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In spiritul sarcinilor subliniate de secretarul general al partidului

„Va trebui să se accelereze procesul de producție și desfacere, să se scurteze ciclul 
producție-marfă-bani. Trebuie să facem în așa fel încît fiecare unitate să acționeze pentru 
folosirea mijloacelor de care dispune, a materiilor prime și altor produse, pentru a le in 
troduce în producție și a finisa cît mai rapid producția de bună calitate, pentru desface 
rea producției, pentru încasarea, în cel mai scurt timp, a prețurilor, a costurilor produse 
lor. Pe această bază, fiecare unitate să-și asigure finanțarea și mijloacele de reluare a pro 
cesului de producție”.

NICOLAE CEAUȘESCU

NICOLAE CEAUȘESCU

președintele Consiliului Uniunii Interparlamentare,

Cu fiecare an, de la aplicarea sa, noul mecanism de funcționare a economiei naționale s-a perfecționat continuu, adaptindu-se neîncetat, într-un proces legic, la cerințele pe care însăși realitatea economică le impune. Problema fundamentală a rămas aceeași : creșterea eficienței, a rentabilității și — pe această bază — a contribuției pe care fiecare unitate o aduce la progresul neîntrerupt al patriei. Intrarea intr-o nouă etapă, superioară, de dezvoltare economico-so- cială a țării impune — așa cum se subliniază in Hotărirea Plenarei Comitetului Central al partidului din 23—24 iunie 1986 — trecerea fermă la o dezvoltare economică de tip intensiv, accentuarea laturilor calitative in industrie și agricultură, in celelalte ramuri ale economiei naționale, mobilizarea mai puternică a resurselor existente, sporirea continuă a eficienței în toate domeniile de activitate.In acest sens, în ședința din 11 iulie a.c., Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a examinat Raportul cu privire la îmbunătățirea normelor și normativelor de stoc și de lichidare a stocurilor supranormative In anul 1986, precum și Raportul privind planul de finanțare a activității economico-sociale pe baza auto- conducerii și autogestiunii pe luna iulie 1986, stabilind măsuri concrete, de maximă importanță și termene precise de îndeplinire, astfel incit in cel mai scurt timp să se asigure lichidarea stocurilor supranormative, instaurarea unei discipline financiare desăvîrșite in administrarea și buna gospodărire . a avuției naționale, a proprietății socialiste.
Numai fondurile consu

mate dau măsura eficien
ței ? Este cunoscut faptul că raportul dintre efectul util și efortul depus pentru obținerea lui dau măsura eficienței unei anumite activități. în economie, efectul îl reprezintă producția obținută (exprimată în prețul de desfacere al acesteia), iar efortul este considerat cel mal

adesea a fi costul obținerii producției, adică fondurile consumate. Această relație însă — de maximă importanță, fără îndoială — nu acoperă în întregime efortul societății pentru obținerea unei anumite producții, care poate fi exprimat și prin intermediul fondurilor avansate, fixe și circulante. Este evident că societatea este interesată în obținerea producției stabilite utilizînd un volum cit mai mic de fonduri avansate, cu alte cuvinte valorificînd la maximum potențialul productiv pus la dispoziție.Aceeași exigență trebuie manifestată în utilizarea fondurilor fixe și a celor circulante. Sînt în general cunoscute implicațiile pe care folosirea incompletă a fondurilor fixe le au asupra eficienței activității, iar prevederile planului cincinal privind utilizarea lor intensivă sint deosebit de mobilizatoare : producția-marfă la 1 000 lei fonduri fixe, din activitatea de bază, la valoarea rămasă, urmează să crească în acest cincinal, în industria republicană, cu 36 la sută, într-un ritm mediu anual de 6,3 la sută.'Nu mai puțin importantă este utilizarea rațională a fondurilor circulante, gospodărirea lor cu maximă chibzuință fiind in strînsă corelație — insuficient cunoscută și apreciată de către unele cadre de conducere din unitățile economice — atit cu sporirea eficienței și a rentabilității " " ‘ progresul ansamblu.Pentru fie ele de ție neterminată sau de produse finite — au corespondentul financiar in fondurile circulante proprii, atrase și imprumutate. Partea cea mai flexibilă este, în mod firesc, creditul bancar, astfel încît orice imobilizare de mijloace materiale atrage în mod direct majorarea creditelor primite și, implicit, a dobînzilor suportate din costuri. In plus, stocurile majorează costurile și prin cheltuieli de depozitare, prin depreciere calitativă în timp etc., diminuînd astfel eficiența activității. Relația directă dintre stocuri și credite a fost insă in-

fiecărei unități, cit și cu accelerat al economici inÎntreprindere, stocurile — materii prime, de produc-

terpretată de unii conducători de unități ca „automată" și a fost utilizată cu dezinvoltură pentru constituirea de stocuri, fără a ține seama de faptul că semnificația economică a creșterii stocurilor este aceeași cu cea a încetinirii procesului de producție. Or, acest aspect trebuie să devină cit se poate de clar fiecărui conducător de unitate, fiecărui inginer, fiecărui specialist : accelerarea procesului de producere și desfacere, scurtarea ciclului producție-marfă- bani nu se limitează la îmbunătățirea proceselor tehnologice — timpul tehnologic se poate situa la un nivel minim, determinat obiectiv — un rol important pe această linie avîndu-I reducerea stocurilor, situarea lor la nivelul minim care asigură reluarea neîntreruptă a procesului de producție.La prima vedere ar putea părea surprinzător, dar, de pe urma valorificării incomplete a resurselor materiale, economia națională înregistrează pierderi care nu se rezumă doar la „umflarea" nejustificată a costurilor unităților componente. Producția care „asigură" umflarea stocurilor reprezintă produs social și venit național creat — printr-un consum de materii prime, energie, forță de muncă — fără utilizare efectivă. Este ca și cum societatea ar construi o uzină, ar pregăti forță de muncă, ar importa materii prime pentru a produce... stocuri. Ceea ce din. punctul de vedere al societății este echivalent cu a nu produce nimic ! Și. așa cum s-a aratat, nu trebuie pierdut din vedere faptul că, în primele luni ale acestui an, producția unor astfel de „uzine" se ridică la 20 miliarde lei 1Iată care sint consecințele — uneori ignorate — ale stocurilor supranormative ; iată de ce pierderea societății este mult mai mare 'decit cea rezultată din însumarea cheltuielilor neeconomicoase contabilizate, din această cauză, de unitățile economice. Iată de ce, insistînd asupra acestei probleme, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta, la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, că situația actuală este

inadmisibilă și trebuie s-o lichidăm în cel mai scurt timp. Organele financiare, economice, conducerile întreprinderilor trebuie să înțeleagă că societatea nu va putea să finanțeze proasta activitate, să finanțeze stocurile, să finanțeze pe cei care nu-și îndeplinesc obligațiile față de popor.
Ce acțiuni trebuie întreprin

se pentru lichidarea stocuri
lor ? Toate aceste fenomene se datorează unor .cauze diferite, unele deosebit de complexe, acumulate în timp, de aceea nici nu poate fi vorba de un panaceu, rezolvarea fiecărei probleme depinzînd de condițiile concrete care au determinat-o. Este cert că, în marea lor majoritate, stocurile sînt cauzate de împrejurări subiective, de nerespectarea sau eludarea prevederilor legii, de calcularea incorectă a normativelor, de deficiențe ale organizării și conducerii activității. Iată de ce, cele mai multe soluții posibile sînt subsumate schimbării radicale a mentalității, acțiunii hotărîte a factorilor de decizie din economie. Un rol important pe această linie trebuie să și-I asume specialiștii în probleme economice. Fiecare economist, la locul său de muncă — nu numai contabilul-șef ! — trebuie să acționeze pentru cunoașterea și înțelegerea adîncă a relației directe care există între reducerea stocurilor, accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante și creșterea eficienței activității întreprinderii, afirmîndu-șl rolul primordial pe care trebuie să-l joace în deciziile conducerii unității.Unele soluții practice, efective de reducere în viitor a stocurilor apar din simpla enunțare a cauzelor care le-au determinat. Spre exemplu, stocurile datorate calității necorespunzătoare a materiei prime pot să nu mai apară din „simpla” recepție calitativă, exigentă, care adesea este ignorată. Vom insista însă asupra

Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, miercuri, 16 iulie, pe preșfedintele Consiliului Interparlamentare, președintele Comisiei pentru afaceri externe a Bundestagului Republicii Federale Germania, care, la invitația Marii Adunări Naționale, efectuează o vizită în țara noastră.Oaspetele a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu salutări cordiale din partea cancelarului federal al Republicii Federale Germania, Helmut Kohl. Totodată, a exprimat satisfacția de a fi primit de șeful statului român și de a avea un schimb de păreri în probleme de interes comun. Președintele Consiliului Uniunii Interparlamentare a dat o înaltă apreciere activității desfășurate de România, de președintele ei pe plan internațional și, in acest context, a subliniat atenția deosebită pe care șeful statului român o acordă rolului parlamentelor, Uniunii Interparlamentare în promovarea politicii de destindere, dezarmare, înțelegere și pace.

tovarășul a primit, Hans Stercken, Uniunii
Președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesajul ce i-a fost adresat și a transmis cancelarului federal al Republicii Federale Germania un salut călduros și cele mai bune urări.în timpul convorbirii au fost relevate relațiile de colaborare multilaterală dintre România și R.F. Germania, menționîndu-se, totodată, largile posibilități existente pentru dezvoltarea acestor raporturi, pentru amplificarea cooperării economice și 

a schimburilor comerciale, precum și pentru extinderea conlucrării in domenii de vîrf ale științei și tehnologiei și în alte sfere de activitate.Au fost abordate, de asemenea, u- nele probleme ale vieții politice mondiale.In acest cadru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că în actuala situație internațională, care se menține complexă și gravă, se impune să se facă totul pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, pentru lichidarea

stărilor de încordare și conflict, soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state pe cale pașnică, prin tratative, pentru instaurarea , unui climat de pace, securitate, încredere și cooperare pe continentul european și in întreaga lume. In ce privește situația . economică mondială, a fost subliniată necesitatea adoptării unor măsuri menite să ducă la reglementarea globală a problemelor subdezvoltării, inclusiv a datoriilor externe extrem de mari ale țărilor în curs de dezvoltare, la așezarea pe baze noi, echitabile, a relațiilor economice internaționale.In cadrul întrevederii a fost reliefată importanța angajării mai active a parlamentelor și parlamentarilor, a Uniunii Interparlamentare în rezolvarea constructivă, în interesul tuturor popoarelor, a problemelor complexe ce confruntă omenirea.La primire a luat parte Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.A fost de față Hartmut Wolfgang Schulze-Boysen, ambasadorul R.F. Germania la București.
Tovarășul Andrei Lukanov,
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prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

Euqen RADULESCU
(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri după-amiază, pe tovarășul Andrei Lukanov, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist ședințe al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgariâ, care a efectuat o vizită in țara noastră.Cu acest prilej a fost transmis tovarășului ^Nicolae Ceaușescu un cald salut prietenesc și cordiale urări din partea tovarășului Todor Jivkov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a adresat, la rîndul său,

Bulgar, prim-vicepre-
tovarășului Todor Jivkov un călduros salut prietenesc, împreună cu cele mai bune urări.In cadrul întrevederii a fost relevat cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, subliniindu-se rolul hotăritor al întîlnirilor și convorbirilor la nivel înalt, de la București și Sofia, in dezvoltarea continuă a conlucrării multilaterale dintre România și Bulgaria. A fost exprimată dorința de a dezvolta și mai mult raporturile tradiționale româno-bulgare, apreciin- du-se că potențialul economic în creștere al celor două țări, vecine și prietene, creează premise favorabile pentru intensificarea colaborării dintre ele. In acest sens, s-a evidențiat necesitatea valorificării cît mai efi-

ciente a posibilităților existente pentru identificarea unor noi domenii și forme de colaborare, pentru extinderea cooperării și specializării in producție, sporirea și diversificarea schimburilor comerciale. A fost manifestată convingerea că promovarea largă, prin eforturi comune, a conlucrării dintre România și Bulgaria este în folosul ambelor țări și popoare, al progresului și prosperității lor, al cauzei generale a socialismului, colaborării și păcii în Balcani, în Europa și in lume.La primire a participat tovarășul loan Totu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului.A fost de față Todor Stoicev, ambasadorul R.P. Bulgaria la București.
)
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modernă, pentru progresulîncheiat pe toate suprafețele cultivate!
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MUREȘ : Suplimentar
— 165 milioane kWh 

energie electricăEpergeticienii de la întreprinderea „Electrocentrale" Mureș — unitate distinsă cu „Ordinul Muncji" clasa I în întrecerea socialistă pe anul 1985 — raportează un deosebit fapt de muncă : urmare a menținerii în funcțiune neîntreruptă a fiecărui agregat, modernizării instalațiilor tehnologice și realizării unor revizii și reparații de înaltă calitate, au produs 165 milioane kWh energie electrică în plus față de sarcinile de plan. Un succes cu atît mai demn de subliniat cu cît el a fost obținut în condițiile economisirii a 1 200 tone combustibil convențional și diminuării consumului propriu cu aproape 2 milioane kWh energie electrică. (Gheorghe Giurgiu).

STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI, in procente, pe județe, în seara zilei de 15 iulie. (La 16 iulie județul Buzău 
a raportat încheierea recoltării griului)

• Pînă in seara zilei de 15 iulie, secerișul 
griului a fost efectuat pe aproape 1,5 milioane 
hectare, ceea ce reprezintă 59 la sută din pre
vederi.
• In această săptămină decisivă pentru în

cheierea recoltării griului pe întreaga supra
față cultivată este nevoie ca pretutindeni să 
fie utilizate la maximum toate mijloacele me
canice in fiecare oră bună de lucru.
• Pentru evitarea oricăror pierderi, trans-

portul și livrarea producției la fondul de stat 
și de autoaprovizionare trebuie să se facă 
operativ, în același ritm cu recoltarea.
• Organizarea temeinică și desfășurarea in 

flux a întregii activități, de la seceriș la elibe
rarea de paie a terenului, sînt decisive pentru 
a asigura insămînțarea grabnică a celei de 
a doua culturi pe toate suprafețele plani
ficate.

Cu vreo doi ani în urmă, într-o zi de primăvară înecată în lumină și frumusețe, pe malul Șiretului, lingă un colos de beton proaspăt, lucind și el in soare de parcă era din aluminiu sau din argint, la barajul de la Răcăciuni, mai jos de Bacău, un constructor de hidrocentrale ne-a spus o vorbă memorabilă : „Viața noastră e simplă : o luăm de jos și cînd ajungem sus zicem gata, plecăm în altă parte și iar o luăm de jos...".Acest „simplu" înseamnă 10 și 12 și mai multe ore de muncă pe zi, atunci cînd e nevoie, la minus 20 sau la plus 40 de grade ; înseamnă crivăț și ploi lungi, ne- sfîrșite ; înseamnă o luptă corp la corp cu materia neînsuflețită — sau și cu cea însuflețită, iarna, Cind ies lupii ; înseamnă curaj, gin- dire, ingeniozitate, înseamnă devotament, abnegație ; înseamnă bucuria de a lăsa în urma ta un baraj și un lac, iar acolo, sub pămînt — „în subpămînt", cum spun petroliștii — mașini uriașe din a căror rotire curg în liniile de înaltă tensiune milioanele și miliardele de kilowați-oră ; în-

seamnă voința de a-ți sluji patria în chip exemplar. Și asta zi de zi, un an, un cincinal, o viață... Aceasta este viața „simplă" a constructorilor de hidrocentrale...Trecem pe lingă ciuni.pace ; urmăvocea

lui 1984 ; Răcăciuni, mai jos, cel despre care am vorbit mai înainte, racordat la sistemul energetic național în 1985 ; Berești-Sascut, cel pe care ne aflăm acum, in vara lui 1986.— Cei doi frați mai mari sînt la casele lor, acum se pregătește de nuntă și cel mic — zîmbește inginerul

ria Stăcescu, stagiari ; și mai erau trei oameni cu care fusesem împreună la Stinca și la Galbeni. Așa am început... în anul ăla am făcut colonia, fabrica de sortare, fabrica de betoane, atelierul automeca- nic, am făcut cantina și gospodăria-anexă, fiindcă așa e constructorul, e și

rului Constantin Baroi se aude, se ghicește doar ciripitul păsăretului. Lacul lung de 12 kilometri dă in clipa aceasta o parte din cele circa 115 milioane de kWh cu care este creditat în sistemul energetic național. Oamenii au plecat. Unde ? Simplu : au ajuns sus, au spus „gata" și au luat-o iar de jos, în aval, la Călimănești-Pu- fești, unde vor adăuga puterii instalate In centralele noastre 50 de Megawați.Au fost trei șantiere la început : Galbeni, chiar Ia confluența Bistriței cu Șiretul, terminat la începutul

loan Bârjoveanu, șeful șantierului. Biografie tipică : de loc din Roman, a terminat Facultatea de construcții la Iași și de la absolvire, din 1968, pînă in 1974, a făcut blocuri in orașul natal ; acum doisprezece ani s-a convertit la hidrocentrale ; s-a călit la Stinca- , Costești, după cinci ani a trecut ca șef de lot la Galbeni și din 1981 este la Berești-Sascut.— Am venit în prima zi cu un camion, în mai, și am pus o baracă la marginea satului. Eram patru ingineri — eu și nevastă-mea, Mariana, și Mihai și Vale-

agricultor. Oamenii — i-am tot rupt de ici, de colo, de la Galbeni, de la Răcăciuni, ne-au mai venit și de pe alte șantiere, am și calificat. Așa a fost începutul.— Greu ?— Ca peste tot. Fiecare baraj are istoria lui, peste tot sînt întimplări. Pentru noi cel mai greu e primăvara, in ’85 viiturile ne-au distrus într-o clipă un dig la care muncisem două luni, ne-au distrus niște utilaje. Primăvara e alertă continuă, zi și noapte. Și-i greu și iarna. Cad zăpezile și ne izolează, cade rețeaua electrică... Dar e bine

— vreau să spun că învingem greutățile, mergem mai departe și vin zile frumoase cind totul ne merge din plin și barajul se ridică și uiți prin ce-ai trecut și t<* bucuri. Așa-i1 la noi, la hidrocentrale....Un tinăr cu blue jeans și cu ochelari, inalt, cu părul ondulat, conduce autocamionul ca un profesionist. Numai că nu este șofer, ci inginer, adjunctul șefului de șantier ; il ch iarnă Ion Uiuță. Conduși de el, ajungem la barai. Urcăm pe coronament. O stîn- că imensă, cu șase deschideri, făurită de oamenii din preajma noastră. Are 13 metri înălțime. In dreapta noastră curge Șiretul, după ce a lăsat în urmă Galbeni și Răcăciuni, cărora le-a dat 77 de Megawați.— Aici va furniza 43.5— recapitulează inginerul Iliuță datele șantierului. S-au excavat 5 milioane de metri cubi ; s-au realizat
Georqe-Radu
CHIROV1C1 
Gheorqhe BALTA

(Continuare în pag. a V-a)
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SECERIȘUL GRIULUI
- încheiat pe toate suprafețele cultivate!

VRANCEA: Acțiuni de întrajutorare

Aproape jumătate din combinerilor care lucrează rativele agricole de producție din cadrul consiliului agroindustrial Sihlea au fost premiali pentru rezultatele dobîndite la seceriș. De altfel, lista premiaților a rămas deschisă, cu toate că frontul de lucru s-a re- strins prin finalizarea secerișului în cooperativele Bordești. Tîmbo.ești, Dumbrăveni și Slobozia Bradului. Combinele insă s-au și deplasat in celelalte unități din consiliul amintit, pentru ca și aici griul să fie recoltat cit mai grabnic. în ultimele zile, pe fiecare combină s-a înregistrat un spor la seceriș față de norma zilnică planificată de 2—4 hectare, printre cei mai buni situîn- du-se Gheorghe Moise, Ion Lupu, Dan Zaharia, Mihai Bratosin, Gheorghe Tatu și alții.— N-am avut numai zile însorite. De fiecare dată însă am găsit și soluțiile pentru ca ritmul recoltării să nu slăbească — ne spunea inginerul Ion Tăicuțu. directorul S.M.Â. Sihlea. Specialiștii ne-au semnalat in permanență situația solelor cu condiții bune de lucru și noi, în mod operativ, ne-am concentrat acolo forțele, combinele lucrind zi-lumină, cu foarte scurte' întreruperi pentru efectuarea reglajelor. Pentru reviziile curente și rezolvarea problemelor legate de asigurarea bunei funcționări a combinelor, am folosit și folosim și acum, cind se acționează pentru încheierea recoltării griului in cooperativele Sihlea și Bogza, orele tîrzii ale serii, cînd facem, totodată, și situația .necesarului de carburanți și alte materiale pentru ziua următoare.în alt consiliu agroindustrial, la Nănești, respectiv la cooperativa agricolă Suraia. ne-a reținut atenția frecvența destul de ridicată a curse- I lor efectuate de mijloacele de transport spre baza de recepție.— Se transportă în acest ritm deoarece combinele sînt concentrate in f ferma 4. unde au mai rămas de re- f coltat aproape 90 hectare ; in cele-

numărul în coope- lalte ferme, lucrarea a fost terminată — ne-a precizat inginerul Toa- der Bădilă, președintele cooperativei. Pe aceste suprafețe, unde talia griului este mică, mecanizatorii recoltează cu masa combinei., cit mai jos pentru a nu fămine nici un spic pe miriște.Cu mult spor s-a lucrat în ultimele zile în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Sihlea. Nă- nești și Panciu, care se inscriu cu realizări peste media județului (marți seara, din cele 47 934 hectare cultivate cu grîu, mai bine de 80 la sută erau recoltate). O creștere a ritmului de lucru a fost înregistrată și in consiliile agroindustriale Tătăranu. Cimpeneanca, Adjud, Cio- răști, unde pină la data amintită griul a fost strins pe mai bine de jumătate din suprafețele cultivate.— Stadiul de coacere a griului pe suprafețele nerecoltate încă nu ne îngăduie să pierdem nici o oră bună de lucru, ne spunea inginerul Constantin Dinu, directorul Trustului pentru mecanizarea agriculturii al județului Vrancea. La ultima analiză efectuată de comandamentul județean pentru coordonarea lucrărilor din agricultură, au fost stabilite măsuri care să ducă la încheierea grab- nică a aceasta, trecut strictețe, in toate unitățile, a gim.ului de muncă zi-lumină.mai multă operativitate recurgem Ta mișcarea combinelor in cadrul unităților aceluiași consiliu agroindustrial și, atunci cind e necesar, de la un consiliu la altul. Totodată, ținînd cont de vitezele superioare de lucru atinse, am luat măsuri de suplimentare a efectivelor de mecanici pentru echipele . de asistență tehnică și intervenții. sporind in același timp și volumul pieselor dc schimb mai des solicitate.

rea tehnică de care dispune județul. Dovada : pină in seara zilei de marți, recolta a fost strînsă de pe primele 8 782 hectare — 14 la sută din suprafața cultivată.Din cite am constatat la fața locului, în numeroase unități realizările sint peste media județului. între altele, este cazul unităților din consiliul a- groindustrial Sărmașu, unde, deși griul ocupă una din cele mai mari suprafețe din județ (3 790 hectare, amplasate mai mult pe terenuri situate în pantă), suprafața recoltată a ajuns la mai bine de 1 000 hectare. Explicația ? „încă din start — ne preciza Simion Suciu, președintele consiliului agroindustrial — am stabilit ca, pentru .a realiza una din cele mai scurte cămpanii, fiecare cadru de conducere din unități, inclusiv primarii și alți lucrători populare să fie sarcini precise pe astfel ca se-

recoltării griului, noi, mecanizatorii, imediat la aplicareaPentru am cu re- Cu

Dan DRAGULESCUcorespondentul „Scînteii“
mureș: Viteza de lucru a sporit,

la nivelul cerutIn județul Mureș, secerișul griului se desfășoară în condițiile in care ploile, căzute la scurte intervale, stînjenesc activitatea combinelor. A- ceasta, cit și faptul că, datorită variațiilor climatice, coacerea lanurilor nu este peste tot uniformă au făcut să se înregistreze, la început, un ritm mai intens in zona sudică a județului, unde combinele au intrat in lanurile cu soiurile timpurii. Ultimele zile fiind însorite, secerișul griului s-a extins și in consiliile agroindus

triale Morăreni, Reghin și Sovata, situate în nordul județului. Fâcînd aceste sublinieri, reținem și următorul aspect : funcționarea bună a combinelor, cit și faptul că specialiștii din ; unități și cei ai direcției agricole urmăresc oră de oră starea de coacere și de umiditate a lanurilor — dirijind operativ combinele acolo unde se poate lucra — au făcut ca și in aceste condiții, mai puțin prielnice, secerișul să avanseze intr-un ritm apropiat de dota-

clusiv | ' "de la consiliile repartizați cu formații de lucru, cerișul, transportul și lucrările de pregătire a patului germinativ să decurgă «ca la carte-»". Această organizare, cit și faptul că S.M.A. Sărmașu a stabilit, în medie, cîte doi- trei mecanici de întreținere pe fiecare comună din raza de activitate, a făcut, bunăoară, ca și în ziua de luni — cu condiții mai puțin prielnice— cele 83 combine să adune recolta printre ploi de pe 301 hectare. O altă subliniere : în cadrul consiliului agroindustrial Sărmașu există unități unde pregătirea și organizarea ireproșabilă a campaniei de recoltare se regăsesc în depășirea vitezelor de lucru stabilite. Bunăoară, la C.A.P. Șăulia de Cîm-

pie, cu terenuri situate în zona co- linară a județului, ne proprii și alte sprijin din unități încă nu a început de griu în nici trei zile de lucru de pe mai bine de 150 hectare din cele 440 hectare cultivate. Ceea ce revine în medie aproape patru hectare de combină. „Ne grăbim, dar nu oricum — ne spune Alexandru Bărbat, inginerul-șef al cooperativei agricole. Recolta fiind bună, pe unele parcele ea atingînd și peste 6 000 kg griu la hectar, urmărim ca fiecare bob să ajungă imediat în bazele de recepție". Intr-adevăr, aici, cele 17 mijloace de transport duc, la un singur drum, peste 75 tone de grîu în bazele de recepție de la Sărmășel. Așa se procedează și în cooperativele agricole Sărmașu, Răzoare, Balda și altele. în celelalte unități, unde grîul recoltat nu are încă umiditatea necesară, au fost amenajate platforme de solarizare.Se muncește intens la seceriș și in unitățile agricole din consiliile agroindustriale Zau de Cîm- pie, Luduș, Iernut, Band, Tîrgu Mureș și altele, cu suprafețe mari de grîu, unde, cu fiecare’ zi, vitezele de lucru se_ apropie de cele planificate, aria de crescut, biiie să

cele nouă combi- trei venite în în care secerișul au strîns recolta

Avind insă în vedere că extindere a secerișului a- specialiștii din unități tre- vegheze ca, prin verificarea lanurilor și dirijarea combinelor, nici o oră să nu fie irosită. operativă a bună de lucru
GIURGIUGheorqhecorespondentul „Scînteii

călărași. Mai multă
transportul și depozitarea producțieiIn județul Călărași, ca, de altfel, in toate județele din sudul țării, campania recoltării griului a avut anul acesta o caracteristică aparte, deoarece în ■ ultimele trei săptămîni a plouat cu intermitență, fiind foarte puține zilele in care s-a putut secera zi-lumină. O asemenea situație a solicitat măsuri ferme și operative care au fost luate din „mers", în funcție de condițiile din fiecare unitate agricolă, din fiecare lan de griu. Folosindu-se fiecare oră bună de lucru, s»a reușit ca pină in seara zilei de 16 iulie să se recolteze aproape 85 la sută din cele peste 101 000 'hectare cultivate cu. grîu. Avind in vedere dotarea tehnică ă agriculturii județului Călărași, hărnicia oamenilor, precum și experiența dobîndită în această campanie a tre ploi", producția hectare care mai poate și trebuie să zi — două, cu atit pe măsură ce timpul trece, apar tot mai evident cei mai mari concurenți ai griului nesecerat la timp : imbu- lanurilor.

„secerișului din- de pe cele 15 000 sînt de recoltat fie strînsă intr-o mai mult cu cit,
ruienarea și scuturarea ceea ce duce la risipă.

%
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Secerișul griului la C.A.P. Mureșeni, județul

Vedere parțială a șantierului naval Constanța Foto : S. Cristian
„Dosarul" resurselor energetice refolosibile (V)

Rezultate bune care îndeamnă

Iată de ce comandamentul județean al agriculturii, analizind cu operativitate situația din teren, a stabilit redistribuirea combinelor in unitățile rămase in urmă. în acest scop, se afla la Consiliul agroindustrial Borcea și tovarășul inginer Constantin Șandru, directorul Trustului pentru mecanizarea agriculturii Călărași, care ne face citeva precizări : „Intr-adevăr, acum hotăritoare este organizarea perfectă a redistribuirii combinelor. După cum ați văzut și aici, la C.A.P. Borcea, au sosit zece combine de la I.A.S. Borcea, unde s-a incheiat recoltarea. în această dimineață au sosit și la I.A.S. Grădiștea 40 de combine de la I.A.S. Pietroiu. Deplasarea utilajelor se face noaptea pentru a se ciștiga timp și, pe cit posibil, pe distanțe cit mai mici, adică intre unități vecine. Numai in noaptea trecută au fost redistribuite 30 de, combine de la consiliul agroindustriaf Fundulea la Fundeni, 40 de la Jegălia la Perișoru, 30 de la Cuza Vodă la Dragoș Vodă". Sprijinul s-a făcut simțit. In aceeași zi, cele 100 de combine strinseseră producția de pe mai bine de 600 de hectare.în județul Călărași se ridică problema transportului griului Ia bazele de recepție, mai exact a sincronizării mijloacelor de transport cu redistribuirea combinelor, in așa fel incit producția realizată intr-o zi să fie adusă in aceeași zi la bazele de recepție. Va trebui, de asemenea, acordată o atenție maximă transportării întregii cantități de griu care se mai află încă pe unele platforme dc so- larizare. in mod deosebit in unitățile întreprinderilor agricole de stat. Este, de asemenea, necesar ca in aceste zile să se acorde maximă atenție lopătării griului, alit pe platformele de solarizare. cit și la bazele de recepție, deoaTece ploile cad uneori din oră in oră și griul trebuie uscat. Luindu-se măsurile cele mai potrivite. acționmd cu exigență, lucrătorii ogoarelor călărâșene sînt hotăriți ca in timpul cel mai scurt să încheie atit recoltarea griului, cit și transportarea lui in totalitate la magazii și solarii. \
Mihail DUMITRESCUcorespondentul „Scînteii"Foto : Iosif Trif

la realizări și maiIn procesul asigurării bazei tehnico-materiale și energetice a ramurilor economiei naționale, în deplină concordanță cu necesitățile impuse de realizarea integrală a sarcinilor de plan, o deosebită importanță prezintă — prin efectele pozitive pe care le generează — amplificarea preocupărilor de recuperare și utilizare a resurselor refolosibile de materii prime, materiale și energie. Acest imperativ presupune, și impune in același timp, adoptarea de măsuri și acțiuni hotăritoare atît pentru depistarea și dimensionarea acestora, cît și pentru valorificarea lor integrală, prin intermediul celor mai adecvate și eficiente procedee. Astăzi prezentăm în suita articolelor publicate de ziarul nostru pe tema utilizării resurselor energetice refolosibile preocupări doar a. de la Combinatul siderurgic Hune-Această unitate a industriei metalurgice se situează printre marii consumatori de energie. Procesele tehnologice se desfășoară Ia temperaturi înalte, fapt ce determină utilizarea unor cantități importante de combustibil, energie electrică, alte fluide și agenți energetici. Cum sînt gospodărite aceste importante resurse ? Care este evoluția consumurilor specifice ? Cum se situează ele față de normele planificate și în ce măsură sînt influențate de valorificarea resurselor energetice refolosibile ? Iată un prim punct de vedere :— Nu-mi amintesc să fi fost la combinatul nostru, care este una din unitățile importante ale economiei naționale, un director din Ministerul Aprovizionării sau Comitetul de Stat al Planificării pentru a discuta despre normele de consum energetice, menționează ing. Sabin Faur, directorul general al Centralei industriale siderurgice Hunedoara. Și trebuie să o spun foarte deschis că aceste norme se stabilesc în cea mai mare parte pe baze statistice, și nu așa cum este firesc, pe criterii științifice, conforme cu condițiile specifice existente la fiecare echipament sau instalație. Poate așa se și explică diferența nejustificată a normelor planificate pentru echipamente similare de la un combinat sau altul. Este o problemă de fond pe care doresc să o subliniez in primul rînd, întrucît ea conduce, la nivelul acestor organe de sinteză, la adoptarea unor soluții care impietează buna desfășurare a activității de producție. Concret este vorba de necorelarea cantităților de energie electrică și combustibil necesare conform normelor — bune sau rele — cu cotele alocate. Indiferent de motivele care au determinat această situație nefirească, un lucru este cert că noi sintem analizați cu toată exigența, așa cum este și firesc, pentru fiecare tonă de otel nerealizată, dar pentru care nu întotdeauna avem asigurate condițiile tehnico-materiale necesare. Or, de pildă, oțelul electric nu poate fi realizat fără materiile prime cuprinse

în rețetele de fabricație, fără energia electrică necesară. Greutățile intîm- pinate în alimentarea cu energie au influențat în mare parte la cuptoarele electrice diminuarea consumurilor specifice. Iată de ce, în anii din urmă un loc prioritar l-a ocupat găsirea și aplicarea unor noi soluții pentru creșterea gradului de valorificare a resurselor energetice refolosibile.— Care este nivelul consumurilor energetice înregistrate în prezent ?— Pe parcursul anilor am reușit, printr-un complex de măsuri tehnico- organizatorice, să reducem consumurile energetice. Astfel, dacă comparăm valorile înregistrate în prezent cu cele de acum 10 ani putem constata că ele sînt diminuate substanțial: la tona de oțel Martin cu circa 50 kg combustibil convențional, la tona de
Ancheta „Scînteii" 

la Combinatul siderurgic 
Hunedoara

în ansamblul preocupărilor organelor și organizațiilor de partid din municipiul Brăila, menite să contribuie la ridicarea conștiinței socialiste, la dezvoltarea spiritului revoluționar al comuniștilor și, ca atare, la afirmarea lor tot mai puternică in viața colectivelor de oameni ai muncii, un loc distinct îl ocupă discuțiile individuale ale birourilor organizațiilor de bază cu membrii de partid. Experiența acumulată in acest domeniu ne-a demonstrat că buna pregătire. organizare și desfășurare a discuțiilor individuale contribuie intr-o mare măsură la îmbunătățirea de ansamblu a activității profesionale și politice, a comportamentului, fiecărui comunist, la ridicarea nivelului întregii activități a organizațiilor de partid pentru îndeplinirea exemplară a hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului, a o- rientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu.Bineînțeles, toate problemele muncii și vieții comuniștilor sint impor- s tante și fac obiectul discuțiilor individuale ale birourilor organizațiilor de bază cu membrii de partid. Dar comitetul municipal de partid a îndrumat birourile organizațiilor de bază să acorde o atenție principală acelor probleme care se referă la calitatea muncii fiecărui comunist, la participarea acestora la rezolvarea operativă și eficientă a tuturor problemelor de care depind bunul mers al activității productive, realizarea integrală, la toți indicatorii, a planului pe anul 1986. In acest sens,, pe baza măsurilor stabilite, încă de la începutul anului au fost întocmite și urmărite cu rigurozitate programele de organizare și desfășurare a discuțiilor individuale, astfel ca, in mod eșalonat, in fiecare săptămînă, acestea să se poarte cu 4—5. comuniști, evitindu-se atit amînarea lor spre sfirșitul anului, cit și posibilitatea manifestării unei anumite superficialități in desfășurarea lor, asigu- rindu-se, practic, un dialog cit mai fructuos in folosul organizației de partid, al fiecărui comunist. Birourile organizațiilor de bază conserp- nează cu mai multă atenție — și din rațiuni de la sine înțelese — în pro- cesele-verbale ale ședințelor respective aprecierile asupra celui cu care se discută, propunerile pe care membrii de partid le fac cu acest prilej, sarcinile pe care aceștia le primesc pentru activitatea viitoare. în multe organizații de bază — bunăoară cele de la întreprinderea de utilaj greu

„Progresul", întreprinderea „Laminorul", Combinatul de prelucrare a lemnului și altele — discuțiile individuale cu comuniștii au avut de cîștigat prin invitarea la acest dialog a șefului formației de lucru in care-și desfășoară activitatea membrul de partid, a organizatorului grupei sindicale și prin participarea obligatorie a unui membru al comitetului de partid ierarhic superior. Totodată, noi am cerut birourilor organizațiilor de bază ca, pregătlndu-se pentru aceste discuții, să cunoască îndeaproape activitatea și. viața fiecărui membru de partid, să' aibă in

terea productivității muncii și îmbunătățirea calității produselor, pentru realizarea exemplară a producției destinate exportului, pentru reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, energie electrică și combustibili, in care participă la acțiunea de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, in cațe ei se preocupă de ridicarea nivelului propriei lor pregătiri tehnico-prbfesionale. în același timp, o atenție deosebită o acordăm irodului în care comuniștii cunosc si aplică hotărîrile de partid și de stat, indicațiile secretarului general al

rui comunist, a organizației de bază in ansamblu.Un loc deosebit in cadrul discuțiilor individuale cu membrii de partid l-au ocupat și-l ocupă in mai toate unitățile economice — printre care a- mintesc Șantierul naval. Fabrica de confecții. Trustul de antrepriză generală de construcții industriale, Combinatul de fibre, celuloză și hir- tie — modul in care-și îndeplinesc îndatoririle cadrele cu funcții de răspundere. Cu deosebire urmărim ca acestui aspect să î se acorde intrea'ga atenție, intrucit, pină-nu de mult, in unele organizații
Discuțiilor individuale -
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un caracter concret, eficient
vedere progresele sau regresele înregistrate de la ultima discuție, astfel ca dialogul să prilejuiască examinarea multilaterală a activității desfășurate și să ofere fiecărui comunist posibilitatea de a reflecta profund, in spirit critic și autocritic, la conținutul și eficiența muncii sale, de a face propuneri menite să ducă la lichidarea neajunsurilor ce se mai manifestă în munca sa și a colectivului în rîndurile căruia lucrează, la perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organizației de bază din care face parte.In această perioadă, discuțiile individuale se află în plină desfășurare în toate organizațiile de bază din întreprinderile șl un-itățile economice ale municipiului. Cum este și firesc, ele abordează cu prioritate modul in care muncesc comuniștii, in care se afirmă pe tărimul producției materiale pentru Înfăptuirea sarcinilor ce le revin pe baza hotăririlor adoptate de recenta plenară a C.C. al P.C.R., a indicațiilor și orientărilor cuprinse in magistrala cuvintare rostită cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Mal presus de orice, se are in vedere modul în care își îndeplinesc comuniștii sarcinile de plan, în care acționează, pentru creș-

partidului privitoare la problemele esențiale ale îndeplinirii sarcinilor economice din acest an.Experiența ne-a demonstrat, de asemenea, că o mare importanță in creșterea răspunderii in muncă a comuniștilor are moduj in care birourile organizațiilor de bază iau in considerare propunerile pe care le formulează cu acest prilej membrii de partid. Numai in cadrul discuțiilor care au avut loc în primul semestru al acestui an comuniștii din organizațiile de bază ale municipiului nostru au făcut peste 1 800 de propuneri vizînd ridicarea calității și eficienței activității economice, perfecționarea vieții interne de partid, intensificarea activității politico-ideologice. De aceea, am îndrumat birourile organizațiilor de bază să rețină cu grijă și, ulterior,'să examineze cu maximă receptivitate aceste propuneri, cerîn- du-le să acționeze prompt, energic pentru aplicarea lor grabnică în viață, acolo unde este cazul, sau să le pună în dezbaterea adunărilor generale de partid, care vor examina concluziile desprinse pe baza discuțiilor individuale și măsurile ce. se impun pentru îmbunătățirea muncii fiecă-

de bază tocmai discuțiile individuale cu comuniștii care îndeplinesc funcții de răspundere au fost organizate superficial sau chiar aminate, din considerentul 'că activitatea lor este și așa foarte încărcată ; dacă, eventual, asemenea discuții aveau totuși loc, acestor cadre nu li se făcea de obicei nici o recomandare și nu li se încredința nici o sarcină concretă. De altfel. în acest context socotesc necesar să precizez că birourilor organizațiilor de bază li s-a cerut să aibă în vedere ca discuțiile individuale să constituie un prilej deosebit de a veghea la repartizarea judicioasă a sarcinilor incredințate fiecărui comunist, in raport cu nivelul pregătirii sale profesionale, politice și experiența dobindită, spre a se evita astfel fie supraîncărcarea unora, fie tendința de a omite stabilirea unor sarcini de partid comuniștilor cu funcții de răspundere in procesul de producție și in conducerea unității.Desigur, rezultatele obținute de comuniști în îndeplinirea sarcinilor de producție, faptul că numeroase colective muncitorești și-au realizat și depășit sarcinile de plan pe primul semestru al anului — pe ansamblul industriei municipiului, pla-

nul la producția-marfă a fost reali» zat in proporție de 103,2 la sută, iar sarcina de creștere a productivității muncii in proporție de 102,9 la sută — ilustrează convingător sporirea răspunderii comuniștilor ca rezultat al unei mai temeinice organizări și desfășurări și a discuțiilor individuale. în același timp, analizind in spirit critic și autocritic modul in care se desfășoară aceste discuții, comitetul municipal de partid consideră că nu toate organizațiile de bază au înțeles înalta răspundere ce le revine față de conținutul și necesitatea creșterii eficienței lor. Așa se explică faptul că, deși in anumite unități sint comuniști care nu-și realizează integral sarcinile de producție, execută uneori produse de calitate necorespunzătoare, totuși discuțiile individuale nu au determinat o modificare a comportamentului acestora. Concluziile pe care secretariatul comitetului municipal de partid le-a desprins din analiza . desfășurării discuțiilor individuale în prima parte a anului demonstrează necesitatea ca membrii secretariatului, toți membrii comitetului, instructorii comitetului municipal de partid, întregul său aparat să acorde un mai substanțial sprijin și ajutor organizațiilor de bază in buna desfășurare, in asigurarea unui caracter concret și mai eficient discuțiilor individuale. Vom acționa in așa fel îneît birourile organizațiilor de bază să fie mai mult ajutate in întărirea spiritului de exigentă, de combativitate în desfășurarea acestor discuții, pentru evitarea oricăror manifestări de superficialitate și asigurarea unei pregătiri mai judicioase a viitoarelor aduhări generale ale organizațiilor de bază care vor dezbate concluziile desprinse pe marginea a- cestor discuții. Au fost stabilite noi măsuri care să asigure ca. în continuare, discuțiile individuale să se constituie într-un dialog fructuos, , aprofundat și eficient, cu multiple valențe educative, menit să determine creșterea răspunderii fiecărui membru de partid față de îndeplinirea exemplară a sarcinilor care ne revin in acest prim an al cincinalului 1986—1990, a hotăririlor adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului, a orientărilor și indicațiilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R.
Nicolae SPÎNUprim-secretar al Comitetului municipal Brăila al P.C.R.

oțel electric cu circa 80—90 kWh. Și aceasta în condițiile în care realizăm mărci superioare de oțel, unde procesele tehnologice sînt mai pretențioase. Reducerea consumurilor a fost realizată prin îmbunătățiri ale proceselor de producție, respectarea strictă a tehnologiilor, dar mai ales prin valorificarea resurselor energetice refolosibile, care în cadrul combinatului au un important potențial.împreună cu ing. Solomon Moacă, șeful serviciului energetic, inventariem principalele resurse energetice refolosibile. Ponderea o deține gazul de furnal, resursă care, valorificată la nivelul acestui an, conduce la o economie de aproape o jumătate de milion tone combustibil convențional. El rezultă de la cele cinci furnale, se epurează și se introduce în magistralele din cadrul combinatului. Cea mai mare parte se utilizează la bateriile de cocsificare sau la laminoare, in cuptoarele de încălzit oțel. Centralele termice sînt consumatori-tampon pentru gazul de furnal. O altă resursă cu potențial energetic ridicat este gazul de cocs, care se valorifică în amestec cu gazul de furnal sau gazul metan la bateriile de cocsificare, la oțelăria Siemens-Martin nr. 2, la cuptoarele de tratament termic de la laminorul de 800 mm, la turnătorie etc. Alte resurse, ca valoare mult mai redusă. comparativ cu primele două sint: energia termică a gazelor arse sau a aburului rezultat din procesele tehnologice și căldura lingourilor de la oțelării. Au fost realizate numeroase instalații de recuperare, cu ajutorul cărora în anul trecut au fost valorificate resurse în valoare de peste un milion tone combustibil convențional.Sistematic, problemele energetice se analizează de către consiliul oamenilor muncii, sint dezbătute in organizațiile de partid, în secțiile de producție. Există întronat un înalt spirit de exigență pentru gospodărirea cu maximă eficiență a energiei electrice și combustibilului. Pretutindeni se acționează cu responsabilitate în scopul ’ utilizării judicioase a resurselor energetice. Pe un afiș din curtea combinatului citim :

„Muncitori, maiștri, ingineri ! Dacă s-ar depăși planul de recuperare a resurselor energetice refolosibile cu 2 la sută în anul 1986 s-ar economisi peste 1,4 milioane metri cubi de gaz metan, suficient pentru funcționarea laminorului bluming 1 300 timp de 4 zile ; funcționarea laminorului de 600 mm timp de 10 zile ; laminorul de 800 mm timp de 17 zile. Utilizați cu randament maxim combustibilii, etanșați conductele de gaze arse dintre cuptoarele tehnologice și instalațiile de recuperare, aplicați cu fermitate toate măsurile din bilanțurile energetice la locurile de muncă !“în primul semestru s-a reușit să se economisească peste 6 000 tone combustibil convențional.In urmă cu aproape 3—4 ani, din procesele de producție rezultau o serie de resurse energetice neutilizate. Conducerea combinatului, avînd în vedere necesitatea reducerii consumurilor specifice, a dispus ca fiecare secție să-și asigure necesarul de căldură prin instalații de recuperare pe care trebuiau să le _peali- zeze cu forțe proprii, pe baza unor soluții adecvate proceselor tehnologice. La început se auzea spunîn- du-se : „Nu știu cum să realizez instalațiile. Mie să mi se dea proiecte". Insă proiectele nu au venit. Și era normal să se îjitîmple așa. Fiecare dintre specialiștii secțiilor' își cunoștea cel mai bine echipamentele. Acum.mutyi dintre ei își fac un titlu de mindrie cu soluțiile găsite și aplicate. La fabrica de oxigen se recuperează căldura din aerul comprimat, produeîndu-se apă caldă care în perioada de iarnă acoperă necesarul acestui sector, iar vara este introdusă în circuitul de termoficare a orașului pentru asigurarea apei calde menajere. Soluții originale ău fost realizate la fabrica de dolomită Zlaști, la cocserie, la laminorul de 650 mm și la atelierul forjă. Prin aplicarea lor, care, așa cum afirmau realizatorii lor, nu sînt deosebit de complicate, se obține o economie anuală de circa 10 000 tone combustibil convențional.Cu toate aceste rezultate meritorii pe ansamblul Combinatului siderurgic. Hunedoara, așa cum de altfel se poate observa și din tabelul prezentat mai jos, rămin incă importante resurse nevalorificate. Pentru unele dintre ele există proiecte de recuperare, in prezent aflîndu-se in construcție instalațiile de valorificare a unor resurse energetice. însă lucrările, de investiții in unele cazuri se desfășoară anevoios. Sînt rămase in urmă stadiile fizice la instalația de răcire prin vaporizare de la oțelăria Siemens-Martin II, prin care se estimează să se obțină o recuperare de resurse echivalentă cu 30 000 t.c.c. pe an. Modernizarea ca- zanelor nr. 5 și 7 de tip CR-120 este aminată datorită nepredării la termen de către Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru echipamente energetice a documentației necesare. Totodată, pentru o serie de resurse — căldura din zgura de furnale, a laminatelor de pe paturile de răcire ș.a. — nu există incă materializate soluții de recuperare.Un lucru este cert : ritmul de creștere a gradului de valorificare a resurselor energetice refolosibile este nesatisfăcător. în patru ani, volumul resurselor re’cuperate a crescut cu aproape 80 000 t.c.c., mult prea puțin dacă ținem seama că rămin incă nevalorificate circa 700 000 tone combustibil «convențional. Este necesar să se depună eforturi susținute pentru ca o parte cît mai importantă din resursele energetice refolosibile să fie introdusă cît mai curînd în circuitul productiv. Este in interesul economiei naționale, al nostru, al tuturor.
Ion LAZAR

„CONTUL” RESURSELOR ENERGETICE REFOLOSIBILE 
întocmit pe baza anchetelor „Scînteii"- in tone combustibil convențional -Totalul Echivalente Totalulresurselor cu consumul resurselorenergetice de energie energeticerefolosibile al unității recuperatedepistate pe timp de :Unitatea 1982 1986 1982 1986 1982 1986

1. Combinatul 
metalurgic 
Tulcea 75 000 109 300 75 zile 69 zile 16 000

2. întreprin
derea 
de alumină 
Tulcea 86 000 86 000 130 zile 96 zile 11 510 16 600

3. Combinatul 
metalurgic 
Cimpia 
Turzii 45 557 36132 54 zile 37 zile 12 796 24 891

4. Combinatul 
chimic 
Tirnăveni 68 623 71 400 80 zile 59 zile 40 800 49 000

5. Combinatul 
siderurgic 
Hune
doara----------/-----------

1 824 840 1 715 348 290 zile 270 zile 933 208 1 010 100
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„Epoca Nicolae Ceaușescu44 - o epocă de mărețe înfăptuiri socialiste

PENTRU PROGRESUL MUL TILA TERAL AL PA TRIEI
(în miliarde lei)

NICOLAE CEAUȘESCU

VOLUMULUI INVESTIȚIILOR

INVESTIȚII PENTRU 0 ECONOMIE MODERNA,

Temeliile trainice ale economiei naționale Vocația construcției
stemele ju- 
Fiecare, darcinalul 1976—1980 și au fost de PESTE 2,5 

ORI MAI MARI decît cele înfăptuite în 
perioada 1951-1965.

O La sfîrșitul anului trecut, suprafața to
tală amenajată pentru irigații a ajuns la 
2 956 300 HECTARE, echivalînd cu APROA
PE 30 LA SUTĂ din suprafața arabilă a 
țării.

nostru 
in anii 

socialis- 
îndeosebi, 

al

ția construcției 
imprimată in 
structura intimă a 
inței sale, îji are 
vorul in opțiunea 
niciodată alterată, 
a trăi in muncă 
demnitate.

A constț-ui astăzi in România înseamnă a 
înălța mari platforme 
și unități industriale, 
in domenii ale tehni
cii de virf. a da 
strălucire unor noi

Priviți 
dețelor ! ..........
absolut fiecare, poar
tă incrustată în co
roana sa de bogății 
fie o falnică zidire 

• din timpuri străvechi, 
fie o impunătoare 
construcție modernă. 

, Nimic intimplător, ni
mic mai sugestiv.A construi în România este dintotdeauna 
o stare de spirit cu 
neîntreruptă tradiție, 
o prețioasă moștenire 
transmisă din genera
ție in generație. La 
poporul nostru voca- 

este 
însăși 

fi- 
iz- 
sa, 
de 
și

Oricine vizitează România poate constata uriașul volum de construcții 
industriale, agricole, social-culturale, de locuințe. Aceasta a avut un rol 
important în ridicarea nivelului de trai, material și spiritual, al poporului 
țelul suprem al politicii partidului nostru, esența societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe care o edificăm în România,.

LU— circa 1400
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SPORIREA VOLUMULUI FONDURILOR FIXE
(în miliarde lei)

• Economia națională dispunea în anul 
1985 de fonduri fixe în valoare de PESTE 
2 780 MILIARDE LEI, din care MAI MULT 
DE 90 LA SUTĂ au fost realizate în anii de 
după Congresul al IX-lea al partidului. în 
această perioadă au fost puse în funcțiune 
PESTE 8 500 CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE 
INDUSTRIALE Șl AGROZOOTEHNICE PRIN
CIPALE.
• Numai în ultimele două decenii, în 

România au fost create PESTE 250 ZONE 
$1 PLATFORME INDUSTRIALE cu profil com
plex, atît în județe cu tradiție industrială, 
cit și în cele mai puțin dezvoltate în trecut, 
producîndu-se puternice mutații in reparti
zarea teritorială a industriei.

9 Industria construcțiilor de mașini asi
gură astăzi PESTE 90 LĂ SUTĂ d in necesa
rul de mașini și utilaje tehnologice pentru 
înfăptuirea programului de investiții.
• Investițiile alocate agriculturii, numai 

în cursul cincinalului trecut, au depășit cu 
30 MILIARDE LEI pe cele realizate în cin-

• Au fost inaugurate Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, cea mai grandioasă con
strucție din istoria țării, metroul bucureș- 
tean cu marile sale bulevarde subterane, 
hidrocentrala „Porțile de Fier II", termocen
tralele pe bază de cărbune de la Turceni și 
Rovinari, impunătoare combinate de utilaj 
greu la lași, Cluj-Napoca și Craiova, 
mari combinate petrochimice la Midia-Nă- 
vodari și Pitești, combinate chimice la Giur
giu, Slobozia, Arad, importante unități me
talurgice la Călărași, Tîrgoviște, Zimnicea și 
Zalău și alte localități, numeroase întreprin
deri din industriile alimentară, ușoară.

r----------

*

)

*

)
)

*

)
)
)

î
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constelații de lumi
nă si energie, care 
au schimbat structu
ral geografia patriei. 
Să reconstituim, din 
citeva repere numai, 
strategia progresului 
accelerat al țării, atît 
de limpede conturată 
de partidul 
comunist 
construcției 
te și, 
după Congresul 
IX-lea al partidului, 
in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu". 
Anii in care a fost în
temeiată, practic, in 
toate județele o in
dustrie modernă, di
namică și eficientă. 
La riadul ei. industria 
a creat orașe pe mă
sură, înveșmântate in 
haina nouă a acestor 
ani. Făurind uzine, 
puternicul detașament 
al clasei muncitoare 
s-a făurit pe el în
suși din răspunderea 
de a pune in operă 
cutezătoarele idealuri 
comuniste. Așezări

odinioară „eminamen
te agrare" au fost co
nectate la pulsul uria
șelor transformări re
voluționare înfăptuite 
în întreaga țară.

Există cifre, statis
tici, mărturii fotogra
fice menite să ilustre
ze, peste timp, toate 
aceste mărețe și du
rabile înfăptuiri. Din
colo de ele se află 
insă realitatea cloco
titoare a unei epoci 
profund înnoitoare, 
incorporind in ea pa
siune și hărnicie, com
petență. creativitate.A construi in România mai este și expresia optimismului viguros cu care este pregătită ziua de mii- ne. Pregătită și nu 
așteptată. Pentru că, 
întotdeauna, poporul 
nostru și-a manifestat 
marile sale opțiuni 
prin fapte. De aceea, 
proiectele noastre de 
viitor sînt îndrăznețe, 
de anvergură. Plămă
dite din certitudinile 
zilei de• azi.

(în procente)

590

Perspective insuflețitoare deschise 
de Congresul al Xlll-lea al partidului

Județele țării - ferm înscrise pe coordonatele progresului
• Prin promovarea fermă a politicii 

partidului de repartizare armonioasă 
a forțelor de producție pe întreg 
cuprinsul țării, astăzi fiecare județ 
este înzestrat cu fonduri fixe în va
loare de peste 20 MILIARDE LEI.
• Prin înfăptuirea politicii partidu

lui de dezvoltare armonioasă a tuturor 
zonelor și județelor, ca urmare a unui 
susținut efort de investiții, fiecare ju
deț dispune de capacități pentru rea
lizarea unei activități economice de 
cel puțin 70 000 LEI pe locuitor.

9 Industria construcțiilor de mașini 
și chimia — ramuri de bază ale eco
nomiei naționale - sînt prezente cu 
unități puternice și moderne IN TOA
TE JUDEȚELE ȚĂRII.
• In 23 județe, numărul persona

lului muncitor în industrie depășește 
300 la 1 000 de locuitori.

© In județe ale țării fără tradiție 
industrială în trecut — Maramureș, 
Botoșani, Teleorman, Buzău, Harghita 
- numărul personalului muncitor a 
crescut într-un ritm superior celui pe 
ansamblul economiei naționale.
• Creșterea numerică a clasei 

muncitoare în toate județele țării a 
fost însoțită de ridicarea continuă a 
nivelului său de pregătire tehnică și 
profesională.

© In cincinalul 1981-1985 s-au dat 
în folosință PESTE 706 000 LOCUINȚE 
NOI, ponderea celor cu mai multe ca
mere sporind simțitor.
• In ultimii 20 de ani s-au con

struit de 6 ORI MAI MULTE APARTA

MENTE decît în cele două decenii an
terioare, ritmuri deosebite înregistrîn- 
du-se in județele Argeș, Botoșani, Bis- 
trița-Năsăud, Covasna, Harghita, Să
laj, Vaslui.
• 11 MILIOANE DE PERSOANE 

s-au mutat, in ultimele două decenii, 
în casă nouă, perioadă în care ritmul 
construcțiilor de locuințe s-a accen
tuat. Două treimi din populația urba
nă beneficiază de apartamente date 
în folosință în acest interval de timp.
• PESTE 75 LA SUTĂ din totalul 

suprafeței desfășurate a clădirilor 
școlare din România s-au realizat în 
anii socialismului, în prezent existînd 
CIRCA 30 000 DE UNITĂȚI DE INVÂ- 
ȚÂMÎNT de toate gradele, repartizate 
judicios pe întreg cuprinsul țării.

9 In cincinalul actual va fi realizat un 
amplu program de investiții, însumind 
circa 1 400 MILIARDE LEI.
• In cincinalul 1986-1990 vor fi con

struite și puse în funcțiune CIRCA 900 CA
PACITĂȚI PRODUCTIVE IMPORTANTE, in
dustriale și agrozootehnice.
• Fondurile de investiții alocate indus

triei se ridică la 840 MILIARDE LEI și sint 
repartizate cu prioritate pentru dezvoltarea 
energeticii și industriei extractive. Investi
țiile din industria prelucrătoare sînt orien
tate pentru terminarea obiectivelor începute 
în cincinalul trecut, precum și pentru dez
voltarea și modernizarea celor existente.
• In cincinalul actual vor fi puse în 

funcțiune, in sectorul energetic, capacități 
noi, pe bază de cărbune, cu o putere in
stalată de 3 300 MW, iar producția de ener
gie hidroelectrică va deține, în anul 1990, 
o pondere de 18 LA SUTĂ în totalul ener
giei produse.
• în perioada 1986-1990 se vor realiza 

mari lucrări energetice, amenajarea Arge
șului pe traseul București-Dunăre, precum 

Construind mai repede, trainic și eficient, con
tribuim la progresul susținut al țării, la înflorirea 
multilaterală a patriei socialiste și creșterea bună
stării întregului popor. Să facem totul pentru înfăp
tuirea neabătută, la timp și de bună calitate, a pro
gramului de investiții stabilit de partid!

și irigații pe CIRCA 2,5 MILIOANE HEC
TARE.
• La sfîrșitul anului 1990, volumul fon

durilor fixe din economia națională va 
ajunge la 3 800 MILIARDE LEI, din care 
productive aproape 3 100 MILIARDE LEI.
• In fiecare județ se va asigura reali

zarea unui volum total de activitate eco
nomică de cel puțin 80 000 LEI anual pe 
locuitor, din care 50 000 LEI producție in
dustrială.
• Pentru dezvoltarea și modernizarea 

bazei tehnico-materiale a agriculturii, în
făptuirea programului de îmbunătățiri fun
ciare, mecanizarea și chimizarea complexă 
a lucrărilor agricole se va aloca un volum 
de investiții de peste 190 MILIARDE LEI.
• La sfîrșitul acestui cincinal, suprafața 

totală amenajată pentru irigații va ajunge 
la 5 600 000 HECTARE.
• In acest cincinal se vor construi 

750 000 APARTAMENTE, din care 100 000 
în comune și sate, urmind ca un număr de 
circa 2,5 MILIOANE LOCUITORI să se 
mute în case noi.
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

în spiritul grijii față de om
Spirit gospodăresc în fabricarea 

și folosirea materialelor 
hidroizolatoareIntr-o scrisoare adresată C.C. al P.C.R. se afirma că la Combinatul petrochimic Borzești se fabrică o substanță („Pahizol") utilizată la realizarea unor produse hidroizo- lante de către unele unități de mică industrie pe bază de rețete proprii. Autorul scrisorii aprecia că aceste produse nu sînt standardizate și nici tipizate, nu se realizează după norme tehnice precise, producind pagube economiei naționale ; in schimb, unitatea care furnizează produsul și beneficiarii acestuia ar realiza venituri necuvenite.La indicația secretarului general al partidului, scrisoarea a fost dată spre examinare președintelui Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale și yiceprim-ministrului de resort al guvernului.Din raportul de cercetare rezultă că din anul 1980 a fost pusă in funcțiune la C.P. Borzești o instalație pentru realizarea produsului respectiv („Pahizol") prin valorificarea unor subproduse ; s-a confirmat că prin diferite amestecuri s-au obținut anumite produse hi- droizolatoare, sub diverse denumiri, utilizate pentru înlocuirea bitumului la lucrările de reparații și întreținere a hidroizolațiilor Ia rece. Totodată, se arată că atît „Pahi- zolul" cit și produsele la care este folosit conțin benzină și alți sol- venți organici și, ca urmare, la utilizarea acestora trebuie respectate normele legale de protecție a muncii Si de siguranța impotriva incendiilor.' Din controlul pe teren la unii producători de materiale hidroizo- latoare a reieșit că o parte din instalații sînt corespunzător amena-. jate sau in curs de completare, existind și laboratoare de control al calității, majoritatea avizate de organele competente. Aceste unități realizează produsele hidroizo- latoare la rece, după rețete proprii, stabilite împreună cu central al Ministerului țiilor Industriale.Utilizarea produselor

laboratorulConstruc-realizate de
Pentru respectarea neabătută a legilorDin comuna Nana, județul Călărași. a sosit o scrisoare, adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu. in care Pavel Gh. Constantin, membru al cooperativei agricole din localitate, susținea că este persecutat de președinta consiliului popular al comunei. Fima Boștinaru. Lucrurile au mers pînă acolo, afirma autorul scrisorii, incit a fost, pe nedrept, sancționat și pe linie de partid și scos din comitetul de partid.Scrisoarea a fost repartizată spre soluționare Comitetului județean

distru- în Bei- conflict regiuni încleș-

Simplă coincidență, pură întim- plare ? La scurtă vreme după ce și-a avut premiera in America, exact în momentul cind se împlineau zece ani de la încheierea, m chipul știut, a războiului din Vietnam, una și aceeași producție cinematografică era și este larg popularizată nu numai in S.U.A., dar și în „punctele fierbinți ale globului", acolo unde au loc tulburări singeroase, unde se petrec conflicte și ciocniri militare, unde glasul amenințător al armelor a devenit un Însoțitor permanent al vieții cotidiene, unde zilnic se înregistrează victime omenești și geri de bunuri materiale — rutul sfîșiat de un tragic fratricid, într-un șir de asiatice bîntuite de aprige țări, la Pretoria și in alte orașe sud- africane, unde, la adăpostul stării de urgență, apartheidul iși arată fața neîndurătoare, in zonele din a- propierea frontierei Nicaraguei, unde forțele contrarevoluționare, cu sprijin din afară, pregătesc noi incursiuni... Peste tot, isprăvile lui 
Rambo constituie obiect de admirație și adesea sursă de inspirație. Inspirație pentru noi moduri de a distruge, de a ucide, de a semăna moartea.Departe de a fi o întimplare, se poate spune că acesta era un rezultat într-un fel „normal", în orice caz previzibil, prin înseși datele filmului cu același nume, care a declanșat o adevărată psihoză acolo unde a rulat. Foarte pe scurt spus. Rambo, veteran al războiului din Vietnam, primind misiunea să dea de urmele unor soldați dispăruți cu ani in urmă in adincurile junglei din Asia de sud-est, se transformă într-o supermașină de ucis a adversarilor de acum un deceniu ; el spintecă, străpunge, zdrobește, preface tot în scrum în jurul său, intr-o explozie de violență cum rar sau poate niciodată pînă acum nu i-a fost dat ecranului să vadă. Nu este de mirare că un asemenea film a stîrnit critici violente, în primul rînd chiar în țara unde a fost produs. Un ziar de prestigiu („BALTIMORE SUN") l-a numit „stupid, 
brutal, dezgustător", în timp ce, căutind să-i descifreze resorturile imediate, un cunoscut publicist american, Stanley Kannow, vorbea, ținind seama și de momentul ales pentru realizarea sa, de „funcția 
compensatorie" a unei astfel de pelicule („filmele pot transforma o 
infringere in victorie, cu ajutorul 
fanteziei poți realiza ceea ce n-ai 
obținut in realitate"). Indiferent însă de motivația care a stat la baza turnării filmului, glorificarea violenței, a instinctelor războinice nu poate avea decit consecințe ce se pot lesne bănui asupra publicului, mai ales asupra tineretului și copiilor, cu atit mai mult cu cît pentru uzul acestora din urmă a- fost «•

aceste unități izolații este 31 X11 1986 de elaborat și normele tehnice provizorii de folosire a materialelor hi- droizolatoare la rece pentru lucrări de întreținere și reparații curente a hidroizolațiilor.Pornindu-se de la aceste aspecte, au fost adoptate diferite măsuri in vederea întăririi ordinii și disciplinei tehnologice și financiare în fabricația și livrarea materialelor hi- droizolatoare' Astfel, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale. impreună cu Ministerul Industriei Petrochimice, Ministerul Industriei Chimice și Ministerul Industriei Ușoare vor inventaria toate produsele secundare și sortimentele de deșeuri fără utilizare, rezultate in procesul de fabricație, pentru a se stabili volumul de materii prime disponibile pentru fabricația materialelor hidroizolatoare ; organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor, împreună cu Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Ministerul Agriculturii și Laboratorul Central al Ministerului Construcțiilor Industriale vor verifica procesele de fabricație la toți producătorii de materiale hidroizolatoare la rece, dispunînd închiderea acelor unități unde nu există condiții corespunzătoare din punct de ' vedere tehnologic, al controlului tehnic de calitate, de protecția muncii și de siguranță împotriva incendiilor. C.P. Borzești va încheia contracte de livrare a produsului „Pahizol" numai cu unitățile avizate pentru producerea materialelor hidroizolatoare ; organele competente vor stabili rețete optime, în funcție de baza de materii prime disponibile ; Ministerul Finanțelor, împreună cu Comitetul de Stat pentru Prețuri vor analiza prețurile de livrare a materialelor hidroizolatoare și vor stabili măsuri pentru încadrarea acestora în prevederile legale. Concluziile rezultate și măsurile adoptate au fost comunicate și,autorului scrisorii.

la lucrări de hidro- avizată pină la ÎNCERC, care a

Călărași al P.C.R., in comună de- plașindu-se, pentru cercetarea faptelor semnalate, activiști cu munci de răspundere. S-au purtat discuții cu secretarii organizațiilor de partid, cu un mare număr de cetățeni, membri sau nemembri de partid, desprinzindu-se concluzia că în comună s-a creat un climat de muncă nesănătos generat îndeosebi de atitudinile necorespunzătoare ale primarului, care, abuzind de funcția deținută, a comis o serie de ilegalități și favoritisme în atribuirea unor loturi viticole și a 

realizată și o versiune specială sub formă de desene animate.Revista „NEWSWEEK", care a consacrat un dosar anume „rambo- 
maniei". avertiza in legătură cu pericolul creării unui spirit militarist, favorabil rezolvării prin mijloace violente a problemelor internaționale deschise ale zilelor noastre, opinie întărită, intre altele, și de apariția în fața centrelor de recrutare din S.U.A. a unor mari panouri cu chipul lui Rambo avind ca scop să-i facă pe tineri să se înroleze în număr cît mai mare. „Rambomania" s-a extins insă și dincolo de granițele Americii, „priza" pe care a dobîndit-o în zonele nevralgice ale lumii fiind de natură să producă o îndreptățită îngrijorare. Fenomenul a 

Cind ecranul devine 
„școală“ a violentei

încetat pur și simplu să mai fie un eveniment (regretabil) cinematografic, implicațiile sale au depășit și sfera sociologicului, căpătînd o evidentă dimensiune politică. O recunoaște, de altfel, cu cinism interpretul, scenaristul și, practic, • regizorul filmului, Sylvester Stallone. care intr-un interviu acordat revistei „SOLDIER OF FORTUNE", unică in felul ei, pentru că este destinată in exclusivitate mercenarilor și traficanților de arme, a ținut să declare textual că, „dincolo de 
aparența unui film de consum, in 
Rambo este vizibil un mesaj pre
cis".Cit de precis este acest „mesaj" o dovedește o altă peliculă a studiourilor transoceanice care face apologia războiului și a instinctelor războinice — Gymkata. Subiectul ? Un campion american participă, într-o imaginară țară asiatică» la un concurs de karate de o ferocitate fără margini, avînd o unică regulă : într-o orgie de violență, el ucide spte astfel.o dorință de către potentatul țării respective. Iar dorința nu este nici mai mult, nici mai puțin decît aceea de a obține... prima bază terestră pentru proiectul american de militarizare a spațiului cosmic „războ
iul stelelor". Un exemplu clar de întrepătrundere a ficțiunii cu realitatea, după cum însăși folosirea abuzivă a titlului unui film — care s-a bucurat de multă popularitate. 

exterminarea adversarului.de „concurenți", dobîndind, dreptul de a 1 se satisface

altor suprafețe de teren, în acordarea dreptului de pășunat pe pajiștea comunală, in creșterea de animale fără încheierea contractelor legale cu statul etc. Secretarii organizațiilor de bază și membrii comitetului comunal de partid au relatat că în stilul și metodele de muncă promovate de secretarul comitetului comunal de partid sint grave neajunsuri legate de organizarea și desfășurarea muncii politice, a vieții interne de partid.Cu prilejul cercetării scrisorii a rezultat că președintele C.A.P. a facilitat menținerea unei atmosfere neprincipiale intre cadrele de conducere ale comunei, permițînd în același timp diferite abuzuri care au afectat sectorul zootehnic și preocupîndu-se îndeosebi de obținerea a diferite avantaje personale.După cum se’apreciază în referatul de cercetare, concluziile colec-
I

Cu fermitate
avutuluiDin lectura unei scrisori adresate C.C. al P.C.R. și a referatului întocmit ulterior, pe baza cercetării faptelor sesizate, a rezultat că la întreprinderea agricolă de stat Toporu, județul Giurgiu, s-au comis o seamă de abuzuri și ilegalități chiar de către cadre de conducere, în pofida răspunderii ce le revenea pentru buna administrare a bunurilor încredințate de societate, pentru gospodărirea cu grijă a unității agricole, pentru a apăra și dezvolta avutul obștesc în interesul general, al oamenilor muncii.Colectivul de activiști ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Miniștri și specialiști ai organelor de stat care, sub îndrumarea prim vice- prim-ministrului de resort al guvernului și a unui secretar al C.C. al P.C.R. — așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu — au verificat întreaga activitate economică și financiară a I.A.S. Toporu au constatat că în cadrul conducerii întreprinderii nu a existat preocupare ca fiecare leu să fie cheltuit eficiență ; dimpotrivă s-au făcut mari cheltuieli inutile, s-au comis acte de risipă, cumpărindu-se, de pildă, material lemnos, fără să fie nevoie, sau zeci de mii de araci, deși unitatea nu cultivă viță de vie însumînd mari cheltuieli, a accepta cumpărarea și a unor realitate nu 

cu grijă și

accepta materiale care in
— toatePentruacestor mărfuri.au fost niciodată livrate întreprinderii, directorul, contabilul-șef și șeful - sectorului de construcții au primit mită. Pe de altă parte, au rezultat acte flagrante de incorectitudine și necinste, inclusiv însușirea unor bani proveniți din întocmirea de state de plată fictive sau reținerea din retribuția muncitorilor zilieri a unor importante

in special in rindurile tineretului — pentru un proiect vizind transferarea in spațiul extraterestru a cursei înarmărilor de pe Pămint lasă, tot atit de clar, să transpară intenția de a aprinde imaginația și astfel de a inlătura obiecțiile și a capta mai ușor adeziunile față de o perspectivă deosebit de primejdioasă.Un „mesaj" nu mai puțin direct cuprinde și ultima peliculă din binecunoscuta serie Rocky, avind ca autor pe însuși cel ce și-a expus părerile în amintita revistă și care are astfel un nou prilej de a-și pune in practică „teoriile estetico- politice". Spre deosebire de peliculele anterioare din această serie, cind eroului îi erau opuși adversari de culoare din propria țară (tenta

rasistă fiind abia estompată), de data aceasta in Rocky IV adversarul — prezentat ca o „ființă bionică" (?), — provine dintr-o țară din răsărit, inevitabilul duel pugilistic care are loc fiind tranșat cum se poate ușor imagina : „oponentul" este învins fără drept de apel, mai mult chiar, este pur și simplu ucis pe ring, la capătul unei lupte feroce... Ca și Rambo, Rocky se auto- proclamă campion, invincibil și promotor cu ajutorul forței, al unui anumit mod de viață și al unei anumite orinduiri, ceea ce, desigur. nu poate avea nimic de-a face cu cauza înțelegerii și apropierii dintre popoare, în spiritul coexistentei pașnice, dimpotrivă, aducin- du-i un serios deserviciu. Este un aspect care nu putea să scape nici criticilor onești de peste ocean ai fenomenului cinematografic, care au denumit Rocky IV un film „pri
mitiv, absurd, grotesc, o inepție".Faptul că asemenea rebuturi, care dezonorează cea de-a șaptea artă, că asemenea vestigii ale perioadei „războiului rece" de tristă amintire sint respinse aproape în unanimitate de critica de specialitate este, desigur, pozitiv. însă nu este mai puțin adevărat că filmele respective continuă să polueze ecranele unui mare număr de țări și, o dată cu ele, conștiința cel puțin a unei părți a spectatorilor. Și tocmai pentru că marea majoritate a spectatorilor de film (in S.U.A., de pildă, peste 80 la sută) sînt tineri, tot ma’ mult se fac simțite in rindurile 

tivului care a verificat sesizarea, au scos la lumină deficiențe din cele mai serioase în activitatea de conducere din comună. Ca urmare, secretariatul comitetului județean de partid a hotărit sancționarea pe linie de partid și eliberarea din funcție a secretarului comitetului comunal de partid și primar al comunei — Fima Boștinaru, a .secretarului adjunct cu problemele de propagandă al comitetului comunal de partid — Niculina Militaru, a președintelui C.A.P. — Enache Tu- doran, precum și a președintelui cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor (C.P.A.D.M.) — Ene Constantin. S-a hotărît — de asemenea, ca atît constatările, cit și măsurile aplicate să fie dezbătute în birourile comitetelor comunale de partid județ. din
in a para rea
obștesc sume de bani. Toate acestea făcut ca anul financiar ’85 să încheiat cu mari pierderi. Fără doială. la această stare de lucruri au contribuit mult neglijența și superficialitatea manifestate la angajarea personalului, ceea ce a făcut ca indivizi cu antecedente penale să reușească să se strecoare în unele posturi importante.Ținînd seama de gravitatea abaterilor, au fost luate măsuri ferme împotriva celor vinovați : directorul, NiCu Burduman, și contabilul- șef, din Sint tre doi

au fie în-

persoane, din- fostul director. cei au fost secretarul comitetu-
Cezar Bella, au fost destituit! funcții și excluși din partid, cercetate 7 carefoști contabili-șefi ;sancționați lui tie partid și președintele comitetului de sindicat cu vot de blam și înlăturate din funcții persoanele cu antecedente penale. Au mai fost sancționați directorul și contabilul-șef al Trustului I.A.S. Giurgiu, secretarul comitetului comunal de partid Toporu, președintele C.U.A.S.C. Izvoarele.S-a stabilit dezbaterea concluziilor cercetării scrisorii în prima ședință cu conducerile trusturilor I.A.S. din țară și în C.O.M. din Departamentul agriculturii de stat. Au mai fost luate și alte măsuri organizatorice. între care repartizarea de către comitetul județean de partid a doi activiști cu experiență care să ajute permanent I.A.S. Toporu pentru lichidarea deficientelor și îndeplinirea sarcinilor de olan, analiza în secretariatul comitetului județean a comitetului comunal de partid Toporu în legătură cu felul cum a îndrumat și controlat organizația de partid din comună și altele.

Neculai ROSCA

unor pedagogi, sociologi, medici psihiatri, asociații de părinți ș.a. vocile care cer adoptarea unor măsuri menite să bareze calea spre ecran a unor astfel de noxe cinematografice. \Acest curent este determinat și de proliferarea tot mai accentuată a așa-numitelor „filme de groaza", a filmelor care mizează pe violentarea in chipul cel mai brutal a spectatorului, pe șocarea, pe in- spăimintarea lui cu orice preț. Publicul este pur și simplu asaltat din toate părțile de cohorte de monștri, vampiri, vircolaci, spirite malefice, asasini psihopați, care se dedau la cele- mai inimaginabile torturi, crime și masacre. De la amputări de membre pînă la execuții capitale și atroce scene de antropo

fagie nimic nu lipsește din recuzita ororilor prezentate pînă in cele mai mici detalii. Universul de coșmar al acestor producții cinematografice este populat nu numai de ființe terifiante, dar și de obiecte monstruoase, televizoare care „devorează" literalmente pe spectatori, automobile, ascensoare și chiar telefoane „ucigașe", nenumărate obiecte uzuale care mutilează, strivesc, decapitează. Departe de a avea o cit de vagă intenție de a face aluzie la racilele unei societăți care pune pe primul plan acumularea de bunuri materiale, de obiecte de consum în cantități cit mai mari, ase-' menea pelicule tind doar să producă spaimă și oroare. în ce scop? O spune psihiatrul american A. D. Hutter, care într-un studiu consacrat filmelor de groază arată că acestea urmăresc „o defulare a ten
siunilor interioare ale spectatorului, 
care, in planul realității, nu reu
șește să-și rezolve sau să tină sub 
control problemele vieții de zi cu 
zi". Probleme care înseamnă, adesea, un loc de muncă nesigur, costul exorbitant al îngrijirilor medicale, taxele școlare prea ridicate sau chiar perspectiva unui „război al stelelor"...Evident, efectele acestei proliferări a violențelor și cruzimii din cele mai• in condițiile timp, astfel transpuse pe fi cu ușurință și in orice moment la indemîna oricui, inclusiv (și mai ales) a copiilor și adolescenților.

sînt pernicioase, mai ales in care, în ultimul de filme sînt masiv videocasete, care pot

ÎNVĂTĂMÎNT MODERN,
■ ■ — ■ — — —

strins legat de cerințele vieții
celelalte domenii, rea- invățămint și, educație, care a trecut de laCa și în Uzările din in perioada Congresul al IX-lea al P.C.R., sînt strins legate de numele și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Consecvent concepției sale novatoare, potrivit căreia școala trebuie racordată necontenit la cerințele vieții, ale practicii social-politice, secretarul general al partidului sublinia la Congresul al XIII-lea : „Este necesar să perfecționăm și să ridicăm continuu nivelul general al întregului invățămiiit. asigurind pentru toate sectoarele cadre bine pregătite, cu înalte cunoștințe profesionale. tehnice și științifice".Beneficiind de sprijinul și îndrumarea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, învățămîntul a cunoscut în cele peste două decenii — numite cu indreptățire „Epoca Nicolae Ceaușescu" — mutații esențiale, structurale și calitative.Procesul de perfecționare și modernizare a învățămintului românesc — în a cărui desfășurare școala românească beneficiază de conducerea și îndrumarea de înaltă competență a tovarășei Elena Ceaușescu — a cuprins sistemul in ansamblu și fiecare din elementele sale componente, vizînd, deopotrivă, obiectivele și conținutul, organizarea și metodele de predare-învățare, pregătirea personalului didactic, baza didactico-materială. Generalizarea învățămintului cu durata de zece ani în anul școlar 1974/1975, precum și faptul că în anul școlar 1986/1987 vor fi cuprinși în treapta a doua a liceului și în școala profesională (cursuri de zi și șerale) circa 96 la sută din absolvenții de zece clase reflectă cu forța de convingere a faptelor democratizarea școlii de toate gradele, egalitatea reală a șanselor de acces ale tinerilor în forme superioare de pregătire. Dacă adăugăm acestei realizări fără precedent în istoria învățămintului românesc faptul că elevii claselor I—XII primesc manuale gratuit pe parcursul întregii școlarizări, beneficiază de burse și că la absolvire au’ locuri de muncă asigurate, democratizarea învățămintului în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea căpătă dimensiuni noi. Imaginea acestui proces, caracteristic pentru epoca la care ne referim, se intregește cu cele circa 130 000 săli de clasă, ateliere-școală și laboratoare construite în perioada 1965— 1986, cu participarea la conducerea învățămintului, a școlilor și facultăților ‘a cadrelor didactice, elevilor, studenților, părinților, reprezentanților întreprinderilor pentru care se pregătește forța de muncă.Dacă înainte de 1965 legătura școlii cu viața, cu practica construcției socialismului era sporadică, treptat, ca urmare a consecvenței cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu a militat pentru înfăptuirea acestui deziderat al epocii contemporane, în întreaga țară s-au creat condițiile necesare îmbinării, pe toate treptele de învățămint, a studiului munca practică, producătoare valori materiale și spirituale.Elevii și studenții realizează tăzi numeroase repere din- planurile de producție ale întreprinderilor e- conomice, mijloace de învățămint, mașini și scule, aparate de măsură și control, in timp ce cadrele, didactice, împreună cu specialiștii din cercetare, proiectare și producție, contribuie la soluționarea unor probleme' stringente ale activității economice și sociale. Rezultatele activității de integrare a școlii cu producția se materializează în lucrări

Pericolul constă într-un proces tot mai pronunțat de transfer din imaginar in real, de coborîre in cotidian a comportamentelor aberante, a intîmplărilor și faptelor abominabile care maculează ecranele lumii occidentale. Valului necontenit de orori imaginare ii corespunde, în măsură din ce în ce mai mare, o exacerbare a violenței in lumea reală. Un studiu al Institutului a- merican de igienă mentală demonstrează „existența indiscutabilă a 
unei relații de cauzalitate intre vio
lența pe marele și pe micul ecran 
și comportamentul agresiv ulterior 
al celor ce au urmărit asemenea 
programe". Mai poate produce mirare că, după ce au fost supuși prin intermediul marelui sau micului ecran unui număr incredibil de acte de violență, nu puține sint cazurile cind delincvenții sau criminalii. in special cei tineri, mărturisesc cu seninătate: „așa am văzut in 
filme" ? Cutremurătoare sint și constatările unui sociolog suedez.- potrivit căruia, sub influența producțiilor urmărite in sălile de cinematografe sau la televiziune, multi copii nu au noțiunea de moarte naturală, fiind de părere că un om poate muri doar asasinat. „Tată, 
cine l-a împușcat pe bunicul ?“, întrebarea pusă de un asemenea copil, după ce bunicul său a încetat din viață din cauze firești, este, prin ea însăși, revelatoare, nemai- necesitînd vreun comentariu.Atît de mari sînt proporțiile pe care le-a atins fenomenul violenței ecranizate incit ele au ajuns să preocupe, cu întîrziere, și pe autorități. După ce au devenit publice constatările unei anchete pe tema „videoviolența și copiii", in Parlamentul britanic a fost introdus un proiect de lege prin care se interzice difuzarea videocasetelor cu înregistrări ce constituie o sursă de dezagregare psihică a individului. O măsură salutară, desigur, cu condiția de a se stopa canalele ilicite prin care o asemenea interdicție" poate fi eludată. Fără îndoială, o acțiune concertată pe plan internațional ar putea ingrădi apreciabil posibilitățile de extindere a „pieței violenței". Unii pași in această direcție, cum ar fi inițiativa unor membri ai Parlamentului vest-euro- pean de la Strasbourg, nu au depășit, deocamdată, faza intențiilor. Interesele in joc, inclusiv cele financiare, sînt mari, rezistențele deosebit de puternice.Operația de depoluare nu poate insă întirzia mult timp, fără consecințe din cele mai nefaste asupra climatului social și moral. O afirmă deschis conștiințele lucide și o reclamă tot mai energic opinia publică din țările ale căror ecrane sînt inundate de mareea repulsivă a violenței.

Romulus CAPLESCU

de învățămint, prin în- conținut, contribuie la tineretului în revoluționare la formarea, în rindul unei gindirl științifice,spiritul a clasei

care, la nivelul unui an. însumează circa 2 miliarde de lei.Pregătirea temeinică și multilaterală a tineretului pentru muncă și viață reprezintă o sarcină fundamentală a fiecărei discipline de învățămint. ' scopul întregului proces instructiv-educativ, realizat în condițiile societății moderne. De aceea, de-a lungul anilor, pe lingă atenția acordată organizării și desfășurării activității practico-productive a elevilor și studenților, predării și ini sușirii diferitelor discipline tehnice, un accent deosebit s-a pus pe legarea de viață a cunoștințelor din cadrul fiecărui obiect de învățămint. pe formarea, la tineri, a unei viziuni țnterdisciplinare, a unei concepții înaintate despre lume și viață și a unui comportament corespunzător normelor eticii și echității socialiste.Prpcesul tregul său educarea concepției muncitoare, acestuia, a creatoare, a capacității sale de a acționa in concordanță cu cerințele dezvoltării economiei, științei și culturii, ale progresului social, de a manifesta o atitudine intransigentă față de tot ceea ce este învechit și retrograd. Se creează astfel condiții ca toți tinerii, indiferent de profesia pe care și-o aleg și de domeniul in' care vor lucra, să-și însușească temeinic cunoștințe sociale și politice, pentru a putea participa activ la edificarea noii societăți, la conducerea vieții economice și sociale.Cotele calitative ale învățămintului și educației, în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea, sînt ilustrate și de frumoasele rezultate obținute de elevi și studenți in cadrul olimpiadelor și concursurilor profesionale, al „Daciadei" și Festivalului național „Cîntarea României", pe șantierele naționale unor obiective de investiții care fi înscrise cu litere de aur în toria multimilenară a patriei.Ca urmare a cadrului material- organizatoric creat de partid, de societate, în condițiile realizării unei noi calități a muncii și vieții in toate domeniile, crește in continuare rolul școlii în formarea și perfecționarea pregătirii cadrelor ne- economiei, științei și culturii,

ale vor is-
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cesare

Universitatea din Timișoara. Aspect laboratorul microproducțiede monocristale Foto : S. Cristian

semnificative semnate, in prestigioasei „Revista

O „lentilă"Cum il văd azi elevii pe autorul „Luptei cu inerția", poetul „primelor iubiri" Nicolae Labiș ? Avem prilejul sa testăm citeva direcții ale receptării actuale a poetului prin intermediul unui grupaj de opinii paginile publicații noastră" — îndrumată cu entuziasm și competență de prof. Pe- trache Dima — de cițiva elevi ai unor licee din Focșani. în primul rînd, desigur, Labiș preocupă spiritul tinăr dinspre marile elanuri ale iubirii juvenile, „suverana sufletului" adolescent: „poet al tinereții al iubirii prin ceea ce are ea mai pur și mai frumos, Labiș aduce contribuția lui de romantism și fragilitate poeziei ca unic simbol al neliniștii sale" (Luminița Nichifor). „Poet militant inedit ce a arborat, sub emblema prefacerilor istorice ale timpului, patosul său revoluționar, Labiș este — scrie Ana Florentina Cojocaru — un vizionar, un consecvent propagandist comunist. Poezia militantă a lui Labiș e o consecință fireas»- că a pasiunii sale, fiind un punct de referință al literaturii noastre". Fiind deplin pe gustul noilor generații. „sinceritatea" poetului din „Primele iubiri" nu li se pare acestora nici veștejită, nici vetustă. „Sfidare a căldiceilor speriați de răsturnările sociale și rezistent! la inovațiile artistice — scrie Carmen Ion — poemul Iui Labiș este expresia unei îmbogățiri a realului social", „are în vedere dezvoltarea unei comportări morale" („Să învățăm ce-nseamnă omenia / Și comuniști să învățăm să fim"). A- ceastă profundă atitudine etică și conștiința unei inalte îndatoriri pe care le transmit și azi. la tel de viu, poemele lui Labiș sint subliniate ,in substanțialul articol semnat de prof. univ. dr. Dumitru Micu. din care desprindem : „Pe 
timpul cind trăia și 
scria Nicolae Labiș, 
poeții tineri nu erau, 
ca azi, obsedați de 
problematica limbaju
lui. Mai precis, ni
meni nu considera 

limbajul scop in sine, 
toată lumea vedea in 
el un mijloc. Avind cu 
toții sentimentul ca se 
petrecuse pe pămint 
ceva fără precedent, 
că istoria iși schimba
se cursul, că in țară, 
o dată cu alcătuirea 
socială, se modifica 
insăși structura psihi
că a oamenilor, că se ■ 
plămădea o nouă u- 
manitate, poeții cău
tau cele mai sigure 
căi de acces nu către 
absolutul lirismului, ci 
către conștiința in 
plină transformare a 
contemporanilor. se 
întrebau nu cum să-și 
modeleze expresia 
pentru a corespunde 
ideal conceptului mo
dern de poezie, ci la 
ce modalități expresi
ve să recurgă, ce pro-

ADNOTĂRI

«c-re-
cedee să inventeze 
pentru ca logosul lor 
să devină instrument 
al formării noii spiri
tualități. Căci, vorba 
lui Eminescu.
deau in scrisul lor».Spirit al adincurilor, poet al condiției umane și cintăreț fervent al idealurilor noii u- manități, dăruit entuziast, cu inaltă vocație constructivă unei cauze in care credea cu fermitate bărbătească și cu o inocență de copil. N. Labiș nu poate fi considerat, decit cu o lentila critică deformatoare, un „demolator" impenitent al altor glorii literare sau „epigon" al poeților interbelici cum. din păcate, scrie în comentariul său prezentatorul u- nor scrisori rămase de la poet : „Labiș și-a împlinit soarta literară prin a anula poezia epocii, fără a configura o «nouă structură». Labiș este un poet al demoliției și nu al construcției : cu Labiș se încheia o epocă, epoca interbelică și nici un de mai viziune lecticii rul unor astfel de opinii excentrice, lipsite de fundament, crede că sporește locul altui mare poet al acestui timp, Nichita Stănescu. stabilind o opoziție forțată intre acesta și autorul „Luptei cu inerția", denumit, în

nu deschide drum ci închi- multe“. Intr-o străină dia- poeziei, auto-

invățămintul fiind chemat să soluționeze probleme importante cum sint calificarea și policalificarea torței de muncă in strînsă legătură cu cerințele procesului de ridicare a nivelului calitativ al producției și de creștere a productivității muncii ; educarea patriotic-revoluționa- ră a preșcolarilor, elevilor și studenților ; stimularea interesului lor pentru cercetarea științifică, pentru cunoașterea și însușirea noului mecanism economico-financiar. pentru aUtogestiunea și autoconducerea muncitoreasca . participarea activa la acțiunile destinate ridicării nivelului general de instruire și cultură al oamenilor muncii.Congresul al XIII-lea al P.C.R. a stabilit un amplu și grandios program* de dezvoltare a țării pentru perioada 1986—1990 și in perspectivă pină în anul 2000 și, în acest context. a educației și* învățămintului, dovadă elocventă a grijii și atenției de care se bucură tineretul studios, școala de toate gradele și slujitorii ei din partea conducerii partidului și statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Pentrtf înfăptuirea hotăririlor Congresului al XIII-lea al P.C.R. și a Programului partidului de creștere a rolului științei și învățămintului în dezvoltarea multilaterală a țării, intiiul Congres al științei Și învăță- mintului din noiembrie 1985 — care a desemnat in funcția de președinte al Consiliului Național al Științei și învățămintului pe tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu — a adoptat programe speciale privind cercetarea științifică- tehnologică, pregătirea cadrelor și a forței de muncă in perioada care urmează, în concordanță cu cerințele dezvoltării economico-sociale a țării.In acest al 21-lea an de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, slujitorii școlii de toate gradele, elevii șt studenții sint integrați in uriașul efort constructiv al poporului, imbinînd organic studiul cu munca și dovedind prin fapte încrederea lor nestrămutată in politica P.C.R., în viitorul comunist patriei.

a

Cont. dr. loan JINGAInspector școlar general al Inspectoratului școlar al municipiului București

critică deformantă...chip cit se poate de bizar și minimalizator, „terminalul Labiș" : in „ruinele" rămase după opera „demolatoare" a acestuia, „poezia pe care e de presupus că ar fi scris-o Labiș au scris-o alții" !In realitate, departe de a fi un „demolator" iconoclast și „epigon" care închide ușa poeziei interbelice. N. Labiș a fost printre primii caro tocmai au 
deschis această ușă, restabilind o legătură trainică, vremelnic întreruptă cu marile valori ale scrisului românesc. Opoziția simplistă și pernicioasă stabilită intre două mari spirite poetice nu este de natură să ofere un reper sau o metodă de înțelegere critică fidelă adevărului, ci e menită să semene confuzie, vădește un teribilism de care juvenila revistă de la Focșani se păstrează, în genere, la distanță, spre cinstea ei, cum ne arată și acest număr, altminteri bine întocmit, axat pe aducerea în memoria tinerilor cititori a unuiN. Labiș mereu tînăr. dar care, cum judicios scrie in aceeași revistă Al. Andrițoiu. „a 
făcut școală, a deschis 
orizont, a lăsat proze
liți", fiind „nenumă- 
rați de multi cei ce-l 
cintă in poezii, ii de
dică versurile", „cel 
mai omagiat. după 
Eminescu, in lirica ti
nerilor poeți". Mărturia lui Al. Andrițoiu este prețioasă, intru- cit, coleg de generație cu autorul ..Luptei cu inerția", el recunoaște cu firescLgbiș pe „promotorul 
unei pleiade de ani, 
din încrengătura sa 
recunoscîndu-se nu fi
tecine și fiecum. ci 
poeți de primă mări
me cum sint Nichita 
Stănescu ' și Gh. To- 
mozei, Ion Gheorghe 
și Cezar Baltag, Doina 
Sălăjan și Ana Blan- 
diana, cum și semna
tarul acestor rinduri".Conștiința continui
tății și nu separația 
demolatoare ori „epi- gonică” — iată moștenirea cea mai de preț transmisă

orgoliu in

posterității de opera unui poet, al cărui definește căile generații afirmate solidar și divers in a- cești ani.
mare nume unei

M. COSTEA
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Vizita comisarului de stat pentru afacerile externe 
al Republicii ZairLa București s-au încheiat convorbirile dintre Ilie Văduva, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste , România, și Mandungu Bula Nyati, comisarul de stat pentru afacerile externe al Republicii Zair.Au fost evidențiate largile posibilități existente pentru extinderea, în continuare, a conlucrării dintre•

IN JUDEȚUL BUZĂU S-A ÎNCHEIAT RECOLTAREA GRIULUIFolosind eficient baza materială de care dispun și fiecare oră bună de lucru, oamenii muncii de pe ogoarele județului Buzău au încheiat, la 16 iulie, recoltarea griului. Acest important succes, consemnat in preajma împlinirii a 21 de ani de la cel de-al IX-lea Congres al partidului, mobilizează și mai puternic energiile cooperatorilor, mecanizatorilor, ale celorlalți oameni ai muncii din agricultura județului pentru efectuarea exemplară a lucrărilor de sezon, îmbunătățirea activității din zootehnie, onorarea sarcinilor la fondul de stqt și realizarea prevederilor programului județean de autoconducere și au- toaprovizionare teritorială.în telegrama adresată cu acest prilej tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comu
Utilizarea mijloacelor materiale 

și financiare ale economiei(Urmare din pag. I) unora dintre posibilele acțiuni pentru reducerea stocurilor și lichidarea celor existente, ținînd seama de interesul mai general, de implicațiile tor profunde.O parte, deloc neglijabilă, a stocurilor de materii prime, piese de schimb etc. se datorează normării necorespunzătoare a necesarului pentru producție, după principiul pseu- doștiințific : „Mai bine să prisosească decît să lipsească !“. Iar „prisosul*1 poate să fie de cîteva ori mai mare decit necesarul, pentru că, oricum, banca acordă credite ! Atingem aici două probleme în strinsă conexiune : 1 normarea necesarului pentru producție și finanțarea lui. Desigur, nu este ușor să se determine normative riguroase pentru toate tipurile de consum ; și, mai ales, nu este deloc „comod" pentru acei conducători care își ascund carențele din activitate în spatele absenței acestor normative care, o dată realizate, vor permite un acces selectiv la finanțare, la creditul bancar, determinat astfel pe baze riguros științifice.In economie întîlnim și situația în care același material este supranor- mativ la unele unități și subnorma- tiv la altele, dar din cauza imperfecțiunilor sistemului informațional nu se ajunge la echilibrarea stocurilor între unități. Ca urmare, supunem atenției Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Con- , trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe următoarea sugestie : realizarea unui sistem informatic care să cuprindă, pe feluri de materiale, stocurile sub sau supranormative existente în fiecare unitate economică — pe subdiviziuni teritoriale sau, de ce nu, pe plan național — permițînd astfel redistribuiri operative. Aceasta cu atît mai mult cu cît nu este greu de presupus că, o dată cu încheierea acțiunii de diminuare a normativelor economico-financiare, cresc și cantitățile de materiale care se abat de la acestea, într-un sens sau altul, fiind cu atît mai necesară lichidarea lor operativă.O atenție deosebită trebuie acordată îndeplinirii integrale a producției fizice, a obligațiilor contractuale, atît la intern, cît și la export. Nu trebuie pierdut din vedere faptul că onorarea incompletă a contractelor cu beneficiarii interni se răsfrînge negativ asupra activității acestora și poate conduce la neîndeplinirea sarcinilor lor la export. Nu există produs „neînsemnat", deoarece o piesă sau un subansamblu de cîțiva lei nelivrat de producător poate bloca produse de zeci sau sute de mii de lei. în acest context, este esențială adaptarea riguroasă a producătorului la cerințele beneficiarului — calitative și cantitative. în interesul economiei naționale, al creșterii eficientei întregii activități, piața trebuie să devină a beneficiarului, să iasă definitiv de sub imperiul constrîn- gerii de către producător !INFORMAȚII SPORTIVEATLETISM. în cadrul concursului internațional de atletism de la Nisa, contind pentru „Marele Premiu- I.A.A.F.", campioana româncă Ma- ricica Puică a obținut o victorie detașată în cursa de o milă, cu timpul de 4T8”25/100, întreeînd-o cu peste cinci secunde pe cea de-a doua clasată, americana Sue Addison — 4’23”93/100. Pe locul trei s-a situat Britt McRoberts (Canada) — 4’24”69/ 100, urmată de Mariana Stănescu (România) — 4’25”52/100, Lynn Williams (Canada) — 4’25”57/100, Linda Detlefsen (S.U.A.) — 4’29”49/100 și Elly van Hulst (Olanda) — 4'32”65/ 100.Aceasta a fost a 5-a victorie consecutivă realizată de Maricica Puică in actualul circuit pentru „Marele premiu al Federației internaționale de atletism".Proba masculină de săritură în înălțime a fost cîștigată de sportivul român Sorin Matei — 2,31 m, urmat de canadianul Milton Ottey, americanul Jake Jacoby — ambii cu 2,28 m, vest-germanii Gerd Nagel, Carlo Traenhardt și suedezul Patrick Sjoeberg — toți trei cu 2,25 m.GIMNASTICĂ. Competiția masculină de gimnastică din cadrul Jocurilor sportive internaționale de la Moscova s-a încheiat cu finalele pe aparate, printre laureații concursului numărîndu-se și sportivii români Marian Stolcan, care a cucerit medalia de argint la sărituri — 19,300 puncte, și Marian Rizan, medaliat cu 

România și Zair, atît pe plan bilateral, cit și pe arena internațională, în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării între națiuni.
★Miercuri după-amiază, comisarul de stat pentru afacerile externe al Republicii Zair a părăsit Capitala.(Agerpres)

nist Român, președintele Republicii Socialiste România, de către Comitetul județean Buzău al P.C.R. se exprimă profundul atașament la politica înțeleaptă, științifică și umanistă a partidului și statului nostru, care slujește în cel mai inalt grad interesele fundamentale ale poporului.Urmînd neabătut înălțătorul dumneavoastră exemplu de dăruire și abnegație revoluționară — se subliniază în telegramă — ne angajăm să acționăm cu fermitate pentru înfăptuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XIH-lea al partidului, pentru realizarea unei noi calități a muncii și a vieții, contribuind astfel la ridicarea pe noi culmi de progres și civilizație a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.(Agerpres)

Desigur, îndeplinirea integrală a producției fizice planificate nu trebuie înțeleasă în afara contractelor cu beneficiarii. Producția fizică este producția contractată, producția cu desfacere asigurată ! Există conducători de întreprinderi care lansează în fabricație produse „pentru mai buna utilizare a capacităților de producție și a forței de muncă, urmînd a se găsi ulterior un beneficiar" ; de multe ori, aceste produse îngroașă stocurile greu vandabile sau nevandabile, reprezentînd de fapt risipă de materii prime, de energie, de forță de muncă. Producția nu trebuie să aibă altă rațiune de a fi decît cererea socială solvabilă. Aceasta este și cauza pentru care legile țării interzic „producția' de dragul producției", care totuși apare ca urmare a unor mentalități anacronice, pe fondul insuficientei fermități din partea organelor financiar-bancare.
în ce mod perfecționarea 

cadrului legal poate accele
ra eliminarea deficiențelor ? Din capul locului trebuie spus că există un cadru legislativ judicios, a cărui aplicare riguroasă ar fi împiedicat creșterea stocurilor, dar, în numeroase cazuri, eludarea lui — din comoditate sau din alte cauze — și „înțelegerea", toleranța manifestate, uneori, de organele de control au favorizat această evoluție nedorită. Accentul pus pe calitate, pe producția fizică, îndeosebi în ultimii ani — din care trebuie menționate recentele prevederi privind tetflbtHrea in acord direct și acord global a personalului muncitor — reprezintă, fără îndoială, contribuții notabile la stoparea acestor tendințe. în continuare, un rol hotărîtor îl vor avea elaborarea noilor normative econo- mico-financiare precise și unitare, sporirea aportului resurselor proprii de finanțare și o mal mare exigență în acordarea creditului bancar. Ce conducător de unitate își va mai permite să se aprovizioneze cu cantități peste normativ, să .mărească producția neterminată și să aștepte liniștit găsirea unui client pentru mărfurile sale din depozit, știind că ii este blocat accesul la creditare? Poate nu ar fi lipsit de interes ca unitățile economice să determine eficiența activității nu numai in funcție de fondurile consumate, ci și de cele avansate — fixe și circulante — urmînd a se găsi cele mai potrivite căi de stimulare a creșterii rapide a raportului dintre venituri și fondurile avansate, a cărui semnificație este — să nu uităm mc< o clipă 1 — utilizarea mai bună a produsului social, asigurarea unui volum mai mare destinat consumului final — productiv și neproductiv. Așadar, gospodărirea cu maximum de răspundere a resurselor pe care societatea le pune la dispoziție constituie o îndatorire a fiecărei unități economice, a fiecărui om al muncii.
bronz la cal cu minere — 19,50 puncte.Iată cî'știgătorii celor șase finale : sărituri : Valeri Liukin (U.R.S.S.) — 19,425 puncte ; cal cu minere : Valentin Moghilnii (U.R.S.S.) — 19,80 puncte ; bară fixă : Iuri Korolev (U.R.S.S.) — 19,80 puncte ; sol : Korolev — 19,70 puncte ; inele : Moghilnii și Korolev — ambii cu 19,65 puncte ; paralele : Moghilnii — 19,65 puncte.BASCHET. în orașele spaniole Barcelona și Oviedo au continuat întrecerile din grupele semifinale ale campionatului mondial masculin de baschet.La Oviedo, în grupa B, s-a disputat partida dintre selecționatele S.U.A. și Iugoslaviei, victoria revenind baschetbaliștilor americani cu scorul de 69—60 (37—30). Alte rezultate : Italia — Argentina 78—70 (38— 31) ; Canada — R. P. Chineză 95—81 (48—48). în clasament conduc echipele S.U.A. și Iugoslaviei, cu cite 9 puncte.Rezultate înregistrate în grupa B : Spania — Cuba 78—77 (37—47) ;U.R.S.S. — Brazilia 110—101 (62—50); Israel — Grecia 82—79 (35—42). Pe primul loc al clasamentului se află formația U.R.S.S. — 10 puncte, urmată de Brazilia — 9 puncte.CICLISM. Etapa a 12-a a Turului ciclist al Franței a revenit rutierului spaniol Pedro Delgado, cronometrat pe distanța de 217 km cu timpul de 6h03’18”.

.TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit o telegramă din partea tovarășului Lu- bomir Strougal, președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, in care mulțumește pentru felicitările adresate cu prilejul reînvesti- rii sale în această funcție.în telegramă se exprimă convingerea că guvernele țărilor noastre vor acționa pentru adîncirea în continua- re<a prieteniei și colaborării multilaterale dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România, dintre poporul cehoslovac și poporul român.
Cronica zileiCu prilejul celei de-a 65-a aniversări a victoriei Revoluției Populare Mongole, la București s-a deschis, sub egida Muzeului de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, expoziția fotodocumentară „Mongolia socialistă". Sînt prezentate pariouri și fotografii înfățișînd cele mai importante realizări din domeniile industriei, agriculturii, artei, învățămîntului și culturii, obținute de oamenii muncii din această țară sub conducerea Partidului Popular Revoluționar Mongol.în alocuțiunile rostite la vernisaj au fost subliniate importanța evenimentului aniversat, precum și bunele relații de colaborare și prietenie dintre partidele și popoarele român și mongol.Au participat adjuncți de șef de secție la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Asociației de prietenie româno-mongole, activiști de partid și de stat, oameni ai muncii din Capitală.Au luat parte Togoociin Ghenden, ambasadorul R.P. Mongole, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București.

★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Irak, miercuri după-amiază a avut loc in Capitală o manifes- tare culturală, organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în cadrul căreia au fost, prezentate impresii de călătorie din această țară.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S. și Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A fost prezent Safa Saleh Mahdi Al-Falaki, ambasadorul Republicii Irak la București.
★Cu ocazia încheierii misiunii sale în țara noastră, ambasadorul Belgiei la București, Frans Maes, a oferit, miercuri, o recepție.Au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai altor ministere și instituții centrale, oameni de știință și cultură.Au participat, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră. (Agerpres)

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO-PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ :NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 16 IULIE 1986EXTRAGEREA I : 6 27 23 11 34 29. EXTRAGEREA a Il-a : 28 38 18 4 45 19.FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1 154 351 LEI, din care 280 047 lei report la categoria I și 5 316 lei report lă categoria a II-a.
NOI IZVOARE DE LUMINĂ(Urmare din pag. I)7 milioane de metri cubi de umpluturi și 1 milion de metri pătrați de peree.— Betoane ?— 135 de mii de metri cubi in baraj și 85 de mii in uzină. Digul are aproape 14 kilometri in dreapta și peste un kilometru in stingă.Se excavează la canalele de fuga ; se betoncază ia bazinul de liniștire «i la suprastructura pad tliti peste baraj ; se etanșează pereții digurilor , se lucrează in continuare la umpluturi și la peree. Și peste toate, pregătirea și așteptarea te- brilă a momentului capital — mai corect : a primului moment capital — închiderea rîului și devierea lui in noua albie. Va fi „piesa de bravură" a colectivului.In viitorul bazin de liniștire, siluetă vizibilă de departe. o macara cu un braț de 40 de metri duce la locul cuvenit o piesă de 10 tone. Acolo lucrează mon- torii.împreună cu secretarul organizației lor de partid, maistrul Gheorghe Ghimpu, pe care l-am cunoscut cu ani în urmă la Răcă- ciuni (altă biografie tipică: montor, calificat la „Grivița roșie", începe să lucreze de la 18 ani. deci acum treizeci și trei de ani. la Bor- zești ; „face" Bicazul de la început pînă la sfirșit; Vi- draru, Porțile de Fier I, cascada de pe Bistrița și acum cea de pe Șiret, o viață de om...), împreună cu maistrul Ghimpu intrăm în uzină. în cămașa de beton, cele două turbine se înfiripă sub ochii noștri. La prima se montează de-acum rotorul, o bijuterie de precizie de 160 de tone. La a doua, în puțul de 15 metri, statorul ; nu

Din nou „Foarte bine“!
Prestigioase rezultate ale elevilor români 

la olimpiadele internaționale de matematică și chimieîn aceste zile, cînd întregul nostru popor se pregătește să aniverseze împlinirea a 21 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, dată memorabilă din istoria contemporană a României, învățămîntul românesc, care a cunoscut în perioada pe care cu mîndrie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", remarcabile înfăptuiri, beneficiind de grija deosebită, de îndrumările de inestimabilă valoare ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. primește o nouă și strălucită confirmare internațională. Recent încheiata ediție a Olimpiadei internaționale de matematică, desfășurată anul acesta la Varșovia, a afirmat o dată în plus valoarea școlii noastre de matematică, bogatele tradiții, valențele -formative și educative ale învățămîntului rbmâ- nesc, deschis spre cele mai noi cuceriri ale cunoașterii umane, organic integrat cu cercetarea și producția. Rezultatele prestigioase obținute Ia această ediție sînt o nouă confirmare a valorilor deosebite ridicate din rîndul tinerei generații din țara noastră, apreciate consecvent in confruntări internaționale. în ultimii ani, tinerii matematicieni români s-au situat mereu printre fruntașii acestui concurs, de-ar fi să amintim doar locul I pe națiuni obținut la ediția, de anul trecut a olimpiadei, ca și locui I la Olimpiada balcanică de anul acesta, despre care am avut ocazia să relatăm în paginile ziarului nostru.Un grup numeros, format din părinți, colegi, profesori, reprezentanți ai Ministerului Educației și învăță- mintului, i-a întimpinat alaltăieri pe tinerii matematicieni români. Ei s-au întors cu nu mai puțin de 5 premii. Un succes emoționant, răsunător, ai cărui autori sînt : Marius Dabija, clasa a Xl-a, Liceul „Mihai Viteazul" din Ploiești, și Nicolae Beli, clasa a Xl-a, Liceul de matematică-fizică nr. 1 din București — premiul intîi; Iulian Grindeanu, clasa a XII-a, Liceul de matematică-fizică nr. 2 din
MANIFESTARE TEATRALĂ

La Costinești: „Gala tinerilor actori"Eveniment artistic estival : Costinești, frumoasa și dinamica stațiune a tineretului de pe țărmul Mării Negre, renumită și pentru mulțimea și efervescența inițiativelor ei culturale de largă audiență, va găzdui — și în vara aceasta — între 18—22 iulie : „Gala tinerilor actori". O manifestare organizată de către Uniunea Tineretului Comunist — prin Biroul de Turism pentru Tineret, și de către Consiliul Culturii și Educației Socialiste, în colaborare cu Asociația oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale — A.T.M.„Gala tinerilor actori" oferă, prin Caracterul ei spectacular și competitiv, un important prilej de afirmare și confruntare cu spectatorii a tuturor absolvenților institutelor de teatru din țară care nu au împlinit încă vîrsta de 35 de ani. îp actuala ediție, a IV-a, în primitoarea Sală Polivalentă și în elegantul Amfiteatru al stațiunii vor eyolua peste 20 de actori din Capitală, de la teatrele naționale din Craiova, Cluj-

Barajul hidrocentralei Galbeniare „decît" 60 de tone. în jurul nostru, mulți tineri.— Mulțumit de ei ?— Avem băieți foarte buni, uite, Ion Ursu, Gigei Lovin, curînd, curînd se incadrează perfect in activitatea noastră.— A celor vechi, adică. Cine sint ei ?— Păi... mulți. Să vă spun oameni cu care sînt împreună de peste douăzeci de ani : Ilie Neamțea- nu, Gheorghe Ciobanu, Nicolae Stoicu... mulți, ce mai......îi părăsim pe montori, îi părăsim pe constructori și luăm drumul Bacăului. In dreapta și in stingă șo

selei aspersoarele lucrează din plin. Lanurile de porumb, întinse cit vezi cu ochii, sînt astăzi irigate. Tot datorită Șiretului și constructorilor de hidrocentrale — pentru că, in» afara celor aproape 300 de milioane de kWh de energie electrică în fiecare an, prin regularizarea Șiretului se redau agriculturii circa 12 000 de hectare și se creează și un debit suplimentar de .circa 200 de milioane de metri cubi de apă ce vor fi (și sînt) folosiți la irigații. Alte 24 de milioane de metri cubi de apă vor fi folosiți la alimentarea localităților și unități

Cluj-Napoca, și Mihai Anițescu, clasa a XII-a, Liceul „Nicolae Bălces- cu" din Craiova — premiul al doilea ; Dorin Bucur, clasa a XII-a, Liceul „loan Slavici" din Arad — premiul al treilea. (Primul dintre aceștia, menționăm, la numai două puncte de punctajul maxim). Acestea, in condițiile unui concurs foarte puternic, cu probleme dificile, cărora elevii citați — pentru prima oară participanți la un concurs internațional, exceptîndu-1 pe Iulian Grindeanu, clasat pe locul I la Balcaniada din acest an — le-au dat rezolvări originale. .Aflăm cu bucurie că și la ediția 1986 a Olimpiadei internaționale de chimie, desfășurată la Leiden — Olanda, între 6 și 15 iulie, cu participarea unor elevi din 22 de țări, reprezentanții noștri au adus noi trofee școlii noastre de specialitate. Cei patru elevi români participanți au reușit să cucerească cinci premii. Astfel, Dorin Borza, de la Liceul de științe ale naturii „C. A. Rosetti" din București, a obținut premiul al II-lea — „Medalia de argint" — și premiul special pentru cea mai bună lucrare de chimie organică, iar elevilor Adrian Salic, de la Liceul de matematică-fizică „Gheorghe Șincai" din Baia Mare, Mariana Gilcă, de la Liceul industrial nr. 4 din Ploiești, și Traian Șulea, de la Liceul de filologie-isto- rie din Timișoara, le-a fost atribuit premiul al IlI-lea.Premiile lor sint — o spunem cu mindrie — premiile unei întregi generații de tineri remarcabili, crescuți, educați și formați în climatul de largă democratizare și înaltă responsabilitate al școlii din România de azi, beneficiind de minunatele condiții de învățătură și viață asigurate prin grija partidului, a iubitului părinte și îndrumător al tinerilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, de încrederea cu care este înconjurată tînăra generație de către întreaga noastră societate.
Costin TUCHILĂ

Napoca, Timișoara, Tirgu Mureș ori din colectivele teatrelor din Bacău, Petroșani, Reșița, Satu Mare. Ei vor susține fragmente și monoloage din piese semnate de Dumitru Radu Popescu, Horia Lovinescu, Dumitru Solomon, Nagy Lăszlo, precum și din dramaturgia lui Goethe, Cehov, Pirandello, precum și spectacole de poezie (românească și universală). Dintre genurile prezente în „gală" nu va lipsi nici pantomima.Cu același prilej, cele două institute de teatru — din București și din Tîrgu Mureș — vor prezenta două spectacole — premiere ale stagiunii în curs.Paralel cu evoluțiile in concurs, în aceeași perioadă, la Costinești vor evolua in fața studenților și tinerilor veniți la odihnă din întreaga țară îndrăgite personalități ale scenei românești : Leopoldina Bălănuță, împreună cu Anda Călugă- reanu, Ovidiu luliu Moldovan și o formație de distinși muzicieni, precum și Ileana Ploscaru, cunoscută interpretă a teatrului constănțean. (N.S.).

lor economice din zonă. Se asigură, totodată, condiții pentru amenajarea unor bazine piscicole.Șiretul lucrează. Șiretul energetician, Șiretul agricultor, Șiretul lucrător edilitar. Iar cei care l-au făcut așa, constructorii și montorii de hidrocentrale, dau ultima tușă tabloului la care lucrează, de, iată, in vara aceasta se împlinesc șapte ani. Lucrează — și cu ochii minții văd noul șantier unde, încă o dată, o vor lua de jos. Este dorința lor cea mai mare : să rămînă împreună. Așa sînt constructorii de hidrocentrale...

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII IRAK

Domnului SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak BAGDADCu- prilejul Zilei naționale a Republicii Irak, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul irakian prieten.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul popoarelor român și irakian, al cauzei păcii și înțelegerii in lume.

Poporul irakian sărbătorește astăzi împlinirea a 18 ani de la Revoluția din 17 iulie 1968, care reprezintă unul dintre cele mai de seamă momente din istoria Irakului contemporan. Desfășurată la un deceniu după abolirea regimului monarhic feudal, revoluția inițiată de Partidul Baas Atab Socialist a deschis calea unor importante prefaceri economico-so- ciale, care au modificat substanțial înfățișarea localităților din valea celor două fluvii. La Bagdad și Mosul, la Basra și Kirkouk au fost înălțate numeroase fabrici și uzine, cartiere de locuințe și instituții social-culturale, iar pe vaste întinderi acoperite cindva de nisipul deșertului au apărut noi exploatări agricole, ca urmare a fertilizării a sute de mii de acri. O imagine dintre, cele mai edificatoare ale acestui proces înnoitor o oferă insăși capitala țării. Oraș fondat în urmă cu peste un mileniu, Bagdadul de azi “se înfățișează privirilor ca o modernă metropolă, cil circa 3,5 milioane locuitori, care cunoaște o intensă viață economică, politică și culturală. De la înălțimea celor opt poduri de peste Tigru și a unor impunătoare edificii ridicate în ultimii ani se deschide o panoramă largă pină în zonele cele mai îndepărtate din sud, unde se profilează siluetele citorva obiective industriale, in frunte cu cea a marii rafinării „Al Dora". Rafinăria, , realizată în anii de după revoluție, constituie un adevărat simbol al realizărilor obținute de poporul irakian în valorificarea principalei bogății a țării. Așa cum se știe. Irakul este unul dintre marii producători de petrol ai lumii, rezervele sale de țiței fiind estimate la peste 100
RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ„CHINA DAILY"

Acupunctura și longevitateaNumeroși medici chinezi promovează ipoteza potrivit căreia acupunctura este capabilă să împiedice îmbătrînireă, cu toate ■ că sint cohștieriți că unele afirmații premature au provocat in afara granițelor Chinei o anumită rezervă — se arată într-un articol publicat de cotidianul „China Daily". „Cercetările noastre dovedesc faptul că acupunctura prelungește viața omului, dat fiind faptul că determină o îmbunătățire a rezistenței fizice a organismului", a afirmat profesorul Cheng Da-Zhong, unul din cei mai eminenți specialiști chinezi, directorul secției de acupunctura de la spitalul Ruijin din Shanghai — scrie în acest sens publicația amintită. „Firește că nu poate fi vorba de oprirea procesului de îmbătrînire. Dar se poate afirma, pornind de la observații științifice riguroase, că acupunctura este în măsură să încetinească acest proces", a subliniat dr. Cheng. „Pentru organismul uman, nimic nu este mai periculos decit medicamentele care se administrează in mod regulat, adesea în fiecare zi, pentru a suprima momentan o durere. Acest tratament deteriorează sistematic imunitatea naturală a organismelor umane".Profesorul Cheng afirmă că orice ființă umană care îngurgitează o cașetă pentru a scăpa de durerea de cap sau de răceală limitează gradul de rezistență a propriului său organism. Tratînd doar o parte a organismului, medicamentul dăunează altei părți. Acupunctura suprimă acest risc. Acest lucru este și mai evident la persoanele In vîrstă, care se tratează cu șl mai multe medicamente, ceea ce accelerează uzura țesuturilor și a celulelor organismului lor. „Practicată de timpuriu, acupunctura evită, o dată cu înaintarea în vîrstă, îmbătrînireă accelerată", a afirmat dr. Cheng. După pă-' rerea sa, acupunctura este o știință de înaltă tehnicitate, care poate fi aplicată Ia bolile lumii moderne. „Acupunctura suprimă hipertensiunea, reduce riscurile producerii unor atacuri cerebrale. Nimeni în China
t V

20,00 Telejurnal20,15 Actualitatea In economie20,30 Congresul al IX-lea al P.C.R. — moment crucial tn noua istorie a României. „Școala Epocii
vremeaInstitutul de meteorologie și hidrologie comunică timpul probabil pentru intervalul 17 Iulie, ora 21 — 20 iulie, ora 21. în țară : Vremea va continua să se Încălzească. Cerul va fi variabil, cu lnnorări mai pronunțate spre sfir- șltul intervalului tn regiunile nord- vestlce, unde, pe alocuri, vor cădea ploi ce vor avea șl caracter de aversă, în

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România 
miliarde barili, iar producția anuală situîndu-se în jurul a 160 milioane tone. Veniturile obținute de pe urma comercializării petrolului sînt utilizate pe scară largă in vederea dezvoltării industriei, agriculturii. transporturilor și în general pentru realizarea unor noi obiective preconizate in planul de cinci ani 1986—1990.Desigur, traducerea în viață a acestor proiecte presupune existenta unor condiții de liniște și pace, ceea ce implică reglementarea pe cale politică, prin tratative, a problemelor dintre Irak și Iran. Adoptarea unei asemenea soluții în favoarea căreia România sra pronunțat și se pronunță în mod consecvent ar răspunde intru totul intereselor celor două țâri și popoare vecine, ar constitui o contribuție de seamă la cauza stabilității și înțelegerii in Orientul Mijlociu și in întreaga lume.Succesele obținute de poporul irakian pe calea făuririi unei vieți noi sînt urmărite cu interes și simpatie de poporul român, prieten sincer al popoarelor arabe, sprijinitor ferm al eforturilor lor pentpu consolidarea independenței, fientru progres economic și social, ntre Republica Socialistă România și Republica Irak s-au statornicit relații de prietenie și colaborare care cunosc un curs ascendent. O contribuție hotărîtoa- re în acest sens au avut-o intîlnirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Saddam Hussein, întîlniri care au deschis rodnice perspective conlucrării româno-irakiene pe cele mai diverse planuri, în interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

nu susține că trebuie să 1 se atribuie aeupuncturii calități și merite pe care nu le are. în schimb, este de datoria noastră să veghem la bunul ei renume", a precizat dr. Cheng.Potrivit opiniei reputatului profesor chinez, „anestezia totală prin acupunctură este o amăgire, pentru că nu am descoperit incă conexiunile energetice între diferitele părți ale corpului uman pentru a o putea practica. Anestezia prin acupunctură este perfect eficientă pentru intervențiile chirurgicale la creier, plă- mîni, cord deschis, la nașteri și în intervențiile cezariene, dar nu și în alte cazuri".Cu toate acestea, bolnavul este unul din elementele determinante în reușita acestui gen de anestezie locală. în cazul in care pacientului îi este frică înainte de intervenție, medicului îi va fi mult mai greu să acționeze. Au fost, de altfel, înregistrate mult mai multe eșecuri în cazurile în care pacienții au fost într-o stare de încordare. Pe de altă parte, pragul rezistenței la durere este diferit de la om la om.In raport cu'anestezia practicată de medicina modernă, acupunctura prezintă și alte avantaje : absența durerii postoperatorii și a dificultăților legate de reanimare — pacientul fiind conștient pe întreaga durată a intervenției.în mod oficial, acupunctura poate trata aproximativ 300 de boli și numeroase nevralgii (dureri de cap, de dinți ș.a.), tulburări . circulatorii, dizenterii, crize de apendicită, ulcere gastrice, poate corecta pozițiile foetale anormale etc.Acupunctura este adesea asociată cu administrarea de medicamente tradiționale chineze, constituite în special pe bază de plante.Dr. Cheng este convins de faptul că acupunctura rămine o practică medicală de viitor, prin îmbinarea unor cunoștințe medicale tradiționale cu date științifice moderne, inclusiv folosirea Unor stimuli electrici sau lasere — încheie „China Daily".
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soțite de descărcări electrice. In celelalte regiuni, aceste fenomene se vor produce izolat, după-amiaza. Vintul va sufla slab pînă la moderat. Temperaturile minime vor fl cuprinse intre 10 șl 20 de grade, iar cele maxime între 24 și 34 de grade. Dimineața, pe alocuri, ceață. In București : Vremea va continua să se încălzească ușor. Cerul va fl variabil, favorabil la Începutul intervalului ploii de scurtă durată. Vintul va sufla slab pînă la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 16 și 18 grade, Iar cele maxime între 30 șl 32 de grade.
BRĂILA. In aceste zile, numeroase manifestări politico-ideolo- gice și cultural-educative care au loc în unități social-economice, cluburi muncitorești și cămine culturale se desfășoară sub genericul „21 de ani de la istoricul forum al comuniștilor români — Congresul al IX-lea al partidului". în cadrul ciclului de activități „Șăptămîna complexă a întreprinderii" se organizează expuneri și dezbateri pe teme care reliefează mărețele realizări ale acestei perioade de 

profunde transformări revoluționare. In comune și la sediu, Biblioteca județeană prezintă expoziții de carte social-politică. (Candiano Priceputu).DOLJ. în întreprinderi, instituții, cluburi muncitorești și case de cultură din municipiul Craiova se desfășoară manifestări politico- educative și cultural-artistice dedicate împlinirii a 21 de ani de la Congresul al IX-lea al. partidului. Expunerile, dezbaterile și 

mesele rotunde sînt urmate de spectacole artistice susținute de formații laureate ale Festivalului național „Cintarea României", sub genericul „Cintă țara, cintă Doljul". (Nicolae Băbălău). ’SUCEAVA. La Casa de cultură din Vatra Dornei, sute de oameni ai muncii au participat la o manifestare dedicată aniversării a 2 500 de ani de la prima atestare documentară a luptelor pentru li-

CARNET CULTURAL

bertate a geto-dacilor și a 600 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești a domnitorului Mircea cel Mare. La expoziția permanentă de etnografie din aceeași localitate a avut loc o șezătoare țărănească specifică zonei Domelor, Ia care au participat laureați ai Festivalului 

național „Cîntarea României". (Sava Bejinariu).MUREȘ. In comuna Oarba de Mureș, acolo unde, în urmă cu 42 de ani, mii de ostași români s-au jertfit pentru eliberarea patriei, a avut loc deschiderea celei de-a doua ediții a taberei de sculptură monumentală „In memoriam". Cei 11 sculptori care participă la actuala ediție vor aborda o tematică inspirată din istoria patriei.’ (Gheorghe Giurgiu).

BACĂU. Sub genericul „Dialoguri cinematografice" au fost organizate, la căminele culturale și în unitățile economice din comunele Răcăciuni, Dărmănești, Agăș, Ar- deoani și Secuieni, acțiuni cultural-educative, la care au luat parte un mare număr de oameni ai muncii de la sate. Ciclurile de filme prezentate au fost urmate de expuneri, dezbateri, întîlniri cu oameni de știință și artă. Acțiuni similare au loc în ultimul timp și la căminele culturale din comune

le Dofteana, Traian, Vultureni și Oituz. (Gheorghe Baltă).IALOMIȚA. Se află în plină desfășurare în frumoasa stațiune Amara „Zilele filmului românesc", manifestare organizată de întreprinderea cinematografică a județului, în colaborare cu Asociația cineaștilor. Spectacolele sini urmate de întîlniri-dezbateri, la care participă scenariști, regizori, actori și realizatori de filme. (Mihai Vișoiu).
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SUEDIA : Apel pentru încetarea experiențelor 
cu arma nuclearăSTOCKHOLM 16 (Agerpres). — I Peste 20 de organizații antirazboi-. .. nice din Suedia au adresat un apel 1 membrilor Congresului Statelor I Unite, cerindu-ie să acționeze pentruI cu Încetarea tuturor experiențelor arma nucleară. Continuarea

CONVORBIRI ROMÂNO-IRANIENE ORIENTUL 
MIJLOCIUBEIRUT 16 (Agerpres). — Acordul de încetare a focului în vestul Beirutului continuă să fie respectat, în pofida unor incidente sporadice. Astfel de incidente soldate cu victime omenești au fost semnalate . in sectorul Ramla Al Baida. Pe de altă parte, în sudul Libanului in zonele ocupate ilegal de forțele israeliene au avut loc noi acțiuni ale mișcării de rezistență libaneze și ale unor grupări palestiniene împotriva așa- numitei armate a sudului Libanului, finanțată de Israel.Agenția K.U.N.A. notează, totodată, că în zona aeroportului capitalei libaneze condițiile de trafic s-au îmbunătățit în urma aplicării acordului de securitate din Beirutul de vest.ROMA 16 (Agerpres). — Aflat într-o scurtă vizită oficială la Roma, președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a avut, miercuri, convorbiri cu primul ministru al Italiei, Bettino Craxi. Au fost analizate evoluțiile din Orientul Mijlociu, ex- primindu-se, de ambele părți, dorința de a se ajunge la o soluționare justă și pașnică a situației din întreaga regiune, intr-im climat de securitate, care să poată favoriza dezvoltarea și colaborarea constructivă intre toate țările și popoarele, pe baza respectării principiilor și normelor de drept internaționale.TUNIS 16 (Agerpres). — Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a sosit la Tunis, unde va participa la reuniunea Comitetului Central al organizației „Al Fatah" (principala componentă aO.E.P.). După cum relatează agenția M.E.N., vor fi examinate ultimele evoluții ale situației politice din regiune, îndeosebi problema palestiniană și relațiile iordaniano-pales- tiniene.

In favoarea soluționării pe cale politică 
a problemelor litigioase din America CentralăTEHERAN 16 (Agerpres). — Un călduros schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și Seyyed Aii Khamenei, președintele Republicii Islamice Iran, a avut loc la Teheran, cu prilejul primirii de către primul ministru al Iranului, Mir Hussein Mbussavi,. a ministrului român al' energiei electrice, loan Avram, care întreprinde o vizită in Iran.In cadrul discuțiilor a fost subliniată dorința ambelor părți ca, pornind de la potențialul economic al României și Iranului, să se extindă relațiile bilaterale in domeniile economic, comercial, tehnic și pe alte planuri, în folosul ambelor țări și popoare.

Ministrul român a mai avut convorbiri cu Aii Akbar Velayati, ministrul de externe, Mohammad Taqi Banki, ■ ministrul energiei, Masud Roghani Zanjani, ministrul planului și bugetului, și cu Mohsen Nour- bakhsh, guvernatorul Băncii centrale a Iranului.A fOst evidențiată hotărîrea comună de a extinde în continuare colaborarea. îndeosebi prin sporirea schimburilor comerciale și intensificarea cooperării economice și în producție.Au fost convenite măsuri pentru intensificarea acțiunilor de cooperare și de realizare în comun a unor obiective în domeniul energetic.
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cursei înarmărilor nucleare — se arată in apel — amenință planeta cu o catastrofă. O mare ingrijo- rare o constituie planurile de militarizare a spațiului cosmic, ceea ce sporește pericolul izbucnirii unui război.
NORVEGIA : Inițiativă în sprijinul dezarmării

OSLO 16 (Agerpres). — Radioul și televiziunea de stat din Norve
gia au realizat și transmis un ciclu 
de emisiuni destinate copiilor și 
consacrate Anului Internațional al 
Păcii. Intr-un limbaj accesibil, au 
fost explicate rolul și sarcinile 
O.N.U. in asigurarea păcii și secu-

rității internaționale, s-au făcut re
feriri la teme majore ale luptei 
pentru pace și dezarmare, pentru 
preintimpinarea unei catastrofe 
termonucleare.

La emisiuni a participat primul 
ministru al Norvegiei, Gro Harlem 
Brundtland.

Un imperativ : Reconvertirea fondurilor 
pentru înarmare în fonduri pentru dezvoltare

STOCKHOLM 16 (Agerpres). - . Date furnizate de SIPRI, Institutul i de cercetare in domeniul proble- 
I melor păcii, cu sediul la Stockholm, 
\ arată că activitățile militare absorb 1 astăzi mai multe fonduri decit edu- 
* cația și invățămintul, ocrotirea să- I nătății sau alte sectoare de activi

tate socială. Dacă anul trecut pen
tru înarmări s-au alocat 1 000 mi
liarde de dolari, calculele experți- 
lor atestă că. la ritmul mediu de 
creștere a. bugetelor militare de 
peste 3,5 la sută pe an, in 1986 chel- 

. tuielile respective ar urma să, de- l pășească in mod substanțial pragul 
’ deja atins.

Or, aceste uriașe fonduri sint 
turnate de la utilizarea lor în . 
losul dezvoltării economice a tutu- ■ 
ror popoarelor, al înfloririi civiliza- \ 4 O Z7 î /I zi ZI/» 1-VI vM/î ,1 1 „ Iv, ZiZIHZlției. Aceasta în condițiile in care / 
trei pătrimi din omenire sint afec- 1 
tate de subdezvoltare, in diversele i 
ei manifestări — foametea, analfa- ’ 
betismul, maladii grape. Statisticile ț 
relevă că, în fiecare an, in lume 
mor 3,5 milioane de copii din cauza 
malnutriției și subnutriției. De ase
menea, potrivit statisticilor de spe
cialitate, in lume există'in prezent 
aproximativ 900 milioane de oameni 
care nu știu să scrie și să citească.'i
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Noi acțiuni represive ale regimului 
rasist de la PretoriaPRETORIA 16 (Agerpres). — Tn Republica Sud-Africană, in special in zonele locuite de populația de culoare, continuă să se înregistreze noi victime omenești, ca urmare a intervenției organelor de poliție și a diverselor incidente rasiale, ceea ce denotă că măsura privind instituirea stării de urgență nu a „pacificat" țara, așa cum pretind autoritățile de la Pretoria. Agenția Reuter relevă că numărul persoanelor care și-au pierdut viața in ultimele 24 de ore se ridică Ia șase, dintre care două au fost impușcate de poliție in bantustanul Ciskei. numai pentru faptul că erau bănuite de a fi aparținut mișcării antiapart- heid.tn localitățile rezervate negrilor se remarcă o creștere a valului de nemulțumire a populației față de organele administrative impuse de autorități, care se află in solda gu

iț’ACCRA 16 (Agerpres). — în semn de protest față de atitudinea Marii Britanii cu privire la Republica Sud- Africană, Ghana ar putea decide retragerea din Commonwealth, a declarat la Accra ministrul de externe al acestei țări. M. Asamoah. Refuzul guvernului de la Londra de a adopta sancțiuni împotriva regimului minoritar rasist de la Pretoria „nu încurajează Ghana să rămînă membră a Commonwealthului" — a spus el.LONDRA 16 (Agerpres). — Tn cadrul unei întilniri cu presa organizate la Londra, secretarul general al Commonwealth, Sridath Ramphal, a condamnat „poziția eronată și in mare parte contradictorie" a Mării Britanii in ceea ce privește impunerea de sancțiuni economice obligatorii împotriva Africii de Sud. El a avertizat în privința izbucnirii unei crize serioase dacă guvernul britanic nu se decide să se alăture celorlalte

vernului rasist. Astfel, așa-numitul Consiliu al orașului Soweto a amenințat cu expulzarea din oraș pe toți cei ce participă la activități anti- apartheid, ceea ce a provocat reacția intregii comunități negre.Relerindu-se la situația actuală din Republica Sud-Africană. agenția Associated Press citează, pe baza unor informații din mai multe surse, cifre semnificative care relevă adevăratul tablou al crizei sociale și politice din țara apartheidului. Se arată astfel că de la impunerea stării de urgență, la 12 iunie a.c., 148 de persoane au fost ucise, 3 500 de bărbați și femei se află în detenție, fără să Ii se fi comunicat acuzațiile și fără să fie judecați, iar 20 la sută dintre elevii negri nu s-a prezentat la cursuri în- semn de protest față de măsurile abuzive adoptate de guvern și față de condițiile discriminatorii din școală.♦state membre ale Commonwealth. Pentru a fi eficiente, sancțiunile trebuie să fie comune — a subliniat Sridath Ramphal.GENEVA 16 (Agerpres). — Directorul general al Biroului Internațional al Muncii (B.I.M.), Francis Blanchard, a lansat un apel urgent pentru eliberarea din închisori a membrilor sindicatelor arestați în R.S.A. de regimul minoritar rasist, într-o scrisoare adresată șefului regimului, P. W. Botha, directorul general al B.I.M., exprimă profunda preocupare față de măsurile de restringere a mișcării sindicale.între cei arestați sint menționați Eliyah Barayi, președintele Congresului sindicatelor sud-africane (COSATU), James Mndawani, președintele Consiliului sindicatelor din R.S.A. (CUSA). Jeffrey Vilane, vicepreședinte al Sindicatelor muncitorilor din metalurgie (MAWU) ș.a.

Consultări pentru formarea noului guvern italianROMA 16 (Agerpres). — După consultările avute jn cursul zilelor precedente cu conducerile partidelor politice reprezentate în parlament, premierul desemnat al Italiei, Giulio Andreotti, s-a intilnit miercuri cu liderii propriului său partid — de- mocrat-creștin. Delegația P.D.C. și-a exprimat sprijinul și solidaritatea deplină cu Andreotti în vederea formării unui nou guvern, care să înlocuiască coaliția pentapartită demisionară condusă de Bettino Craxi.In aceeași zi. premierul desemnat a avut consultări cu secretarii ge

nerali ai celor trei mari centrale sindicale italiene — C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. Au fost discutate cu precădere problemele cu caracter economic și, social cu care se confruntă Italia. Liderii sindicali au subliniat necesitatea ca guvernul care se va constitui să acționeze concret în favoarea unei mai bune utilizări a forței de muncă pentru reducerea șomajului, îndeosebi în rindurile tineretului, precum și pentru dezvoltarea zonelor sudice ale țării (Mezzogiorno).
franța: Aminarea deciziei privind denaționalizarea

unor bănci și întreprinderiPARIS 16 (Agerpres). — Consiliul de Miniștri al Franței a hotărit să amine adoptarea unui decret guvernamental prevăzind denaționalizarea a 65 de mari bănci și întreprinderi de stat. Documentul în acest sens urmează să fie rediscutat de cabinet și supus apoi dezbaterii Parlamentului în cursul actualei sesiuni extraordinare, pînă la 15 august.Hotărirea respectivă, precizează agențiile de presă, a fost determinată de refuzul președintelui Francois Mitterrand de a semna un decret- ordonanță al guvernului privind denaționalizarea.
★Intr-o declarație dată publicității, secretarul general al P.O. Francez, Georges Marchais, s-a pronunțat împotriva planurilor guvernului Franței de denaționalizare a principalelor companii industriale și financiare din

Dezacord 
la reuniunea 

ministerială a 
Pieței comuneBRUXELLES 16 (Agerpres). — După două zile de dezbateri, la Bruxelles au luat sfifșit lucrările reuniunii miniștrilor agriculturii din țările membre ale C.E.E, ,Participanții nu aii reușit să ajungă Ia un acord asupra problemelor abordate, legate de o reformă in perspectivă a politicii agricole comunitare, informează agenția A.N.S.A. Ei au examinat cu prioritate aspectul social al preconizatei reforme, a cărei finanțare va trebui să se facă din bugetul comunitar, dar și din contribuții jiaționale.Marea Britanie, care prezidează în acest semestru reuniunile Pieței comune la toate eșaloanele, a exercitat presiuni pentru ca reforma respectivă să devină operațională începind din anul viitor. Potrivit proiectului de reformă, „cei 12“ au în vedere, în special, abandonarea unor culturi nerentabile, care ocupă în prezent mari suprafețe agricole.

țară. Aceste planuri — se arată în. declarație — înseamnă, de fapt, că o avuție a țării va fi vindută patronilor francezi sau străini, ceea ce nu va face decit să agraveze problemele cu care sînt confruntate principalele ramuri ale industriei, precum și situația din domeniul angajării forței de muncă.

BELGRAD 16 (Agerpres). — Activitățile „Grupului de la Contado- ra“ și ale „Grupului de sprijin" constituie singura opțiune pentru o pace durabilă, stabilă și globală în America Centrală, s-a apreciat in cursul convorbirilor dintre Raif Diz- darevici, secretar federal pentru afacerile externe, și Simon Alberto Consalvi, ministrul afacerilor externe al Venezuelei. aflat într-o vizită în Iugoslavia. S-a relevat că cele două grupuri oferă o soluție pentru problemele regionale, respectindu-se independența, suveranitatea și principiul neamestecului in treburile interne ale altor țări, dreptul fiecărei țări la propria sa dezvoltare.Cei doi miniștri au subliniat necesitatea întăririi unității de acțiune a mișcării de nealiniere în vederea sporirii contribuției ei la soluționarea problemelor cu care se confruntă lumea contemporană.

CARACAS 16 (Agerpres). — Ministrul de externe al Canadei, Joseph Clark, a reafirmat sprijinul țării sale față de inițiativele „Grupului de la Contadora" in favoarea soluționării politice a situației din America Cdntrală — informează a- genția Prensa Latina. Intr-un mesaj adresat omologilor săi din statele membre ale „Grupului de la Contadora" — Columbia, Mexic, Panama și Venezuela — și ale „Grupului de sprijin" — Argentina, Brazilia, Peru și Uruguay — el a subliniat că demersurile întreprinse de acestea au dus la diminuarea tensiunilor in momentele cele mai critice și au menținut dialogul intre țările cen- tro-americane. Ministrul canadian a evidențiat necesitatea de a se ajunge la un acord global și la stabilirea unui proces de verificare eficace și realizabil, esențiale, în opinia sa, pentru o reconciliere pașnică în America Centrală.
Eforturi pentru amplificarea cooperării 

între statele latino-americaneBRASILIA 16 (Agerpres). — Președinții Argentinei, Braziliei și Uru- guayului urmează să se intilnească, la sfirșitul lunii, la Buenos Aires, pentru a conveni un nou acord de cooperare în zona de sud a continentului sud-american — relatează agenția spaniolă de presă E.F.E. Informația a fost furnizată de ministrul brazilian al relațiilor externe, Abreu Sodre, care anterior participase la o manifestare oficială, unde a fost prezent și” președintele Braziliei, Jose Sarney.Noul acord de cooperare în conul sudic sud-american urmărește lansarea unor programe de cooperare In ideea realizării complementarității economice a celor trei state, a arătat ministrul de externe brazi

lian. precizînd că se preconizează șchilibrarea dinamică a balanțelor comerciale ale Argentinei, Braziliei și Uruguayului.HAVANA 16 (Agerpres). — Cuba va participa ca observator la activitățile Asociației Latino-Americane de Integrare (ALADI) — relatează din Montevideo — sediul ALADI — agenția Prensa Latina. Luînd cu- vintul în cadrul unei ceremonii oficiale care a avut loc cu acest prilej, ambasadorul Cubei la Montevideo, Joaquin Mas Martinez, a evidențiat, între altele, importanța lărgirii consolidării unității de acțiune a statelor latino-americane și carai- biene în efortul lor comun de dezvoltare.

GENȚIILE DE PRESA
pe scurt

șapte state se va putea salva doar30 la sută din recolta de cereale.

PREȘEDINTELE REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN, Mohammad Zia-ul Haq, l-a primit, la Rawalpindi, pe Laurean Tulai, care și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de ambasador al Republicii Socialiste România în a- ceastă țară.EMIRUL STATULUI KUWEIT, șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, l-a primit pe Gheorghe Șerbănescu, care și-a prezentat scrisorile de acreditare ca ambasador al Republicii Socialiste România in această țară.ȘEDINȚA biroului politic AL C.C. AI, P.M.U.P. La Varșovia a avut loc ședința Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P. După cum relatează agenția P.A.P., au fost analizate probleme privind modul de realizare a hotărîrilor Congresului al X-lea al partidului în diferite sectoare de activitate. Biroul Politic a adoptat hotărîrea de a se elabora un plan complex privind îndeplinirea hotărîrilor congresului.PRIMIRE. Andrei Gromîko, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a primit pe fos-

tul președinte al S.U.A., Richard Nixon, care întreprinde o vizită particulară în Uniunea Sovietică. Convorbirea s-a referit, în principal, la analiza situației internaționale actuale și la probleme ale relațiilor sovieto-americane — relatează agenția T.A.S.S.CONSULTĂRI LA MADRID. Regele Juan Carlos al Spaniei urmează să aibă consultări, în zilele următoare, cu liderii tuturor partidelor politice reprezentate in Cortes (parlament), in vederea de- . semnării primului ministru. Avind în vedere că Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol deține majoritatea absolută cu 184 de locuri din cele 350 ale Congresului Depu- taților și 124 de mandate din cele 208 ale Senatului, se apreciază că va fi format din nou un guvern monocolor socialist, condus de actualul prim-ministru, Felipe Gonzalez.SESIUNE. La New York s-a încheiat o nouă sesiune a Comitetului O.N.U. pentru conferința mondială asupra dezarmării. Intr-un raport înaintat Adunării Generale, comitetul relevă că ideea uniei ast-

fel de conferințe s-a bucurat de un larg sprijin in rindurile țărilor membre ale O.N.U. Dar au fost exprimate puncte de vedere diferite privind condițiile convocării ei. Raportul evidențiază, de asemenea, necesitatea realizării de către țările posesoare de arme nucleare a unui consens asupra convocării conferinței mondiale pentru dezarmare, deoarece participarea lor la conferință a fost considerată esențială de majoritatea statelor membțe ale O.N.U.SECETA. Statele din sudul S.U.A. Continuă să fie afectate de secetă. în unele zone, unde s-au înregistrat timp de mai multe zile la rind peste 40 grade Celsius, temperatura solului a depășit 60 de grade, ceea ce a dus la uscarea semințelor. în statele Virginia și Carolina de nord, fermierii au fost nevoiți să are din nou toate suprafețele lnsămînțate cu porumb. în Alabama, daunele provocate de distrugerea recoltei de bumbac și soia se ridică pînă acum la 300 milioane dolari. Potrivit autorităților locale, chiar dacă în următoarele zile va ploua abundent în

REUNIUNE A A.S.E.A.N. La Jakarta s-a desfășurat o reuniune a Consiliului pentru comerț și relații economice al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.). în cursul dezbaterilor — relevă agenția A.D.N. — a fost subliniată necesitatea intensificării cooperării între țările membre ale A.S.E.A.N. — Brunei, Fiîipine, Indonezia. Ma- layezia, Singapore și Thailanda — modalitate importantă de înfruntare a politicilor protecționiste practicate de statele occidentale industrializate față de cele în curs de dezvoltare.
PRODUCȚIA NIPONA DE OȚEL. 

In prima jumătate a acestui an, Ja
ponia a produs 50,16 milioane tone 
de oțel brut, ceea ce înseamnă o 
reducere cu 6,3 la sută comparativ 
cu aceeași perioadă a anului tre
cut. Ziarul „Asahi Shîmbun" relevă 
că diminuarea producției de otel 
este o urmare a reducerii exportu
lui și consumului intern.MASURI. Guvernul Birmaniei a anunțat că va adopta măsuri speciale pentru protejarea patrimoniului său cultural, a anunțat Ministerul Culturii al acestei țări, după cum transmite agenția Reuter. O atenție specială va fi acordată obiectelor antice confecționate din aur, argint și pietre prețioase. Asemenea obiecte au fost sustrase și vîndute unor colecționari din străinătate în mod ilegal, sărăcind tezaurul cultural al țării, se spune în declarația menționată
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ACCESUL NEÎNGRĂDIT LA ȘTIINȚĂ Șl TEHNOLOGIE MODERNĂ
- componentă inseparabilă a noii ordini economice internaționaleȘtiința — ca mijloc de cunoaștere a mediului ambiant — si tehnica — instrument de control și de utilizare a acestui mediu — sint indispensabile perftru dezvoltare, in general, nen- tru lichidarea subdezvoltării, in special. în zilele noastre, arăta secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. asistăm, sub directa inrîurire a stiintei. la modificarea continuă a condițiilor producției materiale, la stănînirea tainelor materiei si valorificarea tot mai eficientă a bogățiilor naturii, la sporirea capacității creatoare â popoarelor. Atît in sfera perfecționării forțelor de producție ale societății, cit și a gindirii $1 creației spirituale, nici o națiune nu se mai poate dezvolta fără aportul științei și tehnicii Înaintate, viitorul omenirii insuși nu mai poate fi conceput in afara marilor cuceriri ale gindirii științifice.

O situație dramatica. Pe drept cuvint. se pune întrebarea : au oare țările aflate pe calea dezvoltării independente acces liber, neîngrădit. la tehnologia modernă ? Fără îndoială că nu. Este adevărat, fondul mondial de cunoștințe științifice si tehnice creste intr-un ritm din ce in ce mai rapid : dar este tot atit de adevărat, că el răspunde tot mai puțin cerințelor procesului de lichidare a subdezvoltării. In același timp, piața mondială a tehnologiei devine din ce în ce mai ermetică pentru tinerele state. Aproape 90 la sută din comerțul mondial de tehnologie are Ioc intre țările capitaliste dezvoltate. iar mai mult de jumătate din acesta 6e desfășoară între societățile transnaționale. în aceste condiții. comerțul cu tehnologie poartă o puternică amprentă capitalistă. Poziția monopolistă pe care o dețin exportatorii de tehnologie din Occident le permite să practice preturi excesiv de ridicate, o discriminare evidentă fată de statele importatoare din lumea a treia. Numeroase alte obstacole continuă să limiteze accesul țărilor in curs de dezvoltare la cuceririle stiintei si tehnicii moderne : actuala criză economică mondială, inflația. dobinzile înalte ne care trebuie să le plătească aceste țări, enorma lor datorie externă, dezordinea monetară internațională le restrînge considerabil puterea de cumpărare.

Un obstacol maior îl constituie, totodată, cursa înarmărilor, care deturnează importante fonduri de la cercetarea științifică civilă spre cea militară. împiedicind stiinta si tehnic^ să se manifeste în mod plenar ca factori fundamentali ai dezvoltării economice si sociale. Calcule efectuate de specialiști ai O.N.U. arată, între altele., că. la nivelul anului 1980. cu mai puțin de 0,5 Ia sută din cheltuielile militare mondiale s-ar fi putut realiza, pînă în anul 1990. utilajul agricol necesar pentru creșterea producției alimentare si compensarea deficitului de hrană al țărilor cu venituri scăzute. Aceleași calcule evidențiază faptul că. cu o sumă reprezentînd a opta parte din cheltuielile anuale pentru creșterea arsenalelor nucleare s-ar putea finanța activitățile de preinvestltii pentru punerea în valoare a noilor surse de energie, precum si a celor regenerabile. în ansamblul țărilor in curs de dezvoltare.' Actuala ordine tehnologică mondială se caracterizează prin creșterea considerabilă a rolului factorilor militari, a considerentelor de ordin politico-strategic în dezvoltarea tehnico-stiintifică si. din acest motiv, a discriminărilor în propagarea tehnologiei moderne. Ea urmărește. în fapt, să permanentizeze starea de dependentă tehnologică a țărilor în curs de dezvoltare fată de statele capitaliste industrializate.
Pentru crearea unei baze 

tehnologice proprii a țărilor 
rămase în Urmă, Necesitatea restructurării ordinii tehnologice existente a fost recunoscută de Adunarea Generală a 0.N.U. încă din 1974 în Declarația si Programul de acțiune privind instaurarea noii ordini economice internaționale. Acest obiectiv a fost reinserat în rezoluțiile altor foruri internaționale. Conferința Națiunilor Unite privind știința și tehnologia în slujba dezvoltării, în Programul de acțiune de la Vie- na, s-a pronunțat pentru edificarea rapidă a unei capacități tehnologice proprii a țărilor in curs de dezvoltare. în vederea diminuării si. în cele din urmă, a lichidării dependenței lor față de țările industriale. La aceeași conferință s-a relevat necesitatea sporirii rolului cooperării 

tehnologice internaționale în atingerea unor asemenea obiective, precum si importanta trecerii la măsuri concrete, care să tină seama de condițiile specifice din țările în curs de dezvoltare. De altfel, tot mai multi specialiști consideră că a sosit momentul să se treacă de la vorbe la fapte, de la angajamente formala la acțiuni rapide, eficiente. In acest sens, se apreciază că o atentie sporită trebuie acordată căilor transferului international de tehnologie. îndeosebi comerțului si investițiilor externe. Pentru ca aportul comerțului international la transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare să crească, ne fondul general al preocupărilor pentru Îmbunătățirea raportului de schimb materii prime — produse prelucrate, se impune găsirea unor posibilități reale ca transferul să se efectueze in condiții favorabile. Astfel de măsuri, cum ar fi acordarea clauzei națiunii celei mai favorizate, îndeosebi în cazul comerțului cu tehnologie, obținerea de credite in condiții avantajoase pentru debitori, reglementarea preturilor în. comerțul cu brevete si licențe și, in general, a regimului de proprietate industrială, in scopul adaptării lui la circumstanțele specifice și la obiectivele naționale ale țărilor rămase in urmă, ar putea juca un rol de seamă in stimularea importurilor de tehnologie ale țărilor lumii a treia.In același timp, o contribuție majoră Ia înfăptuirea noii ordini tehnologice mondiale ar putea-o aduce punerea In aplicare a strategiei privind dezvoltarea tehnologică a tinerelor state independente, prin care se urmărește reducerea dependentei tehnologice a țărilor respective si întărirea capacității lor de a lua deciziile necesare unei dezvoltări teh- nico-stiintifice autonome. Corespunzător unei asemenea strategii, fiecare tară în curs de dezvoltare trebuie să elaboreze si să pună in aplicare un plan tehnologic de ansamblu, care să fie parte integrantă a strategiei naționale de dezvoltare și compatibil cu imperativele sale tehnologice. Fapt este că. prin natura sa. planificarea tehnologică trebuie să se situeze în perspectiva unei perioade mai îndelungate — de 20—30 de ani. O astfel de viziune este cu atît mai 

necesară cu cît. asa cum a dovedit însăsi practica, imensele posibilități create de progresul rapid al tehnicilor de vîrf nu pot fi integral si eficient valorificate dacă se va prefera o politică de circumstanță, ne termen scurt.In legătură eu perspectivele înfăptuirii unui asemenea deziderat, se mai aud încă voci care contestă capacitatea tehnico-stiintifică a țărilor în curs de dezvoltare. Se uită, astfel. faptul că decalajul tehnologic Nord-Sud nu are o origine prea îndepărtată. In perioada anterioară revoluției industriale din Europa, o serie de descoperiri importante, fundamentale, fuseseră deia făcute în regiuni care astăzi sint subdezvoltate. Este vorba de tehnica irigațiilor în agricultură, a țesutului, a topirii metalelor, scrisul si hîrtia. stiinta calculului și multe altele. Aceste invenții s-au propagat spre alte țări, contribuind la dezvoltarea lor ulterioară. în prezent, țările în curs de dezvoltare care s-au angaiat ne calea industrializării fac din plin dovada posibilităților lor de a dezvolta în mod autonom, original, stiinta si tehnica.Alocarea de resurse financiare corespunzătoare pentru cercetare-dez- voltare este condiția fără de care nu este posibilă transformarea tehnologică a tinerelor state. Printr-o mal completă mobilizare a resurselor interne si mizînd. în același timp, pe aportul mai substantial al asistentei externe, tarile în curs de dezvoltare urmează ’să-si majoreze ponderea cheltuielilor pentru tehnologie înP.N.B. la 2 Ia sută pînă în 1990 si 3 la sută pînă în amil 2000. Prin propriile eforturi, conjugate cu sprijinul comunității internaționale, țările în curs de dezvoltare ar urma să acopere. la sfîrsitul actualului secol. 20 la sută din cheltuielile mondiale de cercetare-dezvoltare. ceea ce ar asigura o creștere semnificativă a potențialului lor științific.
România socialistă — în

semnată contribuție la în
făptuirea unui deziderat vi
tal. România se numără printre țările care au obtinut succese remar

cabile în domeniul dezvoltării stiintei și tehnicii, în special in perioada de la Congresul al IX-lea al partidului, perioadă care, și sub acest raport, este cea mai fecundă din întreaga istorie a țării. Aceste realizări demonstrează că atunci cînd un popor este stăpîn pe destinele sale și acționează pentru folosirea bogățiilor naționale în interesul dezvoltării independente. poate să lichideze intr-o perioadă scurtă starea de înapoiere economică si să realizeze un progres rapid în toate domeniile de activitate.Participantă activă la eforturile peptru lichidarea subdezvoltării. pen- tru dezvoltarea echilibrată a economiei mondiale, tara noastră se află in primele rinduri ale celor care militează pentru realizarea unei noi ordini tehnologice internaționale. România aduce o contribuție importantă la stabilirea programelor de acțiune, pledează pentru o largă cooperare tehnică și științifică, se pronunță împotriva oricăror forme de discriminare in schimbul de valori tehnico-științifice si, în acest sens, militează pentru adoptarea, în cadrul O.N.U.. a unui cod de conduită a societăților transnaționale si a unui cod al transferului internațional de tehnologie. Un loc de seamă între numeroasele demersuri românești în acest domeniu ocupă inițierea dezbaterii — încă în 1970. la cea de-a 25-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. — în problema „Rolului științei și 
tehnologiei moderne In dezvoltarea 
națiunilor și necesitatea întăririi co
operării economice și tehnico-științi
fice între state".Consecventă poziției sale privind creșterea rolului O.N.U. în promovarea stiintei și tehnologiei. România si-a adus o importantă contribuție la pregătirea si desfășurarea cu rezultate pozitive a Conferinței Națiunilor Unite pentru știință si tehnologie în slujba dezvoltării, de la Viena, din august .1979. Bucurestiul a găzduit. în 1978. reuniunea regională pregătitoare a conferinței, iar în 1979 reuniunea ministerială a „Grupului celor 77". Recomandările reuniunii regionale, care au avut la bază un 

proiect românesc, au constituit o importantă sursă de inspirație pentru formularea măsurilor din Programul de acțiune adoptat de conferința de la Viena. Cît privește reuniunea ministerială a „Grupului celor 77", aceasta a prilejuit stabilirea platformei politice a tarilor in curs de dezvoltare fată de conferință, considerată. în Declarația de la București, ca parte integrantă a eforturilor întreprinse de comunitatea internațională pentru ca stiinta si tehnologia să servească scopurilor si obiectivelor noii ordini economice mondiale.O contribuție însemnată la promovarea stiintei si tehnologiei în slujba dezvoltării a adus România prin inițiativa sa de a înscrie ne agenda celei de-a III-a Conferințe generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltarea Industrială, de la New Delhi, din ianuarie-februarie 1980. a unui punct special privind dezvoltarea cooperării internaționale pentru întărirea capacităților tehnologice industriale ale țărilor în curs de dezvoltare. România este, totodată. unul din inițiatorii creării. în cadrul O.N.U.D.I.. a unui program special referitor la tehnologia adecvată țărilor în curs de dezvoltare si s-a situat printre principalii promotori ai constituirii, 6ub egida F.A.O., a unor rețele internaționale de cooperare științifică în domeniul agriculturii. De asemenea. România este autoarea unor rezoluții ale Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa vizind dezvoltarea cooperării tehnico- stiintifice între statele din zona C.E.E./O.N.U. si participă intens la acțiunile din cadrul U.N.C.T.A.D. în vederea prevenirii consecințelor nocive ale racolării de cadre calificate din țările în curs de dezvoltare.Sînt doar cîteva date si fante care pun în lumină dimensiunile aportului României la înfăptuirea unei noi ordini tehnologice Internationale, la eradicarea subdezvoltării si asigurarea progresului tuturor popoarelor.
Cont. univ. dr. 
Sterian DUMITRESCU 
Cont. univ. dr. 
Virgil GHEORGHIȚA 

DUPĂ UN ZBOR DE 125 DE ZILE 

Cosmonauții sovietici 
au revenit pe Pămînt

MOSCOVA 16 (Agerpres). — După 
un zbor de 125 de zile in spațiu, cos
monauta sovietici Leonind Kizim și 
Vladimir Soloviov au aterizat, 
miercuri, la 55 km nord-est de orașul 
Arkalik. Potrivit agenției T.A.S.S., 
pentru prima dată in istoria cosmo
nauticii un singur echipaj a efectuat 
zboruri interorbitale și a îndeplinit 
activități la bordul a două complexe 
pilotate. Au fost efectuate experiențe 
detaliate cu elemente de construcție 
și sisteme de bord la noua stație 
„Mir", echiparea stației cu aparate și 
instalații, amplasarea pe orbită a 
două nave automate de transport și 
cuplarea navei „Soiuz T-15“ cu com
plexul orbital „Saliut-7“ — „Cosmos- 
1 686".

Printr-un decret al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., cos- 
monauților sovietici Leonid Kizim și 
Vladimir Soloviov li s-a conferit 
„Ordinul Lenin", pentru realizarea 
cu succes a zborului cosmic la bor
dul complexului orbital „Saliut-7" — 
„Cosmos-1686" și a stafiei „Mir".

CONFIRMAREA UNOR IPOTEZE 
PRIVIND NAUFRAGIUL 

NAVEI „TITANIC"
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Pentru prima dată după mai bine de 
74 de ani, interiorul pachebotului 
„Titanic" (scufundat la 15 aprilie 
1912) a fost iluminat din nou marți. 
Operațiunea s-a produs cu ajutorul 
unui robot teleghidat de 70 kilogra
me, propulsat de o elice și ancorat 
de un cablu de 75 metri. Grație ro
botului și unui scuter nautic pe care 
s-a montat o cameră de luat vederi, 
au fost făcute mai multe mii de 
imagini color.

Fotografierea a făcut parte din 
incursiunea cu caracter pregătitor (in 
vederea unei expediții mai ample) 
pe care o intreprinde in aceste zile 
geologul Robert Ballard, șeful expe
diției organizate de Institutul de 
oceanografie din Woods Hole, statul 
Massachusetts. Ballard a declarat — 
telefonic — ziariștilor că robotul a 
putut pătrunde la nivelul a patru 
punți, folosindu-se de spațiul rămas 
liber in jurul casei scării, după ce 
s-a prăbușit cupola de sticlă a aces
teia. A fost confirmată ipoteza că 
vasul s-a rupt in două părți și că 
prora este înfiptă în nisipul oceanu
lui, mijlocul ei fiind îndoit și rupt. 
Pupa, încă intactă, se află la 800 
metri, distanța dintre cele două sec
țiuni fiind acoperită de tot felul de 
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