleași drepturi 
ca și cel de-al patrulea. S-a stabilit 
că, începînd de la cel de-al patrulea 
copil și următorii, cuantumul aloca
ției, pe cele trei grupe de venituri, 
să fie de cîte 500, 400 si 340 lei 
lunar pentru fiecare copil. în me
diul urban, și 350, 290 și 230 lei lu
nar, în mediul rural — sume supe
rioare celor alocate prin reglemen
tarea anterioară.

Fondurile acordate. începînd din 
acest an. pentru plata alocației de 
stat pentru copii, în condițiile men
ționate. reprezintă peste 5 Ia sută 
din cheltuielile bugetului de stat.

de care vor beneficia peste 4,9 mi
lioane copii, adică aproape 80 la sută 
din numărul total al copiilor tării in 
vîrstă de pînă la 16 ani. Totodată, 
a fost majorată și indemnizația pen
tru copii ce se acordă familiilor de 
țărani cooperatori cu peste 165 la sută.

în cadrul acestor măsuri, ce re
flectă, cu precizia termenilor cifrici, 
sprijinul substanțial ce se acordă fe- 
meii-mame, de o atenție deosebită 
se bucură mamele cu mai multi co
pii. Creșterea substanțială a ajuto
rului acordat acestora, fondurile 
alocate de stat cu această destina
ție, în anul 1986, prezintă o creștere 
de 5,9 ori față de anul precedent, 
în această privință, comparația de 
mai jos este edificatoare :

Pină la 31 decembrie 1985 De la 1 ianuarie 1986
— lei lunar —

200 lei, mamelor cu 5 sau 6 copii
350 Iei. mamelor cu 7, 8 sau 9 copii 
500 lei, mamelor cu 10 sau mai 

mulți copii

400 lei, mamelor cu 3 sau 4 copii 
500 lei, mamelor cu 5 sau mai mulți 

copii

După cum se poate observa, pe 
lingă majorarea cuantumului ajuto
rului, s-a extins și aria beneficiare
lor, adăugîndu-se numărul mamelor 
care au în îngrijire 3 sau 4 copii. în 
vîrstă oină la 18 ani. rezultînd, nu
mai din această categorie, circa 
500 000 mame.

în contextul atenției deosebite ce 
se acordă femeii-mame în țara noas
tră se înscriu și alte drepturi ma
teriale, cum sînt ajutoarele pentru 
soțiile de militari în termen, care 
primesc, în condițiile stabilite de 
decretul sus-menționat. un ajutor lu
nar de 500 lei în mediul urban și 
350 lei în mediul rural, cu o creș
tere de pină la 15 la sută față de 
prevederile din reglementarea ante
rioară. precum și indemnizația de 
naștere, care s-a majorat cu 50 la 
sută, acordîndu-se mamelor de la al 
doilea copil. Numărul femeilor care 
beneficiază de acest ajutor bănesc a 
sporit simțitor, întrucît. pînă în pre
zent, această indemnizație se acorda 
începînd cu cea de-a treia naștere.

Veniturile sporite, realizate cumu
lat din alocații sau indemnizații 
pentru copii și celelalte ajutoare

pentru mame, pot depăși. în multe 
familii, veniturile provenite din re
tribuții. Sprijinul material primit pe 
această cale este destinat să ducă la 
îmbunătățirea substanțială a condi
țiilor de viață, educație și îngrijire 
a copiilor în mediul familial, efort 
ce este întîmpinat de către toate fe- 
meile-mame cu firească recunoștință 
față de conducerea partidului și sta
tului.

Preluarea și continuarea frumoa
selor tradiții ale poporului nostru, 
în care familiile numeroase se 
bucură de toată cinstirea, este puter
nic stimulată material prin recentele 
măsuri de sporire a sprijinului ma
terial acordat femeii-mame, înscriin- 
du-se în preocuparea statornică a 
partidului și statului nostru pentru 
crearea celor mai bune condiții ast
fel ca mamele, familia, în general, 
să poată crește o tînără generație 
viguroasă si sănătoasă, educată în 
spiritul dragostei nemărginite față de 
patrie și partid, față de conducăto
rul iubit al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Dorina MOȘO1U

r
Produse cosmetice din plante

și coloranți naturali
De cîțiva ani încoace, produsele 

„Miraj" sint din ce in ce mai soli
citate în magazinele de profil din 
țară.

— Un argument care susține 
chiar prioritatea unor produse in
digene față de altele — cu denu
miri rezonante — ne spune ingi
nera Stanca Cismaru, șefa biroului 
tehnic de la cunoscuta întreprin
dere „Miraj" — constă în străda
nia specialiștilor acestei unități de 
a asimila incă de-acum un deceniu 
și jumătate numeroase materii 
prime în colaborare cu Institutul 
central de chimie, Institutul de 
cercetări chimico-farmaceutice. Fa
cultatea de medicină, 
vorba de valorificarea 
a bogățiilor naturale 
țara noastră : extracte 
pădure, cum ar fi cătina sau mes
teacănul, extracte de plante pre
cum gălbenelele, mușețelul, coada 
șoricelului, urzica, frunza de nuc 
etc. Sint de fapt extracte biolo
gice active, care au condus la rea
lizarea unor game de produse cos
metice cu acțiuni de regenerare, de 
hidratare a epidermei, de reîntine
rire a acesteia. De pildă, noile pro
duse „Gerovital 2“ sînt rezultatul 
folosirii unor materii prime indi
gene cercetate de specialiștii de la 
„Miraj" și realizate deocamdată în 
serie de microproducție.

Tot în ideea valorificării substan
țelor active indigene s-a omologat 
„Pell-Amar" 
extractul de nămol sapropolic din 
lacul Balta Albă a fost potențat 
cu diverse extracte vegetale. De 
asemenea, în noul produs „Acan
tha 2“ principiul activ îl constituie 
apilarnilul, foarte bogat în sub
stanțe nutritive. Demn de subliniat 
e faptul, ne precizează interlocu
toarea noastră, că la ora actuală 
cercetătorii, specialiștii întreprin
derii au experimentat- și omologat 
o serie de produse cosmetice care 
au ca substanță activă un nou com
pus realizat în țară cu proprietăți 
de prevenire a apariției ridurilor 
și de diminuare a celor existente, 
în plus, in colaborare cu Faculta
tea de medicină din Capitală se 
lucrează la definitivarea și funda
mentarea științifică a efectului unor 
produse cosmetice. Nu de alta, dar 
deviza specialiștilor de la „Miraj" 
e, în primul rind, regenerarea epi
dermei. Fapt care și explică de ce. 
în prezent, cercetătorii întreprinde
rii efectuează studii prin analize 
spectrofotometrice în ce privește 
stabilirea proprietăților ingredien- 
ților activi naturali, precum și pu
nerea la punct de noi metode de 
analiză care să suplimenteze ca
litatea produselor. Știți cită trudă, 
cît timp necesită, de pildă, pune
rea la punct a unei creme ? Luni 
întregi, uneori chiar ani de inves
tigații. de căutări, de testări — ne 

^confirmă inginerul specialist Stanca

Practic, este 
la maximum 
existente în 
de fructe de

formula 2, în care

Cismaru. Numai pentru stabilirea 
recepturii produselor din gama 
„Gerovital formula 2“ s-au fă
cut numeroase cercetări, timp in 
care s-au completat, s-au ajustat 
formulele în concordanță cu efec
tele pe care produsele trebuie să 
le aibă la aplicare. Prin numeroa
sele teste efectuate s-a urmărit să 
se dovedească stabilitatea produsu
lui, pe de o parte, pe de alta com
patibilitatea între produs și amba
laj, și in acest sens colaborarea 
cu Institutul român de design și-a 
arătat roadele.

Precizăm că produsele amintite 
„Gerovital 2", „Pell-Amar 2“. 
„Acantha 2“ se află deja în vîn- 
zare în magazinele de profil ale 
comerțului de stat.

Structurată pe două secții — cos
metică și parfumerie — în cadrul 
cărora funcționează cinci ateliere 
pe tipuri de produse, întreprinderea 
„Miraj" dispune de cele mai mo
derne utilaje, majoritatea realizate 
prin autodotare. Parcurgînd secțiile, 
ai impresia unei vaste grădini în 
care se interferează odorantele 
cimpurilor țării, dealurilor și mun
ților. Miroase a trandafir, a brad, 
a liliac și a flori de măr, a cură
țenie, și, firește, a civilizație.

La secția de parfumerie aflăm 
că specialiștii întreprinderii au lăr
git baza de materii prime prin fo
losirea unor noi uleiuri volatile 
obținute din flora patriei : ulei de 
brad, de busuioc, de pelin, de cim
brișor, de mușchi de brad, de la
vandă, de mentă. Tînăra ingineră 
Daniela Enescu, de la comparti
mentul creație-parfumerie, ne fur
nizează cîteva noutăți de ultimă 
oră : întreprinderea „Miraj" și-a 
îmbogățit gama sortimentală cu 
cîteva parfumuri de toaletă, prin
tre care „Calypso", „M de Miraj" 
„Bellatrix" pentru femei, iar pen
tru bărbați, „Olimp", „Gong", 
„Nordic", absolut toate puse la 
dispoziția cumpărătorilor, de cu- 
rînd, un nou parfum „Stil", cu 
miros de tuberoze și lăcrămioare, 
fiind pus în vînzare.

în colaborare cu Institutul de 
cercetări plante aromatice. Trustul 
Plafar și Institutul de agronomie, 
în următoarele două, trei luni vor 
fi lansate noi produse care să con
firme încă o dată, după spusele ti
nerei inginere, că și în parfumerie 
„creația înseamnă artă, tehnică, 
inspirație din natură și care soli
cită din partea cercetătorului multă 
tenacitate, imaginație, rafinament".

Am spune că, dincolo de „inspira
ția din natură", pe porțile între
prinderii „Miraj" intră natura în
săși, metamorfozată apoi, prin 
diverse procedee, ’ în numeroase 
produse cosmetice și de parfumerie, 
care poartă girul calității și com
petitivității.

Marta CUIBUȘ
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Din prima etapă - 
măsuri cu eficientă certă

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

Recordurile „Brunei de Maramureș11
CUM S-A TRECUT IN ÎNTREPRINDERILE DIN JUDEȚUL BRAȘOV LA TRANSPUNEREA IN VIAȚĂ 

A PROGRAMELOR DE PERFECȚIONARE A ORGANIZĂRII Șl MODERNIZARE A PROCESELOR DE PRODUCȚIE
Să vedem, mai întâi, cum a fost 

gindită și declanșată acțiunea de 
perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției în unită
țile industriale din județul Bra
șov ? Precizări in acest sens ne-au 
fost făcute de tovarășul loan Dră- 
ghici, secretar al comitetului jude
țean de partid.

— în scopul transpunerii în viață 
a programului aprobat de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. ai 
P.C.R. și a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
ai partidului, formulate la Plenara 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii din decembrie 1985, cu privire 
la perfecționarea organizării și mo
dernizarea proceselor de producție in 
întreprinderi, comitetul județean de 
partid a trecut ferm la aplicarea unor 
măsuri menite să asigure desfășura
rea în cele mai bune condiții a aces
tei importante acțiuni economice și 
politice.

— Concret, ce măsuri au fost ini
țiate ?

— Aș menționa că după constitui
rea comisiei județene de perfecțio
nare a organizării și modernizare a 
proceselor de producție — care, îm
preună cu cele șapte colective for
mate din membrii comisiei și cadre 
de specialiști din unitățile de cerce
tare și proiectare, cadre universitare 
brașovene etc., va coordona și în
druma această acțiune — în toate în
treprinderile s-au creat comisii simi
lare. în fruntea acestor comisii au 
fost numiți, ca președinți, secretarii 
comitetelor de partid, iar ca vicepre
ședinți — directorii unităților econo
mice. în comisiile<pe întreprinderi au 
fost cooptați — alături de specia
liștii cei mai valoroși din unitățile 
respective — cercetători și proiectanți 
din institutele și centrele de cerce
tare științifică și inginerie tehnolo
gică de pe lingă întreprinderile sau 
centralele industriale respective. S-au 
constituit apoi in întreprinderi comi
siile pe fabrici și secții. După înche
ierea acestei faze, comisia județeană 
ă organizat o instruire a membrilor 
comisiilor pe întreprinderi, insistînd 
să se treacă neintîrziat la întocmirea 
programelor de măsuri, care să se 
bazeze pe analize și studii bine 
fundamentate.

— Cum apreciați modul în care a 
demarat și se desfășoară această ac
țiune ?

— Pot spune că bine, promițător. 
Ceea ce ne oferă convingerea că 
obiectivele propuse în fiecare între
prindere și pe ansamblul industriei 
județului vor fi atinse.

— Pe ce vă bazați afirmînd acest 
lucru ?

— Pe modul responsabil în care 
majoritatea comisiilor pe întreprin
deri, fabrici și șecții gU abordat 
această acțiune, pe soluțiile, modali
tățile și măsurile stabilite, care, după 
părerea noastră,. ii vor asigura o 
reușită corespunzătoare. In prima 
etapă, care corespunde primului 
semestru din acest an, se urmă
rește aplicarea acelor măsuri care 
depind de efortul propriu al în
treprinderilor, fără să implice 
proiecte și fonduri de investiții ne
prevăzute in plan, dar care pot de
termina obținerea unor rezultate im
portante pe linia creșterii producti
vității muncii, ridicării nivelului teh
nic și calitativ al produselor, redu
cerii consumurilor materiale si ener
getice.

Consultînd programele întocmite de 
comisii, ajungi la concluzia că. in 
general, obiectivele și măsurile sta
bilite pentru realizarea lor sint bine 
conturate, atît pentru prima etapă, 
cit și pentru etapa următoare. Mă
surile , și soluțiile adoptate vizează, 
deopotrivă, raționalizarea unor flu
xuri tehnologice și eliminarea locu
rilor inguste, perfecționarea tehno
logiilor de fabricație, extinderea po- 
lideservirii mașinilor, modernizarea 
unor utilaje și mijloace de control, 
organizarea mai judicioasă a depo
zitelor și transportului intern etc. ; 
concomitent, se are în- vedere extin
derea mecanizării, automatizării și 
robotizării producției în sectoarele 
unde acestea sint necesare, introdu
cerea de tehnologii noi, moderne.

Investigația întreprinsă nu demult 
în citeva întreprinderi — care ur
mează să devină unități etalon în 
această privință — pune în eviden
tă responsabilitatea cu care se ac
ționează pentru a da noi dimen
siuni procesului de organizare și 
modernizare a producției.

La ÎNTREPRINDEREA „RUL
MENTUL" discutăm cu tovarășul 
Petru Racoviță, directorul unității.

— Menținerea produselor noastre 
la un nivel ridicat de competitivitate 
pe piața mondială a fost posibilă, în 
ultimii ani, numai printr-o acțiune 
susținută de organizare și moderni
zare a fabricației, ne spune dinsul. 
Sub aspectul dotării tehnice, unita
tea noastră se situează la nivelul 
celor mai renumite firme similare 
străine. Chiar și numai un singur 
exemplu este concludent in acest 
sens: dacă la începutul cincinalului 
trecut doar 45 la sută din producția

noastră se realiza in sisteme meca
nizate și- automatizate,’ astăzi 73 la 
sută din această producție se obține 
prin astfel de sisteme. Dar exigen
țele privind complexitatea și calita
tea rulmenților sporesc de la un an 
la altul. Aceasta ne obligă să orga
nizăm și mai bine producția și să 
modernizăm in continuare fluxurile 
de fabricație. Or, acțiunea de per
fecționare a organizării și de mo
dernizare a proceselor de producție 
răspunde in modul cel mai imperios 
acestei necesități.

Se cuvine relevat că și aici, lai 
„Rulmentul", în această acțiune sint 
atrase și cadrele din activitatea de 
cercetare și proiectare. Cu unul din
tre acești specialiști, inginerul Mihai 
Cristea, din cadrul Centrului de cer

o a doua meserie — cea de lăcătuș 
mecanic — ceea ce le dă posibilita
tea să-și asume și efectuarea ope
rațiilor de întreținere și chiar de 
reparare a mașinilor pe care le de
servesc.

Următorul popaâ îl facem la ÎN
TREPRINDEREA „TRACTORUL". 
Tovarășul Constantin Petrovici, in- 
giner-șef al fabricii de piese tur
nate și forjate, fabrică care im
primă ritmul producției pe întrea
ga uzină, ține să ne spună că ac
țiunea de perfecționare a organiză
rii și de modernizare a proceselor 
de producție a găsit în sectoarele 
calde un teren fertil.

— Ne-am propus un program bine 
gindit, care urmărește patru obiecti
ve ; sporirea mai accentuată a pro

Ț

i Pe ce rezultate se scontează? !
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• Creșterea cu 17,7 la suta a productivitâții muncii fața de anul

de

Prezentăm citeva date concludente referitoare la rezultatele.ee urmează 
să se obțină în acest an, în citeva întreprinderi, prin desfășurarea 

ț acestei acțiuni :
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ÎNTREPRINDEREA „TRACTORUL"

trecut • Reducerea consumului de metal cu 1 335 tone 
consumului de energie cu 1 000 
cu 1 345 tone c.c,

ÎNTREPRINDEREA
* Un spor de productivitate 
este prevăzut inițial în plan

Diminuarea I 
combustibil J 

■ î
7,5 la sută I 

• Reducerea consumului de metal cu

MWh și a consumului

DE AUTOCAMIOANE 
de 10,7 la sută, față de

cit
1 500 tone • Economisirea a 8 000 MWh energie electrică și a 1540 
tone
1 565

combustibil convențional • Reintroducerea in circuitul productiv a 
tone materiale refolosibile

ÎNTREPRINDEREA „RULMENTUL"
Productivitatea muncii crește cu 11,7 la sută • Ponderea produc-• I ______ ______ _ ________ r____

Ț ției realizate în sisteme mecanizate și automatizate sporește de la 73 
ia sută în 1985, la 78 la sută in 1986 • Consumul de metal se 
nuează cu 635 tone • Importul se reduce

L

substanțial
ÎNTREPRINDEREA DE STOFE „CARPATEX"

sută • Peste 90 la

dimi-

• Sporirea productivității muncii cu 4 la 
din produse vor fi noi și modernizate • Economisirea a 100 tone 
bustibil convențional • Colectarea și valorificarea a 50 tone materiale 
refolosibile

suta
com-

întreprinderea „Tractorul" Brașov : noua linie automată de prelucrare 
a chiulasei pentru mai multe tipuri de tractoare, care asigură o pro

ductivitate de trei ori mai mare decit vechea linie

cetare științifică și inginerie tehno
logică pentru rulmenți și organe de 
asamblare, am vizitat citeva secții.

In secția rectificare ni se prezintă 
o linie de rectificare a inelelor de 
rulmenți. „Această linie — ne spune 
inginerul — a fost mecanizată de 
curînd. Pină nu de mult, fiecare din 
cele trei mașini ale liniei era de
servită de cite un muncitor. Acum, 
ele sint deservite de un singur om". 
Aflăm că alte trei linii simîlare se 
află intr-un stadiu avansat de me
canizare. In programul comisiei pe 
secție se prevede ca toate cele 13 
linii asemănătoare din secție să fie 
supuse mecanizării, ceea ce va de
termina o creștere substanțială a 
productivității muncii. O acțiune si
milară se desfășoară, și în. atelierul 
de montaj rulmenți. „înainte — pre
cizează maistrul Vasile Pândele — o 
muncitoare, monta manual 600 rul
menți pe schimb. în urma mecani
zării operațiilor de montaj și trans
fer, aceeași muncitoare montează 
2 000 rulmenți. Vom extinde această 
acțiune, chiar in următoarele luni, 
și la liniile la care montajul se mai 
face manual".

Aici, la rectificare, ne-a reținut 
atenția și un Sistem de organizare 
judicioasă a muncii, care este pro
priu și altor secții. Concret, o dată 
cu mecanizarea și automatizarea 
unor operații tehnologice s-au creat 
condiții ca un om să poată lucra la 
mai multe mașini. Dar nu numai 
atît. Muncitorii respectivi cunosc și

î 

î
I 
î 
Ă 
I
I

b l
î 
î

I 
î 
V 
î 
î 
î

ductivității muncii, îmbunătățirea 
calității pieselor, reducerea pierderi
lor tehnologice, ușurarea și chiar 
eliminarea muncii fizice grele. Pe 
ce căi ? Prin automatizarea și me
canizarea unor operații de lucru, 
prin dotarea cu linii și utilaje de 
înalt randament. Recent a fost dată 
în exploatare o nouă linie automată 
de formare-turnare, care dublea
ză productivitatea muncii. Printre 
obiectivele pe care ni le-am propus 
să le realizăm în prima etapă se 
află montarea unor cuptoare elec
trice pentru elaborarea fontei, lu
crare ce ne permite să gospodărim 
mai judicios metalul. Mai- bine zis, 
să înlocuim fonta nouă și deficitară 
prin șpan de fontă rezultat din pro
cesele de prelucrare. Aș mai aminti, 
totodată, trecerea ultimelor repere 
care se mai forjează din două cai
duri la execuția lor dintr-un singur 
cald, ceea ce va genera o importantă 
economie de combustibil ; sau dota
rea celor două curățătorii din turnă
toriile de fontă cu, agregate mecani
zate de polizat, eliminind în acest 
fel munca manuală ■ grea.

Concludente pentru saltul calita
tiv preconizat să fie atins prin per
fecționarea organizării și moderni
zarea proceselor de producție sint 
și acțiunile inițiate în secția motor- 
T48. Prin ceea ce s-a realizat aici 
pină acum și mai ales prin ceea 
ce urmează a se realiza pe linia 
promovării progresului tehnic, a- 
ceastă secție va deveni în puțin timp

o secție model sub aspectul orga
nizării și tehnicității producției. O 
bună parte a pieselor se vor pre
lucra pe linii flexibile, cu un grad 
ridicat de automatizare și robotizare. 
Primul robot deservește cu bune 
rezultate două agregate >de găurit 
arborii motor. In curînd, un al doilea 
robot va deservi alte două agregate 
similare.

—. Acesta este doar începutul — 
ne asigură inginerul Andrei Mure- 
șanu, șef secție schimb. In progra
mul comisiei se prevede dotarea sec
ției cu alți 10 roboți, care vor lucra 
în cadrul unor secțiuni de linii auto
mate, asigurind o creștere a pro
ductivității muncii de circa 3 ori. 
Lor li se vor alătura mașinile cu co
mandă numerică, la care se va rea
liza o productivitate de circa 3 ori 
mai mare.

— Noile dotări nu presupun și o 
reconsiderare a organizării fluxurilor 
de fabricație ?

— Indiscutabil. Avem în vedere și 
acest aspect. Asemenea reorganizări 
vizează liniile de chiulasă, de bloc 
motor de 4 și 6 cilindri ș.a. Sint 
lucrări care vin să se adauge celor 
efectuate în ultima perioadă.

Ne deplasăm și la ÎNTREPRIN
DEREA DE AUTOCAMIOANE. 
Consultăm și aici programul întocmit 
de comisia de perfecționare a or
ganizării și de modernizare a proce
selor de producție. Tovarășul. Con
stantin Rățoi, președintele comi
siei și secretarul comitetului de 
partid din întreprindere, ține să ne 
precizeze : „De bună seamă, pro
gramul va fi completat cu alte 
măsuri desprinse din propuneri
le făcute in dezbaterile din re
centa adunare generală a oamenilor 
muncii și, în continuare, acesta va 
rămine deschis oricăror idei și so
luții valoroase izvorîte din înțelep
ciunea colectivului. Și e firesc să fie 
așa întrucît soluționarea problemelor 
atit de complexe care se ridică per
manent în activitatea Întreprinderii 
va oferi prilejul de a se face noi 
propuneri de măsuri".

Pentru prima etapă, pină la sfîrși- 
tul primului semestru din acest an. 
sint prevăzute să fie aplicate 52 de 
măsuri. Sint în special măsuri cu 
caracter organizatoric și tehnologic. 
Una din aceste măsuri se referă la 
organizarea pe baze științifice a trei 
linii tehnologice, care să devină li
nii model pentru organizarea tuturor 
liniilor similare din întreprindere. 
Sint linii care vor avea fluxuri de 
fabricație raționale, optimizate. în- 
cepind cu aprovizionarea și termi- 
nînd cu controlul de calitate final al 
pieselor. Tot despre optimizare este 
vorba și în cazul debitării materia
lelor, operație ce va fi asistată de 
calculator. Alte măsuri vizează apli
carea unor tehnologii mai eficiente 
sau extinderea altora existente, eli
minarea lihor locuri îhguăfe' prin 
raționalizarea fluxurilor tehnologi
ce etc.

Măsurile prevăzute pentru etapa 
ă doua sînt însă mai importante și 
au o eficientă economică superioa
ră. Aplicarea lor cere însă o pregă-' 
tire mai temeinică și fonduri de in
vestiții. La citeva dintre aceste mă
suri s-a referit inginerul Mihai Bal
tag, șeful secției de agregate tehno
logice din întreprindere :

— Desigur, în realizarea obiecti
velor prevăzute in program nu se 
pornește pe un teren gol. Am început 
să executăm linii automate tip centru 
de prelucrare pentru blocul motor, cu 
un grad ridicat de flexibilitate, ca
pabile să prelucreze o gamă mai 
largă de repere din aceeași familie. 
Trei asemenea linii sint în curs de 
execuție, urmind ca pînă la finele a- 
nului să realizăm 8 linii similare. De 
asemenea, am realizat primul robot, 
care urmează^ să fie folosit la ope
rațiile de sudură și vopsire. In sfir- 
șit, vom trece la executarea cîtorya 
noi prese de extrudare la rece, ceea 
ce ne va permite să sporim numărul 
reperelor executate prin această teh
nologie de la 56 îp prezent, la circa 
600 in viitor. Economia antecalcu- 
lată se estimează Ia aproximativ 
3 000 tone metal anual. Desigur, 
șirul unor asemenea obiective nu 
se oprește aici.

★
Din cele relatate se desprinde că, 

în județul Brașov, acțiunea de per
fecționare a organizării și de mo
dernizare a proceselor de producție 
din întreprinderi a demarat promi
țător. că în unități s-au întocmit 
programe cuprinzătoare, cu obiective 
concrete și măsuri judicios funda
mentate. Esențial este acum ca, 
pornind de la experiența acu
mulată într-un șir de întreprin
deri. această acțiune să se des
fășoare pretutindeni, in toate uni
tățile, cu fermitate și cea mai 
mare răspundere, corespunzător exi
gențelor și indicațiilor conducerii 
partidului, să se afle permanent, zi 
de zi, în centrul activității organiza
țiilor de partid și consiliilor oameni
lor muncii.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii”

într-o
Să pornim de la fapte. Ni le pre

zintă șeful fermei zootehnice nr. 1 
a I.A.S. Laza, județul Vaslui, ingi
nerul Constantin Ncchifor.

— Ferma noastră este specializată 
în producția de lapte. Avem un 
efectiv de 1 100 taurine din rasa ro
mânească „Brunai de Maramureș". 
Subliniem cu mindrie acest fapt 
fiindcă vrem să arătăm, și demon
strația a fost făcută, că această rasă 
autohtonă are un potențial genetic 
superior și calități deosebite, capa
bile de producții foarte mări. Cu con
diția respectării tuturor normelor 
științifice stabilite. Din 1963, de cînd 
ferma a pornit cu 500 de capete de 
juninci, unitatea a înregistrat produc
ții din ce în ce mai mari, constant 
bune si foarte, bune, iar din 1973 ne 
situăm continuu printre unitățile zoo
tehnice fruntașe p.e țară. Obținem de 
atunci între 4 100—4 400 litri de lapte 
de la o vacă furajată.: Mult peste 
planul de 3 600 de litri. Dar avem 
foarte multe vaci care produc în lac- 
tații succesive peste 7 000—7 500 litri 
pe an. La expozițiile republicane am 
obținut, de asemenea, mai multe pre
mii I cu exemplare care produc 8 450 
litri. Ceea ce ne preocupă este să 
sporim cît mai mult numărul de 
vaci a căror producție de lapte să 
se apropie de 5 200 litri în medie, 
cît obținem de la cele din loturile 
de elită. Și cu • răbdare, stăruință, 
muncă începem să izbindim. Anul 
trecut, bunăoară, la mijlocul lunii 
decembrie, aveam îndeplinit planul 
anual de producție și am livrat în 
plus la fondul de stat aproape 480 hl 
de lapte.

— Ce factori au determinat la 
aceste rezultate ?

— în primul rînd oamenii, pregă
tirea și destoinicia lor. Majoritatea 
lucrătorilor fermei au peste 20 de 
ani vechime neîntreruptă aici. Și stau 
nu pentru că este ușor, dimpotrivă, le 
cerem foarte mult. E un program ri
guros de furajare, de îngrijire, de 
dirijare a reproducției, a cărui res
pectare strictă cere multă muncă și 
numeroase cunoștințe. Toți îngriji
torii au absolvit cursurile de zooteh- 
nist-mecanizator. Rezultatele pe,care 
le obțin le dau dreptul la cîștiguri 
foarte bune. Iar dacă citez aici doar

unitate din
numele lui Ștefan Pălimaru, Necula’ 
Dumitrașcu, Mihai Ciobotaru, Gheor- 
ghe Buză. Mihai Ancuța, Ștefan Bur- 
cean. Aurel Sava, știu că nedreptă
țesc pe foarte mulți.

— Lucrez de peste 22 de ani in 
fernjă și cîștig, în medie, 3 400 lei 
pe lună, ne spune comunistul Ștefan 
Pălimaru. unul dintre cei mai buni 
zootehniști, cîștigător de mai multe 
ori al concursului pe tară de „Cel 
mai bun mulgător". A trebuit să în
văț multe, dar tot mai învăț. Prin
cipalul totuși nu-1 constituie bagajul 
de cunoștințe teoretice, ci aplicarea 
lor zi de zi âiț. producție. Ne-am a-

La I.A.S. Laza

tașat de această muncă, o facem cu 
dragoste, gospodărește, nu de mîn- 
tuială.

— In al doilea rînd — continuă 
șeful fermei — hotărâtoare pentru re
zultatele bune pe care le avem este 
activitatea de selecție și ameliorare 
pe care o desfășurăm. De fapt, într-o 
fermă, cheia succesului o constituie 
organizarea reproducției. Noi am ob
ținut un procent de natalitate de 90 
ia sută, față de 84 cît a fost prevăzut. 
Dirijarea montei, buna îngrijire în 
timpul gestației, combaterea bolilor 
sînt mereu în atenția colectivului. Nu 
facem altceva decît să respectăm in
dicațiile din tratatele științifice. In 
plus, la noi se materializează o strîn- 
să si utilă legătură între producție și 
cercetare. Astfel, împreună cu Fa
cultatea de zootehnie a Institutului 
agronomic din Iași, ne-am ociipat de 
ridicarea potențialului biologic al 
„Brunei de Maramureș". Am urmă
rit mai întâi sporirea potențialului 
productiv al animalelor, calitativ și 
cantitativ; am plecat de la 20 capete 
mame-taur. care produceau fiecare 
cite 3 900 litri lapte, iar azi avem un 
efectiv de 390 capete, fiecare cu peste 
5 100 litri lapte . în același timp, am 
urmărit dezvoltarea corporală a ani
malelor la maturitate (în 1967. me
dia unui exemplar livrat era de 420

Vaslui
kg. iar acum — de 530 kg) și preta- 
bilitatea la muls mecanic. Sînt rezul
tate competitive cu cele obținute de 
la rasele din import, iar în plus a- 
ceastă rasă are o rezistentă deose
bită la factorii climaterici și la boli. 
Aceasta este și explicația faptului că, 
în județ, efectivele de taurine de 
„Brună de Maramureș" au sporit 
simțitor in ultimii ani. Numai din 
ferma noastră am livrat în unitățile 
vasluiene și în țară 1 400 capete tine
ret femei pentru prăsilă, iar alte 800 
capete cu un potențial genetic deose
bit de ridicat au fost livrate oficii
lor județene de reproducție și selec
ție a animalelor. în județ au mai fost 
înființate 7 ferme cu animale din 
rasa brună, din care una chiar în 
I.A.S.-ul nostru — la Todirești, iar 
celelalte în cadrul asociațiilor inter- 
cooperatiste, acestea fiind populate 
cu peste 11 000 de capete.

Al treilea și poate cel mai im
portant factor pe care ni-1 relevă 
acest colectiv ca fiind necesar în ob
ținerea unor producții superioare de 
lapte îl constituie furajarea. Ferma a 
intrat în iarnă cu un bogat și sufi
cient stoc de furaje :• peste 1 250 tone 
fin și semifîn de foarte bună calitate. 
5 000 tone siloz, 1 200 tone de sfeclă 
furajeră și altele. Bine adăpostite și 
gospodărite, acestea se .distribuie zil
nic pe bază de cîntar în cantitățile 
care să asigure producțiile de lapte 
stabilite. Grajdurile sînt prevăzute cu 
instalații moderne de muls și adăpat 
mecanic, de evacuare a dejecțiilor, 
de transport al hranei și altele.

De precizat că toate furajele se 
produc în fermă de către oamenii ei, 
de pe cele 314 hectare utilizate in
tensiv. Dispun și de mijloacele me
canice necesare pentru a asigura ob
ținerea tuturor furajelor în cantită
țile și sortimentele stabilite.

La cele prezentate ar mai fi de 
adăugat că în județ au fost între
prinse măsuri pentru cunoașterea și 
generalizarea neîntîrziată a expe
rienței valoroase acumulate la I.A.S. 
Laza. Rezultatele obținute aici ple
dează convingător pentru extinderea 
rasei de vaci autohtone „Bruna de 
Maramureș" în cît mai multe unități.

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii"

Noile capacități din industria reciclării
- neintîrziat în funcțiune I

In cadrul suitei de anchete prin care „Scinteia" urmărește realizarea 
Investițiilor din industria reciclării materialelor ne-am adresat și urmi 
specialist din Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, solicitindu-i să înfățișeze care sint rezul
tatele ultimilor ani in acest domeniu, precum și problemele cu care se 
confruntă industria reciclării în realizarea noilor obiective de investiții.

în cincinalul trecut, în industria 
reciclării au fost construite și puse 
în funcțiune numeroase capacități de 
producție pentru recuperarea, colec
tarea, sortarea, prelucrarea și valo
rificarea resurselor materiale refolo- 
sibile, în valoare de peste 30 miliar
de lei. Numai în anul 1985 au fost 
racordate la. circuitul productiv peste 
80 capacități de producție, în cele 
mai importante ramuri ale econo
miei.

Cu toate succesele incontestabile 
obținute în acest domeniu, economia 
națională dispune totuși de însemna
te resurse refolosibile care nu sint 
incă valorificate. 
Cum se explică 
această situație ? 
Una din princi
palele cauze con
stă în nerealiza- 
rea ritmică a pro
gramului de in
vestiții si de du* 
nere in funcțiune 
a capacităților 
destinate recupe
rării. colectării, prelucrării si valo
rificării materialelor refolosibile. 
Astfel. în anul trecut. 11 capacități 
de producție au fost puse în func
țiune cu întârzieri de 3—9 luni, iar 
un număr de 14 capacități au ră
mas restante, din care 9 încă din anul 
1984.

Care sînt cauzele? In primul rînd,> 
au existat întârzieri nejustificat de 
mari in elaborarea și aprobarea do
cumentațiilor tehnico-economice. în 
al doilea rînd, este vorba de neasigu- 
rarea la timp a utilajelor tehnolo
gice, mai ales a celor conducătoare 
de pe fluxurile de producție.

Să ne referim la citeva exemple. 
Ministerul Industriei de Utilaj Greu 
nu a stabilit nici pînă în prezent am
plasamentul pentru gospodăria de 
span la întreprinderea de utilaj chi
mic și forjă Rîmnicu Vîlcea, obiec
tiv cu termen de punere în funcțiu
ne în noiembrie 1985. Ministerul

Energiei Electrice nu a definitivat 
soluția tehnică pentru instalația de 
captare, insilozare și livrare a cenu
șilor uscate și umede de la termo
centrala Rovinari, instalație care 
trebuia să funcționeze încă din iulie 
1985. Ministerul Industriei Metalur
gice avea sarcina ca, in septembrie 
1985, să pună în funcțiune, la Com
binatul de oțeluri speciale Tîrgoviște, 
instalația de valorificare a zgurii de 
oțelărie; lucrările au inceput insă cu 
o întîrziere de 75 de zile și instala
ția nu este gata nici acum. Cu mare 
întîrziere au început lucrările și la 
instalația de recuperare ă metanolu

Răspundere unică pentru proiectanți, 
constructori, furnizori de utilaje și beneficiari

BUNA ORGANIZARE ȘI SIMȚUL PERSPECTIVEI
(Urmare din pag. I)

unitatea dumneavoastră ?“ Iar răs
punsurile : „promovarea tehnologii
lor moderne" ; „creșterea producti
vității muncii" ; „angajarea de 
muncitori calificați" : „cointeresarea 
materială" ; realizarea exportu
lui" ; „reducerea cheltuielilor mate
riale" ; „asigurarea energiei nece
sare" : „îmbunătățirea transportului 
în comun și diversificarea mesei la 
cantină" ; „întărirea răspunderii 
maistrului" ș.a. Este limpede că in 
acest caz consiliul oamenilor muncii 
nu a reușit să impună atenției, spre 
soluționare, una-două probleme de 
stringentă actualitate, în jurul că
rora să fie polarizate preocupările 
pentru o perioadă, în așa fel ca, 
o dată soluționate, în atenție să intre 
și alte și alte probleme. „Problemele 
actualității", „problemele fundamen
tale" erau, de fapt, alese la intîm- 
plare. ele erau problemele locului 
de muncă sau, în cel mai bun caz, 
ale colectivului unei secții sau al 
unui compartiment. Numai fixînd cu 
limpezime obiectivele unei activități

poate fi asigurat un racord firesc și 
trainic intre multiplele sarcini 
curente si sarcinile de perspectivă. 
Ce probleme se impun soluționate, 
pe parametri trebuie atinși, care sint 
forțele și mijloacele ce pot fi mobi
lizate ? — iată citeva întrebări că
rora trebuie să li se găsească răs
puns într-o conducere exercitată cu 
simțul perspectivei.

In definirea perspectivei capătă o 
importanță deosebită deprinderea de 
a judeca realist problemele complexe 
ale producției, de a le aborda cu 
răspundere majoră, evaluind judi
cios deopotrivă interesele colectivu
lui și ale economiei. Există unele 
cadre de conducere gata oricînd să 
execute orice, mai bine-zis să se an
gajeze verbal sau chiar în scris 
să execute orice. Dacă le ceri, de 
exemplu, să dubleze productivitatea 
muncii intr-un an. se angajează să 
o facă, cu toate că ani în șir n-au 
clintit din loc nici cu o sutime ni
velul acestui indicator. Cui folosește 
un asemenea entuziasm gratuit ? 
Evident, acesta mai mult încurcă 
decît să ajute la ceva, pentru că 
evaluările nerealiste dintr-o între-

prindere pot genera evaluări nerea
liste la nivel de centrală sau de ra
mură. Atit supraevaluarea, cit și 
subevaluarea posibilităților sint pă
gubitoare. Dispunem în prezent atit 
în întreprinderi, cit și la nivel de 
ministere de o serie de mijloace si 
tehnici de evaluare si de calcul, de 
prospectare a cerințelor pieței, incit 
nimeni și nimic nu justifică o abor
dare nerealistă a unor sarcini. 
Subliniem acest aspect esențial 
întrucât, iată, și în prezent, cînd în 
întreaga economie se desfășoară o 
largă acțiune de modernizare a pro
ducției, unele cadre îsi propun să 
atingă anumite niveluri fără a re
zolva din timp. în perspectivă unele 
probleme esențiale : baza de materii 
prime și de energie, desfacerea pro
duselor întreprinderii, sursele finan
ciare necesare, extinderea automa
tizării etc. Firește, avem nevoie de 
sporuri de producție, dar acestea 
trebuie gîndite și evaluate mereu 
în strinsă legătură cu interesele con
crete ale economiei. Iată de ce asu
marea gîndirii și acțiunii în per
spectivă in actul, conducerii presu
pune o rigoare științifică, o viziune

sistemică atît asupra detaliilor, cît sî 
asupra ansamblului. Un „amănunt" 
scăpat — cum ar fi, de pildă, desfa
cerea producției — poate duce la 
anularea unui întreg proiect de dez
voltare.

Certitudinea reușitei în orice com
petiție n-o putem avea fără o desă- 
virșită competentă. In ansamblul 
conducerii colective promovate ferm 
de partidul nostru, fiecare mem
bru al consiliului oamenilor mun
cii trebuie să știe exact care 
sînt elementele definitorii ale răs
punderii sale, cu ce se angajează 
el concret în solutionarea unor pro
bleme curente și de perspectivă. 
Fără această strictă definire a sar
cinilor, fără o repartizare echitabilă, 
echilibrată a acestora nu pot fi pre
cizate competența și răspunderea 
omului într-un anumit post și nici 
nu poate fi ales omul potrivit pen
tru acel post. Orice eroare sau elu
dare în acest punct al organizării 
muncii de conducere se repercutează 
direct asupra activității altor cadre 
— nu de puține ori asupra directo
rului — care trebuie să-și asume și 
sarcinile celor incompetenți, lenți în

decizie sau pur și simplu indiferenți. 
Nu putem vorbi de o răspundere in 
general în soluționarea unor sarcini 
curente sau de perspectivă, ci numai 
de o răspundere într-un cadru bine 
definit, la care trebuie să se rapor
teze competența. Numai bunele in
tenții și pasiunea, numai entuzias
mul nu sînt suficiente pentru a asi
gura o conducere eficientă, dinamică, 
o conducere capabilă să soluționeze 
cu maximă operativitate orice pro
blemă a activității curente și să asi
gure în permanență o perspectivă 
limpede în producție. Poți fi pasio
nat pînă Ia epuizare, dar fiind in
competent această pasiune se risi
pește. După cum, la fel de adevărat 
este și faptul că poți fi deosebit de 
competent, dar dacă nu ai un dram 
de pasiune, competența rămîne ca 
un dat in sine, fără finalitate.

Intre multele probe ale unei con
duceri moderne, competente și efi
ciente, asigurarea unei permanente 
și armonioase îmbinări între activi
tatea curentă și cea de perspectivă 
este, fără îndoială, una esențială, 
definitorie și tocmai de aceea tre
buie privită cu toată răspunderea.

lui din gazele rezultate de la fabri
carea furfurolului la Combinatul de 
hirtie și celuloză Brăila.

Pe de altă parte, unele obiective 
de investiții nu au fost puse la timp 
în funcțiune deoarece fie că unitățile 
beneficiare au comandat cu întîrzie
re 'utilajele și instalațiile necesare, 
fie că întreprinderile constructoare 
de mașini nu au respectat termenele 
de livrare pe care ele insele le-au 
stabilit pentru anul 1985. Să dăm nu
mai citeva exemple. Combinatul de 
utilaj greu Iași nu a livrat pentru 
secția de prelucrare a materialelor 
refolosibile feroase, de la Combi
natul de oțeluri speciale Tîrgoviște, 
mașina de presat și tăiat deșeuri 
metalice, utilaj de bază pentru func
ționarea acestei secții ; întreprinde
rea „UNIO" Satu Mare nu a livrat 
la întreprinderea de autocamioane 
Brașov cele trei separatoare cu ban
dă magnetică pentru instalațiile de 
regenerare a nisipurilor de turnăto
rie ; întreprinderea „Energia" Con
stanța nu a livrat, la întreprinderea 
de anvelope Zalău matrițele pentru 
anvelope convenționale, necesare in
stalației de reșapare ; Combinatul de 
utilaj greu Iași tergiversează nejus
tificat omologarea foarfecii combi
nate de 820 tone-forță, deși instala
ția este de multă vreme în probe teh
nologice la întreprinderea de osii și 
boghiuri Balș.

Există și alte întreprinderi furni
zoare care tergiversează realizarea 
unor instalații, utilaje sau echipa
mente destinate industriei reciclării 
materialelor, pe motiv, că acestea 
contribuie cu o valoare redusă la în
deplinirea planului producției-marfă. 
Consecințele unei asemenea atitudini 
sînt însă deosebit de mari. Din cal
culele făcute rezultă că nerealizarea 
la termen — în anul 1985 și în luna 
ianuarie din acest an — a capacități
lor de producție în industria recupe
rării, colectării, prelucrării și valori
ficării materialelor refolosibile a in
fluențat negativ balanțele materiale 
cu resurse ce însumează o valoare de 
peste 2,6 miliarde Iei.

După cum a subliniat, nu o dată, 
conducerea partidului, obiectivele de 
investiții destinate reciclării resurse
lor materiale refolosibile sînt obiec
tive prioritare, ele fiind menite să 
contribuie Ia dezvoltarea bazei inter
ne de materii prime și materiale. 
Reamintim acest lucru, deoarece și în 
1986, în industria reciclării materia-

lelor urmează să se efectueze pn 
mare volum de investiții. In progra
mul de dotare pe anul 1986 s-au pre
văzut, printre altele, modernizarea 
instalațiilor existente de brichetare 
a șpanului, precum și montarea a 68 
de instalații noi, cu o capacitate to
tală de 278 700 tone șpan brichetat 
sau balotat.

Care sînt problemele și cerințele 
care condiționează respectarea rigu
roasă a termenelor de punere in 
funcțiune ?

în primul rînd, întreprinderile 
constructoare de mașini trebuie să 
realizeze cu prioritate utilajele și 
instalațiile tehnologice restante din 
anul 1985, asigurind livrarea integra
lă a acestora pinâ Ia încheierea pri
mului trimestru din acest an. Tot
odată, este necesar ca unitățile con
structoare de mașini să încheie ac
țiunea de omologare și să treacă la 

producția de se
rie a mașinilor și 
utilajelor care 
și-au dovedit e- 
ficienta si utili
tatea în prelucra
rea, selectarea'și 
pregătirea dife
ritelor materiale 
refolosibile. cum 
sînt instalațiile 
pentru gospodă

riile de span, utilajele pentru 
destrămarea materialelor textile, 
spălarea, pentru presarea si balota- 
rea foliilor de polietilenă, a textilelor 
și hîrtiei, ca și cele pentru ’mărunți- 
rea și pregătirea maselor plastice.

în al doilea rind, constructorii tre
buie să asigure fronturi de lucru care 
să permită începerea montajului la 
termenele prevăzute in grafice. La 
obiectivele aflate in faze avansate de 
execuție trebuie să se asigure con
dițiile necesare pentru executarea 
probelor de rodaj, precum și a pro
belor de punere în funcțiune, în ca
drul perioadelor prevăzute în grafice.

în al treilea rînd, este necesar să se 
urgenteze elaborarea și avizarea do
cumentațiilor tehnico-economice pen
tru obiectivele la care lucrările ur
mează să înceapă în acest an. Pe 
același plan ca importantă se situea
ză urgentarea comandării și încheie
rii contractelor cu furnizorii de uti
laje si instalații tehnologice, in stric
tă corelare cu necesitățile de montai 
si cu termenele de punere în func
țiune a capacităților de producție, 
pentru a se evita neajunsurile de 
acest gen manifestate anul trecut.

Trebuie înțeles că, la fel ca la toa
te celelalte investiții, mari sau mici, 
numai printr-o coordonare strictă, 
judicioasă a eforturilor proiectanți- 
lor, constructorilor, furnizorilor de 
utilaje tehnologice și a beneficiari
lor, prin asigurarea bazei tehnico- 
materiale și a forței de muncă ne
cesare, obiectivele de investiții în 
industria reciclării resurselor mate
riale pot fi realizate la timp și în 
condiții de eficiență ridicată. Se cu
noaște că de la data stabilită prin 
plan pentru punerea in funcțiune a 
noilor capacități de producție desti
nate recuperării, prelucrării și valo
rificării materialelor refolosibile se 
contează pe resursele respective in 
asigurarea echilibrului material al 
planului. Deci, ca proprietari ai avu
ției naționale, ca producători și bene
ficiari a tot ce se realizează în țara 
noastră, sîntem cu toții interesați ca 
industria reciclării să funcționeze cit 
mai eficient și să asigure cantități tot 
mai mari de materii prime și mate
riale absolut necesare pentru înfăp
tuirea obiectivelor economice prevă
zute în acest an și pe întregul cinci
nal 1986—1990.

Inq. Ion Gh. BADEA 
din Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe

rezultatele.ee
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ACTUALITATEA ISTORIEI
Țara a pășit de curind pragul unui nou cin

cinal, al unei etape de muncă și acțiune re
voluționară, în cursul căreia va urca o nouă 
treaptă spre un stadiu mai înalt de dezvolta
re economico-socială. Trăind profund ancorate 
in prezent, mobilizîndu-și toate energiile și pu
terile creatoare, generațiile de astăzi adaugă 
noi valori și frumuseți patrimoniului făurit de 
înaintași, dovedind astfel că ștafeta visurilor 
celor ce ne-au premers se află în miini pu
ternice, în inimi oțelite, în care arde mai viu 
ca oricînd flacăra dragostei și a răspunderii 
față de țară. Sint toate acestea vii mărturii ale 
faptului că generațiile de astăzi își înțeleg da
toria față de prezentul și viitorul patriei ca o 
înaltă datorie față de înaintași, față de cei

care, înfruntînd greutăți nenumărate,, au păs
trat, prin vreme, vatra străbună, comoara limbii 
și a obiceiurilor străvechi, ne-au lăsat moște
nire o țară liberă și unită, un inestimabil pa
trimoniu material și spiritual.

Noi, cei de astăzi, vedem, totodată, In pilda 
de statornicie, în exemplul de atașament față 
de țară ale înaintașilor un nesecat izvor de tă
rie, de putere, de încredere în forțele proprii, 
de mîndrie pentru apartenența la un popor pe 
care vicisitudinile istoriei nu l-au dezrădăcinat și 
nici nu l-au îngenuncheat. In istoria sa eroică, 
zbuciumată, îndelungă, poporul român află as
tăzi un impresionant tezaur de învățăminte, o 
mare lecție - lecția unității, a muncii pentru 
țară, a dăruirii și a înaltei răspunderi față de

prezentul și viitorul patriei. Tocmai de aceea, 
istoria ne este aproape de inimă, constituin- 
du-se intr-un bun de mare preț al poporului 
nostru. Dezbaterea noastră, pornind de la acest 
adevăr definitoriu al anilor pe care-i străba
tem, rezultat nemijlocit al viziunii de înaltă esen
ță umanistă a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
asupra sensului și menirii istoriei în lumea con
temporană, asupra unității dintre trecut-prezent- 
viitor, își propune să releve citeva dintre ele
mentele care conferă dimensiuni mai actuale ca 
oricînd studierii, scrierii și predării istoriei. Parti
cipă dr. Florin CONSTANTINIU, prof. univ. dr. 
Gheorghe I. IONIȚĂ, prof. univ. dr. Nicolae 
PETREANU.

„CEA DINȚII CARTE A NAȚIEI"

Practica artistică în directă legătură
cu oamenii muncii, cu viața

Gheorghe I. Ioniță : Atunci cînd 
marele revoluționar pașoptist Nicolae 
Bălcescu afirma câ istoria este cea 
dinții carte a nației, pentru că intr- 
insa ea își Vede trecutul, prezentul și 
viitorul, putea înțelege oricine că 
rostul istoriei în contemporaneitatea 
care-I inspira pe gînditor nu putea 
fi altul decît slujirea țelurilor supre
me ale națiunii, pregătirea temeinică 
a generației de-atunci și a celor care 
aveau să vină pentru făurirea unui 
viitor luminos al țării. Valoarea aces
tei reflecții de excepție s-a menținut 
și se menține neîntinată prin vremi, 
căpătînd mereu noi și noi valențe, 
nenumărate alte semnificații.

Abordind astăzi problematica ex
trem de complexă a actualității isto
riei înseamnă, mai întii de toate, a 
sesiza resorturile lăuntrice ale nevoii 
continue, arzătoare de istorie a po
porului român și prin istorie — de 
învățămintele mărețelor fapte ale îna
intașilor. Abordind astăzi — cu toate 
deschiderile necesare — această pro
blematică înseamnă, practic, a gîndi, 
a cerceta, a scrie, a înfățișa semeni
lor istoria cu ochi contemporani, fi
nind seama — în gradul cel mai înalt 
— de cerințele epocii pe care o 
trăim, de grandioasele comandamen
te așezate în fața întregii națiuni de 
partidul nostru comunist, de secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Nicolae Petreanu : Poporul nos
tru privește opera de construire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate ca pe opera sa proprie, în- 
truchipind idealurile și năzuințele 
sale, individualitatea și modul său de 
a gindi. El este pe deplin conștient 
că succesul acestei grandioase opere 
de edificare a noii orinduiri este de
terminat nu numai de factorii mate
riali, politici și culturali, ci și de mo
dul în care își apropie și reușește să 
integreze acestei opere valorile tre
cutului, să facă active tradițiile năs
cute și dezvoltate în adîncurile vie
ții poporului nostru. Trăirea puterni
că a prezentului de către masele 
largi ale poporului, adînca implicare 
a acestora în opera de construcție 
contemporană se află, de fapt, la 
baza interesului pentru trecut, pen
tru istorie. Apară, pe de o parte, ne
voia de a regăsi în istorie mesajul 
unor năzuinți și al unor aspirații 
care preocupă și caracterizează epo
ca noastră, pe de altă parte, prin re
învierea a ceea ce este mai înaintat, 
mai autentic în conținutul epocilor 
trecute se pot pune mai bine în va
loare idealurile spre care tindem. 
„Numai dacă vom ști să îmbinăm în 
mod armonios trecutul glorios cu 
prezentul — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — vom reuși 
să trasăm căile făuririi cu succes a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. să creăm premisele necesare 
făuririi comunismului in România !“

TRECUTUL - TEMELIA PREZENTULUI 

Șl A VIITORULUI
Gheorghe I. Ioniță : Datorăm to

varășului Nicolae Ceaușescu, omul 
de excepție, omul de mare ome
nie, omul de un remarcabil cu
raj și de o nedezmințită prin
cipialitate revoluționară, comunistă, 
cerut stringent de vremurile noi pe 
care le străbătea țara, faptul că a 
adus — cu dreaptă măsură — lumină 
și în acest domeniu, al istoriei, atît 
de apropiat firii și sufletului poporu
lui nostru, legitimînd din primele 
momente care au urmat Congresului 
al IX-lea al partidului o nouă vizi
une asupra acestei științe, asupra 
rosturilor de astăzi ale celei dinții 
cărți a nației : „Oare cum s-ar simți 
un popor care nu și-ar cunoaște tre
cutul, nu și-ar cunoaște istoria, nu 
ar prețui șl nu ar cinsti această isto
rie ? Nu ar fi ca un copil care nu-și 
cunoaște părinții și se simte străin 
in lume ? Fără nici o îndoială 
că așa ar fi — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Iată de ce 
noi avem datoria să cunoaștem, să 
studiem trecutul de luptă al poporu
lui nostru. Avem un trecut cu care 
ne putem mindri. In condiții grele, 
poporul nostru și-a păstrat ființa na
țională. în această parte a lumii, el a 
fost un factor de progres șl civilizație, 
și-a adus contribuția la mersul înain
te, pe calea unei vieți mai bune. Iată 
de ce noi, comuniștii, cinstind pe 
cei care în trecut și-au dat viața 
pentru fericirea poporului, tragem 
din lupta lor învățăminte pentru 
prezentul pe icare-l făurim și, tot
odată, pentru a pune bazele viito
rului, educăm tineretul in spiritul 
dragostei și respectului față de lup
ta și munca înaintașilor. Numai așa 
tineretul nostru va învăța să ducă 
mai departe ceea ce au făurit înain
tașii, ceea ce făurește generația de 
astăzi, să păstreze ca lumina ochilor, 
să întărească independența și suve
ranitatea patriei noastre".

IN SLUIBA NOBILEI MISIUNI A APROPIERII 

Șl COLABORĂRII DINTRE POPOARE
Nicolae Petreanu : Totodată, isto

ria are misiunea nobilă de a contri
bui la apropierea și colaborarea din
tre popoare, la promovarea unei po
litici de pace, de deplină egalitate și 
respect al independenței și suvera
nității popoarelor. Niciodată mai 
mult decît astăzi nu s-a simțit ne
voia ca popoarele să înțeleagă și să 
găsească soluții — conform cu învă
țămintele și legitățile istoriei — ma
rilor probleme care frămîntă și ame-

Florin Constantiniu : Istoria, ca 
efort de reconstituire a procesului 
de evoluție a comunităților umane, 
s-a născut din fireasca dorință a oa
menilor de a cunoaște propriul tre
cut, așa cum fiecare ins vrea să-și 
cunoască înaintașii din propria fa
milie. A reduce însă apariția istoriei 
— ca investigație a trecutului — la 
acest singur aspect ar însemna să 
acredităm o imagine unilaterală și 
deci eronată. Cercetarea trecutului 
nu s-a făcut niciodată din simpla do
rință de a-1 cunoaște ca pe un obiect 

de studiu în sine — ceea ce ar fi în
semnat, în fond, un anume fel de 
paseism — ci pentru a răspunde 
unor întrebări pe care și le punea 
societatea în acel moment, de a găsi 
rădăcinile istorice ale unor stări sau 
fenomene contemporane.

Posibilitatea de a folosi concluziile 
desprinse din cunoașterea trecutului 
în desfășurările contemporane sau de 
a încerca, pe temeiul acestor con
cluzii, de a scruta viitorul a conferit 
istoriei statutul de „magistra vitae" 
(învățătoare a vieții). Este de dome
niul evidenței că întreaga dezvoltare 
a societății omenești închide în sine 
o uriașă experiență, a cărei valorifi
care nu poate decît să-i îmbogă
țească pe oameni și să-i ajute în 
strădaniile lor de a edifica o lume 
mai bună și mai dreaptă. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a formulat magis
tral funcția educativă și instructivă 
a istoriei, folosul pe care societatea 
îl are din cunoașterea învățămintelor 
oferite de istorie, rolul el în apro
pierea între popoare : „Cercetarea is
torică — spunea secretarul general 
al partidului — departe de a constitui 
o investigare cu caracter strict do
cumentar a trecutului, este in bună 
măsură — așa cum arată viața — și 
o știință a prezentului. Istoria oferă 
concluzii și învățăminte despre ma
rile procese ale dezvoltării societății, 
ale existenței popoarelor de-a lungul 
timpului, punind în evidență atît 
ceea ce a fost valoros, progresist și 
a servit mersului înainte al societă
ții, cit șl piedicile ridicate de-a 
curmezișul evoluției și care au costat 
scump umanitatea, au întirziat pro
gresul unor națiuni".

Nicolae Petreanu : Așadar, în con
cepția, în gîndirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, istoria, prin 
esența sa, este o știință revoluțio
nară, fiind considerată nu numai ca 
un act de cunoaștere a trecutului, ci, 
dincolo de aceasta — și mai ales — 
ca un puternic mijloc de educare 
politică, în spirit patriotic, revoluțio
nar a maselor și cu deosebire a ti
neretului. în această lumină, gîndi
rea istorică aruncă punți de legătu
ră permanentă între ceea ce a fost 
și ceea ce va fi, ajutînd oamenii să 
descifreze sensul istoric al devenirii 
societății, să înțeleagă răspunderile 
prezentului și ale viitorului.

Istoria, ca știință social-politlcă, 
dobîndește astfel un rol de mare 
importanță în dezvoltarea conștiinței 
socialiste, devenind o componentă 
însemnată'a vieții spirituale a omu
lui zilelor noastre, un factor mode
lator în procesul de educare și de 
formare a acestuia. Pornind de la 
învățămintele istoriei, poporul nos
tru poate construi prezentul, poate 
prefigura viitorul, poate să cunoască 
și să înțeleagă cit mai exact trecu
tul. Știința istoriei ne permite astfel 
să descifrăm coordonatele vieții so
ciale, să desprindem, dincolo de ca
racterul unic și irepetabil al fiecărui 
fenomen în parte, tendințele dez
voltării societății, legile acestei dez
voltări. De asemenea, istoria este 
chemată să sprijine, prin concluziile 
sale, perfecționarea societății de azi, 
relațiile dintre state și națiuni. Pri
vită astfel, știința istoriei ne oferă 
temeiuri științifice de înțelegere a 
evenimentelor actuale, ne întărește 
încrederea în justețea și trăinicia 
transformărilor pe care le cunoaște 
țara și care corespund totodată și 
unor comandamente istorice.

nință omenirea : intensificarea cursei 
înarmărilor, manifestarea politicii de 
forță și dictat, de amestec în trebu
rile interne ale altor state. „Istoria — 
sublinia secretarul general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
— poate mobiliza larg conștiințele oa
menilor de pretutindeni, popoarele 
din întreaga lume pentru a spune un 
NU hotărît războiului, poljticii de 
înarmări, de forță și de amenințare 
cu forța, pentru a se asigura solu

ționarea exclusiv pe cale pașnică, 
prin tratative, a problemelor litigioa
se, evitîndu-se conflictele și înfrun
tările militare, pentru apărarea celui 
mai fundamental drept al oameni
lor, al națiunilor — dreptul la viață, 
la pace, la existență liberă și inde
pendentă".

Vibrantele apeluri ale președinte
lui României în favoarea păcii și de
zarmării pornesc de la convingerea 
că este în avantajul întregii umani
tăți de a folosi resursele pe care le 
are planeta noastră în scopul pro
gresului, al ridicării nivelului de trai 
al popoarelor, că este incompatibilă 
cu cauza emancipării popoarelor, a 

ridicării nivelului lor de viață, cursa 
aberantă a înarmărilor cu toate con
secințele sale. In concepția româ
nească, fundamentată și pe învăță
mintele istoriei, politica de forță, 
războaiele nu au dus niciodată și nu 
pot asigura rezolvarea reală și trai
nică a problemelor, mai mult, ele 
complică și agravează situația inter
națională. Numai prin generalizarea

CONDIȚIA FUNDAMENTALĂ - 

RESPECTUL PROFUND AL ADEVĂRULUI
Florin Constantiniu : Prima con

diție pentru ca această contribuție 
să fie eficientă este ca istoricii să 
slujească adevărul și numai adevă
rul, pentru că numai în spiritul ade
vărului istoria capătă o uriașă forță 
de educație și îndrumare, de Osîn- 
dire a răului și de recunoaștere a 
binelui. Pentru că, așa cum spunea 
Nicolae Iorga, „Istoria e răbdătoare, 
dar dreaptă", iar dreptatea nu sei 
poate întemeia decît pe adevăr.

Denaturarea adevărului Istoric 
poate genera suspiciuni și tensiuni, 
poate alimenta neîncrederea și ad
versitatea. Lumea contemporană nu 
are nevoie de noi surse de încordare, 
îl „ajunge" coșmarul cataclismului 
nuclear, pentru a cărui înlăturare 
luptă astăzi sute și sute de milioane 
de oameni. Efortul solidar de apăra
re a păcii, de realizare a dezarmă
rii, a celei nucleare în primul rînd, 
reclamă înlăturarea oricărei fisiuni, 
a oricărui factor de slăbire a fron
tului unit al păcii. In această per
spectivă, istoricul care își. încalcă 
datoria sa de om de știință, dena
tured adevărul istoric, se face 
vinovat nu numai față de propria 
sa conștiință profesională, dar, prin 
încordările pe care le poate provoca, 
slăbește uriașa sforțare a popoarelor 
de a trăi libere și independente, 
într-o lume a păcii și cooperării.

Să ni se îngăduie o comparație : 
ar putea fi numit medic cineva care 
în loc să apere viața ar sluji moar
tea ? Poate fi istoric cineva care în 
loc de a înfățișa adevărul zugrăvește 
minciuna ? Responsabilitatea social- 
politică a Istoricului este, fără exa
gerare, imensă. Om al cetății și al 
societății, om dintr-o clasă și din- 
tr-un popor, istoricul nu se poate 
sustrage — nu trebuie să se sustra
gă — vieții ce clocotește în jurul 
lui. Istoricul nu poate rămîne 
neutru, neangajat pe plan social și 
politic. Ceea ce constituie criteriul 
fundamental în activitatea lui pro
fesională este răspunsul la întreba
rea : în slujba căror forțe social- 
.politice și. în consecință, a căror 
principii pune opera lui științifică, 
dacă o pune în slujba poporului și 
progresului, dacă slujește, în ultimă 
instanță, adevărului ?

Trecutul îndepărtat și apropiat 
oferă — din păcate — și nedorite 
exemple de subordonare a cercetă
rii istorice unor interese străine de 
căutarea adevărului ; de-a lungul 
vremurilor, in diferite părți ale 
lumii, apelîndu-se Ia istorie, misti- 
fieîndu-i adevărurile, s-au „justifi
cat" anexiuni, s-au glorificat tiranii, 
s-au prezentat evenimente într-o 
viziune diametral opusă realității. 
Toate aceste procedee au dus la 
ceea ce am numi „adevăruri de con
junctură", dar ele s-au spulberat 
o dată cu conjunctura care le genera
se. Cei care au încercat să le dea un 
„fundament" științific s-au discre
ditat, iar scrierile lor au devenit 
caduce. Istoria istoriografiei i-a con
damnat fără drept de apel.

De la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român istorio
grafia românească este călăuzită 
ferm de principiul de a înfățișa 
istoria așa cum a fost. Străină dog
matismului și schematismului, res- 
pingînd orice apriorism, școala româ
nească de istorie slujește adevărului 
istoric și respinge ferm și argumen
tat interpretările tendențioase ale 
trecutului național de oriunde ar 
veni. Avem și aici o tradiție de 
vechime multiseculară, căci încă 
marii noștri cronicari au avut de 
combătut denaturări ale adevărului 
despre istoria neamului lor. Sînt me
morabile cuvintele lui Miron Costin, 
care, la timpul său, s-a războit cu 
acele „basne, cîte unii au însemnatu 
(...) din neștiință rătăciți, alții din 

căii pașnice a tratativelor și negocie
rilor politice și pornind de la consi
derarea independenței și suveranită
ții ca atribute fundamentale, inalie
nabile ale unui popor, ale unui stat, 
se poate ajunge la edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte, fără 
arme și fără războaie.

Dezvăluirea și cunoașterea acestor 
adevăruri constituie temeiul contri-. 
butiei esențiale pe care studiul și în
vățămintele istoriei o aduc înțele
gerii prezentului și perspectivelor 
viitorului, încrederii în forțele crea
toare ale omului, în capacitatea lui 
de a înfăptui noi și noi realizări în 
domeniul material și spiritual.

Florin Constantiniu : Intr-adevăr, 
într-o lume ca aceea a zilelor noas
tre — care trăiește sub teribila 
amenințare a războiului nuclear — 
o misiune frumoasă se află în fața 
istoriei ; ea este chemată să dezar
meze ostilitatea, să releve uriașa 
operă de creație înfăptuită de ome
nire în multimilenara ei istorie, să 
stăruie asupra fecundității perioa
delor de pace și conlucrare între 
state și popoare.

In „Apelul către oamenii de știin
ță, de cultură și cadrele didactice 
din întreaga lume pentru colabo
rare, dezarmare și pace" adoptat la 
Congresul științei și învățămîntului 
se lansează o vibrantă chemare pen
tru unirea eforturilor tuturor celor 
ce lucrează în domeniile știin
ței, culturii și învățămîntului 
în vederea salvgardării păcii pe 
continent. Istoricii au datoria să 
contribuie, prin mijloace specifice 
profesiunii lor, la realizarea aces
tui nobil tel.

zavistie, care din lume între neamuri 
n-au lipsitu niciodată, alții din 
buiguite (confuze — n.n.) scripturi 
și deșarte". Din păcate, „basnele" 
n-au dispărut complet și pretutin
deni și unele „scripturi deșarte" se 
mai întîlnesc și astăzi în paginile 
unor lucrări așa-zis de istorie, care-și 
mai află acces la lumina tiparului, 
în diferite colțuri ale planetei ; cum 
a reieșit din unele dezbateri din 
presă, cum o atestă unele tipărituri 
realizate prin fraudarea adevărului, 
fiind nu o dată izvorîte din con
cepții șovine, iredentiste, străine spi
ritului ce trebuie să guverneze actul 
cercetării istorice.

Gheorghe I. Ioniță : Este, într- 
adevăr, de neînțeles modul hazardat 
în care, îgnorînd documentele, ade
vărul istoric, unii autori — fără a 
trage nici un fel de învățăminte din 
erorile trecutului — mistifică reali
tăți fundamentale ale istoriei noastre 
naționale, contestînd rădăcinile a- 
dînci ale românilor în vatra da
cică, simbioza daco-romană și îm
pletirea strînsă a celor două 
mari civilizații ale lumii antice, 
care au avut ca rezultat for
marea poporului român, continuita
tea sa neîntreruptă pe pămîntul stră
moșesc, eroica sa luptă pentru uni
tate și neatîrnare.

Intr-un asemenea context, apar cu 
atît mai judicioase comandamentele 
superioare care trebuie să guverneze 
munca istoricului, formulate de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU: „Is
toria trebuie să prezinte întregul pro
ces al luptei revoluționare în com
plexitatea sa, să pornească de la ana
liza științifică a realității sociale, să 
Înfățișeze faptele nu după dorințele 
subiective ale oamenilor, nu după 
nevoi politice de moment, după cri
terii de conjunctură, ci așa cum s-au 
petrecut ele, corespunzător adevăru
lui vieții... Valoarea unei istorii cu 
adevărat științifice constă in înfăți
șarea obiectivă a faptelor, in inter
pretarea lor justă, constituind astfel 
o oglindă a conștiinței de sine a 
poporului, a claselor, inmănunchind 
experiența de viață și de luptă a 
maselor și a conducătorilor".

Pe această temelie, în perioada 
anilor 1965—1986 — un interval de 
timp istoricește relativ scurt — s-au 
pus în lumina adevărului istoric, în 
mod științific, potrivit concepției 
revoluționare, materialist dialectice, 
întregi capitole fundamentale ale 
devenirii noastre prin vreme, lnlă- 
turîndu-se cu fermitate erori și omi
siuni ale trecutului, interpretări 
dogmatice. Lichidarea dogmatismu
lui în practica istoriografică româ
nească a reprezentat, în esență, în
tregirea firească în sfera trecutului 
societății românești a politicii de 
independență, de afirmare viguroasă 
a forței de creație a națiunii româ
ne, inaugurată de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

Anii care vor veni vor fi anii unei 
și mai puternice afirmări a Româ
niei socialiste în toate domeniile de 
activitate, anii făuririi unei istorii 
noi și tot mai bogate, demnă de 
fapta înaintașilor și a făurarilor de 
azi ai noii societăți. Condus cu 
aceeași clarviziune și pasiune revo
luționară, comunistă de partidul 
nostru, în frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
întregul popor român va reuși să 
scrie noi și luminoase pagini de 
istorie. Și toate acestea îl vor consa
cra în continuare pe strălucitul nos
tru conducător nu numai ca pe un 
cunoscător și iubitor de istorie, ca 
pe un neasemuit propagator în ma
sele largi a adevărurilor nepieritoa
re ale istoriei mai vechi sau mai noi, 
dar și ca pe un autentic și strălucit 
făuritor de istorie contemporană.

Dezbatere realizată de
Silviu ACHIM

J

54 de premii la cea de-a V-a edi
ție a Festivalului național „Cin- 
tarea României" și locul I față de 
celelalte instituții de învățămint 
artistic ; peste 60 de premii inter
naționale in ultimii 5 ani (22 numai 
in anul 1985) la importante com
petiții, la concursuri muzicale de 
prestigiu ; ’ pentru a treia oară 
consecutiv — „Diploma și steagul 
de evidențiat pe ramură", ocupind 
locul I in intrecerea socialistă din
tre institutele de învățămint supe
rior pe anul 1984/1985; Diploma de 
onoare oferită de Colegiul critici
lor muzicali — A.T.M. pentru îm
plinirea la înalte cote artistice a 
stagiunii pe platformele industriale 
ale Capitalei și in alte centre mun
citorești' și Diploma Uniunii compo
zitorilor și muzicologilor pentru ac
tivitatea de popularizare a valorilor 
creației românești. Cu alte cuvinte, 
o edificatoare carte de vizită"pen
tru Conservatorul „Ciprian Po- 
rumbescu", lăcaș de cultură care a 
intrat în cel de-al 13-lea deceniu 
al existenței sale, prestigioasă in
stituție care a notat, dintre primii 
dascăli, mari muzicieni precum 
Al. Flechtenmacher (primul direc
tor al Conservatorului de muzică 
și declamațiune). Eduard Wachman 
(primul director al Filarmonicii), 
compozitorul George Stephănescu
— ctitorul Operei Române, renu
mitul cîntăreț D. Popovici Bay
reuth ș.a., pentru ca în 1931, că
pătînd statutul de Academie de 
muzică și artă dramatică (rector 
Ion Nonna Otescu), să-l aibă ca 
rector de onoare ne George Enes- 
cu ! Instituție de prestigiu interna
țional din primele decenii ale se
colului XX (să ne gîndim doar la 
renumele lui Dinu Lipatti), cu pe
dagogi de elită : compozitorii Al
fonso Castaldi, D. Kiriac, Gh. 
Cucu. Sabin Drăgoi, Cuclin. Perlea, 
C. Brăiloiu — întemeietorul etno- 
muzicologiei, muzicologul George 
Breazul, C. Nottara, C. Erbiceanu, 
Florica Musicescu... pînă la gene
rația maeștrilor Mihail Jora, Mi
hail Andricu, Marțian Negrea. Al
fred Mendelsohn, Paul Constanti- 
nescu, Tudor Ciortea, Zeno Van- 
cea. Ion Dumitrescu, Gheorghe 
Dumitrescu... Un lăcaș artistic de 
tradiție, un lăcaș de cultură care 
astăzi își demonstrează din plin 
tinerețea, valoarea, excelenta pre
gătire.

— De fapt, cum se integrează 
Conservatorul „Ciprian Porumbes- 
cu" in viața muzicală românească, 
in mișcarea artistică contem
porană ?

— Fără îndoială — ne spune 
prof. univ. Nicolae Călinoiu, recto
rul Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu", președintele Uniunii 
compozitorilor și muzicologilor
— titlurile, premiile obținute 
in anul 1985 ne onorează. 
Sînt încununarea bunelor re
zultate pe care le-am obținut 
și, in același timp, obligații de 
mare răspundere. Pentru că, în 
generosul cadru de formare și de 
afirmare a tuturor valorilor, învă- 
țămîntul muzical — componentă 
importantă a vieții artistice ro
mânești — a cunoscut, este 
știut, o Impetuoasă afirmare, po
trivit concepției secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a conferit 
școlii rolul de principal factor de 
cultură si civilizație al societății.

Noua Casă de cultură a sindicatelor din Botoșani, inaugurată recent Foto : E. Dichiseanu
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izbîndit din plin s-au sta
tornicit în acele locuri din 
țară care le-au oferit șan
sele atingerii acestui ideal. 
E aproape sigur că dacă se 
îndrepta spre Tîrgoviște 
mînat de alte ambiții, ingi
nerul Anton Iftode ar fi 
avut destule prilejuri să re
grete alegerea făcută. Șeful 
său de atunci, un inginer 
excepțional, aplica în re
lațiile cu subalternii tineri 
ideea că pe începători tre
buie să-i arunci unde este 
apa mai adîncă, asta fiind 
în concepția sa o metodă 
sigură și rapidă de învă
țare a înotului. Iar între
prinderea abia se con
struia... In loc să dea 
înapoi în fața incomodei 
maniere de a conduce a 
șefului său și să dea curs 
rugăminții părinților de a 
veni mai aproape de casă. 
Iftode și-a făcut din acesta 
un model. Cei asemenea 
tînărului inginer au fost și 
sînt cu sutele și cu miile la 
Tîrgoviște, pe acest fel 
înaintat de a-și înțelege și 
înfăptui îndatoririle profe
sionale și civice s-au clădit 
mari și moderne întreprin
deri industriale, mîndria 
Tîrgoviștei și a întregii 
țări.

— Ați reușit să vă reali
zați proiectele personale 
pe care vi le-ați făurit la 
sosirea aici ?

— Dacă doriți o mărturi
sire, aflați că nu m-am 
gîndit niciodată că voi 
ajunge în postul pe care îl 
ocup, deci, din acest punct 
de vedere, s-ar părea că 
înfăptuirile au întrecut 
așteptările. In schimb, văd 
tot mai rar munții... Dar 
cred că vă interesează mai 
mult aspectele concrete, 
palpabile, așa că vă rog să 
rețineți faptul că, bunăoară, 
în cincinalul trecut, între
prinderea noastră și-a în

Principiile moderne de integrare a 
învățămîntului cu cercetarea și 
producția au imprimat o atitudine 
novatoare, creatoare, au dat un nou 
impuls. Astfel, pregătirea studen
ților de către Conservatorul „Ci
prian Porumbescu" se realizează 
astăzi prin împletirea organică 
dintre activitățile de studiu cu cer
cetarea științifică și practica ar
tistică, în directă legătură cu via
ta, cu oamenii muncii și în bene
ficiul acestora, ceea ce contribuie 
indiscutabil atît la nobila operă de 
educare a maselor, cit și la mai 
buna pregătire a viitoarelor cadre 
de artiști-muzicieni. Să recunoaș
tem că și acestui fapt se datoresc 
succesele institutului nostru la cea 
de-a cincea ediție a Festivalului 
național „Cîntarea României", 
succesele internaționale — rezulta
te care ne situează în rîndul celor 
mai eficiente școli muzicale din

lume. Aș aminti stagiunile pe 
platformele muncitorești ale Ca
pitalei, in Valea Jiului, in județul 
Bacău, concertele din cadrul Stu
dioului conservatorului etc.

— îmi amintesc intilnirile dintre 
corul „Madrigal", dirijat de Marin 
Constantin, profesori, studenți ai 
Conservatorului și minerii din 
Uricani, Vulcan, Petrila, Lu- 
peni : concerte, dezbateri, pa
sionante întrebări despre mu
zică și plămădirea sunetelor, 
despre corurile închinate mine
rilor, despre măiestria unor tine
re talente... Și nu numai pe Va
lea Jiului s-au notat momente de 
mare emoție, dar și aici, la Bucu
rești, la întreprinderea de meca
nică fină, la ICECHIM, la I.C.T.B., 
„Semănătoarea", „Grivița Roșie", 
„Republica" etc. De fapt, Conser
vatorul este o prezență in stagiu
nea muzicală a țării și în același 
timp un podium eficient de in
struire privind ampla mișcare cul- 
tural-educativă „Cîntarea Româ
niei", in care sint înscriși sute ”de 
mii de artiști amatori. Concret, 
ce ne puteți spune in acest sens?

— Este știut, toate formațiile co
rale de amatori din centrul uni
versitar București primesc îndru
mare, sînt sprijinite de către stu
denți și cadre didactice de la Con
servator. Periodic, organizăm întîl- 
niri profesionale cu dirijorii for
mațiilor corale de amatori din în
treprinderi, școli, instituții, uni
tăți militare — pe probleme de 
repertoriu, interpretare, tehnică a 
cîntului și dirijatului, cu demon
strații practice la care sînt invitați 
și compozitori, pentru a-și pre
zenta noile creații. Apoi, stagiunile 
permanente pe platformele indus
triale bucureștene, pe care le-ați 
amintit, în toate celelalte centre 
universitare, concertele educative 
pentru elevi și studenți care se

noit în proporție de sută la 
sută producția, iar acesta 
este în primul rînd meritul 
cadrelor tehnice din secto
rul pe care-1 coordonez. E 
ceva.

Cu astfel de convingeri 
și la fel de puternic înră
dăcinate în suflet au des
cins lâ Fieni, în 1972, soții 
Laszlo — Catalina și Eme- 
ric, proaspăt absolvenți de 
facultate și proaspăt căsă
toriți. Ea din Satu Mare, 
el din Miercurea-Ciuc ; ea 
încadrată la întreprinderea

aproape de părinții dum
neavoastră sau ai soțului ?

— De ce să fi plecat ? 
Ca să ne înțelegeți ar tre
bui să vă spun mai multe 
despre noi.

— Vă rog.
— Eu am fost deprinsă 

de mică să nu încep un 
lucru și să-1 las. Așa sînt 
și cei patru frați ai mei. 
Șl aici mereu încep cîte 
ceva. Cred că asta s-a ob
servat repede, pentru că la 
primirea mea în partid, 
după doi ani de activitate,

Locul specialistului
„Steaua electrică", el con
structor de meserie, la în
treprinderea județeană de 
construcții-montaj- — lotul 
Pucioasa—Fieni. Momente 
de reținut în cei 13 ani de 
cînd sînt cetățeni ai orașu
lui : nașterea celor doi fii, 
mutarea într-un aparta
ment nou (poate chiar unul 
din zecile de apartamente 
construite de inginerul 
Laszlo), transferul lui la 
„Steaua electrică", unde e 
șef al secției mecano-ener- 
getice, numirea ei în func
ția de șef al serviciului 
control tehnic de calitate.

— Ce știați despre Fieni 
cînd vi s-au înmînat repar
tițiile ? — am întrebat-o 
pe Laszlo Catalina (soțul 
era plecat din localitate 
după materiale pentru 
noua capacitate care se 
construiește în întreprin
dere).

— Mai nimic. Aveam 
însă certitudinea că eu și 
soțul meu vom fi împreu
nă și că vom avea locuri 
de muncă potrivite cu pre
gătirea noastră.

— V-ați gîndit vreodată 
să plecați undeva mai

s-au spus cuvinte de apre
ciere la adresa muncii 
mele. In aceeași ordine de 
idei, unde aș putea găsi o 
muncă pe care să o fac cu 
atita plăcere ? Știți că la 
2—3 zile noi lansăm în fa
bricație un produs nou și 
că aproape trei sferturi din 
producția noastră se ex
portă ? Or, aceste reușite 
se datorează într-o anumi
tă măsură și compartimen
tului pe care-1 conduc.

— Satisfacțiile ingineru
lui Laszlo sînt la fel de 
mari ?

— La fel. Pe el nu-1 
dezlipești de șantier. Nu-i 
stă gîndul decît la betoa
ne, utilaje și termene de 
finalizare la noua investi
ție. Anii petrecuți aici 
ne-au învățat adevărul că 
se poate trăi din plin, că 
te poți realiza în oricare 
loc de pe harta țării.

Cînd a fost repartizată la 
Pucheni, cea mai de nord 
comună a județului, situa
tă într-o zonă montană, 
profesoara Aurica Voicu 
credea și ea cu toată ființa 
în adevărul de viață rele
vat de Catalina Laszlo.

desfășoară la Ateneu, în sălile 
Conservatorului, in incinta altor 
institute de învățămint superior 
din Capitală, prezența studenților- 
interpreți (instrumentiști, soliști 
vocali) in „Galele tinerilor concer- 
tiști", organizate de Colegiul cri
ticilor muzicali — A.T.M., in
festivalurile găzduite de ora
șele in care nu ființează insti
tuții muzicale profesioniste. Nu 
lipsesc de la disciplinele teoretice 
sau în instruirea cadrelor didactice 
analizele privitoare la metodologia 
desfășurării procesului instructiv- 
educativ, dezbaterile teoretice des
pre cele mai noi probleme care 
stau în fața învățămîntului artistic 
muzical din țara noastră, ce se în
scrie consecvent pe linia orientări
lor date de secretarul general al 
partidului cu privire la rolul artei, 
al muzicii în formarea omului 
nou, a conștiinței revoluționare a 
maselor.

— Urmărind ca formele de inte
grare să aibă eficiență, flexibilita
te, să Se adapteze condițiilor con
crete, aprofundindu-se astfel rela
ția învățămint — cercetare — pro
ducție, la Conservator, in anul tre
cut, s-au realizat peste 120 de ma
nifestări artistice, studenții fiind 
prezenți la Ateneu, in cunoscute 
studiouri de concerte, în săli de 
apel ale minerilor, la cluburi mun
citorești, case de cultură etc. Tot 
in legătură cu pregătirea etapelor 
Festivalului național „Cintarea 
României", ne-ați putea da detalii 
privind activitatea didactică și me
todică desfășurată pentru perfec
ționarea cadrelor didactice din in- 
vățămintul preuniversitar din Ca
pitală și din numeroase județe ?

— Ralul profesorilor de muzică, 
al instrumentiștilor, al muzicienilor 
în general, în ampla mișcare ar
tistică — Festivalul național „Cîn
tarea României" — este bine cu
noscut. Ei instruiesc acele mii de 
formații corale, de muzică ușoară, 
fanfare, ansambluri semisimfonice, 
populare etc., ținind legătura cu 
centrele județene de îndrumare a 
mișcării artistice de amatori, cu 
Uniunea compozitorilor, cu insti
tuțiile artistice profesioniste. Ast
fel, perfecționarea cadrelor didac
tice din București și din 20 de ju
dețe are în vedere întreținerea 
unui permanent dialog cu oamenii 
muncii din industrie, din agricul
tură, cu tineretul, într-un cuvint 
cu mișcarea artistică de masă. Așa 
cum ne preocupă cercetarea știin
țifică, într-o perspectivă mai cu
prinzătoare, aSupra resurselor încă 
nevalorificate ale muzicii, antici- 
pind astfel viitoare posibilități de 
integrare. Pentru că există și alte 
mijloace decît cele artistice, bună
oară prin prospectarea valențelor 
sociologice, psihologice și biofizio- 
Jogice ale limbajului muzical, în
tr-o abordare interdisciplinară. Așa 
cum sîntem preocupați ca. de pe 
băncile școlii, tineretul patriei 
noastre să-și însușească valorile 
patrimoniului național și în primul 
rînd creațiile de puternică vibrație 
patriotică, cîntecele- ce vorbesc 
despre istoria noastră din trecut și 
de azi, pentru ca acestea să devină, 
într-o și mai mare măsură, compo
nentă importantă a formării și 
educării multilaterale a omului 
nou.

Smaranda OTEANLI

„In oricare loc de pe harta 
țării...". Iată ce spune :

— Mi-ar fi plăcut, sint 
sigură, și la Jegălia, în ju
dețul Călărași, unde m-am 
născut și trăiesc părinții 
mei. Viața lucrează însă 
după legile ei. Eu am 
urmat, e adevărat, o repar
tiție, dar și pe soțul meu, 
care este de aici. Tot pro
fesor și el. Nu știu cum să 
vă spun, ca să nu lungesc 
vorba, dar acomodarea 
mea aici s-a produs ne
firesc de... firesc.

— Traiul este totuși mai 
aspru la Pucheni. Sînteți 
cam izolați, iernile sint mai 
lungi...

— Depinde din ce unghi 
privești lucrurile. Comuna 
noastră, cum știți, e frun
tașă pe țară, avem aici tot 
ce ne trebuie. Peisajul este 
o încintare o mare parte 
din an. Apoi îmi plac con
sătenii mei, oameni harnici 
și demni. Au un fel al lor, 
care te tulbură, de a-i res
pecta pe dascăli. Iubesc 
copiii. Ii admir pe vîrst- 
nici, care mai poartă mi
nunatele lor straie strămo
șești, îmi plac obiceiurile 
de iarnă și nunțile. Satul 
are o viață spirituală bo
gată, fapt reflectat și de 
premiile obținute în Festi
valul național „Cîntarea 
României". Știați toate 
astea ?

Aflasem, în schimb, cu 
ceva timp în urmă, de la 
directorul liceului metalur
gic din Tîrgoviște, că an 
de an școala din Pucheni, 
a cărei directoare este 
Aurica Voicu, trimite serii 
de elevi bine pregătiți. 
Este încă unul din argu
mentele care validează 
ideea sublimată de toți in
terlocutorii noștri : locul 
tău este acolo unde e ne
voie de tine, unde ți-o cere 
datoria, unde te cheamă 
propria afirmare profesio
nală și civică.

l
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Tovarășului CANAAN SODINDO BANANA
^Președintele Republicii Zimbabwe

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, am deosebita 
plăcere să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.

Exprim convingerea că raporturile de strînsă prietenie, solidaritate și 
colaborare dintre țările și popoarele noastre vor cunoaște o tot mai puter
nică dezvoltare.

Vă doresc multă sănătate și fericire, iar poporului prieten din Zimbabwe 
pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica zilei

Viața economico-socială 
a localităților patriei 

DIN VEȘTILE TRANSMISE 
DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEU"

Tovarășul Gheorghe David, mi
nistrul agriculturii, a avut marți o 
întrevedere cu Robert Borneck, pre
ședintele Federației Internaționale a 
Asociațiilor de Apicultură — Api- 
mondia, aflat în vizită în țara noas
tră.

vremea
Institutul de meteorologie șt hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 5 martie, ora 20 — 8 martie, 
ora 20. In țari : Vreme schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea 
precipitații slabe, predominant sub 
formă de ninsoare, îndeosebi in prima 
parte a Intervalului. Vlntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile

Toate termocentralele să funcționeze 
la capacitatea maximă!

(Urmare din pag. I)
efort oricît de mare ar fi pentru a 
produce cît mai multă energie elec
trică".

Sint create toate condițiile pentru 
aceasta ? Da și nu. Da, întrucît, la 
fiecare loc de muncă, începind cu 
gospodăria de cărbune și pînă la ca
mera de comandă, există o atmosferă 
de muncă angajantă, tonică. Ordine 
și disciplină — pretutindeni. Mai 
există însă probleme ce țin în spe
cial de cel de-al doilea aspect men
ționat: calitatea cărbunelui. „Instala
țiile noastre au fost proiectate să 
funcționeze cu cărbune cu o putere 
calorică de 1 700 kcal/kg — ne spune 
lng. Vasile Mănescu, directorul teh
nic al întreprinderii și secretarul co
mitetului de partid. Or, noi, cel mai 
bun cărbune pe care-1 primim are 
o putere calorică de 1 600 kcal/kg, 
fapt ce a condus la diminuarea pro
ducției de energie electrică, numai 
pe lunile ianuarie și februarie, cu cir
ca 100 000 MWh. Iată de ce, facem un 
apel tovărășesc Ia furnizorii noștri, 
in special cei de la Motru, Lupoaia și 
Urdari, să ne livreze cărbune de ca
litate".

Dar iată, mai concret, situația căr
bunelui livrat : întreprinderea minie
ră Motru livrează cărbune cu o pu
tere calorică de 1 604 kcal/kg, față de 
1 750 kcal/kg, prevăzut în contract, 
întreprinderea minieră Lupoaia 
expediază cărbune de 1 391 kcal/kg, 
față de 1 710 kcal/kg, iar întreprin
derea minieră Urdari livrează căr
bune de 1390 kcal/kg, față de 
1 775 kcal/kg. în același timp, in masa 
de cărbune există un procent ridicat 
de steril și corpuri străine, ceea ce 
conduce la frecvente defecțiuni în 
instalații. Numai în perioada care a 
trecut din acest an, bunăoară, din 
cărbunele livrat termocentralei Ișal- 
nița au fost reținute, așa cum arată 
evidențele gospodăriei de cărbune, 
peste 20 tone fier (lanțuri și bride, 
role și șuruburi), aproape 5 tone bol- 
țari și piatră, precum și 1 500 kg de
șeuri de lemn. Pornind de la premi
sa' că influența acestor cauze obiec
tive se va face din ce în ce mai pu
țin simțită, se poate aprecia că la 
termocentrala Ișalnița există în pre
zent toate condițiile create și hotă- 
rîrea unanimă pentru a produce mai 
multă energie electrică pe cărbune.

BORZEȘTI

CUM SE POATE OBȚINE 
0 PRODUCȚIE 

MAI MARE 
DE ENERGIE

— Ridicați puterea la virful de 
sarcină cu 50 MW.

—■ Am înțeles. Vom acționa con

CONCURSUL „FONDUL PĂCII1*

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ioneștii — 17,30; (sala Ate
lier) : Intre cinci și șapte — 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Diana Vodă — pian, 
Ciprian Marinescu — 17,30; (Ateneul 
Român) : Recital de chitară Jean- 
Plerre Jumez (Franța) — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Liliacul — 17,30.

Îl Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :

între acțiunile ce se desfășoară 
în țara noastră în cadrul Anului 
Internațional al Păcii — 1986 se 
înscrie și concursul pe bază de 
buletine „Fondul Păcii" — 1986, 
organizat în întreaga țară prin co
mitetele județene, municipale și 
orășenești pentru apărarea păcii, 
cu tema: „1986 — ANUL INTER
NAȚIONAL AL PĂCII. Vocația 
de pace a poporului român, per
manență a străvechii sale istorii, 
strălucit consacrată în Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Prin conținutul său, concursul se 
încadrează în ampla acțiune de 
educare politică și patriotică a 
maselor, de popularizare și susți
nere a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, a strălucitelor inițiative

cinema
• Colierul de turcoaze : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,15,
FAVORIT (45 31 70) — 9; 13; 15; 17; 
19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Racolarea : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17; 19.
• Vară sentimentali : GIULEȘTI
(17 55 48) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
PACEA (71 30 85) — 15; 17; 19.
• Secretul lui Bacchus : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Fata fără zestre: STUDIO (59 53 15)
— 10; 13; 16; 18.45.
• Preria: FESTIVAL (15 63 84) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Aventuri in Ontario : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 11; 13; 15.
• Hello, taxi !: SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 19,30.
• Ultimul mohican: VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA (21 31 86)
— 9: 11: 13; 15: 17: 19.
• Ne trebuie o solistă : LUMINA 
(14 74 16) — 11; 13; 15; 17; 19.

Cu acest prilej au fost evidenția
te bunele relații de cooperare din
tre Apimondia și Asociația crescă
torilor de albine din România, pre
cum șl aspecte privind dezvoltarea 
acestora în viitor. (Agerpres)

minime vor oscila Intre minus 8 și plus 
2 grade, Iar cele maxime între zero 
și 10 grade, Izolat mal ridicate în ulti
mele zile. Local, ceață. Stat condiții 
favorabile producerii poleiului, în pri
mele zile. în București : Vreme schim
bătoare cu cerul temporar noros, fa
vorabil precipitațiilor slabe, îndeosebi 
ta prima parte a intervalului. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 2 șl plus 2 grade. Iar cele ma
xime între 2 și 6 grade. Condiții favo
rabile producerii ceței.

form programului. Toate grupurile 
sînt în funcțiune.

Este un dialog scurt, dar edificator 
între dispecerul de la Dispeceratul 
energetic național și cel de la Ter
mocentrala Borzești. Mereu, energe- 
ticienii de la această puternică cen
trală au răspuns prompt, făcînd do
vada deplinei angajări de a da țării 
cît mai multă energie. Și rezultatele 
obținute de la începutul acestui an și 
pînă în prezent sînt edificatoare : 
au fost produși suplimentar 63,5 mi
lioane kWh de energie electrică în 
condițiile încadrării stricte în consu
murile specifice planificate. între
prinderea electrocentrale Borzești are 
în componența sa două centrale, din 
care cea de la Onești funcționează 
pe cărbune. Aici, cele trei grupuri 
energetice produc la capacitate. Ac
tivitate intensă la gospodăria de 
combustibil pentru descărcarea a 
peste 100 de vagoane sosite de la 
Exploatarea minieră Horezu. însă 
cărbunele cu o umiditate destul de 
mare și steril-argilă foarte lipicioasă 
creează probleme pentru cei de aici. 
Durata de staționare la tunelul de 
dezgheț este de aproape 5—6 ore. Dar 
aceste greutăți sînt depășite și se 
asigură alimentarea corespunzătoare 
cu cărbune.

Să revenim la Borzești. A ieșit din 
funcțiune un cazan de 400 tone abur/ 
oră datorită spargerii unor țevi. Ce 
se întreprinde ?

— Echipele de reparații vor efec
tua în cîteva ore lucrările necesare 
și grupul energetic va funcționa din 
nou la capacitatea maximă, preci
zează ing. loan Rusu, directorul în
treprinderii electrocentrale Borzești. 
Avem aceste probleme din cauza 
vîscozității ridicate a păcurii. De 
altfel, din aceleași motive avem și 
limitări de putere. Păcura se depu
ne pe țevi și se reduce coeficientul 
de transmisie a căldurii din focare. 
Dacă am putea ca periodic să oprim 
profilactic cite un cazan, pe o du
rată de 24 de ore, am putea crește 
puterea medie disponibilă pe fieca
re bloc cu circa 10—15 MW, utilizînd 
aceeași cantitate de combustibil.

Termocentrala noastră este unul 
dintre cei mai mari furnizori de 
energie termică, asigurînd întregul 
necesar pentru Combinatul petrochi
mic Borzești. Există repartiții de 
energie aprobate pentru fiecare con
sumator, însă combinatul își depă
șește cotele alocate. Ce influențe are 
acest fapt ? Energia termică livrată 
suplimentar, respectiv aburul teh
nologic la diferiți parametri, dimi
nuează capacitatea noastră de pro
ducere a energiei electrice cu circa 
18 MW pe zi. Este o situație pe care 
nu am reușit să o soluționăm. Deci 
iată numai cîteva aspecte care re
levă că avem posibilitatea să spo
rim puterea medie zilnică cu a- 
proape 50 MW.

Ion LAZAR

- 1986
ale României socialiste, ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
dezarmare, pentru făurirea unei 
lumi a păcii, fără arme și fără 
războaie, pentru securitate și co
operare internațională.

Menționăm că ultimul termen 
pentru depunerea buletinelor com
pletate este 31 mai 1986.

Buletinele de concurs se mai pot 
procura prin comitetele județene, 
municipale și orășenești pentru a- 
părarea păcii, prin întreprinderi și 
instituții, cooperative și așezămin
te culturale de la orașe și sate. în 
Capitală pot fi procurate de la 
Comitetul municipal București 
pentru apărarea păcii, str. Biserica 
Amzei nr. 29, și de la comitetele 
pentru apărarea păcii ale sectoare
lor.

• Program special pentru Ziua In
ternațională a Femeii : LUMINA — 
9; UNION — 9.
• Epoca îndepărtată : UNION 
(13 49 04) — 11 ; 13; 15; 17; 19.
• Sindbad marinarul — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, Sarea e mal prețioasă 
declt aurul — 19: DOINA (16 35 38).
• Berlin kaputt : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Marele premiu — 15; Cobra se În
toarce — 17; 19 : MUNCA (21 50 97).
• Raidul vărgat : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15: 17; 19.
• Dublă depășire : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Nu te voi uita niciodată : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.
• Potopul (seriile I—II) : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 14; 17.30.
• Intrusul : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19.
• Copie la indigo : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13: 15; 17,15; 19,30, CULTU
RAL (83 50 13) — 10; 12,15; 14.30;
16,45; 19.
• Războiul Iui Murphy : CAPITOL 
(16 29 17) — 8,30; 10,45; 13: 15,15; 17,30; 
19,45.
• Superman : VICTORIA (16 28 79) — 
9: 12; 15; 18.

BACĂU : Utilaje 
cu performanțe superioare

La întreprinderea metalurgică 
din Bacău au fost asimilate și in
troduse în fabricație noi tipuri de 
utilaje și armături industriale de 
înaltă tehnicitate și fiabilitate, 
multe dintre acestea destinate ex
portului. Este vorba. între altele, 
de compresoare pentru schelele de 
producție petrolieră, pompe centri
fugale, stații de recuperare a ule
iurilor reziduale, precum și de ar
măturile industriale folosite în in
dustria de nave, în industria chi
mică și agricultură. în următoa
rea perioadă, metalurgiștii băcă- 
oani vor asimila noi tipuri de uti
laje și armături industriale din 
fontă și oțel solicitate de ramuri 
industriale de vîrf ale economiei 
naționale și de parteneri de peste 
hotare.

BUZĂU : Livrări 
suplimentare la export

Angajate cu toate forțele In am
pla întrecere socialistă ce se des
fășoară pentru îndeplinirea și de
pășirea planului pe acest prim an 
al noului cincinal, colectivele de 
oameni ai muncii din industria 
județului Buzău obțin noi și im
portante succese. Astfel. în peri
oada care a trecut din acest an. 
acordîndu-se o deosebită atenție 
realizării producției destinate ex
portului, s-au livrat peste preve
deri importante cantități de pro
duse. La întreprinderea de gea
muri, spre exemplu, prin asimila
rea noii instalații de producere a 
geamului nereflectorizant, s-au rea
lizat și livrat suplimentar partene
rilor externi 6 000 mp de geam și 
4 000 mp de oglinzi cu caracteristici 
calitative superioare. La întreprin
derea de tîmplărie metalică, numai 
în această săptămînă s-au expediat 
noi cantități de produse din co
menzile aferente lunii martie.

SUCEAVA : Soluții tehnice 
eficiente

Asigurarea economiei naționale 
cu cantități suplimentare de ma
terii prime minerale constituie 
obiectivul principal al lucrătorilor 
de la Combinatul minier din Gura 
Humorului. în acest scop, un grup

PREZENTAREA DE CONDOLEANȚE LA AMBASADA SUEDIEI
în legătură cu încetarea din viață 

a primului ministru al Suediei, Olof 
Palme, la ambasada acestei țări la 
București a avut loc, marți, prezen
tarea de condoleanțe.

Din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a Consiliului de 
Stat, a guvernului și a Consiliului 
National al F.D.U.S. au fost transmi
se sincere condoleanțe pentru această 
grea pierdere. Au fost exprimate, 
de asemenea, sentimente de adîncă 
compasiune familiei fostului premier 
Olof Palme.

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea in economie
20,35 Cu tot ce am aparțin acestui pă- 

mînt. Emisiune de versuri și cîn- 
tece (color)

20,45 Tribuna TV. Partidul Comunist 
Român — glndire novatoare, ac
țiune revoluționară • Proprieta

INFORMAȚII SPORTIVE

Succes echipei de fotbal Steaua!
AZI, IN „CUPA CAMPIONILOR", STEAUA INTILNEȘTE PE KUUSYSI LAHTI

Astăzi, de la ora 15, campioana 
României, Steaua București, întîl- 
nește pe Kuusysi Lahti, în sferturile 
de finală ale „C.C.E.". Amatorii de 
fotbal de la noi din țară așteaptă 
cu un mare interes evoluția jucăto
rilor echipei campioane a României 
și îi doresc Stelei deplin succes, o 
nouă afirmare a fotbalului româ
nesc în fazele finale ale prestigioa
sei competiții europene. Amatorii 
de fotbal știu că adversara echipei 
române este tenace, robustă pe pla
nul fizic și deosebit de îndrăzneață, 
o dată ce a izbutit în turul precedent 
performanța de a elimina pe însăși 
campioana U.R.S.S. Ei știu însă că 
Steaua, echipa lor favorită, s-a 
transformat astăzi intr-o formație 
de valoare tehnico-tactică, omo
genă și, totodată, foarte puter
nică sufletește, care nutrește o 
nestăvilită ambiție de a se impune 
în fotbalul european. Stoica, Boloni, 
Bărbulescu, Iovan, Pițurcă și colegii 
lor au atins azi un nivel valoros, 
practică un fotbal combinativ, 
rapid și spectaculos, atribute care-i 
pot da cîștig de cauză în orice îm
prejurare. Prin valoare și voință 
patriotică înflăcărată. Steaua poate 
învinge ! Așa cum am văzut, terenul 
de joc, deși cam moale, se prezintă 
în condiții bune, ceea ce va înlesni 
acțiunile fulgerătoare ale formației

• Contrabandiștii din Santa Lucia : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
• Pilot de formula 1: LIRA (31 71 71)
— 15; 17; 19, COSMOS (27 54 95) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Clinele : FLOREASCA (33 29 71) — 
11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Toată lumea este a mea : FLA
CĂRA (20 33 40) — 14,30; 17,30.
• Avertismentul : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 18. 

teatre

de specialiști a reușit să adapteze 
fluxul tehnologic de la uzina de 
preparare din Fundul Moldovei 
pentru minereul greu preparabil 
de Ia Mestecăniș. Se asigură ast
fel obținerea unui spor important 
de pirită și cupru. La această rea
lizare se adaugă începerea, cu 3 
luni mai devreme, a lucrărilor de 
exploatare a minereului la noua 
mină de baritină Holdița, aici spe
cialiștii fiind preocupați de găsi
rea celor mai economicoase soluții 
de transport al minereului pînă la 
uzina de flotație de la Tarnița.

GALAȚI : Intensă activitate 
portuară

în portul mineralier Galați, care 
servește Combinatul siderurgic din 
localitate, s-a desfășurat de la în
ceputul anului și pînă acum o ac
tivitate rodnică, bine organizată, 
întregul colectiv de muncă a ac
ționat energic, reușind să reducă 
substanțial durata de operare a 
navelor maritime, a barjelor și 
șlepurilor fluviale, care aduc mate
rii prime pentru combinatul side
rurgic și care transportă pentru 
export produse realizate aici. Efor
turile depuse de la începutul anu
lui și pînă acum s-au concretizat 
în depășirea sarcinilor de plan la 
zi cu 400 000 tone mărfuri manipu
late, reducîndu-se totodată timpul 
de staționare sub operațiuni CM 
80 zile/navă.

IALOMIȚA : Locuințe 
pentru oamenii muncii

Lucrătorii din cadrul întreprin
derii de antrepriză construcții-mon- 
taj Ialomița au pus la dispoziția 
oamenilor muncii din Slobozia. 
Fetești, Urziceni și Țăndărei noi 
apartamente. în municipiul Slobo
zia, pe bulevardele „Matei Basa- 
rab" și „Ștefan cel Mare" vor fi 
date în curînd în folosință alte 3 
blocuri cu 96 de apartamente, la 
Urziceni 36 apartamente, iar la Fe
tești și Țăndărei încă 65 aparta
mente. De menționat este faptul 
că în noile blocuri ponderea o de
țin apartamentele cu 3 și 4 ca
mere, cu confort sporit, de care vor 
beneficia familiile cu mai multi 
copii.

Condoleanțele au fost prezentate 
de tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Iosif Uglar, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al F.D.U.S., Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere și au semnat în cartea 
de condoleanțe.

(Agerpres)

tea socialistă, temelie a progresu
lui și prosperității

21,05 Film In serial (color). Mexicul in 
flăcări. Premieră TV. Coproducție 
U.R.S.S. — Mexic — Italia. Cu : 
Franco Nero, Ursula Andress, 
Jorge Luque, Blanca Guerra, Era- 
clio Zapada, Roberto Roy, Umber
to Elisondo, Roberto Schlosser, 
Carlos Cardon, Trinldgd Esleva. 
Regia : Serghel Bondarciuk. Epi
sodul 2

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

noastre. Le așteptăm pe acestea, le 
vrem să se desfășoare continuu pe 
timpul meciului de azi, pentru suc
cesul culorilor noastre !

Formația probabilă a campioanei 
României : Ducadam — Iovan, Belo- 
dedici, Bumbescu, Bărbulescu — Ba- 
lint, Boloni, Stoica, Majaru — Radu, 
Pițurcă. Rezerve : Stîngaciu. Wei- 
senbacher, Bălan, PistoL Antrenori : 
Jenei și Iordănescu.

Lotul echipei finlandeze : Korho- 
nen, Makipaa — Hamikamen, Remes, 
Jantti, Pekonen, Annunen, Rinne, 
Tiaianen, Nordman, Hudd, Carrol, 
Vuorio, Puhakainen, Kaivonurmi, 
Vehkakoski. Antrenor : Voutilainen.

Meciul va fi arbitrat de o briga
dă elvețiană — la centru Gaechter. 
Observator U.E.F.A. : iugoslavul Ma- 
rovici.

încă o dată, alături de toți amato
rii de fotbal din țară, să urăm jucă
torilor români succes deplin. Hai 
Steaua !

Valeriu MIRONESCU
★

Dintre celelalte meciuri din „Cupa 
campionilor" remarcăm derbiul 
F.C. Barcelona — Juventus Torino, 
în celelalte partide : Bayern — An- 
derlecht și Aberdeen — I.F.K. Go- 
teborg.

O, ce zile frumoase — 17,30; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : O zi de 
odihnă — 17,30.
• Teatrul Mio (14 70 81) : Fluturi, 
fluturi — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Romanță tlrzie — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Avea două pistoale cu ochi albi și 
negri — 17,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Pădurea — 17,30; (sala
Studio) : Craii de curtea veche — 18.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catlnca fată bătrină — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Gong '86
— 18; (sala victoria, 50 58 65) : Eu vă 
fac să rîdeți — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare
— 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9; Albă ca 
zăpada și cei 7 pitici — 15.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
O fetiță caută un cintec — 15; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Dana și 
Leul — 10; 15.
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : — Miorița — 18,30.

Congresul al XXVII-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Cu privire la direcțiile fundamentale ale dezvoltării 
economice și sociale a U.R.S.S. in perioada 

1986-1990 și pînă în anul 2000
Raport prezentat de președintele Consiliului de Miniștri 

al U.R.S.S., tovarășul Nikolai Rîjkov
Raportul face, la început, bilanțul 

cincinalului precedent, arătîndu-se 
că în această perioadă munca oa
menilor sovietici a adus o contribu
ție importantă la întărirea forței 
economice a țării. Pe această bază 
a sporit bunăstarea poporului, iar 
capacitatea de apărare a patriei s-a 
menținut la nivelul cuvenit. în anii 
cincinalului, venitul național a spo
rit cu 17 la sută, producția indus
trială — cu 20 la sută. Au fost 
date în folosință peste 10 milioane 
apartamente.

Trebuie spus deschis că deși in 
anii cincinalului s-a realizat mult, nu 
am reușit să îndeplinim pe deplin 
sarcinile planului cincinal. Numeroa
se ramuri nu au putut atinge nive
lurile propuse — se arată în raport, 
care relevă că toate acestea nu pu
teau să nu se răsfrîngă asupra re
zultatelor generale ale dezvoltării 
economiei, asupra proporțiilor ei. Ca 
urmare, nu au fost îndeplinite o se
rie de sarcini privind creșterea 
bunăstării, cum sint cele legate de 
veniturile reale, de comerțul cu 
amănuntul.

în capitolul privind accelerarea 
dezvoltării social-economice a țării 
ca sarcină strategică pînă în anul 
2000, relevîndu-se că obiectivul sta
bilit constă în atingerea unui nivel 
calitativ corespunzător al societății 
sovietice, transformarea profundă a 
forțelor ei de producție, perfecțio
narea relațiilor de producție, se 
arată că opțiunea pentru viitorii 
15 ani este determinată în primul 
rînd de amploarea tot mai mare și 
de complexitatea sarcinilor aflate 
în fața tării, a căror soluționare 
depășește cadrul unui cincinal sau 
două. în același timp, este o peri
oadă optimă în care pot fi pe deplin 
folosite cele mai importante reali
zări ale etapei actuale ale revoluției 
tehnico-știlnțifice, ținînd seama de 
prognozele dezvoltării ei. Se are în 
vedere dublarea volumului venitului 
național și al producției industriale. 
Se va proceda la o creștere substan
țială și la transformarea radicală a 
aparatului de producție al tării. Ca 
urmare, în decurs de 15 ani va fi 
creat un potențial economic aproxi
mativ egal celui acumulat în toți 
anii precedenți ai puterii sovietice, 
se va face un mare pas în con
struirea bazei tehnico-materiale a 
comunismului.

Referitor la prioritatea acordată 
rezolvării problemelor sociale în sfe
ra muncii. în raport se arată că in 
primul rînd vor trebui reduse sub
stanțial muncile grele, monotone. Se 
va reduce de peste două ori ponderea 
muncii manuale. Aceasta va permi
te eliberarea din activități de slabă 
calificare și de importanță redusă 
a peste 20 milioane persoane.

în cursul următorilor 15 ani se 
prevede soluționarea radicală a unor 
probleme ale bunăstării materiale și 
dezvoltării spirituale, deosebit de 
importante pentru toate păturile so
cietății. Pînă in anul 2000. se sub
liniază în raport, trebuie rezolvată 
sarcina de mare semnificație socia
lă — fiecărei familii sovietice să i 
se asigure o locuință separată — ca
meră sau apartament individual.

Una din problemele centrale în po
litica economică a partidului este 
aceea a ritmurilor — se arată în 
raport — preconizîndu-se o dinami
că accelerată » venitului național, 
a cărui mărime în această perioadă 
va fi de aproximativ 12 trilioane 
ruble.

Documentul aflat In dezbatere a- 
vansează o abordare principial nouă 
a problemei satisfacerii nevoilor de 
resurse materiale ale economiei — 
se spune în raport. Dacă în anii 
precedent! aceste nevoi erau acope
rite cu precădere pe seama crește
rii producției. în perspectivă se 
trasează sarcina de a satisface 
cerințele crescînde de combustibil, 
energie, materie primă, metal și alte 
materiale în proporție de 75—80 la 
sută prin economii.

O sarcină de importanță cu ade
vărat istorică o constituie înfăptui
rea unei noi restructurări tehnice a 
economiei naționale pe baza cuce
ririlor revoluției tehnico-științifice. 
Este vorba de înnoirea rapidă și 
perfecționarea calitativă a bazei teh
nico-materiale a țării. Deosebit de 
important este ca nivelul înalt al 
acesteia să fie menținut în perma
nență și să corespundă realizărilor 
pe plan mondial.

în continuare, în raport sînt pre
zentate obiectivele principale ale ce
lui de-al 12-lea cincinal, principala 
sarcină a cincinalului constînd în 
creșterea ritmului și eficienței dez
voltării economiei pe baza accele
rării progresului tehnico-științific, a 
redotării tehnice și restructurării 
producției, a folosirii intensive a po
tențialului de producție care s-a 
creat, a perfecționării sistemului de 
conducere, a mecanismului econo
mic, precum și în asigurarea, pe 
această bază, a creșterii continue a 
bunăstării poporului sovietic. Veni
tul național va spori în perioada 
1986—1990 de 1,6 ori.

Pornind de la linia spre dezvolta
rea accelerată — se spune în raport 
— Comitetul Central al P.C.U.S. a 
considerat oportun să se treacă la 
sporirea volumului investițiilor în 
domeniul producției, aceasta atră- 
gind după sine creșterea ponderii 
fondului de acumulare.

în direcțiile fundamentale se pre
vede creșterea productivității muncii 
sociale cu 20—23 la sută, față de 16,5 
la sută, în cincinalul trecut. Pentru 
prima oară, practic întregul spor al 
venitului național, al producției in
dustriale și al altor ramuri ale pro
ducției materiale urmează să se asi
gure pe seama creșterii productivi
tății muncii.

Arătînd că s-a stabilit creșterea 
de aproximativ două ori în decursul 
cincinalului a ponderii producției 
industriale de calitate superioară, 
raportul subliniază că o sarcină ac
tuală o constituie in prezent utili
zarea eficientă a mecanismului eco
nomic.

Unul din capitole se referă la ac
celerarea progresului tehnico-știin
țific ca pîrghie principală a dezvol
tării intensive, menționîndu-se că 
în al 12-lea cincinal se va ex
tinde de 1,5—2 ori folosirea unor 
tehnologii de bază avansate pentru 
fiecare ramură.

O altă direcție o constituie auto
matizarea și mecanizarea producției, 
în medie, pe economia națională ni

velul automatizării va crește de două 
ori. Se prevede ca în industrie să 
se introducă aproximativ 5 000 de 
sisteme automatizate de dirijare a 
proceselor tehnologice.

Referindu-se detaliat la politica 
investițiilor, raportul arată că o 
trăsătură caracteristică a noului 
cincinal o constituie accentul care șe 
va pune pe redotarea tehnică și 
restructurarea producției actuale. 
Ponderea investițiilor alocate în 
acest scop va crește de la 37 la sută 
în 1985 la 50 la sută în 1990.

Politica structurală și de dezvol
tare a complexelor economiei națio
nale constituie un alt capitol al ra
portului. în proiectul Direcțiilor 
fundamentale sînt stabilite temeinic 
sarcinile cele mai importante în do
meniul perfecționării structurii eco
nomiei naționale, dezvoltării ramu
rilor ei, nivelul pe care acestea tre
buie să-1 atingă.

în primul rînd, menționează ra
portul, este vorba de ritmul accele
rat de creștere a producției finale 
— mașini și utilaje, bunuri de con
sum, obiective de construcții finite, 
în perioada 1986—1990, pentru fieca
re rublă de creștere a valorii mate
riei prime si materiale, sporirea 
producției finale va fi de 1,4 ori 
mai mare decît în cincinalul prece
dent. în industrie, acest proces își 
găsește expresia în faptul că ritmul 
creșterii ramurilor prelucrătoare este 
de două ori mai mare decît al ra
murilor furnizoare de combustibil și 
materie primă. O asemenea mutație 
se bizuie în măsură considerabilă pe 
o politică de economisire a resur
selor.

O altă particularitate o constituie 
accelerarea dezvoltării ramurilor me
nite să asigure atingerea de către 
economia națională a celor mai a- 
vansați parametri tehnico-științifici 
mondiali — în domeniul electroener- 
geticii. industriei chimice și petrochi
mice si. în fine, al construcțiilor de 
mașini.

în continuare, în raport sînt expuse 
sarcinile concrete ce revin diferitelor 
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ramuri ale economiei, menționîndu-se 
întărirea continuă a complexului 
energetic și de combustibili. în 
conformitate cu Programul energetic 
al U.R.S.S., se vor înregistra 
mutații importante în structura 
balanței energetice și de combusti
bili. Spre sfîrșitul cincinalului, în în
treaga producție de energie electrică 
ponderea producției centralelor ato- 
moelectrice va crește de aproape 
două ori și va fi de peste 20 la sută.

O direcție importantă a reorgani
zării structurale, precizează raportul, 
o constituie accentuarea orientării 
spre satisfacerea mai deplină a dife
ritelor cerințe crescînde ale poporu
lui sovietic. Aceasta își găsește ilus
trarea în dezvoltarea accelerată a ra
murilor care produc bunuri alimen
tare și nealimentare.

în cincinalul al 12-lea, conlucrarea 
între ramurile care fac parte din 
complexul agroindustrial va deveni 
mai strînsă și măi coordonată, ceea 
ce va contribui la obținerea unor re
zultate superioare. De o dezvoltare 
Însemnată se va bucura agricultura, 
preconizîndu-se ca producția de ce
reale să se cifreze la 250—255 mili
oane tone, iar cea de carne — la 
21 milioane tone.

Referindu-se la perfecționarea sis
temului de conducere și metodelor 
de gospodărire, raportul arată că 
partidul a tras concluziile necesare 
și a trasat o sarcină clară : să se în
făptuiască măsuri importante în ve
derea perfecționării întregului sistem 
de conducere pentru creșterea sub
stanțială a eficienței acestuia, pentru 
orientarea lui spre accelerarea cardi
nală a progresului tehnico-științific, 
spre activizarea multilaterală a fac
torului uman. Esența acestei sarcini 
este ca, pe baza principiului imuabil 
al centralismului democratic, să în
tărim și să perfecționăm conducerea 
planificată centralizată a economiei 
naționale — măreață cucerire și su
perioritate fundamentală a socialis
mului. în același timp, arată rapor
tul, partidul va acționa cu hotărîre 
în vederea extinderii autonomiei 
centralelor și întreprinderilor, spo
rind răspunderea lor pentru rezul
tatele finale, pentru Intensificarea 
dezvoltării economice.

Referindu-se la diferite aspecte ale 
conducerii economiei, raportul arată 
că un loc deosebit de important re
vine intensificării autogestiunii, 
dezvoltării bazelor democratice 
ale conducerii, extinderii participării 
directe a oamenilor muncii la trebu
rile întreprinderii. Fără participarea 
activă și creatoare a colectivelor de 
muncă la elaborarea și îndeplinirea 
planurilor economice și sociale, la 
rezolvarea tuturor problemelor refe
ritoare la viața întreprinderilor nu se 
poate sconta pe eficiența mecanismu
lui economic.

După ce se referă la necesitatea 
perfecționării sistemului organiza
toric, de conducere a ramurilor eco
nomiei și la sarcinile ce revin în acest 
sens unor ministere și altor insti
tuții. în raport se arată : în cel 
de-al 12-lea cincinal ne așteaptă o 
muncă încordată în reconstruirea 
tuturor verigilor mecanismului eco
nomic. în cadrul ei este necesar să 
asigurăm adaptarea organică a struc
turilor și formelor de conducere exis
tente la sarcini calitativ noi, care să 
corespundă contemporaneității. Este 
important ca acest proces să ducă 
la o creștere neabătută a producției, 
la sporirea eficienței ei. Este o ac
țiune plină de răspundere și trebuie 
să se afle in centrul atenției și sub 
un control permanent al organelor 
economice centrale, al ministerelor, 
al organizațiilor de partid. Trebuie 
să ne ocupăm de aceasta permanent, 
cu insistență, neadmițînd formalis
mul, perturbări și dări înapoi în 
fața greutăților ce apar.

Sînt apoi abordate probleme pri
vind elaborarea unui sistem înche
gat de pregătire economică a cadre
lor de muncitori și ingineri, pentru 
ca fiecare, în mod calificat și în 
cunoștință de cauză, să poată apre
cia soluțiile tehnice sub raport eco
nomic. De pe aceste poziții urmea
ză să fie revizuite în mod serios ca
racterul și conținutul tuturor for
melor de învățămînt, inclusiv sis

temul institutelor și facultăților cu 
profil economic-

Este important ca la conducătorii 
noștri să se formeze o gîndire eco
nomică modernă, un înalt profesio
nalism, spirit socialist întreprinză
tor, posibilitatea de a Întrezări 
perspectiva, de a fi educatori și or
ganizatori în colectivele de muncă
— se arată in raport.

"Referitor la relațiile economice 
externe, subliniindu-se necesitatea 
imperioasă a participării la diviziu
nea internațională a muncii, rapor
tul relevă că aceste relații urmează 
să fie concentrate asupra sarcinilor 
prioritare, asupra progresului teh- 
nico-șțiințific, să fie folosite intr-o 
măsură tot mai mare pentru solu
ționarea problemelor sociale.

Relevînd orientarea spre extinde
rea continuă și multilaterală a legă
turilor economice cu țările membre 
ale C.A.E.R., în spiritul hotărîrilor 
Consfătuirii economice la nivel 
înalt, raportul subliniază însem
nătatea valorificării în comun 
a celor mai noi realizări teh
nico-științifice, dezvoltării coope
rării pe scară largă în toate dome
niile economiei naționale și in pri
mul rind în producția de tipuri 
moderne de mașini și utilaje. De pe 
aceste poziții trebuie să se organi
zeze activitatea economică externă 
a organelor noastre centrale de pla
nificare și economice, a ministerelor 
și departamentelor. Firește, multe 
lucruri vor depinde și de îmbunătă
țirea activității organizației colective 
a țărilor socialiste — Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc.

Direcțiile fundamentale prevăd 
intensificarea continuă a relațiilor 
economice și cu alte state socialiste. 
Se va lărgi considerabil schimbul 
de mărfuri cu Republica Populară 
Chineză.

Uniunea Sovietică va continua 
să-și dezvolte colaborarea cu țările 
Asiei, Africii și Americii Latine, 
sprijinirea statelor în curs de dezvol
tare, care au devenit un factor 
important al restructurării relațiilor 
economice internaționale, pe o bază 
echitabilă, democratică — se arată 
în raport — adăugîndu-se: Uniunea 
Sovietică, fidelă politicii coexisten
ței pașnice, se pronunță pentru co
laborarea cu statele capitaliste dez
voltate. Considerăm că în acest do
meniu posibilitățile sînt mari. Aceas
ta se referă practic la toate cate
goriile de relații — comerciale, teh
nico-științifice, financiare și de cre
dit, precum și la altele. în conti
nuare se arată că relațiile econo
mice în lumea contemporană pot fi 
edificate numai pe baza egalității 
în drepturi, pe încredere, pe res
pectarea riguroasă a înțelegerilor 
reciproce.

Raportul prezintă apoi sarcinile 
privind ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor sovietici pe o treaptă ca
litativ nouă, asigurarea îmbunătăți
rii neabătute a condițiilor lor de 
muncă și de viață. O exigență 
imuabilă a acesteia o constituie în
făptuirea deplină a principiului echi
tății sociale, distribuirii socialiste a 
bunurilor vitale.

In continuare se arată că s-a ho- 
tărît sporirea tarifelor și retribuțiilor 
în ramurile producției materiale in 
medie cu 25—30 la sută. Mijloacele 
necesare pentru aceasta trebuie să fie 
realizate în principal de către colec
tivele de muncă pe seama creșterii 
producției. înfăptuirea măsurilor 
preconizate in dbmeniul retribui
rii va permite să se maioreze 
salariul mediu lunar al muncitorilor 
și al funcționarilor la 215—220 ruble 
pînă la sfîrșitul cincinalului. In rit
muri mai accelerate va crește retri
buirea muncii in colhozuri. Va conti
nua dezvoltarea consecventă a fondu
rilor sociale de consum.

O importanță principală în cadrul 
politicii sociale a partidului se acor
dă satisfacerii în condiții cît mai bune 
a cererii solvabile tot mai mari a 
populației. Pe prim plan se află sar
cina îmbunătățirii aprovizionării 
populației cu produse alimentare, în 
special cu produse din came, lactate, 
legume și fructe. Transformări pozi
tive trebuie să aibă Ioc și în consu
mul de mărfuri industriale.* *

Sarcina satisfacerii cererii solvabile
— se arată în raport — capătă o în
semnătate deosebită în condițiile în 
care partidul duce o luptă fără com
promis împotriva beției și alcoolis
mului. Politica de reducere conside
rabilă a producției și vînzării de 
băuturi alcoolice va fi promovată 
neabătut și pe viitor. Aceasta va con
tribui la modificarea structurii consu
mului într-o direcție mai bună.

După ce se referă la prevederile 
privind sporirea comerțului cu amă
nuntul și dezvoltarea sferei servi
ciilor plătite, în raport se arată că 
îmbunătățirea condițiilor de muncă, 
de trai și de viață ale oamenilor so
vietici în cel de-al 12-lea cincinal 
va consolida și mai mult modul so
cialist de viață, în care bunăstarea 
materială se îmbină organic cu ridi
carea nivelului cultural, spiritual, cu 
creșterea multilaterală a activității 
creatoare a oamenilor muncii.

Relevînd, în încheiere, măreția rea
lizărilor trasate de partid, măreția 
sarcinilor care au fost expuse în Ra
portul politic al C.C., prezentat de 
tovarășul Mihail Gorbaciov. și în alte 
documente ale congresului, raportul 
arată :

Acum trebuie să transpunem în 
viață, cu toată hotărîrea, energia și 
perseverența planurile adoptate. 
Acum trebuie ca, bizuindu-ne pe 
creația vie a maselor, pe întrecerea 
socialistă a întregului popor, să des
fășurăm lupta pentru transpunerea 
în practică a sarcinilor trasate. 
Aceste sarcini sînt nobile, ele cores
pund intereselor vitale ale poporului 
nostru, idealurilor și aspirațiilor sale 
pașnice. A le înfăptui înseamnă a 
asigura întărirea în continuare a pu
terii și înflorirea patriei noastre. A le 
înfăptui înseamnă a face mai fru
moasă viața poporului sovietic, a 
fiecărei familii sovietice. A le în
făptui înseamnă a consolida pozițiile 
socialismului și păcii pe Pămînt, a 
apăra planeta de o catastrofă nu
cleară, a menține pacea.

Se poate spune cu convingere că 
oamenii muncii din țara noastră, 
strîns uniți în jurul partidului lor 
leninist, cu conștiința înaltei respon
sabilități și a cerințelor timpului, 
vor face totul pentru îndeplinirea cu 
succes a hotărîrilor istorice ale celui 
de-al XXVII-lea Congres al P.C.U.S.
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Conferința mișcării pentru pace din Austria
VIENA 4 (Agerpres). — în capi

tala Austriei se desfășoară lucră
rile conferinței mișcării pentru 
pace din această țară. Participan- 
ții, reprezentanți al organizațiilor

de militanți din toate 
Austriei, examinează 
luptei pentru pace și destindere, 
ale preîntîmpinării unui război nu
clear și a militarizării Cosmosului.

regiunile 
problemele

Opoziție față de participarea Spaniei la N.A.T.0,
MADRID 4 (Agerpres). — în

tr-un manifest dat publicității în 
legătură cu referendumul de la 12 
martie în problema participării 
Spaniei la N.A.T.O., Comitetul de 
coordonare al organizațiilor anti
războinice spaniole relevă între 
altele : A vota pentru ieșirea Spa
niei din Pactul nord-atlantic în
seamnă a acționa în favoarea pă
cii, a aduce o contribuție la înfăp-

j

tuirea hotărîrii O.N.U. prin care 
anul 1986 a fost declarat An inter
național al păcii. Rămînerea țării 
în N.A.T.O. va duce inevitabil la i 
atragerea ei în unele acțiuni mili- < 
tare ale Statelor Unite. De fapt, 1 
prin amplasarea pe teritoriul na- i 
țional a armelor nucleare Spania ? 
devine o țintă a loviturii de răs- ' 
puns — se arată în document. 1

Știința să fie folosită spre binele omenirii 1
DELHI 4 (Agerpres). — La Delhi 

au început lucrările unui Congres 
t international în problemele tehno- 
J logiei noilor materiale.

Luînd cuvintul la deschiderea 
congresului, președintele Indiei, 
Zail Singh, a chemat pe oamenii 
de știință să-și consacre activita
tea obiectivelor asigurării păcii, să 
militeze cu hotărîre împotriva fo-

*

ț SAN FRANCISCO 4 (Agerpres).
— Senatorul american Alan Cran
ston s-a pronunțat împotriva pla
nurilor Administrației Statelor 
Unite privind experimentarea și 
amplasarea de arme în Cosmos. 
Luînd cuvintul la San Diego, în 
statul California, el a subliniat ne
cesitatea adoptării de măsuri efi
ciente în domeniul armamentelor 
nucleare. „Trebuie să punem capăt 
cursei înarmărilor, care constituie 
o amenințare la adresa existentei 
înseși a omenirii", a spus senato
rul Cranston.
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ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi ciocniri in liban • Re
luarea negocierilor eqiptea- 
no-israeliene privind 
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Tirurile 
de luni 
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BEIRUT 4 (Agerpres). — 
sporadice din cursul nopții 
spre marți s-au transformat 
schimburi puternice de focuri cu ar
tileria si rachete între milițiile creș
tine si musulmane libaneze, peste li
nia de demarcație dintre cele două 
sectoare ale Beirutului. Cel puțin 
nouă persoane au fost ucise in ul
timele 24 de ore în urma bombar
damentelor și ciocnirilor din Beirut.

Pe de altă parte. Nabih Berri. li
derul organizației politico-militare 
șiite Amal, și Walid Joumblatt, pre
ședintele Partidului Socialist Pro
gresist din Liban, au sosit la Da
masc. pentru convorbiri cu oficiali
tățile siriene, privind situația din 
Beirutul de vest și din tară. în ge
neral.
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încheierea sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-sudaneze de cooperare economică și tehnica

LaKHARTUM 4 (Agerpres) 
Khartum s-au încheiat lucrările ce
lei de-a X-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno— 
sudaneze de cooperare economică și 
tehnică. Au fost semnate documen-

tele convenite între cele două părți. 
Delegația română a fost condusă 

de loan Totu, viceprim-ministru al 
guvernului, iar delegația sudaneză 
de Samuel Aru Bol, viceprim-mi
nistru al guvernului.

Convorbiri în problema cipriotă
NICOSIA 4 (Agerpres). — Pre

ședintele Ciprului. Spyros Kyprianou, 
a conferit, la Nicosia, cu Marrack 
Goulding, secretar general adjunct al 
O.N.U., informează agențiile interna
ționale de presă. Au fost examinate, 
cu acest prilej, aspecte referitoare la 
evoluția problemei cipriote in con
textul ultimelor initiative pentru so
lutionarea ei negociată. în legătură

reamintește că săp- 
reprezentanti ai Se-

cu aceasta, se 
tămina trecută 
cretariatului Națiunilor Unite au avut 
convorbiri separate, la Geneva, cu 
delegați ai celor două comunități.

într-o declarație făcută la înche
ierea întîlnirii sale cu președintele 
Kyprianou, secretarul general ad
junct al O.N.U. a apreciat că dis
cuțiile ce au avut loc au fost „extrem 
de utile".

ACTIVITĂȚI ALE DELEGAȚIEI'P. C. R 
LA CONGRESUL P. C. U. S.

xz

losirii realizărilor științei în scopuri 
războinice. El a arătat că popoare
le lumii își leagă de știință speran
țele într-un viitor mai bun. Dato
ria oamenilor de știință o consti
tuie înfăptuirea prin forte unite a 
progresului 
locuitorilor 
imposibilă 
stabilitate.

în toate sferele vieții 
planetei, care 

fără o pace sigură și
este

Impotriva militarizării spațiului cosmic

Participanți niponi la
TOKIO 4 (Agerpres). — Consi

liul pe întreaga Japonie pentru in
terzicerea armei atomice și cu hi
drogen a hotărît ca reprezentanții 
săi să participe la marșul păcii 
care a început in Statele Unite. 
După cum se știe, .participants la 
marș vor străbate, timp de nouă 
luni, teritoriul Statelor Unite de la

I

V

Zeci 
ticipat 
Masri, 
orașului Nablus, din teritoriul de pe 
Malul de Vest al Iordanului, aflat 
sub ocupația Israelului, asasinat de 
o persoană necunoscută.

Pe de altă parte, un palestinian a 
fost ucis și un altul a fost rănit cu 
focuri de armă de către forțele is- 
raeliene în tabăra de refugiati Bala
ta, de lingă Nablus, în timpul unei 
demonstrații de protest organizată 
împotriva 
Masri.

de mii de palestinieni au par
ia funeraliile lui Zafer Al- 
fostul primar palestinian al

asasinării lui Zafer Al-

Datoria externă
statelor în curs

LISABONA 4 (Agerpres). — Zia
rul portughez „Diario" se pronun
ță împotriva militarizării Portuga
liei și a atragerii ei la realizarea . 
programului Inițiativa de apărare ț 
strategică, cunoscut sub numele de i 
„Războiul stelelor". Intr-o perioadă * 
cînd toate forțele progresiste din i 
țările vest-europene militează pen- ’ 
tru reducerea înarmărilor, guvernul ț 
portughez a anunțat hotărîrea de i 
„a lua parte activă" la așa-zisa ‘ 
Inițiativă de apărare strategică. In i 
articolul redactional al ziarului 
sînt puse în evidență pericolele pe ț 
care o asemenea hotărire le repre- i 
zintă. 1

marșul păcii din S.U.A. \ 
vest la est, în încheiere urmînd să i 
fie organizat un mare miting, ce / 
se va desfășura sub lozinca lichi- ț 
dării armelor nucleare. I

Participanții niponi vor lua cu ei ' 
torțe aprinse la flacăra veșnică de i 
la Monumentul victimelor bombar- , 
damentului atomic din Parcul Pă- ) 
cii de la Hiroshima.

<

CAIRO 
rundă de 
liene asupra problemei de frontieră 
Taba, din Sinai, a început marți la 
Cairo.

Cele două părți au convenit să 
recurgă la arbitraj internațional.

4 (Agerpres). — O nouă 
negocieri egipteano-israe-

RIAD 4 (Agerpres). — La Riad s-a 
desfășurat o reuniune ministerială a 
Consiliului de Cooperare al Golfu
lui (C.C.G.), în cadrul căreia au 
fost examinate o serie de aspecte 
ale ultimelor evoluții din regiune și 
din lumea arabă.

La încheierea lucrărilor, miniștrii 
de externe din Arabia Saudită, 
Bahrein, Emiratele Arabe Unite, Ku
weit, Oman și Qatar — țări membre 
ale organizației regionale — au dat 
publicității o declarație în care, în
tre altele, avertizează asupra peri
colelor generate de continuarea con
flictului iraniano-irakian.

1
BRASILIA 4 (Agerpres). — Gu

vernul brazilian a ajuns la un acord 
cu băncile străine creditoare pri
vind renegocierea unei părți din da
toria externă de 105 miliarde dolari 
a tării — transmite agenția Prensa 
Latina. Anunțul a fost primit cu sa
tisfacție de brazilieni. însă, in a- 
celasi timp, cu reținere — notează 
agenția. Se menționează că este 
vorba despre amînarea cu un an a 
termenelor scadente pentru achitarea 
creditelor pe termen scurt, reduce
rea de la 2 la sută la 1.125 la sută 
a taxei de risc (SPREAD), măsură 
luată de băncile străine și în ce 
privește Mexicul, reeșalonarea pe 
șapte ani a 1 100 milioane dolari re
prezentînd sume care trebuiau achi
tate anul trecut și înghețarea pen
tru un an a sumei de 9 miliarde do
lari scadente la finele acestui an.

„Marea victorie" pentru negociato
rii brazilieni — scăderea taxei de 
risc. — în realitate este insignifian
tă. relatează agenția, precizînd că 
este vorba de o economisire a apro
ximativ 170 milioane dolari destinați 
plătii unor dobînzi. cînd Brazilia tre
buie să plătească, de fapt, in me
die. în fiecare lună, peste un miliard 
de dolari numai pentru dobînzi.

o grea povară pentru economiile 
de dezvoltare

rile reuniunii „Grupului celor 24", 
precedate de o ședință de lucru cu 
ușile închise a Comitetului directo
rial al grupului, chemată să defini
tiveze punctele înscrise pe agendă. 
Participanții — reprezentînd state în 
curs de dezvoltare din diferite re
giuni ale lumii — au hotărît ca dez
baterile să se concentreze asupra 
problemelor privind solutionarea da
toriei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare și transferul de tehnologie 
către ele.

Totodată, se va urmări realizarea 
unui consens general privind poziția 
statelor în curs de dezvoltare în ca
drul viitoarei reuniuni a Fondului 
Monetar Internațional (F.M.I.), din 
aprilie de la Washington, pe tema 
restructurării sistemului monetar in
ternational.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — M. 
Corut și M. Chebeleu transmit : To
varășul Constantin Dăscălescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, s-a întîlnit cu tovarășul 
Bajardo Arce Castannio, membru al 
conducerii naționale a Frontului 
Sandinist de Eliberare Națională din 
Nicaragua, conducătorul delegației 
Frontului Sandinist. de Eliberare Na
țională din Nicaragua la Congresul 
al XXVII-lea al P.C.U.S.

Cu acest prilej, tovarășului 
.Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. i-au fost transmise din partea 
tovarășului Daniel Ortega Saavedra, 
președintele Frontului Sandinist de 
Eliberare Națională, șeful statului 
Nicaragua, un cald mesaj de priete
nie si cele mai bune urări de noi 
succese în activitatea pe care o des
fășoară în fruntea partidului și sta- 

po-
fășoară în fruntea partidului și 
tului. de progres și prosperitate 
porului român.

Mulțumind, primul ministru al 
vernului român a rugat să 
transmită, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășului Da
niel Ortega Saavedra un salut cor
dial împreună cu urarea de a obține 
noi victorii în lupta pentru apărarea 
si consolidarea independentei si su
veranității naționale, pentru întărirea 
tuturor forțelor revoluționare și pro
gresiste din. Nicaragua.

în cadrul întîlnirii au fost abordate 
probleme ale dezvoltării și intensîfi-

gu-
se

BUENOS AIRES 4 
La Buenos Aires s-au

(Agerpres). — 
deschis lucră-

In sprijinul soluționării pe cale politică a situației
din America

TOKIO 4 (Agerpres). — Secretarul 
general al Organizației pentru Coo
perare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.), Jean-Claude Paye, s-a 
pronunțat pentru acțiuni hotărite 
din partea țărilor industrializate pe 
linia reducerii ratelor ridicate ale 
dobinzilor și a stimulării economiei 
mondiale. Cererea în acest sens a 
fost făcută cu prilejul întrevederii 
pe care a avut-o Ia Tokio Cu primul 
ministru nipon, Yasuhiro Nakasone.

în același sens s-a pronunțat și 
șeful guvernului japonez, care a spus 
că „reducerea dobinzilor este o ac
țiune esențială pentru rezolvarea 
problemei datoriilor externe ale țări
lor în curs de dezvoltare și pentru 
redresarea economiei mondiale".

MOSCOVA 4 (Agerpres). — M. Co- 
ruț și M. Chebeleu transmit : Marți 
au continuat, la Moscova, lucrările 
celui de-al XXVII-lea Congres al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice.

în marea sală a Palatului Congre
selor din Kremlin se aflau membrii 
delegației Partidului Comunist Ro
mân, alături de delegațiile străine 
de .partid invitate la lucrările foru
mului comuniștilor sovietici.

în cadrul dezbaterilor asupra ra
portului cu privire Ia Direcțiile prin
cipale ale dezvoltării economice și 
sociale a U.R.S.S. în perioada 1986— 
1990 și pînă în anul 2000, prezentat 
congresului de N.I. Rîjkov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., au luat cuvintul dele
gați reprezentînd întreprinderi și 
obiective economice, șantiere, col-

cărli colaborării economice și politice 
dintre cele două țări, dintre P.C.R. șî 
Frontul Sandinist de Eliberare Na
țională.

★
Tovarășul Constantin Dăscălescu 

s-a întîlnit cu J. B. Lingani, membru 
al Consiliului Național al Revoluției 
din Burkina Faso, conducătorul dele
gației consiliului, care participă la 
Congresul al XXVII-lea al P.C.U.S.

Din partea tovarășului Thomas 
Sankara, președintele Consiliului Na
țional al Revoluției din Burkina 
Faso, șeful statului, a fost trans
mis, cu acest prilej, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. un cald mesaj de salut, împreună 
cu sincere urări de noi succese in 
activitatea-pe care o desfășoară spre 
binele poporului român, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

Primul ministru al guvernului ro
mân a mulțumit și a rugat să se 
transmită, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășului Tho
mas Sankara un călduros mesaj de 
salut și cele mai bune urări de sănă
tate si succes, precum și de progres 
si prosperitate pentru poporul aces
tei țări prietene.

în cadrul schimbului de păreri au 
fost relevate posibilitățile de dezvol
tare a colaborării reciproc avantajoa
se dintre România și Burkina Faso.

★
Membrii delegației P.C.R. au făcut, 

de asemenea, o vizită la colhozul 
„V.I. Lenin" din regiunea Moscova.

hozuri și sovhozuri, din unități de 
cercetare științifică și laboratoare, 
instituții de cultură din diferite re
giuni ale Uniunii Sovietice. De la 
tribuna congresului, vorbitorii au ex
primat, în numele comuniștilor și co
lectivelor de oameni ai muncii pe 
care ii reprezintă, aprobarea și spri
jinul față de noua linie strategică 
de dezvoltare economică, elaborată 
de P.C.U.S., hotărirea de a-și aduce 
contribuția activă la accelerarea 
dezvoltării economice, promovarea 
susținută a progresului tehnico-ști- 
ințific în toate sferele vieții social- 
economice, la creșterea productivită
ții muncii și înfăptuirea programe
lor sociale ale partidului și statului 
sovietic.

Congresul al XXVII-lea al P.C.U.S. 
a fost salutat de conducători ai 
unor delegații străine.

Lucrările congresului continuă.

„Apartheidul — o realitate sinistra"
• Declarația Partidului Federal-Progresist din R.S.A. • Peste 

și răniți în 1985
arătat că 763 de persoane au fost 
ucise anul trecut, în R.S.A., în timp 
ce 2 571 de persoane au fost rănite 
— informează agențiile internațio
nale de presă. Majoritatea zdrobi
toare a celor uciși sînt negri — 
bărbați, femei, copii — care au luat 
parte la diverse manifestații împo
triva politicii rasiste promovate de 
regimul de represiune de la Pre
toria.

Tot din domeniul statisticilor pri
vind victimele climatului de violen
tă din R.S.A., agenția Reuter relevă 
că din cele 763 de persoane asasi
nate, 201 erau tineri de vîrstă șco
lară. Numărul celor arestați în a- 
ceeasi perioadă se ridică la 4 806. 
Ei au foșt reținuți de organele de 
represiune fie în timpul demonstra
țiilor antiapartheid, fie ca urmare a 
nerespectării legilor și normelor a- 
buzive în vigoare în R.S.A., între 
care starea de urgență.

3 000 de morți
PRETORIA 4 (Agerpres). — în 

R.S.A. a fost dată publicității decla
rația Partidului Federal-Progresist, 
formațiune politică de opoziție, care 
califică politica de apartheid drept 
„o realitate sinistră" in Africa de 
Sud. Se subliniază că segregația 
structurilor politice ale țării, a sis
temului de învățămînt, a vieții de 
toate zilele a populației este o rea
litate care nu poate fi ignorată. De 
aceea, relevă documentul, declara
țiile președintelui Botha, potrivit 
cărora apartheidul a fost lichidat, nu 
corespund realităților. Se relevă că 
este necesar să se instituie un dia
log politic în țară care să permifă 
populației africane majoritare să ia 
parte la convorbiri asupra viitoru
lui Africii de Sud.

De altfel, noi și noi fapte vin să 
confirme zilnic esența agresivă a 
apartheidului. Luînd cuvintul în 
„parlamentul" de la Pretoria, unul 
dintre miniștrii guvernului rasist a

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
într-un interviu radiodifuzat, con
gresmanul american David Bonior 
a cerut guvernului .-american să în
ceteze sprijinul pe care îl acordă 
forțelor antisandiniste nicaraguane 
și să sprijine opțiunea soluționării 
pașnice a problemelor din America 
Centrală. El a subliniat că efortu
rile depuse în această direcție de 
o serie de țări din America Cen
trală și de Sud, între care și Ni
caragua, reprezintă un program în 
favoarea păcii, și 
Dar acest program 
doar dacă Statele 
sprijinului față de 
trarevoluționare.

nu a războiului, 
poate fi realizat 
Unite pun capăt 
elementele con-

BRASILIA 4 (Agerpres). — în
tr-o declarație făcută la Rio de Ja
neiro, ministrul nicaraguan de in
terne. Tomas Borge, a menționat că 
forțele contrarevoluționare antisan
diniste âu fost practic înfrînte. dar 
o sporire a ajutorului S.U.A. pentru 
ele le-ar oferi „un stimulent moral" 
care va conduce la noi pierderi de 
vieți omenești — transmite agen
ția A.P.

El s-a pronunțat, totodată, pentru 
participarea Braziliei la Comisia pre
conizată de „Grupul de la Contado- 
ra“ pentru a sprijini eforturile de 
reglementare a disputei de frontieră 
dintre Nicaragua și Costa Rica.

Agențiile de presa
e scurt

Stare de tensiune la Belfast
LONDRA 4 (Agerpres). — întrea

ga activitate economică și socială din 
Irlanda de Nord a fost practic para
lizată luni de greva declanșată de 
grupările politice ale comunității 
protestante prin care acestea își ma
nifestă opoziția față de acordul din
tre guvernele de la Londra și Du
blin privind Ulsterul încheiat în no
iembrie anul trecut. Pe străzile ora
șului Belfast și în alte localități au 
fost ridicate baricade, iar elemente 
extremiste au lansat împotriva cor-

doanelor alcătuite de poliție și mi
litari sticle cu petrol sau au incen
diat autovehicule — relatează agen
țiile Associated Press și France 
Presse. în două cartiere din Belfast 
s-au produs schimburi de focuri în
tre persoane rămase neidentificate 
și poliție.

Au fost arestați aproximativ 40 de 
demonstranți, dar aceste acțiuni ale 
forțelor de ordine nu au putut stă
vili manifestațiile, menționează sur
sele citate.

UN „TRIUNGHI44 AL CONTRADICȚIILOR 1N CONTINUA ACCENTUARE

TRATATIVELE SOVIETO — A- 
MERICANE DE LA GENEVA. 
Martb la- Geneva a avut loc ulti
ma ședință plenară a celei de-a 
patra runde de negocieri sovieto- 
americane cu privire la armele nu
cleare și cosmice. S-a convenit ca 
tratativele să fie continuate, înce- 
pînd cu 8 mai 
agenția T.A.S.S.

voit să-și prezinte 
funcție — transmite

demisia din
agenția I.P.S.

s-au deschis

1986, informează

Benghazi s-au în- 
sesiunii Congresu-

SESIUNE. La 
cheiat lucrările 
lui General Popular al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
informează agenția libiană de presă 
JANA. Dezbaterile au fost consa
crate adoptării principalelor mă
suri privind dezvoltarea economi- 
co-socială a țării in perioada ur
mătoare și direcțiile de acțiune pe 
planul politicii externe.

REUNIUNE. Marți
la Geneva lucrările sesiunii Comi
siei consultative permanente so- 
vieto-americane. Această comisie 
a fost creată pentru a contribui la 
atingerea țelurilor și prevederilor 
Tratatului privind limitarea siste
melor de apărare antirachetă și 
Acordului provizoriu privind unele 
măsuri în domeniul limitării ar
mamentelor ’ strategice ofensive, 
încheiate de U.R.S.S. și S.U.A. la 
26 mai 1972, precum și ale acordu
lui bilateral cit'' privire la măsurile 
în vederea reducerii pericolului de 
izbucnire a 
semnat la 30

O.JI.U. să examineze situația creată 
si să adopte măsuri corespunză
toare.

COMETA HALLEY FILMATA. 
La 4 martie, in timp ce „Vega-T‘ 
s-a aflat la 171 milioane de kilome
tri de Pămînt și la 14 milioane de 
kilometri de cometa Halley, la o 
comandă transmisă de pe Pămint 
au fost conectate aparatele de 
bord ale stafiei interplanetare. 
Timp de o oră și jumătate, came
rele de televiziune au fost dirijate 
spre cometă filmind-o, 
agenția T.A.S.S. „Vega-t 
să se apropie de cometă, 
minimă urmind a fi 
6 martie.

unui război nuclear, 
septembrie 1971.

Generalul Ri Tai Ho.

transmite 
continuă 
distanta 

atinsă la

ALBANIA, 
populația 

cifra de 3

O serie de reuniuni desfășurate 
în ultima vreme, la Bruxelles — 
unde se află sediul Comunității 
Economice Europene (Piața comu
nă) — la Washington și la Tokio, 
avînd drept obiectiv soluționarea di
ferendelor economice dintre Piața 
comună, Statele Unite și Japonia, au 
arătat «ă disputele în cauză, de
parte de a-și găsi rezolvare în urma 
convorbirilor, au căpătat un caracter 
și mai acut. Neînțelegerile privind 
excedentele comerciale japoneze, re
crudescența protecționismului, ca și 
multiplele „războaie comerciale" au 
pus și pun în evidență, tot mai preg
nant, existența unor interese cen
trifuge, antagonice, manifestarea 
unor puternice contradicții in ca
drul „triunghiului" S.U.A. — Japonia 
— Piața comună, principalii prota
goniști ai economiei capitaliste.

Fără îndoială, numeroasele hăr
țuieli, starea de nervozitate și chiar 
încordarea existentă în raporturile 
din cadrul acestui „triunghi" sînt 
reflexul firesc al acerbei lupte pen
tru dobîndirea unor profituri cît mai 
mari, al permanentelor dispute din
tre marile monopoluri pentru asigu
rarea șî menținerea unor piețe de 
desfacere cît mai largi, inclusiv pe 
terenul propriilor parteneri politici.

Neînțelegerile pe una din „latu
rile" acestui triunghi, S.U.A. — Ja
ponia, s-au agravat, în primul rînd 
ca urmare a accentuării deficitului 
înregistrat de S.U.A. in relațiile eco
nomice bilaterale, 
statistici publicate arătau 
cedentul realizat de Japonia pe sea
ma S.U.A. a atins, în 1985, 49,7 mi
liarde dolari, exporturile japoneze 
pe această piață fiind în medie de 
trei ori mai mari decit exporturile 
americane spre arhipelagul nipon. 
Numai în luna ianuarie a acestui 
an, deficitul comercial al S.U.A. 
cu Japonia a atins 5,5 miliarde do
lari. Sufocați in unele sectoare de 
„invazia" produselor „Made in Ja
pan", patronatul și sindicatele ame
ricane presează pe membrii Con
gresului pentru a adopta măsuri de 
retorsiune împotriva pătrunderii în 
forță a produselor și capitalului ni
pon. în prezent, la Capitoliu se află 
în dezbatere nu mai puțin de 300 de 
proiecte de legi vizînd limitarea ac
cesului produselor străine, în primul 
rînd japoneze, pe piața americană 1

Industrii dintre cele mai importan
te — cum este de pildă cea a auto
mobilului, care asigură locuri de 
muncă pentru milioane de persoane

— au serios de suferit din cauza im
porturilor nipone. într-adevăr, expor
turile de automobile japoneze în 
S.U.A., în anul trecut,, au însumat 
19,25 miliarde dolari, cifră ce repre
zintă circa 40 la sută din întregul 
excedent realizat de Japonia în co
merțul cu Statele Unite. Producătorii 
americani de automobile, cit și cei 
din ramurile industriale conexe sînt 
profund nemulțumiți că, în pofida 
unor angajamente de autoreținere 
din partea japonezilor, Volumul des
facerilor de automobile ale acestora 
către S.U.A. a crescut în 1985 cu 15,3 
la sută. O situație similară există 
și în domeniul electronicii.

Unii specialiști apreciază că la 
rădăcina acestei situații se află cos-

atît la Bruxelles, cît și în capitalele 
statelor membre ale C.E.E. Elocven
tă este, în acest sens, accentuarea 
deficitului comercial înregistrat de 
țările comunitare cu Japoriia, deficit 
care a cunoscut in 1985 o creștere 
cu 1,1 miliarde dolari. îngrijorarea 
Pieței comune este și mai explica
bilă dacă se are în vedere faptul 
că japonezii își orientează cu prio
ritate exporturile în țările vest-euro- 
pene (afirmație valabilă și pentru 
S.U.A.) spre sectoarele legate într-o 
măsură apreciabilă de tehnologii de 
vîrf : videocasetofoane, televizoare, 
utilaje de mare tehnicitate, automo
bile ș.a. — toate acestea amenințînd 
serios locurile de muncă din ramu
rile respective ale economiilor vest-

Din actualitatea economică

Astfel, recent, 
că ex-

turile de producție mai reduse ale 
mărfurilor realizate în Japonia, pro
ductivitatea și competitivitatea mai 
ridicată a produselor nipone, pro
movarea de către firmele japoneze a 
unei politici salariale deliberate me
nite să stimuleze pătrunderea pe 
piețele străine. Pe de altă parte, 
în ansamblul lumii capitaliste, Japo
nia a luat locul S.U.A. ca principa
lul exportator de capital. Relevînd 
acest aspect inedit, ziarul „LE 
MONDE" arăta că investițiile japo
neze în străinătate s-au dublat in
tr-un an, fiind estimate, către sfîr- 
șitul lui 1985, la peste 176 miliarde 
dolari. După unele aprecieri, nu ar 
fi exclus ca pînă în anul 1990 va
loarea acestora să depășească 336 
miliarde dolari. Chiar in S.U.A. ac
tivează 342 societăți în care mai 
mult de jumătate din capital este 
deținut de mari firme japoneze.

în ciuda frecventelor contacte și 
convorbiri purtate la Washington și 
Tokio — care s-au dovedit infruc
tuoase — acuzațiile reciproce au 
devenit tot mai dure, fapt care l-a 
determinat pe primul ministru ja
ponez Yasuhiro Nakasone să declare 
că va trebui să se acorde „o priori
tate deosebită reglementării peri
culoaselor fricțiuni cu S.U.A.".

In multe privințe sînt asemănă
toare și relațiile Pieței comune cu 
Japonia, relații care, în pofida unor 
acorduri încheiate în ultimul timp, 
continuă să provoace nemulțumiri

europene. în fața avalanșei de in
vestiții și produse nipone. Piața co
mună, greu lovită de șomaj, a încer
cat în mai multe rînduri să-i deter
mine pe japonezi să dea dovadă de 
moderație în exporturi și, totodată, 
să ridice o parte din barierele care 
împiedică accesul mai larg al pro
duselor sale în arhipelagul nipon. 
Rezultatele unor asemenea demer
suri nu s-au dovedit rodnice, înce
putul anului consemnînd o recrudes
cență a acuzațiilor și contraacuza- 
țiilor reciproce. încercînd să desci
freze cauzele situației defavorabile 
în care se găsește Piața comună în 
raporturile sale economice cu Ja
ponia, cotidianul francez „LE FIGA
RO" nota că „Europa occidentală, 
datorită intereselor centrifuge, ră- 
mine tradiționalistă și dispersată în
tr-o lume în curs de a fi profund 
restructurată ca urmare a noii divi
ziuni internaționale a muncii, rezul
tată din existența unor noi raporturi 
de forță". în opinia unor specialiști, 
preconizata reformă a Pieței comune 
este destinată tocmai adaptării aces
tei organizații la noile mutații din 
cadrul economiei capitaliste.

în sfîrșit, se manifestă vii dispute 
economice și între Piața comună și 
Statele Unite. în acest capitol se în
scriu și neînțelegerile cunoscute sub 
denumirea de „războiul produselor 
siderurgice". Conflictul americano— 
vest-european în domeniul comer
țului cu produse din oțel a devenit

o constantă a relațiilor bilaterale. 
Deși în 1982 s-a semnat un acord 
în această privință, disputa nu a fost 
rezolvată, fapt demonstrat de insti
tuirea de către S.U.A., la începutul 
acestui an, a unor noi restricții. în 
joc fiind cote anuale însumînd 
600 000 de tone de laminate. La rîn- 
dul său, măsurilor anunțate la 
Washington, Piața comună le-a răs
puns, in semn de represalii, prin in
tenția de a introduce limitări ale 
unor produse chimice provenind din 
Statele Unite. Există în prezent 
peste 30 de litigii comerciale majore 
între cele două părți, a căror solu
ționare se amînă de la o perioadă 
la alta, deosebit de virulente fiind 
cele care privesc desfacerea în 
S.U.A. a unor produse agricole pro
venind din Piața comună.

In ceea ce privește ansamblul ra
porturilor Piața comună — Statele 
Unite — Japonia, unii observatori 
notează cu interes și un alt aspect. 
Este vorba de 
orima oară, 
lor economice 
pășit pe cele _______  ___
Pacificului tinzînd să devină centrul 
de gravitație al vieții economice occi
dentale. Potrivit acelorași observa
tori, citați de presa franceză, o ase
menea tendință nu poate să nu afec
teze pe termen lung relațiile poli
tice ale țărilor din Europa occiden
tală cu Statele Unite.

Raporturile „triunghiului de forță" 
S.U.A. — Japonia — Piața comună 
prezintă, astfel, imaginea unui nod 
de interese eterogene și divergente, 
a unui ghem de contradicții greu de 
depășit. Avînd în vedere că în lu
mea contemporană relațiile econo
mice sînt interdependente, aceste 
dispute occidentale au implicații 
mai largi, afectînd desfășurarea nor
mală a ansamblului schimburilor in
ternaționale. Fără îndoială că, în 
asemenea împrejurări, sînt mai ne
cesare ca oricând convenirea unor în
țelegeri globale în domeniul comer
țului mondial, promovarea unor ra
porturi echitabile, libere de orice fel 
de îngrădiri, restrieții și 
nări, în conformitate cu interesele 
tuturor statelor. Numai astfel de 
schimburi pot contribui la dezvolta
rea și progresul economic al tuturor 
țărilor și popoarelor, la realizarea 
unei colaborări rodnice propice in
staurării și consolidării unui climat 
de pace și înțelegere în lume.

DEMISIE. Sub presiunea mase
lor largi populare haitiene — care 
cer tot mai insistent înlăturarea 
din administrația de stat a tuturor 
celor care au fost apropiați vechiu
lui regim dictatorial duvalierist — 
secretarul Ministerului Informații
lor și Relațiilor Publice din Haiti, 
maiorul Georges Valcin, a fost ne-

PROTEST.
membru al părții nord-coreene în 
Comisia Militară de Armistițiu, a 
trimis Comisiei de Control a Na
țiunilor Unite un mesaj de pro
test adresat Statelor Unite care. în
câlcind acordul de armistițiu, au in
trodus în Coreea de Sud mari efec
tive armate și echipamente militare 
moderne, pentru a desfășura mane
vrele „Team Spirit ’86". Documen
tul cere Comisiei de Control a

POPULAȚIA R.P.S. 
La 27 februarie 1986, 
R.P.S. Albania a atins 
milioane.

MESAJ. Intr-un mesaj adresat 
națiunii cu prilejul Zilei naționa
le, regele Hassan al II-lea al Ma
rocului a evidențiat realizările ob
ținute de poporul marocan in ul
timii 25 de ani in dezvoltarea și 
modernizarea țării.

LA BEIJING a încetat din viață 
cunoscuta scriitoare chineză Ding 
Ling, vicepreședinte al Asociației 
Scriitorilor din China, membru al 
Comitetului Permanent al Comite
tului Național al Conferinței Con
sultative Politice Populare a R.P. 
Chineze. Una dintre operele sale 
traduse în limba română este ro
manul „Răsare soarele deasupra 
riului Sanggan".

faptul că, pentru 
volumul schimburi- 
transpacifice l-a de- 
transatlantice, zona

discrimi-

Ioan T1MOFTE

Gravele implicații ale traficului 
de droguri în S. U. A.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Comisia prezidențială privind crima 
organizată a înaintat președintelui 
Ronald Reagan un raport în care se 
arată că cea mai nocivă activitate, cu 
profunde implicații economice și mai 
ales sociale, a celor ce incalcă legea 
o constituie în S.U.A. traficul de 
droguri, transmite agenția Associa
ted Press. Potrivit datelor comisiei, 
valoarea comerțului ilegal cu narco
tice se ridică anual la aproximativ 
110 miliarde dolari, dintre care o 
bună parte ia calea afacerilor „lega
le" prin intermediul unor financiari 
sau bănci.

In raport se cere președintelui să 
considere această problemă 
„prioritate națională" și să 
adoptarea de către agențiile 
specializate a unor măsuri 
și mai ferme pentru a stăvili valul 
consumului de stupefiante, inclusiv 
efectuarea unui control prin sondaj 
la locurile de muncă.

drept o 
dispună 
federale 
urgente

După explozia 
navetei „Challenger"

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
La centrul spațial de la Houston, 
Texas, a avut loc o conferință de 
presă, Ia care au luat parte, pentru 
prima oară de la explozia navetei 
„Challenger", reprezentanți ai astro- 
nautilor americani ce urmează pro
gramele de pregătire ale N.A.S.A. — 
relatează agenția Associated Press..

Astronautul John Engle a apreciat 
că se impun unele schimbări în pro
cesul de luare a deciziilor privind 
lansările. El a opinat că în luarea 
hotărîrilor ar fi necesară și consulta
rea astronauților, adăugind că se im
pune, de asemenea, abordarea mai 
atentă a problemei creării unui sis
tem care să permită salvarea echi
pajului în caz de accident. Printre 
propunerile avansate se află con
struirea unei capsule care să rămină 
intactă sau a unor scaune ejectabile 
individuale asemănătoare cu cele de 
pe avioanele militare de mare vi
teză.

Efectele recesiunii asupra „lumii a treia”
Dezvăluirile semnificative ale unui raport 
al Organizației Internaționale a Muncii

Recesiunea a provocat o serie de 
probleme in țările industriale, dar a 
dat lovituri și mai mari țărilor în 
curs de dezvoltare. Repercusiunile 
diferă de la regiune Ia regiune, pre
cum și de la țară la țară, însă există 
similitudini, relevă un raport al Or
ganizației Internaționale a Muncii 
(O.I.M.), publicat în Buletinul de 
presă al acestei organizații.

Documentul subliniază că Africa 
a fost cea mai afectată. Prăbușirea 
prețurilor la produsele exportate 
împreună cu sporirea prețurilor la 
produsele de import au ruinat 
practic balanța de plăti a țărilor 
africane.

Datoria externă record de 170 mi
liarde de dolari a țărilor africane 
neproducătoare de petrol necesită un 
serviciu al datoriei egal cu peste 20 
la șută din veniturile de pe urma 
exporturilor la nivelul întregului 
continent. Producția industrială și 
cea agricolă s-au redus în ultimii 
ani, in timp ce creșterea pro
dusului național brut a scăzut 
sub zero. Șomajul a luat propor
ții. Restricțiile la importurile de 
mijloace de producție ca urmare a 
deficitelor balanțelor de plăți au dus 
la o reducere alarmantă a locurilor 
de muncă in țări ca Togo, Coasta de 
Fildeș și Zimbabwe. Condițiile de 
viață ale salariaților cu retribuții 
minime au devenit precare. Situația 
este și mai dificilă la sate.

America Latină este și ea prinsă 
în cleștele reducerii veniturilor de 
pe urma exporturilor și majoră
rii preturilor produselor de im
port. Bizuirea în mare mă
sură pe capitalul străin pentru fi
nanțarea dezvoltării a făcut ca ma
joritatea țărilor din această regiune 
să fie extrem de vulnerabile la pre
siunile financiare actuale. Datoriile 
lor au atins cifra astronomică de 360 
miliarde de dolari, ceea ce înseamnă, 
anual, aproape 40 miliarde de dolari 
pentru rambursare Și plata dobinzi
lor.

Dinamismul care a caracterizat 
începutul anilor ’70 a dispărut în

anii ’80. Creșterea produsului intern 
brut a coborît sub zero in majorita
tea țărilor regiunii, la fel ca și creș
terea venitului pe locuitor. Acesta 
este cazul Boliviei, Republicii Do
minicane, Mexicului, Perului și Ve- 
nezuelei.

Milioane de muncitori din țările 
Americii Latine au cunoscut redu
ceri ale salariului real. Șomajul a 
atins in medie 10,2 la sută, în com
parație cu nivelul tradițional de 
aproape 6 la sută.

Țările din Asia dependente de ex
portul unei game reduse de produse 
au resimțit, de 
presiune. Scăderea 
produse a fost 
unele cazuri incit 
compensată prin 
oarecare măsură a volumului 
porturilor. în această situație sint 
Bangladesh, Sri Lanka, Indonezia și 
Filipine.

însă, în general, șocul recesiunii a 
fost mai slab în Asia decit cel re
simțit de țările din Africa și Ame
rica Latină. Totuși, în întreaga lume 
a treia ia amploare un fenomen 
deosebit de alarmant : în timp ce 
sint adoptate măsuri draconice pen
tru restabilirea balanței de plăți, re
ducerea deficitelor bugetare și ate
nuarea inflației, există tendința de a 
lăsa de-o parte sau 
plet la obiectivele 
socială.

Sistemul monetar 
ternațional nu a fost capabil să reac
ționeze in mod adecvat la criza din 
țările industriale și, in consecință, a 
provocat greutăți multor țări în curs 
de dezvoltare, relevă raportul O.I.M., 
subliniind că este necesară o schim
bare in scopul ajungerii la o dis
tribuire mai echitabilă, ordonată a 
poverilor.

Lăsată să se bizuie pe propriile ei 
mecanisme, lumea a treia nu poate 
opri desfășurarea recesiunii. Este 
necesară o abordare globală, la care 
să participe atit țările industriale, 
cît și cele în curs de dezvoltare — 
încheie raportul O.I.M.

asemenea, această 
prețului la aceste 
atît de mare. în 
ea nu a putut fi 
creșterea într-o 

ex-

a renunța com- 
de dezvoltare

și financiar in-
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