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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe secretarul federal pentru apărarea națională 

a R. S. F. Iugoslavia

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

s-a întîlnit, în cadrul unei ședințe de lucru, 
cu membrii Biroului Comitetului municipal de partid al Capitalei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întîlnit, miercuri după-amiază, în 
cadrul unei ședințe de lucru, la 
Comitetul Central al partidului, cu 
membrii Biroului Comitetului muni
cipal de partid București.

In cadrul ședinței, primul secretar 
al comitetului municipal, tovarășul 
Constantin Olteanu, precum și alți 
membri ai Biroului Comitetului 
municipal București al P.C.R. au ra
portat secretarului general al parti
dului despre activitatea desfășurată 
Si măsurile pe care le-au întreprins 
în vederea înfăptuirii în bune con
diții a sarcinilor de producție ce revin 
unităților industriale ale Capitalei, 
despre modul în care s-au desfășu
rat in acest an lucrările în secto
rul agricol Ilfov, precum si in le
gătură cu felul în care se acționea
ză pentru realizarea obiectivelor de 
investiții, a programelor și planuri
lor de sistematizare, de bună gospo
dărire și dezvoltare edilitară a Ca
pitalei. De asemenea, vorbitorii au 
analizat. în spirit critic și autocritic, 
activitatea desfășurată de organiza
ția de partid a Capitalei în vederea 
mobilizării tuturor oamenilor muncii 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan 
și au prezentat măsurile întreprinse 
pentru ridicarea întregii munci de 
partid la nivelul cerințelor și exi
gențelor deosebite ce se pun în a- 
cest an și în acest cincinal 
în fata organizațiilor de partid, 
a tuturor colectivelor de muncă 
din Capitală. Cu acest prilej 
au fost relevate o serie de rezultate 
bune obținute în industrie si agri
cultură. în celelalte domenii ale ac
tivității economice si sociale si s-a 
evidențiat hotărîrea cu care comu
niștii. oamenii muncii din Capitală 
acționează pentru lichidarea neîn
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putem construi mai repede, putem construi mai ieftin

Pe întreaga lor durată de reali
zare, investițiile imobilizează apre
ciabile fonduri financiare si mijloa
ce materiale, antrenind. totodată, 
importante resurse umage. Intere
sele generale ale societății au desi
gur în vedere ca. de la început, 
acest efort financiar, material si 
uman să fie dimensionat la strictul 
necesar, iar apoi, după intrarea în 
funcțiune a noilor capacități de pro
ducție. să dea rezultate maxime.

Comensurarea cheltuielilor efec
tuate cu rezultatele economice 
obținute reprezihtă intr-o viziune 
simplificatoare, dar sugestivă, esența 
eficienței în investiții. Subiect despre 
care se vorbește cu insistență și 
absolut intemeiat, creșterea continuă 
și accelerată a eficienței în acest 
domeniu fiind unul din obiectivele 
centrale, de cea mai mare actuali
tate. ale întregii noastre activități 
economice., subliniat cu stăruință, 
în repetate rînduri, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Orientările și sarcinile formulate 
în această privință de secretarul 
general al partidului izvorăsc dintr-o 
profundă rațiune. Ritmurile medii 
anuale de creștere a volumului de 
investiții in țara noastră se situează 
printre cele mai înalte ritmuri din 
economia mondială contemporană. în 
plus, dacă și în actualul cincinal in
vestițiile își mențin rolul de pîrghie 
principală de dezvoltare economico- 
socială a țării, ele au devenit tot
odată și un mijloc esențial de mo
dernizare a structurilor economiei 
naționale, de accentuare a laturilor 
sale intensive.

Iată de ce. conceptul de eficientă 
în investiții este o noțiune în 
„mișcare“, excluzînd orice inter

Cînd discutăm despre dezvolta
re și resursele ei. gindul ne duce 
îndeobște la dotările tehnice, cali
ficarea personalului uman, bogății 
naturale, uitind, uneori, tocmai 
ceea ce leagă toate acestea intr-un 
tot unitar și le dă viață — condu
cerea muncii. Dintotdeauna, modul 
cum a fost condusă o activitate 
economică a jucat un rol hotăritor 
în progresul acesteia. „A scoate 
bani din piatră seacă" — cunos
cuta vorbă din popor care surprin
de și elogiază spiritul de inventi
vitate — exprimă poate cea mai 
importantă calitate a acestei acti
vități : a adăuga valoare unui 
lucru care, la prima vedere, 
nu semnifică mai nimic, a com
bina intr-un fel specific con
dițiile, chiar modeste, de care dis
pui la un moment dat, incit să re
zulte ceva calitativ deosebit. Putem
descifra în orice proces economic, 
pe de o parte, sursele umane și 
materiale necesare desfășurării 
sale, iar, pe de alta, conducerea, 
chemată să pună „la lucru" aceste 
resurse, să le valorifice ; și nu e ni
mic exagerat în a sublinia că apor
tul conducerii propriu-zise la creș
terea eficienței de ansamblu a acti
vității poate fi egal cu cel al re
surselor de care am amintit. Iată
marea importanță a conducerii. 

Firește, vorbind despre condu
economico-sociale,cerea activității

târziată a unor neajunsuri care mai 
persistă în unele sectoare, pentru ri
dicarea întregii activități la un nivel 
superior de calitate si eficientă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că. pe ansamblu. Capitala a 
obtinut o serie de rezultate bune 
care insă, printr-o organizare supe
rioară a muncii, puteau fi si mai 
bune, la nivelul mijloacelor moder
ne. al puternicei baze tehnico-mate- 
riale de care dispune municipiul. 
Secretarul general al partidului a 
subliniat necesitatea de a se acționa 
cu mai multă fermitate pentru apli
carea programelor de organizare și 
modernizare a întreprinderilor, de ri
dicare a nivelului tehnic si calitativ 
al produselor, arătînd că este nece
sar să fie larg mobilizate. în acest 
scop, toate forțele tehnice si științi
fice din întreprinderi, din institu
țiile de cercetare și învățămînt ale 
Capitalei. S-a subliniat că trebuie 
luate măsuri hotărite pentru folo
sirea mai bună a capacităților de 
producție existente în Capitală, pen
tru buna organizare si repartizare a 
forțelor pe cele trei schimburi de 
producție, pentru întărirea spiritului 
de răspundere și disciplină la fie
care loc de muncă. în flecare uni
tate de producție.

în mod deosebit, secretarul gene
ral al partidului a accentuat nece
sitatea de a se lua toate măsurile 
pentru realizarea în întregime si în 
cele mai bune condiții de calitate 
a producției destinate exportului — 
aceasta constituind un obiectiv de 
cea mai mare însemnătate, care tre
buie să se afle. în permanentă, ne 
primul plan al preocupărilor comi
tetului municipal de partid, al sec
toarelor de partid, al tuturor orga

pretare statică. în permanență, 
practica economică, viața în ultimă 
instanță îi relevă „fațete" noi, 
care ii amplifică sfera de cuprindere 
și îi îmbogățesc semnificația. 
Realizarea oricărui obiectiv de 
investiții are loc în cadrul di
recțiilor generale de dezvolta
re a economiei naționale, deci 
eficiența sa nu poate fi aprecia
tă izolat, independent de eficienta 
înregistrată pe ansamblul acesteia.

EXIGENTE ÎN ACTIVITATEA DE PROIECTARE (i)
Dacă, de pildă, producția realizată pe 
o nouă capacitate industrială va fi 
excedentară în raport cu necesitățile 
beneficiarilor interni si ale pieței ex
terne. atunci, in mod automat, vor fi 
întîmpinate greutăți in desfacerea ei, 
greutăți care vor greva asupra obți
nerii beneficiilor plani ficatg, De ase
menea. un produs, chiar de calitate 
superioară, nu poate fi considerat 
competitiv atita vreme cît costurile 
sale de fahricatie nu se încadrează 
în limitele prevăzute. Se impune, 
așadar, să asociem criteriilor „tradi
ționale" de eficientă altele noi. su
plimentare. legate de finalitatea 
obiectivului construit, de valorifi
carea superioară a resurselor mate
riale. de obținerea unor produse de 
înalt nivel calitativ. realizate cu 
consumuri reduse si în condiții de 
rentabilitate ridicată, solicitate si 
competitive pe piața externă.

In concluzie, o investiție este efi-

se cuvin relevate deosebirile de 
fond existente între conducerea 
activității economice în orinduirea 
socialistă și cea capitalistă, deose
biri ce provin din tipul de relații 
sociale calitativ deosebite, din na
tura proprietății etc. în acest sens.

Conducerea 
activității economice 
și „strategia înnoirii"

opera teoretică a secretarului ge
neral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conține o serie 
de teze, principii și cerințe care 
«jefinesc liniamentele de bază ale 
științei conducerii societății noas
tre socialiste, valorile ei îndrumă
toare. In cele ce urmează ne pro
punem să relevăm citeva din exi
gențele comune ce decurg din im
pactul revoluției științifico-tehnice 
asupra conducerii activității eco- 

nelor si organizațiilor de partid si 
de stat din Capitală.

A fost subliniată însemnătatea in
tensificării muncii politico-educa
tive. a întregii activități de partid 
in direcția mobilizării comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea prevederilor planului, 
reducerea consumurilor energetice, de 
materii prime și materiale, creșterea 
productivității muncii și a calității 
produselor, realizarea unei eficiente 
economice superioare în toate dome
niile de activitate. în acest sens, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a accen
tuat că principalul criteriu de apre
ciere a activității de partid este — 
și trebuie să fie — rezultatele con
crete obținute de fiecare colectiv, de 
fiecare om al muncii în îndeplinirea 
planului, a sarcinilor privind dez
voltarea economico-socială a tării.

Referindu-se la activitatea din 
sectorul agricol Ilfov, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să se ia 
măsuri operative pentru strîngerea 
în cel mai scurt timp și fără pier
deri a recoltei, precum si pentru 
executarea în cele mai bune con
diții a tuturor lucrărilor de care 
depinde obținerea unor producții 
agricole sporite atît în cultura ve
getală, îndeosebi in legumicultura, 
cit și în zootehnie.

In cadrul ședinței. secretarul 
general al partidului, referindu-se la 
problemele privind sistematizarea, 
dezvoltarea edilitară și buna gospo
dărire a municipiului, a cerut comi
tetului municipal de partid, consi
liului popular municipal, comitetelor 
de partid și consiliilor populare ale 
sectoarelor să ia măsuri ferme pen
tru ca aceste importante activități 
să se desfășoare in cele mai bune 

cientă din punct de vedere al eco
nomiei naționale numai dacă parti
cipă într-o măsură cît mai mare la 
obținerea unui spor accentuat de 
venit național. Iar determinarea efi
cientei. in aceste condiții, implică o 
analiză complexă, multicriterială, 
evidențierea riguroasă si . evaluarea 
exactă a tuturor elementelor care 
concură la realizarea ei.

Este de așteptat ca. în continuare, 
sub impactul generat de tendințele 

progresului stiintifico-tehnic contem
poran, parametrii de eficiență în in
vestiții să sporească nu numai nu
meric, ci și ca nivel minim accep
tabil. Mai ales că utilajele si echi
pamentele. chiar și procese tehnolo
gice luate în ansamblu, sint supuse 
unei „demodări" rapide, in special 
in ceea ce privește productivitatea 
muncii, consumurile specifice, cali
tatea produselor, rentabilitatea.

In mod firesc. în acest cadru dina
mic. cu o rată rapidă de schimbări, 
asupra factorilor angajați in proce
sul de realizare a investițiilor se 
exercită o puternică „presiune", re
flectată prin exigente si responsabi
lități în continuă creștere. Conse
cințele nu sint greu de întrevăzut. 
Activitatea lor se complică, deciziile 
optime devin din ce în ce mai di
ficil de luat, dacă stilul de lucru si 
metodele folosite, chiar și anumite 
structuri organizatorice, nu sint 

nomico-sociale, exigențe pe care 
viața le accentuează tot mai 
pregnant, relevindu-le importan
ța, citeva dintre funcțiile despre 
care Marx spunea că „rezultă din 
mișcarea întregului organism pro
ductiv".

In societatea contemporană sînt 
cîțiva factori care amplifică pu
ternic importanta și răspunderile 
conducerii activității economice. 
Primul, și poate cel mai evi
dent, este faptul că au sporit 
mult complexitatea activității eco
nomice, mărimea fondurilor an
gajate. Unul era riscul cînd 
valoarea investiției se ridica la 
citeva zeci de mii de lei și cu 
totul altul cînd aceasta se ridică 

condiții, astfel încît Bucureștiul să 
devină un model de organizare gos
podărească și edilitară, o capitală 
modernă din toate punctele de ve
dere. In acest context, s-a cerut să 
se revadă și să se perfecționeze in 
continuare programele de dezvoltare 
a serviciilor pentru populație atît 
în. Capitală, cît și în localitățile sec
torului agricol Ilfov.

Subliniind că in acest cincinal ca
pitala patriei noastre va cunoaște o 
dezvoltare intensivă, calitativă, real
mente nouă din toate punctele de 
vedere, secretarul general al parti
dului și-a exprimat convingerea că 
puternica organizație de partid a 
municipiului, comuniștii, toți oame
nii muncii, trăgînd concluziile ce se 
impun din activitatea desfășurată 
pină acum, vor acționa cu înaltă 
răspundere, cu spirit revoluționar 
pentru îndeplinirea tuturor sarcini
lor ce Ie revin, pentru sporirea con
tribuției Capitalei la dezvoltarea ge
nerală economico-socială a țării, la 
înfăptuirea Programului partidului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

în numele Biroului Comitetului 
municipal de partid, primul secretar 
al Comitetului de partid al Capita
lei a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri 
și deosebita recunoștință pentru in
dicațiile și orientările date cu acest 
prilej și a asigurat pe secretarul 
general al partidului că organizația 
municipală de partid, consiliul popu
lar municipal, comuniștii, toți oa
menii muncii din Capitală vor face 
totul pentru transpunerea lor în 
viață, pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce le revin din planul 
pe acest an și pe întregul cincinal.

reanalizate rapid, perfecționate sl 
adaptate in mod corespunzător.

Desigur, eficienta nu este si nici 
nu ar putea fi cantonată numai în
tr-o etapă sau alta de realizare a in
vestițiilor. Dimpotrivă, ea este re
zultatul efortului comun și coordo-» 
nat al activității tuturor factorilor 
din acest domeniu. Totuși, fără să 
minimalizeze importanța vreunuia 
dintre ei. specialiștii consideră că 
răspunsul cel mai competent privind 
căile și proporțiile in care poate fi 
sporită eficienta noilor obiective și 
capacități productive depinde in mod 
hotăritor de munca de concepție, de 
activitatea de proiectare, tehnologică 
și de construcții. De ce ?

în primul rînd. pentru că. prin po
ziția lor. proiectantii își formează o 
imagine de ansamblu asupra viitoru
lui obiectiv, stabilind cu ajutorul 
indicatorilor tehnico-economici nive
lul de rentabilitate și eficienta în 
care se va desfășura activitatea pro
ductivă propriu-zisă.

în al doilea rind. pentru că proiec
tele reprezintă, indiscutabil, jaloane
le pe baza cărora sînt angajate im
portante fonduri financiare si mij
loace materiale în activitatea de in
vestiții. Practic, costurile noilor 
obiective depind, într-o măsură ho- 
tărîtoare. de tehnologiile adoptate si 
soluțiile constructive elaborate de 
proiec tanti.

în al treilea rînd. pentru că. și în 
investiții, este mult mai ușor de ob
tinut rezultate economice superioare, 
printr-o muncă de concepție de ca-

Cristian ANTONESCU
(Continuare în pag. a IlI-a)

la miliarde. Din start, ești obligat 
să-ți iei toate măsurile de precau
ție pentru a micșora și, oricum, a 
domina riscul. Există în epoca 
noastră o acută nevoie de soluții, 
de mijloace, de răspunsuri ; o ade
vărată inflație de „ce" și o penu
rie de „cum", un decalaj între „ce" 
și „cum". Lăsăm la o parte faptul 
elementar că fiecare „ce" ar trebui 
rostit în relația lui normală cu 
„cum". Aici este vorba de faptul 
că însăși capacitatea de răspuns, 
comparativ cu posibilitățile tehnice 
de care dispunem, a rămas in 
urmă. Valorificarea cuceririlor re
voluției științifico-tehnice s-a fă
cut cu precădere in domeniul per
fecționării mașinilor, utilajelor, 
tehnologiilor, subestimindu-se po
sibilitățile foarte mari pe care 
această revoluție le oferă și în mo
dernizarea capacității de răspuns. 
Așa se face că societatea contem
porană dispune de o imensă masă 
de mijloace tehnice, științifice, dar 
duce lipsă de strategii riguroase, 
care să ofere într-un peisaj extrem 
de mobil puncte de sprijin și cer
titudini.

Sînt puncte de vedere în litera
tura de specialitate care susțin că 
între deciziile pe care trebuie să

Paul DOBRESCU
(Continuare in pag. a V-a)

Midrcuri după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. comandantul suprem al forțelor 
armațe ale Republicii Socialiste 
România, a primit pe amiral de 
flotă Branko Mamula. secretarul fe
deral pentru apărarea națională a 
R.S.F. Iugoslavia, care, împreună cu 
o delegație militară, efectuează o vi
zită în tara noastră

Oaspetele a arătat că îi revine 
plăcuta misiune de a adresa tovară
șului Nicolae Ceaușescu un cald 
salut prietenesc din partea tovară
șilor Sinan Hasani, președintele Pre
zidiului Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, și Vidoie Jarkovici, 
președintele Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășilor Sinan Hasani si Vidoie 
Jarkovici salutul său călduros și cele 
mai bune ur^ri.

Campania agricolă de vară 
— desfășurată exemplar!

PRIORITĂȚILE ACESTOR ZILE:
• Temperaturile ridicate din ultima peri

oadă impun extinderea ariei secerișului în 
toate zonele unde lanurile de orz s-au copt

• Prin executarea în flux a tuturor lucră
rilor, culturile duble să fie însămînțate în cel 
mult 48 de ore de la strîngerea recoltei

• Efectuarea la timp și de bună calitate a 
prașilelor este esențială pentru menținerea 
umidității în sol și dezvoltarea viguroasă a 
culturilor

• Toate resursele de nutrețuri trebuie 
adunate și depozitate cu maximă operativi
tate, pentru a se crea încă de pe acum stocuri 
cît mai mari de furaje pentru hrana ani
malelor

• Pe toate suprafețele amenajate pentru 
irigații, acolo unde este nevoie de apă, udările 
să continue fără întrerupere, zi și noapte, pen
tru a se asigura creșterea plantelor

IN PAGINA A III-A : Relatări ale cores
pondenților „Scînteii" din județele Con

stanța, Dîmbovița și Teleorman

COMĂNEȘTI : Cărbune peste plan

Minerii din bazinul Comănești 
ÎSi intensifică eforturile centru a 
extrage din adîncuri și livra termo
centralelor din tară cantităti tot 
mai mari de cărbune. Prin utili
zarea mai bună a capacităților de 
producție, creșterea randamentului 
în abataje si mecanizarea trans
portului în subteran, productivita
tea muncii a sporit în perioada 
care a trecut de la începutul anu
lui cu 3 la sută fată de plan, fapt 
ce a creat posibilitatea să se ex
tragă in plus o cantitate de 7000 
tone de cărbune. Tot pentru spo
rirea producției de cărbune. în sec

în cursul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, s-a subliniat că rapor
turile tradiționale de prietenie și co
laborare dintre România și Iugosla
via cunosc o evoluție pozitivă. în 
spiritul înțelegerilor convenite la 
nivel înalt. A fost relevată dorința 
de a se acționa pentru dezvoltarea 
în continuare a relațiilor româno— 
iugoslave, menționindu-se că po
tențialul economic al celor două țări 
vecine și prietene oferă posibilități 
tot mai mari pentru amplificarea 
conlucrării dintre ele. în același timp, 
a fost exprimată convingerea că 
extinderea relațiilor dintre România 
și Iugoslavia este în folosul popoa
relor noastre, al progresului și 
prosperității celor două țări, al 
cauzei generale a păcii și înțele
gerii în Balcani, în Europa și în 
întreaga lume. S-au reliefat, tot
odată, legăturile prietenești dintre 
armatele celor două țări, legături 
care se înscriu în cadrul general al 
bunelor relații româno—iugoslave.

toarele de exploatare Lapoș-Nord, 
Asău și Vermești au fost puse în 
funcțiune noi abataje de mare pro
ductivitate. Alte două panouri 
mari, care vor permite depășirea 
lunară a producției de cărbune cu 
circa 1 500 tone, se află in pre
gătire și vor fi date in curind în 
exploatare. De menționat că acest 
spor de producție a fost obtinut 
în condițiile unei eficiente sporite, 
cheltuielile la mia de lei produc- 
ție-marfă fiind reduse cu 17 lei. 
iar beneficiile planificate depășite 
cu circa 2 milioane lei. (Gheorghe 
Baltă, corespondentul „Scînteii").

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale actualității vie
ții politice mondiale. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat ne
cesitatea de a se acționa cu toate 
forțele pentru oprirea cursului peri
culos al evenimentelor spre confrun
tare și război, de a se face totul 
pentru a se pune capăt cursei înar
mărilor. și în primul rînd a celei 
nucleare, pentru încetarea experien
țelor nucleare, a amplasării pe con
tinentul european a rachetelor cu 
rază medie, pentru reducerea arma
mentelor convenționale și a cheltu
ielilor militare, pentru soluționarea 
problemelor litigioase dintre state 
pe calea tratativelor, pentru relua
rea și consolidarea politicii de des
tindere, înțelegere, colaborare și 
pace pe continentul nostru și în 
întreaga lume.

La primire a participat general 
colonel Vasile Milea, ministrul 
apărării naționale.

A fost de față Milos Melovski, 
ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești.

Ceea ce 
nu se poate 

înlocui
Oare ce putere misterioasă este 

aceea care ne inundă ființa atunci 
cînd sintem acasă, cind o dată cu 
fiecare răsărit de soare ni se oferă 
o lume de ginduri și sentimente 
mereu inedită, dar, în același timp, 
de o veche noblețe, din care, pen
tru fiecare dintre noi, se degajă și 
certitudinea, și tăria de a visa și 
de a implini visurile, și voința 
sublimă de a învinge greutățile și 
liniștea necesară contemplărilor, în
tru regăsirea de noi înșine, și ener
gia de care avem nevoie pentru a 
ne trăi din plin bucuriile, dar și 
pentru a ne împotrivi trecătoarelor 
tristeți ?

De unde vine și ce este acea pu
tere care te face să nu te simți 
singur pe lume, ca trestia bătută 
de vint în pustietățile apelor ?

Avem, desigur, o știe oricine, fie
care dintre noi, viața noastră indi
viduală, concepțiile noastre despre 
lume, drumul nostru, cu urcușurile 
și coborișurile la care este supusă 
ființa umană ; ne împlinim fiecare 
destinul după puterea noastră de a 

ÎNSEMNĂRI

gîndi și de a înfăptui, în raport de 
energiile creatoare de care dispu
nem. Dar vine de dincolo de noi, de 
dincolo de energiile noastre indivi
duale o putere mai mare decît noi, 
care ne Înzecește, ne însutește pu
terile, carg ne redă ființa noastră 
cea adevărată, identitatea, tăria de 
a fi noi înșine, în orice împreju
rări : este puterea poporului din 
care facem parte și a pămintului pe 
care ne-am născut.

O putere de care dispunem zil
nic, ca de un imens tezaur, in care 
se întîlnesc toate forțele adunate 
de zeci și sute de generații ale unui 
neam încercat de istorie și care a 
știut de fiecare dată să iasă victo
rios din încercările acesteia. Un bun 
firesc, simplu și vital, ca apa si 
aerul, bun de a cărui însemnătate 
adevărată ne-am da seama numai 
în nefericitul caz cînd o soartă vi
tregă ne-ar pune in situația de a 
nu-1 mai avea. Fiindcă oriunde am 
fi, în altă parte pe Pămînt, am fi 
singuri între atît de mulți. Cîțiva 
între atîtea milioane, ori zeci dc 
milioane. Numai aici, unde ne-am 
născut, fiind fiecare în parte, sin
tem, în același timp, milioane in
tru olaltă.

Oriunde în lume ființa noastră 
s-ar opri la marginile casei noas
tre, la marginile familiei, ale grupu
lui de cîțiva prieteni, mai mult sau 
mai puțin înțelegători, mai mult 
sau mai puțin capabili să intre în 
rezonanță adîncă și permanen
tă cu ceea ce sintem fieca
re în parte. Numai aici sintem 
tari și cînd credem că sintem slabi, 
sintem mulți și puternici, și. cînd 
ne retragem în singurătatea noas
tră ; putem rezista greutăților vieții 
și credem că aceste greutăți ne co
pleșesc. Numai aici putem simți cu 
adevărat cum o singură bătaie a 
inimii noastre se amplifică instan
taneu, in alte peste douăzeci și două 
de milioane de bătăi de inimă ale 
fraților noștri.

Dar dacă tăria de care vorbeam 
vine aici dintr-un orizont larg ce 
se sprijină pe Dunăre și pe Crișuri.

Petre GHELMEZ
(Continuare în pag. a IV-a)
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^SCRISORI ALE OAMENILOR MUNClP 

ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII - OBIECTIV ESENȚIAL 

AL ACTIVITĂȚII ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
legile |ării, cu principiile 

grijii față de om
Ordine și disciplină in conducerea

activității
Intr-o scrisoare adresată tova

rășului Nicolae Ceaușescu se sem
nalau o seamă de abateri de la 
normele legale în utilizarea mijloa
celor materiale și bănești, cit și a 
forței de muncă la Direcția jude
țeană de poștă și telecomunicații 
Brașov.

Sesizarea a fost verificată de ac
tiviști ai C.C. al P.C.R., ai Curții 
Superioare de Control Financiar și 
Comitetului județean Brașov al 
P.CJl., specialiști de Ia organe 
centrale competente, sub îndru
marea președintelui Curții Superi
oare de Control Financiar și a se
cretarului de resort al Comitetului 
Central — așa cum a indicat secre
tarul general al partidului.

în raportul de cercetare se subli
niază din capul locului că oamenii 
muncii din Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Brașov, sub 
îndrumarea organelor și organiza
țiilor de partid, și-au îndeplinit și 
depășit, an de an, sarcinile de 
plan. Totodată, s-au realizat lu
crări de investiții privind dezvol
tarea telefoniei urbane și interur
bane, asigurînd creșterea număru
lui de abonați telefonici cu 12 000, 
precum și extinderea oficiilor 
P.T.T.R. pentru satisfacerea cerin

Sprijin eficient pentru buna organizare 
a muncii și a producției

Cîțiva oameni ai muncii din sec
ția finisaj de Ia întreprinderea de 
vigonie din Birlad, județul Vaslui, 
au adresat conducerii partidului o 
scrisoare în care arătau că, da
torită unor lipsuri în organizarea 
producției și a muncii, precum și 
încălcării unor prevederi legale, 
planul de producție al secției nu se 
realizează, fapt ce afectează și ve
niturile lor. Autorii scrisorii men
ționau că în timp ce în ultimele 
luni ale anului trecut planul nu a 
fost realizat, energia electrică s-a 
consumat peste prevederi. în ate
lierul de imprimare nu funcționea
ză toate utilajele, din cauza unor 
defecțiuni tehnice etc. Ei afirmau 
că problemele respective ar fi cu
noscute de Ministerul Industriei 
Ușoare, dar nu s-au luat măsuri 
corespunzătoare pentru rezolvarea 
lor.

Secretarul general al partidului a 
Indicat ca scrisoarea să fie dată 
spre soluționare președintelui Con
siliului Central de Control Munci
toresc al Activității Economice și 
Sociale. Colectivul de activiști ai 
Comitetului, Central al P.C.R., ai 
comitetelor municipal și județean 
Vaslui ale P.C.R., specialiștide la 
centrală și minister au constatat că 
in bună măsură afirmațiile din 
scrisoare corespund realității. în
treprinderea, construită cu scopul 
de â valorifica materialele recupe
rabile din sectorul de tricotaje, a 
întîmpinat o seamă de greutăți în 
utilizarea capacităților de producție 
datorită funcționării defectuoase a 
unor utilaje tehnologice din dotare 
(mașini de destrămat construite

0 nouă școală, pe măsura cerințelor
Din satul Plai, aparținînd co

munei Vicovu de Sus, județtil Su
ceava, a sosit o scrisoare adresată 
tovarășului Nicoale Ceaușescu, în 
care^se solicita sprijin pentru ca 
și aici să se construiască o 
școală pentru clasele I—VIII, cea 
existentă in prezent, construită in 
1950 pentru clase I—IV, devenind 
neincăpătoare.

în scrisoare se menționa că cetă
țenii satului, ținînd seama de nece
sitatea de a se asigura copiilor 
„condiții mai bune de învățătură 
și educație1*, au propus să înceapă 
construcția unei școli cu 5 săli de 
clasă. Lucrarea este însă tărăgănată 
pe motiv că nu ar avea aprobare 
de la organele centrale.

Analiza scrisorii a fost efectuată 
la fața locului de activiști ai Comi
tetului Central și ai unor organe 
de stat competente — sub îndru
marea unui secretar al C.C. al

de poștă și telecomunicații
țelor populației. Dar, în urma ve
rificării faptelor sesizate, a rezultat 
că se confirmă unele dintre ele. 
Astfel, în ultimii 3 ani în cadrul 
oficiilor P.T.T.R. și al altor subuni
tăți aparținînd direcției județene 
s-a constatat o creștere a cazuri
lor de păgubire a avutului obștesc, 
în această perioadă conducerea 
unității nu a acționat in suficien
tă măsură pentru exercitarea sis
tematică a controlului ierarhic ad
ministrativ și a controlului finan
ciar preventiv și intern.

Conducerea direcției nu a respec
tat prevederile legale privind li
mitarea posturilor telefonice pro
prii de interior cu acces la 
rețeaua telefonică publică. S-a 
constatat, de asemenea, că nu 
sînt respectate normele depar
tamentale referitoare la aprobarea 
cererilor de instalări de posturi de 
abonat și nu s-a acționat suficient 
pentru folosirea integrală a capa
cităților centralelor telefonice. Ast
fel, în perioada 1983—1985 direc
torul unității județene a aprobat 
la diferite persoane, cu exceptarea 
de la vechime, instalarea a 568 
posturi telefonice la domiciliu, fără 
a informa despre aceasta organul 
colectiv de conducere.

pentru prima dată in țară, războaie 
de țesut vechi, disponibilizate de 
la alte întreprinderi, instalații de 
finisare pentru prelucrarea țesătu
rilor fără conținut de fibre sinte
tice) și neasigurării aburului teh
nologic la parametrii necesari exe
cutării corecte a operațiilor de 
vopsire și finisare. Toate acestea 
au determinat ca principalii indi
catori de plan să nu se îndepli
nească. Potrivit nivelurilor de rea
lizare a producției fizice și celor
lalți indicatori prevăzuți în con
tractul de acord global, retribuția 
personalului din secția finisaj a 
fost diminuată față de nivelul pla
nificat. Cîștigurile personalului 
secției respective au fost influența
te și de faptul că o parte din 
muncitorii fără încărcare corespun
zătoare zcu sarcini de producție au 
refuzat să treacă la noile locuri de 
muncă, unde li s-a propus să fie 
redistribuiți.

în cursul anului 1985 s-au acor
dat- trepte de retribuire pentru o 
parte din muncitorii existenți in 
secție. De asemenea, s-au organizat 
cursuri de perfecționare in care 
sînt cuprinși toți oamenii muncii, 
urmînd ca la încheierea acestora 
să se procedeze în continuare la 
acordarea de noi trepte și gra
dații, în conformitate cu prevede
rile legale.

Pentru îmbunătățirea activității 
întreprinderii, centrala și ministe
rul tutelar au asigurat o structură 
mai favorabilă de sortimente pen
tru anul în curs, ceea ce va duce 
la diminuarea pierderilor. Totoda
tă, cu sprijinul organelor locale, au

P.C.R. și viceprim-ministrulul de 
resort al guvernului — așa cum a 
indicat secretarul general al parti
dului.

In raportul de cercetare se pre
cizează că este necesară și oportu
nă construirea unei școli cu 6 săli 
de clasă și cu dotările corespunză
toare în zona Plai, din comuna 
Vicovu de Sus. Ce a stat la baza 
acestei concluzii ? în nota explica
tivă a raportului se face precizarea 
că Vicovu de Sus are o populație 
de 12 600 locuitori, cu un efectiv 
de peste 2 200 elevi, iar în perspec
tiva anului 1990 se va ajunge la 
peste 2 400 elevi.

Creșterea numerică a efectivelor 
de elevi impune construirea unei 
școli cu 6 săli de clasă în partea de 
nord a localității, in zona de locu
ințe Plai. Noul spațiu de școlari
zare se impune să fie realizat atit

Pe de altă parte, gradul de ocu
pare a rețelei de telecomunicații 
din municipiul Brașov este de nu
mai 88,6 la sută. în același timp, 
datorită în principal blocării apa
ratelor cu monezi deformate sau 
fise contrafăcute, precum și folosi
rii de către unii cetățeni a altor 
sisteme frauduloase, încasările de 
la posturile telefonice publice ur
bane și interurbane în anii 1984— 
1985 au fost mai mici cu 4—6 la 
sută față de echivalentul valoric al 
impulsurilor înregistrate.

Din controlul efectuat au ma) 
rezultat unele deficiențe în orga
nizarea producției și a muncii, in 
modul de încadrare, repartizare și 
utilizare a personalului tehnic-pro- 
ductiv.

Concluziile rezultate din cerce
tarea problemelor sesizate au fost 
dezbătute în ședința comună a co
mitetului de partid și consiliului oa
menilor muncii din cadrul direcției 
județene Brașov. De asemenea, au 
fost discutate la comitetul jude
țean de partid și ministerul de re
sort, stabilindu-se măsuri de îmbu
nătățire a activității și sancționarea 
unui număr de 9 cadre pe linie de 
partid și administrativă.

fost efectuate unele modificări Ia 
conductele de aprovizionare cu 
abur tehnologic de la centrala ter
mică din zonă, fapt ce s-a reflec
tat favorabil în realizarea indica
torilor de plan pe primul trimes
tru a.c.

Pe baza concluziilor desprinse, 
conducerea M.I.U. a constituit un 
colectiv de asistență tehnică. Aces
ta va acționa pentru : crearea con
dițiilor de realizare a parametrilor 
tehnico-economici proiectați in 
cursul trimestrului II și III 1986 ; 
trecerea la casare și înlocuire, în 
etape succesive, a războaielor de 
țesut uzate și care sint integral 
amortizate, asigurarea în acest an 
a mijloacelor de plată pentru achi
ziționarea fondurilor de ace pen
tru mașinile de coasere-tricotare de 
înaltă productivitate ; dotarea ate
lierului de bobinat cu două mașini 
noi în 1986 și una de bobinat in 
1987 ; achiziționarea în trimestrul 
II a.c. a tuturor pieselor necesare 
pentru aducerea în stare de func
ționare la întreaga capacitate a 
agregatelor de cardare ; efectuarea 
modificărilor constructive și fun.c- 
ționale necesare omologării și re
punerii în funcțiune, în trimestrul 
II 1986, a instalațiilor de destrăma
re fabricate în țară : stabilirea de 
soluții tehnice pentru modificarea 
unor instalații de finisare din do
tare, pentru a le face apte prelu
crării țesăturilor ce conțin în ames
tec și fire sintetice etc.

Concluziile controlului au fost 
prezentate în adunarea deschisă a 
oamenilor muncii din secția de 
finisare.

datorită creșterii numărului de co
pii școlari, cît și distanțelor mari 
pe care trebuie să le parcurgă în 
prezent elevii. Se menționează că 
organele locale și județene s-au 
preocupat de asigurarea spațiilor 
de școlarizare necesare în această 
zonă, întocmind documentațiile co
respunzătoare pentru aprobarea in
vestiției de către organele centrale, 
în vederea realizării unei școli cu 
4 săli de clasă. în urma analizei 
efectuate, a rezultat că evoluția de
mografică a localității impune însă 
construirea unei școli cu 6 săli de 
clasă și dotările corespunzătoare.

Fondurile necesare pentru reali
zarea investiției solicitate sînt asi
gurate din contribuția bănească și 
in muncă a cetățenilor comunei, 
constituite potrivit Legii nr. 1/1985.

Neculai ROȘCĂ

Municipiul Tulcea s-a înscris in 
ultimele două decenii cu pași repezi 
in rindul centrelor industriale pu
ternice ale țării. în prezent, in ora
șul de la porțile Deltei Dunării se 
realizează, printre altele, feroaliaje, 
alumină calcinată, utilaje tehnologi
ce, precum și cargouri de mare ca
pacitate. Industria alimentară și 
ușoară, ramuri de tradiție pentru 
această zonă, au continuat de aseme
nea să se dezvolte. Sînt, în cea mai 
mare parte,, unități industriale tine
re, care dispun de o dotare tehnică 
modernă. în, aceste condiții, preocu
parea principală a comitetului mu
nicipal de partid, ,a organizațiilor de 
partid din întreprinderi este aceea 
de a uni și dinamiza eforturile și ca
pacitățile creatoare ale comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan.

— Urmărim nu numai îndeplini
rea pianului la producția fizică — 
ne spune tovarășul Marin Popa, 
secretar al comitetului municipal de 
partid — ci, deopotrivă, realizarea in
dicatorilor calitativi, de eficiență. în 
acest scop, în fiecare unitate indus
trială. comitetele de partid au de
clanșat, încă din primele luni ale 
acestui an, ample consultări cu ca
drele tehnice, cu membrii de partid, 
cu ceilalți oameni ai muncii pentru 
găsirea de noi modalități și aplica
rea de măsuri cuprinzătoare care vi
zează folosirea mai bună a capacită
ților de producție, modernizarea flu
xurilor și proceselor tehnologice, in 
vederea creșterii mai puternice a 
productivității muncii. Toate acestea 
in cadrul acțiunii de perfecționare 
a organizării și modernizare a pro
ducției, inițiate de conducerea parti
dului.

Cum se regăsesc aceste preocupări 
ale organizațiilor de partid în activi
tatea practică a unităților economi
ce ? Iată tema investigației între
prinse in cîteva întreprinderi din 
municipiul Tulcea.

O ACȚIUNE SOLDATĂ CU SUTE 
DE IDEI ȘI PROPUNERI. Pentru 
tinăra întreprindere de construcții 
de nave și utilaj tehnologic, o sarci
nă primordială a planului pe acest 
an este aceea de a asigura creșterea 
productivității muncii cu peste 40 la 
sută. „Numărul mare de nave mari
time și fluviale, precum și de utila
je tehnologice pe care le avem de 
executat în 1986 — subliniază tova
rășul Vasile Stoian, secretar adjunct 
al comitetului de partid — nu poate 
fi realizat decît prin creșterea pu

Hotelul „Geoagiu-Bâi", județul Hunedoara

Unități turistice pentru odihnă și cură balneară
Celor aflati in drumeții sau dor

nici să-și Detreacă un sejur recon
fortant le stau la dispoziție unități 
turistice amplasate in apropierea 
unor stațiuni balneare, la care se 
poate beneficia de cazare, și masă, 
precum si de efectuarea de trata
mente.

Astfel, hotelul „Silagiu" din Bu- 
ziaș. iudetul Timiș, unitate de ca
tegoria I A, dispune de 59 locuri 
de cazare si restaurant. (Telefon : 
963/3 18 32). Stațiunea Buziaș este 
renumită pentru climatul de cim- 
oie cu primăveri timpurii, veri 
călduroase si ierni blinde. La baza 
de tratament există instalații mo
deme pentru diverse proceduri : 
băi calde cu apă minerală carboga- 

ternică a productivității muncii. Spo
rul la acest indicator este deosebit 
de mare dacă îl raportăm la rezul
tatele obținute anul trecut. Am 
examinat împrevnă cu comuniștii, cu 
cadrele tehnice posibilitățile de care 
dispunem. Concluzia la care am 
ajuns este că, numai prin aplicarea 
propunerilor făcute de comuniști in 
adunările generale care au dezbătut 
această problemă, putem asigura o 
creștere a productivității muncii cu 
20 000 lei pe fiecare om al muncii. 
Bineînțeles, depistarea acestor posi
bilități nu s-a făcut peste noapte, 
încă de anul trecut, aproape in fie
care lună, în adunările de partid, 
chiar dacă pe ordinea de zi se aflau 
și alte probleme decit cele de natură 
economică, două întrebări au fost 
mereu adresate comuniștilor : Ce re

Ancheta „Scînteii" în întreprinderi 
din municipiul Tulcea

zerve de creștere a productivității 
muncii cunoașteți la locul dumnea
voastră de muncă ? Cum și cine tre
buie să participe la valorificarea lor? 
S-au adunat astfel sute de idei și 
propuneri deosebit de valoroase. în 
scopul aplicării lor, am inițiat un 
sistem de urmărire operativă a fie
cărei. propuneri, stabilind responsa
bilități concrete în ce privește ana
lizarea și rezolvarea acestora pentru 
fiecare membru al comitetului de 
partid sau din conducerea întreprin
derii, antrenînd la această acțiune și 
principalele cadre tehnice din sec
țiile de producție".

Și eficiența tuturor acestor mă
suri ? — s-ar putea pune in
mod logic întrebarea. în această 
privință aflăm că măsurile între
prinse din inițiativa comitetului de 
partid — și care fac parte integran
tă din programul de modernizare a 
producției elaborat in întreprindere 
— au dus la soluționarea operativă 
a unor probleme tehnice de care de
pinde creșterea substanțială a pro
ductivității muncii. Numai în primele 
luni ale acestui an au fost moder
nizate fluxurile de producție în sec- 
■țiile tubulatură, vopsitorie, construc
ție corp nave mici, iar în prezent 
sint în plin proces de aplicare mă
surile privind mecanizarea transpor
turilor pe fluxul de fabricație a na
velor, extinderea sudurii automate 
Ia debitarea laminatelor și confec

zoasă la cadă, hidroterapie. termo- 
terapie. kinetoterapie etc. Apele 
minerale carbogazoase, feruginoa- 
se. bicarbonate, hipotone sint indi
cate în tratarea unor afecțiuni ale 
aparatului cardiovascular si ale 
sistemului nervos central.

La poalele munților. Zarandului. 
la circa un kilometru de stațiunea 
balneoclimaterică Lipova din .iu
detul Arad, se află hotelul „Lipo
va", unitate de categoria I. cu o 
capacitate de 54 locuri de cazare in 
camere confortabile si un res
taurant cu terasă. (Telefon : 
96076 13 77). Stațiunea, amplasată 
într-o pitorească zonă de coline 
acoperite cu păduri de stejar, cu un 
climat blind, este indicată pentru 

ționarea secțiilor, blocsecțiilor plane. 
Iar ca efect, planul pe cinci luni de 
creștere a productivității muncii' a 
fost depășit cu 1,2 la sută.

CE REZERVE EXISTĂ ? CINE LE 
VALORIFICA ? Și pentru colectivul 
combinatului metalurgic creșterea 
productivității muncii constituie o 
sarcină principală a planului pe acest 
an. ,.în anul 1986 trebuie să realizăm 
cu 17 la sută mai multe feroaliaje 
decît în anul precedent — ne spune 
tovarășul Severin Iriciuc, secretarul 
comitetului de partid. Ca să obți
nem acest spor de producție este ne
voie să creștem productivitatea mun
cii cu aproape 20' la sută față 
de 1985. Spre a găsi soluții de 
înfăptuire a acestor obiective, bi
rourile organizațiilor de bază au 

cerut specialiștilor, în cadrul dez
baterilor din adunările generale 
de partid, să facă propuneri in 
vederea soluționării unor impor
tante probleme tehnice. Am anali
zat, totodată, modul in care se im
plică aceștia în rezolvarea concretă 
a propunerilor formulate și în apli
carea lor. Discutîndu-se cu răspun
dere aceste probleme, in fiecare or
ganizație de partid s-a creat o ade
vărată emulație. între specialiști pen
tru găsirea de soluții la unele pro
bleme ce păreau pînă atunci de ne
rezolvat. De exemplu, mașinile de 
șarjat, utilaje aduse din import; nu 
mai dădeau randamentul cerut de 
procesul de producție. în secția nr. 
1 de feroaliaje, unde existau cele 
mai multe probleme privind folosi
rea mașinilor respective, am organi
zat ample dezbateri la care au parti
cipat și alte cadre tehnice din com
binat. S-a. hotărît să se realizeze cu 
forțe proprii, după o Idee a ingine
rilor Nicolae Păun și Gheorghe An
drei, o nouă mașină. Desigur, au 
existat și rezerve în această privin
ță. Unii au susținut atunci că ideea 
nu e rea, dar au apreciat că nu sint 
suficiente forțe în combinat pentru 
a fi realizată. Dar, spre meritul lor, 
cei doi ingineri nu au cedat. Con- 
sultîndu-se și cu alți specialiști, ei 
au trecut la materializarea proiectu
lui. Pînă acum au fost realizate trei 
asemenea mașini care asigură dubla- 

tratarea de afecțiuni cardiovascu
lare. datorită efectelor terapeutice 
ale apelor minerale carbogazoase. 
feruginoase. bicarbonate, calcice. 
sodică, hipotone si magneziene.

Gazdă ospitalieră. hotelul 
„Geoagiu-Băi", unitate modernă, cu 
54 locuri de cazare si restaurant, 
este amplasat in binecunoscuta 
stațiune cu același nume din ju
dețul Hunedoara, care este situată 
la 12 kilometri nord de Orăștie. in
tr-o zonă deluroasă. Apele alcali
ne. ușor sulfuroase, bicarbonate, 
magneziene. ca si nămolul de 
turbă ioduros-feruginos sint indi
cate pentru tratamentul afecțiuni
lor aparatului locomotor. • 

rea productivității muncii Ia opera
țiile respective. Au fost găsite, de 
asemenea, soluții tehnice pentru 
creșterea randamentului la presele 
din cadrul uzinei de produse 'mag
neziene. Subinginerul Gheorghe Du- 
mi trache a avut ideea să modifica 
instalațiile de presiune. Acum, pre
sele respective produc dublu, iar 
uzina își realizează ritmic sarcinile 
de plan".

Desigur, comitetul de partid nu s-a 
limitat doar la stimularea inițiativei 
creatoare a comuniștilor în găsirea 
de noi soluții tehnice pentru crește
rea productivității muncii. A fost 
sprijinită, totodată, activitatea orga
nizațiilor de bază în stabilirea mă
surilor politico-organizatorice menite 
să întărească răspunderea comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii pen
tru perfecționarea pregătirii tehnico- 
profesionale, folosirea mai bună a 
utilajelor, întărirea ordinii și disci
plinei in producție. S-au stabilit sar
cini concrete pentru fiecare comu
nist, problemele ce urmează a fi so
luționate au fost incluse în planu
rile de muncă ale organizațiilor de 
bază, a fost instituit un sistem ope
rativ, de urmărire a modului de apli
care efectivă a propunerilor făcute. 
Țoate acestea se regăsesc în faptul 
că . planul de creștere a productivi
tății muncii pe primele cinci luni 
ale acestui an a fost depășit cu 4,8 
la sută.

DIN LUNA MAI — LA NIVE
LUL PREVEDERILOR PLANULUI 
ANUAL. întreprinderea de reparații 
nave și utilaje se situează de mai 
mulți ani în fruntea unităților din 
municipiu în ce privește creșterea 
productivității muncii. Și aici, prin
cipala preocupare a comuniștilor este 
de a găsi noi soluții de sporire a efi
cienței întregii activități economice. 
„In acest an, productivitatea muncii 
urmează să crească cu peste 15 la 
sută — precizează tovarășul Ion 
Rusu, secretarul comitetului de 
partid. Ritmul nu este foarte mare. 
Dacă avem însă în vedere cifrele ab
solute, adică faptul că în ultimii 
patru ani productivitatea muncii a 
fost dublată, vă imaginați că a tre
buit să adoptăm măsuri deosebite. 
De aceea, am solicitat organizațiilor 
de partid să dezbată cu regularitate 
aceste probleme in adunările genera
le de partid, în cadrul discuțiilor in
dividuale ale birourilor organizații
lor de bază cu comuniștii. In același 
timp, am cerut membrilor de partid 
care au făcut diferite propuneri de 
modernizare a proceselor tehnologice 
să se implice efectiv în aplicarea lor. 
Concludent în acest sens este exem
plul inginerilor Nicolae Cadinoiu șl 
Cornel Cernat. care au propus ream- 
plasarea utilajelor in unele secții de 
producție, au elaborat și proiectele 
de reorganizare, conducind efectiv 
lucrările respective. în acest fel 
ideile formulate de el s-au materia
lizat in numai două săptămini, iar 
nivelul de productivitate a muncii 
atins în întreprinderea noastră este 
încă din luna mai la cotele prevede
rilor de plan stabilite pentru sfîrși- 
tul anului".

★
Sint acțiuni concrete ale organiza

țiilor de partid prin care se asigură 
soluționarea efectivă a unor proble
me de care depinde in mare măsură 
creșterea productivității muncii. Efi
ciența acestor acțiuni se reflectă in 
rezultatele de ansamblu obținute de 
colectivele întreprinderilor amintite. 
Evidențiind experiența bună dobin- 
dită de aceste organizații de partid, 
considerăm necesar să subliniem că 
ea trebuie să-și facă loc, să fie ge
neralizată in toate unitățile econo
mice din fnunicipiu. Este o necesi
tate determinată de faptul că in alte 
unități economice — cum sint între
prinderea de prelucrare a maselor 
plastice, întreprinderea de indus
trializare a peștelui, întreprinderea 
de alumină — sarcinile de plan pri
vind creșterea productivității muncii 
nu au fost. realizate integral în ulti
mele luni. Comitetul municipal de 
partid Tulcea are datoria să acțione
ze cu toată energia pentru ca expe
riența bună dobîndită de unele orga
nizații de partid să nu rămînă o 
zestre valoroasă ferecată între zidu
rile unor unități industriale. Expe
riența înaintată — bun cîștigat prin 
inițiativa și capacitatea politico-or- 
ganizatorică ale unor organizații de 
partid, prin afirmarea spiritului re
voluționar și creației tehnice ale 
multor oameni ai muncii — trebuie 
să devină in’ cel mai scurt timp un 
bun colectiv, să fie însușită și apli
cată de toate organizațiile de partid 
și colectivele muncitorești din mu
nicipiu.

Neculai AMIHUEESE1
corespondentul „Scînteii"

O dată cu înnoirea zestrei edili
tare a Capitalei, a fondului său lo
cativ — proces desfășurat la scara 
întregii țări în ritmuri fără prece
dent îndeosebi în ultimele două de
cenii — s-a asigurat extinderea și 
modernizarea întregii rețele de uni
tăți de interes public, a patrimo
niului urban. în acest proces ge
neral s-a înscris și dezvoltarea 
rețelei comerciale și prestatoare 
de servicii. Au fost construite noi 
magazine (inclusiv din categoria ce
lor universale), noi ateliere mește
șugărești, majoritatea unităților fiind 
amplasate la parterul noilor blocuri. 
Din datele statistice rezultă că. în 
prezent, aproape 80 Ia sută din re
țeaua comercială a Capitalei este 
alcătuită din magazine noi. reve
nind, în medie, peste 530 mp la I 000 
locuitori, față de numai 300 mp in 
anul 1970, deci aproape o dublare.

Eforturile constructive, reale și 
apreciabile, ale edililor Capitalei au 
fost insolite de preocupări pe linia 
folosirii superioare a spațiilor reali
zate, prin organizarea noilor maga
zine după metode moderne de func
ționare. S-a extins astfel sistemul 
autoservirii, al alegerii directe a 
mărfurilor, mărindu-se totodată nu
mărul magazinelor specializate (in 
locul celor mixte), care permit expu
nerea unei game sporite de sorti
mente (din aceeași categorie de 
produse).

Apreciind progresele înregistrate 
pe linia extinderii și modernizării 
rețelei comerciale și prestatoare de 
servicii din Capitală, ne vom opri 
— pornind de la unele sesizări pri
mite la redacție — asupra citorva 
aspecte în legătură cu utilizarea cit 
mai eficientă a spațiilor realizate.

Consultarea mai activă a
cetățenilor. problema folosirii
•pațiîlor comerciale, a proprie
tății In acest domeniu are ca punct 

1 Incipient însăși stabilirea profilului 
unității respective. în prezent exis
tă un cadru organizat pentru avi
zarea noilor obiective și stabilirea 
profilului viitoarelor unități comer
ciale ; funcționează comisii de avi
zare, se organizează runde repetate 
de discuții intre proiectanți și be
neficiari (întreprinderile care vor 
administra noile spații), astfel Incit 
tot ce se aprobă să se construiască 
în materie de spații comerciale și 
prestatoare de servicii să poarte gi
rul compartimentelor de specialitate.

Aparent n-ar exista nici o fisură 
prin care să se strecoare vreo eroa
re, vreo anomalie. Și totuși, in reali
tate, apar. Iată cazul grupului de 
magazine realizat recent la parterul 
blocurilor de la intersecția străzii 
L. Rebreanu cu bd. L. Sălăjan. Aici 
funcționează (pe o rază de numai 
circa 25 m !) nu mai puțin de 3 (trei) 
magazine care vind — in afara unor 
mărfuri specifice — același tip 
de produse (cosmetice) sub firmele 
I.C.L. Textila, I.C.L. Materna și 
I.C.L. Tutunul (1). Tot în același 
grup de magazine există alte două 
unități apropiate care vind... jucării.

Respectivele paralelisme sint cu 
atit mai nelalocul lor cu cit în zonă 
(pe o rază de mai mulți kilometri) 
cetățenii nu au la dispoziție, de 
pildă, nici un atelier de tricotaje 
sau de confecții, ori alte unități de 
larg interes.

— Ați solicitat părerea cetățenilor 
înainte de a se fixa profilul respec
tivelor magazine ?

Am adresat această întrebare re
prezentanților forurilor care au avi
zat documentațiile de construire a 
noilor magazine. Și am aflat, cu 
surprindere, că „nu este in obiceiul 
nici al proiectanților și nici al bene
ficiarilor noilor spații sd se consulte 
cu cetățenii atunci cind stabilesc 
profilul noilor magazine și ateliere 
prestatoare de servicii". Avizele se 

dau doar In... cercul (restrîns) al 
specialiștilor.

Nu punem la îndoială competenta 
și bunele intenții ale respectivilor 
specialiști, dar este nefiresc să. se 
evite cercetarea punctului de vedere 
al cetățenilor. Adică, se construiesc 
magazine pentru cetățeni, se cheltu
iesc sume importante pentru reali
zarea noilor unități, dar nu sînt con

„Ați calculat ce ciștig se realizează 
pe «metrul pătrat de magazin»"?

Cîteva probleme privind eficiența folosirii spațiilor comerciale 
și prestatoare de servicii

sultați exact cei ce urmează să be
neficieze de serviciile lor. Este doar 
bine știut că in toate domeniile se 
iau măsuri pentru continua lărgire 
și perfecționare a cadrului organi
zatoric de consultare și atragere a 
maselor la luarea deciziilor ; nu ve
dem de ce sectorul comercial și al 
prestărilor de servicii — prin natura 
sa de larg interes public — ar face 
excepție in privința dialogului cu 
cetățenii.

Desigur, din cele de mai sus nu 
trebuie să se înțeleagă că. in gene
ral, întreprinderile de utilitate pu
blică nu ar avea cunoștință de 
opiniile cetățenești. Pretutindeni ni 
s-au arătat — și la întreprinderile 
comerciale, și la cooperativele meș

teșugărești — zeci și sute de scrisori 
primite de la cetățeni. Există, de 
asemenea, caiete de sugestii in uni
tăți, intilnirile organizate de consi
liile populare cu cetățenii, unde se 
discută și problemele de comerț și 
de prestări-servicii. Numai . că, de 
regulă, informațiile primite privesc 
fapte trecute. Cetățenii semnalează 
și cer modificarea organizării unor 

magazine după ce acestea au fost 
deja construite, ceea ce creează pro
bleme mult mai dificile. Unele mo
dificări nici măcar nu mai sint po
sibile (din punct de vedere tehnic, 
constructiv) și, chiar dacă ar fi po
sibile, necesită plusuri de cheltuieli, 
de fonduri de investiții. Or dacă 
s-ar asigura consultarea opiniei ce
tățenilor, in legătură cu profilul și 
modul de organizare a viitoarelor 
magazine — incă înainte de con
struirea lor — atunci, fără îndoială, 
ar crește simțitor și șansele unor 
soluții cit mai eficiente. Mai ales că 
— subliniem — nu este vorba de" 
problema fondului de mărfuri, a 
cantității sale, ci de distribuirea sa 
rațională pe plan teritorial. Formele 

de realizare a unei asemenea con
sultări pot fi multiple și necompli
cate — prin „Tribuna democrației", 
prin asociațiile de locatari, prin sim
ple sondaje de opinie etc.

Orice cheltuială — riguros 
motivată. Una din Jeg116" de 
eficiență îh utilizarea spatiilor 

comerciale este, desigur, func
ționarea sa continuă, adică menți
nerea sa permanentă, in circuitul 
economic. Or, se constată că nu o 
dată spații comerciale apreciabile ies 
din acest circuit, adică iși întrerup 
activitatea, din motive nu întotdeau
na întemeiate.

De pildă, s-a mai scris in paginile 
ziarului despre obiceiul unor condu
cători de întreprinderi comerciale și 
prestatoare de servicii de a renova 
și „re-renova“ unitățile publice. 
Se mai schimbă culoarea pereților 
sau a plafonului, se mai înlocuiesc 
literele firmei ori se modifică așe
zarea scaunelor — și unitatea se re
deschide, după care... intră iar in 
renovare. Multe din lucrările de re

novare nu sînt necesare sau n-ar fi 
devenit necesare dacă personalul 
unităților respective s-ar fi îngrijit 
de întreținerea spațiilor (evitîndu-se 
astfel degradarea acestora).

în plus, unii responsabili de uni
tăți abuzează de așa-zise „moderni
zări", cheltuind inutil banii din bu
getele întreprinderilor. La restauran
tul „Cireșica", de exemplu, după ce 
s-au cheltuit, acum cițiva ani, fonduri 
pentru amenajarea unor geamuri la 
terasă, acum se cere să se chel
tuiască alți bani pentru modificarea 
geamurilor existente (nu pentru că 
cele vechi ar fi sparte sau nefolosi
bile, ci pentru... a se deschide mai 
ușor). Unii șefi de magazine hotărăsc 
— cu de la ei putere — să renunțe 
(prin blocare) la . unele uși de in
trare și ieșire din unități (îngreunind 
fluxul de servire) ; alții izolează cu 
sfori, lăzi sau scaune unele spații 
din magazine — și astfel zeci și sute 
de mp de spații, pentru realizarea 
cărora s-au cheltuit fonduri impor
tante, sînt scoase practic din circui
tul public. (Exemple : cofetăria 
nr. 225 (I.C.R.-2), restaurantul și au
toservirea „Segarcea", Patiseria nr. 
62 (bloc N 21), aproape toate maga
zinele de piese auto, magazinele de 
mobilă (de asemenea toate). Și 
exemplele ar putea continua).

Să mai notăm că spațiile comer
ciale sînt sustrase circuitului econo
mic prin inventare atit de prelungite 
incit trădează o evidentă comoditate. 
Nu o dată treci pe lingă magazine 
închise, cu inscripția de inventar și 
termen de redeschidere peste 2—3—4 
săptămini, iar dacă privești in inte
rior... nici țipenie. Se văd doar gră
mezi de mărfuri, dar nici urmă din 
personalul de inventariere ; nimeni 
nu se grăbește, dar societatea 
...plătește !

în legătură cu utilizarea spațiilor 
comerciale, cu folosirea clădirilor 
aflate in proprietatea întreprinderilor 
comerciale supunem atenției si un 

alt aspect organizatoric. Este vorba 
de discrepanțele care apar, uneori, 
intre dimensiunile unor unități și 
profilul lor. Sînt, astfel, magazine cu 
suprafețe prea mari față de cît ar 
trebui (tutungerii, magazine de apa
ratură foto și chiar de desfacere a 
piinii), in care nu ,e nevoie de o eta
lare deosebită a mărfurilor, unde 
cumpărătorii nu trebuie să exami
neze îndeaproape produsele. în 
„schimb", alte magazine (de confec
ții, tricotaje, încălțăminte) sint în
ghesuite, deși cumpărătorii solicită 
aici, pe bună dreptate, să examineze 
modelele, coloritul produselor, să 
probeze mărfurile. în numeroase 
magazine de tricotaje, de exemplu, 
din cauza folosirii inadecvate a spa
țiului, produsele stau, de regulă, în 
stive, trebuind să le „ghicești" înfă
țișarea. Motiv pentru care cumpă
rătorii recurg la repetate solicitări, 
îngreunind astfel și desfacerea: „ară- 
tați-mi modelul din grămada aceea", 
„ba din cealaltă" etc.

Să mai reținem cîteva „amănunte" 
organizatorice in legătură cu folosi
rea spatiilor comerciale. S-au con
struit mai multe magazine uni
versale, dar nu în toate este 
realizat un ghidaj corespunzător in 
sprijinul cumpărătorilor. La „Bucur- 
Obor", de exemplu, se pierde mult 
timp în căutarea raionului dorit, 
cumpărătorul se simte adesea ca în- 
tr-un labirint (nu există la intraro 
panouri care să prezinte organizarea 
magazinului, iar micile firme deasu
pra stelajelor sau raioanelor nu sint 
de mare utilitate).

Folosirea corespunzătoare, a spații
lor comerciale este, pihă la urmă, o 
problemă de eficiență economică — 
o problemă care, la scara întregii 
țări, prin adoptarea de soluții opti
me, inclusiv prin promovarea pro
punerilor cetățenilor, se poate »ol- 
da cu substanțiale creșteri de be
neficii.

Mihai IONESCU
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ- PRIN APLICAREA ACORDULUI GLOBAL

DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!
CONSTANȚA:

CULTURILE DUBLE - SEMĂNATE IN 48 DE ORE 
DE LA STRlNGEREA ORZULUI

Deși au Început mai tîrziu recol
tatul orzului, față de celelalte județe 
din sudul țării, din cauza coacerii 
neuniforme a lanurilor, unitățile 
agricole din județul Constanța au 
realizat din prima zi de se
ceriș o viteză de peste 7 000 
hectare, viteză care apoi a ajuns la 
7 200 hectare in ziua de 15 iunie. Ca 
urmare, in dimineața zilei de 17 iu
nie, din suprafața de 31 390 ha ocu
pată cu această cultură se recolta
seră 23 142 hectare reprezentind 74 
la sută. Remarcabil este însă faptul 
că se realizează un ritm corespunză
tor și la celelalte lucrări din cadrul 
fluxului tehnologic. Astfel, pînă la 
aceeași dată, balotarea paielor se 
efectuase pe 47 la sută din supra
față, eliberarea terenului — pe 39 
la sută, iar însămînțarea culturilor 
succesive — pe 25 la sută. Secretul 
acestui sucpes constă în buna orga
nizare a campaniei, pe baza 
măsurilor stabilite de comanda
mentul județean pentru agricul
tură. „Ne-am pregătit intens încă 
de la vizita efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recent în unități 
agricole din județul nostru. Noi am 
scos din timp in cele 136 de tabere 
de cîmp toate utilajele care lucrea
ză in această campanie — ne spune 
ing. Traian Moraru, directorul trus
tului județean S.M.A. Ele sint orga
nizate în formații complexe, de re
coltat, eliberat terenul și însămințat. 
Ca atare. în momentul în care spe
cialiștii unităților agricole, șefii de 
fermă au depistat solele pe care se 
putea intra la recoltat, secerișul a 
fost declanșat imediat și, în maxi
mum 48 de ore de la recoltat, s-a 
trecut la încorporarea în sol a se
minței celei de-a doua culturi".

La cooperativa agricolă din Si- 
bioara, unde urmărim desfășurarea 
acestei lucrări, celor 7 combine care 
au intrat în lan la primele ore ale 
dimineții li s-au deschis drumuri 
de acces cu o zi inainte, fiecare 
avînd parcele calculate în funcție de

DÎMBOVIȚA:
3

TOATE COMBINELE SĂ FIE PUSE IN FUNCȚIUNE!
De marți, în județul Dîmbovița 

secerișul a început din plin în nu
meroase unități. Am văzut în această 
zi o bună parte din județ și am 
putut constata că măsurile întreprin
se în perioada pregătitoare asigură 
un ritm bun de lucru. Momentul in
trării in lan se stabilește cu multă 
chibzuință, deoarece sint sole unde 
plantele au nivel de coacere diferit, 
situație datorată faptului că, în toam
nă, acestea nu au răsărit în același 
timp, din cauza deficitului de apă. 
Pentru a spori răspunderea mecani
zatorilor în ce privește calitatea, se

tivate. Mențimnd un astfel ae ritm, 
mai avem nevoie doar de două zile 
bune de lucru pentru a încheia".

Și în celelalte unități agricole din

Arbuștii fructiferi să nu rămînă 
copiii neajutorafi ai pomiculturii!
PROGRAMUL PRIVIND CULTURA VIȚEI DE VIE Șl A POMILOR 

FRUCTIFERI ÎN PERIOADA 1986-1990, aprobat în această primăvară, 
prevede dezvoltarea considerabilă a plantațiilor de arbuști fructiferi. 
Prin aceasta se urmărește diversificarea producției de fructe în stare 
proaspătă, corespunzător cerințelor de consum ale populației, nevoilor 
industriei producătoare de conserve și sucuri naturale, cît și pentru 
solicitările la export. Programul amintit prevede înființarea de plantații 
noi de arbuști fructiferi pe 12 600 hectare, cu precădere în unități și 
ferme pomicole specializate, avîndu-se in vedere realizarea de plantații 
intensive și asigurarea condițiilor pentru exploatarea mecanizată, înce- 
pînd cu lucrările de întreținere și terminînd cu recoltarea producției 
destinate industrializării.

' In județele unde activitatea a fost bine organizată, unde s-au 
asigurat condițiile necesare, prevederile din programul de plantări de

primăvară au fost îndeplinite. Astfel, în județul Suceava au fost făcute 
plantații noi de arbuști fructiferi pe 128 hectare, Hunedoara — 60 hectare, 
Bistrița-Năsăud - 37 hectare. Olt - 23 hectare. De asemenea, în județul 
Satu Mare au fost plantate 120 din cele 130 hectare destinate arbuștilor 
fructiferi. în alte județe — Alba, Caraș-Severin, Harghita — nu a fost 
plantat nici un hectar, iar în altele, realizările au fost mici, cu mult sub 
posibilități. In ancheta de față ne-am propus să subliniem citeva din 
cauzele care au determinat neindeplinirea prevederilor cuprinse în 
programul privind extinderea arbuștilor fructiferi, in acest scop, cores
pondenții noștri — Tristan Mihuța, pentru județul Arad, Ștefan Dinică, 
pentru județul Alba, Ion D. Cucu, pentru județul Caraș-Severin, loan 
Laza, pentru județul Bihor și Dumitru Prună, pentru județul Gorj — au 
adresat unor cadre de conducere din agricultura județelor respective între
barea : de ce nu au fost făcute plantații de arbuști fructiferi pe 
suprafețele prevăzute ? lată răspunsurile primite :

ARAD. Mihai Radu, directorul di
recției agricole județene :

S-au plantat doar trei hectare cu 
arbuști fructiferi din cele 43 hec
tare cit prevedea planul pentru pri
măvara acestui an. Aceasta se da
torează pe de o parte lipsei mate
rialului săditor, ce trebuia să ne fie 
livrat din județele Satu Mare și 
Bihor, iar pe de alta — netermi- 
nării de către I.E.E.L.I.F. a lucră
rilor antierozionale. Pentru asigu
rarea materialului săditor, la stațiu
nea de cercetări pomicole Lipova 
s-a organizat producerea de drajoni 
de zmeură pe 11 hectare și au fost 
puși la înrădăcinat 90 000 butași de 
coacăze. In felul acesta se va asi
gura material săditor pentru 60 
hectare, pentru alte 37 hectare pre
văzute a se planta, potrivit progra
mului, materialul săditor va fi asi
gurat din alte pepiniere. De ase
menea, au fost luate măsuri ca 
I.E.E.L.I.F. să intensifice lucrările 
de amenajare antierozională a tere
nului in zonele Tîrnava, Buteni, 
Gurahonț și Lipova".

ALBA. Ing. Alexandru Dan, di
rector adjunct la direcția agricolă: 
„Nu s-a plantat nici un hectar din 
cele 30 hectare prevăzute pentru 
primăvara acestui an deoarece nu 
s-a asigurat terenul necesar. Plan
tațiile respective se fac pe supra
fețe situate in pantă ocupate cu 
livezi și vii îmbătrânite, care ur
mează a fi defrișate, iar terenul 
amenajat prin lucrări de îmbunătă
țiri funciare. Au fost întocmite pro
iecte și asigurate condițiile nece
sare ca lucrările să se execute in 
toamna acestui an. Materialul să
ditor este asigurat de stațiunea po
micolă Geoagiu, județul Hunedoara".

CARAȘ-SEVERIN, Ing. Petre Brie, 
director al direcției agricole ju
dețene : „Pentru anul 1986 sint pre
văzute a se planta 90 hectare cu 
arbuști fructiferi, in principal, la 
asociația economică intercooperatistă 
pomicolă Ramna. Intrucît in această 
primăvară terenul respectiv nu a 
fost liber, plantația se va realiza 
în toamna acestui an".

BIHOR. Ing. Teofil Gal, directorul 
stațiunii de cercetare și producție 
pomicolă : „Din cele 100 hectare 
destinate acestor culturi, în 1986 se 
vor realiza 33 hectare la asociațiile 
economice intercooperatiste pomicole 
Valea lui Mihai și Oradea. In pri
măvară s-au plantat 5 hectare cu 
arbuști fructiferi. Pentru restul 
suprafeței nu a existat teren asi
gurat".

GORJ. Ion Giurcău, inginer-șef, 
stațiunea de cercetări și producție 

productivitatea stabilită. La fiecare 
combină este montat echipamentul 
pentru stringerea plevei. De aseme
nea, s-a stabilit pentru fiecare com
bină un cuplu de două remorci pen
tru transportul tehnologic al recol
tei, care este descărcată din mers, 
incit să nu se piardă nici o clipă 
bună la seceriș. In urma combine
lor, cele 5 prese string paiele care 
sint aduse cu tîrișul la marginea tar
lalei, după care se discuiește și se 
insămințează. In felul acesta, cele 70 
hectare cultivate cu orz au fost re
coltate în numai două zile de lucru, 
urmînd ca în celelalte două zile să 
se încheie semănatul culturilor suc
cesive cu legume, porumb și furaje.

La I.A.S. Cogealac — unitate care 
s-a bucurat recent de vizita de lucru 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, acest 
complex de lucrări care Se apropie 
de sfîrșit pe cele 465 ha cultivate in 
acest an cu orz, este efectuat cu 44 
de combine, organizate în trei for
mații, două formații de eliberat te
renul și două formații de tractoare 
A-l 800 echipate cu discuri în agre
gat cu grape reglabile, utilaje a căror 
productivitate superioară asigură su
ficient front de lucru celor 20 de se
mănători. Ca urmare, la ferma nr. 10 
întregul complex de lucrări, de la re
coltat la semănat, s-a încheiat in 
două zile pe cele 115 hectare. De la 
directorul întreprinderii, inginerul 
Ștefan Ursu, aflăm și avantajele 
executării lucrărilor de pregătire a 
terenului cu tractoarele A-l 800, 
echipate cu discuri grele : o produc
tivitate de 25—30 ha zilnic pe fiecare 
agregat, o economie de 8—10 litri 
motorină în comparație cu arătura 
clasică. Acest lucru va permite uni
tății să insămînțeze imediat după 
recoltatul orzului și griului 70 ha cu 
legume, 260 ha cu. furaje și 1 000 ha 
cu porumb pentru boabe.

Georqe M1HAESCU
corespondentul „Scinteii"

lucrează de regulă in formații de 
două combine.

„Ploaia de luni ne-a stricat puțin 
planurile în legătură cu recoltarea, 
dar prinde bine celorlalte culturi — 
ne spune Petra Dima, inginer-șef al 
C.A.P. Pitaru., Vom recupera din 
timpul pierdut începind de astăzi, 17 
iunie, cînd vom secera orzul de pe 
40 hectare din cele 130 hectare cui- 

pomicolă Tîrgu Jiu : „Pentru anul 
1986 este prevăzut ca în județul 
Gorj să se planteze cu arbuști 
fructiferi 150 hectare din care 68 
hectare trebuiau realizate în această 
primăvară. Nu am reușit, să plan
tăm decit 52 hectare, deoarece 
furnizorii noștri, cu deosebire sta
țiunea de cercetare și producție po
micolă Olt, nu ne-au livrat în între
gime. conform repartițiilor, cantita
tea de material săditor. Pentru a 
preveni asemenea neajunsuri, am 
luat măsuri să ne asigurăm in uni
tatea noastră materialul săditor ne
cesar pentru toamnă".

Din răspunsurile de mai sus re
zultă că neindeplinirea programului 

Cum se îndeplinesc sarcinile stabilite prin Programul 
privind cultura viței de vie șl a pomilor fructiferi
de plantări la arbuștii fructiferi se 
datorează, în principal, faptului că 
organele agricole de specialitate nu 
au asigurat terenul necesar, iar in 
pepinierele stațiunilor nu s-a produs 
suficient material săditor. Problema 
respectivă nu este nouă. încă la 
consfătuirea de lucru pe problemele 
agriculturii din decembrie . 1984 
conducerea partidului a subliniat 
necesitatea de a se lua măsuri 
hotărite, astfel încit în 1987 să se 
finalizeze prevederile cuprinse în 
programul de extindere a arbuștilor 
fructiferi. In mod deosebit a fost 
subliniată sarcina de a se pregăti 
materialul săditor necesar realizării 
programului amintit. Am solicitat 
tovarășului Alexandru Teodorescu, 
directorul direcției viticulturii, po- 
miculturii și arbuștilor fructiferi 
din Ministerul Agriculturii să 
explice de ce întirzie finalizarea 
programului de extindere a culturii 
arbuștilor fructiferi.

— Suprafața plantată în această 
primăvară cu arbuști fructiferi este 
mai mare decît cea realizată in 
întregul cincinal 1981—1985 — ne-a 
spus interlocutorul npstru. Nu este 
însă motiv să fim mulțumiți intrucit 
aceasta reprezintă numai jumătate 
din prevederi și foarte puțin din 
ceea ce avem de plantat în 1986. 
Două sint, în principal, cauzele care 
determină această situație. Prima se 
referă la faptul că unele organe 
agricole județene nu s-au ocupat cu 
răspundere de identificarea terenu
rilor și nu au urmărit ca acestea să 
fie amenajate cu prioritate. To
tuși, chiar dacă s-ar fi pregătit în 

consiliul agroindustrial Potlogi recol
tarea orzului a intrat sub semnul 
maximei urgențe. Bunăoară, prima 
zi de seceriș la C.A.P. Potlogi a dat 
multă bătaie de cap președintelui, 
inginerului-șef și mecanizatorilor, 
deoarece combinele, deși erau bine 
reglate, nu preluau o parte din spi
cele ce fuseseră culcate la pămînt 
de ploaie. în această împrejurare s-a 
trecut la organizarea operativă a 
unor echipe de cooperatori și elevi, 
care au cules spicele rămase.

La C.A.P. Corbii Mari, unde com
binele intraseră ceva mai devreme 
în lan, bilanțul zilei se anunța deo
sebit de rodnic. „Dacă nu terminăm 
toate cele 140 hectare pînă miercuri 
seara, oricum ne mai rămîne foarte 
puțin de recoltat pentru joi — apre
ciază ing. Aurelia Sandu, președin
tele unității. Pregătirea bună pen-

TELEORMAN:

MĂSURI ADECVATE PENTRU EVITAREA 
ORICĂREI PIERDERI DE RECOLTĂ

La scurt timp după vizita de lu
cru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îți unități agricole din județul Te
leorman, mecanizatorii, cooperatorii, 
ceilalți lucrători ai ogoarelor au 
trecut la fapte, răspunzînd îndem
nurilor mobilizatoare ce le-au fost 
adresate de conducătorul partidului 
și statului. In această vară urmează 
să fie strînsă , recolta de cereale 
păioase de pe mai bine de 155 000 
hectare, din care 28 760 hectare cu 
orz. Pe o parte din aceste suprafețe 
se prevede insămințarea, în cultură 
dublă, a 78 920 hectare.

In condițiile vremii instabile, prin 
urmărirea permanentă a stadiului de 
vegetație a culturilor, prin contro
larea atentă a gradului de umiditate 
a lanurilor, secerișul orzului se des
fășoară în mai multe unități din 
consiliile agroindustriale Turnu Mă
gurele, Orbească, Siliștea, Dobro- 
tești, Purani, Furculești. Pînă marți 
seara, recolta de orz a fost strînsă 
de pe mai bine de 12 600 de hectare.

în sudul județului, la întreprin
derea agricolă de stat Zimnicele 
urmărim modul în care, se execută 
această importantă lucrare pe o solă 
din cadrul fermei „Dunărica". Aici 
terenul, este mai ușor, nisipos și, ca 
atare, orzul a ajuns mai repede la 
maturitate. Se acționează, în module 
de lucru, cu 23 de combine, precum 
și cu alte mașini și utilaje necesare 
eliberării de paie a terenului, pre
gătirii patului germinativ și însă- 
mînțării culturilor duble. După ce 
recolta a fost strînsă de pe primele 
suprafețe, ing. Eugeniu Matei, di
rectorul unității, iși exprimă satis
facția pentru calitatea lucrării, com
binele dovedindu-se bine reparate și 
rodate.

într-adevăr, grija pentru ca în
treaga recoltă să fie pusă cit mai 
repede la adăpost reprezintă acum 
o preocupare de prim ordin pentru 
oamenii muncii din agricultura ju- 

întregime cele 2 000 hectare din 
planul pentru primăvara acestui an, 
ele nu puteau fi plantate în între
gime. din lipsa materialului săditor.

— Dar planurile de plantări nu 
se elaborează în funcție de baza 
materială ce există, respectiv de 
materialul săditor ce se asigură ?

-»- Da, in aceasta a constat gre
șeala : nu s-a ținut seama de can
titatea de material săditor aflat in 
pepiniere. El este produs in sta
țiuni și Institutul de cercetări pen
tru pomicultură de la Mărăcineni, 
județul Argeș, precum și la asocia
ția intercooperatistă Todirești, ju
dețul Suceava. Recent au fost ana
lizate la institut neajunsurile care 

au existat în ce privește produ
cerea materialului săditor pomicol 
și au fost stabilite măsuri cores
punzătoare.

— Ce se întreprinde, practic, in 
vederea producerii de material să
ditor în cantități îndestulătoare pen
tru înființarea plantațiilor prevă
zute in program ?

— In ședința de analiză de care 
am amintit a fost aprobat un pro
gram de măsuri care cuprinde pre
vederi speciale referitoare la produ
cerea materialului săditor, corelin- 
du-se cantitatea ce se va obține cu 
planul de plantări din fiecare județ, 
pe specii și soiuri. în acest scop, 
vor fi redimensionate capacitățile de 
producție la toate pepinierele, se 
vor introduce tehnologii noi menite 
să conducă la creșterea producției, 
îmbunătățirea calității și redu
cerea costurilor materialului sâdi- 
tof. în acest scop, colectivul care se 
ocupă de producerea materialului 
săditor în cadrul institutului a fost 
reorganizat, astfel încit membrii 
acestuia să poată exercita lunar 
controale în fiecare pepinieră. Refe- 
rindu-mă direct la arbuștii fructi
feri, avem in vedere folosirea unor 
metode rapide de înmulțire : in spa
ții protejate, la ghivece și pe cale 
meristematică. De asemenea, se 
contractează producerea materialu
lui săditor pentru arbuști și cu uni
tățile care au sau urmează să facă 
asemenea plantații. Bineînțeles, vom 
urmări cu mai multă rigoare acțiu
nea de producere a materialului 
săditor, cit și înființarea noilor

tru această campanie ne permite să 
realizăm o viteză zilnică ridicată și 
să încheiem lucrarea în mai puțin 
de 3 zile". ,

Apar, evident, șl probleme care 
se soluționează de cele mai multe 
ori operativ, cum am văzut la 
Potlogi, în cadrul unităților. Este de 
reținut însă că unele combine C-14 U 
au stat neutilizate în această cam
panie un timp mai mult sau mai 
puțin îndelungat, datorită calității 
necorespunzătoare a curelelor de la 
aparatul de descărcare. Rupîndu-se 
repede și neexistînd posibilitatea 
procurării altora, descărcarea orzu
lui, în aceste cazuri, nu se poate face 
din mers. Un neajuns ce trebuie în
lăturat cit mai urgent.

Gheorqhe MANEA
corespondentul „Scinteii" 

dețului. O amplă desfășurare de 
forțe mecanice și umane am intîlnit 
și în lanurile de orz ale cooperativei 
agricole de producție din Purani. Pe 
terenurile din lunca Teleormanului 
se lucrează cu 15 combine. în urma 
lor vin presele de balotat, dotate cu 
tîrîșuri, discurile mari și semănă- 
torile. „Așa cum ne-am angajat în 
fața secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu —- 
ne spune președintele cooperativei, 
Marin Nedea — ne-am organizat mai 
bine munca pentru ca secerișul orzu
lui să nu dureze mai mult de trei- 
patru zile bune de lucru. în acest 
scop am luat măsuri pentru corela
rea ritmului recoltării cu cel al 
transportului producției la bazele de 
recepție și cu însămînțarea culturi
lor succesive de porumb, legume și 
furaje". De la inginerul-șef al con
siliului agroindustrial Purani, pe 
care l-am întîlnit tot aici, am aflat 
că la pregătirea patului germinativ 
pentru cea de-a doua cultură se 
folosesc în toate unitățile discuri 
grele — GD 3.4, acționate de trac
toare „A 1 800", înlocuindu-se ară
turile. Se obțin, astfel, randamente 
sporite, diminuindu-se consumurile 
de carburanți.

Deși la început reține atenția fap
tul că pe ansamblul județului, între 
lucrările de bază — seceriș, elibera
rea de paie a terenului, pregătirea 
patului germinativ și însămințarea 
culturilor duble — au apărut unele 
decalaje, această situație trebuie să 
stea în atenția organelor agricole 
județene, a împuterniciților comite
tului județean de partid din fiecare 
unitate agricolă, care au datoria de 
a lua măsurile ce se impun și în 
primul rînd să asigure o repartizare 
judicioasă a forțelor, astfel încît să 
se execute în flux continuu toate 
lucrările.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii” 

plantații de arbuști fructiferi, care 
se vor face în ferme specializate, 
cît și în ferme cu alte specii 
pomicole. Important este ca o dată 
cu definitivarea amplasamentelor 
pentru plantațiile noi să se asigure 
în mod distinct carburanții nece
sari executării lucrărilor de desfun
dare a terenului, astfel încît această 
lucrare să se poată încheia pînă la 
15 septembrie pentru plantațiile ce 
se vor face în toamna acestui an.

îndeplinirea prevederilor din pro
gram privind extinderea arbuștilor 
fructiferi constituie o sarcină eco
nomică de mare însemnătate și de 
aceea trebuie privită ou cea mai 
mare răspundere. Nu trebuie ad
misă repetarea practicii întîlnite în 
anii precedenți ca o parte din sar
cinile de plantări din primăvară să 
fie aminate pentru toamnă sau 
chiar de la un an la altul, ceea ce 
a făcut ca acum să dispunem de 
o suprafață restrînsă cultivată cu 
arbuști fructiferi. Totul să se facă 
la timpul stabilit. Și aceasta cu 
orice eforturi. O atenție mai mare 
trebuie acordată producerii mate
rialului săditor, în sensul de a se 
cunoaște cu exactitate nu numai 
cine îl va înmulți, ci și cine îl va 
prelua, încheindu-se din vreme 
contractele necesare.

Ioan HERTEG

EXIGENȚE ÎN ACTIVITATEA DE PROIECTARE
(Urmare din pag. I)
litate. anterioară procesului de exe
cuție. decît prin intervenții ulteri
oare pe șantiere sau in întreprinde
rile furnizoare. Intervenții care, prin 
forța lucrurilor, nu pot îmbrăca decit 
caracterul schimbării de soluții, care 
necesită timp și. uneori, bani, iar 
alteori remedieri parțiale si costisi
toare.

Din această succintă trecere in re
vistă rezultă că activitatea de pro
iectare nu constituie un scop in sine, 
ci ..servește" investiția, asa cum nici 
investiția nu este un scop in sine, 
ci principalul mijloc pentru dezvol
tarea si modernizarea economiei na
ționale. Cum este și firesc, concepția 
de proiectare a evoluat și evoluează 
in continuare, este permanent con
fruntată cu dezvoltarea impetuoasă 
a științei si tehnologiei, trebuind 
să-și demonstreze mobilitatea, capa
citatea de adaptare la nou si de ab
sorbție a noului.

Veniturile din muncă -
I

strîns legate de rezultatele muncii
caracterul 
organizare

Calcule și argumente care demonstrează 
stimulativ al acestei forme superioare de 

și retribuire (VI)

- - - - - - - - - - AZI, In industria materialelor de
In această ramură, unitatea orga

nizatorică de bază cu care se încheie 
contractul de acord global este, in 
general, secția sau atelierul de pro
ducere a materialelor de construcții 
ori grupul de instalații pentru fabri
carea cimentului. Desigur, se mai 
perfectează asemenea contracte cu 
secția, atelierul sau formația specia
lizate pentru activitățile de întreți
nere și reparații mecanoenergetice, 
sculărie, de producere a utilităților 
(abur, apă caldă, oxigen, aer com
primat), deci care deservesc activi
tățile industriale de bază.

Sarcinile de producție ale fiecărei 
luni, care decurg din contractul de 
acord global, sînt defalcate pe zile și 
schimburi, pină la nivelul formații
lor de lucru, al echipelor și al fie
cărui muncitor, în acest din urmă 
caz fiind vorba de organizarea și re
tribuirea muncii in acord direct in
dividual.

La subunitățile de producție enu
merate la început, obiectul contrac
tului de acord global îl reprezintă 
producția fizică exprimată în : tone 
de. ciment, var, ipsos, tuburi din gre
sie, calcar ; metri cubi de elemente 
prefabricate din beton pentru struc
turi, beton celular autoclavizat, 
blocuri de marmură, agregate mine
rale pentru construcții ; metri pătrați 
de panouri mari din beton pentru 
fațade, pereți despărțitori și planșee; 
bucăți de obiecte sanitare din porțe
lan ; metri cubi și kilometri de tu
buri de presiune din beton armat 
precomprimat.

Pentru a se stimula preocupările 
colectivelor în vederea economisirii 
resurselor materiale, ridicării calită
ții producției și sporirii eficienței 
economice, criteriile in raport de 
care se majorează sau se diminuea
ză retribuțiile sînt, pe de o parte, 
indicele planificat de scoatere sau 
valorificare a materiilor prime (de 
exemplu, metri pătrați panouri mari 
din beton armat obținuți dintr-o tonă 
de ciment, metri tuburi de presiune 
fabricate dintr-o tonă de ciment, 
metri pătrați faianță obținută dintr-o 
tonă de masă ceramică) și. pe de 
altă parte, ponderea planificată a 
producției de calitate superioară 
(bunăoară, cea de calitatea I la var, 
ipsos, plăci din azbociment, cărămizi 
refractare, obiecte sanitare, plăci 
din marmură și piatră ornamentală).

Condițiile pentru acordarea inte
grală a sumei cuvenite in raport cu 
producția fizică și producția pentru 
export și j glodul de îndeplinire ă 
cri tăriilor' se referă la : a) realizarea 
integrală a producției fizice la toate 
sortimentele prevăzute în plan ; b) 
încadrarea in consumurile specifice 
normate de materii prime, materia
le, combustibili și energie, în cazu
rile în care nu constituie criterii de 
majorare sau diminuare a retribu
țiilor ; c) realizarea indicilor planifi
cați de utilizare a mașinilor și in
stalațiilor.

★
Pentru demonstrarea funcționării 

mecanismului acordului global in 
această ramură, în exemplul ipote
tic pe care il prezentăm, elaborat 
cu sprijinul specialiștilor din Mi
nisterul Industrializării Lemnului 
și Materialelor de Construcții și 
Ministerul Muncii, s-a ales o sec
ție de faianță dintr-o întreprin
dere de materiale de construc
ții care, potrivit planului, are 
un efectiv de 320 persoane, din care 
295 muncitori direct productivi. Sar
cina acestui colectiv pe luna luată in 
calcul este să realizeze 170 000 mp 
faianță, din care 45 la sută (76 500 
mp) pentru export.

Tariful pe unitatea de produs, cal
culat pe baza normelor de muncă, a 
normativelor de personal și a volu
mului producției planificate, este de

în etapa actuală, activitatea din 
acest domeniu are menirea să asigu
re. în concordantă deplină cu obiec
tivele stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, un important 
salt calitativ in, toate ramurile și 
sectoarele producției materiale. Este 
vorba. în principal, de :

• asimilarea si implementarea de 
tehnologii noi intensive, cu grad 
înalt de mecanizare si automatizare 
a proceselor de producție :

• sporirea bazei de materii prime, 
materiale, energie si combustibili :

• promovarea, extinderea si gene
ralizarea celor mai economice pro
cedee de fabricație din punct de ve
dere al materialelor și energiei uti
lizate :

• utilizarea pe scară cît mai lar
gă a materialelor reciclabile si refo- 
losibile. rezultate atit din procesul 
productiv, cit si dună scoaterea din 
uz a diferitelor produse :

• creșterea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor ;

3,95 lei/mp, pentru care colectivul 
secției urmează să primească o su
mă de 671 500 lei (170 000 mp x 3,95 
lei/mp). Intrucît în această secție cu 
care se încheie contractul de acord 
global producția este omogenă, la 
stabilirea tarifului pe unitatea de 
produs s-a ținut seama de retribu
țiile întregului personal, inclusiv ale 
muncitorilor de întreținere și repa
rații, ale maiștrilor și tehnicienilor, 
ale conducerii secției, ale altor cate
gorii de personal retribuit la acest 
nivel.

în medie, pe un membru al secției 
revine o retribuție de 2 098 lei. Suma 
cuvenită colectivului secției se acor
dă în întregime dacă :

• se realizează producția fizică 
planificată ;

O se produce întreaga cantitate de 
faianță pentru export ;

• se respectă criteriile referitoare 
la cantitatea normată de faianță 
obținută dintr-o tonă de masă cera
mică (73,8 mp/tonă) și la ponderea 
planificată a producției de calitatea 
I (75 Ia sută) ;
• se asigură încadrarea în condi

țiile stabilite privitoare la : consu
murile normate de materiale, com
bustibili și energie electrică și indi
cele planificat de utilizare a mașini
lor și instalațiilor (98,5 la sută).

VARIANTA A
în luna respectivă planul la pro

ducția fizică a fost depășit cu 9 la 
sută, realizindu-se 185 300 mp faian
ță. Suma cuvenită este de: 185 300 
mp x 3,95 lei/mp — 731 935 lei.

întreaga producție suplimentară a 
fost fabricată pentru export, în total 
pentru această destinație realizîn- 
du-se 91 800 mp (cu 20 Ia sută mai 
mult decît s-a planificat). Pentru 
fiecare procent de depășire a sar
cinilor la export se acordă o majo
rare de 1 la sută, astfel :

76 500 mp X 3,95 lei/mp X 20% — 
60 435 lei

731 935 lei + 60 435 lei - 792 370 leî 
Acordîndu-se cea mai mare aten

ție gospodăririi judicioase a materii
lor prime și ridicării calității pro
ducției, cantitatea de faianță obținu
tă dintr-o tonă de masă ceramică a 
fost de 74,5 mp (gradul de îndepli
nire a acestui criteriu — 101 Ia sută), 
iar ponderea produselor de calita
tea I a sporit la 78 la sută (criteriu 
îndeplinit în proporție de 104 la 
Slltă).' . >

criteriul I 1% X 0,5% - 0,5%
'■ critftiuF IE'4%X6,5%-2% 

Total majorare : 2,5%
792 370 lei X 2,5% - 19 809 lei
792 370 16i + 19 809 lei - 812 179 lei 
Colectivul secției s-a încadrat în 

consumurile materiale și energetice 
normate, realizind un indice de uti
lizare a mașinilor și instalațiilor de 
98,7 la sută, superior celui planificat, 
deci, suma respectivă se acordă inte
gral.

Prin măsurile de organizare judi
cioasă a producției la fiecare loc de 
muncă a fost posibil ca realizările 
arătate să fie obținute lucrindu-se 
cu un personal mai redus — de nu
mai 304 oameni (95 la sută din nu
mărul de personal planificat). Prin 
urmare, in medie, pe o persoană, re
vine o retribuție de :
812 179 lei : 304 persoane — 2 672 Iei 

Deci, cu 574 lei (27,3 Ia sută) mai 
mult decit s-a planificat. Desigur, 
suma cuvenită întregului colectiv se

Se desprinde deci concluzia că veniturile din muncă sînt și în această 
ramură strîns legate de preocupările colectivelor de oameni ai muncii 
și ale fiecărui lucrător în parte pentru realizarea și chiar depășirea 
sarcinilor de producție, îndeosebi Ia export, de spiritul gospodăresc 
manifestat în utilizarea mijloacelor tehnice și materiale.

• reducerea corespunzătoare a 
importului si asigurarea competitivi
tății tehnico-economice necesare 
sporirii exportului ;

• asigurarea unor soluții construc
tive tipizate, care să permită redu
cerea duratelor de execuție a noilor 
obiective și capacități, precum si fo
losirea . unor materiale nioderne si 
ieftine. în locul celor scumpe si de
ficitare.

După cum se vede, sarcinile puse 
în fata proiectării impun abordarea 
lor într-o viziune nouă, modernă si 
complexă, implică autentice prefa
ceri calitative în organizarea și des
fășurarea întregii activități a institu
telor de specialitate. De la clarita
tea obiectivelor stabilite, la coordo
narea mai bună între ramuri si per
fecționarea sistemului informațional, 
pînă la stimularea consecventă a 
inovației tehnologice. Acestea sînt 
coordonatele procesului structural si 
accelerat de înnoire permanentă ce 
trebuie cu hotărîre generalizat în 
munca de concepție.

In repetate rînduri. secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a formulat orien-

CONSTRUCTII- - - - - - - - - - - ->

împarte, potrivit legii, în funcție de 
contribuția fiecăruia la realizarea 
sarcinilor, retribuția tarifară și tim
pul efectiv lucrat.

VARIANTA B
Planul nu a fost realizat decît In 

proporție de 95 la sută (161 500 mp 
faianță), restanța de 8 500 mp loca- 
lizîndu-se la producția pentru ex
port.

161 500 mp X 3,95 lei/mp - 637 925 
lei.

Pentru neindeplinirea planului la 
export se aplică o penalizare de 0,5 
la sută pdntru fiecare procent de 
nerealizare. S-au produs pentru ex
port numai 68 000 mp faianță (88,9 
la sută din plan) :

11,1% X 0,5 ■= 5,55%
76 500 mp X 3,95 lei mp X 5,55% — 

16 771 lei.
637 925 lei — 16 771 lei = 621 154 lei.
Criteriile stabilite au fost respecta

te, dintre condiții nerealizindu-se 
doar cea referitoare la încadrarea in 
indicele de utilizare a mașinilor și 
instalațiilor, care a fost de 93,6 la 
sută, cu 5 la sută mai mic decit cel 
planificat (cotă de diminuare — 0,25). 
Deci se poate deduce că folosirea 
necorespunzătoare a dotărilor tehni
ce. îndeosebi a cuptoarelor, a fost 
cauza principală a nerealizării pla
nului. Diminuarea ‘care se aplică în 
acest caz este de :

5% X 0,25 =■ 1,25%.
621 154 lei X 1,25% - 7 764 lei.
621 154 lei — 7 764 lei - 613 390 Iei. 
Revenind, în medie, 1917 lei 

(613 390 lei : 320 persoane) pe o per
soană, adică cu 181 lei (8,6 la sută) 
mai puțin decit s-a prevăzut.

Se înțelege, prin urmare, că, dacă 
planul de producție, și mai ales ex
portul, nu se realizează, retribuțiile 
se reduc.

VARIANTA C
La nerealizările de plan, arătate 

în varianta precedentă, se adaugă și 
existența unor neajunsuri în utili
zarea resurselor materiale și ener
getice, precum și în asigurarea cali
tății prevăzute a produselor.

Suma cuvenită corespunzător pro
ducției fizice și producției pentru 
export (calculată în varianta B) este 
deci de 621 154 lei.

Dintr-o tonă de masă ceramic 
s-au obținut numai 72,3 mp faianță 

■s (criteriul . fiind îndeplinit numai în 
proporție de 98 la sută), iar pondă- 

. rea. producției, de.;.calitatea I a foist 
de 72,75 la sută, cu 3 la sută mai 
mică decît S-a stabilit.

2% X 0,5 + 3% X 0,5 - 2,5%. 
621 154 lei X2,5%— 15 529 lei.
621 154 lei — 15 529 = 605 625 lei.
Nerealizarea indicelui planificat 

de valorificare a materiilor prime 
s-a datorat intr-o bună măsură de
pășirii cu 1,4 la sută a consumuri
lor rpateriale și energetice normate 
(cotă de diminuare — 0,25). Indicele 
de utilizare a mașinilor și instalații
lor a fost, ca și la varianta prece
dentă, de numai 93,6 la sută, cu 5 la 
sută mai redus decît cel prevăzut.

1,4% X 0.25 + 5% X 0.25 = 1,6%. 
605 625 lei X 1,6 % = 9 690 lei.
605 625 lei — 9 690 lei = 595 935 lei.
Sumă care se repartizează colecti

vului secției ; în medie, pe o per
soană revin numai 1 862 lei, adică 
cu 236 Iei (11.3 Ia sută) mai puțin 
decît s-a prevăzut.

Corneliu CARLAN

tărî si a dat indicații clare cu privi
re la perfecționarea activității de 
proiectare, creșterea pe această cale 
a eficientei investițiilor, astfel incit 
fiecare leu alocat acestora să răs
pundă unei necesități reale si să dea 
rezultate maxime. Desigur, în foarle 
multe cazuri, proiectarea si-a pus in 
valoare puternicul său potential, ri- 
dicindu-se la nivelul acestor exigen
te majore. Obiective industriale con
struite după documentații tehnico- 
economice întocmite în institutele 
noastre și-au demonstrat din plin 
nivelul tehnologic ridicat, eficiența 
deosebită.

Există însă excepții si fncă nu
meroase de la această stare firească 
de lucruri, care au dus la supradi
mensionări ale construcțiilor, consu
muri suplimentare, de materiale, 
costuri exagerate si nejustificate, du
rate de execuție depășite, la reali
zarea unor obiective care funcțio
nează. vreme îndelungată, sub ni
velul parametrilor proiectați. Iată, 
așadar, motivele pentru care rubrica 
noastră se va opri in continuare 
asupra unor probleme legate de îm
bunătățirea activității de proiectare.
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înfăptuiri remarcabile, dar și unele practici formale
CLUJ-NAPOCA

„Zilele teatrului scurt“
Este bine cundscută necesitatea ca 

fiecare program studențesc de prac
tică să beneficieze de pregătiri te
meinice, sistematice, desfășurate nu 
in preajma, ci cu mult înaintea de
butului instruirii, pregătiri care, de 
fapt, să se înscrie in fruntea rapor
turilor de colaborare multilaterală, 
statornicite între unitățile de in- 
vățămint și cele productive. Cu tot 
caracterul ei elementar și in pofida 
faptului că a fost frecvent readusă 
în centrul atenției, inclusiv prin an
chetele „Scînteii", o asemenea cerin
ță mai înregistrează încă și astăzi 
unele neîmpliniri. Problema este 
cum de pot coexista în cuprinsul 
aceluiași institut, ba uneori și al ace
leiași facultăți, realizări dintre cele 
mai remarcabile pe linia integrării, 
alături de formalismul cel mai stri
dent în domeniul practicii studenți
lor. deși, cum bine se știe, instruirea 
studenților sintetizează (sau ar tre
bui să sintetizeze) tocmai asemenea 
raporturi rodnice de colaborare.

PRESTIGIUL OBLIGA ! Politeh
nica bucureșteană deține, neîndoiel
nic. atributele integrării de calitate 
cu cercetarea și cu producția. Ne 
amintim succesivele consemnări. în 
chiar cuprinsul acestei rubrici, refe
ritoare la multiplele aspecte ale in
tegrării Politehnicii bucureștene, de 
la valoarea, originalitatea soluțiilor 
elaborate în regim de contract eco
nomic. la caracterul mqdern. antici
pativ. atribuit inclusiv cursurilor 
postuniversitare. Totuși, pînă și aici, 
unde prestigiul. înaltul spirit orga
nizatoric se află acasă, desfășurarea 
practicii studenților înregistrează 
uneori lipsuri de-a dreptul surprin
zătoare. Cu unele dintre acestea 
aveam să ne reîntîlnim și noi. de 
astă dată în cuprinsul uzinelor 
„23 August" din București, unde 
„studenții sînt primiți întotdeauna 
cu toată solicitudinea", cum a ținut 
să ne precizeze tovarășul Petre Ră- 
ducanu, secretarul comitetului de 
partid pe întreprindere. Este, așa
dar. ușor de înțeles dorința cu care, 
în acest climat de gîndire, de mun
că susținută, am căutat să-i întilnim 
pe studenți, să-i consultăm asupra 
a ceea ce fac sau ar trebui să facă, 
asupra sprijinului ce-1 primesc sau 
ar trebui să-l primească. După o 
analiză amănunțită pe această temă, 
efectuată împreună cu ing. Nicu 
Stănescu și economistul Gheorghe 
Toader, șeful serviciului și, respec
tiv. șeful biroului de învățămînt al 
uzinei, la ora 12,45. însoțiți de Au
rel Mantu. din serviciul amintit, sîn- 
tem în secția „Mecanică I". Discu
tăm mal întii cu inginerii Ion Trofin 
și Stelian Dinescu, șeful secției și, 
respectiv, adjunctul șefului de sec
ție. Prima constatare este că prac
tica studenților (era Intr-a opta zt 
a programului) nu s-a impus ca o 
prezență activă, ca un eveniment 
care să rețină interesul, atenția celor 
din jur. Așa se explică faptul că 
nimeni nu știa ce fac concret, ce 
obiective au în programul cotidian 
de practică, ce au realizat din ce 
și-au propus sau. cel puțin, unde se 
aflau la acea oră studenții (după 
toate probabilitățile, din anii I și II 
ei Facultății de mecanică). Aceeași 
constatare șl la secția de compre- 
aoare. Reîntorșl la serviciul de per
sonal, Învățămînt, retribuire, primim 
confirmarea că, într-adevăr, deși 
programul cotidian de practică a 
fost fixat îrttfe orele 8 și 14, stu
denții pleacă de regulă cu cel puțin 
o oră mai devreme.

Departe de noi intenția de a in
sista asupra unor asemenea — să le 
zicem — excepții. De altfel, nici nu 
le-am fi adus în discuție dacă n-am 
fi constatat, pe parcursul anchetei 
noastre atît în uzine, cit și în fa
cultăți. că asemenea abateri, sem
nalate. de altfel, și cu alte prile
juri. cînd nu sînt de-a dreptul ig
norate. sînt privite cu detașare, ca 
manifestări oarecum de la sine în
țelese.

— Vreți să vă spun părerea mea ? 
— ne-a întrebat ing. Ion Trofin, 
șeful secției „Mecanică I". oarecum 
nedumerit de... nedumerirea noastră. 
Ceea ce fac acești studenți nu este 
o practică integral utilă, ci în bună 
parte formală. Ei privesc, și atit. 
Nu-mi dau seama nici ce văd. nici 
cit înțeleg, știu însă că eu, ea stu
dent practicant, am lucrat de la 
început direct pe mașină, fără să fi 
avut o experiență de producție. Și 
folosul a fost real, de durată.

ADNOTĂRI • ADNOTĂRI FESTIVALURI ȘI... FESTIVALURI (D
Improvizații critice

La rubrica intilulată 
„Tinerețea lui Don 
Quijote" — titlul unui 
volum din 1968 al lui 
Marin Sorescu — re
vista „Convorbiri lite
rare" (nr. 3/1986) pu
blică un articol al lui 
Nichita Danilov des
pre o carte recentă 
semnată de Mircea 
Cărtărescu. Analiza 
„critică", așezată sub 
titlul prețios Odor, 
amar, amor... un joc 
de cuvinte in consens 
cu gratuitatea. cu fri
volitatea „ideilor" a- 
firmate, propune ur
mătoarele' distincții 
așa-zis teoretice : „Mi 
se pare că intr-un răs
puns la o anchetă des
pre poezia anilor ’80, 
Cărtărescu spunea că, 
pentru a fi receptată 
noua poezie trebuie să 
treacă cel puțin 10—15 
ani. Cititorul este de 
obicei refractar la ori
ce nou tip de litera
tură. (s.n.) Gustul lui 
cedează (evoluează) 
abia după ce cri
tica și mijloacele de 
mass-media și-au spus 
cuvintul. Poezia iui 
Mircea Cărtărescu și 
— in general — 
a poeților de la 
„Cenaclul de luni" nu 
șochează insă prin 
noutate. Acest fel de 
poezie s-a mai scris la 
noi și, probabil, se va 
mai scrie. Moda poeti
că revine după cițiva 
ani, ca și moda vesti
mentară. (s.n.) Ceea 
ce încearcă noua poe
zie de la București 
este să convertească 
limbajul eminescian 
al poeziei românești 
în limbaj caragii-

lian. (s.n.) Adică să 
opună eminescianis- 
mului caragialismul. 
Spiritul din Muntenia 
este mai legat de coti
dian decit, de pildă, 
cel din Moldova. De 
aici, apetența celor din 
Capitală spre caragia- 
lism, caricatură și pa
rodie. Bucureștiul a- 
parține balcanismului, 
este un oraș scos par
că din paginile mare
lui Ion Luca Caragia- 
le. Am schițat aici 
două direcții ale liricii 
tinere actuale, emines- 
cianismul și caragia
lismul, pe care, sper, 
să le pot dezvolta 
altădată". E de sperat 
să nu le mai dezvolte, 
întrucit, pentru un citi
tor cu minimă instruc
ție culturală, este evi
dentă imposibilitatea 
de a discuta cu serio
zitate despre poezie, 
chiar despre poezia 
celor mai tineri autori, 
astăzi, in termenii pro
puși. E de-a dreptul 
absurd să crezi că 
„noua poezie de la 
București" ar incerca 
„să convertească lim
bajul eminescian al 
poeziei românești in 
limbaj caragialian." 
Dacă autorul sesizează 
faptul, teoretizat de 
alții, că moldovenii 
sint mai înclinați spre 
meditație și reverie, in 
timp ce spiritul mun
tenesc e mai dinamic 
și poate mai apropiat 
de concret, nu de a 
opune „limbajul emi
nescian" celui caragia
lian e vorba, căci nu 
poți opune scriitori 
care acoperă spații li

— De ce nu răsfrîngeți această 
concluzie și asupra practicantilor de 
astăzi ?

— Chiar de ne-am propune ca ei 
să lucreze, n-am avea acum mașini 
disponibile, dar. oricum, măcar un 
cadru didactic îndrumător perma
nent. nu prin rotație ca acum, care, 
cel puțin, să le anticipeze exigen
tele viitoarei lor profesiuni și. dacă 
este nevoie, să ne mai consulte și 
pe noi in adaptarea programei de 
practică la specificul secțiilor, cred 
că ar mai spori eficacitatea practicii.

— Dacă practica studenților nu-și 
atinge de fiecare dată scopurile, fap
tul nu trebuie să ne surprindă — 
ne-a spus ing. Marius Gheorghe, 
secretarul comitetului de partid de 
la întreprinderea de țevi „Republi
ca" din Capitală — atita vreme cit 
însuși dialogul intre uzine si facul
tăți n-are întotdeauna și pretutin
deni continuitatea necesară. Să fiu 
bine înțeles : pe calea dialogului 
nemijlocit, a dialogului de lucru am 
statornicit multe raporturi de cola
borare eficientă cu unități universi
tară bucureștene (Institutul politeh

EXIGENȚE NOI, SUPERIOARE IN PREGĂTIREA 
SPECIALIȘTILOR

nic, Institutul de construcții, Acade
mia de studii economice ș.a.). Dar 
cit privește optimizarea pregătirii 
viitorilor specialiști, mai avem încă 
unele aspecte de pus la punct.

— în ce sens ?
— Iată, de pildă. întreprinderea 

noastră are 101 angajați ce urmează 
învățămîntul superior seral și marea 
majoritate îl urmează bine, adică se 
prezintă cu succes la sesiunile de 
examene, promovează an de an. dar 
nu cu același succes se implică și 
în activitatea creatoare ,a uzinei. 
Destul de slab se resimte in pro
ducție legătura lor cu invățămintul 
superior. Oare nu și acest aspect 
indică nevoia unor eforturi conver
gente. întemeiate pe un permanent 
dialog între uzină și facultate, ca 
factori ai unei strategii și exigențe 
unitare ? E limpede, numai conce- 
pind-o ca factor de perfecționare a 
raporturilor esențiale de colaborare 
dintre uzine și facultăți, practica 
studenților iși poate perfecționa ne
contenit conținutul.

CONVENȚIILE de practica — 
O FORMALITATE ? Pornind tocmai 
de la cerințele, frecvent formulate, 
ale unei asemenea, conlucrări supe
rioare între uzine și facultăți, ne-am 
propus să cunoaștem concret, „pa 
viu", felul cum sînt gîndite. alcă
tuite si aplicate convențiile de prac
tică, documente fundamentale prin 
care unitățile de învățămînt șl cele 
economice se angajează tocmai în 
consacrarea dialogului ca modalitate 
curefită de lucru pentru instruirea 
de calitate a studenților. Ne îndrep
tăm mai întîi spre cabinetul prorec
torului responsabil cu practica stu
denților de la POlitehnioâ bucureș
teană. cabinet pe care, firesc. îl aso
ciem unui spațiu ăl schimbului larg 
de idei, de sugestii pentru perfecție-: 
narea instruirii studenților. Am în
țeles din expunerea ce ni s-a făcut 
de către tovarășul prorector că totul 
e în regulă, convențiile au fost defi
nitivate din vreme și se aplică fără 
probleme ; dacă ar fi apărut proble
me, ar fi fost aduse la cunoștință.

Și totuși, probleme există, din pă
cate. tocmai în modul de concepere, 
de alcătuire a convențiilor de prac
tică. astfel incit. prin improvizația 
care le stă adeseori la bază, unele 
dintre aceste documente nu numai 
că nu întruchipează rodul unui dia
log preliminar cu efecte organizato
rice. dar nici cel puțin nu angajea
ză concret, nu stabilesc răspunderi 
nominalizate, ceea ce explică in 
mare măsură aspectele încă formala 
din practica studenților. Iată, bună
oară. un exemplar din convenția 
pentru practica studenților. încheia
tă între întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița Roșie" șl Facultatea 
de aeronave din București. Textul, 
xeroxat, are o rubrică pentru număr 
de înregistrare, dar un asemenea 
număr nu există nici la expediere, 

terare atît de diferite. 
Apoi, o asemenea dis
tincție — identificarea 
unor atari direcții, in
tr-un peisaj foarte bo
gat, nereductibil nici 
la „Cenaclul de luni", 
nici la tinerii poeți 
ieșeni — este mai mult 
decit simplistă, ca și 
ideea că cititorul ar fi 
refractar la orice tip 
nou de literatură. La 
literatura de calitate, 
la literatura care do
vedește asumarea 
profundă a problema
ticii 'umane, a valori
lor umaniste, nu cre
dem că cititorul „este 
de obicei refractar", 
ci dimpotrivă. De alt
fel, in articol mai pot 
fi „remarcate" și alte 
formulări „inedite" : 
„Personajul-pictor, in
terpretat excelent de 
Paul Newman, cinta 
la un fel de orgă 
electronică și la fie
care notă țișneau 
din tuburile de oțel 
ale acestei orgi culori 
de diferite nuanțe..."; 
„Travestiul merge 
pină acolo că bărbații 
și femeile se confun
dă" ; poeziile „sint 
vioaie, au ritm alert, 
haz și sint scrise, ca să 
zic așa, haios." Ase
menea „idei", slujite 
de un astfel de „lim
baj critic" nu pot face 
decit deservicii publi
cației care le găzdu
iește, ceea ce nu este 
de dorit in cazul unei 
reviste literare cu 
nume atit de presti
gios șl, adesea, cu rea
lizări pe măsura nu
melui ce-l poartă.

M. COSTEA 

nici la primire, iar la rubrica „Or
ganizația socialistă va delega pentru 
îndrumarea și controlul practicii pe 
următorii tovarăși..." nu există nici 
o nominalizare. în schimb, tabelul 
cu numele studenților, repartizați în 
practică, semnat și parafat la deca
nat. a fost... anulat (se pare că. în 
ultimul moment, respectivii studenți 
au fost trimiși în altă parte) și în
locuit cu alt tabel, scris de mină 
și neoficializat.

Amănunte formale ? Deloc ! Pen
tru că ele depun mărturie despre 
graba, improvizația cu care se în
cheie asemenea convenții, orice 
inadvertență, putîndu-le face ino
perante. Așa s-a întîmplat, între 
altele, la întreprinderea bucu
reșteană „Timpuri noi", obligată, 
uneori, să refuze accesul studenților 
la practică tocmai pentru faptul că 
„de multe ori ne trezim cu aseme
nea solicitări doar cu puțin timp 
înaintea începerii perioadei de in
struire. ceea ce ne creează greutăți 
de netrecut în organizarea locurilor 
de practică" (Aurel Maftei, șeful bi
roului de personal, invătămint și 

retribuire). Și. ca o ilustrare a pre
gătirilor incomplete, ne-a fost pre
zentată adresa facultății bucureș
tene de T.C.M. (neînregistrată in 
ambele locuri), prin care se 
solicită întreprinderii amintite efec
tuarea practicii de cercetare-pro- 
itetare a unul număr de 27 
studenți din anul al IV-Iea. cu 
rugămintea ca „lucrările la care vor 
participa studenții să fie stabilite, 
nominalizate și... corelate cu proble
matica contractului de colaborare 
care se va întocmi ulterior". Dar, 
după cum ne-a declarat Aurel Maf
tei. desemnat de tovarășul Justinian 
Oprescu. secretarul comitetului de 
partid pe întreprindere, să ne ofere 
informații despre practica studenți
lor. „noi nu știm ce va fi insem- 
nînd acest contract și cit de... ulte
rior este el. Și atunci, ce și cum să 
stabilești, să nominalizezi și să co
relezi ?“. Aceeași întrebare legitimă 
poate fi formulată și cu privire la 
convenția de practică încheiată între 
facultatea bucureșteană de energeti
că si Întreprinderea de țevi „Repu
blica" ; spre deosebire de multe alte 
convenții, aceasta materializează o 
inițiativă lăudabilă : are anexată o 
Programă analitică a practicii. Este 
un document indispensabil uzinelor 
pentru ca studenții să poată fi antre
nați în activități cit mai apropiate 
de profilul pregătirii lor. Dar — stu
poare 1 — pe cită vreme convenția 
are în vedere 20 de studenți din 
anul al IV-lea. programa anexată 
este pentru... anul al II-lea !

ȘI TOTUȘI, SOLUȚII EXISTA. E 
adevărat, nu întregul program de 
practică și. ca atare, nu toate con
vențiile suferă de pe urma unor 

ladtteL de pripeli, improvizații, inad
vertențe. după cum, pe de altă parte, 
strindente asemenea celor amintite 
nu se întîlnesc doar în perimetrul

Noua clădire a Institutului politehnic din Cluj-Napoca

La Cimpulung, patronul umo
rului și al risului este dra
maturgul și omul de teatru, 

atit de popular, Tudor Mușalescu, 
fiu al acestor locuri, căruia urmașii 
s-au gindit — fericit gînd — să-i 
dedice, din doi in doi ani, un „fes
tival de satiră socială" aflat acum 
la a patra ediție. Săptămina trecută, 
în zilele festivalului, orașul a găz
duit brigăzi artistice, grupuri satiri
ce, creatori și interpreți de urnor, 
epigramiști, caricaturiști din peste 30 
de județe, fiecare aducind o nuanță 
inedită, viu colorată in acest mare 
spectacol satiric dirijat cu bun gust, 
tact, competență și spirit ospitalier 
de gazde, precum și de factorii res
ponsabili ai județului Argeș.

Urmăream, într-o sală plină de 
spectatori din Cimpulung, programul 
grupului satiric „Veritas" al Casei 
de cultură din Brăila, grup instruit 
de excelenta interpretă Margareta 
Rădună, asistentă la Spitalul de ur
gență din Brăila, una dintre cele 
cîteva zeci de artiste amatoare în
zestrate cu certe calități actoricești, 
capabile să susțină oricînd cu suc
ces sigur un recital de bună cali
tate pe una din estradele umorului 
și satirei actuale. Prin fața sălii „de
fila" o galerie de personaje care, o 
știm cu toții, ne mai amărăsc viața : 
indivizi certați cu drumul drept, cu 
munca, paraziți care se mai oplo
șesc in umbra marilor noastre în
făptuiri, ambițioși lipsiți de mijloace 
personale, intelectuali închipuiți, ex- 
perți în chilipiruri și combinații 
neoneste, semidocți sau sfertodocți, 
„modele" negative de conduită ce 
scapă legilor conviețuirii civilizate. 
Sint supraviețuitorii unui cod de 
viață a cărei bază reală a dispărut, 
sint „moftangiii" pe care Caragisle 
i-a „biciuit" cu atîta dragoste pă
timașă („îi iubesc, mă !“) dar ei s-au 
încăpățînat să-i reziste vrind parcă 
să arate că nu te desparți doar ri- 
zînd de trecut, că el vine după tine 
și că nu ii putem opune doar risul, 
satira veselă, zeflemeaua... Intr-un 
cuvint, defilau pe scena festiva
lului amintit „bădăranii", învîr- 
tiții zileior noastre ; o enclavă 
pitorească generatoare de viruși no
civi pentru corpul curat și sănătos 
al societății, specie plină de ifose, 
comică și grotescă. dar conștientă 
că „forța" ei stă in slăbiciu

Politehnicii bucureștene. Ceea ce nu 
înseamnă însă că toate acesie 
neajunsuri pot fi in vreun fel sau 
altul trecute cu vederea, din con
fortabile considerente statistice. Dim
potrivă. tocmai caracterul lor excep
țional, tocmai semnificația lor di- 
minuantă pentru — citeodată — 
un șir lung de eforturi de perfec
ționare. impun cu atît mai mult con
centrarea eforturilor pentru optimi
zarea tuturor soluțiilor aplicate. Iar 
una dintre aceste soluții — cum pe 
bună dreptate remarca prof. univ. 
dr. ing. Moise Ienciu, secretarul co
mitetului de partid de la Politeh
nica bucureșteană — ar putea avea 
In vedere încheierea convențiilor de 
practică pe o durată mai lungă, even
tual un intreg cincinal. Stabilirea 
unor convenții cu o asemenea du
rată. nu numai între unitățile de 
învățămînt și cele economice, ci și 
la nivel interdepartamental, ar pu
tea oferi o perspectivă mai amplă 
și mai dinamică de conlucrare in
tre specialiști, fertilizarea progra
melor de instruire a studenților cu 
întregul fond de învățăminte rezul
tat din problematica integrării. Mai 
ales că imperativele instruirii prac
tice încep să-i vizeze din ce în ce 
mai mult și pe angajații întreprin
derilor ce urmează cursuri univer
sitare serale, iar un asemenea pro
ces solicită o coordonare unitară, ri
guroasă, inclusiv la nivel departa
mental. Ideea merită să fie reținu
tă și învestită cu autoritatea Minis
terului Educației și Invățămîntului. 
Cu atît mai mult cu cît. nu o dată, 
tocmai departamentele economice 
solicită creșterea nivelului de com
petentă practică, organizatorică a 
noilor specialiști.

De altfel, încercări de încheiere a 
unor convenții pe termen lung, care 
să statornicească o colaborare res
ponsabilă. s-au mai făcut, dar, lăsa
te în seama exclusiv a facultăților, 
s-au cam înecat în formalism. Este 
și cazul întîlnit in ancheta noastră 
la uzinele „Semănătoarea". Aici a 
fost încheiată cu Academia de stu
dii economice convenția pentru prac
tica studenților din 1984—1989. Are 
și număr de înregistrare (205) și 
dată : 15.11.’84. Dar la punctele 1 și 
2 se spune : „Academia de studii 
economice va trimite la practică... un 
număr de 3 studenți ; Pentru în
drumarea studenților, instituția de 
învățămînt superior va delega un 
număr de 2 cadre didactice".

— Doi îndrumători pentru trei 
studenți reprezintă un caz aparte, dar 
formal, pentru că asemenea cifre nu 
acoperă un cincinal — ne spune 
Constantin Dinu, șeful serviciului de 
personal. învățămînt și retribuire de 
la „Semănătoarea". A.S.E.-ul a ape
lat la o astfel de formulă din co
moditate : pe baza acestei „conven
ții" ni se trimit succesiv la practi
că grupuri mici de studenți cu cite 
o adresă, o notă, adeseori chiar în 
ziua începerii perioadei de instrui
re. Dar cum și cînd să le organizezi 
locurile de practică, nu se spune în 
nici o asemenea adresă sau notă im
provizată.

Sint doar cîteva fapte și opinii 
dintr-un context mult mai larg, care 
pledează cu tot atîtea argumente în 
favoarea perfecționării practicii stu- 
dențjjor., j.ji

Mihai IORDANESCU

nea noastră, în spiritul tolerant pus 
adesea, pe nedrept, pe seama pro
verbialei omenii românești. Progra
mul grupului satiric „Veritas" — 
care a și ciștigat „marele trofeu" — 
se desfășura deci intr-un ritm alert, 
cu replici vioaie, mușcătoare, imagi- 
nind scene pline de umor șl sațiri- 
zind, bunăoară, ruginirea spiritului 
creator, atrofierea gustului pentru 
nou, utilizarea acelorași soluții și for
mule vechi pentru probleme cu totul 
noi, aidoma unui șlagăr reluat mo
noton la toate ocaziile, fie că e 
nuntă, înmormîntare sau botez ! La 
un moment dat insă tonul s-a în
groșat, un fir de nisip a pătruns in

Despre calitatea și eficiența educativă 
a întrecerii artistice

„mașinăria" fină a satirei născind 
un sunet fals, deturnînd obiectivul și 
ținuta spirituală ce se cuvin men
ținute cu grijă, mai ales în aseme-. 
nea creații. Și-a făcut apariția un 
simpton al gustului insuficient, scă
pat de sub controlul spiritului. Ve
nise vorba, pe scenă, despre niște 
chei ce se potriveau la fel de bine la 
două apartamente vecine, despre soți 
care se trezeau din această pricină 
acolo unde nu intenționaseră să 
ajungă, de soții ultragiate în pudoa
rea lor de respectabile consoarte, 
despre un șir de confuzii, echi- 
vocuri, încurcături ce voiau probabil 
să evoce scheme asemănătoare din 
„commedia dell’arte" sau, mai de
grabă, din anume piese bulevardiere 
ce n-au coborit din păcate complet 
de pe scenele profesioniste, asta ne- 
însemnind că ar avea dreptul să urce 
pe acelea amatoare.

O asemenea constatare lasă spec
tatorului mai cultivat — cum sint 
mulți în sălile acestor manifestări — 
un gust amar, confirmă o anumită 
tendință ce nu ocolește nici cele mai 
bune formații artistice : degradarea 
risului, coborirea mizei spirituale a 
satirei, atragerea publicului în cap
cana unui umor facil, despiritualizat 
și. uneori, chiar nesărat. Desigur, 
risul este o terapie morală sau

De mal multi ani, 
municipiul Cluj-Na
poca este gazda unei 
ample manifestări cul
turale organizate in 
cadrul Festivalului 
național „Cîntarea 
României". Este vor
ba de „Zilele tea
trului scurt". care 
reunește pe scenele 
de spectacole formații 
de teatru, colaje și re
citaluri de versuri, 
monoloage și recitări 
ale unor formații și 
interpreți individuali 
amatori dintr-un mare 
număr de județe ale 
țării. De data aceas
ta. în competiție s-au 
prezentat formații ar
tistice și interpreți 
din Botoșani. Piatra 
Neamț, Tîrgu Jiu, 
Bocșa. Deva. Alba Iu- 
lia. Ploiești. Sighetu 
Marmației, Dej, Tur
da. și, desigur, din 
Cluj-Napoca. Au pu
tut fi vizionate piese 
cunoscute din reper
toriul românesc clasic 
și. contemporan, ca. de 
exemplu, comedia lui 
Vasile Alecsandri, 
„Piatra din casă". în 
interpretarea elevilor 
Scolii populare de 
artă din Botoșani, cu
noscuta dramă istori
că a lui Zaharia 
Bârsan. „Se face ziuă", 
ori piese adecvate 
pentru spectacole de 
mai mici dimensiuni, 
ca cele ale lui Paul 
Everac — „Cadoul", 
interpretată de tea
trul popular din Si- 
ghetul Marmației, 
Teodor Mazilu — „Don 
Juan moare ca toți 
ceilalți" — realizată 
scenic de Casa muni
cipală de cultură din 
Tg. Jiu. precum și 
unele din creațiile 
dramatice ale lui

D. Solomon (pus în 
scenă la Casa de cul
tură din Deva). De 
data aceasta nu au 
lipsit piese scrise de, 
tineri amatori. Casa 
municipală de cultură 
din Dej a pus în sce
nă piesa unui drama
turg amator local — 
R. M. Zegreanu. inti
tulată „Colecționarul 
de frunze". Mai nu
meroase și mai apre
ciate de public au 
fost, de data aceasta, 
colajele de versuri, 
cum a fost spectaco
lul prezentat de Clu
bul C.F.R. din Cluj- 
Napoca, alcătuit din 
creații reprezentative 
ale poeziei lui Lucian 
Blaga si interpretate 
cu rafinament și sen
sibilitate de artiști a- 
matori care au urmă
rit să pună în valoa
re mesajul poeziei 
blagiene. să readucă 
in atenția publicului 
„suflul liric" specific 
rreației autorului „Poe
melor luminii". Sau 
recitalul „Luceafărul" 
de M. Eminescu. sus
ținut de artiști ai 
Spitalului clinic din 
Cluj-Napoca.

Spectacolele de poe
zie susținute de for
mația de teatru „E- 
chinox" din Ploiești, 
cu „Cealaltă parte a 
umbrei" și altele, au 
arătat că un colaj poe
tic alcătuit cu gust, 
urmărind o anumită 
idee generoasă, chiar 
si atunci ' cînd este 
constituit din versuri 
ale unor poeți distan
țați ca virste și vibra
ție lirică, poate, dacă 
versurile se rostesc 
cu talent. si sînt 
susținute de soluții 
regizorale — sunet, 
lumini, decor, coregra

CARNET CULTURAL

BACAU. „Pe scena de concert... 
tinerețea". Sub acest generic au 
loc la Bacău. în sala de cultură 
Ateneu, concerte educative pentru 
copii si tineret organizate de or
chestra simfonică din localitate. 
Tineri sint spectatorii, tineri sînt 
si interoretii. Asemenea concerte 
educative pentru ținerii melomani 
băcăuani au fost susținute atît de 
elevii scolii de muzică si artă din 
localitate, cît si de tineri inter- 
preti din Capitală, Iași. Cluj-Na
poca si din alte localități din tară. 
(Gheorghe Baltă).

MUREȘ. La Palatul Culturii din 
Tîrgu Mureș' a' început tradiționala 
manifestare artistică „Zilele muzi
cale tîrgmureșene". La actuala 
ediție — a XVI-a — participă nu
meroși soliști vocali si instrumen
tiști. dirijori si formații camerale 
din tară si de peste hotare. (Gheor
ghe Giurgiu).

BOTOȘANI. In orașul Săveni se 
desfășoară un ciclu de manifestări 
politico-educative. In cadrul a- 
cestuia, simpozionul „Arc peste 
timp", expozițiile fotodocumentare, 
de artă plastică, de carte social- 
politlcă și cea a realizărilor eco- 
nomico-sociale ilustrează noua ca
litate a muncii și a vieții la Să- 
veni. localitate care. începînd cu 
anul 1968. a fost înscrisă între ora
șele patriei. (Silvestri Ailenei).

VASLUI. în sălile casei de 
cultură a sindicatelor si șco
lilor nr. 1 si 3 din Bîrlad a fost 
deschisă o amplă si reprezentati

o formă de descărcare nervoasă ; el 
este punitiv, pedepsind in efigie 
vicii recurente sau prevenind ma
ladii morale pe cale de a se produce. 
Este act spiritual sau reflex fizio
logic. Creația nu este insă un „în
locuitor". Celui care creează ori in
terpretează nu-i poate rămine indi
ferent de ce ori cum vrea să pro
voace risul. Ce alegem din toate 
acestea, cine este chemat să discear- 
nă și să selecteze ? Firește, specta
torul. Dar am văzut destui specta
tori, îndeosebi tineri, al căror rîs 
mecanic era cel mai exact răspuns, 
trist răspuns, la inepția de pe scenă. 
Mai grav este cînd vezi că un viitor

inginer, un student (la cibernetică) 
furnizează asemenea triste motive de 
ris mecanic, golit de orice gind. 
Recita cu oarecare talent o produc
ție proprie (oare de ce cred mulți 
interpreți talentați că ei pot, in 
ciudă dovezilor contrare, să-și fur
nizeze și textele propriilor evoluții ? 
S-or fi lăsînd ei influențați de 
exemplul citorva profesioniști care 
vor să fie, fără a fi. „artiști totali" 
în diferite spectacole pe care însă 
nu și-ar permite să le prezinte chiar 
pe primele scene ale țării ? 1). Pro
ducția literară a respectivului stu- 
dent-interpret era sub orice critică, 
fără nici o valoare, o vulgară po
veste despre peripețiile de tot felul 
ale unui cuplu ignar. Patilică și 
Mandrinica. Cum ajung pe scenă 
asemenea produse subculturale? Cine 
le dă dreptul de a se face auzite, 
nu intre amici, la un pahar de vin. 
ci in săli de sute și mii de specta
tori ? Sint ele cumva caracteristice 
pentru gustul artistic și calitatea 
vieții spirituale din locurile de unde 
vin ? Despre orașul din care venea 
autorul lui „Patilică și Mandrinica" 
noi știm cu totul altceva, pe sub teii 
lui au trecut și trec ilustre persona
lități ale scrisului românesc. Cum se 
explică atunci sfidarea unei atari 

fie — adecvate, atrage 
un numeros public. în- 
deplinindu-și rosturi
le sale educative, de 
a transmite idei, de a 
stimula gustul și dra
gostea pentru poezie.

.Spectacolele amato
rilor au fost apoi ur
mate de un colocviu — 
„Tradiție si inovație 
în teatrul de amatori". 
Participants la dezba
tere, cunoscînd de 
data aceasta si clasi
ficările și premiile a- 
cordate de organiza
tori celor mai bune 
formații, au formulat 
mai multe observații 
critice decit remarci 
pozitive. Pentru că nu 
au lipsit din această 
trecere în revistă une
le carențe vizibile 
care se manifestă con
stant in activitatea 
unor teatre ale ama
torilor. De aici con
cluzia ca teatrele de 
amatori, cel puțin așa 
au arătat și unele 
spectacole de la Cluj- 
Napoca. trebuie să se 
bucure în mai mare 
măsură de o îndru
mare regizorală com
petentă. fie din partea 
unor artiști profesio
niști. fie, cum s-a pu
tut dovedi cu alte pri
lejuri. prin organiza
rea de mai multe con
fruntări pe scenele in
stituțiilor culturale, 
precum și a școlilor 
populare de artă. Ca
litatea spectacolelor 
teatrelor de amatori 
trebuie să preocupe 
comitetele de cultură 
și alte foruri cultura
le. nu numai in fazele 
de concurs.

Marin OPREA 
corespondentul 
„Scînteii"

vă expoziție interjudețeană de 
artă plastică a copiilor, integrată 
Festivalului national „Cîntarea 
României". Organizată de consiliul 
județean al pionierilor, cu spri
jinul forurilor culturale naționale, 
expoziția reuneștș pe simezele 
sale circa 380 de lucrări de o mare 
varietate tematică, apartinînd unor 
copii din cercurile de artă plastică 
din peste 30 de județe ale țării, 
distinse în concursul desfășurat in 
acest scop. (Petru Necula).

TELEORMAN. Sub genericul 
„Copiii — împlinirea familiei. Vii
torul patriei". în mal multe locali
tăți rurale si urbaiie din județul 
Teleorman s-a desfășurat un amplu 
ciclu de manifestări educative. Au 
fost organizate expuneri, dezbateri, 
mese rotunde. întîlniri cu medici, 
proiecții de filme, expoziții de car
te. (Stan Ștefan).

CONSTANTA. „Gravura azi" — 
s-a intitulat colocviul organizat la 
Galeriile de artă din Constanta de 
către comitetul județean pentru 
cultură și artă si filiala Uniunii ar
tiștilor plastici, cu prilejul verni
sajului unei expoziții de artă plas
tică. Au participat critici de artă, 
artiști plastici din București si Con
stanta. un numeros public. (George 
Mihăescu).

IAȘI. La Iasi si Mircesti a avut 
loc cea de-a X-a ediție a festiva
lului de creație și interpretare „Va
sile Alecsțmdri". La Casa memoria- 
lă Vasile Alecsandri a avut loc 
un recital de poezie si muzică pa- 
tridtlcă. (Manole Corcaci).

tradiții ? De ce au trimis responsa
bilii vieții culturale, la un festival 
de reală ținută, un „rebut" artistic 
și educativ ?

Din păcate, semnale ale unei ase
menea superficialități în considera
rea actului de cultură ne vin din 
mai multe locuri și. uneori, chiar 
din partea juriilor chemate să apre
cieze. să selecteze și să promoveze 
valori reprezentative, talente auten
tice din rindul maselor. Unele din
tre ele dau. de pildă, premii pentru 
imitatori, oameni care fac sala să 
rida, străduindu-se să-i imite (mai 
bine sau mai rău) pe unii actori 
profesioniști sau chiar poeți ! Acest 
gen de „artă" — in felul ei o re
clamă de care cei imitați n-ar avea 
nevoie — stirnește. ce-i drept, risul, 
poate fi amuzantă, in cel mai bun 
caz. însă a premia la un festival de 
satiră astfel de „numere" mi se pare 
o greșeală. în altă parte. într-un 
orășel, făcut celebru de un mare 
actor din partea locului, juriul a gă
sit normal să încurajeze parodia, însă 
premiind, ce credeți ?, o parodie 
după poemul „Ce-ți doresc eu ție, 
dulce Românie" de Eminescu ! 
Hotărît lucru, nu se poate să 
admitem lipsa de respect față 
de valori definitorii, și aceas
ta tocmai in interiorul unor ma
nifestări in care vrem să îmbo
gățim. să ducem mai departe ceea 
ce au creat cei dinaintea noastră. Cu 
asemenea „promovări" nu se poate 
ajunge nicăieri, sînt valori pe care 
nu le putem lăsa pe mina amatori
lor de amuzament ieftin. Dorința de 
a stirni risul introducind in regis
trul parodic notele înalte, pline de 
patos civic ale unui poem ce stă de 
mai bine de o sută de ani pe buzele 
și in sufletul tuturor românilor ni 
se pare bizară, iar premierea produ
sului unei atari dorințe de neînțeles, 
de neacceptât. Sarcina de mare 
răspundere a juriilor oricăror ma
nifestări este de . a selecta și 
promova în vederea unei afirmări 
mai largi valoarea adevărată, actele 
artistice cu o mare încărcătură de 
idei, capabile să facă educația publi
cului. inclusiv a acelei părți a pu
blicului care urcă pe scenă în cali
tate de artiști amatori.

C. STĂNESCU

Ceea ce 
nu se poate 

înlocui
(Urmare din pag. I)
pe Olt și pe Marea Neagră, pe pla
iurile Moldovei și ale Transilva
niei, pe umerii puternici și neindu- 
plecați ai Carpaților, dar și pe cîm- 
piile țesute cu soarele grinelor din 
Dobrogea, Muntenia și Oltenia, ea 
vine, totodată, din adîncurile pă- 
mintului in care și-au zidit oasele 
zeci, sute de generații. Tăria „ose
mintelor vărsate-n mine", de care 
vorbea Arghezi, ne propulsează cu 
putere spre regăsirea deplină de 
noi înșine, și nu-i împlinire mai 
mare a ființei umane decit aceea 
de a fi ea însăși cu adevărat. Adi
că de a-și afla adincurile din care 
să crească temeinic spre viitor 
printr-un prezent demn, substan
țial, productiv, pus sub semnul 
idealurilor înalte.

Cind simți sub picioare pragul 
casei tale, ros de talpa incandes
centă a timpului pe care au 
călcat-o înaintași, ființa ta crește 
înzecit, certitudinile sporesc, spe
ranțele se împlinesc. Mormintul pă
rinților ne dă melancolia Vieților 
sacrificate întru înălțarea noasr 
tră, dar și sentimentul fermi
tății. conștiința că aici, unde «in
tern noi, umblăm cu adinei rădă
cini înfipte în pămînt și nici un 
vînt al istoriei nu ne poate smulge 
să ne poarte aiurea. Un copac fără 
rădăcini, care să coboare în pă- 
mint, pină la izvoarele vil ale ape
lor cu fata ascunsă în cutele tim
purilor trecute, este un copac 
mort.

Știu, poporul nostru n-a dus-o 
ușor în trecut. Vremurile și împre
jurările au fost nu o dată vitrege 
cu el. Efortul uriaș pe care il face 
pentru biruințele de azi se izbește 
și el. nu o dată, și de vitregia 
timpului și de vitregia naturii. 
Cine crede că ridicarea pe treptele 
civilizației este o plimbare intr-o 
dulce dimineață de vară prin gră
dina de trandafiri parfumată de 
zefirul dimineții, se înșeală amar
nic. Ridicarea întru civilizație a în
semnat și va însemna întotdeauna 
efort de brațe și de inteligență, 
dus pină la ultimele resurse, răb
dare și sacrificiu, credință in iz- 
binda drumului ales și mindria 
unică de a fi tu însuți constructo
rul acelui drum. Cel care la pri
ma bătaie de vînt mai aspră este 
gata să renunțe la mers să nu 
pornească la cucerirea munților. 
Priveliștile mari, si ale naturii, și 
ale istoriei, cer bărbăție și cute
zanță. frumusețe, caracter și nein- 
duplecare. privire ageră, care să 
poată pătrunde și prin ceață, din
colo de efemer și întîmplător. Cer 
înțelegerea exactă a lucrurilor. 
Sint catedrale a căror construcție 
a durat șase sute de ani fără în
trerupere. Reconstrucția orașelor 
românești durează de circa cinci- 
sprezece-douăzeci de ani. Uneori 
a fost nevoie ca totul să fie reluat 
de la temelie. Acum fața orașelor 
noastre este alta. Cu totul alta. 
Desigur, construcția durează și va 
mai dura încă. Dar făptura reală, 
substanțială, a acesteia se vede 
încă de pe acum. Generațiile de 
astăzi s-au zidit în temeliile ei. Și 
„zidirea in temelii". n-a fost, nu, ( 
este si nu va fi nicicind la înde- 
mîna celor slabi. Fiindcă e zidire 
de suflet. E zidire de viată. Se plă
tește cu lacrimi. Cu singe. Dar și' f 
cu acea supremă recompensă a 
mîndriei de a fi fost tu însuti. De 
a fi realizat ceva. De a fi înălțat 
ceva pe locul unde atîția alții au 
distrus. De a fi dus mai departe 
opera înaintașilor. începută în con
diții infinit mai grele, cu sacrifi
cii infinit mai mari. Pe temeliile 
strămoșilor, zidirile noastre în
drăznețe sînt ușoare, cum ușoară 
este pasărea în zbor, și tenace, și 
biruitoare, oricit' ar fi de aprigă 
furtuna.

Știu oameni care, trăind depar
te. in lume, și simțind că ajung la 
capătul firului vieții, trimit să se 
ia un pumn de pămînt de acasă, 
cu care să fie ingropati in pămin- 
tul străin. De ce acest pumn de 
pămint de acasă ? De ce această 
reîntoarcere definitivă, după pere
grinări pe care viata, cu voia sau 
fără voia noastră. le-a impus ? 
Pentru că, vrind să fie adevărată 
și după ce nu mai este, ființa 
noastră dorește să se continue prin 
ființa cea mare si nepieritoare a 
poporului și a pămintului din care 
ne-am născut.

Noi sintem clipa. Neamul este 
veșnicia 1

Citind istoria noastră și reme- 
morind lungul șir de fapte istori
ce întinzindu-se peste două mii de 
ani și jumătate, revăzind marile 
încercări prin care poporul nostru 
a trecut. Nicolae Iorga avea drep
tate să exclame, cu vocea unui cro
nicar modern, plină de înfiorarea 
teribilelor fapte de eroism și de 
sacrificiu revăzute, dar și de min
dria unei existente exemplare, 
afirmate peste opreliștile timpului 
și ale conjuncturilor istoriei: „Ori- 
cari alții s-ar fi risipit in lume. 
Pentru mai puțin se părăsesc și 
cele mai dulci patrii. Noi am ră
mas. Cu sabia în mină de strajă la 
toate zările, iar. cind s-a frint o 
clipă, ca să se lege din nou. tai
nic. oțelul, am întins brutalității 
arma subțire a inteligentei noas
tre. Și. iată, sintem tot acasă".

Operațiile moderne cele mai so
fisticate, făcute în condițiile tehni
cilor ultraperfectionate. ne dove
desc un lucru simplu, știut și 
simțit de totdeauna : chiar și un 
organism afectat de boală respinge 
transplanturile. Simte ceea ce nu 
este al lui. Nu acceptă 1 Nu pri
mește!

Puțind Înlocui totul, nu ne putem 
înlocui pe noi înșine. Atunci cind 
existăm, cînd vrem să existăm cu 
adevărat.

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie, 

înfăptuim hotăririle foru
mului țărănimii !

20,35 Memoria documentelor (co
lor). „Io, Mircea Voievod 
și domn..."

20,55 Invitație in studiourile Ra- 
dioteleviziunii (color). în- 
tilnire cu opereta

21,30 Tribuna experienței înain
tate • Acțiuni pentru a- 
plicarea fermă a principi
ilor noului mecanism eco- 
nomico-financiar in in
dustrie

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
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Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA
Stimate tovarășe Jivkov,
Realegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Bulgaria îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa 
calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate si fericire.

Exprim convingerea că relațiile dintre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria vor continua să se dezvolte in spiritul înțe
legerilor convenite împreună, spre binele popoarelor si țărilor noastre, al 
cauzei socialismului și păcii in lume.

Vă doresc noi succese în întreaga activitate, în înfăptuirea directivelor 
trasate de cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar, pen
tru edificarea socialismului dezvoltat in Bulgaria vecină și prietenă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă tovarășului Gheorghi Ata
nasov, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Bul
garia, prin care ii adresează cele mai 
sincere felicitări cu prilejul realege
rii sale in această funcție. în telegra
mă se exprimă convingerea că guver- 
nele celor două tari vor conlucra 
fructuos și in viitor pentru dezvol
tarea pe o linie mereu ascendentă a 
relațiilor tradiționale de prietenie 
romăno-bulgare.

Cronica zilei
Cu ocazia celei de-a 23-a aniver

sări a creării Organizației Unității 
Africane, ambasadorii țărilor africa
ne acreditați în România au oferit, 
miercuri, o recepție.

Au participat Ion M. Nicolae, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, Ilie 
Văduva, ministrul afacerilor exter
ne, al ți membri ai guvernului, re
prezentanți ai unor instituții cen
trale. oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București.

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEl!"

TURNU MĂGURELE : 
Producție suplimentară 
cu consumuri reduse

Tn perioada care a trecut din 
acest an. muncitorii si specialiștii 
de la întreprinderea de mașini 
electrice din municipiul Turnu Mă
gurele au realizat suplimentar o 
producție în valoare de aproape 12 
milioane lei, concretizată în motoa
re electrice si utilaje tehnologice. 
Acest spor de producție s-a obținut 
in condițiile diminuării consumuri
lor materiale planificate, ca urmare 
a măsurilor și acțiunilor întreprinse 
pentru înnoirea tehnologiilor de fa
bricație. reproiectarea unor produ
se: recuperarea materialelor rdfo- 
țloșibile. Eficienta acestor măsuri 
s-a soldat cu economisirea a peste 
2 300 tone metal. (Stan Ștefan).

CONSTANTA 
Apartamente 
peste plan

Constructorii de locuințe din ju
dețul Constanta au realizat si dat 
in folosință, peste plan, de la în
ceputul anului, și pină în prezent. 
544 de noi apartamente. în acest 
prim semestru al anului, orașele si 
localitățile județului și-au sporit 
zestrea edilitară cu 928 apartamen
te construite in blocuri care oferă 
un grad sporit de confort. Cele mai 
multe dintre acestea au fost reali
zate. în municipiul Constanta si în 
orașul Medgidia. Succesul con
structorilor constănțeni se datorea
ză mai bunei organizări a muncii 
pe șantiere, creșterii gradului de 
industrializare si mecanizare a lu
crărilor. (George Mihăescu).

BRAȘOV : 
Recondiționarea pieselor 

din metale valoroase
Colectivul întreprinderii „Hidro

mecanica" din Brașov obține rea
lizări remarcabile în acțiunea de 
reconditionare si reintroducere în 
circuitul productiv propriu a unor 
piese executate din metale valo

(Urmare din pag. I)
le ia cirmaciul unei bărci cu pînze 
și conducătorul unei firme moder
ne există o asemănare izbitoare : 
și într-un caz și in altul decizia îți 
cere să alegi între variante foarte 
simple. într-adevăr, ultima fază a 
deciziei pune întotdeauna deciden- 
tul în fața unor soluții care ne 
apar simple și puține la număr. 
Dar cîte echipe de specialiști nu 
lucrează pentru a pregăti și fun
damenta aceste variante ? Am citit 
undeva răspunsul ce exprima stra
tegia preconizată de un organism 
economic dintr-o țară avansată 
economic cu care urma să con
tracareze efectele crizei energeti
ce. Răspunsul propriu-zis nu con
ținea decît 3—4 file, dar el se 
sprijinea pe cîteva volume de stu
dii, evaluări, calcule, prognoze, co
relații la care lucraseră zeci de 
specialiști. Aici e diferența !

Nu numai complexitatea activi
tății economice, dar mai ales mo
bilitatea tendințelor, ritmul schim
bărilor, profunzimea transformări
lor sub impactul noii revoluții ști
ințifice, toate acestea și altele con
cură spre â spori importanta ac
tului de decizie. într-o activitate 
cu infinite conexiuni și determi
nări progresează mai repede cel 
ce studiază, sesizează și ține cont 
de aceste interconexiuni în pro
priile hotărîri, cel ce decide cu gin- 
dul mereu la tendința care miine 
va deveni lege, la cerința abia 
perceptibilă astăzi, dar care în cu
rînd va modela activitatea noas
tră.

Asistăm chiar in cadrul conduce
rii economice la semnificative re
organizări, schimbări de accente, 
însăși activitatea de conducere se 
modernizează și nu numai in sen
sul că folosește tehnici și metode 
de calcul, evaluare, prognoză ; poa
te principala dimensiune a moder

CRONICA
Prin decret prezidențial :
— tovarășa Aneta Spornic se nu

mește în funcția de viceprim-minis- 
tru al guvernului și se eliberează din 
funcția de președinte al Comitetului 
de Stat pentru Prețuri ;

— tovarășul Ion Pătan se numește 
în funcția de președinte al Comite
tului de Stat pentru Preturi.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 19 iunie, ora 21 — 22 iunie, 
ora 21. In țară : Vreme călduroasă, 
Îndeosebi in prima parte a intervalu
lui. Ceru) va fi variabil. Pe alocuri, 
vor cădea ploi sub formă de averse, 
însoțite de descărcări electrice, mal 
ales in zonele de deal și de munte, 
vînt slab pînă la moderat. Tempera
turile minime, în general, vor fi cu
prinse între 10 șl ■ 20 de grade, iar ma
ximele intre 24 șl 32 de grade. In 
București : Vremea va fi călduroasă, 
cu cerul variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor osci
la între 16 și 19 grade, iar cele maxi
me Intre 28 și 30 de grade.

roase, cum sînt aliajele din cupru 
si nichel, din aluminiu, din fontă 
cu grafit nodular si altele. De la 
începutul acestui an au fost recon
diționate si reintroduse în fluxul 
productiv un mare număr de piese 
de turbosuflante si convertizoare 
hidraulice de cupru în. valoare de 
peste 6 milioane lei. De curînd. ac
tivitatea de reconditionare a piese
lor a fost concentrată într-un ate
lier specializat. (Nicolae Mocanul.

SATU MARE : Cantine noi, 
moderne

Grija pentru asigurarea unor con
diții tot mai bune de viată pentru 
oameniiii muncii șg.' văde.ste, ihțre 
altele, si in sporirea numărului de 
cantine si microcantine in munici
piul Satu Mare. O dată cu amena
jarea si darea în folosință a unor 
noi inicrocantine în unele secții de 
la întreprinderea de utilai minier, 
întreprinderea textilă „Ardeleana", 
„Tricotex" și altele, numărul aces
tora a crescut la 34. Totodată, ce
lor 5 cantine-restaurant de între
prindere. din care două date de cu
rînd în folosință, toate bine apro
vizionate si cu meniuri diversifica
te. li se vor mai adăuga in cursul 
acestei luni o nouă si modernă 
Unitate pentru muncitorii de la în
treprinderea de antrepriză construc- 
tii-montai. Ea se află oe platforma 
căminelor muncitorești în care lo
cuiesc constructorii. (Octav Gru- 
meza).

HUNEDOARA : Minereu 
de fier peste prevederi 
Colectivul de la întreprinderea 

minieră Hunedoara a extras, pes
te prevederile de plan, 11000 
tone minereu de fier marfă, 19 000 
tone dolomită siderurgică, 130 tone 
talc preparat. Aceste succese se 
datoresc aplicării unor măsuri 
concrete care vizează organizarea 
superioară a muncii și creșterea 
producției de minereu. în acest 
scop, s-a acționat pentru folosirea 
la capacitate a utilajelor și instala
țiilor miniere și a timpului de 
lucru, întărirea ordinii și discipli
nei în muncă, (Sabin Cerbul.

nizării o constituie creșterea activi
tăților de concepție din cadrul con
ducerii, ca pondere și ca impor
tanță. Dacă lumea este mobilă, 
trebuie să elaborezi pentru orice 
eventualitate citeva scenarii de in- 
timpinare, citeva răspunsuri. Con
ducerea economică azi împinge pe 
primul plan activitățile de concep
ție. Pierde foarte mult o unitate 
care nu valorifică integral fondu
rile aflate în dotare. Dar pierde in
comparabil mai mult acea unitate 
care se lasă surprinsă de o ten
dință nouă, care nu o sesizează și 
continuă să producă după tipare 
vechi. în primul caz, poți pierde 
cîțiva pași, dar te afli în cursa 
pentru progres ; în cel de-al doi
lea riști să fii eliminat din aceas
tă cursă. Aici se relevă și rolul 
fundamental al conducerii : de a 
te plasa de Ia început pe o traiec
torie de viitor, care îți permite să 
te autovalorifici.

Este cerința care a determinat 
reașezări și in ceea ce privește 
prioritatea strategiilor de bază ale 
conducerii eficiente. Tot mai mulți 
autori situează pe primul plan, ca 
ordine de importantă, strategia in
formației, stabilind o relație directă 
intre succesul sau insuccesul unei 
acțiuni și calitatea informațiilor 
de care dispune conducerea res
pectivei întreprinderi. Mulți ani a 
fost considerat bun acel sistem de 
informații care procura date despre 
ceea ce se întîmpla in trecut ; as
tăzi întreprinderea trebuie să cap
teze semnale de la probleme, po
sibilități și tendințe viitoare. Este 
deci nevoie de o strategie infor
mațională activă, modelatoare, care 
să evalueze din timp importanța 
unor dezvoltări tehnologice, să an
ticipeze eventuale evoluții, să asi
gure In permanență perspectivă 
activității.

Mai mult decît oricare alte com
ponente ale dezvoltării, conduce-

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe primele 5 luni
Desfășurind larg întrecerea socialistă pentru îndeplinirea exemplară a 

sarcinilor de plan, colective fruntașe de oameni ai muncii din industrie, 
construcții, transporturi, agricultură, unități din domeniul circulației măr
furilor și prestărilor de servicii, din alte sectoare de activitate raportează 
noi și importante succese.

Ca urmare a rezultatelor obținute in cele cinci luni care au trecut 
din acest an și a punctajului general stabilit potrivit indicatorilor pre- 
văzuți in criteriile de organizare a intrecerii, la sfîrșitul lunii mai. pe 
primele locuri se situează :

IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI

Locul I : întreprinderea minieră 
Voivozi, județul Bihor, cu 1 112,6 
puncte.

Locul II : întreprinderea .minie
ră Paroșeni, județul Hunedoara, cu 
1 008,6 puncte.

Locul III : Mina Filipeștii de Pă
dure, județul Prahova, cu 858,7 
puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE 
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale „Porțile de Fier", cu 570,3 
puncte.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Curtea de Argeș, cu 512,1 
puncte.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Rîmnicu Vîlcea, cu 455,4 
puncte.

'în industria
CONSTRUCȚIILOR 

DE TRACTOARE ȘI MAȘINI 
AGRICOLE, AUTOCAMIOANE 

ȘI TURISME. RULMENȚI 
ȘI ORGANE DE ASAMBLARE 
Locul I : întreprinderea meca

nică Băilești, județul Dolj, cu 732,5 
puncte.

Locul II : întreprinderea de gar
nituri de frînă și etanșare Rimnicu 
Sărat, județul Buzău, cu 675,9 
puncte.

Locul III : întreprinderea meca
nică Brașov, cu 311,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA 
ȘI TEHNICA DE CALCUL, 

ECHIPAMENT
DE TELECOMUNICAȚII 

ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea „Steaua 

electrică" Fieni, județul Dîmbovița, 
cu 865,2 puncte.

Locul II : întreprinderea de fe
rite Urziceni, județul Ialomița, cu 
822,3 puncte.

Locul III : întreprinderea „Mi- 
crbelectronica" București, cu 748,9 
puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE, 
PRODUSE ANORGANICE 

Locul I : întreprinderea chimică 
Turda, județul Cluj, cu 927,9 
puncte.

Locul II : întreprinderea chimică 
Dudești. București, cu 613.3 puncte.

Locul III : Combinatul chimic 
Rîmnicu Vîlcea cu 409,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA PETROCHIMICA 
— SUBRAMURA RAFINĂRII

ȘI PETROCHIMIE
Locul I : întreprinderea de bio- 

proteine Curtea de Argeș, cu 718,5 
puncte.

Locul II : întreprinderea Rafină
ria „Crișana" Suplacu de Barcău, 
județul Bihor, cu 613,2 puncte.

Locul III : întreprinderea Rafi
năria Brașov, cu 372,7 puncte.

Avantajele economisirii pe libretul 
de economii pentru turism

Varietatea instrumentelor de 
economisire, puse la dispoziția 
populației de către Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni oferă po
sibilitatea ca fiecare cetățean să 
aleagă, in vederea economisirii, pe 
cel care răspunde cel mai bine do
rințelor sale.

Cetățenilor care doresc să eco
nomisească pe un libret la care 
dobinda anuală se acordă sub for
mă de ciștiguri prin trageri la 
sorți le prezentăm libretul de eco
nomii pentru turism.

Avantajul specific al depunerilor 
pe acest libret constă in faptul că 
întreaga dobîndă anuală de 3,5 la 
sută se acordă sub formă de cîști- 
guri in excursii in străinătate or
ganizate de Ministerul Turismului. 
Ciștigurile se acordă prin trageri la 
sorți trimestriale. libretelor care 
au in tot cursul trimestrului pen
tru care se efectuează tragerea Ia 

rea întruchipează un înalt grad 
de specificitate. Poți achiziționa 
tehnică modernă, spre a recupera 
un decalaj într-un domeniu. Dacă 
nu ai cadre specializate, creezi 
cursuri in acest scop, ridici nivelul 
lor de competență. Da, se pot 
desprinde învățăminte. înseși teh
nici, dar conducerea semnifică 
combinarea tuturor elementelor 
unui proces într-un tot unitar și 
specific. Și întotdeauna1 combina
ția va fi adecvată unui context, va 
trebui să exprime un răspuns la 

Conducerea activității economice

o situație concretă. Am citit de 
curînd o anchetă în rindul unor 
conducători de mari companii din 
S.U.A., Japonia și Europa occiden
tală privitoare la factorii care asi
gură succesul actului de conduce
re. Răspunsurile au fost diferite, in 
sensul că ordinea de prioritate în 
care au fost enumerați acești fac
tori a fost diferită. Din această di
ferență nu putem insă conchide 
asupra superiorității unuia sau al
tuia dintre sistemele de conducere, 
ci doar constata că fiecare din ele 
accentuează acele laturi, acele as
pecte pe care le consideră mai a- 
vantajoase pentru el.

Poate că una dintre cele mai 
mari erori ale unor autori de stu
dii in teoria conducerii este păre
rea superficială că dacă o strategie 
a dat roade intr-o țară, ea va 
conduce cu siguranță la re
zultate asemănătoare pretutindeni. 
Pornind de aici, s-au copiat mode
le, s-au transpus mecanic strategii, 
care nu au condus decit Ia ceea ce 
puteau conduce — la usturătoare 
eșecuri. Sistemul de conducere al

ÎN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Rimnicu Vîlcea, cu 956,9 puncte.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Piatra Neamț, cu 715,7-puncte.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Focșani, cu 629,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă 
„11 iunie" Cisnădie, județul Sibiu, 
cu 695,9 puncte.

Locul II : întreprinderea „Țesă
tura" Iași, cu 631,3 puncte.

Locul III : întreprinderea textilă 
Pitești, cu 603,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 
SUBRAMURA MORARIT — 
PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE 

FĂINOASE
Locul I : întreprinderea de mo

rarii și panificație Bacău, cu 700,9 
puncte.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Teleorman, cu 
676,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Sf. Gheorghe, 
cu 656,6 puncte.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA

ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR 
Locul I : Combinatul agroindus

trial Timiș, cu 570,7 puncte.
Locul II : Combinatul pentru 

prelucrarea și industrializarea căr
nii de porc Ialomița, cu 296,8 
puncte.

ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 
INDUSTRIALE

Locul I : Trustul antrepriză ge
nerală de montaj utilaj chimic 
București, cu 714,7 puncte.

Locul II : Centrala antrepriză 
generală de construcții industriale 
București, cu 678,7 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de lucrări speciale și izola
ții tehnologice București, cu 573,8 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — 
REGIONALE DE CALE FERATA 

Locul I : Regionala de cale fera
tă Galați, cu 437,4 puncte.

Locul II : Regionala de cale fe
rată Brașov, cu 417,3 puncte.

Locul III : Regionala de cale 
forată Cluj, cu, 403,7 puncte. ,

ÎN DOMENIUL TURISMULUI — 
OFI^I^.ȚUDEȚEN’Ț .

Locul I : Oficiul județean de tu
rism Suceava, cu 481,5 puncte.

Locul II : Oficiul județean de tu
rism Brașov, cu 474,6 puncte.

Locul III : Oficiul județean de 
turism Maramureș, cu 392.6 puncte.

sorti un sold de minimum 3 000 de 
lei, provenit din depuneri anteri
oare trimestrului respectiv. In va
loarea ciștigurilor sint incluse și 
soldurile de 3 000 de lei ale libre
telor ciștigătoare.

Șmiterea libretelor de economii 
pentru turism, operații de depu
neri și restituiri se pot efectua la 
oricare unitate proprie C.E.C. și 
oficiile poștale autorizate."

De reținut că titularii libretelor 
de economii ieșite ciștigătoare pot 
ceda excursiile celorlalți membri 
ai familiei lor, respectiv soției (so
țului). copiilor minori, precum și 
părinților in cazul titularilor mi
nori.

Titularii libretelor de economii 
pentru turism ciștigătoare sau per
soanele menționate mai sus bene
ficiază de excursia ciștigată. înde
plinind formalitățile necesare prin 
O.N.T.

economiei, al unei unități indus
triale nu este universal nici în timp 
— fiecare etapă imprimîndu-i ca
racteristici distincte, — nici in 
spațiu, el trebuind să sintetizeze 
sub forma unei concepții condițiile 
particulare, premisele specifice.

Vorbind despre caracterul speci
fic, particular al fiecărei strategii 
de dezvoltare, se cuvine mențio
nat că, in cazul nostru, orice În
treprindere și economia națională 
în ansamblu trebuie să includă la 
loc de frunte in această strategie 

utilizarea bazei tehnice de care 
dispunem. Așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pină in 
1980 se constata o tendință de 
scădere a producției la mia de lei 
fonduri fixe. Exista, la un mo
ment dat, un decalaj ce se 
putea accentua intre fondul de in
vestiții și creșterea producției. Im
portanța utilizării la parametri ma
ximi a dotării este pusă in eviden
ță și de următorul calcul : un pro
cent în plus în utilizarea fonduri
lor fixe de care dispune economia 
națională echivalează, la nivelul a- 
cestui an, cu peste 12 miliarde lei.

Bine, s-ar putea spune, dar in 
lume a apărut tehnică mai nouă, 
electronica, informatica, de ce să 
nu o folosim pe aceea '! Firește că 
trebuie să o folosim. Dar putem 
oare lăsa nefolosită o dotare în 
care am investit atita și care 
trebuie să producă pentru a putea 
procura mijloacele financiare ne
cesare achiziționării altor tehnici 
și tehnologii.

Tradiția existentă ia un moment 
dat nu trebuie confundată in nici

U.R.S.S.

Știința în sprijinul producției
în Lituania a luat ființă com

plexul științific de producție 
„Electronica", reunind șase insti
tute de cercetări, două institute de 
invățămint superior și zece între
prinderi. Misiunea principală a 
complexului constă în elaborarea și 
introducerea in întreprinderile din 
componența sa a unor mijloace de 
automatizare pe bază de micropro
cesoare; crearea și producerea în 
serie, a semiconductorilor pentru 
aparatura radioelectronică.

Complexul funcționează pe bază 
contractuală, prevăzînd obiective 
concrete și termene precise de rea
lizare a acestora. în felul acesta, 
cercetările științifice beneficiază de 
posibilitatea asimilării lor mai 
rapide în producție, iar producția 
iși îmbunătățește mereu parame
trii, ca urmare a încorporării re
zultatelor cercetării. Creațiile oa
menilor de știință nu se limitează 
la pregătirea de machete sau pro
totipuri, : ;ci iau f orma producției

R.P. POLONĂ

Economisirea -
Economisirea materialelor si e- 

nergiei capătă un rol tot mai im
portant în înfăptuirea programului 
de dezvoltare a Poloniei — se arată 
intr-un articol al agenției „Inter- 
press". în ultimii doi ani s-au ob
ținut anumite realizări în acest do
meniu, consumul de materiale scă- 
zînd eu 6,5 la sută, iar cel de 
energie cu 5.5 la sută pe unitatea 
de venit national. Aceste realizări 
prezintă o cotitură față de perioada 
precedentă, cînd producția tindea 
să consume tot mai mult.

Pentru actualul cincinal a fost 
elaborat un program special de 
economisire, ca parte integrantă a 
planului de dezvoltare economico- 
socială. Supus/unei ample dezba
teri in preajma apropiatului Con
gres a! X-lea aj Partidului Munci
toresc Unit Polonez. el Se bazează 
pe folosirea mai largă a instru
mentelor economice de gospodărire 
și ne introducerea largă a progre
sului tehnico-stiintific. Ca o prin-

R.S. CEHOSLOVACĂ

Amploarea creației tehnice
în perioada 1981—1985, în Ce

hoslovacia au fost depuse spre 
omologare 43 000 de invenții reali
zate în cadrul birourilor și institu
telor de cercetări și proiectări, cu 
20 la sută mai multe decît în cin
cinalul precedent. în ansamblu, în 
perioada cincinalului amintit nu
mărul invențiilor și propunerilor 
de raționalizări a fost de 1 800 000, 
cu 26 la sută mai mare decît în 
perioada de referință menționată.

FOTBAL

S-a încheiat campionatul ediția 1985-1986

Steaua - la al Xl-lea titlu național
Campionatul diviziei A, ediția 

1985—1986, s-a încheiat cu victoria 
detașată a echipei Steaua, formație 
aflată pe culmea carierei sale spor
tive de 39 de ani, prin cucerirea în 
acest sezon a prestigiosului trofeu 
„Cupa campionilor europeni".

Este cel de-al Xl-leâ titlu națio
nal pe care-1 cucerește echipa 
Steaua. Pe locul secund s-a situat 
Sportul studențesc, aceasta fiind -cea 
mai bună clasare a echipei univer
sitare bucureștene în campionatul 
național.

Iată rezultatele ultimei etape : U- 
niversitatea Craiova — Steaua 5—4 
(3—2). Sportul studențesc — F.C. Olt 
7—5 (3—2), Corvinul — Dinamo 2—1 
(0—0), Politehnica Timișoara — F.C. 
Argeș 1—2 (1—1). Gloria —' Victoria 
0—0, Rapid — A.S.A. 2—0 (2—0), 
S.C. Bacău — Chimia 3—0 (1—0), 
„U“ Cluj-Napoca — Petrolul 1—0 
(0—0),/F.C.M. Brașov — F.C. Bihor 
5—0 (3—0).

în această ultimă etapă atît de 
bogată în goluri, de remarcat că 
Hagi a înscris nu mai puțin de. cinci 
puncte 1

un fel cu imobilismul. Dacă ritmul 
transformărilor eșțe . alert, atunci 
fiecare unitate trebuie să aibă un 
plan de perspectivă privind înnoi
rea și modernizarea producției. Or, 
este nefiresc ca întreprinderile 
să aibă planuri de perspec
tivă privind planul de producție, 
dar să nu aibă strategii de înnoi
re a producției. Am fost.de curînd 
în cîteva unități mari dintr-un ju
deț puternic industrializat. Peste 
tot am repetat aceeași între
bare : ce obiective mari ur
măriți in acest cincinal în dome
niul modernizării producției ? Răs
punsul, înainte de a fi formulat 
prin cuvinte, putea fi citit în ochi, 
în lumina care se aprindea, in 
promptitudinea reacției, sau dim
potrivă in nehotărirea, in graba cu 
care se apela la dosare, se căutau 
cifre.

Realitatea este că nu există pre
tutindeni conștiința clară că nu e 
suficient să mergi bine la un mo
ment dat. că e absolut necesar — 
chiar și în asemenea condiții — să 
te preocupi de viitor. Chiar cînd 
activitatea este rentabilă și merge 
bine conducerea unității trebuie să 
se întrebe în ce măsură succesele 
provin dintr-o dezvoltare tehnică 
ce aparține trecutului sau din- 
tr-una care va avea mari perspec
tive. Nu trebuie așteptat să apară 
probleme serioase (probleme sint 
mereu) pentru a acționa. Atunci 
cînd au apărut aceste probleme, 
deja situația poate fi mai greu în
dreptată — șl, oricum, cu mult mai 
multe eforturi — pentru că de re
gulă orice răminere în urmă este 
sancționată prompt de alți produ
cători dornici de noi piețe de des
facere. Strategia înnoirii reprezin
tă nu numai o parte componentă a 
concepției globale a conducerii în
treprinderii. ci cheia succesului a- 
cestei concepții.

Firește că aceasta presupune 
mari eforturi, multe nopți de ne

experimentale, tehnologia elaborată 
astfel fiind apoi predată întreprin
derilor pentru producția de serie.

Potrivit specialiștilor, colaborarea 
dintre știință și producție dă rezul
tate tot mai bune. într-un singur 
an, în cadrul complexului au fost 
elaborate 45 de teme privind auto
matizarea producției pe bază de 
microprocesoare și crearea de apa
ratură radioelectronică. O parte 
din realizările complexului este 
destinată instituțiilor medicale, de 
un deosebit succes bucurtndu-se 
aparatul care permite înfățișarea 
pe ecran a organelor interne ale 
corpului uman și un altul pentru 
analizarea automată a ritmului 
cardiac. Pe baza experiențelor acu
mulate, în Lituania se creează noi 
asemenea complexe pentru cerce
tarea și producția chimică, crearea 
și asimilarea de lasere de înaltă 
eficiență, destinată prelucrării me
talelor.

sursă de progres
cipală măsură, se prevede realiza
rea a 44 de investiții privind mo
dernizarea parcului de mașini si 
introducerea de noi tehnologii în 
diverse ramuri ale industriei. Alte 
pirghii de economisire le consti
tuie dezvoltarea mai accentuată a 
ramurilor si subramurilor celor mai 
economicoase si aplicarea mecanis
melor moderne, care acordă prio
ritate consumului redus de materii 
prime și energie. Toate aceste ac
țiuni au ca obiectiv reducerea cu 
peste 10 la sută a consumurilor 
respective pe unitatea de venit na
țional.

Așa cum se arată în Proiectul de 
program al P.M.U.P.. ce urmează să 
fie dezbătut de Congresul al X-lea 
al partidului, dată fiind creșterea 
neînsemnată a acestor resurse, nu
mai prin economisirea lor riguroa
să se pot asigura creșterea accele
rată a producției si bunăstarea în
tregii societăți.

Prin asimilarea în producție a In
vențiilor și raționalizărilor mențio
nate s-a obținut un efect economic 
de 55 miliarde de coroane, cu 49,ă 
la sută mai mare decît în cincina
lul 1976—1980.

Datele de mai sus atestă impli
carea tot mai puternică a maselor 
de oameni ai muncii în creația 
tehnică, dar și abordarea unor 
tematici cu efecte majore pentru 
Întreaga economie.

• INFORMAȚII SPORTIVE

CLASAMENTUL

STEAUA — 57 puncte
Sportul studențesc — 48 puncte
Univ. Craiova — 46 puncte
Dinamo — 46 puncte
Corvinul — 37 puncte
F.C. Argeș — 36 puncte
„U“ Cluj-Napoca — 33 puncte
Rapid — 33 puncte
Petrolul — 31 puncte
S.C. Bacău — 30 puncte
F.C.M. Brașov — 30 puncte
Victoria — 29 puncte
F.C. Olt — 29 puncte
Chimia — 29 puncte
Gloria — 28 puncte
Politehnica Tim. — 27 puncte
A.S.A. — 26 puncte
F.C. Bihor — 17 puncte

Echipele clasate pe ultimele trei 
locuri — F.C. Bihor. A.S.A. și Po
litehnica Timișoara — au retrogradat 
in divizia secundă.

în clasamentul „tunarilor", pe lo
cul intii s-a clasat Hagi (Sportul stu
dențesc) — 31 goluri, urmat de 
Pițiircă (Steaua) — 29 goluri și Bîcu 
(Universitatea Craiova) — 25 goluri.

odihnă. Și mai presus de toate do
rința performanței, voința de a iz- 
bindi acolo unde alții nu reușesc 
sau spun „nu se poate". Dar a fi 
performere înseamnă mai intii a
cunoaște, a purta cu tine un gind, 
a te frăminta, a dospi o soluție, 
a-ți asuma un obiectiv. Or, cum 
poți face toate acestea cînd tu nu 
ai reprezentate scopurile mari ale 
activității viitoare. Cind nil cu
noști, cum a arătat situația înfă
țișată mai sus, tendințele de evo
luție a unităților similare pe plan 
mondial ? Prima condiție a perfor
manței este frămintarba (este a- 
devărat, nu e nici singură și nici 
suficientă). Dar cînd ai încetat să 
te întrebi (cu iz critic), ai încetat 
și să progresezi.

Șansa conducerii economice, efi
ciente este nu de a-și rezerva 
„dreptul" la munca de concepție, 
ci de a face ca, prin organizare te
meinică, timpul afectat de către 
fiecare colectiv și lucrător activi
tății de creație să fie cit mai mare.

Cînd vorbim de modernizare, de 
reorientarea unor activități trebuie 
să avem mereu în vedere marile 
eforturi pe care le solicită ele oa
menilor. Nu pentru a le invoca 
drept scuze privind eventuale în- 
tîrzieri, ci pentru a releva impor
tanța fundamentală pe care o are 
adeziunea oamenilor la anumite 
obiective, asumarea de către aceș
tia a unor priorități. In lumea de 
azi, dacă ne gindim bine, de fapt 
nu avem posibilitatea să alegem : 
or) ești de partea noului, ori nu 
mai poți lua parte la competiție. 
Din perspectiva conducerii, proble
ma prioritară este de a uni colec
tivele în jurul acestui scop, 
de a sădi la fiecare lucrător 
convingerea că pentru dezvoltarea 
economiei este imperios necesar, 
este avantajos să urmezi ritmurile
noului cu dăruire, cu gindul că 
numai astfel poți fi solidar cu
progresul.

R.P. UNGARĂ

Biotehnologia 
și creșterea 

recoltelor
Programul central de aplicare a 

biotehnologiei în R.P. Ungară a 
început să fie pus în aplicare în 
anul 1984. Primele realizări în 
acest domeniu au permis creșterea 
producțiilor la unele culturi vege
tale și totodată renunțarea la im
portul unor semințe, ceea ce a adus 
economiei naționale importante 
economii de valută. Metodele bio- 
tehnologi’ce Iși găsesc aplicarea in 
domeniile producției vegetale. în 
zootehnie și in industria alimen
tară.

Programul pe cincinalul în curs 
prevede definitivarea lucrărilor pe 
11 teme de cercetare cu aplicativi
tate imediată în producție și în
ceperea lucrărilor la alte cinci 
teme, care sînt legate de lucrări 
de perspectivă mai îndelungată. 
Pentru executarea programului 
respectiv au fost alocate 5 miliarde 
forinți, fiind folosite forțele perso
nalului din 60 de institute de cer
cetări, catedre universitare și în
treprinderi agricole.

R.P.S. ALBANIA

Calitatea produselor 
industriale - 

preocupare prioritară
Colectivele întreprinderilor con

structoare de mașini din capitala 
R.P.S. Albania au anunțat îndepli
nirea și depășirea planului pe pri
mele cinci luni ale anului. Un 
accent deosebit a fost pus asupra 
calității produselor furnizate la 
fondul de stat — mașini, echipa
mente complexe, piese de schimb 
etc. Concomitent, a sporit substan
țial productivitatea muncii.

Preocuparea de creștere a pro
ductivității muncii se bucură de 
atenție prioritară și la întreprin
derea de construcții din districtul 
Kukes, unde oamenii muncii sînt 
antrenați ferm în creșterea pro
ducției de materiale prefabricate, 
necesare ridicării noilor locuințe 
și a altor clădiri, cu diverse desti
nații. în incinta întreprinderii 
amintite se realizează o gamă lar
gă de plăci din beton armat și alte 
elemente folosite la concretizarea 
proiectelor edilitare, între care 
falatul culturii din capitala dis
trictului, hotelul turistic și centrala 
telefonică. Pe primele patru luni 
ale anului, la această întreprindere 
productivitatea muncii a avut un 
spor mai mare decît prevederile 
planului.

Campionatul mondial 
din Mexic

La Monterrey. în optimile de finală 
ale Campionatului mondial de fotbal 
din Mexic, selecționata R.F. Germa
nia a întrecut la limită, cu scorul de 
1—0 (0—0) formația Marocului si s-a 
calificat în sferturile de finală ale 
competiției, urmind să întilnească 
echipa Mexicului. Unicul gol al par
tidei de marți a fost înscris de 
Matthaeus. în minutul 88.

Antrenorul reprezentativei vest- 
germane. Franz Beckenbauer, care a 
asistat la-meciul Mexic — Bulgaria, 
din optimile de finală, s-a arătat im
presionat de progresul fotbaliștilor 
mexicani. „Echipa tării-gazdă are o 
tehnică bună și este un adversar pu
ternic pentru oricine".

Declarații după meciurile disputate 
marți la Campionatul mondial de 
fotbal din Mexic : Henri Michel (an
trenorul Franței) : „Vreau să-mi ex- 
prim imensa satisfacție pentru cali
ficare. cit si pentru faptul de a fi 
eliminat pe campionii mondiali. De 
la început am simțit că jucătorii mei 
au scăpat de orice complexe, actio- 
nînd exact cum a trebuit. In raport 
cu ediția precedentă, cred că echipa 
a. progresat în special în ce privește 
rigoarea tactică. Pentru meciul din 
sferturile de finală, cu Brazilia, 
nu-mi cereți un pronostic..." : Enzo 
Bearzot (antrenorul Italiei) : „Echipa 
mea a fost depășită de abilitatea li
niei de mijloc franceze, net superi
oară. Responsabilitatea acestui eșec 
îmi revine mie. întrucît m-am înșelat 
in alegerile făcute. Formația fran
ceză a demonstrat că este una din
tre cele mai puternice din lume. îi 
doresc să meargă cit mai departe în 
această competiție".

Marocul a anunțat oficial că îsf va 
depune candidatura la organizarea 
turneului final al Campionatului 
mondial de fotbal din 1994. In 
informarea prezentată președintelui 
F.I.F.A.. Joao Havelange. oficialită
țile marocane au precizat că tara lor 
are experiența organizării unor com
petiții sportive de amploare si posedă 
infrastructura necesară.

Dună cum se știe. „Cupa Mondia
lă" din 1990 se va desfășura in Italia.

Ieri seara, la Queretara, s-a jucat 
meciul Anglia — Paraguay. Scor 
3—0 (1—0). Echipa Angliei va iuca în 
„sferturi" cu echipa Argentinei.

Administrația de Stat 
Loto Pronosport 

informează :
Duminică, 22 iunie 1986, are Ioc o 

nouă tragere multiplă Pronoexpres. 
Se efectuează 8 extrageri. înca
drate în două faze, cu un total de 
48 de numere. Se atribuie 16 ca
tegorii de ciștiguri, cuprinzînd 
autoturisme „Dacia 1 300", excursii 
.peste hotare și însemnate sume de 
bani, de valori fixe și variabile. 
Biletele a 25 lei varianta au po
sibilitatea de a participa la ambele 
faze și, deci, la toate extragerile. 
Atit prin formula de desfășurare 
cit și prin paleta largă și variată 
a ciștigurilor ce se acordă, tragerea 
multiplă Pronoexpres se impune 
ca deosebit de atractivă și avan
tajoasă, fiind o ocazie ce reține 
atenția unui mare număr de parti
cipant!. Ultima zi de procurare a 
biletelor este simbătă, 21 iunie 
1986.

fost.de


Pentru opinia publică mondială devine tot mai evident că nu există 
alternativă rațională la procesul dezarmare — pace, cooperare - dezvol
tare. Acestea sînt tocmai ideile care se fac auzite cu tot mai multă 
pregnanță în cadrul manifestărilor, demonstrațiilor și diverselor reuniuni 
internaționale sau regionale organizate pe toate meridianele globului.
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(1)
Se amplifică lupta împotriva politicii 

rasiste a guvernului sud-african

*
NORVEGIA: Deputății din Storting s-au pronunțat 

împotriva „războiului stelelor"
OSLO 18 (Agerpres). — în Stor

ting (parlamentul norvegian) au 
avut loc dezbateri în principalele 
direcții ale activității de politică 
externă a noului guvern. In centrul 
discuției — relatează agenția 
T.A.S.S. — s-au aflat probleme 
privind atitudinea guvernului fată 
de programul american de milita
rizare a spațiului cosmic, cunoscut 
sub numele de ..războiul stelelor", 
fată de problemele securității na
ționale si de politica de apartheid 
a regimului de la Pretoria. Depu
tății s-au pronunțat împotriva rea
lizării programului de militarizare

a spațiului cosmic. ..Majoritatea 
populației din tară respinge cerce
tările în această direcție, care duc 
la intensificarea cursei înarmărilor 
și extinderea ei asupra spațiului 
extraatmosferic1*. a declarat Kiell 
Magne Bondevik. președintele 
Partidului Creștin-Popular.

Stortingul a respins cererea pri
vind garantarea participării între
prinderilor si firmelor norvegiene 
la asa-numitul ..compartiment ci
vil" al programului ..războiul stele
lor" si a remis guvernului această 
problemă pentru a o studia ulterior.

L

EGIPT: Apel al
CAIRO 18 (Agerpres). — Aduna

rea Poporului a Egiptului a cerut 
încetarea imediată a experimentă
rii. fabricării si amplasării de arme 
nucleare. Intr-un apel dat publici
tății la Cairo, citat de agenția 
M.E.N., parlamentul egiptean se 
pronunță pentru reducerea stocuri
lor existente de arme nucleare, in
terzicerea. utilizării de arme chimi-

Adunării Poporului
ce si adoptarea de măsuri eficiente 
în direcția reducerii trupelor si ar
melor conventionale. Printre măsu
rile imediate care ar urma să fie 
luate, documentul include retrage
rea tuturor bazelor, militare străine 
de ne teritoriul altor state si solu
tionarea nroblemelor care stau la 
baza actualelor conflicte din lume 
la masa tratativelor.

AUSTRIA : „Să fie reduse trupele 
și armamentele din Europa 1"

„Săptămina păcii", tn numeroase 
orașe au avut loc, cu prilejul aces
tei acțiuni, demonstrata si mitin
guri de pace, dezbateri și festiva
luri in cadrul cărora a fost afir
mată voința poporului austriac de 
a lupta pentru pace și dezarmare.

VIENA 18 (Agerpres). — Sub lo
zinci ca „NU militarizării Cosmo
sului !“, „Să înceteze exploziile nu
cleare, să fie lichidate armele 
nucleare !", „Si fie reduse trupele 
Si armamentele din Europa !“, in 
Austria inferioară s-a desfășurat

DANEMARCA: In sprijinul
COPENHAGA 18 (Agerpres). — 

în declarația adoptată de plenara 
C.C. al P.C. din Danemarca, des
fășurată recent la Copenhaga, se 
subliniază necesitatea încetării ex
periențelor din cadrul programului 
american de militarizare a spatiu-

*
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încetării cursei înarmărilor
Iul cosmic, cunoscut sub numele de j 
..războiul stelelor". Documentul cere ț 
aplicarea de măsuri eficiente care 
să ducă la încetarea cursei înar
mărilor si destinderea încordării 
Internationale.

PORTUGALIA: „Pentru preîntâmpinarea 
unei catastrofe nucleare"

LISABONA 18 (Agerpres). — La 
Lisabona s-au desfășurat lucrările 
plenarei C.C. al P.C. Portu
ghez. După cum relatează agenții 
T.A.S.S.. plenara a adoptat un do
cument în care se subliniază că 
problema războiului si păcii se află 
în prezent în centrul vieții inter
naționale. Documentul subliniază, 
totodată, necesitatea intensificării 
luptei pentru pace si dezarmare.

c.c.

LISABONA 18 (Agerpres). —
Pentru preîntimpinarea unei catas-

trofe nucleare este necesară o unire 
a eforturilor tuturor popoarelor — 
6e relevă într-o declarație a Co
misiei portugheze pentru organiza
rea de acțiuni în cadrul Anului In
ternational al Păcii. Intre obiecti
vele principale ale acțiunilor miș
cării pentru pace, se arată în docu
ment. trebuie să figureze respin
gerea extinderii cursei înarmărilor 
în spațiul cosmic. renunțarea la 
programul de militarizare a Cos
mosului. cunoscut sub numele de 
..războiul stelelor1*.

**
*
**

PRETORIA 18 (Agerpres). — Colin 
Eglin, liderul Partidului Federal 
Progresist Sud-African, care face 
parte din opoziția albă din parla
ment, a cerut eliberarea din închi
soare a lui Nelson Mandela, cunos
cut luptător pentru drepturile ne
grilor, și abolirea sistemului de 
apartheid.

în cadrul unui miting desfășurat 
la Capetown, Eglin a declarat că 
„guvernul de la Pretoria este In
competent" să conducă destinele 
țării, deoarece, recurgind la starea 
de urgență, își demonstrează „inca
pacitatea de a guverna prin mij
loace democratice".

NAIROBI 18 (Agerpres). — Regi
mul de apartheid de la Pretoria nu 
ar putea supraviețui fără sprijinul 
acordat de S.U.A. și de țările occi
dentale, a declarat la o conferință de 
presă la Nairobi Sam Nujoma, pre
ședintele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). El 
a chemat comunitatea internațională 
să utilizeze împotriva R.S.A. arma 
sancțiunilor economice. Sancțiunile 
nu pot în nici un fel dăuna popu
lației africane din R.S.A., deoarece 
această populație nu are nimic de 
pierdut — a spus Nujoma.

Totodată, el a arătat că armata 
sud-africană din Namibia recurge la 
acte represive împotriva populației 
africane și a cerut eliberarea ime
diată și necondiționată a acestui te
ritoriu in baza rezoluțiilor pertinen
te ale Consiliului de Securitate.

PARIS 18 (Agerpres). — Senatorul 
democrat american Edward Ken
nedy s-a pronunțat în favoarea a- 
doptării unui program de acțiune 
concertat pentru a se pune capăt 
politicii de apartheid, informează 
agenția France Presse. După opi
nia senatorului american, trebuie să 
se aducă la cunoștința autorităților 
rasiste de la Pretoria că popoarele 
lumii acționează unit în vederea 
abolirii pentru totdeauna a apart
heidului.

„Milioane de americani regretă 
profund" decizia administrației Rea
gan de a nu participa la Conferința 
mondială pentru sancțiuni împotriva 
Africii de Sud. de la Paris, orga
nizată de O.N.U. în colaborare cu 
Organizația Unității Africane și cu 
mișcarea de nealiniere, a afirmat 
Edward Kennedy. El și-a exprimat 
totuși speranța că, pînă la sfîrșitul 
acestei săptămîni. Camera Reprezen
tanților a Congresului S.U.A. va 
adopta un proiect de lege prevăzînd 
noi sancțiuni împotriva regimului 
rasist de la Pretoria.

LONDRA 18 (Agerpres). — Ca
mera Comunelor a Marii Britanii, 
unde guvernul conservator dispune 
de majoritate, a respins o moțiune 
prezentată de opoziție privind insti
tuirea de sancțiuni economice „efica
ce" împotriva Republicii Sud-Africa- 
ne, transmit agențiile France Presse 
și United Press International.

Votul a fost precedat de dezbateri 
deosebit de agitate, care au durat 
șase ore. Deputății opoziției, îndeo

sebi cei laburiști, au criticat vehe
ment poziția guvernului Thatcher, 
care refuză să aplice sancțiuni ecd'- 
riomice împotriva regimului minori
tar de la Pretoria, chiar și în aces
te momente cînd se înregistrează un 
nou val de măsuri represive împo
triva populației majoritare.

PARIS 18 (Agerpres). — După o 
întrevedere avută la Paris cu pre
ședintele Congresului Național Afri
can (A.N.C.) din Africa de Sud, 
Oliver Tambo, secretarul general al 
C.C. al P.C.F., Georges Marchais, a 
adresat guvernului francez apelul de 
a întrerupe toate relațiile cu regimul 
rasist de la Pretoria.

Marchais a relevat că P. C. Fran
cez este pe deplin solidar cu lupta 
dreaptă a poporului din Africa de 
Sud împotriva sistemului de apart
heid și a cerut tuturor țărilor să 
adopte măsuri eficiente pentru a nu 
mai fi admise noi crime ale regi
mului de la Pretoria.

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
O amplă demonstrație de protest 
împotriva politicii de apartheid pro
movate de guvernul de la Pretoria 
a avut loc la Los Angeles. Partici- 
panții au cerut administrației să în
ceteze orice sprijin de ordin poli
tic, economic și militar acordat gu
vernului din R.S.A. și au exprimat 
solidaritatea cu lupta populației afri
cane majori ttfre pentru abolirea po
liticii de apartheid.

ROMA 18 (Agerpres). — La che
marea sindicatelor, lucrătorii din 
transporturile italiene au început o 
acțiune de boicotare împotriva avi
oanelor și navelor comerciale sud- 
africane în semn de protest față de 
politica de apartheid promovată de 
autoritățile rasiste de la Pretoria, in
formează agenția United Press In
ternational.

CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager
pres). — Guvernul mexican a cerut 
comunității internaționale să recurgă 
la măsuri eficiente pentru abolirea 
sistemului de apartheid din R.S.A., 
se spune într-o declarație a Ministe
rului de Externe al Mexicului. Nece
sitatea adoptării unor astfel de mă
suri se impune prin caracterul peri
culos al unei astfel de politici, care 
duce la destabilizarea situației din 
sudul continentului și agravează pe
ricolul unui război în această parte 
a Africii. Politica de apartheid a 
guvernului de la Pretoria, subliniază 
documentul, constituie o încălcare 
flagrantă a principiilor fundamenta
le ale O.N.U.

PARIS 18 (Agerpres). — Intr-o 
conferință de presă ținută Ia Paris, 
unde a efectuat o vizită oficială, pri
mul ministru al Irlandei, Garret 
Fitzgerald, și-a exprimat convinge
rea că reuniunea la nivel înalt a 
C.E.E., programată să se desfășoare 
la Haga în zilele de 26 și 27 iunie, 
va adopta sancțiuni economice îm
potriva regimului rasist sud-african, 
informează agenția Reuter.

SOFIA

Aprobarea componenței 
Consiliului de Stat
și a noului guvern

SOFIA 18 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția B.T.A., la 
propunerea lui Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, Adunarea Populară 
a aprobat componența Consiliului 
de Stat. în funcția de prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Stat a fost 
ales Petăr Tancev.

La propunerea președintelui Con
siliului de Miniștri, Gheorghi Ata
nasov. Adunarea Populară a apro
bat componenta noului guvern. Mi
nistru al apărării a fost numit Dobri 
Djurov, iar portofoliul de externe a 
revenit, din nou, lui Petăr Mladenov.

Ședințele consiliilor naționale 

ceh și slovac
PRAGA 18 (Agerpres). — La Pra- 

ga și Bratislava au avut loc ședin
țele consiliilor naționale ceh și 
slovac, relatează agenția C.T.K. La 
propunerea Comitetului Central al 
P.C. din Cehoslovacia și a C.C. ale 
fronturilor naționale ceh și slovac, 
Josef Kokrcak a fost reinvestit pre
ședinte al Guvernului R. S. Cehe, iar 
Peter Colotka președinte al Guver
nului R. S. Slovace.

Cu același prilej au fost numiți 
și membrii guvernelor celor două 
republici.

ORIENTUL MIJLOCIU

Situația dramatică a copiilor 
din țările în curs de dezvoltare

evidențiată de directorul
PARIS ÎS (Agerpres). — Cu pri

lejul împlinirii a 40 de ani de la 
crearea — in 1946 — a Fondului 
Națiunilor Unite pentru Copii 
(U.N.I.C.E.F.), directorul executiv 
al acestui organism specializat al 
O.N.U., James P. Grant, a eviden
țiat că bilanțul activităților depuse 
de U.N.I.C.E.F. in favoarea copiilor 
se dovedește deosebit de pozitiv, 
dar sarcina sa este departe de a ți 
încheiată. Situația copiilor din 
lume nu a fost niciodată atît de 
dezastruoasă ca astăzi, îndeosebi în 
Africa și în America Latină, unde 
recesiunea economică are repercu
siuni deosebit de dramatice, a ară
tat el.

Cu prilejul reuniunii de la Paris 
a celor 34 de comitete naționale 
ale U.N.I.C.E.F., președintele orga
nizației a subliniat că și în cursul

executiv al U.N.I.C.E.F.
acestui an mor zilnic în lume 
40 000 de copii, progresele făcute în 
perioada postbelică în lupta împo
triva maladiilor și a subnutriției 
..fiind compromise". Această si
tuație este cu atit mai aberantă cu 
cit omenirea posedă mijloacele 
tehnologice pentru a învinge, cu 
cheltuieli minime, mai mult de ju
mătate din maladiile care constituie 
cauza mortalității copiilor — a de
clarat vorbitorul. El a precizat că 
U.N.I.C.E.F. se ocupă de ajutoa
rele de urgență, luptind împotriva 
malnutriției, a epidemiilor, a insa
lubrității mediului ambiant și ac
ționează pentru ameliorarea servi
ciilor sanitare, pentru realizarea de 
irigații și îmbunătățirea culturilor 
agricole, pentru educația copiilor 
și a familiilor.

Bangkok: încheierea reuniunii miniștrilor comerțului 
din țările Asiei și zona Pacificului

BANGKOK 18 (Agerpres). — în 
capitala Thailandei s-au Încheiat 
lucrările reuniunii miniștrilor co- 
•tnerțului din țările Asiei și zona Pa
cificului, în cursul căreia partici- 
ganții s-au pronunțat pentru comba
terea protecționismului, stabilizarea 
prețurilor la materiile prime și pen
tru stimularea comerțului și a dez
voltării economice a statelor respec
tive. Organizată sub auspiciile Co
misiei Economice și Sociale a O.N.U.

pentru Asia și Pacific (E.S.C.A.P.), 
reuniunea a subliniat persistența 
unor probleme economice dificile în 
rindul statelor din această regiune. 
Cei peste 140 de delegați din 20 de 
state au relevat, în comunicatul a- 
doptat, că situația economică inter
națională se poate îmbunătăți dacă 
se va acționa in mod hotărit și de 
comun acord și „ținind seama de in
teresele specifice ale țărilor in curs 
de dezvoltare".

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— Reprezentantul permanent la 
O.N.U. al Emiratelor Arabe Unite — 
țară membră în Consiliul de Securi
tate, a transmis președintelui în e- 
xercițiu ai acestui organism o scri
soare din partea președintelui Comi
tetului Executiv al O.E.P., Yasser 
Arafat, în care se atrage atenția asu
pra situației locuitorilor din taberele 
palestiniene din Liban. în scrisoare, 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. adresează mulțumiri pentru 
declarația adoptată de Consiliul de 
Securitate la 6 iunie a.c., prin care 
s-a cerut părților implicate realiza
rea unei încetări a focului care să 
permită organizațiilor internaționale 
să înceapă acordarea de asistență în 
favoarea populației palestiniene din 
taberele de la sud de Beirut. Yasser 
Arafat a cerut, totodată. Consiliului 
de Securitate să folosească forțele 
de observatori ale O.N.U. pentru 
protejarea populației palestiniene 
din taberele de pe teritoriul libanez.

BEIRUT 18 (Agerpres). — Armata 
israeliană, susținută de elemente ale 
așa-zisei Armate a Libanului de 
Sud, creată și finanțată de Israel, 
continuă campania de teroare și re
presiune împotriva locuitorilor așe
zărilor din sudul Libanului. în ulti
mele zile, relevă agenția T.A.S.S., îm
potriva populației libaneze s-au folo
sit proiectile cu fosfor, ceea ce a. dus 
la distrugerea recoltelor din zonele 
localităților Rashaf, Sarbin și altele.

LONDRA 18 (Agerpres). — Re
gele Hussein al Iordaniei, aflat în 
vizită la Londra, a avut o întreve
dere cu primul ministru britanic, 
Margaret Thatcher. După cum infor
mează agenția Reuter, cu acest pri
lej au fost examinate în special pro
bleme privind situația din Orientul 
Mijlociu. Suveranul hașemit a fost 
informat despre conținutul convorbi
rilor pe care M. Thatcher le-a avut 
în Israel, precum și despre recentele 
sale contacte cu președinții Hosni 
Mubarak și Ronald Reagan.

Noi ciocniri armate în Salvador
SAN SALVADOR 18 (Agerpres). 

— Armata salvadoriană a fost ne
voită să recunoască existența unei 
recrudescențe a acțiunilor insurgen
te desfășurate, in ultimele zile, de 
forțele Frontului Farabundo Marti 
pentru Eliberare Națională, mai ales 
in regiunea Chalatenango. din nord- 
vestul țării — transmite agenția 
Prensa Latina, citind surse locale.

Intr-un comunicat al forțelor arma
te salvadoriene dat publicități^ la 
San Salvador se precizează că în 
ultimele zile au avut loc puternice 
schimburi- de focuri între forțele 
F.M.L.N. și trupele trimise împotri
va lor în zona municipiului San 
Francisco Morazan și in alte locali
tăți învecinate.

• • jr v f • • f f • • f v •Priorități și delimitări 
în actualitatea politică vest-germanâ

Hanovra. ..capitala din nord" a Re
publicii Federale Germania, recon
struită în bună parte din temelii, 
integrînd în chip inspirat monumen- 
tele-i maiestuoase, inconfundabilele 
turnuri gotice ale palatelor si cate
dralelor intr-un ansamblu arhitecto
nic modern, ce-i conferă o persona
litate distinctă, s-a aflat timp de 
mai multe săptămini în atentia în
tregii opinii publice vest-germane. 
Motivul l-au constituit alegerile pen
tru Dieta landului Saxonia Inferi
oară. desfășurate duminică. 15 iunie, 
care au polarizat interesul forțelor 
politice la nivel federal, fiind consi
derate. în perspectiva scrutinului le
gislativ din ianuarie anul viitor, ca 
un test asupra opțiunilor în marile 
probleme ce preocupă tara în ansam
blul ei.

Nici campania electorală nu s-a li
mitat la această regiune. Cu citeva 
zile înainte de alegeri, la Bonn, re
prezentanți ai celor două camere 
ale parlamentului vest-german. Bun- 
destagul si Bundesratul. ne-au vor
bit despre impactul pe care rezulta
tele din Saxonia Inferioară îl pot 
avea asupra politicii federale. Si 
aceasta nu numai datorită estimări
lor bazate pe aritmetica locurilor de
ținute de un partid sau altul in 
parlament, cît evoluțiilor și tendințe
lor conturate prin opțiunile formu
late cu acest prilej. Interesul maxim 
pentru ce vor spune la urne alegă
torii din acest land s-a putut vedea 
și din prezenta. în zilele premergă
toare evenimentului, la Hanovra. 
Bremen. Celle, ca si in alte locali
tăți din zonă, a unor reprezentanți de 
seamă ai principalelor partide poli
tice. I-am ascultat pe unii dintre ei 
vorbind în cadrul unor întruniri 
electorale, i-am urmărit la televiziu
ne. abordind un spectru larg de pro
bleme de interes național.

Landul Saxonia Inferioară este al 
doilea ca întindere după Bavaria.

Poziția geografică. preponderenta 
zonei de cîmpie i-au imprimat un 
pronunțat caracter agricol, fără însă 
ca acesta să fi limitat interesul pen
tru instalarea unor industrii de bază, 
cum sint industria siderurgică si chi
mică. industria navală, construcțiile 
de mașini. („Wolkswagen" are, aici, 
sediul central, automobilele sale fiind 
unul din elementele de bază ale em
blemei landului). Problemele care-i 
preocupă pe cei 7 milioane de lo
cuitori ai landului sint comune popu
lației vest-germane in ansamblu. 
Astfel. în rindul fermierilor se ma
nifestă o vădită îngrijorare fată de 
politica preturilor la produsele agri
cole promovată de Piața comună, 
politică ce le diminuează considerabil 
veniturile, fiind tot mai insistente 
presiunile pentru o modificare a le
gislației în vigoare. Cea mai serioasă 
îngrijorare o constituie însă nivelul 
înalt al șomajului, care este in Saxo
nia Inferioară de 12 la sută, ceva 
mai ridicat decît media pe tară.

Campania electorală desfășurată la 
nivel national a fost puternic domi
nată de aceste probleme. Dincolo de 
tonul polemic al discursurilor electo
rale. se desprinde preocuparea pen
tru a asigura o dezvoltare constantă, 
pentru a conferi mai multă siguranță 
pentru ziua de mîine — în tot ceea 
ce reprezintă aceasta ne plan econo
mic si social. Dar si din punct de 
vedere ecologic. Se impune eviden
țiat în acest sens că una din temele 
cel mai frecvent abordate în campa
nia electorală a fost aceea a apără
rii mediului înconjurător, pornind de 
la învățămintele desprinse din re
centul accident nuclear. în Saxonia 
Inferioară există mai multe centrale 
atomoelectrice, practic. 68 la sută din 
necesarul de energie electrică de aici 
este asigurat de centrale de acest 
tip. cu mult mai mult decît in restul 
tării. De aceea, si emoțiile si neli
niștea au fost mai puternice. Din

convorbirile purtate cu reprezentanți 
ai principalelor partide politice se 
desprinde insă o poziție clară pen
tru continuarea construcției unor 
asemenea centrale. In legătură cu 
aceasta. Peter Kupferschmidt. șeful 
departamentului politic al Uniunii 
Creștin-Democrate. declara, in ca
drul unei conferințe de presă, că 
principala direcție de acțiune este 
aceea de a asigura maxime garanții 
de securitate. Pentru aceasta — arăta 
el — se impun o strinsâ cooperare 
internațională pe planul cercetării 
tehnico-știintifice. un intens schimb 
de informații.

Desigur, problema primejdiei nu
cleare are o întindere mai amplă. 
Evenimentele recente au avertizat, o 
dată mai mult, ce implicații poate 
avea energia nucleară scăpată de 
sub control. Cu atît mai mult stir- 
nește îngrijorare existența in spațiul 
european a unej mari cantități de 
arme nucleare cu o uriașă putere 
distructivă. Opinia publică vest-ger- 
mană are motive în plus de preocu
pare avînd în vedere instalarea în 
această țară a unui considerabil nu
măr de rachete nucleare americane 
cu rază medie de acțiune. Liderii 
politici sînt conștienți de sensibili
tatea electoratului față de această 
problemă, de aceea, unii dintre ei 
și încearcă — așa cum am putut 
constata asistînd la unele întruniri 
electorale — să minimalizeze gravi
tatea primejdiei pe care o repre
zintă prezența armelor nucleare pe 
teritoriul vest-german.

Opțiunile exprimate in cadrul ale
gerilor din Saxonia Inferioară re
flectă în mod incontestabil atitudi
nea față de pozițiile și programele 
partidelor politice in toate probleme
le de preocupare majoră, la nivel 
național. Uniunea Creștin-Democrată 
a reușit să obțină 44.3 la sută din 
voturi, reprezentind 69 de locuri in 
parlamentul local, un rezultat ce-i

permite ca, împreună cu Partidul 
Liber-Democrat (6 la sută din vo
turi), să poată continua să guverneze 
pe plan local. Majoritatea întrunită 
nu poate acoperi insă adevărul că 
U.C.D. a înregistrat o pierdere se
veră, de 6 la sută față de alegerile 
din 1982. interpretată de comenta
torii politici ca un avertisment pen
tru alegerile legislative de anul 
viitor.

în același timp. Partidul Social- 
Democrat a obținut 42,1 la sută din 
voturi și 66 de locuri in parlamen
tul local, beneficiind de un spor 
de aproape 7 la sută în comparație 
cu alegerile precedente. Un succes 
important, insuficient insă pentru a 
forma, chiar in coaliție cu Partidul 
Ecologist (7.1 la sută din voturi), gu
vernul local.

în primele comentarii ale presei 
vest-germane se relevă semnifica
țiile mai ample ale acestor evoluții 
în opțiunile electoratului, avînd in 
vedere că pină la alegerile generale 
au mai rămas doar șase luni. Aceas
ta și explică mobilizarea de pe acum 
a principalelor partide politice pen
tru marea confruntare de la începu
tul anului viitor.

...în peisajul policrom al Hanovrei 
se impune privirilor celebra „linie 
roșie" desenată pe trotuarele străzi
lor din zona centrală și care șer
puiește pe un itinerar ce cuprinde 
toate punctele de interes turistic. Un 
fel de fir al Ariadnei, ce se întinde 
pe 4 638 de metri, constituind cel mai 
sigur ghid pentru vizitatori. Pro
gramele partidelor politice pentru 
viitorul apropiat se vor, fiecare în 
felul său, un asemenea fir, indicînd 
calea spre soluționarea problemelor 
mari ce preocupă populația din în
treaga țară. Cit de convingătoare vor 
fi ele rămîne de văzut.

Dumitru ȚINU
Bonn, iunie

MOSCOVA

Raportul prezentat de Mihail Gorbaciov
la plenara C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — în 
raportul cu privire la planul cinci
nal de dezvoltare economică și so
cială a U.R.S.S. in anii 1986—1990, 
prezentat de Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
la recenta plenară a Comitetului 
Central al partidului, s-a subliniat 
că sarcina politică a acestei perioa
de este de a restructura economia 
sovietică, de a crea baza tehnico- 
materială modernă care să asigure 
dezvoltarea societății, soluționarea 
marilor sarcini sociale, o apărare 
trainică a țării.

Am intrat într-o etapă a activită
ții de după congres cind-sîntem obli
gați să dăm dovadă de priceperea 
de a ne adapta și de a construi, de 
a căuta noi forme și metode, fără a 
ne mulțumi vreo clipă cu ceea ce 
am realizat — a arătat vorbitorul, 
în prezent, principalul criteriu al 
aprecierii îl constituie obținerea 
unor ritmuri dinamice de dezvoltare 
economică, indici înalți ai eficienței, 
schimbări pozitive importante în 
sfera socială.

Subliniind că cel de-al XII-lea 
cincinal reprezintă o etapă hotărî- 
toare în realizarea strategiei econo
mice a partidului, M. Gorbaciov a 
spus : Celui de-al XII-lea cinci
nal i se atribuie un rol deosebit. De 
fundamentul pe care îl vom crea în 
acești ani pentru înfăptuirea trans
formărilor radicale în economia na
țională, de accelerarea progresului 
tehnico-științific vor depinde ritmu
rile dezvoltării social-economice, ni
velul de bunăstare a poporului. El 
prevede concentrarea forțelor și mij
loacelor asupra direcțiilor fundamen
tale ale dezvoltării economiei, asu
pra schimbării politicii structurale și 
de investiții în interesul intensifică
rii producției sociale. Planul este 
orientat spre sporirea eficienței eco
nomiei naționale, spre economisirea 
activă de resurse, spre intensifica
rea influenței pîrghiilor și stimulen
telor economice, aplicarea de norma
tive de lungă durată, folosirea noilor 
metode de conducere și de gospo
dărire.

Referindu-se la lucrările recentei 
consfătuiri a Comitetului Politic 
Consultativ al țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia, secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S. a arătat 
că hotărîrile adoptate la Budapesta 
constituie o importantă contribuție a 
țărilor socialiste la lupta pentru în
sănătoșirea situației internaționale.

De o deosebită acuitate, a relevat 
vorbitorul, este astăzi problema în
cetării experiențelor nucleare. Acest 
fapt este, într-o oarecare măsură, 
demonstrat și de avaria de la cen
trala atomoelectrică de la Cemobîl. 
Această avarie a arătat că pînă și o 
emanație de substanțe radioactive 
aduce nenorocire și îngrijorare pen
tru mii de oameni. Ce se va întîm- 
pla dacă atomul, folosit în scopuri 
militare, va scăpa de sub control în 
mod accidental sau intenționat ? Ex
plozia chiar și a unei singură bOrti- 
be nucleare va deveni o tragedie 
groaznică mult mai mare pentru po
poarele a numeroase țări.

Vorbitorul a arătat, apoi, că 
U.R.S.S. a propus S.U.A. realizarea 
unei înțelegeri privind respectarea 
tratatului asupra apărării antirache- 
tă cel puțin pe o perioadă de 15 ani, 
iar activitățile în domeniul S.D.I. să 
fie limitate la nivelul cercetărilor da 
laborator, adică la acel prag la care 
S.U.A. au ajuns de fapt. De aseme
nea, Uniunea Sovietică a propus ca 
armele strategice ofensive (rachetele 
balistice intercontinentale, rachetele 
balistice amplasate pe submarine și 
bombardierele grele) să fie limitate 
la un nivel egal. Problema armelor 
cu rază medie de acțiune care ating 
teritoriul celeilalte părți, inclusiv 
rachetele de croazieră cu rază lungă 
de acțiune cu bază la sol, se rezolvă 
în acest caz în mod separat.

Asemenea propuneri — a spus 
vorbitorul — demonstrează. încă o 
dată, tendința Uniunii Sovietice 
spre o înțelegere reciproc accepta
bilă. deși, firește, am prefera să 
ajungem imediat la un acord asupra 
unei reduceri radicale cu 50 la sută 
a armelor strategice ofensive capa
bile să atingă reciproc teritoriul ce
lor două părți.

Am prezentat și un proiect de 
acord asupra rachetelor cu rază me
die de acțiune in Europa — a arătat 
vorbitorul. Am convenit ca, in con
dițiile unui nivel zero. în ceea ce 
privește această armă intre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite, in zona 
europeană, să rămînă rachetele nu
cleare engleze și franceze in limi
tele existente în prezent. Am decla
rat. de asemenea, că nu vom spori 
numărul rachetelor cu rază medie 
de acțiune în Asia.

Un element principal al reuniunii 
de la Budapesta l-a constituit pro
punerea elaborată în comun privind 
reducerea armamentelor convențio
nale și a forțelor armate din în
treaga Europă — de la Atlantic la 
Urali. Este vorba de reducerea, în 
următorii ani, cu 25 la sută a forțe
lor armate ale ambelor părți. Prin 
aceasta se elimină și considerentul 
speculativ potrivit căruia dezarma
rea nucleară din Europa — in con
dițiile menținerii actualului nivel al 
forțelor armate convenționale — ar 
pune statele vest-europene intr-o si
tuație dezavantajoasă. Este grăitor 
faptul că Occidentul nu a putut să 
respingă de la bun început această 
propunere.

La Budapesta au fost puse de 
acord și alte inițiative importante — 
a arătat vorbitorul. A fost aprobată 
ideea de a uni eforturile tuturor ță
rilor pentru folosirea în scopuri 
pașnice a Cosmosului, de a crea in 
acest scop o organizație internațio
nală specială.

M. Gorbaciov a arătat că Uniunea 
Sovietică este in favoarea dialogului 
cu Statele Unite. O nouă intilnire 
cu președintele S.U.A., a precizat 
vorbitorul, este posibilă, însă se în
țelege că pentru aceasta este nece
sară o atmosferă care să deschidă 
perspectiva realizării unor acorduri 
reale.

Sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 

18 iunie, la Moscova s-a deschis se
siunea Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
In ședința comună a celor două ca
mere — Sovietul Uniurții și Sovietul 
Naționalităților — președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Nikolai Rijkov, a prezentat raportul 
„Cu privire la planul de stat de 
dezvoltare economică și socială a 
U.R.S.S. pe anii 1986—1990".

In aceeași zi, Piotr Demicev, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., a fost ales in 
funcția de prim-vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem și 
au fost aprobate, de asemenea, 
unele schimbări în componența Pre
zidiului.

Lucrările sesiunii continuă.

lat filipinez la Xiamen și a unui 
consulat chinez la Cebu.

AGENȚIILE DE PRESA

NEGOCIERILE SOVIETO-AME- 
RICANE DE LA GENEVA. La 18 
iunie, la Geneva a avut loc ședința 
grupului pentru problemele arma
mentelor strategice din cadrul ne
gocierilor sovieto-americane privind 
armamentele nucleare si cosmice, 
relatează agenția T.A.S.S.

REZOLUȚIA PLENAREI C.C. AL 
P.C. FRANCEZ. La Paris a fost 
dată publicității rezoluția recentei 
plenare a C.C. al P.C. Francez 
consacrate analizării situației poli
tice interne din tară. Documentul 
subliniază necesitatea adoptării de 
către guvern a unor măsuri îndrep
tate spre- îmbunătățirea situației 
clasei muncitoare, lichidarea șoma
jului. a tendinței marelui capital de 
a arunca povara crizei economice 
pe umerii muncitorilor. Rezoluția 
cere guvernului să respecte cuceri
rile clasei muncitoare franceze cîs- 
tigate in decursul unei lungi peri
oade de luptă.

LA DUSSELDORF a avut loc 
plenara conducerii P.C. German, 
care a dezbătut probleme legate de 
îndeplinirea programului de acțiuni 
stabilit de Congresul al VIII-lea al 
partidului. Au fost discutate, de 
asemenea, sarcinile partidului in 
cadrul campaniei electorale. Ple
nara a adresat tuturor membrilor 
P.C.G. chemarea de a sprijini pe 
candidatii organizației democratice 
„Lista electorală in sprijinul păcii".

CONVORBIRI CHINO-FILIPI- 
NEZE. Salvador Laurel, vicepre
ședinte al Filipinelor. ministru al 
afacerilor externe, și-a încheiat vi
zita in China. La o conferință de 
presă, el a declarat că a avut un 
schimb rodnic de vederi eu condu
cătorii chinezi, care si-au exprimat 
înțelegerea față de problemele eco
nomice cu care este confruntată 
țara sa, precum și față de progra
mul filipinez de redresare economi
că, relatează agenția China Nouă. 
Pe de altă parte, el a anunțat că 
guvernele celor două țări au conve
nit să aibă convorbiri oficiale re
feritoare la deschiderea unui consu-

pe scurt
LA KABUL a avut loc o ședință 

festivă consacrată celei de-a 5-a 
aniversări a creării Frontului Pa
triotic Național din Afganistan, 
din care fac parte reprezentanți ai 
diferitelor pături și grupuri socia
le reunite în consilii ale frontului 
de la orașe și sate. A luat cuvîntul 
secretarul general al C.C. al Parti
dului Democratic al Poporului, 
Najibullah, care a relevat rolul 
frontului în viața socială a țării.

UN NOU PROCES — cel de-al 
treilea — in legătură cu asasinarea, 
in 1978, de către 
organizației teroriste 

' „Brigăzile roșii", a 
Consiliului National 
Democrat Creștin ____
Moro, a fost deschis la Roma, in
formează agenția France Presse. In 
dosarul crimei de la 
au fost introduse 
Numărul acuzaților 
acest asasinat este 
care 100 sînt prezenti 
sală-bunker amenajată 
închisorii Rebibbia.

două țări fiind calificate drept „cele 
mai acute din întreaga istorie" 
a relațiilor americano-canadiene. 
„Majoritatea canadienilor, continuă 
comentariul televiziunii NBC. se 
tem că aplicarea unui așa-zis «co
merț liber- va însemna de fapt o 
continuare a americanizării tării".

membri ai 
autointitulate 
președintelui 

l al Partidului 
Italian. Aldo

16 martie 1978 
elemente noi. 

implicați în 
de 174. dintre 

in marea 
in incinta

ÎNCEPUTLA WASHINGTON A 
CEA DE-A DOUA RUNDA A 
CONVORBIRILOR AMERICANO- 
CANADIENE asupra încheierii u- 
nui acord privind „comerțul liber" 
dintre cele două țări. Discuțiile vi
zează limitarea barierelor comer
ciale dintre cele două tari. După 
cum relevă într-un comentariu 
compania de televiziune NBC. citat 
de agenția T.A.S.S.. S.U.A. și 
Canada se află, de fapt. în pragul 
unui război comercial, actualele di
vergente comerciale dintre cele

DEFICITUL BALANȚEI DE 
PLĂȚI CURENTE A S.U.A. PE 
PRIMUL TRIMESTRU AL ANU
LUI 1986, a fost de 33,67 miliarde 
dolari, se arată în datele difuzate 
la Washington de Ministerul Co
merțului. Suma este apropiată de 
cea record — înregistrată la finele 
trimestrului precedent. Menținerea 
deficitului general al acestei ba
lanțe la cote ridicate, in pofida 
unor date conjuncturale relativ fa
vorabile. cum este scăderea cursu
lui dolarului, este criticată de eco
nomiștii particulari americani. Mi
nistrul comerțului. Malcolm Bal- 
bridge. a afirmat că o tendință de 
ameliorare a situației va surveni in 
a doua parte a anului.

LA MADRID S-A COMIS UN 
NOU ACT TERORIST. Trei per
soane înarmate — doi bărbați si o 
femeie — au deschis focul asupra 
unui autovehicul militar, ucigînd 
doi ofițeri superiori si conducăto
rul vehiculului — informează agen
țiile de presă. Potrivit unor surse 
polițienești, citate de agențiile de 
presă, se presupune că autorii 
atacului aparțin grupului separatist 
E.T.A. Se precizează că, de la ince- 
perea acțiunilor armate ale grupu
lui separatist E.T.A. cu 17 ani în 
urmă, în Spania, 500 de persoane 
și-au pierdut viata, dintre 
în cursul acestui an.

care 12
I

NUMĂRUL LOCUITORILOR TERREI VA SPORI DE LA 
LIARDE. 1N PREZENT. LA 6,1 MILIARDE 1N ANUL 2 000 si 
8 miliarde in anul 2025, a estimat directorul executiv al Fondului. Națiu
nilor Unite pentru activități in domeniul populației (U.N.F.P.A.), Rafael 
Salas, intr-o conferință de presă la Viena. In fiecare minut, a precizat ■ 
vorbitorul, citind o prognoză a U.N.F.P.A.. populația globului sporește cu 
156 de persoane. La sfirșitul secolului vor exista în lume cel puțin 70 I 
de mari orașe, fiecare avînd o populație de peste patru milioane locui
tori. Ciudad de Mexico urmează a totaliza 26 milioane locuitori, deve
nind cel mai populat oraș din lume.

4.8 Mi
la circa
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