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Planul național unic de dezvoltare

AGRICULTURA - PE TREPTE NOI
DE DEZVOLTARE INTENSIVA Șl EFICIENTA

erija

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

economico - socială a țării pe perioada 1986-1990

Planul cincinal 1986-1990 are o importanță deosebită - s-ar putea 
spune hotărîtoare - pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare 
astfel incit, în perspectiva anilor 2000, agricultura românească să reali 
zeze pe deplin obiectivele stabilite de Programul partidului, asigurind 
satisfacerea în bune condiții atit a necesităților bunei aprovizionai 
întregului popor, cit și a celorlalte cerințe ale economiei naționale

NICOLAE CEAUȘESCU
După cum se subliniază în docu

mentele adoptate de Congresul al 
Xlll-lea al partidului nostru, dez
voltarea și modernizarea agriculturii 
continuă să reprezinte una din prio
ritățile fundamentale, un factor ho- 
târttor pentru, dezvoltarea economi- 
t'O-socială a țării in actualul cinci- 
rial. Pentru ca marile resurse și po
sibilități de care dispune agricultura 
românească să fie mai bine puse in 
valoare, să răspundă la un nivel mai 
înalt cerințelor pentru consumul 
populației și ale economiei -naționa
le. forul suprem legislativ al tării a 
dezbătut și adoptat in cadrul recen
tei sesiuni a Marii Adunări Naționa- 

. • Planul de dezvoltare a agriculturii 
•i industriei alimentare pe perioada 
198&—1990. Parte integrantă a planu
lui unic de dezvoltare economico- 
socială a tării, inscriindu-se din toa
te punctele de vedere in orientările 
fundamentale ale dezvoltării econo
miei naționale, care prevăd trecerea 
la calea de dezvoltare intensivă, la 
realizarea unei noi calități și a unei 
eficiente sporite, planul de dezvol
tare a agriculturii și industriei ali
mentare fixează obiective care țin 
seama de posibilitățile demonstrate 
ale agriculturii noastre și are în ve
dere aplicarea unor ample măsuri de 
perfecționare a întregii activități.

Stadiul înalt atins de această ra
mură. puternica bază' tehnico-mate- 

■ t'.als de care dispune și care se va 
dezvolta și moderniza în continuare 
reprezintă garanția sigură a înfăp
tuirii marilor obiective prevăzute a 
se realiza in acest cincinal. Elaborate 
si fundamentate cu contribuția esen
țială și sab indrumarea permanen
tă a tovarășului Nicolae Ceausescu, 
obiectivei^ stabilite pentru dezvolta
rea agriculturii in perioada 1986— 
1990 confirmi), cu forța argumentelor, 
consecventa cu, care acționează par
tidul nostru, m frunte cu secretarul 
său general, pentru dezvoltarea pu- , 
temică și modernizarea continuă a a- 
cestei ramuri de interes vital pentru 
progresul necontenit al economiei 
naționale și prosperitatea întregii 
noastre societăți.

Așa cum se subliniază in docu- 
tentele adoptate de forul legislativ 

suprem al țării, in domeniul agricul-

turii, obiectivul fundamental al ac
tualului plan cincinal il reprezintă 
dezvoltarea intensivă șt moderniza
rea in continuare a acestei ramuri 
de bază a economiei naționale, acce
lerarea creșterii producției vegetale 
și animale prin mai buna organizare

Tn concordantă cu orientările con
ducerii partidului nostru, noul plan 
cincinal prevede dezvoltarea și mo
dernizarea in continuare a bazei 
tehnico-materiale a agriculturii. Ex- 

' presia cea mai pregnantă a acestei 
orientări o constituie alocarea unui

VALOAREA PRODUCȚIEI GLOBALE AGRICOLE 
în procente, media anuală pe perioada de cinci ani

1348-1383

și folosire a întregii suprafețe agri
cole a țării, prin aplicarea cuceriri
lor științei agrozootehnice înaintate 
și generalizarea pe seară largă a e- 
îementelor de tehnologie și a rneto- 
delor de organizare din unitățile 
fruntașe.

Care sint laturile calitative, defi
nitorii ale dezvoltării agriculturii in 
actualul cincinal ?

important volum de investiții, 
insumează 210 miliarde Iei. destinate 
realizării cu prioritate a obiectivelor 
cuprinse in programele de îmbunătă
țiri funeiare, modernizării zooteh
niei. dezvoltării și modernizării in
dustriei alimentare și silviculturii.

Eforturile pentru amplificarea ac
țiunilor in domeniul lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare sint subordo-

nate concepției de dezvoltare 
definește locul primordial p< 
trebuie să-l ocupe în strategia 
voltării intensive a agriculturii 
pentru creșterea fertilității nămîntu- 
lui. O asemenea opțiune se funda
mentează pe realitățile concrete ale 
agriculturii noastre, pe faptul că 
România se numără printre țările lu
mii cu o suprafață agricolă mică ne 
locuitor. Or, în condițiile unul stan
dard de mată superior, precum si ale 
necesităților tot mai mari ale econo
miei naționale, singura cale pentru 
solutionarea acestor probleme o con
stituie punerea în valoare a întregu
lui potențial productiv al pămintu- 
lui. Acțiunile de anvergură ce se vor 
întreprinde pentru valorificarea în
tregii suprafețe ce poate căpăta o 
anumită folosință și cu deosebire 
cele pentru înnobilarea pămintului 
(este vorba de sporirea in acest cin
cinal a suprafeței agricole și arabile 
cu circa 700 mii hectare, de amena
jarea pentru irigații a unei suprafețe 
de 2,6 milioane hectare si de exe
cutarea unor lucrări de desecare și 
de combatere a. eroziunii solului pe 
aproape 3 milioane hectare) consti
tuie o garanție sigură că obiectivele 
de o cutezanță fără termen de com
parație in istoria agriculturii noastre 
stabilite prin Programul național de 
îmbunătățiri funciare, conceput din 
inițiativa și sub conducerea directă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, sa 
vor concretiza in sporirea considera
bilă a producției agricole, corespun
zător sarcinilor stabilite prin pro
gramele de dezvoltare a agriculturii.

Ritmurile înalte de creștere a prey 
ducției agricole, realizarea în acest 
cincinal a unor sporuri anuale de 
producție vegetală și animală mult 
superioare celor obținute in cincina
lul trecut constituie factorul primor
dial menit să accelereze procesul de 
dezvoltare intensivă a agriculturii 
noastre. Este un proces care se ba
zează pe rezultatele de pină acum, pe 
realitatea de la care pornim la in făp
tui tea obiectivelor pe care partidul 
le Pune în fata țărănimii prin noul

(Continuare in pag. a III-a)

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ IN SPRIJINUL

A INDUSTRIEI CONSTRUCTOARE DE MAȘINI

TELEORMAN : Producție fizică peste plan
în unitățile industriale 

din județul Teleorman se 
depun eforturi stărui
toare pentru realizarea 
exemplară a planului pe 
primul an al actualului 
cincinal, punindu-se un. 
accent deosebit pe creș
terea productivității mun
cii, modernizarea tehno
logiilor de fabricație, va
lorificarea superioară a 
materiilor prime și mate
rialelor. a energiei elec
trice și combustibilului. 
Ca urmare, bilanțul peri
oadei ce a trecut din 
acest an cuprinde spo
ruri substanțiale la un în
semnat număr de produ
se solicitate de ------
mia națională 
port. Astfel, 
din Videle și 
extras peste 
milioane mc de gaze na
turale, la întreprinderea 
de rulmenți din Alexan-

econo- 
și la ex- 
petroliștii 
Poeni au 

plan 25,6

dria, s-au realizat supli
mentar 850 000 de rul
menți în diferite varian
te constructive, iar Ia 
întreprinderea de panouri 
și tablouri electrice din 
aceeași localitate valoarea 
mijloacelor de automati
zare. electronice și elec
trotehnice depășește cu 
15,8 milioane lei preve
derile de plan. In același 
timp, industria teleormă- 
neană a mai realizat și 
livrat suplimentar mo
toare electrice, .mașini și 
utilaje agricole, îngrășă
minte chimice, prefabri
cate din beton, cherestea, 
confecții textile, tricota
je și alte produse. De 
evidențiat este și faptul 
că față de aceeași peri
oadă a anului trecut s-a 
realizat un spor la pro- 
ducția-marfă industrială 
în valoare de 715 milioa
ne lei. (Stan Ștefan, co
respondentul „Scinteii").

CLUJ : Tehnologii și produse noi, 
moderne

La Combinatul meta
lurgic din Cimpia Turzii, 
unitate modernă a meta
lurgiei românești, unde 
in ultimul timp au fost 
puse în 
obiective, 
tinderea 
trice, secția de electrozi 
speciali 
cum și 
pentru 
produse 
tri ei 
mașini, energeticii nu
cleare. electronicii, aero
nauticii. petrochimiei și 
altele, au fost intensifi
cate preocupările oameni
lor muncii pentru creș
terea contribuției lor la 
înfăptuirea programelor 
prioritare ale economiei 
naționale. O dată cu rea
lizarea acestor obiective 
de investiții, au fost apli
cate noi tehnologii și mo-

funcțiune noi 
cum sint ex- 

oțelăriei elec-
de sudură, pre- 

capacităti noi 
realizarea unor 
destinate Indus- 

constructoare • de 
energeticii

dernizate unele procedee 
tehnologice pentru elabo
rarea oțelului. îmbunătă
țirea calității produselor 
metalurgice. reducerea 
consumurilor materiale și 
energetice, creșterea pro
ducției și a productivită
ții muncii. Folosind mai 
bine baza tehnico-mal e- 
rială de care dispune, co
lectivul combinatului a 
înregistrat in perioada de 
pină acum din acest an 
o depășire a planului la 
producția-marfă cu peste 
26 milioane lei, creșterea 
productivității muncii a 
fost realizată în propor
ție de aproape 102 la 
sută si s-au fabricat su
plimentar 1 630 
aliat, electrozi 
ră. produse ale 
electrotehnice 
(Marin Oprea, 
dentul „Scinteii").

tone oțel 
de sudu- 
industriei 
si altele, 
corespon-

Colectivul de oameni ai muncii din puternica 
unitate industrială „Electroputere11 Craii' 
ționează permanent pentru promovarea i 
sului tehnic, asigurind in acest fel înfăr 
ritmică, integrală a prevederilor de plan, 
la standul de încercări pentru aparat 
înaltă tensiune se efectuează ultimele pi 
verificări ale unei noi stații de transfo- 
produs recent asimilat in fabricație, cu ca 
ristici funcționale superioare. Participă la 
te verificări echipa de muncitori condu.. 
Alexandru Popescu.

Foto : Eugen Dichiseam.

PERFORMANȚA TEHNICĂ,
PERFORMANȚĂ UMANĂ

Ia 
că 
de

In concepția partidului nostru, 
asigurarea condițiilor de trecere a 
economiei românești intr-o nouă 
etapă calitativ superioară a dezvol
tării sale, etapa dezvoltării prepon
derent intensive, presupune cu ne
cesitate adoptarea celor mai eficien
te măsuri privind perfecționarea or
ganizării și modernizarea proceselor 
de producție. Acest adevăr a fost 
încă o dată relevat de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in magistralele 
cuvintări la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. și Ia plenara comună a 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii si a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale.

Efortul considerabil făcut pe linia 
înnoirii și progresului in economia 
națională, sublinia, 
secretarul general 
este condiționat 
promovarea cuceririlor 
știintifico-tehnice. de accesul larg 
la realizările din domeniile de 
virf ale tehnologiei, de asimilarea in 
toate ramurile economiei a celor 
mai valoroase realizări științifice și 
tehnologice. Tocmai de aceea ce
rința principală pusă in fața cerce
tării științifice de către partidul 
nostru este aceea de a asigura mo
bilizarea plenara a tuturor forțelor 
pentru Îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor și ‘programelor stabilite 
privind realizarea și introducerea in 

du ție a noi tipuri de mașini, 
aparate și instalații, pentru 

■ea de tehnologii perfecțio-

teii", a fost examinat modul în care 
se acționează pentru modernizarea 
produselor și tehnologiilor, pentru 
reducerea consumurilor de materii 
print, materiale, combustibili și 
enerjje. Secretarul general al parti
dului a- remarcat critic că reducerea 
consulturilor nu s-a făcut în mă
sură suficientă in același timp cu 
îmbunătățirea parametrilor tehnici- 
funcționali ai produselor, a fiabili-

ȘTIINȚA
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de asemenea, 
al partidului, 
nemijlocit de 

revoluției

în confruntare 
creatoare cu

[periuțele economie^

modernizare adoptate 
"re economice tre- 

nrioritar la reali- 
ivind creșterea 

și reducerea 
ilor. La una 

■ tovarășului 
■>. de con- 

•oortante 
a com- 

Scin-

tații acestora, cu creterea competi
tivității lor, indicint. . ca, atit in 
domeniul cercetării științifice și in
gineriei tehnologice, cit ți in activi
tatea productivă, reduce1,va consu
murilor să ia in considerație produ
sul de bază, rezultatele, obținute 
trebuind să se regăsească \n dimi
nuarea consumurilor și a cheltuieli
lor generale pe ansamblul lamurii. 
Așadar, pe lingă tehnologii dț per
formanță trebuie să se realizeze 
produse de performanță, în funcție 
de care să se facă organizarea șț 
modernizarea fluxurilor tehnologice, 
respectiv a producției.

Axindu-se pe direcțiile, orientările 
și sarcinile stabilite de conducerea 
partidului, Institutul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru industria construcțiilor de 
mașini, sub directa îndrumare a 
conducerii ministerului și a direcției 
sale tehnice, și-a orientat întreaga 
activitate, incepind din acest an, pe 
programe prioritare privind creș
terea productivității muncii, moder-

nizarea producției, ridicarea calității 
produselor, precum și reducerea con
tinuă ,a consumurilor, acțiuni pro
puse, dezbătute și aprobate in ca
drul organului de conducere colec
tivă al Institutului central pentru 
construcții de mașini.

Pornind de la ideea că traducerea 
în viață a indicațiilor conducerii su
perioare de partid și de stat trebuie 
să se facă prin transformarea aces
tora în sarcini concrete de plan, 
concomitent cu asigurarea cadrului 
organizatoric și material adecvat, 
pianul de cercetare științifică și 
dezvoltare . tehnologică ai institutu
lui a fost structurat pe programele 
„Creșterea . ‘ ...... /
„Modernizarea tehnologiilor și uti
lajelor tehnologice*’. ..Asigurarea ca
lității prin tehnologii și echipa-’ 
mente moderne de control, standuri 
de probă**, „Reducerea consumurilor 
prin tehnologii specifice de recupe
rare și recondiționare".

Aceste programe au devenit capi
tole de plan — urțnărindu-se pro
movarea doar a acelor lucrări care 
contribuie substanțial Ia realizarea 
obiectivelor din programe, 
exemplu, pentru anul 1986, planul 
institutului conține 46 teme pentru 
programul de productivitate, 
teme pentru cel de modernizare, 
47 pentru cel de . calitate etc. In co
relare cu acestea au fost luate și 
măsuri organizatorice adecvate, ce 
au in vedere gruparea mai 'judici
oasă a colectivelor de lucru pe pro
gramele prioritare amintite.

De asemenea, institutul nostru, atit 
ca institut de specialitate, cit și ca 
unitate pivot a institutului central, 
și-a asumat sarcina ca la nivelul ra
murii să selecteze și să propună apli
carea și generalizarea măsurilor

ARGEȘ : Număr sporit 
de apartamente 

pentru oamenii muncii
Constructorii de locuințe 

șeni au predat în acest . 
cheie" 1100 apartamente, 
mai mult decît prevederile 
lui. Sint locuințe frumoase, 
fortabile, construite in toate ora
șele și in centrele muncitorești ale 
județului. Pentru Intensificarea rit
mului de lucru, constructorii au 
pus un accent deosebit pe organi
zarea judicioasă a muncii în fie
care șantier, utilizarea pe scară 
largă a unor materiale de con
strucții locale, folosirea rațională a 
energiei și combustibilului. Din 
1965 și pină acum s-au construit 
in județul Argeș pentru oamenii 
muncii 70 000 de apartamente. 
(Gheorghe Cirstea).

arge- 
an „la 
cu 100 
planu- 

, con-

— Aveți în urmă un tre
cut — elicea românească 
de nave. Mulți spuneau, 
pină de curind. că asta ar 
fi treapta cea mai da sus 
a performanței în profe
sia dv.

— N-am ajuns încă' 
sfirșit de carieră. Sper 
mai sint destule trepte 
urcat. în meserie !...

Replica de mai sus s-a 
rostit în turnătoria de a- 
liaje speciale a Combina
tului siderurgic de la Ga
lați. Interlocutor — comu
nistul Mircea Roibu. Unul 
dintre principalii făuritori 
ai sofisticatei elici româ
nești de vapoare, in urmă 
cu ani buni. Și cum per
formanța cheamă 
manța...

— Ba oamenii, 
trazice inginerul 
Ioniță.

Cuvintul apăsat 
spună multe. Și 
Dăm timpul înapoi 
plonjăm in secvența fier
binte — limpezită, liniști
tă acum — a lagărelor de 
alunecare pentru laminoa
re. Cîteva „semnalmente" 
ale acestor piese de ne- 
inlocuit in laminoare : 
cintăresc între 1 000 și 4 000 
de kilograme și au un dia
metru între X 000 și 1 200 
milimetri.

Deci, oamenii sint cei 
care cheamă performanța. 
Căutăm argumente, pentru 
a vedea cit de întemeiată 
este remarca inginerului 
Dumitru Ioniță. și ajungem 
la o... hartă. O hartă pe 
care — nu ne îndoim I — 
a privit-o în secvența a- 
ceea fierbinte a timpului 
evocat și muncitorul Oprea 
Mărgărint. Omul Ia care a 
scăpărat pentru prima dată

perfor-
ne con- 
Dumitru
vrea să 

spune.
Și

seînteia unui alt destin 
pentru lagărul de laminoa
re. Pe harta eu pricina — 
însemnate locurile de unde 
se cumpărau „piesele*1. 
Locul, lagărele și valuta. 
Mai încoace. în timp, un 
alt reper geografic, la cîți- 
va pași de... Gibraltar : 
uzina unde erau trimise 
pentru recpndiționare ace
leași lagăre. Si nota de 
plată destul de piperată...

Oprea Mărgărint lucra 
pe atunci intr-un atelier 
„nu mai mare decît un bi
rou". ia laminorul de benzi 
la cald din, vatra siderur
giei gălățene. Loc unde 
presiunea lagărelor se fă
cea. de asemenea, simțită.

— Aici, la noi. abia se 
finaliza construcția atelie
rului. rememorează Mircea 
Roibu. Am mers la Oprea, 
i-am văzut mașina centri
fugală de turnat, am dis
cutat despre rezultatele ob
ținute in bătălia pentru la
găre. De fapt, pentru pre
lungirea vieții lor. fără 
drumul Ia uzina din preaj
ma Gibraltarului. Nu s-ar 
putea afirma că primele 
încercări erau grozave. To
tuși. un lucru mi-a plăcut 
extraordinar de mult 
Oprea și oamenii lui.

— Anume ?
— Faptul că. departe

a avea condiții ideale, s-au 
apucat de treabă fără 
complexe, fără măcar să-și 
pună întrebarea dacă nu 
cumva este peste puterile 
lor să o ducă la bun sfir- 
șit. După mine, oamenii din 
acest ajuat sînt predesti
nați pentru reușită. Adică, 
nu se înfumurează cind 
izbutesc ceva dar. mai a- 
les. au rezistență la eșec.

— Așadar, ați „fișat*1 pas

la

de

productivității muncii*1,

Spre

67 de

Dr. fna. Carol MAN1Ț1U
director general
pi Institutului central 
fentru construcții de mașini

(Continuare in pag. a IV-a)

cu pas încercările lui Oprea 
Mărgărint 7

— Normal. Aveam înain
te încercările prin cara 
știam că vom trece și noi. 
In fond, aceasta era și ra
țiunea construcției turnă
toriei de aliaje speciale. 
Mai mult : noi urma să 
pornim de la un prag mult 
mai înalt șl. firesc, și e- 
xigențele, pretențiile for
mulate nu aveau cum să 
fie decit tot pe măsura a- 
cestuia.

— Ce înseamnă : un prag 
mai înalt ?

— Asta înseamnă urmă
toarele.

Ajuns aici. Mircea Roibu 
lși ordonează argumentele 
pe două direcții : 
și oameni.

Tehnică. Poate 
destul să spunem 
lierul in cauză, clădire mi
nusculă pierdută in umbra 
halelor masive din jur. este 
o bijuterie. Aici se află in 
funcțiune prima instalație 
gazodinamică din tară, cu 
tuburi' Coandă. Aceasta 
schimbă aerul de zece ori 
intr-o oră. Cit privește uti
lajele. sint proiectate de 
I.C.P.A.M. — institut de 
proiectare și inginerie teh
nologică integrat în plat
forma combinatului — . și 
realizate de uzinele din 
tară. Ele sint apte pentru 
folosirea tehnologiilor de 
virf. gindite din start pen
tru performantă. Iar la a- 
ceastă dotare să aliem pe 
consultantul științific per
manent ing. dr. Florea 
Strugarie — deși.ne aflăm 
la capitolul tehnică — 
colaborarea cu laboratorul 
nuclear al combinatului 
unde s-au făcut și se fac, 
după procedee de virf.

tehnică
ar fi 

că ate-

complicate probe de ade
rență... _ '

Oamenii. Afet am avut 
fnlnă liberă. Mi s-a spus : 
Roibule. alege pe cine vrei, 
te sprijinim11. „Chiar așa?*1. 
„Chiar așa. Ca să nu mai 
adaug că. pentru „dezlega
rea11 unora, de acolo de pe 
unde lucrau, s-a tratat la 
nivel de „conducerea com
binatului1*. „De pildă ?**. 
„Dima Constantin, pentru 
a mă o>ri la exemplul a- 
fiat cel mai la. indemină. 
L-am ochit eu că avea in 
„fibra" lui instalațiile hi
draulice. Iar aici, in ate
lier. nu ducem lipsă de așa 
ceva. Bine. bine, dar și a- 
colo unde muncea isi avea 
locul lui. Și vreau să-I văd 
pe cel care renunță ușor Ia 
o mină de aur! Turnătoria 
de aliaje speciale avea și are 
insă nevoie numai de rnîirii 
de aur. Pină la urmă s-a 
înțeles acest adevăr. Dima 
a venit să lucreze aici, a 
trecut prin mina Iui în
treaga instalație ^hidrauli
că. dind astfel cei mai se
ver examen în meserie, de 
pină acum. La fel as pu
tea să spun și despre Ton 
J. Ion. Electronist de cla
să. Partea electrică și e- 
lectronică nu prea răspun
dea Ia... comenzi. Lucru 
nou. știu, nu toate pot fi 
prevăzute, potrivite, dichi
site. Specialistul nostru, re
pet. de clasă, le-a luat la 
mină, cu o răbdare să scoa
tă din minți și un fachir, 
și pină n-a obținut acu- . 
ratetea cea mai ridicată .in

Iile TANASACHE 
Stefan D1M1TRIU

(Continuare in pag. a V-a)

Populație mereu tînără, într-un județ mereu întinerit
ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL CONSTANȚA PRIVIND EVOLUȚIA DEMOGRAFICĂ

investiții in industrie, agricultură și transporturi,Ca urmare a marilor . _
a alocațiilor acordate invățămintului, științei și culturii, județul Constanta 
a cunoscut în ultimele două decenii, în contextul dezvoltării armonioase 
a întregii țări, profunde mutații de ordin calitativ, care se reflectă și 
în îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață ale întregii populații. 
Marile platforme industriale create în acești ani la Constanța, Medgidia, 
Năvodari și Mangalia, dezvoltarea și modernizarea portului Constanța, 
construcția noilor porturi de la Midia și Mangalia, a Canalului Dunăre - 
Marea Neagră, creșterea de la ap la an a flotei comerciale maritime 
au atras spre noile profesii un mare număr de locuitori, în special tineri, 
ceea ce a avut consecințe asupra structurii populației urbane ca și a 
procesului de urbanizare a unor localități, care au devenit sau tind să 
devină orașe noi pe harta patriei. Concomitent, o dată cu întărirea bazei 
tehnice a agriculturii, cu extinderea irigațiilor pe 80 la sută din supra
fața arabilă, cu dezvoltarea micii industrii de prelucrare a produselor 
agroindustriale și a prestărilor de servicii, localitățile rurale capătă tot 
mai pregnant amprenta noii civilizații socialiste.

; CASA CU MULȚI COPII j

- semnul răspunderii de bun 
cetățean pentru viitorul națiunii

în acest context, înfăptuirea cu 
consecventă a politicii demografice 
a partiduiui. potrivit indicațiilor date 
de tovarășul. Nicolae Ceaușescu. de 
a se lua toațe măsurile în vederea 
stimulării natalității și creșterii spo
rului natural al populației, consti
tuie și pentru organele de partid și 
de stat din județul Constanța o preo
cupare majoră. Hotăririle Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 14 decembrie 1985 au constituit și 
pentru Comitetul județean, de partid 
Constanta prilej de analiză pro
fundă a indicatorilor demografici in 
profil teritorial, a factorilor esențiali 
care trebuie să contribuie la îmbu
nătățirea lor. Prin studiile întreprin-

se s-a constatat că. drept urmare 
si a unor lipsuri manifestate in ac
tivitatea consiliilor populare, a or
ganizațiilor de masă și obștești, a 
direcției sanitare județene si a altor 
factori locali cu răspundere în, în
făptuirea politicii sanitare si demo
grafice. evoluția acestor indicatori la 
nivelul județului in anul 1985 nu a 
fost corespunzătoare. Natalitatea a 
rămas staționară și. ca urmare, nu 
s-au înregistrat progrese nici in pri
vința sporului natural al populației.

Pentru inlălurarea acestor aspecte 
demografice negative, comitetul ju
dețean de partid a aprobat un pro
gram de măsuri, în care să prevede 
ca această problemă să fie analizată

lunar de birourile comitetului jude
țean de partid și ale comitetelor 
municipal, orășenești și comunale, 
urmărindu-se astfel permanent evo
luțiile demografice și st.abilindu-se 
de fiecare dată măsurile ce se im
pun pentru îmbunătățirea situației și 
atingerea indicatorilor stabiliți. Ca 
urmare. începind din luna martie a 
acestui an. in toate organizațiile de 
partid din unitățile economice și 
instituțiile județului, adunările gene
rale au dezbătut problemele de să
nătate și demografie specifice colec
tivelor respective. Cu aceeași frec
ventă se analizează această proble
mă in cadrul consiliilor populare ju
dețean. municipal, orășenești și co
munale. stabiiindu-se măsuri pe bază 
de decizii.

La nivelul județului, unele din 
«ceste analize ae fac In cadrul șe-j

dințeior comune ale biroului comi
tetului județean de partid si consi
liului popular județean. In acest 
cadru, după prezentarea evoluției 
indicatorilor demografici, se anali
zează aprofundat o anumită Satură 
a fenomenului. Astfel, la ultima șe
dință comună, din luna iunie, a fost 
prezentată inforjnarea privind măsu
rile întreprinse pentru îmbunătățirea 
activității in creșe și grădinițe, a 
condițiilor igienico-sanitare. 
zîndu-se acest aspect, de la

anali- 
cazurile

Ileana OPREA 
vicepreședinte al Comitetului 
al Consiliului popular 
al județului Constanța

executiv

(Continuare in pag. a II-a)
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DIAMANTUL DE MARAMUREȘ"; un trofeu care evidențiază

rolul activității politico-educative in

STIMULAREA INIȚIATIVELOR
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în urmă cu zece ani. minerul șef 
de brigadă Virgil Radu de la Exploa
tarea minieră Săsar lansa intr-o 
adunare generală chemarea la o am
plă întrecere a tuturor minerilor din 
județ. El își argumenta ideea mai 
ales cu faptul că numeroase colec
tive de muncă din nordul tării au 
o experiență bogată și însemnate 
resurse în valorificarea mai bună a 
condițiilor de zacămint. în perfec
ționarea tehnologiilor de exploatare 
minieră. în crearea unor mecanisme 
și tehnologii perfecționate și. nu in 
ultimul rînd. în .creșterea și for
marea unor mineri destoinici. 
Această experiență, nefiind peste tot 
bine cunoscută și valorificată în 
mod corespunzător l-a determinat 
ne șeful de brigadă să propună ca, 
pe baza unui regulament, care să 
conțină criterii complexe de compe
tiție si punctaj distinct, să se orga
nizeze o întrecere sub numele de 
„Brigada de muncă și educație co
munistă", la care să participe toți 
minerii maramureșeni indiferent de 
genul de lucrări pe care le execută.

Așa s-a născut această inițiativă 
muncitorească din minerit, cunoscută 
Si după numele trofeului ei — „Dia
mant de Maramureș" — inițiativă 
care stă sub semnul educației poli- 
tico-revolutionare și patriotice pe 
care organele șl organizațiile de 
partid o desfășoară în vederea spo
ririi contribuției acestui sector la 
valorificarea cu eficientă tot mai 
înaltă a bogățiilor patriei, la lăr
girea bazei de materii prime a eco
nomiei noastre naționale, la aplicarea 
în mod exemplar a noului mecanism 
=cono"’c, al autoconducerii și auto- 

’inanciare în conformitate 
iele formulate în hotăririle 
ui al XlII-lea al partidului, 
rumarea organului jude- 
>artid. de-a lungul celor 
de existență, această com- 
fost mereu perfecționată, 

•i-se elemente noi și mo- 
î, astfel incit în prezent 

de departe întrecerea cu cei 
multi participanți și cu cele mai 

te virtuți educative și de mobi- 
„are din cîte are județul. înmf- 

.tîndu-se recent cupele și diplomele 
cîstlgătorilor ediției jubiliare a în
trecerii minerilor, s-a subliniat mare-

Unii cu flacăra, alții cu răceala
„.Asemeni unui cu

noscut personaj din 
antichitatea romană, 
un sceptic si-ă - oferit 
brațul pentru-.. • iniția. 
flacără aprinsă a bio- 
gazului. ..E o modă, 
ca multe altele, o să 
treacă la fel de repe
de. avem felul nostru 
de a ne entuziasma si 
a ne stinge", spunea 
unul dintre vizitatorii 
întreprinderii de stat 
pentru creșterea* și 
îngrășarea porcilor 
Roman, cu cîțiva ani 
in urmă. Intre timp, 
biogazul a clștigat te
ren, nu mai e o nou
tate. La I.S.C.I.P. Ro
man biogazul a deve
nit o sursă consacrată 
de energie.

Totuși, privind mai 
larg, observăm că fo
losirea acestui com
bustibil nu s-a extins 
după posibilități si 
cerințe. In loc de 
citeva mii de instalata 
de biogaz prevăzute, 
sint in funcțiune abia 
citeva sute. Citeva 
prestigioase institute 
de cercetare științifi
că. precum si o serie 
de unități agricole, de 
gospodărie comunală 

. și o seamă de gospo
dari inventivi au pus 
la punct si perfecțio
nat instalațiile de pro-

Mărunțișul nu e o... problemă măruntă
Dintre problemele 

semnalate prin scriso
rile sosite pe adresa 
redacției reținem se
sizările a diverși cetă
țeni care semnalează 
multitudinea cazurilor 
de neachitare cores
punzătoare a restului 
la cumpărături.

„Imaginați-vă, de 
pildă, ce sume poate 
obține un gestionar din 
cei 25 de bani adunați 
de la miile de piini 
de 4,75 lei distribuite 
zi(nic — scrie profe
soara Maria Martin 
din Constanța. Calcu
lați — și veți vedea că 
rezultă venituri 
maginabil de 
Unii lucrători 
obișnuit nu numai să 
nu-ți dea restul, dar 
nici nu se mai obosesc 
a-l căuta". Mircea St&- 
nescu, din strada 
Compozitorilor nr. 32, 
arăta că situația este 
asemănătoare și in 
Capitală. „La unele 
centre se mai dă res
tul corect, dar la alte
le trebuie să-l ceri, 
aproape să te tocmești 
cu vinzătorul. Iar tu, 
de jena situației — o 
jenă paradoxală ! — 
pleci resemnat, renun-

ini- 
mari. 
s-au

bippazului. 
aceste uni-

ducere a 
Una dintre 
tați este I.S.C.I.P. Ro- 

' man'. unde flacăra bio- 
gazului arde continuu 
vara si iarnă. zi si 
noapte, de peste trei 
ani. Timp in care s-au 
economisit aproape 
zece mii tone de com
bustibil conventional. 
Producția zilnică de 
1 500 mc biogaz satis
face cerințele de ener
gie termică pentru un 
complex de treizeci 
mii de porci, alimen
tează centrala termică 
in proporție de sută la 
sută din aprilie pină 
in octombrie si cel 
puțin treizeci la sută 
in sezonul rece. Insta
lațiile au fost adaptate 
condițiilor locale si 
chiar perfecționate.

— Cind vin pe la noi 
in schimb de expe
riență. si au venit 
multi specialiști, le 
arătăm mai intii bu
cătăria si cantina, ofe- 
rindu-le un 
cald. Preparat in vă
zul lor, la flacăra 
biogazului — zice di
rectorul unității, Mihai 
Ulinschi. Am observat 
că, la unii oaspeți, cind 
schimbă ținuta vesti
mentară si îmbracă 
halatele, cind vizitea
ză halele a

ceai

căror sur~

ce și do- 
in~

tind, ceea 
rește vinzătorul 
corect.

La unele unități, 
gestionarii solicitau 
mărunțișul de la cum
părători, iar la altele 
le propuneau să... aș
tepte. In unele maga
zine de pline pare a se 
fi uitat cu totul obli
gația legală de a avea 
monetar disponibil 
pentru rest. (Nu mai 
vorbim că, in cazul 
lipsei de „mărunțiș", 
s-ar putea găsi soluții 
ca, ăe pildă, desface
rea de chifle, „napoli
tane" sau „Eugenia" 
ori alte asemenea sor
timente pentru a se 
oferi și varianta res
tului prin compen
sare).

O situație asemănă
toare am intilnit și in 
raioanele de dul
ciuri, mercerii-parfu- 
merii, electrice ș.a. „Și 
In aceste unități, ges
tionarii ar putea da 
ca rest, prin compen
sare, o clamă, un ac de 
siguranță, citeva ace, 
un nasturi" — propune 
învățătoarea Ruxandra 
Ghiorghiaș din Rimni
cu Sărat. Desigur 
insă, prioritară rămi- Dumitru MANO1E

VĂLENII DE MUNTE :
S-a dat în folosință complexul turistic „Ciucaș"

La Vălenii de Munte, unde în 
ultimii ani s-a reconstruit întrea
ga zonă centrală a orașului, inăl- 
tîndu-se noi si moderne ansambluri 
de locuințe, unități comerciale și 
pentru utilități publice, s-a dat în 
folosință complexul turistic „Ciu- 
caș“. Noua construcție, care se in

brigăzii — de muncă și edu- 
comunistă — nu este sufi- 
să fii bun la perforator, ci 

nevoie de mai mult pentru 
afirma în spiritul regulamen- 

al climatului promovat de 
se acordă și

le merit al acestei inițiative munci
torești, de a fi reușit să atragă într-o 
acțiune politică de anvergură și de 
larg interes național in primul rînd 
elementele cele mai capabile din fie
care unitate, care, prin experiență, 
putere de creație și spirit de răspun
dere, mobilizează pe toți ceilalți ia 
efortul de perfecționare a activității 
din minerit. Dacă ar fi să luăm în 
seamă doar producția suplimentară 
de metale neferoase, in valoare de 
peste 50 milioane lei, obținută în 1985 
in primul rînd pe seama rezultatelor 
bune înregistrate în formațiile dis
tinse în cadrul întrecerii, și am avea 
o idee despre semnificația acestei 
ample competiții.

Munca politică de educație ce se 
desfășoară in cadrul acestor colecti
ve are un rol hotărîtor, ne spunea 
secretarul comitetului de partid de 
la Exploatarea minieră Baia Sprie, 
Mihai Cocuz ; așa cum o arată și nu
mele 
cație 
cient 
este 
a te 
tulul, 
întrecere. Punctajul 
pentru ordine și disciplină, care se 
reflectă in calitatea și cantitatea 
minereului. în productivitatea mun
cii. In fiecare zi minerii urmăresc 
punctajul de pe panou, acordat fie
cărei formații de lucru. în schimbul 
următor ei știu fiecare ce trebuie 
să facă mai bine, dacă locul pe care 
îl ocupă la un moment dat în între
cere nu este cel așteptat. Acest lucru 
îl discută cu ortacii fiecare șef de 
brigadă, arătindu-le ce au de făcut.

Iată de ce o unitate minieră, un 
sector ori o formație de lucru care 
a dobîndit locul I în această între
cere este consacrată în opinia mine
rilor ca o colectivitate cu calități 
profesionale și etice deosebite și, 
mai ales, cu o stare de disciplină 
exemplară. Este aceasta și concluzia 
la care s-a ajuns în cadrul dezbate
rilor prilejuite de schimbul de expe
riență organizat recent la Exploa
tarea minieră din Baia Sprie — de
ținătoarea locului I pe tară în între
cerea socialistă pe 1985 — de către 
secția de propagandă a comitetului 
județean de partid.

să de căldură e bioaa- 
zul ce alimentează 
centrala termică, inte
resul ' devine ' vizibil, 
abia prididim să răs
pundem întrebărilor. 
Unii stăruie asupra 
funcționalității si ran
damentului instala
țiilor. solicită detalii 
asupra bilanțului ener
getic. a eficientei eco
nomice. Pină aici, ni
mic deosebit. Afară 
doar de faptul că unii 
dintre cei trimiși in 
schimburi de expe
riență. veniti deci să 
învețe cite ceva și să 
aplice acolo de unde 
vin. aruncă o privire 
grăbită, nu schițează 
nimic si pleacă cum 
au venit. Parcă n-ar 
avea în ei sîmbu- 
rele curiozității. E ade
vărat că nu manifestă 
chiar scepticismul în
ceputului in acest do
meniu. dar unii parcă 
mimează entuziasmul. 
Și-mi vine să-l întreb 
pe cite unul: de ce nu 
simte că in sute, poate 
in mii de gospodării 
ar putea să ardă fla
căra biogazului ? Pen
tru că. geaba entu
ziasm, dacă nu-i si.. 
flacără.

Constantin 
BORDEIANU

ne obligația unităților 
comerciale — regle-

■ mentată legal — de a 
avea pregătit mă
runțiș.

Este o obligație 
determinată atit de

■ cerința lichidării unor
surse de venituri ilici
te — și, repetăm, ve
nituri ilicite substan
țiale — cit și de nece
sitatea respectării in
tereselor cumpărăto
rului, ale cetățeanului. 
Pentru că, chiar dacă 
restul de care este 
frustrat nu reprezintă 
o sumă mare, neachi- 
tarea sa la un produs, 
apoi la altul și la altul, 
și iar la altul, aduna
rea de „mărunțișuri" 
însumează zilnic sume 
care nu mai sint... mă
runte. Iar această
„mică ciupeală" se
multiplică zilnic, incit 
lunar sau anual cifre
le devin efectiv impor
tante.

Problema mărunți
șului nu-i deloc mi
noră ; cere deci mă
suri efective și... vi
zibile (eficiente).

cadrează armonios în arhitectura 
specifică de munte a orașului, dis
pune de un hotel cu peste 100 de 
locuri de cazare, de un restaurant, 
braserie, cofetărie, bar de zi. la
boratoare „Gospodina" și pentru 
prepararea produselor de patiserie. 
(Constantin Căprarul.
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Datorită cîștigării de-a lungul ani
lor a trofeului „Diamant de Mara
mureș". minerii șefi de brigadă de 
la diverse unități, Nicoară Grec, Va- 
sile Petca, Petru Venczel. Gavril 
Burzo. Ioan Cupcea II. Dumitru Bo
boc. Costache Bălănescu. Vasile Pă- 
nican. Nicolae Vasile, Augustin La
zar și Mihai Lemneanu, sint cunos- 
cuti in tot județul ca adevărati eroi
ai adincurilor. familiile lor. copiii lor 
dobindind la rindul lor un statut 
moral deosebit in colectivitățile 
respective. Fotografiile acestor mi
neri ocupă mereu spații largi in 
presa județeană, făcindu-li-sc. astfel 
o popularitate de care se bucură 
numai cei cu merite deosebite.

în contextul noilor sarcini privind. 
lărgirea gamei de elemente utile ce 
trebuie să fie valorificate din mine- 
reurile exploatate, precum și creș
terea randamentelor- de extracție in 
condițiile exploatării si a minereu
rilor mai sărace, competiția mine-, 
rilor maramureșeni — care are toate 
șansele să fie generalizată în toate 
zonele miniere din țară —- consti
tuie un puternic mijloc de mobili
zare și impulsionare a aplicării vi
guroase a prevederilor legii retri
buirii în acord global a personalului 
muncitor. Aceasta tocmai pentru 
faptul că de la început această în
trecere a fost așezată pe ideea mă
surării exacte a contribuției fiecărui 
miner la realizarea și depășirea pla
nului prin sporirea productivității 
muncii. In al doilea rînd. prin obiec
tivele propuse. „Brigada de muncă 
și educație comunistă" susține efor
tul de perfecționare a organizării 
muncii și de ridicare a calității pro
duselor. Toate acestea sint impera
tive economice naționale pe care 
minerii maramureșeni, sub condu
cerea organelor si organizațiilor de 
partid, și le-au însușit și militează 
pentru atingerea lor. inclusiv prin 
acțiunea amplă de ordin politic și 
educativ care este întrecerea, iar 
rezultatele de pînă acum demon
strează virtuțile acesteia și rezervele 
mari existente încă în acest dome
niu pe linie de perfecționare orga
nizatorică și de producție.

Gbeorqhe SUSA 
corespondentul „Scînteii”

ALEXANDRIA : Se extinde 
rețeaua comercială

O dată cu dezvoltarea construcției 
de locuințe. în perioada care a 
trecut din acest an, în municipiul 
Alexandria au fost deschise noi si 
moderne unităti comerciale pentru 
desfacerea mărfurilor indțțstriale.' 
CjșJe. jruu multe mțyga^ing., cu nțo-, 
file diverse, s-au dat în folosință 
în noul centru civic al orașului. la 
parterul sau în imediata apro
piere a frumoaselor blocuri de lo
cuințe ridicate aici. (Stan Ștefan)

VASLUI : Lucrări 
edilitar-gospodărețti

Și in județul Vaslui se înregis
trează o amplă participare a cetățe
nilor de toate vîrstele la activități
le de bună gospodărire și înfrumu
sețare a localităților. Numai în pe
rioada care a trecut din acest an 
au fost amenajate prin contribuție 
în muncă 19 214 metri pătrați noi 
spații verzi, au fost plantați peste 
1 milion de pomi și 2,4 milioane 
trandafiri, s-au înființat 38 de noi 
terenuri și locuri de joacă pentru 
copii si au fost executate alte nu
meroase lucrări de întreținere de 
drumuri, zone de agrement, repa
rații de poduri și podețe.„ amena
jări de fintîni. (Petru Necula).

' ■ •oț

Un nou edificiu de sănătate la Pucioasa : policlinica orășeneasca
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POPULAȚIE MEREU TÎNĂRĂ, ÎNTR-UN JUDEȚ MEREU ÎNTINERIT
(Urmare din pag. I)

generală pe
semnificati- 
analizate în

particulare la sinteza 
județ.

Aspectele prioritare și 
ve care urmează să fie . 
acest cadru sint sugerate de propu
nerile făcute in cadrul comisiei de
mografice județene, care se întru
nește decadal: constituită ca un ade
vărat comandament, ea cuprinde toți 
factorii care contribuie la înfăptuirea 
politicii demografice în profil teri
torial. Unii membri ai comisiei pre
zintă rapoarte scrise asupra activi
tății de popularizare, de verificare 
sau de studiu depuse în decada expi
rată. sesizind aspectele deosebite și 
proounînd măsurile care trebuie lua
te pentru soluționarea lor. Pe baza 
acestor „rapoarte" — prezentate, spre 
exemplu, de Direcția sanitară jude
țeană. de Inspectoratul județean de 
învățămînt. Direcția muncii si ocro
tirilor sociale, de comitetele jude
țean al U.T.C., al femeilor, de Direcția 
comercială, de organele de justiție, 
procuratură și miliție etc. — avem 
în permanentă o imagine clară a 
evoluțiilor stării de sănătate a popu
lației și indicatorilor demografici. în 
prezent și în perspectivă, a condi
țiilor de muncă ale femeilor, a în-

Din noua urbanistica a municipiului Pitești

AUTOAPROVIZIONAREA, Confecfii

de centre 
hranei pentru

Printre programele de mare în
semnătate aflate în atenția consilii
lor populare se află și cele privind 
dezvoltarea industriei alimentare si 
— ih acest context — cele referi
toare la diversificarea industriei cu
linare. „Să trecem la organizarea de 
către consiliile populare 
pentru pregătirea 
populație, reducind substantial vin- 
zarea de produse neprelucrate și 
mărind desfacerea de produse culi
nare preparate, care să ușureze 
munca, condițiile de viată ale oame
nilor. Am stabilit un program spe
cial în privința aceasta" spunea 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
în marele forum al gospodarilor tă
rii, Congresul consiliilor populare.

în răstimpul scurs de atunci, mi
nisterele de resort și consiliile 
populare și-au alcătuit programe 
proprii. începînd să -transpună în 

■ practică, treptat, măsurile ce le re
vin din Programul privind dezvol
tarea producției de preparate culi
nare in perioada 1986—1990. Dintre 
acțiunile întreprinse in acest sens la 
nivel central, în județe, in fiecare 

, localitate — acțiuni .reflectată pe 
parcurs și de ziarul nostru — ne re
ferim, .azi: ,1a un concludent schimb 
de experiență organizat în munici
piul Rimnicu Vilcea, la care au 
participat conducătorii ' direcțiilor 
comerciale și ai întreprinderilor co
merciale cu profil alimentar 
alimentație 
țara.

De ce la 
întimplător, _____ __ ______ __
merbială a acumulat, în domeniul 
alimentar, o bogată experiență pri
vind autogospodărirea și autoapro- 
vizionarea, precum și servirea publi
cului consumator. De altfel, tocmai 
datorită succeselor deosebite din ul
timii ani, atit întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație pu
blică (I.C.S.A.P.), cît și I.C.S. Ali
mentara s-au evidențiat in între
cerea socialistă cu celelalte între
prinderi de profil, ocupind chiar 
locul întii și primind steagul de 
„E’runtaș pe țară" pentru realizări și 
depășiri la principalii indicatori 
economico-financiari — in special la 
cei privind^ producția alimentară 
proprie. recuperarea materialelor 
refolosibile și beneficiile. Cea mai 
recentă distincție, primită chiar la 

și de 
publică din întreaga

Rîmnicu Vîlcea ? Deloc 
fiindcă aci rețeaua co-

noilor familii sau a divor- 
ocrotirii minorilor, a corn- ,

temeierii 
turilor. a 
portarii acestora etc., ceea ce ne dă 
posibilitatea să acționăm în conse
cință.

In această perioadă, comitetul ju-, 
dețean de partid pregătește o ana
liză cu întregul activ din secto
rul sanitar, in cadrul căreia vor fi 
prezentate studiile asupra stării de 
sănătate întreprinse în rîndul popu
lației județului și măsurile ce se 
impun a fi luate in continuare.

O atenție cu totul specială se acor
dă activității educative, cuprinzind 
cele mai largi categorii de cetățeni. 
Acțiunile educative vizează o largă 
arie tematică. începînd cu populari
zarea prevederilor Decretului Con
siliului de Stat din 26 decembrie 
1985 privind majorarea alocației și 
indemnizației pentru copii si conti- 
nuînd cu consecințele avortului pro
vocat. cu rolul femeii în viața so
cială. în familie, față de destinul 
neamului. Nu sînt neglijate nici ac
țiunile complexe vizînd asigurarea 
unei alimentații științifice a popu
lației sau ușurarea muncii femeii. 
Numeroase sint și modalitățile in 
care se acționează, conform unui 
program unitar de educație sanitară, 
la a cărui aplicare participă, după 

sfirșitul lunii precedente : „Ordinul 
Muncii" clasa I, pentru locul I ocu
pat de I.C.S.A.P. Rimnicu Vilcea in 
anul 1985.

Punctul de plecare in obținerea 
realizărilor, ca și in organizarea 
schimbului de experiență amintit, 
l-au constituit inițiativele vtleene 
pentru autogospodărire și autoapro- 
vizionare. Si, in acest cadru — gos- 
podăriile-anexă. Ființează în județ 
— in organizarea întreprinderilor 
comerciale -și a consumatorilor co
lectivi din rețeaua acestora — 102 
gospodării-anexă, cu un efectiv de 
circa 6 000 porci, cu peste 10 000 
păsări, peste 400 iepuri ș.a., care in 
anul trecut, spre exemplu, au asi
gurat pentru nevoile proprii mai 
bine de 325 tone de carne.

Ca și invitații veniți Ia Vilcea in 
schimb de experiență, am vizitat și 
noi citeva dintre aceste gospodării-

Motivațiile și învățămintele 
unui schimb de experiență 
organizat la Rîmnicu Vîlcea

anexă. Cea amenajată de I.C.S.A.P. 
in cartierul Ostroveni ni s-a părut 
reprezentativă pentru preocupările 
și reușitele generale ale rețelei co
merciale in domeniul autogospodări- 
rii și autoaprovizionării. In mai pu
țin de doi ani de zile, aici a apărut 
o adevărată „uzină" de carne — do
tată cu crescătorii, terenuri pentru 
cultivat furaje, abator și tot ce 
trebuie în asemenea cazuri. Capaci
tate permanentă : 300 porci de
peste 110 kg. Cu ce sînt hrăniți ? 
Cu resturile alimentare procurate 
din alimentația publică, cu zer. și cu 
furaje de pe terenurile din jur 
(2 ha). Terenuri pe care lucrătorii 
de la I.C.S.A.P. și le-au împărțit fti 
parcele și le lucrează prin rotație, 
bineînțeles in mod voluntar și gra
tuit (personalul gospodăriei-anexă 
fiind restrîns la 2—3 persoane). în 
acest an se va da aci in folosință o 
stație de biogaz, cu care se va putea 
Încălzi o seră proprie. Cum ne spu
nea directorul I.C.S.A.P. — tovară
șul Emanoil Biță — există încă alte 
initiative și intenții, atit aci la Os- 
troveni, cît și la celelalte gospodării- > 
anexă asemănătoare (ca organizare 
și efipiență), de pe lingă platforma 
chimică Rimnicu Vilcea, C.P.L., Fa
brica de încălțăminte Vilceana. 
I.U.C.F. ș.a.m.d.

Iar directorul direcției comerciale 
a consiliului popular județean — to
varășul Gheorghe Vlangăr — ne pre
ciza : „Rezultatele remarcabile obți
nute în sistemul autoaprovizionării 
ne-au determinat să stabilim pentru 
acest an un program și mai ambi
țios. Ne-am propus, spre exemplu, 
să sporim efectivele de porcine la 
11 000, ceea ce permite să asigurăm 
din gospodăriile-anexă cel puțin ju
mătate din necesarul de carne pen
tru consumatorii colectivi".

Evident, gospodăriile-anexă ali
mentează direct cantinele-restaurant 
de pe lingă întreprinderile respec
tive. Dar și localurile de alimentație 
publică se aprovizionează din gospo
dăriile-anexă (ale I.C.S.A.P.). Așa se 
și explică de ce la Rimnicu Vilcea 
s-a putut trece operativ și cu succes 
la transpunerea în practică a sarci
nilor privind dezvoltarea și diversi- 

speclficul profesiei lor. medici, ju
riști. personalul ocrotirilor sociale, 
propagandiștii comitetului județean 
de partid, ziarul local. Sînt evitate 
acțiunile cu oaracter general sau 
șablon, ele fiind adecvate particula
rităților locului in care se desfășoară. 
Astfel. în localități ca Horia. Te- 
chirghiol și Eforie, unde indicele de 
natalitate este scăzut, s-au efectuat 
studii și anchete sociale pentru a se 
stabili cauzele acestui fenomen ne
gativ. iar pe baza constatărilor s-a 
trecut la acțiuni de remediere a si
tuației. în unitățile , economice cu 
număr mare de femei, cum ar fi 
întreprinderea de morărit și panifi
cație. întreprinderea integrată de 
lină. Fabrica de confecții Năvodari 
și altele s-au analizat condițiile de 
muncă si s-au luat măsuri pentru 
înlăturarea factorilor de risc ce pd 
influenta negativ starea de sănăta-e 
si cursul normal al sarcinii. O se-’ie 
de acțiuni au pus in dezbatere, pu
blică. în localitățile respectiv'. în 
unitățile economice și foarte frec
vent în cadrul Spitalului din Con
stanta cazuri deosebite care Pun in 
evidentă consecințele abateglor de 
la legile tării privind 
riscurile mari

Alte laturi

naalitatea,
ale avortului
ale acestui program

gradului de

în luna 
atenția 
pe

fe- 
un 

străzile

(semipreparatele) din-

ficarea producției de preparate culi
nare — prin creșterea 
prelucrare și desfacere.

Ne amintim că. încă 
bruarie. ne atrăsese 
anunț afișat la vedere 
orașului : ..In municipiul Rimnicu 
Vilcea s-a deschis Centrul de fabri
cație și desfacere a produselor cu
linare amenajat în incinta reslau- 
rantului-pensiune -Olănești» din 
centrul Zăvoi. Unitatea oferă me- 
niuri-pensiune variate la prețul fix 
de 12 lei (trei feluri), precum și un 
bogat sortiment de preparate și 
semipreparate culinare. Pentru con
sumul la domiciliu se primesc co
menzi depuse cu 24 de ore înainte, 
cu achitarea anticipată 
din valoare. Informații 
puteți obține la....“ etc..

Am vizitat unitatea 
„Olănești" din centrul 
Rimnicu Vilcea. Mai intii in calitate 
de consumatori obișnuiți și necunos- 
cuți. Ne-am ales unul din cele două 
meniuri afișate (din sortimentul ge
neral de 15 meniuri, cîte două sint 
preparate, zilnic prin rotație) și am 
'fost mulțumiți — și de calitate și 
de cantitate, și de condițiile de ser
vire. Cei- ce doreau să cumpere pen
tru consum la domiciliu iși alegeau 
preparatele
tr-o lungă listă expusă la loc vizibil. 
Ne-am interesat apoi in ce măsură 
este solicitat acest local. Ni s-a ară
tat că desfacerea a crescut de cel 
puțin 3—4 ori după reprofilare. In 
ziua precedentă, spre exemplu, se 
încasase aproape 5 000 de lei numai 
din vînzări la linia de autoservire 
și circa 2 500 lei din vînzări la do
miciliu. In întregul an 1985 localul 
„Olănești" făcuse vînzări de 40 000 
lei, in timp ce numai in primele 
15 zile de după redeschidere inca- 
sase 73 000 de lei 1

„Olănești" a fost primul centru 
alimentar amenajat în spiritul Pro
gramului privind dezvoltarea pro
ducției de preparate culinare. In lu
nile care au trecut i-au urmat al
tele — organizate după aceleași 
principii ale, autoservirii și comen
zilor pentru domiciliu, aprovizionate 
in bună măsură tot de gospodăriile- 
anexă. primite, de asemenea, cu in
teres do publicul consumator : in 
cartierul Nord (localul „Lotru"), in 
zona Ostroveni — din Rimnicu Vil
cea — la Drăgășani. Călimănești. 
Brezoi, Govora. Olănești. Horezu.

Din ce au văzut atunci, în cadrul 
schimbului de experiență organizat 
la Rimnicu Vilcea. din ce 
putea vedea revenind aci. 
torii direcțiilor comerciale 
treprinderilor comerciale cu profil 
alimentar» și de alimentație publică 
din celelalte județe ale tării pot 
desprinde concluzia că buna auto- 
gospodărire și buna autoaprovizio- 
nare constituie „cheia" succeselor și 
in acest domeniu de larg interes pu
blic. De altfel, ceea ce s-a realizat 
la Vilcea este numai un exemplu. Si 
în celelalte județe există numeroase 
preocupări și reușite interesante. 
Poate doar că s-ar simți nevoia spo
ririi eforturilor pentru ca aceste 
exemple înaintate să nu răniină 
„cărți de vizită" izolate, ci si proli
fereze, experiența și rezultatele lor 
să fie mai rapid extinse și generali
zate in fiecare localitate. In intere
sul publicului consumator, al tuturor 
cetățenilor !

Gheorqhe M1TRO1 
Ion STANC1U 
cotespondettul „Scînteii"

a 50 la sută 
suplimentare 
etc.
(reprofilată) 
municipiului

ar mai 
conducă- 
și ai în

în mod complex au 
Numărul pierderilor 

pe primele cinci luni . 
a fost redus la jumătate 

perioadă a anului

vizează consi/tarea la domiciliu a 
gravidelor și jou-nascuților sau in
tervenții pentru întărirea familiei și 
diminuarea cazurilor de divorț. O 
sinteză a rcestor acțiuni a prilejuit 
„Zilele demografiei dobrogene", ma
nifestare ajunsă in acest an la a X-a 
ediție, șî care in mod simbolic a în
ceput 1;. 1 Iunie. Ziua Copilului. S-a 
încheiat catagrafia femeilor de 
vîrstă fertilă pină la 45 de ani, s-a 
tripla* numărul consultațiilor la ca
binetul de tratare a infertilității de 
pe ingă spitalul județean.

Această perseverență, faptul că 
Acționat 
rezultate.
sarcină 
acest an 
față, de aceeași . ____  _ ... ......
trecut. La 1 iunie 1986 numărul gra
videlor era de peste 7 600. față de 
circa 5 200 cite erau la aceeași dată 
a anului trecut. Deci, cu aproape 
2 400 speranțe de viată mai mult, 
de natură să marcheze un reviri
ment în situația demografică a ju
dețului.

Așteptăm noile generații de copii 
cu bucurie, satisfacție și cu condiții 
tot mai bune de viață pentru ca ei 
să crească și să se dezvolte spre 
fericirea patriei, a noastră, a tuturor.

s-a 
dat 
de 

din

frumoase,
moderne

Unitățile „Materna" și raioa
nele specializate ale magazine
lor universale aparțini nd co
merțului de stat s-au pregătit 
din timp cu o diversitate , de 
produse care de care mai atră
gătoare.
cum ne
I.C.R.T.I. — Nicolae Stan, creș- ; 
terile la desfaceri, raportate la 
anul trecut, sint substanțiale : 
cu 152 la sută la pantaloni, cu 
147 la sută la rochii, cu 108,6 la 
sută ia cămăși și blazoane, iar la ■ / 
bluzele din tercoturi de vară 7-' 
cu 272 la sută. Ca la o paradă a 
modei, înșirate pe portmantouri 
șau așezate dichisit în rafturi
— rochițe și fustițe din tercot. 
fuste și pantaloni din plușoord. 
rochile din pinză topită cu de
sene din lumea copiilor, com- 
pleuri din textură tip bumbac
— Tina, Vucova, Amalia — cu 
desen geometric sau cu jocuri ’ 
florale, iși așteaptă cumpărăto
rii. Pentru cei mici, o varietate

. de rochițe și șorțulețe. Fabrici 
reputate, cum sint „Crinul", 
„Arta îmbrăcămintei". „Tinăra 
gardă". „Tricodava" din Bucu
rești sau „1 Iunie" din Timișoa
ra. ca să amintim doar citeva. 
s-au întrecut in a lansa V-dir 
versitate de modele de la salo
peta și bermudele din in ia 
com pleurile din tercoturi fine, 
de la rochița din terocel. cu 
pasmanterii și volane, la hala
tul de baie desenat ca, o poves
te^ frumoasă. Raioanele destina
te nou-născuților sint bine a- 
provizionate cu garnituri com
plete de pleduri matlasate. de 
bluzițe și căciulite, tifoane. ,lu- 
crușoare confecționate numai 
din bumbac, desenate în fel și 
chip, de parcă imaginația celor 
care le-au creat s-ar fi luat la 
întrecere cu minunile florale 
din natură.

La confecții, după 
informează directorul------- ,

încălțăminte
durabilă

— într-o 
ușor de 

la Îmbrăcămintea de 
Începînd de la măsura 12 
după cum ne confirmă 
Petruța. șefa marelui ma- 
bucureștean „Mama și

Ce încălțăminte este mai po
trivită pentru copii în acest se
zon ? — se întreabă unii pă
rinți. neglijînd faptul că acum 
este timpul să acopere dolean
țele lor pentru întreaga vară, 
pină toamna tirziu. Si spunem 
asta în deplină cunoștință de 
cauză : e momentul în care re
țeaua comercială, ca la o imen
să expoziție, selectează mărfu
rile cele mai bune, mai căutate. 
Și pentru că pe plan mondial, 
in această perioadă, încălțămin
tea cu fețe de pinză e la modă, 
fiind comodă, ușoară, flexibilă 
și, firește, ieftină, rețeaua co
mercială a lansat o serie de 
modele noi de acest tip — san
dale. pantofi, ghetute 
coloristică pastelată, 
asortat 
vară, 
la 39. 
Vilcu 
gazin 
copilul", există o mare varieta
te de modele noi din pinză. din 
piele și din înlocuitori din pie
le : ghetute decupate. papuci 
de plajă, pantofi tip balerină 
pentru fetițe, iar pentru băieți, 
pantofi tip mocasin.

Fabrici ca ..Argeșeana". „Car- 
men“-București, „Clujeana", 
„Libertatea“-Argeș etc. au lansat 
o serie de pantofi cu fețe de box 
și talpă de poliuretan, de ghe
tute din piele și înlocuitori din 
piele decupate la călcîi, de pan
tofi cu plasă și talpă din cau
ciuc. de sandale cu curele fine 
și papucei cu talpă din poliure
tan, in culori diverse, de forme 
diverse, la preturi rezonabi’ 
Intr-un cuvînt. peste 300 
modele de incălțăminte a- 
lansate in această pr ’ '

Un raid prin or 
gazinele „Matern 
și din intreag 
vinge 
noștri, ind' 
țeaua cc 
ce oricr 
tențic

ușor
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CflMPWilfl fiGBICma OE VflRft- DESFfiSURflTft HHffUI!
MEHEDINȚI

MUNCĂ TEMEINIC ORGANIZATĂ,

RITM INTENS LA SECERIȘ

Prin aplicarea acordului global

Ne aflăm în Cîmpia Mehedințiului. 
acolo unde lanurile de griu se întind 
pe zeci de mii de hectare. E ora 
efortului maxim, cind oamenii și ma
șinile amplifică la cotele cele mai 
Înalte ritmurile muncii. Cooperativa 
agricolă din Oprișor, ale cărei sole le 
parcurgem, deține cea mai mare su
prafață cultivată cu griu din județ : 
1 630 hectare. De pe cele 200 hectare 
cu orz producția a fost strinsă și în
magazinată in mai puțin de 3 zile.

„Cele 24 de combine de care dis
punem le-am repartizat in funcție de 
soiurile pe care le avem în cultură 
și stadiul de coacere al lanurilor — 
ne spune Nicolae Vîlcea, inginerul- 
șef al unității. Șefii de fermă urmă
resc cu deosebire realizarea viteze
lor de lucru stabilite. Intrucit se im
pune o mare atenție la recoltarea 
griului de sămînță, această lucrare o 
coordonez personal, pentru a asigura 
o calitate ireproșabilă. La recoltat lu
crează cei mai buni mecanizatori, tn 
acest fel reușim să realizăm zilnic, 
in medie, pînă la 7 hectare pe fie
care combină".

Aici, la Oprișor, unde este atît de 
mult de lucru, apar desigur nu puți-

ne probleme. Șl pentru 
unui asemenea efort să nu 
mic dereglat, se intervine 
acolo unde se impune. Inginerul-șef 
al stațiunii pentru mecanizarea agri
culturii Recea, Dumitru Homeag, a 
fost repartizat să răspundă pe toată 
perioada campaniei de această uni
tate. Soluțiile tehnice ingenioase pe 
care le găsește fac aici ca munca să 
fie tot mai spornică. Iulian Drugă, 
președintele cooperativei agricole, are 
în răspundere directă o altă impor
tantă lucrare : eliberarea cit mal 
rapidă posibil a solelor de pe care se 
stringe în timpul zilei producția de 
griu. Peste 800 de cooperatori string 
manual paiele care sînt transportate 
cu atelajele direct îh baza furajeră.

Ca atare, într-o zi, se transportă și 
se depozitează circa 400 tone paie și 
se asigură front de lucru tractoarelor 
și semănătorilor pentru suprafețele 
prevăzute a se însămința. In numai 
trei zile, cei din Oprișor au recoltat 
griul de pe 460 hectare, iar porum
bul în cultură dublă a fost însămîn- 
țat pe toate cele 180 hectare prevă
zute. S-au realizat și cele 100 hec
tare cu fasole după păioase.

VASLUI Nimeni nu are
să justifice nefolosirea

In cele ce urmează 
ne vom referi la o si
tuație care arată cum, 
în efortul de amploa
re care se face pentru 
stringerea în cele mai 
bune condiții a pro
ducției de cereale pă
ioase și pregătirea ce
lei de-a doua culturi, 
intervin nereguli care 
pun in pericol însăși 
integritatea recoltei.

In județul Vaslui, 
acum, cind secerișul ar 
trebui să atingă cota 
maximă de intensita
te, am găsit prin sec
țiile- de mecanizare un 
mare număr de com
bine și tractoare din 
seria celor de mare 
putere (A—1 800) afla
te intr-o asemenea 
stare de funcționare 
incit nu au putut fi 
transportate nici mă
car pînă la arie. Din 
discuția cu mecaniza
torii. cu factorii răs
punzători din cadrul 
organelor agricole ju
dețene aflăm că de 
fapt aceste mașini 
au fost reparate 
toate celelalte si 
ele ar 
imediat 
brazdă 
monta

ca 
că 
fi 

fti 
li s-ar

piese

nutea
Introduse 

dacă 
unele

absolut necesare pen
tru 
normală, 
mai ales 
pentru 
peste 
de i 
siuni, care 
vrate încă 
începerea 
Din lipsa 
dețul Vaslui stau ne
folosite circa 150 de 
combine cu care în 
mod normal in condi
țiile de aici s-ar putea 
recolta pe puțin 1000 
hectare pe zi.

Interesîndu-ne mai 
îndeaproape, aflăm că 
s-au făcut repetate 
demersuri pentru a- 
provizionarea acestor 
piese, aiît prin inter
mediul bazei județene 
de aprovizionare, cît 
și direct la unitatea 
furnizoare de aseme
nea/ curele. Numai 
săptămina trecută, de 
exemplu, au fost, tri
mise la București 
două mașini pentru 
ridicarea acestor pie
se, dar după două zile 
de așteptare au fost 
obligate să se reîn
toarcă la Vaslui aproa
pe goale. Nici direcția

funcționarea lor 
Este vorba 
de curelele 

combine, de 
5 000 de bucăți 

diferite dimen- 
trebuiau li- 
înainte de 
campaniei, 
lor în ju-

ca ritmul 
fie cu ni- 

operativ

Cind am ajuns pe solele unității 
vecine — cooperativa 
Drincea — combinele 
citeva ori tn lanuri. Inginerul-șef al 
unității, Nicu Ciocan, Urmărea atent 
in urma combinelor dacă nu cumva 
rămin ceva boabe în paie. Oprea din 
mers pe unul sau altul din .mecani
zatori, li atrăgea atenția că trebuie 
să mai regleze unele mecanisme ale 
combinei. Cele 570 hectare cu griu — 
cum și-au prevăzut și cei din Drin
cea — vor fi recoltate in cel mult 10 
zile.

Aproape de ora prinzului, la coo
perativa agricolă din Braniște, cei 13 
mecanizatori aflați in tabăra de cîmp 
așteptau semnalul intrării în lanuri. 
Specialiștii din unitate verificaseră 
toate solele, și stabiliseră ca în după-

agricolă din 
intraseră de

«miaza zilei să se declanșeze recolta
rea unuia din soiurile de griu care 
s. ajuns ia stadiul cel mai avansat 
de coacere. Și pentru că și aici se 
află tn cultură 950 hectare, pentru a 
se încadra în perioada optimă meca
nizatorii și-au luat un angajament : 
să lucreze zilnic intre 14—15 ore, din 
zori pină la lăsarea întunericului.

In prima zi din săptămîna pe care 
c parcurgem, combinele au intrat in 
lanuri și in multe unități din consi
liile agroindustriale Gruia, Gogoșu, 
Bălăcița, Devesel și Vînju Mare, 
unde se află cele mși mari suprafețe 
cultivate cu griu.

Vlrqiliu TATARU 
corespondentul „Scinteii

Secerișul griului pe terenurile C.A.P. Cătunu, județul Dîmbovița

combinelor
de resort din cadrul 
Ministerului Agri
culturii nu a fost în 
măsură să satisfacă 
cererile justificate ale 
agricultorilor din Va
slui de a interveni efi
cient pentru asigura
rea strictului necesar 
de piese de schimb.

S-ar putea ca între
prinderea furnizoare 
de curele pentru com
bine să aibă unele 
motive care o împie
dică să-și onoreze 
obligațiile ce-i revin. 
Considerăm însă că 
ar fi mult mai corect 
să se discute deschis 
cu reprezentanții be
neficiarilor toate aces
te probleme si. in 
funcție de posibilită
țile reale de fabricație, 
să se stabilească un 
asemenea grafic de li
vrare prin care să se 
asigure fiecărui județ 
strictul necesar de 
piese de schimb. Pen
tru că nu-i este îngă
duit nimănui să gă
sească justificări la 
ceea ce nu se poate și 
nu trebuie justificat : 
pierderile de recoltă 
ca urmare a tntirzie- 
rii secerișului. (I. P.).

TELEORMAN

DIN TIMPUL DE LUCRU 
MECANICE - NICI UN

Veniturile din muncă-strîns legate 
de rezultatele muncii

j Calcule și argumente care demonstrează j 
j caracterul stimulativ al acestei forme superioare i 
j de organizare și retribuire \
j 8. AZI, ÎN PETROCHIMIE !

După încheierea secerișului orzu
lui, mecanizatorii din județul Te
leorman au trecut.cu toate forțele la 
recoltarea griului. în condițiile vre
mii instabile, timp prețios se ciș- 
tigă prin controlul permanent al 
stadiului de coacere a lanurilor. Am 
urmărit in cîteva unități modul în 
care se acționează pentru a se pune 
Ia adăpost in timp cit mai scurt și 
fără pierderi întreaga producție de 
griu.

'La C.A.P. Măldăeni, inginerul 
Gheorghe Blaj, președintele unită
ții, împreună cu specialiștii de aici, 
a jalonat porțiunile de lanuri unde 
boabele au umiditatea potrivită, pen
tru seceriș, mari suprafețe puțind 
fi recoltate astfel cu cîteva zile mai 
devreme. „Pentru a evita pierderile

AL MIJLOACELOR 
MINUT IROSIT! 

producție, trebuie să lucrăm dl-

CĂLĂRA?' De ce, totuși, nu se realizează 
legume timpurii la nivelul stabilit ?

Este în măsură legumicultura ju
dețului Călărași să asigure cantitățile 
de legume in structura sortimentală 
.stabilită prin programul aprobat la 
începutul acestui an ?

Programul județean de dezvoltare 
a legumiculturii stabilește drept 
sarcină pentru unitățile agricole rea
lizarea in acest an a unei cantități 
totale de aproape 460 000 tone de 
legume, din care aproape 80 000 tone 
le reprezintă legumele timpurii. In 
vederea realizării acestei producții- 
record au fost luate măsuri pentru 
mai buna repartizare a legumelor în 
teritoriu și cu deosebire pentru spo
rirea randamentelor la hectar și pe 
calea asigurării numărului 
răsaduri la sortimentele 
cărora tehnologia prevede 
menea sistem de înființare 
rilor. Fapt este că la această dată 
multe din cele 15 700 hectare pre
văzute a fi cultivate cu legume in 
județul Călărași se află intr-un sta
diu de vegetație înaintat și intr-o 
stare de 
Fermele 
ciațillor 
ratiste 
Ulmeni, 
agricole 
năstirea 
cole din Modelu, 
Independența și Odobescu constituie 
din toate punctele de vedere adevă
rate modele de ceea ce înseamnă 
legumicultura intensivă, eficiență. 
Referindu-ne strict la stadiul execu
tării lucrărilor de întreținere, este 
de subliniat că pe ansamblul legumi
culturii județului culturile de tomate 
și ardei au fost prășite pînă acum 
de două ori, iar la vinete se execută 
ultima prașilă. Mult mai bine decît 
anul trecut s-a desfășurat și progra
mul de udare a legumelor.

Există deci argumente pe deplin 
Întemeiate pentru a putea afirma că 
în județul Călărași sînt asigurate 
condițiile necesare realizării produc
ției totale de legume stabilite prin 
program. Lanurile cu plante viguroa
se și mai uniforme din punct de 
vedere al densității anunță un rod 
Îmbelșugat, care, adunat la timp de 
pe cimp. ar însemna o producție 
legumicolă record în acest an. A 
culege Ia timp recolta de legume 
presupune însă nu numai a o lăsa 
să ajungă la maturitate, ci mai ales 
a acționa prin toate metodele agro
tehnice indicate în vederea eșalonă
rii recoltării legumelor, corespunză
tor graficelor stabilite prin program. 
Or. trebuie spus că din acest punct 
de vedere legumicultorii călărășeni 
se prezintă la această dată cu multe 
obligații neîndeplinite. Atît din com
pararea cantităților de legume efec
tiv livrate pe piață cu cele stabilite 
prin grafic, cit și din ceea ce am 
văzut in grădinile de legume prin 
care am trecut, rezultă limpede că 
și in acest an continuă să se ma
nifeste aceleași neajunsuri din alți 
ani în eșalonarea producției, cu toate 
consecințele previzibile ce decurg • 
dintr-un asemenea sistem de produ
cere de legume, al căror virf de re
coltare se atinge practic după 15—20 
august. Din mai multe cauze — a 
căror analiză ne propunem să facă 
obiectul unei dezbateri aparte in ■ 
paginile „Scinteii" — nici in acest 
an nu se va realiza decît o parte 
din programul de legume timpurii, 
ceea ce riscă să ducă spre toamnă 
la acea supraproducție relativă de 
legume pentru care în luna septem-

mare de 
in cazul 
un ase- 
a cultu-

întreținere corespunzătoare, 
legumicole aparținind aso- 

economice de stat și coope- 
din Jegălia. Cuza Vodă, 
cele ale întreprinderilor 

de stat din Călărași și Ma
sau ale cooperativelor agri- 

Ciocănești-Sirbi,

brie pe plan județean nu se pot asi
gura în totalitate posibilități de des
facere. Facem această subliniere 
tocmai pentru a supune de pe acum 
atenției organelor de resort situația 
de fapt din legumicultura județului 
in scopul adoptării din timp a mă
surilor ce se impun pentru valorifi
carea eficientă a întregii 
de legume 
tomate.

Supunem 
gri culturii, 
tribuții în _________  _______
rea legumelor și situația de la în
treprinderea pentru producerea le
gumelor Lehliu (I.P.L.-Lehliu), si-

producții 
și in special a celei de 
atenției Ministerului A- 
celorlalte organe cu a- 
producerea și valorifica-

Cîteva constatări în legătu
ră cu organizarea produc
ției în acest an și unele 
sugestii pentru o analiză 
privind perspectivele unui 

mare bazin legumicol

tuație care reclamă nu numai o in
tervenție foarte energică și rapidă, 
ci și o analiză aprofundată, poate 
chiar regindirea modului în care 
este conceput profilul acestei uni
tăți, analiză menită să ducă la eli
minarea unor foarte serioase ano
malii existente in activitatea aces
tei întreprinderi. Intr-o unitate le
gumicolă ce se întinde pe mai bine 
de 1 500 hectare, din care 39 hecta
re le reprezintă solariile și alte spa
tii pentru cultivarea ,legumelor in 
regim protejat, la data de 20 iunie 
nu găseai aici nici măcar atîtea to
mate, ardei sau castraveți cit să a- 
jungă pentru o salată. Dintr-o uni
tate anume creată pentru aprovizio
narea curentă a Capitalei cu legu
me proaspete bucureștenii au bene
ficiat în prima jumătate a acestui 
an doar de unele cantități de varză 
și de puțină ceapă verde sau cono
pidă. Mazărea a fost livrată cu pre
cădere la fabrica din Oltenița, dar 
și aceasta in proporție de 50 la sută 
din ceea ce s-a stabilit. Este ade
vărat, in cimp am mai găsit unele 
locuri nerecoltate. de pe care se 
speră să se mai adune unele can
tități, dar intrucit nu sintem specia
liști ne abținem să consemnăm ob
servațiile proprii cu privire la ca
litatea acestei mazări culeasă atit 
de tirziu. Intirziate. foarte întîrzi- 
ate sint aici marea majoritate a 
culturilor, așa cum. de altfel, au 
fost și anul trecut cind din cauza 
intemperiilor din toamnă s-au de
preciat în cîmp mari cantități de 
legume. Ceea ce ni se pare a fi ne
firesc este nu atît faptul 
gumele se află într-un 
vegetație foarte întîrziat, 
tul că această lntîrziere 
s-ar spune, Intr-un fel _________
însăși prin plan, este prevăzut ca 
Întreprinderea din Lehliu să valori
fice pină la finele trimestrului II, 
adică pină la jumătatea anului, le
gume a căror valoare abia depășește 
5 la sută din planul producției glo
bale a unității pe acest an. Cind și 
prin ce mijloace se vor realiza cele 
85 de procente, greu de spus.

Problemele tehnice, economice șl 
financiare cu care se confruntă în
treprinderea din Lehliu sint pe cit

că aici le- 
stadiu de 
cit și fap- 
este, cum 
planificată.

vechi, pe atît de complexe șide
practic imposibil de rezolvat numai 
cu forțele specialiștilor de aici. Ele 
privesc în esență asigurarea și per
manentizarea forței de muncă, sta
bilirea unei structuri de culturi ra
ționale, cel puțin corespunzătoare 
principiilor elementare de organiza
re a asolamentelor, asigurarea unei 
sisteme de mașini strict necesare. 
Și de data aceasta, ca și tn urmă cu 
cinci ani. cind activitatea acestei 
unități a făcut obiectul unui articol 
apărut în paginile ziarului nostru, 
specialiștii de aici aduc în discuție 
necesitatea schimbării amplasamen
tului majorității fermelor legumico
le datorită gradului foarte mare de 
infestare a solului și, implicit, a 
culturilor cu costrei. Problema pu
tea fi rezolvată mult mai simplu 
decît pare la prima vedere, dacă 
factorii răspunzători s-ar fi preocu
pat de acest lucru. Se pare însă că 
acestora le-a fost mult mai ușor să 
aplice măsuri disciplinare pentru 
rezultatele slabe obținute, decît să 
întreprindă (ceea ce aveau obligația 
să facă 
ti vi ta te 
analiză 
aici și, 
adopte 
mersul _____  .
Aflăm că o asemenea analiză a fost 
dispusă în ultimul moment de către 
direcția generală de resort din ca
drul Ministerului Agriculturii care 
și-a trimis la fața locului pe unui 
dintre specialiștii săi. Apreciind 
această Inițiativă, subliniem obliga
ția ce revine factorilor răspunzători 
de. a analiza cu maximă răspundere 
oportunitatea și eficiența propuneri
lor care se vor face pentru îmbună
tățirea activității-acestei unități che
mate să-și sporească considerabil 
contribuția la aprovizionarea cu le
gume a Capitalei, și, în funcție de 
aceasta, să adopte măsurile ce se 
impun.

încă după primul an de ac- 
a întreprinderii) și anume o 

aprofundată a situației de 
tn funcție de aceasta, să 
măsurile care să îndrepte 
unității pe drumul cel bun.

losif POP

de 
ferențiat de la o solă la alta, dar cu 
maximă operativitate"' — ne spune 
președintele cooperativei. Pe o solă 
de .100 hectare, aparținind fermei 
nr. 3. urmărim mersul in lanuri al 
combinelor conduse de Cornel Mi
hai. Radu Terci, Nicu Udrică, Radu 
Barbu, Nicu Roșioru. Se acționează 
cu formații de cite două combine, 
urmărindu-se ca distanța dintre bă
tătorul și contrabătătorul mașinii să 
fie minimă pentru a se evita spar
gerea boabelor. In funcție de tem
peratura aerului, de talia spicelor, 
combinele sint reglate de trei-patru 
ori pe' iî. Este demnă de evidențiat 
aici și grija pentru ca fiecare oră 
bună de lucru să fie folosită la ma
ximum. Atelierul mobil de reparații 
este dotat cu scule, piese de schimb 
și grup electrogen de sudură, iar 
mecanicii au asigurată hrana caldă. 
Iată numai cîteva repere care 
dovedesc preocupările pentru asi
gurarea unei organizări 
a activității in cîmp.

Desigur, o altă cerință esențială 
pentru evitarea pierderilor 
tuie preluarea operativă a produc
ției. Iată-ne la baza de recepție din 
consiliul agroindustrial Roșiori de 
Vede. Sînt repartizate aici 24 de 
unități agricole din zonă. „Ne aflăm 
încă 
dacă 
nice 
ghe 
pregătit ca în perioada următoare 
să preluăm 600 tone de grîu pe oră. 
In acest scop am organizat 23 puncte 
de preluare a, producției ; dispunem, 
de asemenea, de piste de beton unde 
putem face solarizarea griului cu 
umiditate mai mare". Problema care 
se pune în continuare cu acuitate 
este aceea a organizării temeinice a 
activității în cimp, spre a se asigura 
folosirea mijloacelor mecanice la 
capacitate maximă. Or, pe parcursul 
documentării noastre, am intîlnit și 
situații cind combinele erau trase 
„pe dreapta". Cauzele 7 „Golurile" 
apărute în aprovizionarea cu carbu
ranți. La cooperativa agricolă de 
producție din comuna Vedea, șase 
combine au stat de dimineață pină 
la ora 12,40, cind a sosit cisterna cu 
motorină. „în aceste condiții — ne 
spune președintele unității, Ene 
Ferdin — dirijăm cu prioritate car
buranții la combine, pentru că griul 
s-a copt pe mari suprafețe și tre
buie recoltat repede. De aceea insă- 
mințarea 
tîrziat".

Așa cum 
șl in alte 
tente in prezent 
sînt determinate 
cu care se face 
motorină. Iată de 
rea din plin a fiecărei ore bune de 
lucru și evitarea pierderilor de re
coltă, organele centrale de resort au 
datoria să asigure ritmic cantitățile 
necesare de carburant, strict i 
reiate cu consumurile normate 
cu volumul lucrărilor ce sînt de 
xecutat

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii*

temeinice

o consti-

intr-o perioadă de început, 
avem în vedere livrările zil- 
— ne spune inginerul Gheor- 
Căpățînă, șeful bazei. Ne-am

culturilor duble a in-

aveam «ă ne convingem 
unități, decalajele exis- 

la aceste lucrări 
de neritmicitatea 

aprovizionarea cu 
ce, pentru folosi-

co- 
i Și 

e-

Agricultura
(Urmare din pag. I)

pe trepte noi

In petrochimie, contractul de acord 
global se încheie cel mai adesea cu 
colectivele de oameni ai muncii 
care deservesc o instalație sau un 
grup de instalații legate în flux 
continuu. De asemenea, se perfec
tează contracte de acord global cu 
formația condusă de maistru, cu co
lectivul din atelierul sau secția spe
cializate pentru producerea de utili
tăți (apă industrială și demineraliza
tă.' abur, aer instrumental, energie 
electrică si termică), precum si pen
tru executarea lucrărilor de repara
ții și revizii.

Datorită specificului activității în 
acest domeniu, în cadrul insta
lațiilor sau grupului de instalații 
este cuprins în acord global întregul 
personal : operatori petrochimiști, 
rafinori, diștilatori, lăcătuși, elec
tricieni și âlți muncitori, precum și 
maiștri, personalul tehnic productiv 
și de conducere.

Important este făptui că sarcinile 
anuale de producție din contractul 
de acord global se defalcă pe luni, 
pe zile și pe fiecare schimb, pină 
la nivelul formațiilor conduse de 
maiștri, al echipelor și al fiecărui 
muncitor, după caz. Iar pentru asi
gurarea funcționării la parametri 
optimi a instalațiilor se stabilește 
pentru fiecare membru al formației 
o zonă de deservire — post fix — 
cu sfera de atribuții corespunzătoare.

Obiectul contractului de acord 
global îl constituie producția fizică 
exprimată — in industria de prelu
crare a țițeiului — în tone de ben
zine, motorine, petrol, păcură, gaze, 
produse aromate, iar in industria 
petrochimică propriu-zisă — în tone 
etilena, propilenă. dimetiltereftalat, 
acriionitrii, polietilenă de înaltă și 
joasă presiune, cauciuc sintetic.

Criteriile in raport cu care se ma
jorează sau se diminuează retribuții
le pot fi : indicii planificați de va
lorificare a materiilor prime și ma
terialelor sau de scoatere a produ
selor ; ponderea planificată a pro
ducției de calitate superioară pen
tru produsele la care sint stabilite 
clase de calitate, cum sînt produsele 
macromoleculare, fibrele și firele 
sintetice ; consumurile specifice 
normate de materii prime, materia
le, combustibili și energie la produ
sele unde nu se planifică indici 'da 
valorificare sau de scoatere ori 
unde producția nu se planifică pe 
calități.

In contractul de acord global ce 
includ si condițiile pentru acorda
rea integrală a sumei cuvenite in 
raport cu producția fizică realizată 
și gradul de îndeplinire a crite
riilor și anume : realizarea integrală 
a producției fizice la toate sorti
mentele prevăzute în plan ; înca
drarea in consumurile specifice nor
mate de materii prime, materiale, 
combustibili și energie, în cazurile 
în care nu constituie criteriu de 
majorare sau diminuare a retribu
țiilor ; realizarea indicilor planificați 
de utilizare a mașinilor și instala
țiilor.

în exemplul ipotetic prin care 
vom demonstra mecanismul aplicării 
acordultii global — construit cu 
sprijinul specialiștilor din Ministerul 
Industriei Petrochimice și Ministerul 
Muncii — s-a luat în considerare 
o instalație de fabricare a produse
lor macromoleculare, cu un efectiv 
de 310 persoane, din care 220 mun
citori direct productivi (operatori 
petrochimiști, compresoriști, opera
tori tablou comandă) și 90 munci
tori de întreținere, maiștri, ingineri 
tehnologi șl personal de conducere a 
instalației. In luna respectivă, insta
lația are planificat să realizeze o 
producție fizică de 7 200 tone pro
duse macromoleculare, din care 1100 
tone pentru export;

Tariful de manoperă directă pen
tru realizarea unei tone de produsa 
macromoleculare este de 104 lei, care 
a fost calculat conform normelor 
tehnice In vigoare. Potrivit regle
mentărilor legale, la procesele de 
aparatură — producția fiind omoge
nă — în tariful pe unitatea de pro
dus se cuprind retribuțiile întregu
lui personal din instalație,, inclusiv 
ale personalului de conducere, ale 
maiștrilor, inginerilor șl muncitori
lor indirect productivi.

Criteriile In funcție de care ee 
majorează sau diminuează retribu
ția sint : a) indicele de valorificare i 
valoarea producției-marfă de pro
duse macromoleculare ce trebuie 
să se obțină din prelucrarea unei 
tone de materie primă (cotă de ma
jorare sau diminuare pentru fiecare 
procent de depășire sau nerealizare 
a indicelui de valorificare planificat 
— 0,5) ; b) ponderea planificată a

producției de calitate superioară, 
adică produse macromoleculare de 
calitatea I (cota de majorare sau de 
diminuare — 0,5).

Condițiile care, în situația cind 
nu sint îndeplinite, determină redu
cerea corespunzătoare a retribuției 
sint : a) realizarea indicelui planifi
cat de utilizare a instalației (cotă de 
diminuare in cazul nerealizării con
diției — 0,1) ; b) încadrarea in con
sumurile specifice normate de ma
terii prime, materiale, combustibil 
și energic, exclusiv consumul de 
materie primă care constituie cri
teriu de majorare sau diminuare a 
retribuției (cotă de diminuare — 
0,2) ; c) realizarea integrală a pro
ducției fizice la toate sortimentele 
prevăzute in plan (cota de diminua
re — 0,2).

Pentru producția fizică de produ
se macromoleculare realizată, in
clusiv aceea pentru export, în condi
țiile respectării criteriilor și con
dițiilor stabilite, întregul personal 
din această instalație primește în
treaga sumă prevăzută in contract, 
revenind. în medie. 2 415 lei pe 
persoană.

cuvin în funcție de producția fizică 
realizată și de producția la export 
(ca in varianta precedentă) vor fi 
diminuate corespunzător :

3% X 0.5 + 1,5% X '0,5 - 2,25%
812 656 lei X 2,25%. - 18 285 lei
812 656 lei — 18 285 lei - 794 371 lei 
Pentru neindeplinirea condiției de 

încadrare in consumurile specifice 
normate de materii prime, mate
riale, combustibili și energie, res
pectiv depășirea cu 3 la sută a 
acestora, se aplică o cotă de dimi
nuare de 0,2 :

3% X 0,2 - 0,6%
794 371 lei X 0.6% - 4 766 lei
794 371 lei — 4 766 lei - 789 605 Iei
Retribuția medie va fi :
789 605 lei : 305 persoane “ 2 588 

Iei
Prin urmare, Intrucit nu s-a ma

nifestat spirit gospodăresc și sufi
cientă grijă pentru calitatea produ
selor, deși planul la producția fizică 
și la export a fost depășit substan
țial, retribuția va crește în măi 
mică măsură. In medie, cu numai 
173 lei (cu 7,1 Ia sută) față de pre
vederile planului.

VARIANTA A VARIANTA C

plan cincinai. Realizarea în mod 
constant de către unitățile fruntașe 
a unor producții medii la hectar de 
5 006—8 000 kg griu și orz. de 8 000— 
12 000 kg porumb și 50 000 kg 
sfeclă de zahăr, a unor producții me
dii de lapte de 5 000 litri pe animal 
confirmă potențialul biologic ridicat 
ai soiurilor și hibrizilor, precum și al 
raselor de animale din agricultura 
noastră, ilustrează capacitatea profe
sională înaltă și experiența bogată a 
oamenilor muncii din aceste unități. 
In acest context, randamentele me
dii la hectar, precum și producțiile 
medii pe animal prevăzute a fi 
atinse în anii acestui cincinal — ran
damente ale căror niveluri sint sub 
cele realizate in prezent de' unitățile 
agricole fruntașe — reflectă, pe de o 
parte, realismul cu care au fost fun
damentate obiectivele dezvoltării a- 
griculturii, iar, pe de altă parte, posi
bilitățile certe de care dispun unită
țile agricole de a realiza asemenea 
producții. Cu atit mai mult în această 
etapă a înfăptuirii noii revoluții a- 
grare, cind acestei ramuri trebuie să 
1 se Imprime un ritm rapid de dez-

voltare. este absolut necesar ca tn 
întreaga agricultură să se acționeze 
cu toată fermitatea pentru aplicarea 
elementelor de tehnologie, a meto
delor de organizare și pirghiilor de 
cointeresare care au generat produc
ții mari in unitățile agricole fruntașe, 
astfel ca pe această bază și prin 
munca stăruitoare și plină de răs
pundere a oamenilor muncii de la 
sate să se realizeze producțiile supe
rioare. vegetale și animale, prevăzute 
In acest cincinal.

Planul de dezvoltare a agriculturii 
și industriei alimentare pe perioada 
1986—1990 cuprinde un program con
cret și fundamentat de creștere a 
contribuției agriculturii la dezvolta
rea economică și socială a patriei 
noastre. Este vorba de obiective 
realiste, științific determinate și pe 
deplin posibil de realizat. Iată de ce 
nici un efort nu este prea mare spre 
a îndeplini aceste obiective menite 
să asigure o dezvoltare puternică a 
agriculturii noastre, astfel ca această 
ramură să-și aducă o contribuție me
reu sporită la creșterea venitului 
național, a avuției naționale, la pro
gresul general al societății românești.

In această variantă, pornim de la 
premisa că oamenii muncii din in
stalație, acționind cu înalt spirit 
de răspundere, au asigurat folosirea 
instalației la parametrii tehnologici 
prevăzuți, exploatarea la randament 
superior a acesteia și economisirea 
resurselor materiale și energetice. 
Ca urmare, s-au realizat 7 704 tone 
produse macromoleculare, cu 504 
tone peste prevederi, planul pro
ducției fizice fiind Îndeplinit in 
proporție de 107 la sută. Suma cu
venită pentru munca în acord global 
în funcție de producția realizată sa 
calculează astfel :
7 704 toneX104 lei/tonă-801 216 lei

Colectivul de oameni ai muncii 
de la această instalație a depășit 
planul la producția pentru export cu 
10 la sută (suplimentar. 110 tone) și, 
potrivit legii, beneficiază de majo
rări de 1 la sută pentru fiecare pro
cent de depășire a sarcinilor la ex
port. Majorarea sumei pentru de
pășirea pianului Ia export se calcu
lează astfel :
1100 tone X 104 Iel/tonâ X 10% m 
- 11 440 let
care ee adaugă la suma calculată în 
raport cu producția fizică realizată :

801 216 lei + 11 440 lei - 812 656 lei
Intrucit criteriul, exprimat prin in

dicele de valorificare, a fost depășit 
cu 2 la sută, iar gradul de îndepli
nire a producției de calitate supe
rioară (I) a depășit Pe cel planificat 
cu 1 la sută, colectivul instalației are 
dreptul Ia o majorare de retribuție 
determinată in modul următor : 
2% X 0,5 + 1% X 0,5 - 1,5% 
812 656 lei X 1,5% - 12 189 lei 
812 656 lei + 12 189 lei - 824 845 lei

Sumele respective se acordă in
tegral deoarece condițiile prevăzute 
în contractul de acord global au 
fost îndeplinite: s-a respectat struc
tura sortimentală planificată, indi
cele de utilizare a instalației a fost 
de 98 la sută, superior celui planifi
cat, șl s-a asigurat încadrarea în con
sumurile specifice materiale si ener
getice normate.

Prin organizarea mai bună a acti
vității în Instalație, concretizată în 
utilizarea acesteia la parametrii 
tehnologici stabiliți și creșterea pro
ductivității muncii, precum și prin 
preluarea de către operatorii petro
chimiști a unor lucrări de Întreținere 
curentă în instalație, colectivul in
stalației a obținut realizările la care 
ne-am referit lucrind cu 5 munci
tori de întreținere mai puțin decît 
s-a planificat

Deci suma cuvenită se reparti
zează ia un număr mai mic de 
personal (824 845 lei : 305 persoane), 
revenind în medie 2 704 lei pe o 
persoană, cu 289 lei (cu aproape 12 
la sută) mai mult decît «-a prevăzut

VARIANTA B
De această dată presupunem că 

deși planul la producția fizică și la 
export a fost depășit în proporțiile 
arătate la varianta A, respectindu-se 
structura sortimentală, prevăzută, 
indicele de valorificare a materiei 
prime a fost cu 3 la sută mai mic 
decît cel planificat, iar ponderea 
producției de calitate superioară (I) 
a fost cu 1.5 la sută mai redusă 
decit s-a prevăzut in plan.

In această situație, sumele os se

Să considerăm că, in luna respec
tivă, la această instalație s-au reali
zat numai 6 800 tone produse ma
cromoleculare, ceea ce reprezintă 
94 la sută din plan.

Suma cuvenită in această situația 
este de :

6 800 tone X 104 lei/tană - 707 206 
lei

S-au fabricat pentru export nu
mai 1 056 tone, planul la acest 
capitol fiind îndeplinit în proporție 
de 96 la sută. Potrivit legii, pen
tru fiecare procent de nerealizare a 
producției pentru export se aplică 
o penalizare de 0,5 la sută :

(100% — 96%) X 0,5% - 2%
1 100 tone X 104 lei/tone X 2% -i 

t- 2 288 lei
707 200 lei — 2 288 Iei - 704 912 lei
Criteriile nu au fost îndeplinite 

tn proporțiile arătate Ia varianta B 
(2,25% diminuare) :

704 912 X 2,25% - 15 859 lei
704 912 lei — 15 859 lei - 689 053 Iei
Nu s-au respectat nici condițiile 

în care suma, calculată anterior, ar 
fi fost acordată integral. Astfel, 
nerealizlndu-se producția, nu s-a 
respectat decît în proporție de 94 la 
sută condiția fabricării sortimentu
lui planificat. Nu s-a realizat pro
ducția planificată datorită faptului 
că indicele de utilizare a instalației 
a fost de numai 91,1 Ia sută, față de 
97 la sută planificat (gradul de 
îndeplinire a acestei condiții este 
de 94 la sută). De asemenea, con
sumurile normate de materii prime, 
materiale, energie și combustibili 
au fost depășite cu 3 la sută.

Influența nerealizării condițiilor se 
determină in telul următor :

condiția 1)
100°,'o — 94% - 6%

6% X 0,2 - 1,2%
condiția 2).

6% X 0,1 — 0,6%
condiția 3)

3% X 0,2 - 0,6%
TOTAL : 1,2% + 0,6% + 0,6% -x 

“ 2,4%
Diminuarea se calculează astfel :
698 053 lei X 2,4% - 16 537 Iei
698 053 lei — 16 537 - 681 516 let 
S-a lucrat cu numărul de personal 

planificat, deci retribuția medie va 
fi de numai 2 198 lei (681 516 lei : 
310 persoane) adică cu 217 lei (cu 
9 Ia sută) mai mică decit cea pre
văzută.

Concluzia : întregul personal 
care lucrează la o instalație 
tehnologică este nemijlocit inte
resat ca, indeplinindu-și in cele 
mai bune condiții sarcinile, mo- 
nifestind spirit de bun gospodar 
și preocupindu-se stăruitor de 
valorificarea superioară, la un 
nivel calitativ inalt a materiilor 
prime și resurselor energetice, 
să sporească producția, îndeo
sebi cea destinată exportu
lui, să crească eficiența eco
nomică. Este deci limpede că 
veniturile din muncă sint strîns 
legate de rezultatele muncii.

Comeltu CÂRLAN

VARIANTA BVARIANTA A

export

Număr de personal
98%

110%

Graduf de reehzawî 
« criteriilor

Gradul de realizare 
a condițiilor

Retribuția medie

101,5%

100%

J111,3%

Producția fizică
............. .... ..........
Producția pentru 
export

Gradul de realizare 
a criteriilor

Gradul d® realizare 
a condițiilor

‘,J... , jri"'1.....J- '- :
Retribuție, medie

J1O7%

110%

98%

99%

i

107,1%

VARIANTA C

1
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„REVITALIZĂRir CAPITAIISMOT
După o lungă perioadă în care au părut să 

ignore rolul luptei de idei în confruntarea poli
tică, adepții pozițiilor tradiționaliste, conserva
toare din ideologia burgheză au trecut in ulti
mii ani la elaborarea unui program politic și 
economic de anvergură, menit — în opinia 
acestor cercuri ale burgheziei conservatoare — 
să realizeze prin el însuși o „înnoire" și o „re
vitalizare" a capitalismului.

Contradicția dintre conținutul esențial reluat 
al acestui program ideologic și aspirația de 
a răspunde „eficient" la problemele actuale ale 
dezvoltării sociale apare cu pregnanță atît în 
inconsecvențele construcției teoretice a acestor 
noi doctrine ideologice, cit și, mai ales, în con
secințele social-economice ale aplicării lor în 
viață, în adincirea contradicțiilor sociale și in 
agravarea situației economice a unor largi ca
tegorii sociale exploatate și asuprite.

Se poate spune că o premisă directă a acestui 
nou discurs ideologic în care se face apologia 
„capitalismului pur" a constituit-o îndelungata 
perioadă de depresiune în economia capitalistă, 
care a adus cu sine schimbări de orientare în 
viața politică, pregătind terenul pentru lansarea 
unei ofensive ideologice conservatoare, cu un 
conținut profund reacționar, antidemocratic, 
elitist. Pentru a dezorienta pe cei care caută 
un drum nou in evoluția societății, ideologii și 
apologeții capitalismului — arăta in acest sens 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — încearcă din nou 
să prezinte societatea capitalistă împărțită în 
clase antagoniste și proprietatea de tip 
list ca forme superioare de organizare 
de relații de producție și sociale.

Inconsistența acestor încercări poate 
în evidență prin

capita- 
socială,

fi pusă 
analiza critică a doctrinei

neoconservatoare, a conținutului său de clasă, 
a caracterului reacționar al programelor social- 
economice pe care le-a elaborat și pus în prac
tică în ultimii ani. In fapt, direcția principală 
în care acționează aceste grupuri de interese 
din societatea capitalistă contemporană este 
aceea a angajării mai deschise a statului bur
ghez de partea capitalului, a unei ofensive nedi
simulate împotriva cuceririlor democratice ale 
maselor.

Contiriuînd analiza acestor teme ale confrun
tării ideologice dintre forțele progresiste.. revo
luționare și concepțiile burgheze conservatoare 
(vezi „Scînteia" din 20 martie 1986), ia dezba
terea organizată de redacția noastră participă 
prof. univ.
PILAT, dr.

dr. Ovidiu TRĂSNEA, dr. Vasile 
Mihai MILCA.

Premisele 
ideologiilor

OVIDIU TRĂSNEA : Emergenta 
actuală a concepției conservatoare 
face parte din spectrul larg al răs
punsurilor procapitaliste la proble
matica de o atît de mare comple
xitate pe care o aduce în atenție 
dezvoltarea socială contemporană. 
Doctrina neoconservatoare consti
tuie, fără îndoială, un răspuns 
specific la controversa cu un ca
racter mai larg din gindirea bur
gheză contemporană cu privire la 
domenii cum sint : reelaborarea va
lorilor individualismului, definirea 
socială a elitei, a criteriilor ra
ționalității sociale, a limitelor li
bertății și a rolului instituțiilor 
statului burghez.

în această confruntare care are 
loc in interiorul ideologiei burgheze 
apare de pildă evident faptul că 
modelul de raționalitate pe care 
l-a consacrat gindirea,liberală este 
foarte îndepărtat de premisele de 
ieri și de azi ale tradiționalismului 
conservator. Departe de a accepta 
în vreun fel capacitatea individu
lui de a tolera libertatea celorlalți 
ca o premisă a ameliorării mu
tuale a condiției umane, elitismul 
conservator a pornit și pornește de 
la înțelegerea statutului ființei uma
ne ca unul dependent, semirațional, 
incapabil de ameliorare. Pe această 
bază, gindirea conservatoare a cul
tivat dintotdeauna ideea inegalității 
sociale, a afirmat principiul opozi
ției „eterne" dintre elite și masele 
largi populare și s-a orientat con
secvent împotriva democrației.

reapariției 
inegalității
— sarcina de a revigora o ofensivă 
ideologică, nicicînd Abandonată, 
împotriva forței de atracție a idei
lor socialismului, a ascensiunii 
concepției revoluționare, bazată pe 
analiza științifică a realității, pe 
atașamentul față de ideile revolu
ției și progresului. El apare ca o 
manifestare tipică, ca un răspuns, 
mai mult sau mai puțin pertinent, 
ca un reflex condiționat din punct 
de vedere ideologic în raport cu 
necesitatea, profund resimțită de 
apologeții capitalismului, de a jus
tifica sistemul ce-i supradetermină. 
Conștienți de vulnerabilitatea 
cramponării pe anumite poziții de
fensive, ideologii capitalismului 
contemporan — intre care doctri
narii neoconservatori ocupă un loc 
de prim plan — nu au pregetat să 
treacă la un adevărat „război ideo
logic" împotriva concepției revolu
ționare și a socialismului ca reali
tate istorică.

săși o conduită Individuală mal 
„disciplinată".

Continuitatea unor principii eli- 
tare, antidemocratice apare preg
nant în pledoaria actuală a ideo
logilor neoconservatori pentru rea
lizarea în societate a ceea ce ei 
numesc „inechitatea justă", pentru 
dreptul de preeminentă al elitelor, 
al întreprinzătorilor capitaliști, ca 
și în elogiul pe care aceste orien
tări ideologice îl aduc „succesului 
în afaceri1", ignorînd cu cinism 
consecințele profund inumane ale 
exploatării și asupririi de clasă.

Critica pe care mulți dintre pro
motorii gindirii conservatoare o 
întreprind Ia adresa statului bur
ghez, și in genere la adresa valo
rilor democrației, nu reprezintă în 
acest context decit o expresie a 
luptei pentru reafirmarea contro
lului capitalist asupra democrației.

MIHAI MILCA s „Restaurația 
conservatoare" nu reprezintă, cum 
s-ar putea crede Ia o sumară exa
minare, o surprinzătoare revanșă 
a unei doctrine ce părea că nu se 
mai poate sustrage declinului sau 
marginalizării. Nici o ideologie nu 
răsare prin generație spontanee și 
cu atît mai puțin “nu reiterează 
numai ca urmare a unor tainice 
legități ciclice. Ea este fructul unui 
context economic, social și politic 
Și datorează enorm subzistenței la
tente a unor idei și convingeri, 
care, după ce au dus multă vreme 
o existentă nespectaculoasă în anu
mite medii intelectuale, academice, 
irump la un moment dat în prim 
planul atenției, acaparînd spațiul 
dezbaterilor publice, nemaiascun- 
zîndu-și veleitățile de hegemonie.

Ideologia neoconservatoare nu-și 
revendică astăzi pur și simplu un 
Ipc sub soare. Ea nu se identifică 
cu conservatorismul tradițional de- 
cît în anumite privințe, fără însă 
a fi renunțat la tezele și temele 
fundamentale ale acestuia. Neocon
servatorismul și-a asumat — în vir
tutea unor mutații survenite în ul
timul deceniu și jumătate în struc
tura motivațiilor, finalităților stra
tegice 
a crizei 
rizează

și eforturilor de depășire 
de legitimitate ce caracte- 
capitalismul contemporan

VASILE PILAT : Ideologia
neoconservatoare este, desigur, un 
fenomen complex, cu o structură 
multidimensională. Ea își include 
reflectări ideatice ale tuturor sfe
relor existentei sociale din capita
lismul contemporan — economică, 
socială, politică, cultural-filozofică. 
Definitorie și determinantă pentru 
natura sau conținutul său social 
este insă, in opinia mea, compo
nenta .economică. Forma actuală de 
existentă a ideologiei marelui ca
pital, respectiv a intereselor aces
tuia, neoconservatorismul economic 
a ajuns să dețină în cursul actua
lului deceniu o poziție preponde
rentă în peisajul vieții ideologice 
și politice din principalele centre 
ale lumii capitaliste.

Continua adîncire și -amplificare 
a fenomenelor de criză, caracterul 
tot mai dramatic al implicațiilor 
lor sociale au pus cu pregnanță In 
evidență incapacitatea sistemului 
liberei întreprinderi privat-mond- 
poliste și al practicilor intervențio- 
nismului statal de a asigura echi
librul dinamic al economiei. Faptul 
și-a găsit reflectarea pe planul 
conștiinței sociale în larga extin
dere a atitudinilor antimonopoliste 
și anticapitaliste care au devenit — 
cum remarca ferventul apărător al 
liberei întreprinderi, J. K. Sawhill 
— „atît de familiare tuturor, incit 
nu mai este necesară citarea anche
telor de opinie care le atestă". „Pro
vocarea actuală cu care este con
fruntată libera întreprindere a că
pătat proporțiile crizei", astfel că 
„pină și oamenii de afaceri — con
stată Leonard Silk — privesc cu 
un remarcabil pesimism la viitorul 
sistemului capitalist". Aceasta l-a 
determinat pe J. K. Sawhill să 
aprecieze că sistemul capitalist se 
află „intr-un moment foarte dificil 
al istoriei sale".

MIHAI MILCA : Criza democra
ției liberale — despre care vor
bea, la începutul anilor ’70, Zbigniew 
Brezinski — comporta o trecere 
difuză spre anumite liniamente 
conservatoare. „Corifeii" conser
vatorismului descopereau atunci, 
o dată cu limitele proiectului neoli-

beral, resursele Inepuizabile și 
avantajele oferite de mass-media 
și tehnicile controlului social >n 
acroșarea și manipularea publicu
lui. Brezinski. întrevedea — lucru 
semnificativ — următoarea situație: 
„Conservatorii, preocupați de ordi
nea publică șt fascinați de facilită
țile tehnologiei moderne, ar putea 
fi tentați să utilizeze aceste noi 
tehnici ale informației, de masă 
pentru a reacționa contra agitației 
sociale, ceea ce ar ridica un mare 
semn de întrebare asupra viitorului 
democrației liberale". Confruntîn- 
du-se cu rigorile crizei ce a urmat, 
neoconservatorismul a insistat cu 
obstinație asupra angrenării mai 
puternice a puterii executive în 
viața politică, vizînd „sfărimarea 
tiraniei triunghiului de fier" des
pre care amintea Milton Frierman 
și ale cărui colțuri sînt reprezen
tate de cetățeni, politicieni și biro- 
crați. Este urmărită aici implicit 
înlăturarea din spațiul public a 
anumitor, valori și principii demo
cratice, care ar reprezenta o piedi
că în fața proiectului neoconserva- 
tor de „revitalizare a capitalis
mului".

Retorica „însănătoșirii" 
economiei

Ofensiva gîndirii reacționare 
împotriva cuceririlor democratice

VASILE PILAT : Starea de criză 
a economiei capitaliste, a relațiilor 
monopolist-statale ce-i definesc 
natura și îi condiționează funcțio
narea a favorizat ofensiva ideolo
gică declanșată de dreapta contem
porană pentru întărirea pozițiilor 
marelui capital și „revitalizarea" 
capitalismului. Focul acestei ofen
sive a fost Îndreptat pe de-o parte 
împotriva tuturor acelor forme ale 
intervenționismului statal care ii 
îngrădesc libertatea de acțiune și-i 
afectează rata profitului net, iar pe 
de altă parte împotriva cuceririlor 
economice și politice ale clasei 
muncitoare cărora li se impută in
flația. șomajul de mari proporții, 
reducerea ritmurilor creșterii, gra
vele disfuncționalități in funcțio
narea economiei capitaliste.

Creșterea rolului economic al 
•tatulul, consideră neoconservatorii, 
ar fi Însemnat dereglarea mecanis
melor pieței, singurele capabile să 
asigure dezvoltarea viguroasă a or
ganismului economic. Printr-o in
teresată amnezie se uită că inter-

venția statului a fost, în ultima 
jumătate de secol, o necesitate 
obiectivă, identificată și fundamen
tată chiar de teoria economică 
burgheză. Ea a fost o consecință a 
incapacității mecanismelor pieței 
de a asigura echilibrul dinamic al 
economiei. Creșterea rolului statu
lui a însemnat, susțin G. Glider, 
A. Laffer, J. Watanuki, D. Stock- 
man ș.a., creșterea impozitelor asu
pra profiturilor monopolurilor, ceea 
ce ar fi determinat o substanțială 
reducere a posibilităților investi- 
ționale și implicit frinarea creșterii 
economice.

OVIDIU TRĂSNEA : Ideologia 
burgheză neoconservatoare ple
dează astăzi pentru reducerea ro
lului guvernului nu numai față de 
săraci, ci și față de burghezie și 
față de păturile mijlocii în scopul 
de a lărgi spațiul de 
„inițiativei private", 
„puterii neîncătușate 
bere" de a determina

manevră al 
al afirmării 
a pieței li- 
prin ea în-

(Urmare din pag. I)

VASILE PILAT : Ideologia neo
conservatoare pune pe seama po
liticii fiscale excesive a statului 
reducerea ritmului creșterii econo
mice. Ea păstrează însă tăcere asu
pra faptului că partea covîrșitoare 
a resurselor concentrate la bugetul 
statului provine din impozitele 
asupra maselor largi populare (in 
S.U.A., in anul 1980, ponderea im
pozitelor încasate de la cei cu ve
nituri de 200 000 dolari, și peste, 
era de numai 6,4 la sută din totalul 
impozitelor încasate de

De asemenea, ignoră 
cea mai mare parte a. 
bugetare este destinată 
directe și indirecte a sistemului 
monopolurilor (prin achiziții de 
stat, subsidii, credite, susținerea 
activităților de cercetare-dezvol- 
tare etc.) și asigurării condițiilor 
generale ale activității capitalului 
(inclusiv prin investiții in infra
structură). Pentru „revitalizarea" 
economiei capitaliste, noii conser
vatori reclamă realizarea, în pri
mul rind, a unei „contrarevoluții 
fiscâle", care, printr-o drastică re
ducere a impozitelor asupra celor 
bogați, să determine creșterea for
ței economice a acestora, conside
rată ca sinonimă forței economice. 
Exponenții acestei orientări de 
dreapta, arată Leonard Silk, consi
deră că „ceea ce este in beneficiul 
celor bogați este in beneficiul în
tregii societăți". Mai mult, ei pro
clamă deschis programul lor în fa
voarea celor bogați ca un „triumf 
al teoriei economice progresiste" 
(Leonard Silk, Economics in the 
Real World, New York, 1984). 
Această cinică „doctrină" și-a găsit 
cea mai elocventă expresie in car
tea lui George Gilder, „Wealthand 
Poverty", apreciată de David Stock- 
man — unul din inițiatorii și pro
motorii politicii neoconservatoare 
— drept „prometeică prin forța sa 
intelectuală și de pătrundere". 
Ideea-program a cărții lui ~ 
der este formulată astfel : 
sul unei economii depinde 
liferarea celor bogați...". 
a face ceva pentru săraci 
rile de mijloc ale societății este 
necesar să se reduci drastic impo
zitele asupra celor bogați".

stat.
faptul că 

;resurselor 
finanțării

G. Gil- 
„Succe- 
de pro- 
„Pentru 
și pătu-

MIHAI MILCA : într-o recenzie 
publicată spre sfîrșitul anului 1984, 
în „Policy Review" la cartea lui 
William A. Rusher „The Rise of 
the Right", Adam Mayerson evi
dențiază cîteva caracteristici ale 
noului conservatorism. Una dintre 
acestea privește „democratizarea 
retoricii conservatoare pe teme 
economice". Depărtîndu-se întru- 
cîtva de „canoanele" gîndirii con
servatoare clasice, scrie A. Mayer- 
son, neoconservatorii au recucerit 
o parte din terenul pierdut cîndva 
in fața liberalismului la nivelul 
audienței publicului. Problemele 
diminuării aparatului de stat și

capitaliste
controlului federal, susținerea op
țiunilor politicii antiinflaționiste și 
de reducere a impozitelor, precum 
și relevarea posibilităților oferite 
de programele de asistență socială 
cetățeanului de rind au devenit 
„calul de bătaie" predilect al ex- 
ponenților neoconservatorismulul. 
Erijindu-se în apărători ai intere
sului public, ei au reușit, într-o 
anumită măsură, să-i discrediteze 
pe liberali și pe adepții neolibera
lismului, pledînd cu argumente, 
convenabile americanului' mijlociu, 
pentru „egalitatea de șanse"

VASILE PILAT: Pentru ,.a-l 
ajuta" pe cei săraci și milioanele 
de ..șomeri, economiștii neoconser- , 
vatori își îndreaptă atacurile îm
potriva așa-numitelor „plăți de 
transfer" prin sistemul de secu
ritate socială (ajutoare do șomaj, 
ajutoare de sărăcie, asigurări so
ciale etc.). Tocmai acestor „plăți 
de transfer", rezultat al unor in-

■ delungate lupte ale maselor mun
citoare, li se impută reducerea po
sibilităților de investiții ale capi
talului și dimensiunile mari ale 
șomajului. Ajutorul de șomaj ar 
avea, după Martin Feldstein, un 
„efect de dezincitare la muncă" 
concretizat în „rata înaltă a șoma
jului voluntar". A susține o ase
menea teză, a ignora situația dra
matică a zecilor de milioane de 
persoane care trăiesc în sărăcie 
înseamnă, cum remarcă T. C. Vas
sal, a da dovadă de un „umor 
negru" sau de un cinic „parti 
pris".

Pentru M. Feldstein, G. Haber- 
ler, M. A. Kostes și numeroși aiți 
economiști neoconservatori, „plă
țile de transfer", nivelul înalt al 
salariilor și legislația salariului 
minim — care după G. Haberler 
ar fi „o crimă economică și 
socială ce trebuie înlăturată" — 
sînt considerate cauză a șomajului 
și a inflației. Soluția neoconserva
toare pentru „însănătoșirea" eco
nomiei capitaliste o reprezintă pur 
și simplu lichidarea acestor cuce
riri ale clasei muncitoare. In acest 
6cop ar trebui lichidată, sau măcar 
blocată, forța prin care le-au ob
ținut— sindicatele muncitorești. Cu 
cinismul care întotdeauna i-a carac
terizat, exponenții dreptei afirmă 
că „cea mai dificilă problemă, dar 
de importanță crucială, este cum 
să se restrîngă puterea sindicate
lor muncitorești".

Ofensiva antimuncitorească șl 
împotriva intervenționismului sta
tal a fost declanșată de exponenții 
marelui capital în numele liberei 
intreprinderi „privat-capitaliste". 
al revenirii la principiile unui ca
pitalism „dur", bazat pe concu
rență acerbă.

Nu numai un deziderat de per
spectivă, cj un principiu curent al 
muncii cotidiene de calitate reclamă 
ca activitatea universitară in an
samblul ei să premeargă și să stimu
leze dezvoltarea multilaterală a so
cietății românești, să-i consacre vo
cația ei creatoare. Ceea ce înseamnă, 
între altele, că cercetarea științifică 
din învățămintul superior, desfășu
rată mai ales in regim de contract 
economic, este chemată acum să 
atace cu precădere probleme mari, 
fundamentale, a căror actualitate se 
prelungeș-te mult în timp. Mai cu 
seamă că intr-un asemenea climat 
stimulativ, de amplă perspectivă, 
pregătirea viitorilor specialiști ciști- 
gă in substanță, în altitudine, iar ri
gorile răspunderii, ale angajării ti
nerilor in soluționarea unor proble
me complexe le cultivă implicit ap
titudinea autoperfecționării. neconte
nite, cheia de boită dintotdeauna a 
personalității.

Este tui punct de vedere larg îm
brățișat astăzi în organizarea și des
fășurarea activității universitare, 
ceea ce nu înseamnă însă că situarea 
acesteia în avanposturile noului, ale 
exigențelor și autoexigentelor de 
cea mai înaltă calitate se realizează 
prin simpla adoptare a unor astfel 
de idei. Așa cum am reliefat și in 
alte împrejurări, încă mai sint ca
tedre și chiar facultăți, inclusiv din 
domeniul învățămîntului superior 
tehnic, 'agronomic, economic, al 
căror aport științific la soluționarea 
problemelor tehnico-economice fun
damentale se situează cu mult in 
urma potențialului lor de creație, 
unele teme de cercetare nu reflectă 
complexitatea și acuitatea proble
maticii specifice zilelor noastre, iar 
o parte din soluțiile investigațiilor 
depășesc mai greu condiția unor de
ziderate îndeobște cunoscute.

— Și, totuși, soluția problemei ca 
atare nu e deloc simplă — ne măr
turisea . in această ordine de idei un 
prestigios profesor universitar, șef 
de catedră. Ca să fiu mai limpede, 
am să mă refer la cîteva situații 
concrete : și eu sint convins că abor
darea unor teme de amplă perspec
tivă, pe lingă că ar valorifica mai 
bine potențialul universitar de crea
ție, prin chiar echilibrul dinamic 
realizat astfel între cercetarea fun
damentală și cea aplicativă, ar în
gădui, totodată, adincirea și concre
tizarea unor idei de avangardă, cu 
efecte tehnico-economice mari, dar 
— vedeți ? — chiar dacă eu aș pro
pune o asemenea temă, cu greu aș 
găsi o întreprindere care s-o con
tracteze.

— Din ce cauză ?
— Unitățile economice sînt preo

cupate mai mult de problemele lor 
presante, la ordinea zilei. Aici ne 
solicită ele mai întîi, și pe bună 
dreptate. Numai că și aici intervine 
un alt factor : o problemă la ordinea 
zilei necesită, firesc, o soluție urgen
tă, dar elaborarea unei soluții supe
rioare, competitive nu ascultă întot
deauna de rigorile urgenței. Și apoi, 
ce cercetător își va asuma o temă 
urgentă pină nu va cunoaște: cîteva . 
preliminarii, așadar pină nu va efec
tua o seamă de investigații, pe te
meiul cărora să se poată orienta 
asupra forțelor de care are nevoie 
și pe ce durată ? Dar unde Și, mai 
ales, cînd poate face el asemenea 
investigații aparent gratuite ? Pen
tru că, să nu uităm, în tot acest 
răstimp el trebuie să-și îndeplineas- 

. că fără reproș obligațiile didactice, 
intre care și îndrumarea studenților 
în elaborarea proiectelor de diplomă.

— Care, din cite știm, reprezintă 
astăzi un veritabil potențial de crea
ție, inclusiv pentru soluționarea 
acelor probleme curente, la ordinea 
zilei, din întreprinderi.

— Așa este, dar și aici se Impun 
cîteva disocieri : nu mă refer la acele 
unități economice care manifestă in
teres pentru un anume proiect de 
diplomă numai pină în momentul 
încheierii acestuia. Am în vedere 
aspecte mai serioase : ...........
de diplomă sînt. într-adevăr. che
mate astăzi. în climatul integră
rii, să aibă de fiecare dată o finali-

tata remarcabilă, așadar ele trebuie 
să atace probleme care frămintă in
dustria. Dar asemenea probleme de 
multe ori nu pot fi soluționate în 
cele citevâ luni cit lucrează un stu
dent la proiectul lui de diplomă. Și 
mai intervine ceva : întreprinderea 
contractează, firesc, cînd are certi
tudinea rezultatelor, iar certitudinea 
în proiectare vine după încheierea 
lucrării, numai că, după încheierea 
și susținerea proiectelor de diplomă, 
absolventul pleacă în producție.

Atunci — s-ar putea răspunde —• 
să încercăm investigarea citorva din
tre metodele cu care Universitatea 
din Brașov, și ea confruntată cu 
fiecare dintre aceste probleme reale, 
a reușit totuși, și încă de mai mulți 
ani, să ofere soluții favorabile deo
potrivă învățămîntului, producției și 
cercetării științifice. Să reținem 
mai întîi că procesul de integrare se 
desfășoară aici continuu, unitar, cu 
o exigență și autoexigență 
sporite. In felul acesta, 
liștii din producție, din

mereu 
specia- 

.. . ____  . cerce
tare și proiectare participă la des
fășurarea procesului de învățămint,

Exigențe noi, superioare
in pregătirea

și perfecționarea
specialiștilor

proiectele

inclusiv la Îndrumarea proiectelor 
studențești de diplomă, iar universi
tarii și o bună parte dintre studenți 
iau parte la dezbaterea și soluționa
rea problemelor științifice și tehnice 
ale producției. Are loc, deci, o cu
noaștere reciprocă, implicind sesi
zarea din timp a principalelor ce
rințe și tendințe de dezvoltare, dar 
și mai mult încă : o investigare con
tinuă a propriului univers de preo
cupări, în lumina unor experiențe 
conexe, complementare, știut fiind 
că, așa cum problematica uzinei re
prezintă sistemul esențial de refe
rință al unui curs de profil, conți
nutul, proiecțiile acestuia configu
rează inclusiv imaginea activității 
viitoare a uzinelor. „Pe această bază 
s-au elaborat la noi — ne-a spus 
conf. univ. dr. ing. Filofteia Negru- 
țiu, rectorul Universității — progra
me unitare de învățămint, cercetare 
și microproducție, cu obiective de 
actualitate și de perspectivă, în vir
tutea cărora soluțiile adoptate suc
cesiv și permanent îmbunătățite au 
ajuns nu o dată în avangarda gîn- 
diril științifice și tehnice. De la 
cele cîteva brevete de invenții înre
gistrate cu ani în urmă, în 1985 au 
fost obținute 31 de brevete, dintre 
care 5 sînt ale studenților, Univer
sitatea din Brașov totalizînd acum 
120 de brevete. Iar față de cei 39 
milioane lei obținuți din activitatea 
de integrare in 1984, anul 1985 a în
scris la activul său 42 de milioane, 
iar 1986 se anunță și mai bun".

Dar, oricit dg elocvente, nu cifrele, 
ci faptele sint aici cele mal grăitoa
re și in rindul acestora la loc de 
frunte se situează acum constituirea 
și funcționarea unor prestigioase 
colective mixte interdisciplinare, alf 
cătuite din cadre didactice, cercetă
tori, specialiști din producție, stu
denți, care abordează sistematic pro
bleme presante, la ordinea zilei, ce 
constituie, in fond, tot atitea etape 
dintr-un proces de amplă perspecti
vă pentru modernizarea și perfec
ționarea producției. Urgența este 
gindită aici în termenii ei esențiali, 
așadar implicit anticipativi, și toc
mai de aceea la Brașov s-a ajuns la 
o conlucrare superioară între uni
versitari, cercetătorii celor 5 filiale

locale ale institutelor centrale de 
cercetare științifică și specialiști ai 
uzinelor. conlucrare concretizată 
acum în soluționarea unor probleme 
de interes național. în acest sens, 
conf. univ. dr. Mircea Ivan, prorec
tor al Universității, ne-a înfățișat pe 
larg modul cum catedra de electro
tehnică și mașini electrice, bunăoa
ră, conlucrează cu Institutul de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică pentru automatizări și tele
comunicații (I.P.A.), în domenii pre
cum : comanda numerică a mașini- 
lor-unelte, microprocesoare, auto
matizări în construcții de mașini ș.a. 
A luat ființă și un puternic colectiv 
de robotizare cu proiectarea și rea
lizarea (după doi ani de muncă in
tensă) a unor roboți folosiți acum la 
operațiile de vopsire de la întreprin
derea brașoveană de radiatoare. Să 
reținem, de asemenea, și introduce
rea în fabricație, în laboratoarele 
polifuncționale ale Universității (ce 
reunesc activități didactice, de cer
cetare și de producție) a detectoa
relor de proximitate, componente 
pentru automatizarea procesului de 
producție in turnătorii. Catedrele de 
autovehicule și motoare, mașini 
agricole, termotehnică și mecanica 
fluidelor colaborează cu Institutul 
național de motoare termice in ve
derea realizării noilor tipuri de mo
toare pentru autocamioane și trac
toare, iar alte colective de catedră 
realizează, împreună cu Institutul 
pentru tehnică de calcul și informa
tică, noi tipuri de calculatoare pen
tru automatizarea proceselor indus
triale. Și enumerarea unor asemenea 
realizări de prestigiu (intre care și 
echiparea autoturismului ĂRO cu 
dispozitive și agregate pentru lucrări 
agricole, proiectarea unui jgheab 
electromagnetic pentru transportul 
aluminiului topit, a standurilor pen
tru verificarea pieselor de motor, a 
celor pentru verificarea calității rul
menților etc.) ar1 putea continua, 
înglobînd, practic, aportul tuturor 
catedrelor universității.

Extinderea colectivelor mixte in
terdisciplinare se resimte, firesc, și 
în activitatea didactică, printr-o mai 
bună complinire intre discipline, dar 
și între formele de activitate uni
versitară, cu întărirea spiritului de 
sinteză, de creativitate, reflectat. 
mai ales în pregătirea studenților. 
Conf. univ. dr. Lidia Benche, pro
rector, a ilustrat această concluzia 
cu faptul că la ultimele sesiuni de 
examene studenții Universității bra
șovene au obținut printre cele mai 
înalte procente de promovare, de 
calificative bune și foarte bune din 
întregul învățămint superior tehnic, 
iar cei din anii mari au acum posi
bilitatea să nu se mai rezume, in 
elaborarea proiectelor lor de diplo
mă, la teme care să poată fi solu
ționate „în cîteva luni", ci să abor
deze subiecte de mai largă anvergu
ră și chiar de interes național. Cum? 
Complinîndu-și ^forturile în realiza
rea integrală a unei lucrări com
plexe, alcătuite în final din însu
marea mai multor proiecte de diplo
mă, fiecare tratind, in raport de spe
cialitatea autorultti, o componentă a 
problemei in studiu. Este o formulă 
modernă, aptă să vină în întîmpina-! 
rea problemelor complexe și să va
lorifice mai bine disponibilitățile de 
colaborare specifice integrării, cit 
și potențialul de creație, cu deosebire 
al studenților din ultimii ani, și toc
mai de aceea se cuvine a fi extinsă 
și perfecționată necontenit. Cum de 
asemenea se cuvine a fi extinsă și 
formula brașoveană a cursalui-dez- 
batere, pe baza căruia titularul dis
ciplinei, beneficiind de sprijinul par
ticipativ al studenților, poate reliefa 
mai bine spiritul novator, vocația 
creatoare a fiecărei teme tratate și, 
implicit, a activității universitare 
românești.

Mihai IORDANESCU

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă
toare la tragerea la sorti lunară din 

30 iunie 1986

Dezbatere realizată de 
Ioan STANESCU

LISTA OFICIALA
a libretelor de economii cu ciștiguri 
ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul II 1986
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Terminația 
numerelor li

bretelor 
ciștigătoare

Procentul 
de ciștiguri

1* 005 250 %
2 167 200 %
3 156 100 %
4 587 50 %
5 038 25%
6 761 25 %
7 947 25%

25 %8 607
9 636 25 %

10 030 25 %
11 582 25%
12 470 25 %
13 952 25 %
14 943 25 %
15 233 25%

Calcularea si înscrierea cistigurilor 
!n librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C.

Cercetarea științifică in sprijinul modernizării
stabilite de intreprinderi, institute 
de profil și centrale industriale pri
vind creșterea productivității mun
cii, a modernizării tehnologiilor și 
utilajelor tehnologice, concomitent 
cu îmbunătățirea parametrilor de 
calitate, in condițiile unei continue 
preocupări pentru reducerea consu
murilor.

Această activitate se desfășoară în 
institut in cadrul unor lucrări pre
văzute in planul tehnic al ministe
rului, iar peste 80 la sută prin lu
crări directe cu beneficiarii de către 
colective organizate, conduse de un 
coordonator de program. Asemenea 
colective au colectat, prin centralele 
industriale, toate măsurile propuse 
de intreprinderi in programele pro
prii. după care au fost analizate, sis
tematizate și stabilite priorități, 
elaborindu-se astfel programe unita
re la nivelul ramurii, pe direcțiile 
menționate. Măsurile din programe 
au fost apoi transformate în sarcini 
de plan tehnic, urmărindu-se in con
tinuare realizarea și implementarea 
rezultatelor in întreprinderi.

Această practică de lucru din 
I.C.T.C.M. a fost generalizată și 
la celelalte institute subordo
nate M.I.C.M., institute care, prin

profilul lor de activitate, au sarcina 
ca, împreună cu centralele indus
triale, să sprijine elaborarea și im
plementarea practică a ansamblului 
complex de măsuri conținute de 
programele de creștere a producti
vității, modernizare, ridicarea cali
tății, reducerea consumurilor de 
materiale și energie prin recupe- 
rare-recondiționare. In acest scop, 
în adunarea generală a institutului 
central, din luna februarie a. c., s-a 
adoptat o hotărire care prevede ca 
toate institutele să-și revizuiască 
structura planului pe anul 1986 și 
cincinalul 1986—1990, pentru a răs
punde sarcinilor din programele 
prioritare amintite.

Un rol esențial in realizarea sar
cinilor de modernizare a produselor 
și producției revine cercetării tehno
logice, extinderii și generalizării 
tehnologiilor avansate. In acest do
meniu acționăm in continuare pen
tru elaborarea de tehnologii vizînd 
realizarea echipamentelor din do
menii de vîrf și prioritare — nu
clear, aviație, auto, naval — pe de o 
parte, și pentru ridicarea nivelului 
tehnic al întreprinderilor și creșterea 
eficienței activității acestora, pe de 
altă parte. De remarcat în acest sens 
tehnologiile de prelucrare electro- 
erozivă, electrochimică, cu laser,

cu ultrasunete, tehnologiile mo
derne de control, de protecție a 
suprafețelor, de montaj, inclusiv 
realizarea echipamentelor tehno
logice aferente acestor tehnologii. 
Asemenea tehnologii au ți fost 
implementate in mari întreprinderi 
bucureștene ca „23 August", „Auto
buzul", „Semănătoarea", „Vulcan", 
întreprinderea de mașini grele și la 
întreprinderea de autoturisme Pitești.

Cu toate rezultatele bune obținute, 
totuși activitatea de introducere în 
industria constructoare de mașini a 
tehnologiilor noi și avansate nu se 
ridică la nivelul cerințelor impuse de 
etapa actuală, existind unele nereali- 
zări datorate necorelării cercetări
lor cu termenele de punere in func
țiune a obiectivelor de investiții. 
Tocmai de aceea insistăm in conti
nuare pentru o mai bună corelare a 
secțiunilor de plan și pentru promo
varea cu mai mult curaj a tehnolo
giilor moderne in scopul ridicării pe 
o treaptă calitativ superioară a pro
ducției și creșterii competitivității 
produselor.

In acest sens, Institutul central 
pentru țonstrucțli de mașini va ac
ționa, sub coordonarea ministeru
lui, pentru crearea și dezvoltarea co
lectivelor de tehnologii in institutele 
cu ,;profil — produs", care să asi-

gure realizarea unor tehnologii spe
cifice produselor, precum și pentru 
formarea unor colective mixte con
stituite din specialiști din institute și 
din intreprinderi. Acestea vor con
lucra pe toată perioada asimilării 
produsului, astfel incit să se asigure 
performanțele acestuia încă din faza 
de concepție.

Cit privește Intensificarea activită
ții vizînd introducerea și extinderea 
tehnologiilor, avansate, considerăm 
că se impune o utilizare mai judi
cioasă a potențialului de creație teh
nică din intreprinderi, participarea 
mai activă a acestuia în procesul de 
transferare a soluțiilor de la cerce
tare la producție.

Totodată, pentru obținerea unor re
zultate mai bune in activitatea de va
lorificare a rezultatelor cercetării 
științifice, institutul central va lua 
măsuri pentru aplicarea fermă a 
noului mecanism economico-finan- 
ciăr, concomitent cu o mai bună apli
care a sistemului de lucru in acord 
global, mergind pină la nivel de co
lectiv de lucru și om al muncii.

Pentru perioada următoare, anali- 
zînd un număr de 122 tehnologii și 
utilaje tehnologice moderne, reali
zate in institut în perioada 1981— 
1985, aplicate într-o serie de între
prinderi, s-a întocmit un program

concret de extindere și generalizare a 
acestora la un număr de 110 între
prinderi din cele 3 ministere con
structoare de mașini.

Complexitatea și multitudinea sar
cinilor ce revin cercetării științifice 
în construcția de mașini in pe
rioada următoare nu vor fi rezol
vate cu succes decit printr-o utili
zare superioară a inteligenței crea
toare .din institute și întreprinderi, 
fapt care ne-a condus la măsurile 
prezentate mai înainte. Recenta de
cernare de către conducerea partidu
lui a distincției „Meritul Științific 
clasa a Il-a" institutului nostru ne 
onorează, dar ne și obligă totodată. 
Vastul program de modernizare a 
producției deschide cimp larg pentru 
afirmarea forței creatoare a fiecărui 
om al muncii, dar aceasta cere hăr
nicie, entuziasm revoluționar, un 
înalt profesionalism. Trebuie să a- 
doptăm o nouă conduită față de o- 
biectivele pe care cercetarea le are 
de rezolvat, să înțelegem importanța 
crescută ce revine factorului uman 
in această nouă etapă de dezvol
tare, cu care ocazie e bine să ne 
analizăm fiecare cantitatea, dar 
mai ales calitatea efortului cu care 
participăm la vastul proces de dez
voltare multilaterală a economiei 
noastre socialiste.
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1 4634703 50 000
1 5948868 50 000
1 5746831 40 000
1 4141357 40 000
1 6607693 40 000
1 4590861 40 000
1 1062634 30 000
1 3091273 30 000
1 7149253 30 000
1 3397602 25 000
1 1101481 25 000
1 6017527 25 000
1 3520733 25 000
1 2543976 25 000

72

Terminația 
numărului 
libretului 
ciștigător

92040 20 000
72 18319 15 000
72 54191 10 000
72 44133 5 000

716 > 1916 3 000
716 6222 3 000
716 2974 3 000
716 7615 3 000
716 2859 2 000
716 2622 2 000
716 4935 2 000
716 6928 2 000
716 9283 1 000
716 8947 1 000
716 3043 1 000
716 2816 I 000
716 7984 500
716 2744 500
716 2685 500
716 7863 500

11 758 ciștiguri în 
valoare totală de lei : 22 691 000

Ciștigurile se acordă integral li
bretelor de economii care au un sold 
mediu trimestrial egal cu cel puțin 
10 la sută din valoarea ciștigului ; 
dacă soldul mediu trimestrial este 
mai mic de 10 la sută din valoarea 
ciștigului, se acordă un cîștig de 10 
ori mai mare decit soldul mediu tri
mestrial al libretului. Libretele cu 
sold mediu trimestrial mai mic de 
50 de lei nu beneficiază de cîștig.

LISTA OFICIALA
a libretelor de economii cu dobincM 
și ciștiguri ieșite ciștigătoare Ia tra
gerea la sorti pentru trim. II 1986 N
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1 90750 134 50 000
1 05722 40 50 000
1 08651 60 50 000
1 25325 186 50 000
1 32509 60 40 000
1 59831 134 40 000
1 33353 191 40 000
1 94645 104 40 000
1 76502 136 40 0001 02236 38 30 0001 89312 175 30 0001 26705 27 30 0001 74249 12 30 0001 90423 194 30 0001 32797 87 30 0001 27019 146 20 0001 51292 178 20 0001 28954 120 20 0001 37651 105 20 0001 79029 171 20 0001 70069 186 20 0001 09662
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160 20 000

100 999 174 10 OOOț
100 152 193 5 000
100 925 169 3 000
100 986 94 3 000

1 000 00 104 1 000
1 000 55 179 1 000
1 000 50 99 1 000
1 000 19 161 1 000
1 000 17 43 800
1 000 29 154 800
1 000 21 97 800
1 000 59 19 800
1 000 23 181 800
1 000 15 87 800
1 000 13 125 800
1 000 47 55 800
1 000 97 70 800

13 422 TOTAL 14 020 000

Ciștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. In valoarea cîști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite ciști- 
gătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele si agenți
ile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—200, la .con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.
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Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re- 

iublicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, a primit, 
narți, pe Nikola Todoriev, președin
te Uniunii Economice Energetice a 
l.P. Bulgaria.
tn cursul întrevederii s-a eviden- 
at evoluția bunelor relații dintre 
irile noastre, exprimindu-se dorin- 
l reciprocă de a se intensifica cola- 
jrarea bilaterală in diferite dome- 
i de activitate. în acest context,

au fost reliefate posibilitățile de lăr
gire a colaborării și cooperării româ- 
no-bulgare, inclusiv in domeniul'e- 
nergetic, în scopul transpunerii în 
viață a înțelegerilor convenite cu 
prilejul întîlnirilor la nivelul cel mai 
înalt.

La întrevedere a luat parte loan 
Avram, ministrul energiei electrice.

A fost prezent ambasadorul Bul
gariei la București.

ÎNCHEIEREA viziîei oficiale a primului ministru 
AL REPUBLICII TURCIA
Convorbirile oficiale

Marți dimineața s-au încheiat. în 
Capitală, convorbirile oficiale dintre 
primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România. Con
stantin Dăscălescu. și primul minis
tru al Republicii Turcia. Turgut Ozal.

Cei doi prim-miniștri au subliniat 
hotărîrea comună a guvernelor 
României șl Turciei de a acționa in 
continuare pentru înfăptuirea Înțele
gerilor convenite cu prilejul întilni- 
rilor la nivel înalt, pentru extin
derea conlucrării economice, tehnico- 
stiințifice, pentru lărgirea schimbu
rilor de mărfuri și a cooperării in 
alte domenii de interes reciproc, în 
folosul țărilor șl popoarelor noastre, 
al colaborării. înțelegerii și păcii in 
Balcani, in Europa și in intreaga 
lume.

La încheierea convorbirilor, cei doi 
prim-miniștri au evidențiat caracte
rul rodnic al vizitei, al schimbului 
de Păreri purtat, manifestindu-și 
convingerea că acestea vor contri
bui la ridicarea la un nivel superior

a relațiilor de prietenie și colabora
re româno-turce.

Primul ministru al guvernului, 
Constantin . Dăscălescu. și premierul 
Turgut Ozal au semnat Protocolul 
privind relațiile economice între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Turcia.

în prezența celor doi șefi de gu
verne. Petre Gigea, ministrul finan
țelor. si Abdulah Tenekeci. ministru 
de stat, au semnat Acordul intre 
Republica Socialistă România și Re
publica Turcia privind evitarea du
blei impuneri cu privire la impozi
tele de venit și pe avere, iar loan 
Avram, ministrul energiei electrice, 
președintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală de coope
rare economică între Republica So
cialistă România și Republica Tur
cia. și Abdulah Tenekeci, președin
tele părții turce în comisie, au sem
nat Protocolul celei de-a XII-a se
siuni a Comisiei mixte, ale cărei 
lucrări s-au desfășurat la București.

întilnire la C.C. al P.C.R.
Tovarășul Ion Coman, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit, 
marți după-amiază, cu tovarășul 
Egon Krenz, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.S.U.G., vi
cepreședinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane.

în cadrul întrevederii au fost re
levate bunele raporturi statornicite 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Germa
nia. intre România si R.D. Germană, 
relații ce se dezvoltă în spiritul con
vorbirilor si înțelegerilor dintre to
varășul Nicolae Ceausescu si tovară
șul Erich Honecker. Au fost evi
dențiate posibilitățile largi de extin
dere si aprofundare a colaborării, 
dintre țările noastre, pe plan politic, 
economic, tehnico-știintific si in alte

domenii de activitate. In folosul 
ambelor popoare, al cauzei păcii, 
securității si înțelegerii interna
ționale.

★
Marți după-amiază a sosit în Ca

pitală tovarășul Egon Krenz, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, vice
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., efectuează 
o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Ion Coman, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. de activiști de partid.

A fost de față ambasadorul R.D. 
Germane la București.

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEI1”

CRONICA
Prin decret prezidențial tovarășul 

Gheorghe Șerbănescu a fost numit 
în calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în statul Kuweit.

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL X-LEA AL P.M.U.P.

Primul ministru al Republicii Tur
cia. Turgut Ozal, care a efectuat o 
vizită oficială în țara noastră, a pă
răsit marți Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
premierul turc a fost salutat de 
Constantin Dăscălescu, prim-minis- 
tru al guvernului. Erau prezenți

Plecarea din Capitală
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru, Gheorghe Petrescu, viceprim- 
ministru, alți membri ai guvernului.

Au fost de față ambasadorul 
României la Ankara și ambasadorul 
Turciei la București.

S-au intonat imnurile de stat ale 
Republicii Turcia și Republicii Socia
liste România.

Vizită în județul Constanța
După încheierea convorbirilor ofi

ciale, primul ministru al Republicii 
Turcia, Turgut Ozal, a făcut o vizită 
în județul Constanta, însoțit de Va- 
sile Bulucea, ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor, și de Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe.
' Ls bordul navei „Dierna" a fost 
vizitat Canalul Dunăre-lVIarea Nea
gră, între Basarabi și Agigea, 
oaspeții avind posibilitatea de a cu
noaște dimensiunile impunătoare ale 
acestei grandioase opere constructive 
a poporului român.

în continuare a fost vizitată în
treprinderea de construcții navale 
din Constanta, unitate în care se află 
în stadiu avansat de execuție șl pri
ma navă feribot, ce va funcționa pe 
viitoarea linie de transport maritim 
dintre porturile Constanta și Sam
sun — Turcia.

După amiază, avionul cu care a 
călătorit primul ministru al Repu
blicii Turcia a decolat de pe aero
portul Mihail Kogălniceanu, îndrep- 
tindu-se spre patrie.

(Agerpres)

BACĂU : Noi capacități 
de producție

în cadrul lucrărilor de dezvoltare 
și modernizare, la întreprinderea 
mecanică din Bacău au fost con- 

•struite și puse în funcțiune înainte 
de termen noi capacități de pro
ducție. Este vorba despre un ate
lier modern pentru acoperiri me
talice și altul pentru producerea 
sculelor, dispozitivelor și verifica
toarelor necesare la prelucrarea or
ganelor de asamblare. Prin punerea 
în funcțiune a noilor capacități, 
cresc volumul și calitatea produc
ției, precum și eficiența acesteia. 
(Gheorghe Baltă).

ȚĂNDĂREI : Dotări 
social-edilitare

Despre înnoirile economice și 
urbanistice care au loc și in orașul 
Țăndărei, situat la jumătatea dru
mului dintre Capitală și Litoral, am 
mai scris în ziarul nostru. De data 
aceasta, dorim să-i informăm pe 
turiștii aflați în trecere prin Țăn
dărei despre serviciile de care pot 
beneficia în acest sezon estival, 
orașul fiind un important nod ru
tier. La ora actuală își desfășoară 
activitatea aici trei ateliere de re
parații auto și un centru pentru 
spălarea autoturismelor. Dintre 
acestea, atelierul de la ieșirea din 
oraș spre Constanța asigură depa
nări în două schimburi, de la orele 
7 la 22. în noul centru civic al ora
șului, unde s-au construit în ulti

mii ani blocuri cu 1 500 de aparta
mente, turiștii au la dispoziție 
două cofetării și un restaurant fa
milial. Tot în această zonă se află 
hotelul, dispensarul policlinic și 
modeme spatii comerciale. în ime
diata apropiere a centrului orașului 
se întinde un frumos parc pe ma
lul riului Ialomița, cu arbori acli
matizați din zona colinară, aleile 
și băncile pentru popas oferind 
condiții optime de relaxare și 
odihnă într-un decor cu un pitoresc 
aparte. (Mihai Vișoiu).

BISTRIȚA-NĂSAUD : 
Complexe comerciale 
și de prestări servicii

La Teaca, una dintre marile co
mune ale meleagurilor bistrițene șl 
năsăudene. poartă de intrare din
spre Reghin și Tîrgu Mureș, a fost 
dat în folosință un nou complex 
comercial de alimentație publică și 
prestări servicii pentru populație, 
în comunele Rebrjșoara și Nimi- 
gea se află în construcție com
plexe comerciale și prestatoare de 
servicii similare. în comuna Le- 
chinta. un atelier pentru confecțio
nat încălțăminte, iar în orașul Nă- 
săud un complex de prestări servi
cii. în alte 21 de localități, la parte
rul blocurilor ce se construiesc 
pentru specialiștii de la sate, tot 
în actualul an vor fi amenajate 
unități comerciale și prestatoare de 
servicii cu o suprafață totală de 
aproape 4 000 metri pătrați. (Gheor
ghe Crișan).

Cronica zilei
La București au început, marți, 

lucrările celei de-a XlII-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică, industrială si 
tehnică intre Republica Socialistă 
România si Republica Federală Ger
mania.

Cele două delegații examinează 
stadiul actual al relațiilor economice 
româno—vest-germane. posibilită
țile si căile menite să conducă la 
dezvoltarea, pe multiple planuri, a 
acestor relații, la lărgirea si diver
sificarea schimburilor reciproce de 
mărfuri.

★

Cu ocazia sărbătorii Zilei naționale 
a Republicii Burundi, ambasadorul 
acestei țări la București, Paul Mu- 
nyembari, a oferit, marțir o recepție.

Au participat membri ai guvernu
lui, reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai 
altor ministere și instituții centrale, 
oameni de cultură și artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 2 iulie, ora 21 — 5 iulie, ora 
21. în țară : Vremea va continua să se 
amelioreze în toate regiunile țării. Ce
rul va fi variabil. Vor cădea ploi care 
vor avea și caracter de aversă, însoțite 
și de descărcări electrice, pe alocuri, 
în zonele de deal și de munte, iar la 
începutul intervalului și în sud-estul 
țării. în celelalte regiuni, aversele de 
ploaie vor fi izolate §1 se vor semnala 
mai ales după-amlaza. Vintul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 și 13 
grade, iar cele maxime, în creștere 
ușoară, se vor situa între 20 și 30 de 
grade, local mai ridicate spre sfirșitul 
intervalului. Dimineața, în zonele de- 
presionare și de munte se va produce 
ceață slabă. în București : Vremea va 
continua să se amelioreze. Cerul va fi 
variabil, favorabil aversei de ploaie la 
începutul intervalului. Vintul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 13 și 15 
grade, cele maxime între 26 și 29 de 
grade.

(Urmare din pag. I)

t
20.00 Telejurnal
2C.20 Actualitatea in economie
.10,35 Partid viteaz, biruitoare țară !

Versuri șl ctntece patriotice, revo
luționare (color)

20,45 Tribuna TV • Constelația omului 
multilateral

21,05 Film serial (color). „Expediția dis
părută". Premieră TV. Producție 
a studiourilor sovietice. Regla : 
Veniamin Dorman. Episodul 3

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului,

INFORMAȚII SPORTIVE
în turneul internațional de 
la Bela Crikva (Iugo- 

după 10 runde, in fruntea
ȘAH.
h de 
ivla).__ „ ___ ______
isamentului se află maestrul român 
jnstantin Ionescu si iugoslavul 
.aximovici cu cite 8 puncte, urmați 

Mihai Subă. Radoslavevici. Jaki- 
Zici. Cebalo cu cite 7.5 puncte 

.c. In runda a 10-a Constantin lo- 
nescu a cistigat la Jakimovid.. Radi- 
bratovici la Rădulescu. Stoica Ja 
Stankovici. Spiridonov a pierdut la 
Maximovid. Rimavi la Weldon, in 
timp ce partidele Cebalo — Subă. 
Raicevici — Nikolici. Kresovid — 
Leketici si Skembris — Abramovici 
s-au încheiat remiză.

ATLETISM. în concursul interna
țional desfășurat la Belgrad, ameri
canul Gordon Lane a cistigat proba 
de săritură in lungime cu 8.03 m. 
iugoslavul Slobodan Popovici a tre
cut primul linia de sosire în cursa 
de 800 m. cu timpul de l’47”25/100, 
iar Glinnis Nunn (Australia) a ter
minat învingătoare în proba femi
nină de 100 m garduri in 13”48/100.

FOTBAL • Agențiile internațio
nale de presă au transmis clasamen
tul final al campionatului mondial 
de fotbal din Mexic, alcătuit pe baza 
criteriilor obișnuită (număr de punc
te. golaveraj), dar tinindu-se seama 
și de numărul jocurilor disputate. 
Iată ierarhia stabilită : 1. Argentina; 
2. R.F. Germania : 3. Franța : 4. Bel
gia ; 5. Brazilia : 6. Mexic ; 7. Spa
nia; 8. Anglia : 9. Danemarca ; 10. 

j U:R.S.S. ; 11. Maroc ; 12. Italia ; 13. 
Paraguay ; 14. Polonia : 15. Bulgaria; 
16. Uruguay ; 17. Portugalia ; 18. Un
garia : 19. Scoția : 20. Coreea de Sud: 
21. Irlanda de Nord ; 22. Algeria : 23. 
Irak ; 24. Canada. • Cel mai bun 
atac al campionatului mondial a fost 
cel al Argentinei, cu 14 goluri în
scrise (in 7 meciuri). Pe locurile 
irmătcare s-au situat U.R.S.S. — 12 
teluri (4 meciuri). Franța si Belgia 
— cite 12 goluri (7 meciuri). Dane- 
narea. Brazilia si Spania — cu cite 
0 goluri etc. Cea mai bună apărare 

avut-o Brazilia, cu un singur gol 
trimit in cinci partide. • Titlul de 
lolgeter a revenit lui Gary Llne- 
er. primul fotbalist englez care-și

celor 
jucători în turneul 

i“, Lineker a 
urmat de

înscrie numele in palmaresul 
mai productivi . . _ _ _
final al „CuDei mondiale' 
înscris 6 goluri, fiind 
Maradona (Argentina). Butragueno 
(Spania). Careca (Brazilia) — 5 go
luri fiecare • Diego Maradona a 
fost ales in unanimitate de ziariștii 
acreditați la campionatul mondial din 
Mexic drept căpitanul tradiționalei 
echipe a campionatului, care are ur
mătoarea alcătuire : Schumacher 
(R.F. Germania) — Josimar. Julio 
Cesar (ambii Brazilia). Bossis. Amo
ros. Fernandez (toti Franța). Mara
dona (Argentina). Ceulemans (Bel
gia). Careca (Brazilia). Belanov 
(U.R.S.S.). Laudrup (Danemarca).

HANDBAL. Meciurile disputate în 
penultima zi a competiției interna
ționale masculine de handbal ce se 
desfășoară în orașele iugoslave 
Rijeka si Rovini s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : R.D. Germană
— Spania 25—25 (14—13) ; Iugoslavia
— U.R.S.S. 29—26 (17—14).

MARAMUREȘ. Consiliul orășe
nesc al educației politice și culturii 
socialiste din Borșa a organizat o 
decadă culturală. Formații artistice 
locale și din județ, membri ai ce
naclurilor literare din mai multe 
centre ale Maramureșului au parti
cipat la un complex de activități 
cultural-educative și artistice des
fășurate in fața minerilor. (Gheor
ghe Susa).

ARGEȘ. Sub genericul „Sus Ia 
munte, Ia Muscel", în orașul 
Cîmpulung au avut loc manifestări 
cultural-educative și artistice dedi
cate fruntașilor in producție. Pe 
scena teatrului de vară din locali
tate au prezentat spectacole renu
mite ansambluri din județele Ar
geș, Bacău, Brașov, Dolj, Sibiu, 
Vilcea și municipiul București. Cei 
prezenți au vizionat și expoziția do
cumentară de carte, ilustrate, foto-

funcționare, nu s-a lăsat". 
„E o șansă a afla aseme
nea oameni, a forma cu ei 
o echipă, nu ?“. „Acum am 
sentimentul că ați preluat 
întrebarea direct de pe bu
zele «inamicilor» mei". „A- 
dieă ?“.. „Sînt și dintre cei 
care spun : ii e ușor lui 
Roibu să țintească lâ fix 
performanța. îi e ușor,, ii 
dă mina. Cu așa oameni !“. 
„Și nu-i adevărat ?“. „Ba 
e. Este destul adevăr in... 
invidia asta, și pentru că 
e. nici nu pot să mă su
păr. Uitați-1 pe Gheorghe 
Ionescu. Om cu ani 
meserie în urmă, 
la viata lui mii 
re. Sigur, nu de 
xitatea celora pe 
ram chemați să 
zăm noi. aici.

de 
A turnat 
de lagă- 
comple- 
care e- 
le reali- 

pentru 
laminoare. Dar a adunat. în 
timp, o imensă experiență. 
Sau Gh. Necula ori G. Pe
tre. Fiecare as pe felia lui 
de răspunderi, de profe
sie". „Acum dv. dați apă 
la moară invidiilor". „Ba 
recunosc meritele profesio
nale ale celor cu care lu
crez și cu care am pornit 
bătălia pentru lagărul de 
laminor".

— De la ce s-a pornit ?
— De la cit realizase 

Oprea Mărgărint. de la ce 
știam fiecare.

Această zestre este, to-

tuși, socotită ca foarte ne
cesară doar pentru... pri
mul pas spre parcurgerea 
a zeci de mii de pagini din 
literatura de specialitate. 
Cunoștințele au destinul 
lor inexorabil : unele se 
învechesc, altele se pierd 
prin cotloanele memoriei în 
timp ce la orizont mintea 
omenească produce necon
tenit. în proporții de masă,

Mircea Roibu 
— ambiția. Dar 
ța de timp fierbinte, cind 
problema lagărelor pentru 
laminoare urcase pe ordi
nea de zi a producției cu
rente a combinatului gălă- 
țean. ambiția a îmbrăcat a- 1 
tunci. pentru 'totdeauna, 
haina necesității.- De aici 
încolo nu mai exista cale 
de întoarcere. Singura

zice acum 
în secven-

Performanța tehnică
noi cunoștințe. Mii, zeci de 
mii de pagini de fizi
că. metalurgie, mecanică, 
chimie, rezistentă etc., etc. 
Iar dacă e adevărat că 
oamenii cheamă perfor
manța, tot așa se poate 
spune foarte bine că un 
lucru asimilat cheamă pe 
un altul, gindirea specia
listului capătă noi deschi
deri. noi puteri de aso
ciere și sinteză.

— Fără această pregăti
re „de artilerie", pe cîmpul 
cunoașterii, era imposibil 
de realizat lagărul cu pri
cina, nu ?
- Ba 

mlnoare 
ne își 
treabă, 
ambiția i 
te bune.

lagăre pentru la- 
poate face orici- 
pune mintea la 
Noi însă aveam 
să le facem foar-

șansă posibilă — reușita.
— Unde au dat intiile 

examene lagărele din pri
mul lot ?

— în laminorul de benzi 
la rece.

— Și. cum a fost ?
— Putea să fie si 

bine.
— Sigur. Totuși...
— Nici un totuși... Dacă 

l-am lua pe totuși în bra
țe, „că am pornit fără ex
periență la drum, că sînt 
țări cu tradiție care"... și 
așa mai departe, am uita 
pur și simplu să ducem la 
bun sfîrșit ceea ce ne 
propunem. Așa că am cău
tat. ca iarba de leac, pes
te tot. semnele nereușitei 
și pină nu am reușit, nu 
ne-am lăsat.

— Deci ați reușit.

mai

— Cuvintul reușit pune- 
ți-1 în ecuație cu etapa în 
care ne aflăm. Adică la
gărele noastre, produse de 
noi, au atins performanța 
celor pe care le importam? 
Putem răspunde cinstit că 
da. Dar tot cinstit ne pu
nem și întrebarea : nu 
cumvas ne bucurăm prea 
devreme ? Oare, aici tre
buie să ne oprim ? Chiar 
nu mai există nici o treap
tă mai sus. care așteaptă 
doar să fie urcată 1

— Observăm că urcușul 
acesta, de trepte, a deve
nit o obsesie la dv.

— De ce numai la mine? 
Priviți in jur și veți ve
dea că e. cum să spun, o 
stare de spirit. Iar acolo 
unde încă nu e. e de do
rit să fie.

Din starea asta de spi
rit numită de Mircea Roibu 
s-a născut realitatea că 
azi : Combinatul siderurgic 
de la Galati asigură, cu e- 
fort propriu, din cumulul 
de inteligență proprie pusă 
la lucru, necesarul de la
găre cu alunecare pentru 
laminoare. Mai departe — 
producerea de asemenea 
„piese", de mare dificulta
te. pentru diverse alte des
tinații.

îndrăzneala. gindirea 
fără opreliști, mintea is
coditoare nu obosesc nici
odată să bată la porțile 
performanței.

Mesajul de salut
In numele Partidului Comunist 

Român, al secrertarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al 1u- 
turor comuniștilor și întregului 
nostru popor, adresăm delegaților la 
cel de-al X-lea Congres al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, comu
niștilor, întregului popor polonez un 
salut revoluționar, împreună cu 
urarea de succes deplin lucrărilor 
congresului dumneavoastră — eveni
ment de o importanță deosebită in 
viața partidului, a poporului și sta
tului socialist polonez.

Comuniștii, întregul popor român 
salută și dau o înaltă apreciere efor
turilor neobosite ale partidului și 
poporului dumneavoastră pe calea 
înnoirii socialiste, pentru depășirea 
unor obstacole șl realizarea unor 
succese importante în dezvoltarea 
economică și socială a patriei, în ri
dicarea bunăstării materiale și spi
rituale a celor ce muncesc, în parti
ciparea activă a Poloniei pe arena 
internațională. Ca prieteni apropiați, 
ne exprimăm profunda bucurie pen
tru succesele dumneavoastră și vă 
adresăm cele mai calde felicitări.

Vă dorim succes deplin în reali
zarea sarcinilor importante pe care 
le va adopta congresul dumnea
voastră, in înaintarea fermă a Po
loniei pe calea socialismului.

Folosim acest prilej pentru a evo
ca cu deosebită satisfacție evoluția 
pozitivă a relațiilor de prietenie și 
conlucrare, pe multiple planuri, din
tre Partidul Comunist. Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, 
dintre țările și popoarele noastre. 
Un rol hotăritor în adîncirea și în
tărirea acestor raporturi, cu vechi 
și îndelungate tradiții, l-au avut și 
îl au intilnirile frecvente intre con
ducătorii partidelor și statelor noas
tre — tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Wojciech Jaruzelski — 
înțelegerile convenite cu această 
ocazie, care au dat puternice im
pulsuri dezvoltării economice, teh- 
nico-științifice și culturale, intensi
ficării contactelor și a schimbului 
de experiență între partidele noastre, 
între organizațiile de masă și obștești.

Puternic mobilizați de hotărîrile 
celui de-al XlII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, întregul 
popor român, strifts unit în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
acționează energic pentru înfăptuirea 
exemplară a Programului partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
a țării spre comunism, se spune tn 
mesaj, fiind subliniate preocupările 
prioritare in cel de-al optulea cin
cinal, al cărui obiectiv îl reprezintă 
trecerea României de la stadiul de 
țară în curs de dezvoltare la stadiul 
de țară mediu dezvoltată.

Acționăm pentru creșterea rolului 
conducător al partidului în toate sec
toarele vieții economice și sociale, 
întărirea pe toate căile a legăturii 
sale indisolubile cu poporul. Ne 
preocupăm, totodată, de adîncirea 
democrației munci toreș ti-revoluțio- 
nare, de perfecționarea cadrului de 
participare nemijlocită a oameni
lor muncii la conducerea Întregii 
vieți economice și sociale, la elabo
rarea și înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului nostru.

Pentru a-și putea realiza obiecti
vele pe care și le-a propus, poporal 
român—ca de altfel toate popoarele
— are nevoie de pace. Situația in
ternațională continuă să se mențină 
gravă, ca urmare a continuării cursei, 
înarmărilor, in primul rind a celor 
nucleare, a intensificării unor con
flicte militare, a politicii imperialiste 
de agresiune și dictat. „Ne aflăm — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu
— într-un asemenea moment ai is
toriei omenirii in care problema 
fundamentală este aceea de a opri 
cursul periculos spre o catastrofă 
nucleară, de a determina trecerea la 
dezarmare, in primul rind la dezar
mare nucleară, dea face totul pină 
nu este prea tîrziu, pentru a salva

â/ C. C. dl P. C. R, 
omenirea de Ia pieire, pentru a asi
gura popoarelor existența, libertatea, 
independența șl viața".

România a salutat și sprijină activ 
programul de dezarmare in mai 
multe etape, pină in anul 2000, pro
pus de tovarășul Mihail Gorbaciov, 
ca și hotărirea Uniunii Sovietice de 
prelungire a moratoriului unilateral 
asupra experiențelor nucleare. Con
siderăm că trebuie să se facă totul 
pentru a se ajunge cit mai curmd 
posibil la un acord privind oprirea 
amplasării de noi rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune în Europa 
și trecerea, apoi, la lichidarea celor 
existente.

Realizarea propunerilor cuprinse in 
Apelul statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia adresat recent 
statelor membre ale N.A.T.O., tutu
ror țârilor europene ar constitui un 
pas important in această direcție.

Țara noastră se pronunță, totodată, 
pentru adoptarea unui program com
plex de dezarmare generală, avind 
în centru armamentul nuclear, care 
să cuprindă și armele chimice și ar
mamentele convenționale, să prevadă 
reducerea radicală, pînă la 50 la sută, 
a tuturor armamentelor și efective
lor militare, reducerea corespunză
toare a cheltuielilor militare, limi
tarea producției de armamente și 
comercializării acestora.

România consideră că trebuie in
tensificate eforturile în vederea în
cheierii cu rezultate pozitive a Con
ferinței de la Stockholm pentru 
dezarmare și securitate in Europa, a 
negocierilor de la Viena pentru re
ducerea trupelor și armamentelor in 
centrul Europei și a Conferinței de 
dezarmare de la Geneva. O mare în
semnătate ar avea-o, totodată, crea
rea de zone denuclearizate și lipsite 
de arma chimică în Balcani, în cen
trul și nordul Europei, precum și în 
alte regiuni ale lumii.

în întreaga sa politică externă, 
țara noastră acordă o atenție deose
bită adincirii relațiilor de prietenie 
și colaborare cu toate țările socialis
te, întăririi unității acestora. Acțio
năm pentru realizarea in viață a 
hotăririlor adoptate la Consfătuirea 
economică la nivel înalt a țărilor 
membre ale C.A.E.R., precum și a 
programului pe termen lung de 
colaborare tehnico-științifică.

Dezvoltăm, totodată, relațiile de co
laborare cu țările în curs de dezvol
tare, cu țările capitaliste dezvoltate.

La baza politicii noastre externe 
situăm în mod consecvent principiile 
deplinei egalități în drepturi, respec
tării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc, res
pectării dreptului fiecărei națiuni de 
a-și hotărî in mod de sine stătător 
calea dezvoltării sale.

Milităm ferm pentru eliminarea cu 
desăvirșire a forței din relațiile in
ternaționale, pentru soluționarea con
flictelor și a problemelor litigioase 
dintre state numai și numai pe calea 
pașnică, a tratativelor.

România se pronunță- .pentru-mă
suri concrete de lichidare a marilor 
decalaje care separă țările In curs de 
dezvoltare de țările dezvoltate, pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Partidul Comunist Român Întăreș
te colaborarea și solidaritatea mili
tantă. Cu partjdele comuniste și mup- 
citorești, cu partidele socialiste și iA- 
cial-democratț!, cu mișcările de eli
berare națională^ cu partidele și for
țele progresiste, democratice de pre
tutindeni in lupta pentru progres so
cial și pace in lumea- întreagă.

Vă adresăm dumneavoastră, co
muniștilor, poporului frate polonez 
urarea prietenească de succes deplin 
în realizarea hotăririlor pe care le 
va adopta Congresul al X-lea al 
P.M.U.P.. în activitatea consacrată 
propășirii continue a Poloniei socia
liste, fericirii și bunăstării poporului 
polonez, in lupta pentru pace și co
laborare intre popoare.

Miting al prieteniei româno-polone

CARNET CULTURAL
aceste lucrări se află tn prezent 
reunite într-o expoziție din cadrul 
bibliotecii. (Cezar Ioana).

grafii șl afișe „Itinerare montane 
muscelene". (Gheorghe Cîrstea).*

BUZĂU. Duminică, 29 iunie, în
tr-un cadru pitoresc de pe raza co
munei Minzălești a avut loc cea de 
a 17-a ediție a „Festivalului Slăni- 
cului". Această mare serbare fol
clorică a reunit formații și artiști 
amatori de .pe întreaga vale a Slă- 
niculul și din Bărăganul buzoian, 
care au reliefat vitalitatea obiceiu
rilor populare, a folclorului tradi
țional și 
Chiper).

nale. Neobosiți păstrători ai crea
ției populare, artiștii amatori din 
localitățile menționate și din cele 
invecinate (Mirșa, Dîrlos, Turnu 
Roșu, de mai multe ori laureați 
ai Festivalului național „Cîntarea 
României") au adus pe scenă, 
prin cîntec, joc și port, frumusețea 
unor străvechi datini și obiceiuri. 
(Ion Onuc Nemeș).

contemporan.

SIBIU, 
de Jos 
două serbări

în localitățile 
și Topircea au 

folclorice

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
( • PENTRU „RĂPIREA" CĂL
DURII DIN ADINCURI. Pe Plai‘ 

mondial se desfășoară în prezent o serie 
«.de programe de cercetare vizînd exploata
rea energiei geotermice de la adîncimi tot 
’mal mari. în principal, programele urmă
resc crearea, în straturi geologice profun
de. a unei permeabilități sporite care să 
loermită o circulație intensă a apei. Bună
oară, in S.U.A., în urmă cu cîțiva ani, s-a 
îtjuns la o adincime de foraj de trei mii 
ț netri și o temperatură de 200 grade Cel- 

dus. De curînd, forajele au avansat, tot in 
; oua cu roci granitice de la Fenton Hill, 
’ espectiv sub vulcanii stinși, pînă la adîn- 
i imea de patru mii metri și o temperatură 
i e 320 grade. Această temperatură ridicată 
1 generat insă probleme de coroziune, așa 
| i specialiștii de la Los Alamos National 
i iboratory își continuă cercetările in ve-

■ irea găsirii unei soluții mai eficiente.
) Și in Marea Britanie se desfășoară, încă 
i a 1977,. un program de cercetare în roci
■ cate calde, forajele atingînd o adincime

de două mii metri și o temperatură de 75 
grade. Pe lîngă „fracturarea" hidraulică a 
rocilor, specialiștii britanici s-au folosit și 
de explozii care să creeze un volum liber 
în zona profundă. Apa introdusă sub pre
siune, la 20 grade Celsius, a ieșit la 55 de 
grade. S-au constatat insă pierderi impor
tante de căldură, pe măsură ce creșteau 
debitele de apă sub presiune. In prezent 
continuă experimentele urmărind creșterea 
adînclmii de foraj pînă la șase mii metri 
și 200 grade Celsius, tot în roci granitice. 
De reținut că și în R.F. Germania, după 
încercări de foraje pentru captarea ener
giei geotermice de la adîncimi de 250 
metri, recent, s-a trecut la un proiect de 
sporire a adîncimii de foraj pînă la peste 
trei mii de metri.

• CENUȘA DE TERMOCEN
TRALĂ - INTEGRAL VALORIFI
CATĂ. Un nou material de construcții cu 
calități deosebite, avind ca principal ingre

(Stelian

Sebeșu 
avut loc 
tradițio-

TIMIȘ. Biblioteca județeană și-a 
îmbogățit fondul de ex-libris cu 
o valoroasă colecție cuprinzînd a- 
proape 200 lucrări donate de grafi
cianul Iuliu Martin de la între
prinderea poligrafică Timișoara. 
Purtînd semnătura unor cunoscuți 
artiști români și din alte țări,

BACAU. Sub egida comitetului 
județean de cultură șl educație so
cialistă și a filialei Uniunii artiș
tilor plastici, la galeriile Comple
xului muzeal Bacău a fost deschi
să o interesantă expoziție cu lu
crări de pictură și grafică semnate 
de plasticienii locali Vasile Crăiță - 
Mîndra și Gheorghe Velea. Organi
zată in cadrul actualei ediții a 
Festivalului naționhl „Cîntarea 
României", expoziția prezintă lu
crări inspirate din munca și viața 
oamenilor 
tură, din 
înnoitoare 
Congresul 
pe meleagurile cuprinse între Bis
trița și Trotuș. (Gheorghe Baltă).

din industrie și agricul- 
mărețele transformări 

care au avut loc după 
al IX-lea al partidului

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — I. Du- 
mitrașcu transmite : Delegația Parti
dului Comunist Român, care parti
cipă la lucrările celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, a făcut, marți, o vizită 
la Centrala de cercetare si produc
ție Unitra-Cemi din Varșovia, 
profilată pe producția de semicon- 
ductori. Au fost vizitate secții de 
producție, au avut loc' convorbiri cu 
membrii conducerii centralei.

A fost organizat un miting al 
prieteniei româno-polone. în cuvin- 
tările rostite cu acest prilej, tova-

★
La Varșovia au continuat marți 

lucrările celui de-al X-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. în cursul dimineții s-a lucrat 
în cele 14 comisii pe probleme. Au 
fost dezbătute aspecte privind activi
tățile de partid, perfecționarea meto
delor de exercitare de către P.M.U.P. 
a rolului său conducător in societa
te. ca și consolidarea procesului de 
înnoire și dezvoltarea democrației, 
socialiste. Vorbitorii au examinat, 
totodată, probleme legate de politica 
P.M.U.P. in diverse domenii de ac
tivitate în prezent și in perspectivă, 
pe plan intern și extern.

în ședința de după-amiază au con
tinuat discuțiile pe marginea rapor
tului Comitetului Centred, precum și 
a raportului Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, prezentat de premie
rul Zbigniew Messner, privind direc
țiile dezvoltării economico-sociale a 
Poloniei în perioada 1986—1990 și 
pînă în 1995. Acest document subli
niază că programul propus de gtivern 
prevede dezvoltarea și consolidarea 
tendințelor pozitive, realizarea unor

răsul Emil Bobu. membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. conducătorul delega
ției P.C.R.. și secretarul comi
tetului de partid al centralei âu 
evidențiat relațiile bune de prie
tenie și colaborare dintre P.C.R. 
și P.M.U.P.. dintre România și Po
lonia. relații care se dezvoltă con
tinuu. în spiritul intilnirilor la 
nivel inalt dintre tova'rășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, spre binele /Ce
lor două popoare, al cauzei socialis
mului și păcii.

★
prefaceri mult mai profunde, calita
tive, înscrierea trainidă a economiei 

poloneze pe calea dezvoltării intensive.
Obiectivul strategic pentru urmă

torii cinci ani, reliefează documentul, 
constă în crearea posibilităților pen
tru dezvoltarea echilibrată și efi
cientă a țării. Se relevă că cele mai 
importante direcții ale politicii 
social-economice, determinate de 
acest obiectiv, constau in moderni
zarea economiei și într-o mai bună 
structurare a acesteia, în accelerarea 
ritmului de creștere a eficienței, 
precum șl în ridicarea nivelului de 
trai al populației, îmbunătățirea 
calității vieții. Raportul se referă 
la perfecționarea sistemului econo
mic, precizînd că principalul constă 
în punerea deplină în mișcare a 
mecanismelor de natură să contri
buie la ridicarea eficienței, la dife
rențierea veniturilor oamenilor mun
cii în conformitate cu aportul lor 
in muncă.

In cursul zilei de marți a fost 
transmis mesajul C.C. al P.C.R. 
adresat celui de-al X-lea Congres 
al P.M.U.P.

dient cenușa de termocentrală, a fost rea
lizat prin colaborarea specialiștilor de la 
două firme din Japonia. Rețeta de prepa
rare a noului material ? Cenușa este ames
tecată cu zgură și cu fibre anorganice, in 
special de sticlă, pînă se obține o pastă 
omogenă, din care se formează un număr 
de 5—7 straturi, în continuare, supuse unui 
proces de uscare. Produsul obținut — ușor, 
neinflamabil, cu stabilitate dimensională 
sporită și indicat pentru a fi vopsit ori tra
tat cu rășini — se pretează foarte bine la 
turnarea în cofraje, cit și la extruziune, 
posibilitatea pe care o creează de a se re
nunța la autoclavizare permițînd reducerea 
considerabilă a costurilor de producție.

De notat că, actualmente, în Japonia se 
valorifică, practic, integral cantitatea de 
trei milioane de tone de cenușă rezultată 
ca material refolosibil de la termocentra
lele funcționind pe bază de cărbune. Circa 
30 la sută din aceasta se utilizează in in
dustria materialelor de construcții, iar res
tul, mal ales pentru lucrări de amenajări 
funciare.

• RADIOSCOPII CU LASER ?
Specialiștii de la Institutul de fizică gene
rală al Academiei de științe a U.R.S.S. au 
descoperit că laserul poate fi utilizat cu 
succes și la realizarea de radioscopii. In 
timpul unor experiențe efectuate cu un la
ser cu heliu-neon s-a observat că la di
rijarea radiației pe palma mîinii este de 
ajuns să se apese un obiect plat (o placă de 
sticlă, bunăoară) pe reversul mîinii pen
tru ca să se obțină imaginea vaselor de 
singe și a oaselor corespunzătoare porțiu
nii traversate de fasciculul laser.

Spre deosebire de razele X, radiația la
ser este lipsită de nocivitate, ba mai mult, 
ea contribuie la regenerarea țesutului bol
nav, prin stimularea proceselor biologice.

• PREFERABIL TRANSPLAN
TULUI. Un colectiv de cercetători al Fa
cultății de stomatologie din Tokio au des
coperit o nouă metodă de regenerare a țe

sutului osos alveolar, in cazul dinților afec
tați de pioree. Spre deosebire de metoda 
de acum tradițională, anume a transplantu
lui de țesut osos, care implică o serie de 
operații succesive și probleme de respin
gere a grefei, noul procedeu constă într-un 
implant de apatit, amestec natural de fos
fat și fluorură de calciu. în cadrul expe
riențelor prealabile pe maimuțe, s-a reali
zat în țesutul alveolar o cavitate artificială 
de 4 milimetri cubi, în care s-a implantat 
apatit cu aspect de material ceramic poros. 
S-a constatat că, după 7—14 zile, în jurul 
Implantului, se formează, cu slabe reacții 
inflamatorii, un nou țesut osos. în conti
nuare, metoda a dat aceleași rezultate și 
in tratarea respectivei afecțiuni stomatolo
gice la pacienții umani.

• COFRAJE CĂȚĂRĂTOARE. 
De la mecanizarea anumitor operații la 
mecanizarea integrală a lucrărilor de șantier 
la construcțiile industriale, acesta este obiec
tivul urmărit de institutul „Promstoiproiect"

din Sofia. Dintre realizările mai recente 7 
ale specialiștilor de aici rețin atenția A 
citeva noi tehnologii și utilaje vizînd rea- i 
lizarea mecanizată a coșurilor industriale ’ 
și a turnurilor de răcire ale termocentrale- \ 
lor. De exemplu, bune rezultate in prac- , 
tică dă o nouă tehnică de construire a tur- ’ 
nurilor de răcire cu formă conică ori hi- l 
perbolică. Procesul care folosește un așa- ’ 
numit „cofraj cățărător mecanizat" deter- | 
mină creșterea considerabilă a productivi- , 
tații muncii, in paralel cu reducerea nu- ’ 
mărului de operațiuni periculoase pentru ț 
muncitori. Noul cofraj este folosit pentru i 
betonare nu numai la pereții turnurilor de ’ 
răcire, dar și ai coșurilor de uzine și ai ț 
turnurilor de televiziune cu formă compli- l 
cată și foarte înalte. Cofrajul este alcătuit , 
din materiale pînzate în exterior și inte- ‘ 
rior, suporți metalici, console exterioare și | 
interioare. Sistemul hidraulic cu care este , 
dotat îi asigură avansarea, ridicarea și ’ 
coborîrea. Acesta este prevăzut cu trei pa- \ 
liere, dar există posibilitatea de a i se i 
adăuga alte două.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



Schimb de mesaje
Intre tovarășii Nicolae Ceausescu 

si Wojciech Jaruzelski
f VARȘOVIA 1 (Agerpres). — Din
I partea tovarășului Nicolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii

‘ Socialiste România, au fost transmi- 
‘ se tovarășului Wojciech Jaruzelski, 

prim-secretar al Comitetului Central, 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Polone, 
un cald salut prietenesc, urări de 
multă sănătate si putere de muncă, 
precum si succes deplin lucrărilor 
celui de-al X-lea Congres al 
P.M.U.P.. iar comuniștilor. întregului 
popor polonez prieten urări de pros-

; peritate si progres.
Mulțumind, tovarășul Wojciech 

i Jaruzelski a rugat, la rândul său. 
; să se transmită tovarășului 
' Nicolae Ceausescu un salut cordial. 
; multă sănătate si fericire, iar comu

niștilor. întregului popor român urări

de noi si tot mai mari împliniri în 
realizarea hotărârilor celui de-al 
XlII-lea Congres al P.C.R.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul 
Wojciech Jaruzelski a tovarășului 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. conducătorul delegației Parti
dului Comunist Român la cel de-al 
X-lea Congres al Partidului Munci- 

, doresc Unit Polonez.
In cadrul întrevederii, primul-se- 

cretar al C.C. al P.M.U.P., tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, a evocat cu 
multă căldură întâlnirile de la 
Varșovia și București cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. înțelegerile la 
care s-a ajuns cu acest prilej pri
vind întărirea pe mai departe a ra
porturilor de prietenie si colaborare 
dintre cele două partide, țări și po
poare.

„Este necesar să se treacă la elaborarea și înfăptuirea 
unui program complex de dezarmare generală"

GENEVA 1 (Agerpres). — Confe
rința pentru dezarmare de la Ge
neva își continuă lucrările, concen- 
trindu-și atenția asupra examinării 
problemelor înscrise pe ordinea de zi.

Luind cuvintul in cadrul dezbate
rilor generale din plenara conferin
ței, șeful delegației române a pre
zentat pe larg poziția țării noastre 
privind necesitatea trecerii la elabo
rarea și înfăptuirea unui program 
complex de dezarmare generală, care, 
avind in centrul său realizarea dezar
mării nucleare, să cuprindă, totodată, 
măsuri vizînd eliminarea armelor 
chimice, precum și reducerea radica
lă, cu cel puțin 50 la sută, a tuturor 
armamentelor clasice și efectivelor 
militare — pînă la sfîrșitul acestui 
secol.

Pornind de la prioritatea absolută 
pe care trebuie să o aibă inlăturarea 
pericolului nuclear în ansamblul 
eforturilor vizînd înfăptuirea dezar

mării. reprezentantul român a subli
niat urgența deosebită pe care o 
acordă România realizării unui acord 
corespunzător privind încetarea ex
periențelor nucleare.

Referindu-se ,1a situația gravă din 
Europa, datorată îndeosebi existentei 
armelor nucleare și amplasării altora 
noi pe teritoriul unor țări ale conti
nentului, delegația română a subli
niat că această problemă preocupă și 
privește toate statele europene.

A fost evidențiată responsabilitatea 
sporită ce revine conferinței în ceea 
ce privește prevenirea cursei înar
mărilor in spațiul cosmic, prin nego
cierea de măsuri și aranjamente 
efective vizînd încetarea oricăror ac
țiuni de utilizare a Cosmosului în 
scopuri militare, prin elaborarea 
unui cod de conduită a statelor în 
explorarea si exploatarea spațiului 
extraatmosferic exclusiv în scopuri 
pașnice.

I

1LE DE PRESA
e scurt

VIZITA ÎN ALGERIA. Președin
tele Consiliului Executiv Federal

Ial R.S.F. Iugoslavia. Branko Miku- 
lici. si-a încheiat vizita oficială de 
prietenie in Algeria. Au fost exa-

1 minate evoluțiile relațiilor bilate
rale. stabilirea de noi posibilități 
pentru cooperarea economică a ce-

Ilor două țări. De asemenea, s-au 
discutat probleme privind pregăti
rile pentru conferința la1 nivel înalt 
de la Harare a țărilor nealiniate, 

j PROTEST AL STUDENȚILOR 
• CHILIENI. Universitatea din San

tiago de Chile a fost ocupată — 
I pentru prima dată în ultimii 13 ani

de regim militar — de sute de stu- 
denți, care au cerut restabilirea 

1 democrației în țară. Ei au reclamat.
de asemenea, retragerea dreptului 
armatei și poliției de a interveni 

Icu forța in instituțiile de învăță- 
mint. Universitatea din Santiago de 
Chile a fost înconjurată de armată 
și s-au operat numeroase arestări.

BALANȚA DE PLĂȚI A JAPO- 
’ NIEI a înregistrat' in luna mai un 
(excedent record de 8.3 miliarde 

dolari, informează un raport al 
Ministerului nipon al Finanțelor, 
dat publicității la Tokio.

UN SEMINAR INTERNAȚIO
NAL intitulat ..Criza si societatea 
tn zona andină" si-a incenut lucră
rile in capitala ecuadoriană. Parti- 
cipantii dezbat impactul crizei eco
nomice mondiale asupra procesului 
de dezvoltare economică si socială, 
precum si in sfera politică a zonei, 
probleme referitoare la datoria 
externă, comerțul regional. La reu
niune iau parte delegați din partea 
statelor semnatare ale Acordului 
de la Cartagena — Bolivia. Colum
bia. Ecuador. Peru si Venezuela.

EXPERIMENTE IN COSMOS. 
S-au împlinit 110 zile de cîntl cos
monauta Leonid Kizim si Vladimir 
Soloviov lucrează pe orbite circum- 
terestre. Printre experimentele rea
lizate de ei în ultimele zile se nu
mără ți testarea modalităților de 
realizare a reglajelor termice ale 
stafiei spafiale „Mir" in condițiile 
unor solicitări maxime. Cosmonau
ta urmează, de asemenea, să in
staleze pe „Mir" o parte din apara
tele tehnice luate de ei din labora
torul spafial „Saliut-7“.

NUMIRE. Consiliul de Stat al 
Republicii Cuba a numit in funcția 
de președinte al Comisiei naționale

Sesiunea Marelui Hural î 
Popular al R. P. Mongole 
Tovarășul Jambin Batmunh — 
reales președinte al Prezidiului 

Marelui Hural Popular
ULAN BATOR 1 (Agerpres). — La 

Ulan Bator s-au deschis lucrările 
primei sesiuni a noii legislaturi a 
Marelui Hural Popular al R. P. Mon
gole. Deputății au ales organele de 
conducere ale statului — Prezidiul 
Marelui Hural Popular și comisiile 
permanente, precum și guvernul 
tării.

In funcția de președinte al Prezi
diului Marelui Hural Popular a fost 
reales Jambin Batmunh. secretar 
general al C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol. Dumaaghiin 
Sodnom. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.P.R.M.. a fost numit din 
nou in funcția de președinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Mon
gole.

Luînd cuvîntul, Dumaaghiin Sod
nom a făcut o declarație privind ac
tivitatea noului guvern, subliniind că 
acesta va acționa pentru traducerea 
în viată a programului de dezvoltare 
socială și economică a țării, elabo
rat de Congresul al XIX-lea al 
P.P.R.M. Vorbitorul a arătat că 
R. P. Mongolă va promova o politi
că de dezvoltare multilaterală a 
prieteniei și colaborării cu țările so
cialiste, va dezvolta colaborarea re
ciproc avantajoasă cu alte țări in 
numele păcii, socialismului și pro
gresului.

Lucrările sesiunii continuă.

Lucrările Adunării 
Naționale a R. S. Vietnam ;

HANOI 1 (Agerpres). — La Hanoi 
s-au desfășurat lucrările sesiunii 
Adunării Naționale a R. S. Vietnam, 
anunță agenția V.N.A. Au fost exa
minate rapoartele Consiliului de Mi
niștri cu privire la executarea bu
getului de stat in prima parte a anu
lui si la modul de îndeplinire a ho
tărârilor plenarei C.C. al P.C. din 
Vietnam din iunie 19S5 referitoare 
la preturi, retribuții și circulația 
bănească.

pentru sistemul de conducere al 
economiei — organism nou creat în ] 
țară — pe Joaquin Benavides Ro- j 
driguez.

DECLARAȚIE. Alessandro Natta, 
secretar general al P.C.I., a de- I 
clarat în legătură cu actuala criză 
ministerială că formula bazată pe 
colaborarea celor cinci partide care 
au constituit coaliția guvernamen
tală trebuie considerată depășită. A 
venit vremea să se formeze ..un 
guvern de program : P.C.I. nu este 
dispus să snriiine guverne din care 
nu fac parte si miniștri comuniști" 
— a arătat el.

CONSULTĂRI. La 1 iulie, la Ge
neva au fost reluate consultările 
sovieto-americane asupra tuturor 
aspectelor referitoare la Încheierea 
unei convenții internaționale Pri
vind interzicerea generală si tota
lă a armei chimice, efectivă si con
trolată In mod corespunzător.

REMANIERE. Primul ministru al 
Canadei. Brian Mulroney, a proce
dat Ia o remaniere a cabinetului, 
care afectează ăl din cei 40 de 
membri ai echipei guvernamentale.

INCIDENTE. Politia olandeză a 
arestat în localitatea Leerdam 72 
de persoane. în urma unor adevă
rate ciocniri de stradă între mem
bri ai Partidului ..Centrum", de ex
tremă dreaptă, si militant! antira- 
sisti. Un hotel a fost incendiat și 
două persoane rănite.

‘"-r*9
. ***<

Secretarul general al C.C. al P.C.II.S. despre perspectivele 
relațiilor sovieto-nipone

Să înceteze sprijinirea de către S.U.A. 
a contrarevoluționarilor din Nicaragua!

yyin mim uvnumuu.uiuLva , 
Pulsul activității constructive
Shanghaiul se află pe linia me

diană de coastă estică, chiar lingă 
delta fluviului Yangzi, care, după 
ce iți primește și ultimul afluent, 
riul Huangpu/ se varsă in Marea 
Chinei de Est. Este cel mai mare 
oraș-port al R.P. Chineze și se în
tinde pe cele două maluri ale riu- 
lui Huangpu, chiar la confluenta 
acestuia cu Yangzi. Avind aseme
nea date geografice, Shanghaiului nu 
i-a fost greu să ajungă, încă din 
secolul trecut, un însemnat port co
mercial. Născut era orașul, dar fără 
sevă. Și-a dobindit-o după victoria 
revoluției populare. Abia atunci a 
început să respire normal, trans- 
formindu-se treptat intr-un mare și 
înfloritor centru industrial și cul- 
tural-științific.

Astăzi, Shanghaiul ocupă o su
prafață de 6 186 km pătrați și este 
împărțit in 10 sectoare și tot atitea 
județe ; iar in suburbii, pe vetrele 
vechilor tirgușoare și comune, s-au 
înălțat 12 orășele satelit. Aici se 
află uzina pentru tratament termic, 
dotată cu instalații dintre cele mai 
moderne din Asia, uzina de oțeluri 
speciale, cu cea mai variată gamă 
de sortimente din China, cel mai 
mare centru de calcul electronic 
din zona de est a țării, numeroase 
fabrici. Și tot aici se înșiră ca in
tr-o salbă de preț centrul științelor 
„J lading", centrul industriei textile 
..Songjiang", centrul construcțiilor 
auto „Anting". centrul industriei 
siderurgice „Wusong", centrul in
dustriei constructoare de mașini și 
echipamente electrice „Minhang", 
centrul industriei chimice „Wujing" 
ți „Gaoqiao", centrele industriei 
electronice „Chaohejing" — ca să 
enumerăm pe cele mai importante 
la ora actuală. Nu poate fi omis 
nici șantierul naval, care asigură

pentru întreaga țară construcția de 
nave intr-o proporție de 50 la sută.

Și iată cum in zona întinsă, li
mitrofă orașului, unde ocupația 
principală a populației o constituia, 
pină nu de mult, cultivarea pămin- 
tului, funcționează astăzi peste 
6 500 de întreprinderi industriale — 
fără ca sectorul agricol să fie ne
glijat. Dimpotrivă, unitățile agrico
le au fost reorganizate, aderind la 
sistemul producției industriale, ceea

însemnări de călătorie 
din R. P. Chineză

ce a făcut posibilă creșterea veni
turilor atit pentru lucrătorii din 
unitățile industriale, cit și pentru 
cei ocupați in cele cu profil agro
zootehnic.

Fiind, așadar, beneficiarul unei 
serii de unități de virf, este expli
cabil cum a reușit Shanghaiul să 
realizeze pe plan valoric tot atitea 
mărfuri industriale cite s-au produs 
în 7 provincii ale Chinei, luate la 
un loc. In 1985, producția industria
lă a Shanghaiului s-a ridicat la 19.6 
miliarde yuani, marcind o creștere 
substanțială față de anul precedent. 
Creșteri de pînă la 50 la sută s-au 
înregistrat în producția de echipa
mente necesare telecomunicațiilor, 
in petrochimie, in micro-computere, 
în industria spațială. Shanghaiul, in 
ansamblu, a ajuns cu valoarea pro
ducției sale industriale să ocupe, 
actualmente, o optime din aceea a 
producției industriale chineze. Cel 
mai mare venit pe cap de locuitor 
se găsește tot la Shanghai, și nu 
este deloc de mirare, de vreme ce,

la Shanghai
potrivit informațiilor statistice, aici 
se fabrică zilnic și 520 000 metri de 
pinzeturi din bumbac, 12 889 bici
clete. 7 104 mașini de cusut, 4 319 
televizoare, 1 379 casetofoane, 28 503 
ceasuri de mină.

In toate aceste realizări, in înflo
rirea generală a orașului iși găsește 
o remarcabilă materializare și efor
tul oamenilor de știință, tn Shang
hai există 50 de instituții de invă- 
țămînt superior și peste 200 de in
stitute de cercetări științifice, in 
care activează 300 000 de cercetă
tori. Specialiștii din Shanghai au 
realizat insulina artificială, turbo- 
generatorul de 300 000 kW cu stator 
și rotor răcit cu apă, microscopul 
electronic de mari dimensiuni. Ce 
și-au mai propus 7 Să dezvolte noi
le ramuri de producție intensivă, 
bazate pe microelectronică, ingine
rie biologică, materiale de tip nou, 
inginerie oceanografiei, laseri, ro
boți industriali.

Prezentul 7 Prezentul a mai ra
portat și înființarea a peste 40 de 
instituții pentru relații economice 
cu străinătatea. Prezentul a scurtat 
distanțele dintre Shanghai și restul 
teritoriilor. Liniile fluviale, rutiere, 
feroviare și aeriene leagă Shang
haiul de toate provinciile, regiunile 
autonome și orașele Chinei. Pre
zentul a lărgit considerabil portul 
Shanghai, dotindu-l cu 100 de dane, 
dintre care 50 sînt cu apă adincă, 
unde pot ancora vapoare de tonaj 
mediu. Se lărgesc și se recon
struiesc portul, gara, aeroportul, 
tuneluri și alte căi de comunicație. 
Intense pregătiri se fac și pentru 
construirea unei moderne căi ferate 
electrificate și a unei autostrăzi.

Veseli, sociabili, ospitalieri, har
nici, locuitorii Shanghaiului visează 
cu ochii deschiși, transformindu-și

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Mihail 
Gorbaciov. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. în răspunsul la un mesaj 
ce i-a fost adresat de primul minis
tru al Japoniei. Yasuhiro Nakasone, 
arată că în Uniunea Sovietică sînt 
apreciate pozitiv, rezultatele rundelor 
de convorbiri din acest an dintre 
miniștrii afacerilor externe ai celor 
două țări — relatează agenția 
T.A.S.S. Ele au confirmat adevărul 
imuabil că, în cazul in care ambele 
părți vor gîndi in mod realist, vor 
da dovadă că sînt conștiente de ma
rea lor răspundere fată de generația 
actuală si de cele viitoare, vor ma
nifesta dorința de a se înțelege una 
pe cealaltă. rezultatele practice 
concrete nu vor intirzia. Aceste con
vorbiri. se arată in continuare, per
mit să se tragă concluzia că drumul

ne care începem să pășim. întemeind 
dialogul politic, constituie un drum 
just si de perspectivă în toate direc
țiile.

tn mesajul de răspuns se subli
niază. totodată, că Uniunea Sovietică 
și Japonia ar putea face mult în 
comun pentru ca acest an. proclamat 
de O.N.U. ca An International al 
Păcii, să devină un an al unei ofen
sive generale asupra armamentelor 
nucleare si altor tipuri de arme de 
distrugere in masă.

Arătînd că in U.R.S.S. ar fi salu
tată o vizită a șefului guvernului 
nipon. Mihail Gorbaciov a relevat, 
totodată, că intr-un viitor apropiat 
ar putea apărea si posibilitatea de a 
se răspunde pozitiv invitației ce i-a 
fost făcută de premierul ninon de a 
vizita Japonia.

Ședințe ale unor comisii permanente C.A.E.R.
BELGRAD 1 (Agerpres). — în 

R.S.F. Iugoslavia s-au desfășurat lu
crările ședinței a' 60-a a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru colabo
rare în domeniul standardizării, la 
care au participat delegații din ță
rile membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I.

Comisia a examinat unele proble
me legate de Îndeplinirea Hotărîrii 
Consfătuirii economice la nivel inalt 
a țărilor membre ale C.A.E.R., pro
punerile privind intensificarea și 
îmbunătățirea activității de standar
dizare în cadrul C.A.E.R. și al in
stitutului C.A.E.R. pentru standardi
zare și a adoptat Planul de elaborare 
a standardelor C.A.E.R. pe 1987.

HAVANA 1 (Agerpres). — în 
capitala Republicii Cuba a avut 
loc ședința Comisiei permanente

C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul transporturilor, la care au parti
cipat delegații din țările membre ale 
C.A.E.R., precum și din R.S.F. Iu
goslavia.

O atenție deosebită a fost acor
dată îndeplinirii acțiunilor de cola
borare ce decurg din Programul 
complex al progresului tehnico-ști- 
ințific al țărilor membre ale C.A.E.R. 
pină în anul 2000, adoptat la Sesiu
nea C.A.E.R. din decembrie 1985.

De asemenea, comisia a analizat 
modul în care s-au desfășurat trans
porturile reciproce în perioada 1981— 
1985, măsurile pentru dezvoltarea în 
continuare a legăturilor de trans
port dintre țările membre ale 
C.A.E.R., alte probleme ale colabo
rării din domeniul transporturilor 
feroviare, auto și navale.

Crește mișcarea de împotrivire față de politica 

regimului rasist sud-african
PRETORIA 1 (Agerpres). — In 

Republica Sud-Africană se înregis
trează in continuare un climat de 
violență generat de perpetuarea po
liticii de apartheid, la care s-au 
adăugat, de la 12 iunie a.c., și măsu
rile stării de urgență. Sfîrșitul săp- 
tămînii trecute a coincis cu noi de
monstrații ale negrilor, soldate cu 
opt morți, ceea ce face ca numărul 
persoanelor care au decedat în con
fruntări violente de la instituirea 
stării de urgență să se ridice la 93. 
Intre septembrie 1984 și iunie 1986, 
totalul celor uciși atinge 2 000, fapt 
care vorbește de la sine despre de
gradarea climatului politic și social 
sub legile rasiste ale guvernanților 
de la Pretoria.

Intre timp, după cum relatează 
agenția Reuter, conducerea marelui 
sindicat al populației de culoare, 
Congresul Sindicatelor Sud-Africane 
(COSATU), care numără 500 000 de 
membri afiliați, a făcut cunoscut că 
se reunește pentru a adopta o serie 
de hotărâri în actualele condiții im
puse de starea de urgență. O parte

din liderii COSATU au fost sau con
tinuă să se afle în detenție de aproa
pe o lună.

BONN 1 (Agerpres). — Uniunea 
sindicatelor vest-germane a cerut 
guvernului să adopte urgent sancțiuni 
economice împotrivă regimului ra
sist de la Pretoria.

LUSAKA 1 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvînt al Congresului Na
țional African din Republica ■ Sud- 
Africană. Tom Șebina. a condamnat 
decizia adoptată de țările membre 
ale C.E.E. de a acorda regimului ra
sist de la Pretoria un răgaz de trei 
luni pentru a-și schimba politica pe 
care o promovează împotriva popu
lației de culoare majoritare. El a 
descris, de asemenea, vizita pe care 
ministrul britanic de externe, Geof
frey Howe, urmează să o facă în 
R.S.A. drept „ridicolă și inutilă", în 
special după refuzul declarat al re
gimului de la Pretoria de a opera 
vreo schimbare în politica de apart
heid.

ORIENTUL MIJLOCIU
BAGDAD 1 (Agerpres). — Pre

ședintele Irakului, Saddam Hussein, 
a avut convorbiri cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, aflat intr-o vizită la Bagdad. 
După cum a anunțat postul irakian 
de televiziune, în cadrul intilnirii au 
fost examinate aspecte ale situației 
taberelor de refugiați palestinieni din 
sudul Beirutului. în zona cărora s-au 
desfășurat in ultima lună lupte vio
lente intre combatanții palestinieni 
și milițiile organizației Amal. A fost 
trecută, de asemenea, in revistă si
tuația pe plan arab in general. Pos
tul de televiziune a menționat că

Saddam Hussein a reafirmat spriji
nul țării sale pentru O.E.P., ca sin
gur reprezentant legitim al poporului 
palestinian.

VIENA 1 (Agerpres). — La Viena 
s-au încheiat lucrările simpozionului 
regional consacrat problemelor re
glementării pe cale pașnică a situa
ției din. Orientul Mijlociu, convocat 
din inițiativa Comitetului O.N.U. 
pentru exercitarea drepturilor ina
lienabile ale poporului palestinian. 
In declarația adoptată de participanți 
se subliniază relația directă dintre 
asigurarea securității europene și 
reglementarea pe cale pașnică a 
problemei Orientului Mijlociu.

Imagine de pe

visele in realități. „Intr-un viitor 
apropiat ->■ ne declara un repre
zentant al puterii locale — vom in
troduce telefonia cu program, ca
bluri din fibre optice și incă alte 
noi tehnici de telecomunicație".

Multe realizări semnificative se 
pot vedea aici cu ochiul liber, fără 
ghid, pornind pe arterele comercia
le, găzduite de bulevardele Nan
jing și Huaihai, aflate pe malul de 
vest al rîului Huangpu. Străzile au 
multe întretăieri și ramificații, dar 
nu te poți rătăci. Te orientează clă
dirile impunătoare, hotelurile cu 
reclamele lor, bazarele pline cu 
mărfuri. „Ați vizitat Casa Radiou
lui, a televiziunii. Studioul de cine
matografie, bibliotecile, muzeele, 
opera, teatrul, circul, stadioanele, 
spitalele moderne, parcurile in pa
lete multicolore ?“ — ne întreabă 
localnicii. tn plus, socotim noi, 
a trece prin Shanghai și a nu face 
negreșit o plimbare cu vaporașul 
de-a lungul coastei ar însemna să 
pierzi multe din fațetele sale, in
clusiv imaginea caleidoscopică a 
portului, in care se opresc, cu posi-

șantierul naval

bilitate de descărcare și încărcare, 
60 de vase zilnic. Vase din toată 
lumea, inclusiv din România.

...Zori de zi. Ora 5. Clopotul cel 
mare de pe clădirea vamei Shang
hai sună melodios, trezind la viată 
metropola. Vaporul cu muncitorii 
din primul schimb pornește de la 
un chei al portului Huangpu spre 
platforma industrială. De-a lungul 
străzilor, ca la un semn, se revarsă 
puhoaiele de bicicliști și bicicliste, 
de mașini. Mai bine de 8 000 de fa
brici și uzine, 20 000 de magazine 
și sute de instituții sînt gata să în- 
timpine o nouă zi de lucru. Un 
număr de 4 300 de autovehicule — 
există 257 de linii — transportă 
non-stop milioane de locuitori (din 
cei 11 810 000) spre locurile de mun
că sau de învățătură.

Shanghaiul, cel mai mare oraș al 
Chinei, iși durează modernizarea cu 
elanul propriu socialismului. Și el 
are un puls al vieții impresionant. 
L-a dobindtt in anii puterii popu
lare.

Elvira IVAȘCU

V

CONFLICTUALE DIN AMERICA CENTRALĂ
Declarația Agenției române de pre

să — Agerpres. publicată ieri, a dat 
expresie profundei îngrijorări a opi
niei publice din România fată de re
centa hotărâre a administrației S.U.A. 
de a acorda un important sprijin fi
nanciar. de 100 milioane dolari, forțe
lor contrarevoluționare care Acționea
ză împotriva guvernului legitim din 
Nicaragua. Așa cum se arată pe bună 
dreptate in declarație, această mă
sură încalcă in mod grav principiile 
dreptului internațional, constituie un 
amestec fățiș în treburile interne ale 
unui stat independent și suveran, 
fiind de natură să agraveze și mai 
mult situația complexă și explozivă 
din America Centrală, să sporească 
încordarea și să ridice noi obstacole 
in calea eforturilor pentru edificarea 
in această regiune și pe plan mon
dial a unui climat de pace și cola
borare.-

Intr-adevăr, este o imixtiune fla
grantă. o practică profund con
trară oricăror norme de legalitate 
ca un stat să-și aroge dreptul de a 
finanța activități subversive pentru 
răsturnarea unui guvern liber ales, 
să înarmeze bande contrarevoluțio
nare, care să semene moarte și sufe
rințe în rândurile unei populații paș
nice. Cu deplină îndreptățire se ridi
că întrebarea unde s-ar ajunge dacă 
oricare stat căruia nu-i plac politica 
sau orientările altui stat ar recurge 
la finanțarea de grupări ostile pen
tru răsturnarea acestuia? Pot fi oare 
astfel de acțiuni considerate „norme 
de conviețuire" într-o lume unde 
există atîta încordare și s-au acumu
lat atitea primejdii, care impun cu 
stringență să se evite orice act de 
natură să ascută și mai mult lucru
rile ? Apare limpede că o asemenea 
măsură contravine nu numai intere
selor poporului nicaraguan, ca și ale 
celorlalte popoare din zonă, dar și 
intereselor generale ale păcii și în
țelegerii internaționale.

Iată de ce opinia publică din țara 
noastră dezaprobă ferm acest ames
tec direct in treburile interne aie 
unui stat suveran, membru al O.N.U., 
considerîndu-1 ca un act Îndreptat 
împotriva ordinii de drept interna
țional, împotriva drepturilor legitime 
la libertate, suveranitate și indepen
dență ale poporului nicaraguan, a 
dreptului său inalienabil și im
prescriptibil de a hotări de sine stă
tător asupra căilor dezvoltării econo
mice și sociale.

Aceasta a fost. în mod constant, 
poziția principială a României so
cialiste. „In numele poporului român 
și al Republicii Socialiste România — 
sublinia tovarășul. Nicolae Ceaușescu 
în telegrama din noiembrie 1985 
— reafirm solidaritatea cu lupta po
porului nicaraguan pentru apărarea 
și consolidarea independentei și su
veranității naționale. împotriva ori
cărei intervenții străine, pentru 
dreptul său inalienabil de a-si hotărî 
căile de dezvoltare economică și so
cială. fără nici un amestec din 
afară”.

Noua intervenție este cu atit mai 
blamabilă cu cit are loc la scurtă 
vreme după completarea și reactua
lizarea proiectului de Tratat de pace, 
securitate și cooperare în America 
Centrală ca urmare a eforturilor 
„Grupului de la Contadora" (din care 
fac parte Mexic. Columbia. Venezue
la și Panama) și ale „Grupului de spri
jin" (Pei-u. Uruguay. Brazilia. Argen
tina). Așa cum se știe, noul text al 
tratatului prevede, intre altele, inter
zicerea manevrelor internaționale cu 
participarea unor efective străine, 
desființarea bazelor și a altor obiec
tive militare din regiune, retragerea 
tuturor consilierilor militari străini, 
suspendarea oricărui ajutor pentru 
forțele neregulate ce acționează in 
zonă, interdicția de a sprijini acte de 
terorism, subversiune sau sabotaj 
împotriva altui stat. Tocmai de a- 
ceea, tratatul, in noua sa formă, a 
fost salutat de Nicaragua, ca și de 
alte state de pe continentul latino- 
american și din restul lumii, ca fiind

de natură să îngăduie reanimarea 
speranțelor intr-o soluție pașnică a 
situației din America Centrală. Or, 
decizia administrației S.U.A. vine să 
dea o puternică lovitură acestor spe
ranțe, să indepărteze perspectiva 
unei reglementări atit de dorite de 
popoarele din zonă.

Este o tristă realitate că, în ultimii 
trei ani, cel puțin 30 000 de oameni 
și-au pierdut viața în acțiunile arma
te din America Centrală, numai in 
Nicaragua fiind ucise in luptele cu 
grupările contrarevoluționare, spriji
nite și finanțate de S.U.A., peste 6 000 
de persoane. Fără îndoială, noile și 
importantele fonduri puse la dispozi
ția acestor grupări de către S.U.A. 
vor spori in și mai mare măsură 
pierderile de vieți omenești și distru
gerile suferite de poporul greu Încer
cat al Nicaraguăi. <

Este, de altfel, semnificativ că de
cizia administrației S.U.A. a suscitat 
vii proteste ale cercurilor politice si 
ale opiniei publice din țările conti
nentului latino-american, ca și din . 
numeroase alte țări ale Jumii. Mi
niștrii de externe ai „Grupului de la 
Contadora" au calificat această de- , 
cizie drept o „eroare istorică", ară- 
tînd că ea nu poate decît să dăuneze 
relațiilor interamericane. „Principiul 
neintervenției — a declarat în nu
mele grupului ministrul de externe 
mexican — trebuie să fie respectat de 
toți, iar în conflictul din America 
Centrală respectarea acestui princi
piu este esențială". Tot atit de sem
nificativă este și hotărârea Curții In
ternaționale de Justiție de la Haga, 
dată publicității chiar în aceste zile, 
de a condamna ca ilegal și contrar 
prevederilor Cartei O.N.U. sprijinul 
acordat de guvernul american forțe
lor antisandiniste și de a cere aces
tui guvern să pună capăt oricăror 
acte împotriva Republicii Nicaragua. 
Pe bună dreptate, Nicaragua a cerut 
convocarea Consiliului de Securitate 
al O.N.U. pentru a discuta situația 
creată în urma noului amestec, atit 
de grav, în treburile sale .interne.

Așa cum se știe, manifestindu-șî i 
constant solidaritatea și sprijinul , 
fată de cauza poporului nicaraguan, ; 
urmărind cu sentimente de caldă | 
simpatie eforturile șale pentru1 ere-.: 
area unei vieți noi. libere și prisepe- 
re. fără ingerințe din afară. România 
socialistă s-a pronunțat și se pro
nunță pentru soluționarea prin mij
loace politice, la masa tratativelor, a 
problemelor complexe din zonă. In 
acest spirit, dezaprobînd energic 
sprijinul acordat contrarevoluționa
rilor din Nicaragua, țara noastră con-'1 
sideră că S.U.A. trebuie să tină sea
ma de protestele opiniei publice in
ternaționale, ca și ale opiniei publice 
din propria țară, și să renunțe la 
acest sprijin. Este necesar să se în
țeleagă că unica modalitate de solu
ționare a problemelor din . regiuqț! 
nu este cea a forței, a imixtiunilor 
in treburile interne ale altor state, ci 
calea dialogului, a tratativelor : est*’ 
necesar să prevaleze spiritul co 
structiv, de negociere, care se cuvi. 
să călăuzească acțiunile tuturor st; 
telor. indiferent de mărime, în vie 
internațională.

Ceea ce se impune in situa 
creată este să se dea dovadă de 
tinere, să se acționeze in confort' 
late cu cerințele rațiunii, ale unei 
glementări pașnice, pe baza respi 
tării neabătute a normelor și prin- 
piilor legalității internaționale, 
ceasta .și numai aceasta este caii 
care trebuie să se meargă, coresp 
zător intereselor cauzei generale a 
păcii, destinderii și înțelegerii intre 
popoare. Numai astfel norii de furtu
nă ce s-au adunat de mai multă vre
me deasupra Americii Centrale se 
vor risipi și. poporului nicaraguan. 
celorlalte popoare din zonă Ii se vor 
deschide perspectiva unei dezvoltări 
pașnice, de sine stătătoare, a Înain
tării pe calea progresului economic ș-i 
social — ceea ce. desigur, s-ar 
răsfrânge pozitiv asupra întregului 
orizont politic internațional.

Vii proteste pe plan internațional
Hotărîrea S.U.A. de a acorda un substanțial sprijin financiar for

țelor contrarevoluționare antisandiniste este ferm condamnată în 
lume, in luările de poziție apreciindu-se că acest amestec in tre
burile interne ale Republicii Nicaragua constituie un act de încălcare 
flagrantă a normelor care stau la baza relațiilor dintre state.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — într-o 
declarație a agenției T.A.S.S. se ara
tă că decizia administrației S.U.A. 
constituie o încălcare flagrantă a 
dreptului international, a Cartei 
O.N.U. și a normelor de conduită 
civilizată a statelor. Documentul 
subliniază că aceasta constituie un 
nou pas, deosebit de periculos, în di
recția Încordării situației din America 
Centrală, de împiedicare a procesu
lui de normalizare a relațiilor din
tre țările din această zonă, de a- 
gravare a conflictelor dintre ele. 
Ajutorul este acordat forțelor contra
revoluționare antisandiniste tocmai 
cind în cadrul procesului inițiat de 
„Grupul de la Contadora" s-au ivit 
speranțele unor succese, datorate, în 
mare parte, și propunerilor construc
tive prezentate de Republica Nica
ragua — se arătă în declarație. 
Subliniind că acest ajutor va contri
bui la extinderea bazei materiale 
pentru izbucnirea unui nou > mare 
conflict în America Centrală, în care 
pot fi antrenate multe state, decla
rația arată că evoluția evenimente
lor va putea avea urmări dăunătoa
re nu nupiai asupra continentului 
latino-american, dar va înrăutăți și 
mai mult situația generală din lume 
și se va repercuta și asupra rela
țiilor sovieto-americane.

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres'. 
— Grupul țărilor nealiniate a dat pu
blicității la O.N.U. o declarație in 
care condamnă hotărirea privind 
acordarea de ajutor financiar de 
către S.U.A. forțelor antisandiniste.

Biroul de coordonare al grupului 
iși exprimă, în document, îngrijo
rarea profundă în legătură cu dete
riorarea situației din America Cen
trală, la originea căreia se află 
„noua și grava amenințare la adresa 
statului Nicaragua constituită de fur
nizarea de ajutor financiar forțelor 
mercenare".

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Liderul majorității democrate din 
Camera Reprezentanților .a Congre
sului S.U.A.. Thomas O’Neill, s-a 
opus cu vehemență aprobării pro
iectului de lege, avertizind că, ast
fel, Statele Unite ar putea fi impli

cate intr-un nou război, de natura 
celui din Vietnam. Suma aprobați, 
„care prefigurează multe alte mili
oane în viitor", va contribui, cu si
guranță, la dezastruoase pierderi de 
vieți omenești, a declarat el. După 
cum informează agențiile Reuter si 
A.F.P., liderul democrat a apreciat 
că „aceste ajutoare constituie -.iiț 
sprijin pentru o politică ilegală, br-j- 
tală. ineficace, care nu se bucuri 
de popularitate pe plan intern șal 
extern și care va spori implicări» 
S.U.A. într-un război pe care nul 
pot ciștiga".

PRAGA 1 (Agerpres). — Comiteil 
cehoslovac de solidaritate cu popq- 
rele din Asia. Africa și America I- 
tină a dat publicității o declaraje 
în care reliefează că hotărîrea Ș.Uk. 
de a acorda sprijin financiar lori
lor contrarevoluționare care luiă 
împotriva regimului legal din NiJ- 
ragua reprezintă o încălcare grfă i
a drepturilor fundamentale ale p- ,| 
poarelor — dreptul la autodeterți- « 
nare, de a-si alege in mod libera- ■' 
lea de dezvoltare. Hotărirea. ra
ționează declarația, citată de a<n- 
■tia C.T.K.. contribuie la o și lai 
mare agravare a încordării în Ete
rica Centrală si se înscrie ca o in
firmare a războiului nedeclaratm- 
potriva statului Nicaragua.

LIMA 1 (Agerpres). — Decizind- 
ministrației S.U.A. constituie V act 
ce contravine principiilor insa? in. 
Carta O.N.U. și a OrganizațieSta- 
telor Americane, tuturor notelor 
dreptului internațional, este inge
rință inadmisibilă în treburi! in
terne ale Republicii Nicaragu— _a 
subliniat ministrul peruan al lați- 
ilor externe.

STOCKHOLM 1 (Agerpre — 
Hotărirea S.U.A. de a aloca*! de 
milioane de dolari forțelor ntra- 
revoluționare antisandiniste 'hm 1- 
nează eforturile in vederea rizării 
păcii întreprinse de „GrupJe l» 
Contadora" și ingreuiază proul de 
democratizare din Nicarag — a 
arătat ministrul de externe Sue
diei. Sten Andersson, intr-âecla- 
rație făcută la Stockholm.
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