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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII-PUTERNICĂ AFIRMARE IAȘI : Noi capacități

de producție

y ■»

REALIZAREA INTEGRALA, LA TDTI INDICATORII
A PLANULUI PE ACESÎ AN

în centrul dezbaterilor tuturor 
colectivelor muncitorești

„Este necesar să perfecționăm activitatea consiliilor 
de conducere, a adunărilor generale ale oamenilor mun
cii - ale proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor. 
Trebuie să facem în așa fel încît fiecare colectiv de oa
meni ai muncii să acționeze cu întreaga răspundere pen
tru înfăptuirea planului și programelor stabilite, pentru 
a obține o creștere puternică a producției, a productivi
tății, a rentabilității și eficienței economice".

Lucrătorii din cadrul antreprize
lor Trusturilor de construcții in
dustriale și de instalații-montaje 
din Iași, care își desfășoară activi
tatea in patru județe — Iași, Vas
lui, Botoșani și Suceava — depun 
eforturi susținute pentru realiza
rea la timp și chiar înainte de 
termen a tuturor construcțiilor in
dustriale planificate. Astfel, în ju
dețul Iași ei au reușit să termine 
cu 90 de zile inainte de termen o 
nouă capacitate de producție pen
tru țevi trase la rece la întreprin
derea metalurgică și o alta la în
treprinderea de scule și accesorii 
speciale din Pașcani. De asemenea, 
ei au încheiat lucrările de con
strucție la o nouă capacitate de 
producție la Combinatul de utilaj 
greu din Iași. Aceste succese se 
datoresc mai bunei organizări a 
producției și a muncii, a folosirii 
depline a timpului de lucru și uti
lajelor din dotarea șantierelor, în
tăririi ordinii și disciplinei la fie
care loc de muncă. (Manole 
Corcaci, corespondentul „Scînteii").

FILIPEȘTII DE PĂDURE :

Cărbune peste plan

NICOLAE CEAUȘESCU
Adunările generale ale oamenilor 

muncii — organisme 
zate în anii de după 
IX-lea al partidului 
tovarășului Nicolae 
constituie o vie și 
expresie a profundului democratism 
al societății noastre, asigurînd con
diții optime pentru ca muncitorii și 
specialiștii să participe larg, nemij
locit la conducerea sectoarelor in 
care-și desfășoară activitatea, să 
dezbată și să hotărască direct asu
pra tuturor problemelor privind dez
voltarea economico-socială, înfăp
tuirea neabătută a programelor sta
bilite de partid pentru progresul 
multilateral al patriei.

Actuala rundă a adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii are loc 
într-o perioadă plină de evenimente 
cu mari și deosebit de importante 
semnificații politice, cu profundă re
zonanță patriotică, revoluționară. Cu 
puțin timp în urmă, întregul partid, 
întregul popor au sărbătorit a 65-a 
aniversare a făuririi Partidului Co
munist Român și au omagiat împli
nirea a 50 de ani de la procesul 
luptătorilor comuniști și antifasciști 
de la Brașov — prilejuri cu care 
s-au relevat pregnant calitățile ex
cepționale de revoluționar și patriot 
înflăcărat, curajul, dirzenia și băr
băția luptătorului neînfricat pentru 
libertatea, independența și progresul 
social al României, cel mai iubit fiu 
al națiunii, ilustrul nostru conducă
tor, tovarășul Nicolae Ceaușescu. De 
asemenea, în aceste zile sărbătorim 
21 de ani de la al IX-lea Congres 
al comuniștilor români, care a inau
gurat o epocă de radicale prefaceri 
economice și sociale, de dinamism 
fără precedent în dezvoltarea țării, 
pe care cu îndreptățită mîndrie o 
numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Cu deosebire se cuvine subliniat

instituționali- 
Congresul al 
din inițiativa 
Ceaușescu — 
convingătoare

și faptul că actualele adunări gene
rale ale oamenilor muncii se desfă
șoară la numai cîteva săptămini de 
la Plenara Comitetului Central al 
P.C.R. și de la Plenara comună a 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale care 
au adoptat documente 'și hotărîri de 
cea mai mare însemnătate pentru 
dezvoltarea în continuare, in actua
lul cincinal, a României.

De bună seamă, în centrul dezba
terilor vor trebui să se situeze în
deplinirea integrală a sarcinilor de 
plan, realizarea ritmică a producției 

■ fizice planificate, recuperarea orică
ror rămineri în urmă înregistrate in 
prima jumătate a anului, acordin
du-se cea mai mare atenție asigu
rării bazei materiale a producției 
prin punerea la dispoziția economiei 
naționale a tuturor cantităților sta
bilite de cărbune, țiței, energie elec
trică, precum și a produselor de 
mare însemnătate nominalizate în 
planul național unic sau prevăzute 
în programele prioritare.

In strinsă legătură cu îndeplinirea 
planului la producția fizică, un loc 
important în cadrul dezbaterilor 
adunărilor generale trebuie să-l ocu
pe soluționarea eficientă, operativă 
a tuturor problemelor de care de
pinde realizarea in cele mai bune 
condiții a prevederilor de plan la 
export — sarcină de cea mai mare 
însemnătate în actuala etapă de 
dezvoltare a economiei noastre, sub
liniată din nou, cu deosebită claritate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
Pretutindeni, în toate adunările ge
nerale, dezbaterile pe această temă 
trebuie să pornească de la înțele
gerea clară de către fiecare om al 
muncii a faptului că realizarea pro
ducției pentru export, în strictă

■ I 
conformitate cu prevederile contrac
telor încheiate cu partenerii externi, 
creșterea continuă a livrărilor de 
mărfuri la export și sporirea eficien
tei acestei activități reprezintă un 
factor hotăritor pentru dezvoltarea 
generală a țării.

între sarcinile de plan ale acestui 
an sint deosebit de importante cele 
referitoare la înfăptuirea programu
lui de investiții. In această privință, 
se impune ca adunările generale din 
unitățile beneficiare, din cele de 
proiectare și din cele de construcții- 
montaj să ia măsuri ferme pentru 
asigurarea punerii in funcțiune Ia 
termen a capacităților de producție, 
acordindu-se o atenție deosebită 
obiectivelor prioritare, care trebuie 
racordate în acest an la circuitul 
productiv. Pentru înfăptuirea acestor 
sarcini, participants la dezbateri au 
înalta răspundere de a-și aduce, prin 
propunerile formulate, o contribuție 
sporită la soluționarea tuturor pro
blemelor privind scurtarea termene
lor de execuție, îmbunătățirea cali
tății lucrărilor, extinderea mecani
zării și industrializării lucrărilor de 
construcții-montaj, a tehnologiilor 
moderne de execuție, folosirea mai 
bună a utilajelor și a forței de mun
că.

Evident, în spiritul indicațiilor 
secretarului general al partidului, al 
prevederilor planului național unic 
de dezvoltare economică și socială, 
al programelor elaborate de condu
cerea partidului în vederea accen
tuării laturilor calitative, intensive 
ale creșterii economice,» adunările 
generale ale oamenilor muncii vor 
pune un accent deosebit pe ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, valorificarea cu randament 
superior a tuturor resurselor mate-

Succesului dobîndit in primul se
mestru al anului, cînd au livrat su
plimentar economiei naționale 10 000 
tone cărbune, ceea ce i-a situat în
tre unitățile fruntașe pe țară în 
întrecerea socialistă, oamenii mun
cii de la mina Filipeștii de Pădure 
îi adaugă noi izbinzi. Astfel, de la 
începutul acestei luni, ei au extras 
peste sarcinile de plan, 500 tone 
cărbune, preliminind ca, prin intro
ducerea unor noi metode de ex
ploatare, sporul de producție să se 
dubleze pînă la sfirșitul lunii. (loan 
Marinescu, corespondentul „Scîn
teii").

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit luni, în 
stațiunea Neptun, delegația parla
mentară a Republicii Elene, condusă 
de Mihailis Stefanidis, prim-vicepre- 
ședinte al Adunării Naționale, care 
face o vizită în țara noastră la invi
tația Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România. 1

Din delegație fac parte deputății 
Antonios Dendidakis, Alexandros 
Darivianakis, Gheorghios Ktenas, 
Christos Katsigiannis, Elias Vesdre- 
vanis, Diamantis Mavrodoglou, Dia
kos Manoussakis.

Șeful delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut, urări de sănătate și fe
ricire, de prosperitate pentru po
porul român din partea președintelui 
Republicii Elene, Christos Sartzeta- 
kis, a primului ministru, Andreas 
Papandreu, a conducătorilor parti
delor politice din parlament, a parla
mentului, a poporului elen. Tot
odată, oaspetele a exprimat calde 
mulțumiri pentru întrevederea acor
dată, pentru posibilitatea de a vi
zita România și a evidențiat impre
sia puternică produsă de realizările 
obținute de poporul român în dez
voltarea sa econpmico-socială.

Oaspetele a dat o înaltă apreciere 
activității și inițiativelor președinte
lui Nicolae Ceaușescu pe plan in
ternațional, pentru o politică de 
pace, colaborare și înțelegere intre

națiuni, care se bucură de o largă 
recunoaștere în întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesajele transmise 
și a adresat președintelui Republicii 
Elene,’ primului ministru, conducă
torilor partidelor politice reprezenta
te în parlament, parlamentului, un 
salut călduros, iar poporului elen 
prieten urări de progres, bunăstare 
și pace.

In cadrul întrevederii, care a 
decurs într-o atmosferă cordială, s-a 
relevat cursul pozitiv al relațiilor 
româno-elene și s-a exprimat dorin
ța ca acestea să se dezvolte in con
tinuare, în spiritul înțelegerilor con
venite cu prilejul dialogului la cel 
mai înalt nivel, de la București și 
Atena.

S-a relevat necesitatea participării 
active a parlamentelor din cele 
două țări la întărirea colaborării 
și prieteniei tradiționale româno- 
elene în interesul celor două popoare, 
al cauzei securității, colaborării și pă
cii în

Au 
unele 
nale.
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea de a se face totul în vederea 
încetării cursei înarmărilor și trecerii 
la înfăptuirea unui program general 
de dezarmare, care să aibă în centru 
dezarmarea nucleară și să asigure 
reducerea tuturor tipurilor de arme,

Balcani, în Europa și în lume, 
fost abordate, de asemenea, 

aspecte ale situației internațio- 
în acest cadru, tovarășul

a trupelor și cheltuielilor militare. A 
fost pusă în evidență importanța so
luționării pe cale politică, prin trata
tive, a stărilor de încordare și con
flict, asigurării păcii, securității și 
destinderii pe planeta noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a evi
dențiat Însemnătatea transformării 
Balcanilor intr-o zonă fără arme nu
cleare și chimice, fără baze militare 
străine, a creării unui climat de în
credere și largă colaborare între 
toate țările din această zonă, ca parte 
a unei Europe unite.

Referitor la situația economică 
existentă în lume a fost relevată ne
cesitatea soluționării globale a pro
blemelor subdezvoltării — inclusiv a 
datoriilor externe foarte mari ale ță
rilor în curs de dezvoltare —- a in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale.

S-a relevat rolul deosebit de im
portant ce revine parlamentelor și 
parlamentarilor în întărirea colaboră
rii și conlucrării internaționale, pen
tru soluționarea constructivă a mari
lor probleme ale contemporaneității, 
pentru afirmarea unei politici noi, de 
destindere, înțelegere și pace între 
națiuni.

La primire au luat parte Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Ștefănescu, depu
tat.

A fost de față Dimitri SerboS, am
basadorul Republicii Elene la Bucu
rești.

21 de ani de la istoritul forum al tomuniștilor români din iulie 1965

audouă decenii care 
Congresul al IX-lea al

(Continuare in pag. a III-a)

AGRICULTURA SOCIALISTĂ
pe drumul dezvoltării intensive

SI modernizării

r
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În aceste zile, cea mai importantă sarcină pentru oamenii muncii din agricultură:

ÎNCHEIEREA GRABNICĂ A RECOLTĂRII GRÎMI
1

I

SUCEAVA

NEAMȚ
SALAj

CLUJ VASLUI
BACAU

ARAD alba

S BIU BRASOV

HUNEDOARA

BUZĂU
BRAIL A

T ULCEAPRAHOVA

VILCEACARAȘ-JEVEtlN G0R3 100) IALOMIȚA

tHEDINTl

GIURGIU

DOLJ
TELEORMAN

bistrița- 
Năsăud

HARGHITAMUREȘ

CALARASI
CONSTANTA

V.)

f BIHOR

TIMIȘ

I
i1
u.

STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI in procente, pe Județe, în seara zilei de 20 iulie. (La 21 iulie, județele Prahova 
și Teleorman au raportat încheierea recoltării griului)griului)

• Pină in seara zilei de 20 
iulie, griul a fost strins de pe 
aproape 2 milioane hectare, 
ceea ce reprezintă 79 la sută 
din suprafața cultivată.
• Ritmul de lucru se cere 

mult intensificat, cu deosebire 
in județele din centrul și nor
dul țării, unde se află cea

mai mare parte din suprafața 
rămasă de recoltat.
• Specialiștii au datoria 

să stabilească diferențiat, in 
funcție de starea lanurilor, 
modalitățile de recoltare, fo- 
losindu-se după caz combi
nele sau secerile.
• Utilajele proprii, cit și

cele sosite in sprijin să fie 
folosite cu maximum de ran
dament, pe tot parcursul 
zilei.
• Transportul producției la 

bazele de recepție și livrările 
la fondul de stat să se des
fășoare intens, în același 
ritm cu recoltarea.
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Cele peste 
trecut de la 
Partidului Comunist Român au con
firmat strălucit teza, de o deosebită 
valoare teoretică și practică enun
țată în raportul prezentat istori
cului forum de către secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia 
România dispune de condiții favora
bile pentru practicarea unei agricul
turi intensive de înalt randament. In 
acel moment de răscruce în deve
nirea României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Conti- 
nuind in ritm intens industrializarea 
socialistă, vom acorda o mai mare 
atenție dezvoltării agriculturii, spo
ririi producției vegetale și animale". 
De atunci acest obiectiv strategic al 
politicii noastre economice s-a aflat 
permanent in prim-planul atenției 
conducerii partidului, a secretarului 
său general, consecvență ilustrată 
prin numeroasele măsuri de esență 
revoluționară adoptate pe linia afir
mării agriculturii noastre ca un pu
ternic factor de progres și bunăstare 
de congresele și conferințele națio
nale care au avut loc în această pe
rioadă.

Importanța și actualitatea de ex
cepție ale problemei privind moderni
zarea și făurirea unei agriculturi in
tensive sînt determinate de faptul că 
aceasta constituie elementul esențial 
al înfăptuirii noii revoluții agrare. 
Problema creării unei agriculturi de 
înaltă eficiență, a accelerării pro
cesului de intensificare a agriculturii 
a devenit în acești ani nu numai un 
element component inseparabil, esen-

țial al politicii Partidului Comunist 
Român, ci și un obiectiv prioritar, 
cunoscut și urmărit de toți oamenii 
muncii care activează în această ra
mură de bază a economiei, incepind 
cu organele de conducere ale agricul
turii și pînă la ultimul cooperator.

TEMEIURI ȘI ARGUMENTE PEN
TRU O AGRICULTURA INTENSI
VA. In aceste condiții se pune între
barea : care sint temeiurile și argu
mentele unei agriculturi intensive, 
concept revoluționar al politicii agra
re din România, care, prin forța idei
lor . sale, a reușit să pătrundă adine 
în conștiința milioanelor de oameni 
ai muncii din agricultură, concept 
apt să declanșeze însemnate schim
bări în felul lor de muncă, de via
ță și de gindire ?

In primul rind, orientarea spre 
crearea unei agriculturi intensive, 
moderne, de mare randament, pro
ductivitate și rentabilitate reflectă 
caracterul profund umanitar al poli
ticii Partidului Comunist Român. 
Pentru că, fapt recunoscut pe scară 
planetară, activitatea din nici o altă 
ramură de producție nu este așa de 
clar îndreptată spre prosperitatea 
omului cum este cea din agricultură. 
Producția agricolă reprezintă condiția 
primară și de neînlocuit pentru în
săși existența omului și, cu atît mai 
mult, pentru creșterea bunăstării lui 
materiale. în legătură cu aceasta, 
directivele Congresului al XIII-lea 
al P.C.R. preconizează o înaltă ca
litate a vieții întregului popor, un 
nivel de trai caracterizat prin con
sumuri raționale de produse agro- 
alimentare.

In al doilea rînd, politica de creare 
a unei agriculturi intensive, de spo
rire susținută a producției agricole 
și de Îmbunătățire a structurii ei ca
litative are o strinsă legătură cu po
litica de pace și colaborare între po
poare, promovată cu atita consecven
ță de România socialistă, ca proble
mă fundamentală a vremurilor noas
tre. Problema eradicării foametei și 
subnutriției în lume nu este o pro
blemă particulară, ci la rezolvarea ei 
contribuie întreaga comunitate inter
națională, modernizînd, intensificînd 
producția agricolă, in cadrul unei 
largi cooperări în vederea folosirii 
cu maximum de randament a forțe
lor și posibilităților proprii de pro
ducție agricolă. Intensificarea agri
culturii românești presupune nu nu
mai cooperarea cu țările dezvoltate 
pentru atragerea în circuitul național 
a celor mai noi cuceriri ale științei 
și practicii agricole pe plan mondial, 
cit și cu țările in curs de dezvoltare 
pentru ajutorarea acestora în rezol
varea problemelor alimentare.

în al treilea rînd, prin particulari
tățile procesului de producție din 
agricultură și prin funcțiile care îi 
revin agriculturii în cadrul mecanis
mului de funcționare â economiei 
naționale socialiste, intensificarea 
producției agricole se constituie ' in
tr-o coordonată permanentă a politi
cii agrare. Această permanență este 
atît de evidentă, încît istoria dezvol
tării agriculturii poate fi privită ca 
un proces continuu de înaintare pe 
noi trepte de intensificare. Sporirea 
nevoilor de consum, ca urmare a

creșterii numerice a populației și a 
cerințelor față de structura consumu
lui alimentar, in condițiile creșterii 
înzestrării tehnice a muncii agricole 
au dus la reducerea disponibilului 
de teren agricol pe locuitor și la spo
rirea producției agricole pe unitatea 
de suprafață. Țara noastră să nu
mără astfel printre țările cu disponi
bilități reduse de extindere a supra
feței agricole, mai ales arabile. De 
aceea principala sursă de extindere 
a bazei teritoriale de producție agri
colă constă în intensificarea agricul
turii, în folosirea cu maximum de 
randament a fiecărei palme de pă- 
mînt, inclusiv prin practicarea cultu
rilor duble și intercalate. Pămîntul 
reprezintă una din principalele avu
ții naționale și fiecare posesor de 
teren, indiferent de forma de pro
prietate, are îndatorirea de - - -
în mod intensiv.

In același timp, datorită 
mai reduse a cheltuielilor 
în agricultură, comparativ __ ___
lalte ramuri ale economiei naționale, 
intensificarea acesteia îi mărește ca
pacitatea de a contribui în mai mare 
măsură la sporirea venitului națio
nal. De aceea, începînd cu Congresul 
al IX-lea al P.C.R., toate documen
tele, de partid au subliniat necesita
tea și posibilitatea sporirii aportului 
agriculturii la crearea venitului na
țional. Directivele Congresului al 
XIII-lea al P.C.R. înscriu printre

a-1 folosi

ponderii 
materiale 
cu cele-

Prof. univ. dr. 
Oprea PARPA1A

(Continuare în pag. a Il-a)

LA OLIMPIADELE INTERNAȚIONALE ȘCOLARE

Prestigioase premii pentru elevii români
Lumea școlii românești a cunoscut și cunoaște în acest miez de vară 

fierbinte zile de mare emoție, evenimente cu un relief aparte in viața 
a sute de mii de tineri, menite să fixeze cursul dezvoltării lor de-a lun
gul mai multor zeci de ani. Au avut loc examenele de treaptă in invă- 
țămintul liceal. Se desfășoară concursul de admitere în facultăți. O ge
nerație întreagă — absolvenții diverselor trepte de învățămint — se 
pregătește să pășească în viață, în clofcotul muncii pentru țară. Ochii 
atenți și plini de mîndrie ai țării privesc cu emoție, cu mîndrie și sa
tisfacție către fiii săi : este privirea unei societăți care face totul ca 
tînăra generație, viitorul națiunii, să crească și să se formeze intr-un 
climat a cărui dimensiune esențială este pasiunea pentru muncă și în
vățătură, pentru însușirea temeinică, pe băncile școlii, a cuceririlor știin
ței și tehnicii, a cunoștințelor de înaltă specialitate pe care le reclamă 
economia noastră, nivelul atins de fiecare domeniu al vieții spirituale 
și materiale. Ca urmare a politicii clarvăzătoare a partidului, a concep
ției despre menirea școlii noastre — formulate cu claritate și înaltă răs
pundere pentru prezentul și viitorul țării de secretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — învățămintul românesc — in 
a cărui conducere și îndrumare un’rol esențial revine tovarășei academi
cian doctor inginer ELENA CEAUȘESCU — înregistrează de la an la an 
progrese tot mai importante, materializate în calitatea morală și profe
sională a noilor generații ce intră în viață și muncă, în contribuția lor 
marcantă la tot ce se înfăptuiește în țară. Putem spune, pe drept cuvînt, 
că temeinicia educației primite în școală, nivelul înalt al instrucției asi
gurate aici, precum și spiritul de inițiativă, îndrăzneala creatoare primesc 
confirmarea decisivă la examenul muncii și al producției, acolo unde 
se făuresc valorile civilizației socialiste, acolo unde există spațiul și 
aerul necesare zborului larg și cutezător al tineretului de azi.

înălțimea acestui zbor spre cele mai bune rezultate, spre cucerirea 
piscurilor înaintate ale științei și culturii măsoară, totodată, dăruirea, 
pasiunea și competența cadrelor didactice, știința lor de a pune în min
tea și sufletul fiecărui tînăr combustibilul necesar deplinei lui afirmări, 
responsabilitatea cu care învățătorii și profesorii muncesc și asigură țării 

. oameni întregi, multilaterali, capabili să ducă mai departe și să înfru
musețeze mereu chipul patriei eterne. Făcindu-și datoria către țară și 
recunoscîndu-și în chiar rezultatele tinerilor propriile lor eforturi, dărui
rea cu care i-au instruit și format, cadrele didactice dau astfel cea mai 
înaltă expresie adeziunii lor depline la politica partidului, la principiile 
ce călăuzesc și garantează înaintarea necontenită a țării, prin munca 
energică și competentă a tuturor fiilor ei, pentru înscrierea demnă a 
României în rîndurile națiunilor avansate ale lumii.

Iată, chiar in aceste zile școala românească a trăit bucuria unei noi 
și prestigioase recunoașteri pe plan internațional a valorii sale, a nive
lului inalt pe care ea este capabilă să-1 asigure tuturor elevilor patriei. 
Prezenți, ca și în alți ani, la olimpiadele internaționale de chimie, ma
tematică, fizică și confruntîndu-se într-o prestigioasă, întrecere cu ele
mente dintre cele mai valoroase din zeci de țări, elevii români s-au do
vedit la înălțime, au confirmat prin rezultatele lgor nivelul înalt al in
struirii pe care-1 asigură învățămintul românesc modern, funcțional, 
mobil, adaptat cerințelor pe care viața contemporană le pune in fața 
oamenilor în pragul secolului XXI.

„Cine sint acești tineri olimpici români Tineri întîmpinați, la scara 
avionului, plin de trofeele muncii și înaltei pregătiri, cu simbolicul 
buchet de flori ale mîndriei și satisfacției.
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METODELE EFICIENTE SE NASC 1N EFORTUL DE PERFECȚIONARE A ACTIVITĂȚII PRIN APLICAREA ACORDULUI GLOBAL

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERA VALEA DE BRAZI

SE CONSTRUIEȘTE MINA, SE FORMEAZĂ
Șl SE CONSOLIDEAZĂ COLECTIVUL El

VENITURILE DIN MUNCA STRINS 
LEGATE DE REZULTATELE MUNCII

I CALCULE Șl ARGUMENTE CARE DEMONSTREAZĂ J
! CARACTERUL STIMULATIV AL ACESTEI FORME SUPERIOARE

DE ORGANIZARE Șl RETRIBUIRE
In Valea Jiului — Valea de Brazi. 

Ce potrivire frumoasă de nume ! 
Întreprinderea minieră Valea de 
Brazi — cea de-a 11-a unitate mi
nieră si cea mai tînără din Valea 
Jiului — va avea o producție care, in 
final, va reprezenta un sfert din 
cantitatea totală de cărbune cocsifi- 
cabil extras din acest bazin carbo
nifer. Primul an al actualului cinci
nal are aici semnificații deosebite : 
este anul în care mina va debuta cu 
primele cantităti de cărbune livrate 
economiei naționale, intrind. astfel, 
în competiția unităților care concură 
la creșterea bazei energetice si de 
materii prime a tării. în 
său. actualul cincinal va 
cea mai importantă etapă 
minei : etapa dezvoltării 
primele tone de cărbune 
tatea proiectată pe care urmează să 
o realizeze în anul 1990. în această 
perioadă, deschizînd drumurile spre 
adîncuri. spre straturile de cărbune, 
vor fi construite si puse in func
țiune. într-un termen cit mai scurt 
posibil, putui principal cu schip și 
numeroase alte puțuri auxiliare, vor 
fi săpate zeci și zeci de kilometri de 
galerii, se vor deschide abataje do
tate cu tehnică modernă, se va da in 
folosință incinta principală, clădirea 
administrativă și anexele 
precum și alte construcții 
sabile din subteran și de 
față.

La Comitetul municipal ■ 
Petroșani, ca si la combinatul mi
nier. se urmărește si se cunoaște în 
fiecare moment — din rațiuni lesne 
de înțeles — evoluția producției de 
cărbune la toate întreprinderile mi
niere. Din acest punct de vedere, 
unii ar putea snune că. deocamdată. 
Valea de Brazi nu suscită un interes 
deosebit. Chiar si planul la extracția 
de cărbune, prin care mina va de
buta în acest an — 210 000 tone — 
reprezintă o contribuție modestă la 
volumul producției Văii Jiului. O 
asemenea optică — prin care Valea 
de Brazi ar putea fi trecută dacă nu 
pe un plan secundar, nici în 
prim-planul preocupărilor — are pu
țini susținători, dar are puternici și 
tenaci opozanți reprezentat) prin co
mitetul municipal de partid, condu
cerea combinatului minier și — așa 
cum ne-am convins — prin structura 
de voință și de aspirații ale organi
zației de partid, conducerii minei și 
colectivului tinăr si matur al acestei 
întreprinderi.

ansamblul 
reprezenta 
din istoria 
sale de la 
la capaci-

sociale, 
indispen- 
la supra-

de partid

Prezent 
in actualitatea preocupărilor 

— cu gîndul la perspectivă 
Pentru noua unitate minieră Valea 

de Brazi s-a alocat in acest an un 
volum total de investiții de Dește 400 
.milioane lei. fiind destinate efectuării 
unor importante lucrări miniere. între 
Care săparea a trei puțuri si execu
tarea a peste 2.5 km de galerii. Fie
care tonă de cărbune cocsificabil 
extrasă mai de vreme si peste pre
vederi constituie un atestat al com- 
□etentei si vredniciei oamenilor de 
aici, care alcătuiesc de De acum un 
colectiv omogen, outernic.

Pornind de la asemenea realități, 
nu ne-a surprins, ci am socotit firesc 
și binevenit faptul că l-am intilnit la 
această mină, din care incă nu se 
extrage cărbune, pe tovarășul Romu-

Fapte, inițiative, preocupări^

lus Dragoș, secretar cu problemele 
muncii organizatorice al Comitetului 
municipal Petroșani al P.C.R. Era în
soțit de directorul minei, ing, Carol 
Schreter. Tocmai s-au horit, in noua 
incintă a minei, in vecinătatea pu
țurilor noi și a stației de compre- 
soare (amplasate incă intre case ță
rănești). în fata unei combine de tă
iere pentru abataje frontale. Se dau 
explicații succinte : ..Lucrăm conco
mitent oe două fronturi : supunem 
unor orobe foarte riguroase la su
prafață functionarea combinei, ast
fel ca in subteran să nu mai avem 
nici un fel de surprize tehnice care 
ar fi putut fi prevenite : apoi, cele 
mai bune 
gătire dau 
straturile 17 si 18. susținut

satisfacție 
activist de 
timplare. participă la un eveniment 
inedit care face parte din propria 
specialitate : in fosta albie a Jiului, 
deviat acum, discută detalii, varian
te. se sfătuiește cu Ioan Tanas, ex
perimentat miner-sef de brigadă, cu 
topografii care stabilesc locul exact 
al axei puțului auxiliar doi. in ve
derea săpării primilor metri ai aces
tuia (care va dăinui peste 100 de 
ani).

poate avea un om. un 
partid care, din pură în-

reciproc-acceotate. recinroc-folosi- 
toare.

Pentru tot ceea ce am spus n-am 
mai căutat argumente. Le-am găsit 
în mana cu corespondenta zilnică. 
Pe cererea de Învoire a unui miner 
pentru a participa la cununia fiicei, 
directorul minei, prim-vicepreședin- 
te al consiliului oamenilor 
si-a dus semnătura dună care

muncii.
------------ -------- ----- a 

adăugat „Vă felicităm ! Le urâm ti- 
în

L

brigăzi de la pre- 
contur unui abataj in 

cu un 
complex de mare înălțime — de 
5 metri — în lungime de peste 100 
de metri".

Combina funcționează ireproșabil. 
Dar „la zi". Forța și fiabilitatea ei 
sînt probate acum cind „taie" aerul 
și nu stratul de cărbune. Cel care 
manevra si supunea probelor 
tionarea combinei era chiar 
tarul organizației de bază nr. 
varăsul loan Popovici. Cei doi 
tari — t ' ' ............
Si celălalt al organizației de bază 
— discută în detaliu desDre califi
carea si specializarea minerilor, 
electricienilor si lăcătușilor de mină, 
astfel ca ..pentru utilaje de mare 
randament si foarte costisitoare să 
avem pregătiți din timp oameni care 
să le conducă si stăpînească cores
punzător" : discută despre primirile 
in nartid. despre desfășurarea discu-

func- 
secre- 
1. to- 

__ _  _._____ ___ ___ secre- 
unul al comitetului municipal

Stabilitatea oamenilor
— premisă a omogenității 

ți
— De 

întrebat 
Rîde și 
ză in

unității colectivului
cind ne cunoaștem ? — l-am 
pe tovarășul Carol Schreter.

face apoi o pauză. Calculea- 
gînd : „Să tot fie peste 

douăzeci și trei sau douăzeci și 
patru de ani. Pe atunci eram șeful 
sectorului de investiții la mina Pe- 
trila si nu știu de ce 
chiar la noi si ați scris 
teia" un reportai desore 
nostru subteran — că asa 
intitulat și articolul — in 
si eu un erou, adică un 
bază. Iar acum — termenul nu-mi 
orea convine, dar il accent, totuși — 
nu deoarte de încheierea ac-tivitătii 
mele în minerit, mi s-a dat satis
facția si posibilitatea de a mă ocu
pa de ceea ce cred că mă DriceD cel 
mai bine si not fi de folos cel mai 
mult : să încep de la zero, ca bază 
materială si efective de oameni, pen
tru a așeza apoi, cu un nucleu de

v-ati oprit 
in „Scîn- 
santierul 

cumva era 
care eram 
pion de

nerilor căsătoriți multă fericire 
viață !“. Pe o altă cerere, în care era 
invocată nașterea unui copil in fa
milie a scris lapidar, sub semnătură: 
„Ne bucurăm. Să vă trăiască!". Am 
remarcat, nici o cerere pe care a 
citit-o n-a rămas neînsoțită de 
două-trei cuvinte, care să exprime o 
stare de sentiment, de solidaritate, la 
bine sau la greu, cu cel în cauză.

Se resimte din plin aici, la Valea 
de Brazi, unitatea si omogenitatea 
colectivului, starea lui ootimistă de 
muncă, capacitatea si forța de care 
dă dovadă în a se impune, asa cum 
si-a oropus. ca un ..colectiv model 
în activitatea de deschideri in sub
teran".

O adunare generală de partid 
în care responsabilitatea 
a fost cuvîntul de ordine

Se apropie ora de sfîrsit a primu
lui schimb. Directorul minei îl în
treabă pe activistul de partid pe 
care...................

tăm

1-a însoțit :
Cind si cu cine doriți să discu- 
constatările- zilei de azi ?
As dori să le discutăm, partici- 
împreună la adunarea generală

ÎNSEMNĂRI despre activitatea organizațiilor 
DE PARTID DIN VALEA JIULUI

tiilor individuale, desore modul în 
care sînt aplicate propunerile făcute 
de membri de partid in adunările 
lor generale, ca si cu alte prilejuri : 
discută despre condițiile de viată din 
căminele de nefamilisti...

In drumul prin 
cîteva popasuri : 
lor de susținere, 
gata pentru a fi 
Si ..puse la lucru", a unei noi com
bine aflate în lăzi, incă nedesoache- 
tate. Drumul continuă apoi în- 
tr-o galerie de coastă, cu destina
ție specială. Dună ce o parcurgem, 
secretarul comitetului municipal de 
partid (despre care am aflat că ..are 
la bază" profesiunea de tehnician 
topograf de mină), cunoscător deci 
al domeniului, ii snune directorului 
minei : „Felicitări pentru profe- 
sionalitatea oamenilor care au exe
cutat această lucrare, o adevă
rată bijuterie, cum cred că mulți 
specialiști nu au mai văzut pină 
acum". La care directorul răspun
de. din mers, pe galerie, vorbind 
parcă si pentru sine : „Nu trăim de 
azi ne miine ; orin ceea ce facem ne 
nregătim să trăim 
viitori, să trăim orin 
tre și prip cei care 
chiar pentru anii 
dincolo de mileniul

Si așa este „călcată" această nouă 
Si tinără mină in lung si in lat. Ce

incintă se mai fac 
in fata complexe- 

stivuite. oricînd 
introduse în mină

pentru anii 
lucrările noas- 
ne vor urma, 

care trec mult 
nostru".

din județele țării

„Felixul“ de la Marghita
Ajunsesem în Mar

ghita intr-o frumoa
să zi de vară. Pri
vit de la barieră, 
orașul parcă surî- 
de, etalindu-și, șirag, 
blocurile — ca într-un 
amfiteatru mărginit 
de livezi și podgorii.

Zăbovesc, mai intii, 
la noul și modernul 
liceu industrial, de pe 
băncile căruia ies 
muncitori nu numai 
pentru întreprinderea 
de mașini-unelte, ci 
și pentru extracția pe
trolului, căci in pro
filul urbei s-a adău
gat de curînd și o 
schelă de petrol și 
gaze. Cineva remarcă 
faptul că virsta celor 
mai mari dintre li
ceeni coincide fericit 
cu „nașterea" orașu
lui. Pină acum un 
sfert de veac Marghi
ta era o biată comu
nă uitată de lume. In 
timp record a ajuns 
al doilea 
dere, în 
horului, 
tiva de 
viitor, o
tate economico-socială, 
cum spunea , tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la 
Congresul consiliilor 
populare, că trebuie 
să ajungă toate co
munele și 
noastre.

Nu trebuie 
statistician ca să apre
ciezi ritmurile dezvol
tării orașului. Pe fosta 
răstoacă din marginea 
Marghitei. acolo unde 
azi pulsează o vigu
roasă platformă in
dustrială, cuvîntul 
„tradiție" l-am auzit 
rostit intr-un sens mai 
puțin obișnuit. După 
un răstimp de doar 
patru ani de la in
trarea in funcțiune, la 
întreprinderea de ma
șini-unelte noul a de
venit... tradiție, zece 
din cele douăsprezece 
tipuri de mașini-unel- 
tc asimilate în acest 
răstimo elimină im
porturi. fiind realizate 
aici pentru prima 
dată în țară. Marghi-

de azi insă produce 
confecții, care merg 
la export (intre- 

proi'il

oraș, ca pon- 
economia Bi- 
cu perspec- 
a deveni, în 
adevărată ce-

orașele

să fii

' ta 
și 
Și 
prinderea de 
avind acum mai mulți 
specialiști decît între
gul personal pe care-1 
avea la înființare), 
furnizează, de aseme
nea, piese turnate, ac
cesorii pentru indus
tria de camioane și 
pentru cea de mate
rial rulant, mobilă, 
încălțăminte etc.

Deși industrializată 
în ritm rapid. Mar
ghita nu s-a dezis de 
agricultură. Dimpo
trivă. Un popas la 
I.A.S.-ul din localita
te — unul dintre cele 
mai bune din .județ — 
ne întărește convin
gerea. Pămînturile de 
aici — departe de a fi 
dintre cele mai fertile 
— au fost aduse la 
marea confruntare cu 
belșugul. Celor din 
Marghita le-a stat in 
fire dintotdeauna să-și 
lege priceperea de 
muncă și speranțele 
de fapte, verifieîn- 
du-și apoi. în cazul 
lor. de fiecare dată 
gîndul și fapta prin 
belșugul pămintului.

La Marghita pulsul 
normal este febrilita
tea, prezentul urbei 
stînd sub semnul 
profundelor prefaceri 
înnoitoare pe care 
le-a cunoscut după 
Congresul ai IX-lea al 
partidului.

De cinci ani în
coace. Marghita a 
devenit și un oraș 
unde se respiră... să
nătate. Un oraș bal
near. în inima căruia, 
din fondurile statului, 
ca și din contribuția 
in bani și în muncă a 
localnicilor, a fost du
rată o „oază" 
măduire și 
S-a început 
staționar (20 
pentru recuperare, in 
cadrul spitalului. Din 
Tebruarie 1981 s-a or
ganizat la parterul 
confortabilului hotel 
(cu 112 locuri) o bază 
de balneofizioterapie,

de tă- 
odihnă. 
cu un 
paturi)

care dispune de apa
ratură și instalații 
dintre cele mai mo
derne pentru electro- 
terapie (ionizări, cu- 
renți diadinamici, ul
trasunete, aerosoli, 
baie de lumină și al
tele), hidro-kineto-te- 
rapie, săli de cultură 
fizică medicală bine 
dotate. Zilnic, aici se- 
efectuează peste 500 
proceduri. Apele ter
male (a căror compo
ziție rivalizează cu a 
apelor Felixului). au 
un registru curativ 
mult- mai larg decît 
afecțiunile reumatis
male, exprimat bună
oară și prin efectele 
sedative salutare asu
pra sistemului neuro- 
vegetativ.

Poposind aici, în
țelegi lesne de ce tu
rismul marghitean nu 
mai are caracter de 
tranzit, ci înseamnă 
sejur. Sănătatea are 
aici „cale liberă". Și. 
pentru ca sejurul să 
fie cît mai atrăgător, 
edilii au întregit baza 
balneară, în urma ini
țiativei și prin puterea 
faptei cetățenilor, cu 
un ștrand cu două ba
zine, cu căsuțe tip 
camping, cu locuri de 
joacă pentru copii. Nu 
întîmplător, fiecare 
anotimp este aici... se
zon plin. Statistic vor
bind — sub suprave
gherea unei compe
tente echipe de me
dici, asistente, profe
sori de gimnastică, 
masori — anual, își 
îngrijesc sănătatea 
sau își petrec conce
diul de odihnă la 
Marghita mii și mii 
de oameni ai muncii.* 
O „uzină de sănătate", 
așadar, intrată recent 
in circuitul stațiunilor 
de tratament și odih
nă ce stau la dispo
ziția oamenilor mun
cii din țara noastră.

Ioan LAZA 
corespondentul 
„Seînteii"

comuniști, de oameni 
baze trainice, durabile 
noi".

în Valea Jiului — se 
nomenul fluctuației este incă stăpinit 
greu in unele întreprinderi miniere. 
Problemă care nu se pune însă Cu 
aceeași acuitate și la Valea de Brazi. 
Prin simplul motiv că ambianța, cli
matul de muncă creat aici, cu grijă 
și atenție, de organizația de partid și 
organul de conducere colectivă ii 
determină ne oamenii care „au prins 
rădăcini" să-i cheme, să-i invite si 
De alții să li se alăture.

Ajung astfel unii la gara din Pe
troșani si intreabă de adresa De care 
o caută : Valea de Brazi. Nici chiar 
localnicii nu știu întotdeauna să-i 
îndrume încotro s-o aouce. Ei perse
verează, nu se opresc la răspintie de 
drumuri și ajung la destinația pe 
pare și-au propus-o. Vin oameni, 
mulți tineri — unul cite unul — la 
Valea de Brazi. Vin si rămin. Ii ten
tează frumusețea locului, aerul de 
stațiune ? Poate. Ii tentează cîștigul? 
— care, dună muncă, nu este nici 
mai bun nici mai rău aici, la extre
mitatea Văii Jiului, decît in minele 
din orașele Văii. Sînt plăcut sur
prinși, probabil, de solicitudinea 
cu care sînt primiți. Aici, nici 
un solicitant nu stă la rînd, la 
biroul personal, pentru a i se întocmi 
pete de încadrare. El este îndrumat 
să discute cu directorul minei, care, 
împreună cu secretarul comitetului 
de nartid. al organizației U.T.C.. cu 
președintele de sindicat., cumpănesc 
fiecare caz in parte. Numai după ce 
obligațiile 
rificate și 
îi rămîne 
„Sint rare 
la poarta 
dese, adică se duc in altă parte — 
ne spune secretarul comitetului de 
partid din întreprindere, tovarășul 
loan Mischie. Discuția sinceră, des
chisă cu ei înseamnă o preselecție 
și atestare a lor dacă pot sau nu 
să fie incorporați in colectivul 
nostru".

Colectivul minei de la Valea de 
Brazi este constituit acum din 960 de 
oameni — urmînd ca el să ajungă la 
2 600. Nici un om nu vine aici prin... 
racolare. Mineri experimentați sau 
mai tineri din Petrila. Lupeni. Uri- 
cani vin aid oentru că le olace ri
goarea in aprecierea omului dună 
faptele sale : judecarea exactă a 
muncii si retribuirea ei exactă : sin
ceritatea si receptivitatea conducerii 
minei in raporturile cu oamenii, 
sprijinul prompt, in limita posibili
tăților. pentru solutionarea celor mai 
delicate probleme de viată si 
muncă. Este directorul minei 
autentic specialist, care stăpîneste 
perfect tainele muncii miniere, dove
dește îndrăzneală in 
noului, este un reputat 
și organizator al muncii 
armonios aceste calități 
nică" a muncii cu omul, care por
nește de la analiza exigentă, fără 
menajamente, a fiecărui caz in parte 
Si se încheie întotdeauna cu soluții

excelenți, 
unei mine

știe — fe-

reciproce sînt deplin cla- 
însusite. biroului personal 
misiunea să pună parafa, 
cazurile cind cei care bat 
minei noastre se răzgin-

de 
un

promovarea 
coordonator 
: el imbină 
cu o ..teh-

Dînd 
a organizației de bază nr. 1. care, 
după programarea anunțată, urmea
ză să se desfășoare astăzi, la ora 15.

— Nici că se putea mai bine — 
spune bucuros directorul. Sint chiar 
ohligat să vă insotesc. Sînt membru 
al acestei organizații de bază.

Participînd la adunarea generală a 
organizației de bază am putea spune 
că — spre meritul ei — deși a fost 
scurtă ca timp al desfășurării lucră
rilor. a fost totuși densă orin con
ținutul dezbaterilor. Au fost rostite 
nume de brigăzi fruntașe conduse de 
loan Tămaș, loan Popovici, Doboș Ia- 
noș. Gheorghe Apostol. Gherasim 
Tăiaș, Constantin Petrescu, Mihai 
Oprisa. dar au fost accentuate si trei 
mari probleme, vitale, de esență ale 
activității organizației de bază si 
sectorului în care ea acționează :
1) sporirea vitezelor de săpare în 
puțuri si de avansare in galerii :
2) acordarea unei atenții cu totul 
deosebite calității lucrărilor, pentru 
a se preveni evenimente periurbante 
ale procesului de producție si even
tuale lucrări suplimentare costisitoa
re — intrucît multe din aceste lu
crări au termen de folosință de peste 
70 de ani : 3) luarea de oe tfcum a 
tuturor măsurilor necesare oentru ca 
cea mai nouă mină a Văii Jiului să 
reprezinte și un etalon al moderni
zării si automatizării tuturor procese
lor de producție, al eficientei econo
mice.

Un semnal critic, aspru si con
structiv l-a dat in adunarea generală 
șeful echipei de electricieni, tovară
șul Constantin Petrescu. Deși toți 
factorii cu responsabilități și-au notat 
în agendele lor aceste opinii, noi le 
reamintim public intrucit constatarea 
critică vizează nu doar o persoa
nă. un proiectant, un colectiv sau 
institut de proiectare, ci o mentali
tate incorporată intr-o practică care 
generează prejudicii si lincezeală in 
birouri. „Cum este posibil — se în
treba tovarășul C. Petrescu — ca eu, 
care am lucrat 20 de ani la mai mul
te puțuri de la mina Uricani. să in- 
tilnesc la mina noastră nouă aceleași 
soluții — fără nici un efort de îm
bunătățire sau modernizare a proiec
telor — la instalațiile de semnali
zare si automatizare, ca acelea pe 
care le folosim de zeci de ani ?“

Sinceritatea acestei critici nu poa
te fi pusă la îndoială. Tocmai de 
aceea, răspunsul care i se cuvine se 
cere să fie dat cît mai grabnic, poa
te chiar in adunarea generală a co
muniștilor din organizația nr. 1. unde 
a fost formulată, de către cei care 
nu sint plătiti de stat, lună de lună 
si an de an. doar ca să bată pasul 
pe loc.

...In acea seară, după ce s-a oprit 
la comitetul municipal de partid 
pentru a afla ce s-a mai intimplat, 
ce-ar mai fi de făcut, activistul de 

..................... la Va- 
lâ sine 
zilei de 
încheie, 
in zile-

Scopul aplicării acordului global 
în acest domeniu este de a co
interesa personalul muncitor in sa
tisfacerea mai bună, in condiții efi
ciente, calitativ superioare a cerin
țelor populației. Astfel, unitatea or
ganizatorică cu care se încheie con
tractul de acord global este secția, 
atelierul sau formația de lucru in
dependentă pentru confecții (îmbră
căminte, tricotaje. încălțăminte, mo
bilă), executate în serie mică sau 
după comandă pentru populație, 
covoare, jucării, bunuri metalice de 
consum, reparații auto-moto. radio- 
televizoare, obiecte de uz casnic, îm
pletituri de răchită, papură ș.a. Se 
mai poate perfecta contract de acord 
global cu brigada complexă sau spe
cializată sau cu formațiile de lucru 
independente in prestări, in con
strucții și instalații.

Sarcinile lunare de producție sau 
lucrări se defalcă pe zile pînă la 
nivelul formațiilor de lucru, al echi
pelor și chiar al fiecărui muncitor, 
în această din urmă situație organi
zarea și retribuirea muncii făcîn- 
du-se In acord direct.

Intrucît ne-am propus să nu ne 
referim la activitatea de producție 
din aceste unități, în cadrul căreia 
acordul global se aplică la fel ca in 
industrie, să ne oprim, asupra pres
tărilor de servicii propriu-zise. în 
acest caz, obiectul contractului de 
acord global îl reprezintă volumul 
de prestări de servicii planificat, 
exprimat valoric : reparații obiecte 
de uz casnic și personal, prestări in 
construcții și instalații, servicii de 
frizerie, coafură, foto, munci casnice 
si gospodărești s.a.

★
Iată, concret, pe un exemplu 

ipotetic — construit cu sprijinul spe
cialiștilor din Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugărești și Mi
nisterul Muncii — cum funcționează 
mecanismul acordului global in acest 
domeniu de activitate. Se consideră 
că un atelier al cooperației meșteșu
gărești, în care se efectuează lucrări 
de vopsit, curățat și spălat pentru 
populație, are planificat un număr 
de 139 de persoane, din care 129 
muncitori direct productivi (curățitor 
chimic, vopsitor, spălător textile 
etc.) și 10 muncitori de întreținere, 
maiștri, conducătorul atelierului și 
alte categorii de personal retribuite 
la nivelul atelierului. Sarcina de 
plan de prestări servicii (încasări) 
stabilită în luna respectivă acestui 
atelier este 903 000 lei și se compu
ne din lucrări de vopsitorie. curăță
torie și spălătorie de diverse obiec
te de îmbrăcăminte și lenjerie de la 
populație. Această sarcină este de
falcată pe formații de lucru specia
lizate în efectuarea lucrărilor res
pective, la nivelul cărora 
acordul direct.

Cota procentuală de 
medie, fundamentată pe 
muncă — pe baza căreia 
lează atit suma care s-a prevăzut 
în contractul de acord global, cît și 
suma cuvenită pentru lucrările efec
tuate de către muncitorii direct pro
ductivi in luna respectivă — este de 
30 la sută, aplicată asupra valorii 
prestărilor de servicii (încasărilor).

Cota la 100 lei manoperă directă 
pe baza căreia se calculează drep
turile cuvenite personalului retribuit 
la nivelul atelierului este 8,64 lei. 
nivelul retribuțiilor acestuia fiind 
influențat de aceiași factori ca și 
pentru muncitorii direct productivi.

Criteriul în funcție de care se ma
jorează sau diminuează retribuția 
il reprezintă consumurile specifice 
normate da materii prime, materia
le, combustibili și energie, in expri
mare valorică.

Condițiile care. în situația cînd nu 
sînt îndeplinite, determină reducerea

corespunzătoare a retribuției sint :
— respectarea termenelor de exe

cuție a lucrărilor de prestări servi
cii. Gradul de neîndeplinire a condi
ției se determină prin proporția din 
total a lucrărilor executate peste ter
menele limită stabilite prin lista de 
tarife, în exprimare valorică.

— încadrarea in parametrii de ca
litate a lucrărilor executate, care se 
stabilește prin proporția din total a 
serviciilor ce nu au corespuns cali
tativ, exprimate valoric, înregistrate 
ca refuzuri sau reclamatii înteme
iate.

Pentru producția planificată, mun
citorii direct 
urmează să 
(903 000 Iei x

In situația 
întreg volumul de prestări servicii 
planificat și se respectă criteriul si 
condițiile stabilite, personalul mun
citor direct productiv primește în

fiecăruia la realizarea sarcinilor, re
tribuția tarifară și timpul efectiv 
lucrat.

VARIANTA B

se aplică

retribuire 
norme de 
se calcu-

productivi din atelier 
primească 270 900 lei 
30 la sută).
în care se realizează

Presupunem că, deși planul de 
prestări servicii a fost îndeplinit 100 
ia sută, folosindu-se întreaga forță 
de muncă planificată, consumurile 
specifice de materii prime, materia
le, combustibili și energie au fost 
cu 2 la sută mai mari decît cele 
normate. In această situație, suma 
ce se cuvine în funcție de volumul 
de prestări servicii realizat, egală cu 
cea planificată, va fi diminuată ast
fel :
270 900 lei X 2% = 5 418 lei
270 900 lei —' 5 418 lei = 265 482 lei

Nu s-au respectat nici condițiile în 
care suma, calculată potrivit meto
dologiei prezentate anterior, ar fi 
fost acordată integral. Astfel : 1) 
termenele de execuție a lucrărilor 
au fost respectate doar la 98 la sută 
din lucrări (cotă de diminuare — 0,5 
pentru fiecare procent de neîndepli
nire a condiției) ; 2) în parametrii de 
calitate stabiliți s-au încadrat numai 
98,8 la sută din lucrările prestate, 
(cotă de diminuare — 0,5).

Influența nerealizării condițiilor se 
determină în 
— condiția 1)

— condiția 2)

treaga sumă prevăzută în contract, 
revenind, in medie, pe o persoană, 
2 100 lei.

felul următor :
100% — 98% =

2% x 0,5 ■=
100% — 98,8% =

1,2% x 0,5 - 
1% + 0,6% = 1,6%, 
suma determinată

2% 
1%

1,2%
■ 0.6% 

care 
mai

VARIANTA A
în această variantă pornim de la 

premisa că toți oamenii muncii din 
atelier, acționînd cu mult simț de 
răspundere și folosind la maximum 
timpul de lucru, au realizat un vo
lum de prestări servicii de 946 344 
Iei, planul fiind îndeplinit în pro
porție de 104,8 la sută.

Suma cuvenită pentru munca în 
acord global in funcție de producția 
realizată se calculează astfel :

946 344 lei X 30% - 283 903 lei
Intrucît consumurile specifice de 

materii prime, materiale, combusti
bili și energie au fost reduse cu 0,8 
la sută față de cele normate, colec
tivul de muncitori direct productivi 
are dreptul să primească o sumă de
terminată in modul următor : 
283 903 lei X 0,8% = 2 271 lei 
283 903 lei + 2 271 lei = 286174 lei

Suma respectivă se acordă integral 
deoarece condițiile prevăzute în con
tractul de acord global, referitoare 
la respectarea termenelor de execu
ție a lucrărilor și respectiv încadra
rea in parametrii de calitate a aces
tora, au fost îndeplinite.

Prin eforturi deosebite depuse In 
perioada respectivă, pentru mai buna 
organizare a activității, colectivul 
atelierului a obținut realizările amin
tite, lucrîndu-se cu 12 muncitori 
direct productivi mal putini decît 
s-a planificat. Deci suma cuvenită 
acestei categorii de personal se re
partizează Ia un număr mai mic de 
personal (286 174 lei : 117 muncitori), 
revenind în medie 2 446 lei pe o per
soană, cu 346 Iei, respectiv cu 16,5 la 
sută mai mult decît s-a prevăzut.

Potrivit legii, repartizarea între 
membrii formației a sumei cuvenite 
se

In total : 
se aplică la 
sus : 
265 482 lei x 
265 482 lei —_______ _____

In medie, pe o persoană revine o 
retribuție de 2 025 iei (261 234 lei : 
129 muncitori).

Ca urmare, deși volumul planifi
cat de prestări de servicii a fost în
deplinit, dacă nu se manifestă su
ficient spirit gospodăresc, depășin- 
du-se consumurile materiale și ener
getice normate, dacă nu există preo
cupare pentru respectarea termene
lor de execuție a lucrărilor și pres
tarea unor servicii de calitate cores
punzătoare, precum și pentru crește
rea productivității muncii retribuțiile 
vor fi mai mici, 
lei (3.6 la sută)

în acest caz cu 75 
decît s-a prevăzut.

face în raport cu contribuția

VARIANTA C

că în luna respec-Să considerăm că în luna respec
tivă atelierul a realizat un volum de 
prestări servicii de numai 840 000 lei. 
ceea ce reprezintă 93 la sută din 
plan, folosind întreaga forță de 
muncă planificată. Suma cuvenită se 
determină astfel :

840 000 lei x 30% - 252 000 Iei
Criteriul privind consumurile spe

cifice normate de materii prime, 
materiale, combustibili și energie, 
precum și condițiile referitoare la 
respectarea termenelor de execuție 
a lucrărilor și încadrarea în parame
trii de calitate nu au fost realizate, 
așa cum s-a arătat în varianta B.

Colectivul atelierului va primi o 
sumă diminuată după cum urmează :
• pentru 

252 000 
252 000

• pentru 
prevăzute : 
246 960 lei x 1,6% - 
246 960 lei — 3 951 =

Retribuția medie va fi 
cu 216 lei (10,3 la sută) 
decit s-a prevăzut.

Reiese deci că și in această 
eforturilor depuse pentru creșterea 
calității și eficienței acestora, altfel 
legate de rezultatele muncii.

nerealizarea criteriului : 
lei x 2% - 5 040 lei 
lei — 5 040 = 246 960 lei

nerealizarea condițiilor

3 951 lei
243 009 Iei 
de 1 884 lei, 
mai redusă

pe măsuraactivitate ciștigurile sînt 
volumului prestărilor de servicii, a 

spus veniturile din muncă sînt strîns

Corneliu CARLAN

partid pe care l-am întîlnil 
lea de Brazi și-a trecut de 
și pentru sine în decontul 
muncă faptul că ea nu se 
ci continuă, se desăvîrșește 
le următoare cind multe din cele 
văzute și cunoscute la Valea de 
Brazi vor trebui rezolvate sau, ca 
elemente ale unei experiențe, să fie 
popularizate îneît nimic din ceea ce 
este bun și valoros să nu rămînă in 
anonimat.

Constantin MORARU

Agricultura socialistă pe drumul dezvoltării intensive și modernizării
(Urmare din pag. I)

al socie-

acestui 
agri cul- 

Pe de o

principalele orientări ale actualului 
cincinal tocmai necesitatea ca agri
cultura să-și aducă o contribuție 
crescindă la formarea venitului na
țional, la progresul general 
tății românești.

Actualitatea înfăptuirii 
obiectiv, prin crearea unei 
turi intensive, este dublă,
parte, se știe că venitul național pe 
locuitor, ca sursă a consumului și 
acumulării, este principalul indicator 
folosit pe plan internațional pentru a 
determina gradul de dezvoltare eco
nomică a unei țări. Trecerea Româ
niei la un nou stadiu de dezvoltare 
— de la cel de țară in curs de dez
voltare la cel de țară socialistă cu 
nivel mediu de dezvoltare economi
că — va permite obținerea, pină la 
sfîrșitul acestui secol, a unui venit 
național pe locuitor de 72—82 mii lei 
anuăl. Aceasta va însemna ca, la 
ponderea avută de agricultură in 
1984, aportul ei la crearea venitului 
național pe locuitor-să fie de 11—12.5 
mii lei (față de mai puțin de 5 000 
lei in 1984). Aceasta înseamnă că,

prin dezvoltarea intensivă a produc
ției, agricultura va trebui să-și spo
rească aportul la venitul 
locuitor de peste 2 ori.

Desigur, în actualele 
creștere economică a 
voltarea intensivă a 
se desfășoară in strinsă 
dezvoltarea intensivă a industriei și 
a celorlalte ramuri ale producției 
materiale, una constituind suportul 
material pentru cealaltă. Această co
relație se păstrează și mai departe 
in raportul dintre revoluția tehnico- 
științifică contemporană și noua re
voluție agrară, in vederea realizării 
unei noi calități în întreaga activita
te economică.

REALISMUL ȘI EFICIENȚA PO
LITICII DE DEZVOLTARE INTEN
SIVA A AGRICULTURII. Politica 
de dezvoltare intensivă a agricultu
rii românești urmărește crearea, incă 
din acest cincinal, a tuturor condiții
lor pentru obținerea unor producții 
sigure, înalte și stabile, care să asi
gure in mod corespunzător nevoile 
economiei naționale de materii prime 
agricole, satisfacerea cerințelor de

național pe

condiții de 
țării, dez- 
agriculturii 
legătură cu

consum științific fundamentate ale 
populației, precum și crearea unor 
disponibilități pentru schimburile 
economice internaționale. Realismul 
acestor obiective este condiționat și 
atestat de cantitatea și calitatea re
surselor de producție de care dispune 
și va dispune agricultura româneas
că, precum și de modul de gestionare 
a acestor resurse.

în ceea ce privește resursele natu
rale de 
prafața 
și prin 
matice, 
vorabil 
intensive și multilaterale, 
acestor condiții naturale este trans
formată, îmbunătățită prin politica 
de investiții. In acest cincinal, peste 
190 miliarde lei sint alocate pentru 
dezvoltarea agriculturii, pentru în
făptuirea programului de îmbunătă
țiri funciare și mecanizarea completă 
a lucrărilor agricole.

însemnate transformări calitative 
sint preconizate in domeniul asigu
rării și folosirii forței de muncă. Ast
fel, din totalul populației ocupate, 27 
la sută urmează să lucreze in agri-

producție, se știe că prin su- 
agricolă de care dispune, dar 
calitatea condițiilor pedocli- 
teritoriul României este fa- 
practicării unei agriculturi 

Calitatea

cultură, asigurîndu-se îmbunătățirea 
structurii pe virste și sex a popu
lației active din acest sector. Forma
rea a 590 mii persoane calificate pen
tru agricultură se va realiza prin po- 
litehnizarea și integrarea strinsă a 
invățămintului cu producția și cerce
tarea, punindu-se accentul pe însuși
rea mai multor meserii pentru adap
tarea rapidă la diferitele nevoi sezo
niere ale producției agricole.

La actualul stadiu de dezvoltare a 
revoluției tehnico-științifice pe plan 
mondial, un rol deosebit in amplifi
carea capacității productive a tutu
ror resurselor de producție din agri
cultură revine revoluției biologice. 
Pe baza biologiei aplicate și a ingi
neriei genetice, știința românească 
este chemată să-și mărească aportul 
la crearea de noi soiuri de plante, 
mai productive și mai rezistente, ca
pabile să asigure producții ridicate, 
sigure și stabile, indiferent de fluc
tuația factorilor climatici, de noi rase 
de animale cu capacitate de asimi
lare mai ridicată.

Eficiența cu care sînt utilizate a- 
ceste resurse în continuă multiplica
re și transformare calitativă depinde

de calitatea conducerii, privită ca 
parte componentă a revoluției tehni
co-științifice contemporane. Dacă 
perfecționarea tuturor formelor de 
învățămint pentru agricultură rămi- 
ne încă o rezervă de utilizare mai 
eficientă a resurselor de producție 
din agricultură, aplicarea noului me
canism economic, bazat pe principii
le autoconducerii și autogestiunii e- 
conomice, permite identificarea agri
culturii intensive cu agricultura ra
țională, rentabilă. Reducerea sub
stanțială a cheltuielilor de producție, 
îndeosebi a celor materiale, pe uni
tatea de produs și rentabilizarea tu
turor unităților și ramurilor de pro
ducție agricolă constituie obiectivul 
final al revoluției in economie, a că
rei înfăptuire va pune in evidență 
eficiența socială a unei agriculturi 
intensive, capabile ca în anii actua
lului cincinal să asigure sporirea pro
ducției nete agricole în ritm mediu 
anual de 8,5—9 la sută, ceea ce re
prezintă sensibil mai mult față de 
ritmul (6,1—6,7 la sută) de creștere a 
producției globale agricole.

Eficiența devine emblema agricul
turii noastre socialiste.
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în aceste zile, cea mai importantă

sarcină pentru oamenii muncii din agricultură:

ÎNCHEIEREA GRABNICA 
A RECOLTĂRII GRIULUI

un rezultat firesc al bunei organizări a muncii

Putem construi mai repede, putem construi mai ieftin

în județul Iași recoltarea griului 
se apropie de sfîrșit. Este rezultatul 
bunei organizări a muncii in cîmp 
și al folosirii combinelor la capaci
tate maximă, după cum am consta
tat duminică într-o serie de unități 
agricole. Ceea ce se remarcă cu 
deosebire este întrajutorarea cu com
bine. Dacă la începutul campaniei 
combinele au fost dirijate din consi
liile agroindustriale din nord-vestul 
județului în cele din sud-est, unde 
coacerea a fost mai timpurie, acum, 
Ia sfîrșit, operația se face invers, 
mai ales că unitățile din consiliile 
agroindustriale Vlădeni, Movileni și 
altele au încheiat mai de mult re
coltarea. O dirijare judicioasă, ope
rativă a combinelor s-a făcut și se 
face chiar și în cadrul fiecărui con
siliu și unitate in parte in perioa
dele cind mai plouă, urmărindu-se 
permanent lanurile mai zvintate, in
cit fiecare parcelă să fie recoltată 
cit mai repede.

. Cum se acționează pentru încheie
rea grabnică a secerișului in unită
țile agricole din consiliul agroindus
trial Hirlău ? Ne-am oprit mai intîi 
la C.A.P. Deleni. Se recolta cu zece 
combine in tarlaua „Dodulea" de la 
ferma Slobozia. Combinele erau su
pravegheate de inginerul-șef al uni
tății, Ion Găină, și șeful de fermă, 
Dan Sinzianu. S-a lucrat cu spor, 
recoltindu-se pină seara 60 hectare. 
Important de reținut este că pre
ședintele cooperativei, Gheorghe 
Bucă, dirijînd cele 70 de atelaje care 
transportau paiele, a venit și cu 60 
de cooperatori care au cosit griul 
netăiat de combine și au strins spi-

precum lanurile. Să dăm 
Nușeni, bună- 

platformele de uscare erau • 
Baza de recepție Beclean. si- 
în apropiere, nu putea prelua 
în timp ce la baza din Reteag

terminat duminică 
punctul „Nuci" de 
lucrat cu spor și în 
din consiliu : coope- 

Cotnari,

cele rămase. Tot cu 10 combine și 
la fel de intens s-a lucrat și Ia 
C.A.P. Scobinți. Combinerii de aici 
au reușit să adune intr-o zi cite opt- 
zece buncăre de grîu, depășindu-și 
norma. Printre cei mai harnici meca
nizatori se numără Buburuzanu Du
mitru, Anton Gheorghe, Botez loan 
și alții, care au lucrat repede și bine, 
deși griul avînd talie mică a cerut 
multă atenție și încetineală la tăiat. 
La strinsul spicelor nu ieșise insă 
nici un cooperator. Ni s-a spus că a- 
ceastă lucrare se va organiza în 
cursul săptămînii atit în lanul de 35 
hectare de la punctul „Clacă", unde 
recoltarea s-a 
seara, cit și în 
110 hectare. S-a 
celelalte unități
rativele agricole Cîrjoaia, 
Ceplenița și Hîrlău. !„Intr-o zi-două, 
din săptămina în care intrăm, vom 
termina secerișul pe toate cele 3 648 
hectare din întreg consiliul Hirlău. 
Am început să trimitem combine să 
ajute unitățile din zona orașului 
Pașcani, unde griul s-a copt mai tir- 
ziu" — ne spune Emil Iacob, pre
ședintele consiliului.

Din situația statistică întocmită 
luni dimineața la direcția agricolă 
aflăm că duminică s-a lucrat cu 
spor, folosindu-se din plin combine
le în toate consiliile agroindustriale 
care mai au suprafețe de recoltat. 
Ca urmare, pină duminică seara pe 
județ recoltarea griului a ajuns 
84 la sută din suprafața cultivată.

la

ne fac să afirmăm că la mijlocul 
campaniei de recoltare a griului or
ganizarea muncii nu este la fel de 
„coaptă"
citeva exemple. La 
oară, 
pline, 
tuată 
griul,
platformele de uscare erau goale și 
sosise, pină la ora 13, doar un sin
gur transport de 1 800 kg griu. Si
gur, există o arondare a unităților 
producătoare la bazele de recepție, 
dar, ținînd seama de starea timpu
lui, aspectele care apar nu trebuie 
neglijate, deoarece prioritatea o re
prezintă acum recoltarea și depozi
tarea griului. Alt aspect : la S.M.A. 
Braniște a trebuit să sosească di
rectorul trustului județean pentru 
ca șeful de secție să-și aducă amin
te că după pioaie vine vreme bună, 
iar combinerii e normal să stea lingă 
utilaje. E adevărat că nu în toate 
unitățile există aparate cu care se 
determină umiditatea, dar e nefi
resc să aștepți, i cum s-a întimplat la 
Căian, sosirea directorului direcției 
agricole pentru efectuarea analizei, 
atita vreme cit se putea face aceas
tă operație la baza de recepție din 
preajmă. în general am sesizat fap
tul că se vorbește mult dacă să se 
intre ori nu în lanuri, că uneori se 
așteaptă decizii pentru situații lim
pezi numai de la comandamentul 
județean sau de 
zați specialiști de

S-ar mai putea 
aspecte legate 
obiective, cit 
biective ale 
s-au recoltat 
griu din 2 000
Ne oprim însă aici 
linia faptul că unde munca e bine 
organizată, cum e cazul unităților 
din consiliile agroindustriale Nimi- 
gea. Lechința, Teaca, Urmeniș, rea
lizările sint, în condiții climaterice 
nefavorabile, mulțumitoare. Tocmai 
de aceea, datoria specialiștilor din 
unitățile rămase în urmă este să 
preia grabnic experiența fruntașilor.

la cei mai autori- 
la Bistrița.

evidenția și alte 
atît de greutățile 
de aspectele su-Și

faptului că duminică 
doar 900 hectare cu 

hectare, cit e posibil, 
pentru a sub-

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii tt

BisTRiȚA NĂsĂuD: in competiția cu timpul,
fiecare oră trebuie folosită din plin!

— ne spune tovarășul Marcel Po
pescu, inginer-șef cu probleme de 
investiții la întreprinderea amintită, 
în afară de faptul că. acum, este În
greunat montajul utilajelor. mai 
tirziu vom avea probleme cu acce
sul la ele. mai ales în cazul reor
ganizării si îmbunătățirii fluxurilor 
tehnologice.

— N-ati explicat acest lucru si 
proiectanților ?

— Ba da. dar specialiștii Institu
tului de proiectări pentru industria 
construcțiilor de mașini ne-au adus 
un argument „forte". Că este vorba 
de un proiect tip si n-au dreptul 
să-i aducă modificări.

Ca și cum un proiect tip ar fi 
„bătut in cuie" o dată pentru tot
deauna. iar tipizarea ar exclude im- 
bunătătirea lui în continuare. Desi
gur. este o justificare palidă, menită.

In „Scinteia" nr. 13 630 și 13 631 
ne-am oprit asupra unor aspecte le
gate de creșterea mai accentuată a 
eficienței economice a investițiilor, 
prin adoptarea de către proiectanți 
a unor soluții tehnologice și con
structive moderne. superioare. 
Ne-am referit, îndeosebi, la ' intir- 
zierile nedorite in predarea unor 
documentații, la omisiunile și 
inexactitățile semnalate in unele 
proiecte și la cauzele care le-au ge
nerat. In continuarea ciclului nostru 
consacrăm articolul de astăzi unor 
noi. probleme legate de munca de 
concepție.

— în Drocesu.1 de elaborare a 
documentațiilor pentru noile obiec
tive de investiții, munca de concep
ție ar trebiii să aibă ca permanent 
punct de plecare sinteza cunoștințe
lor existente in momentul respec
tiv. in acest domeniu de activitate — 
este de părere inginerul Petre Ver- 
nescu, directorul Institutului de pro
iectare pentru construcții tipizate 
din București. De aici rezultă, in 
mod firesc, necesitatea informării si 
documentării continue a proiectanti- 
lor. a acumulării de cunoștințe de 
specialitate la cel mai înalt nivel.

Si dacă foarte multi proiectanti.se 
aliniază acestei cerințe firești, exis
tă totuși cadre tehnice care nu prea 
mai deschid o carte sau o revistă de 
specialitate, limitindu-se la „bagajul" 
de cunoștințe dobindite ne băncile 
facultății cu 5. 10 ori 15 ani în urmă. '

Există și 
important 
economice 
domeniu : 
proiectanți 
oară, chiar de vîrf în domeniul lor 
de activitate. înainte de a asculta 
opinia competentă a doctorului in
giner Gheorghe Cojocaru, director 
al Institutului de proiectare tehno-, 
logică pentru industria ușoară, să 
aducem in discuție citeva chestiuni 
preliminare. Muncind in prezent și 
girind viitorul. proiectantul este 
profund implicat in politica de dez
voltare economico-socială a tării și 
poartă răspunderi deosebite in uti
lizarea eficientă a resurselor finan
ciare, materiale și umane pe care 
societatea noastră le pune la dispo
ziția programelor sale de dezvoltare 
intensivă. în al doilea rînd, nu ori
cine are aptitudini pentru această 
profesiune care presupune și impune 
— printre multe alte condiții — o 
mare răbdare, spirit analitic, capa
citate de sinteză. înțelegere 
oară a evoluțiilor ulterioare, 
manent efort de informare 
cumentare. nu numai strict 
pria specialitate, ci și in alte dome
nii, deci cere o pregătire pluridisci
plinară. Se poate vorbi, așadar, de 
un profil și, în consecință, de un 
statut distinct al profesiunii de pro
iectant, izvorîte din marile exigențe 
puse în fața acestuia.

— Așa cum planificăm riguros, cu 
exactitate matematică, celelalte re

surse materiale și financiare pentru 
economia națională, ne-a spus dr. 
ing. Gheorghe Cojocaru, consider 
necesară o abordare unitară, pe baze 
științifice, a modului în care asigu
răm activitatea de proiectare cu 
viitori specialiști, cu cadre de înaltă 
calificare.

— Mai concret ?
—Si noi. si alte institute de profil 

resimțim lipsa unui număr impor
tant de cadre cu pregătire superi
oară. Desigur, poate 
precizat cit de exact 
pe care l-am stabilit 
Niciodată, pină acum, 
tre în această privință

fi analizat și 
este necesarul 
in acest sens, 
cererile noas- 

nu au fost 
satisfăcute. Dar nu aceasta este 
chestiunea. Important este ca toate 
organele competente să-și pună 
această problemă, să o analizeze cu 
responsabilitate și să-i găsească o so-

Activitatea de proiectare 
-ferm orientată spre sporirea 
eficienței noilor obiective am

un alt aspect extrem de 
al pregătirii tehnice și 

a specialiștilor din acest 
formarea unor ingineri 
cu o pregătire superi-

superi- 
un per
și do- 

în pro-

de evident că. în acest scop, deci
ziile organizatorice privind inițierea 
unor acțiuni de înnoire si moderni
zare in munca de proiectare trebuie 
să aibă un fundament informational 
corespunzător. Promovarea progre
sului tehnic, a inovației, asimilarea 
noutăților tehnice nu pot fi concepu
te fără un progres similar din punct 
de vedere organizatoric, informatio
nal. științific si. chiar, educational. 
Sub acest aspect, numeroși specia
liști ne-au arătat că. deși astăzi este 
proiectat un mare număr de obiec
tive industriale, totuși o teorie 
elaborată, cit mai cuprinzătoare, asu
pra acestora se lasă încă așteptată. 
De multe ori. aspectele tehnice si 
economice imediate sînt cele care 
consumă volumul cel mai mare de 
muncă în bugetul de timp al pro
iectantului. Iar aceasta din cauză că 
indicatorii tehnico-economici avuti 
în vedere sînt. adesea, contradictorii, 
nu formează un sistem unitar, co
relat cu fenomenele de ansamblu ce 
au loc în cadrul economiei națio
nale. Facem această subliniere în- 
trucît nerealizarea integrală a indi
catorilor prevăzuti în proiecte la 
anumite capacități productive noi își 
are originea tocmai în insuficienta 
calculului economic, în care intervin 
Subiectivismul și lipsa, unei baze 
obiective, riguroase de calcul.

Concludent este si un alt aspect : 
Institutul de proiectare pentru con
strucții tipizate din București a stu
diat de mai multă vreme si studia
ză în continuare, in mod aprofundat, 
diferite sisteme constructive, eficien
te sub aspect energetic. în aceste 
condiții este firesc ca proiectantii 
din alte unități de profil să fie per
manent informați si chiar școlarizați 
în legătură cu această problemă. Or, 
lucrurile nu stau. în toate cazurile, 
asa cum ar trebui. Dacă, bunăoară, 
în privința consumurilor de ciment 
și otel s-a acumulat o experiență 
îndelungată, iar proiectantii au 
ochiul „format". în schimb indicato
rul „consum de energie" este o mă
rime relativ recent introdusă in 
calcule si mai sint necesare eforturi 
pentru asimilarea si stănînirea ei 
deplină. Ceea ce relevă, încă o dată, 
necesitatea pregătirii riguroase și 
coordonate a proiectanților sub cele 
două aspecte : tehnic și economic.

— Promovarea unor soluții înnoi
toare. ieșite din tiparele obișnuin
ței. depinde si de punctul de vede
re al constructorilor, beneficiarilor si 
producătorilor de materiale — ne 
spune arhitectul Dan Vuitureanu. 
Desigur. între proiectanți. pe de o 
parte, și acești factori, ne de altă 
parte, este nevoie de o strin- 
să conlucrare in alegerea sistemelor 
constructive si a materialelor care 
pot fi utilizate în condiții de eficien
tă sporită. Or. in practică se intim- 
plă. uneori, ca proiectanților să li 
se impună să reproducă aceleași 
me constructive pe baza unor 
mente neschimbate si principii 
nologice nemodificate de aportul 
cotării științifice.

Firește, problema »u este deloc 
simplă. Si spunem aceasta deoarece 
există nu puține unităti de con
strucții. in special antreprize si bri
găzi complexe, care, urmărindu-și 
cu perseverentă propriile interese 
economico-finandare. susțin promo
varea de lucrări cu volum ridicat de 
manoperă. în detrimentul unor 
Iutii constructive moderne si. 
același timp, economicoase.. Se 
țelege că în astfel de cazuri,
lizînd numai o parte din potențialul 
lor creator, proiectantii iși pierd 
calitatea de factor principal de în
noire si modernizare în activitatea de 
investiții.

Problema fundamentală care se ri
dică este : unde se măsoară de fapt 
eficiența finală și 
obiectiv productiv 
problemă pe care 
pună in comun si 
găsească rezolvarea cea mai judi
cioasă. în strînsă legătură cu exigen
tele actuale formulate de conducerea! 
partidului, proiectantii. beneficiarii, 
constructorii si producătorii 
teriale de construcții.

luționare efectivă și corespunzătoare, 
plecind de la adevărul că munca de 
concepție este și va fi din ce in ce 
mai mult confruntată cu dezvoltarea 
impetuoasă a științei si tehnologiei, 
deci, prin forța lucrurilor, va fi 
chemată să se situeze în avangarda 
promovării progresului tehnic. Nu 
trebuie trecută cu vederea expe
riența valoroasă, pierdută în ultimul 
timp, datorită faptului că nu am avut 
cui s-o transmitem.

Pe de altă parte, neajunsurile 
în munca 
nerate, în 
de stilul 
în unele 
tehnologică _________  _____ __
analize aprofundate si multicriteriale 
ale tehnologiilor si construcțiilor si 
al stabilirii, pe baza lor. a unor so
luții riguros fundamentate este luat 
de practici rutiniere, refuzînd efortul 
novator. în multe cazuri se apelea
ză frecvent la soluții anterioare, 
considerate suficiente, chiar infai
libile, la rezolvări din aproape în 
aproape, optîndu-se cu predilecție • . 
pentru soluții verificate, dar ..bătă
torite" si „imbătrinite" sub aspectul 
eficientei preconizate. Iată un exem
plu concludent. Pentru susținerea > 
unor conducte într-una din halele 
aflate în construcție la întreprin
derea de rulmenți din Alexandria, 
proiectele prevăd „plantarea" în spa
tiile interioare a unor stîloisori 
speciali.

— Soluția este necorespunzătoare

de proiectare sint ge
nu puține situații, 

de
. . Și 

muncă înrădăcinat 
institute de inginerie 
și proiectare. Locul unor

Gheorqhe CRISAN 
corespondentul „Scînteii

12. Deci Întreaga 
din dotare era in 

ce și explică de ce 
consiliu se situează

intr-o serie de

Vedere parțială a laminorului de la Roman Foto : S. Cristian

Preocupări rezultate,
dar și solicitări neonorate

. Cu toate că pe parcursul săptămî- 
nii trecute aversele de ploaie n-au 
scutit, nici zi, nici noapte, ținuturile 
bistrițene și năsăudene, recoltarea 
griului nu a încetat în nici o unita
te. Ritmul în care s-a lucrat însă 
a fost evident sub posibilitățile do
tării tehnice, ceea ce și face ca pină 
în seara zilei de 20 iulie griul să fie 
strîns doar de pe 6 425 hectare din 
cele 17 600 cultivate.

împreună cu tovarășii Mafia Her- 
lea, director adjunct la direcția agri
colă județeană, și Mihai Simonis, 
directorul trustului S.M.A., am fost 
prezenți duminică
unități din consiliile agroindustriale 
Șieu Odorhei, , Beclean și Reteag. 
S-a constatat cu acest prilej o preo
cupare statornică a mecanizatorilor, 
țăranilor cooperatori și specialiștilor 
pentru folosirea cu maximum de 
randament a ferestrelor dintre ploi 
și aceasta ciY atit mai mult pu cit 
in toate lanurile griul este copt. La 
ferma Șieu Sfintu a cooperativei 
agricole de producție Șintereag am

găsit la lucru în după-amiaza zilei 
toate cele dinei combine, iar ingine
ra Liana Zagrai era, firește, la post. 
„Se acționează cu tragere de inimă 
— ne-a spus interlocutoarea $1; 
după cum se poate vedea, egrobine- 
rii Emil Rimoce, Dumitru Breduiea 
și ceilalți nu lasă in urmă nici măcar 
un spic. De altfel, nici noi nu admi
tem rabat de la calitate, pentru că 
dorim să nu pierdem nici un bob". 
Din convorbirea purtată cu ingi
nerul-șef al consiliului agroindus
trial Șieu Odorhei, Nicolae Dobrin, 
am aflat că la C.A.P. Blădeni se re
colta cu o formație de trei combi
ne, la C.A.P. Șieu Odorhei se găseau 
in lanuri alte 
forță mecanică 
funcțiune, ceea 
unitățile acestui
pe primul loc în județ.

Pe parcursul raidului am notat as
pecte lăudabile și la cooperativele 
agricole din Beclean, Braniște, Uriu, 
Dobric, Reteag. în același timp însă, 
am observat unele neglijențe, care

DOSARUL
(RESURSELOR ENERGETICE ; 

REFOLOSIBILE (VI) ' ;
_ _ _ _ _ ___________ _ _

de fapt, să-i scutească de efort pe 
autorii documentației respective. 
Si iată de ce. Una din regulile fun
damentale. obligatorii ale tipizării o 
constituie tocmai perfecționarea 
permanentă a proiectelor tip, deoa
rece in practică s-a demonstrat că 
repetarea fără efort novator a unor 
soluții aplicate anterior frinează in 
cele din urmă introducerea progre
sului tehnic. Pe de altă barte. prin 
reducerea consumului de muncă ru
tinieră in activitatea de concepție, 
tipizarea oferă tocmai răgazul de 
timp necesar studierii amănunțite a 
căilor de Îmbunătățire a acestei cate
gorii de proiecte. Totodată. între teh
nologia si construcția care o „găz
duiește" există o strînsă legătură, 
dar o legătură în sens ierarhic, adică 
de la tehnologie la construcție. Cu 
alte cuvinte, orice sistem constructiv 
adoptat trebuie să tină in primul 
rind seama de cerințele impuse 
tehnologia respectivă — si nu 
vers.

— Proiectarea depozitelor de 
zervoare sferice din cadrul a 
instalații de la Combinatul petrochi
mic Teleaien a fost făcută de două 
unităti diferite — Institutul de cer
cetare. inginerie tehnologică si pro
iectare pentru industria chimică 
București și institutul din Ploiești 
— ne pune in temă ing. Panait Io- 
nescu. director tehnic al Trustului 
de montaj pentru utilaje chimice 
din București. Deși este vorba de 
lucrări identice, totuși proiectele 
prevăd — pentru același diametru 
nominal — folosirea unor țevi cu 
dimensiuni diferite, pe baza 
standarde diferite. Nu văd 
rațiunea acestei elementare 
de coordonări' între cele 
institute de proiectare. în schimb, 
țin să precizez că atît noi, 
montorii, cit și furnizorii noș
tri întîmpinăm serioase dificul
tăți în asigurarea materialelor ne
cesare și chiar în realizarea lucră
rilor. Dificultăți care grevează în 
mod indiscutabil asupra unor cos
turi și durate de execuție, 
asupra eficienței generale a ; 
lucrări.

Cum situațiile de acest gen 
izolate, citeva concluzii apar __ 
ritate. în primul rînd. existenta unei 
largi rețele de institute de cercetare, 
inginerie tehnologică si proiectare, 
al căror potential creator, novator 
a fost pe deplin dovedit, ridică pro
blema ca în permanentă toate aceste 
unități — și nu numai unele dintre 
ele — să fie implicate in mod obli
gatoriu în implementarea unor prin
cipii și metode moderne de proiec
tare. Exigentele actuale privind creș
terea accentuată a eficientei în do
meniul investițiilor pune în fata ca
drelor cu pregătire superioară ce
rința de a găsi căi și modalități 
adecvate de trecere accentuată de la 
activități de rutină la cele creatoa
re, de intervenție înnoitoare în pro
iectele elaborate. Este cit se poate

de 
in-

re- 
două

unor 
deloc 
lipse 
două

, deci 
acestor

nu sint 
cu cla-
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for- 
ele- 
teh- 
cer-

so
iri 

în- 
uti-

reală a unui nou 
construit ? Este o 
ar trebui să si-o 
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tntr-un număr viitor vom 
și alte probleme legate de 
tea de proiectare.

aborda 
activ ita-

Cristian ANTONESCU

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag. I)

Mâximă responsabilitate în utilizarea energiei electrice și combusti
bililor. maximă preocupare pentru reducerea consumurilor specifice. Iată 
cerințe de stringentă actualitate, care trebuie să se inscrie cu prioritate 
in programele și acțiunile tuturor unităților economice, indiferent de do
meniul de activitate. Un loc deosebit ii ocupă valorificarea resurselor 
energetice refolosibile. Continuăm seria anchetelor pe această temă la 
o altă mare unitate a industriei chimice.

în urmă cu aproape 4 ani, într-un 
articol intitulat „Pași prea modești 
față de volumul mare de resurse", 
publicat in ziarul nostru, se eviden
ția necesitatea ca la Combinatul de 
îngrășăminte chimice Turnu Măgu
rele să se acționeze cu mai multă 
răspundere și operativitate pentru 
valorificarea resurselor energetice 
refolosibile existente aici. Am reve
nit recent pe platforma marelui 
combinat — unul dintre cei mai im
portanți consumatori de energie 
electrică și combustibili din țară — 
pentru a consemna ce s-a întreprins 
intre timp.

De la bun început trebuie precizat 
faptul că, in urma depistării și a al
tor resurse secundare, potențialul 
lor energetic la nivelul anului 1986 
este evaluat la 122 468 tone combus
tibil convențional (cu 43 568 tone 
combustibil convențional mai mult 
față de anul 1982), a căror valorifi
care integrală este echivalentă cu 
economisirea a 106 milioane mc gaz 
metan. Printr-o serie de măsuri și 
acțiuni, a căror materializare a fost 
urmărită cu consecvență de către 
comitetul de partid și consiliul oa
menilor muncii, în ultimii ani s-au 
construit și pus în funcțiune o serie 
de instalații pentru readucerea in 
circuitul productiv a unor resurse 
energetice refolosibile echivalente 
cu 92 279 tone combustibil convențio
nal pe an. Totodată, alte 75 200 tone 
combustibil convențional (neincluse 
in datele statistice prezentate) sînt 
recuperate anual prin instalații pre
văzute in proiectele care au stat la 
bâza construirii fabricilor de acid 
sulfuric și amoniac.

— Dincolo de normele stabilite — 
ne spune tovarășul Gheorghe Jianu, 
secretarul comitetului de partid — 
am căutat să aducem in fața oame
nilor, și in primul rind a comuniști
lor, o problemă de conștiință munci-

torească : punerea în valoare a re
zervelor de economisire a energiei și 
combustibilului de care dispunem. 
Apelul mobilizator al comitetului de 
partid a stirnit un puternic ecou, de 
la muncitori la director. Fiecare, po 
trivit experienței și pregătirii sale 
profesionale, dar mai ales dovedind 
mult spirit gospodăresc, a făcut ob
servații, propuneri concrete de eco
nomisire.

Am reținut cîteva soluții tehnice, 
rod al gindirii și eforturilor crea
toare ale unor specialiști din combi
nat. De pildă, inginerii Mircea Ma
nea și Petre Pislaru, împreună eu 
subinginerul Nicolae Lupu au pro
pus o instalație pentru 
combustibilului rezultat 
bioxidului de carbon 
fabricile de amoniac, 
du-se anual 7 000 t.c.c.
fost proiectată și executată in atelie
rul uzinal al combinatului, ulterior 
aceeași soluție aplicîndu-se și la 
altă fâbrică de amoniac. Un alt grup 
de specialiști, condus de inginerii 
Florin Popescu și Radu Orbeșteanu, 
de la grupul azot II, a conceput o 
soluție de recuperare a condensului 
de la răcitoarele coloanei de stripare 
la fabrica de amoniac. în pre
zent se află în curs de finalizare 
traseele aferente instalației respecti
ve. iar schimbătoarele de căldură se 
execută in același atelier uzinal. 
Este demn de remarcat faptul că 
majoritatea instalațiilor folosite in 
prezent pentru readucerea in circui
tul productiv a unor resurse energe
tice refolosibile s-au construit cu 
forte proprii, punindu-se în valoare 
potențialul muncitorilor și specialiș
tilor din secția mecano-energetică a 
combinatului. Menționind citeva 
dintre aceste instalații, ing. Dumitru 
Jianu. șeful serviciului mecano- 
energetic, sublinia că printre cele 
cu aport energetic deosebit se nu-

mără cea de recuperare a conden
sului rezultat din procesul fabricării 
îngrășămintelor chimice complexe 
prin atac nitric (8 000 tc.c. pe an) și 
instalația de recuperare a aburului 
excedentar de la fabrica de amoniac 
(2 400 t.c.c pe an).

Practic. în perioada octombrie 1982 
— iulie 1986, din cele 43 568 tone 
combustibil convențional, noi re
surse energetice refolosibile depista
te, se recuperează anul acesta 32 979 
t.c.c. în ceea ce privește folosirea 
acestor resurse, vom preciza că o 
parte sint destinate 
blocurilor de locuințe și 
tive economico-sociale 
nicipiu. Mai bine de 40

termofi carii 
unor obiec- 

din mu- 
Gcal agent

„CONTUL" RESURSELOR 
întocmit pe baza

recuDerarea 
din spălarea 
la una din 
economisin- 
Instalația a

termic necesar pe oră în sezonul 
rece se asigură prin recuperarea 
unor resurse energetice refolosibile 
din combinat. La fel se realizează 
încălzirea apei demineralizate care 
alimentează cazanele de abur ale 
centralei termice a combinatului. 
Iar la fabrica de îngrășăminte com
plexe. aburul rezultat din procesul 
tehnologic de producere a acidului 
sulfuric este utilizat la granularea 
ingrășămintelor azotoase.

Sint toate acestea doar cîteva pre
ocupări și rezultate ale colectivului 
combinatului pentru recuperarea re
surselor energetice refolosibile. a că
ror valoare poate fi observată și in 
tabelul de mai jos :

ENERGETICE REFOLOSIBILE 
anchetelor „Scînteii"

— în tone combustibil convențional —

Echivalente 
cu consumul 
de energie 
al unității

Totalul 
resurselor 

energetice 
recuperate

Totalul 
resurselor 
energetice 
refolosibileUnitatea
depistate pe timp

1982
de :

1986 1982 19861982 1936

1. C. M. Tulcea 75 000 109 300 75 zile 69 zile — 16 000
2. 1. A. Tulcea 86 000 86 000 130 zile 96 zile 11 510 16 600
3. C. M. Cimpia 

Turzii 45 557 36 132 54 zile 37 zile 12 796 24 891
4. C. Ch. 

Tirnăveni 68 623 71 400 80 zile 59 zile 40 800 49 000
5. C. S.- Hune-

doara 7 824 840 1 715 348 290 zile 270 zile 933 208 1 010 100
6. C. 1. Ch. Turnu 

Măgurele 78 900 122 468 30 zile 27 zile 37 900 92 279

Dar aceste preocupări nu s-au 
oprit aici. în curs de proiectare se 
află instalația de recuperare a ga
zelor arse de la coșul uneia din fa
bricile de amoniac cu un aport ener
getic anual de 5 800 tone combustibil 
convențional pe an.

Desigur, în condițiile de azi. cind 
fiecare gram de combustibil iși are 
rolul său deosebit de important in 
ecuația energetică a combinatului, a

țării în general, cele 92 279 tone 
combustibil convențional recuperate 
anual prin instalațiile puse in func
țiune reprezintă o cifră impresio
nantă. în raport însă de ce și cit se 
poate face în această direcție la 
Combinatul chimic din municipiul 
Turnu Măgurele, acest efort poate și 
trebuie să fie mai mare, cu rezul
tate și mai bune in integrarea pro
ductivă a unor și mai însemnate re-

surse refolosibile. Este o cerință im
pusă de exigențele actuale, de nece
sitatea gospodăririi, cit mai judicioa
se a energiei. Gradul de valorificare 
a resurselor energetice refolosibile 
este cu mult sub posibilități. Tocmai 
de aceea se impune o mai fructuoa
să colaborare cu institutele de spe
cialitate. în unele cazuri nu s-a de
pășit faza bunelor intenții și a... hîr- 
tiilor. Anul trecut s-a comandat un 
studiu de cercetare pentru găsirea 
tehnologiilor de recuperare a căldu
rii soluțiilor CARSOL regenerate și 
semiregenerate de la fabricile de 
amoniac (21 518 tone combustibil 
convențional pe an). S-a revenit, 
anul acesta, la comanda respectivă, 
dar Institutul de inginerie tehnologi
că și proiectare pentru industria chi
mică București nu a trimis încă un 
răspuns.

în același stadiu ca și acum 
aproape 4 ani se află și problema 
recuperării unor resurse energetice 
cu potențial termic .scăzut (sub 
60 grade Celsius), dar care echiva
lează cu 570 000 tone combustibil 
convențional pe an. Practic, este 
vorba (ie căldura degajată din apa 
de răcire a utilajelor tehnologice din 
fabricile de pe platforma combina
tului. Și pentru „a avea hirtiile în 
ordine", la 26 noiembrie 1985 s-a în
cheiat o minută intre Combinatul de 
îngrășăminte chimice Turnu Măgu
rele și institutul amintit în care se 
precizează : „în urma analizei s-a 
constatat că soluția tehnică de utili
zare a căldurii din circuitul de ră
cire prin pompe de căldură nu est.e 
aplicabilă și drept urmare s-a anu
lat comanda pentru studiul mențio
nat mai sus". Firește, o asemenea 
situație impune ca, pe mai departe, 
specialiștii și cercetătorii, deopotri
vă, să-și unească eforturile și, pe 
baza rezultatelor de pină acum, să 
caute cu mai multă îndrăzneală, cu 
pasiune și mai ales operativitate 
soluțiile de care depinde recupera
rea într-o 
resurselor 
combinat.

măsură tot mai mare a 
energetice refolosibile din

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

riale, modernizarea producției și 
buna organizare a muncii, creșterea 
productivității muncii prin mecani
zarea, automatizarea, robotizarea și 
cibernetizarea proceselor de produc
ție, reducerea consumurilor mate
riale și energetice, a costurilor de 
fabricație, aplicarea cu fermitate a 
principiilor de retribuire a muncii 
în acord global și în acord direct.

Pentru buna aprovizionare tehni- 
co-materială a producției și sporirea 
eficienței economice, in adunările 
generale vor trebui discutate și apro
bate măsuri practice in vederea 
reintroducerii integrale a materiale
lor refolosibile in circuitul economic. 
Așa cum a stabilit conducerea parti
dului, pe această cale gospodărească 
urmează să se asigure cel puțin 50 
la sută, iar în unele sectoare chiar 
peste 50 la sută din necesitățile de 
materii prime.

Un punct distinct în cadrul dezba
terilor va trebui să-l reprezinte ana
liza concretă a stadiului aplicării 
măsurilor din programul pentru 
perfecționarea organizării și moder
nizarea proceselor de producție. Po
trivit obiectivelor stabilite pentru 
prima etapă a acestei acțiuni de cea 
mai mare însemnătate în actualul 
cincinal, vor trebui stabilite măsurile 
adecvate pentru folosirea deplină a 
capacităților și suprafețelor de pro
ducție, creșterea producției la 1 000 
lei fonduri fixe, buna întreținere a 
utilajelor și efectuarea la un înalt 
nivel calitativ a reparațiilor, conco
mitent cu modernizările prevăzute la 
utilaje, utilizarea eficientă a forței 
de muncă, înfăptuirea programelor 
de pregătire și perfecționare profe
sională a întregului personal mun
citor.

în strînsă concordanță cu obiecti
vele planului cincinal, ale progra
mului de perfecționare a organizării 
și modernizare a producției, in adu
nările generale se vor dezbate și 
aproba măsurile necesare pentru 
creșterea aportului cercetării știin
țifice și ingineriei tehnologice la so
luționarea problemelor legate de în
deplinirea planului, înnoirea și per
fecționarea produselor și tehnolo
giilor, ridicarea gradului de valori
ficare a resurselor materiale și ener
getice, sporirea eficienței producției, 
urmărindu-se scurtarea mai accen-

tuată a duratei ciclului cercetare — 
proiectare — producție.

în calitatea lor de proprietari,; 
producători și beneficiari. oamenii; 
muncii poartă răspunderea directă 
pentru păstrarea și apărarea pro
prietății comune, pentru dezvoltarea 
ei, avînd datoria de a asigura creș-î 
terea continuă a eficienței econom 
mice. Iată de ce. în condițiile parti
cipării directe a oamenilor muncii 
la dezbaterea problemelor esențiale 
ale producției, trebuie să se manh 
feste un înalt spirit de răspundere 
in exercitarea autoconducerii șj 
autogestiunii, in aplicarea prevede-j 
rilor mecanismului economico-finan-i 
ciar, veghindu-se ca activitatea fie- 
cărei intreprinderi să se desfășoare 
strict potrivit prevederilor bugetului 
de venituri și cheltuieli, combătîn- 
du-se ferm tendințele de utilizare 
neeconomicoasă a fondului unității 
respective și luîndu-se măsuri hotă- 
rite pentru încadrarea stocurilor de 
materii prime, materiale, producție 
neterminată și produse finite in 
normativele stabilite, pentru dimi
nuarea acestora, pentru reducerea 
volumului creditelor și sporirea 
autofinanțării, pentru accelerarea 
vitezei de rotație a mijloacelor cir
culante.

Se desprinde din cele prezentată 
că pe agenda de lucru a adunărilor 
generale figurează o problematică 
complexă, deosebit de importantă 
pentru bunui mers al activității 
viitoare. De aceea, ele trebuie să 
fie temeinic pregătite, să aibă un 
profund caracter de lucru, să se des
fășoare într-un spirit critic și auto
critic, de înaltă exigență muncito
rească. Mari răspunderi în această 
privință revin organelor și organi
zațiilor de partid, comitetelor sindi- 
catelor și consiliilor oamenilor mun
cii, precum și factorilor de resort 
din centrale și ministere, care au 
datoria să sprijine efectiv și efi
cient unitățile în soluționarea ope
rativă a problemelor producției. 
Este în interesul fiecărui colectiv de 
oameni ai muncii ca dezbaterile 
profund democratice din adunările 
generale să prilejuiască propuneri, 
idei, soluții valoroase care să con
tureze programe substanțiale de 
măsuri, decizii temeinice în vederea 
îndeplinirii integrale, Ia toți indica
torii a planului pe acest an.

proiectanti.se
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Am fost deosebit de mișcat de felicitările pe care ni le-ați adresat, mie 
personal, precum și poporului și guvernului burundez, cu prilejul celei de-a 
XXIV-a aniversări a independenței țării noastre.

La rindul meu, doresc să vă adresez cele mai bune urări de sănătate 
și fericire.

Folosesc această ocazie pentru a reafirma hotărîrea de a acționa ne
mijlocit pentru consolidarea raporturilor de prietenie existente atît de fericit 
intre țările noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,

JEAN BAPTISTE BAGAZA
Președintele Republicii Burundi

REZULTATE
IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe primele 6 luni

Prezentăm, in continuare, rezultatele obținute in întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, de transporturi, construcții, unități agricole si din domeniul cir
culației mărfurilor și al prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit 
pe baza indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii 
socialiste, la 30 iunie pe primele locuri se situează :

Cronica zilei

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE HIDROCARBURI

Locul I : întreprinderea electro- 
centrale Galați, cu 648,7 puncte.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Arad, cu 539,2 puncte.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Timișoara, cu 533,8 
puncte.

IN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I : Exploatarea minieră 
Vețel Mintia, județul Hunedoara, 
cu 1 316,9 puncte.

Locul II : Exploatarea minieră 
Turț, județul Satu Mare, cu 1 012,7 
puncte.

Locul III : întreprinderea minie
ră Orșova, județul Mehedinți, cu 
919,9 puncte.

IN DOMENIUL GEOLOGIEI

Locul I : întreprinderea de
prospecțiuni geologice și geofizice 
București, cu 749,2 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologi
ce Suceava, cu 603,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Harghita, cu 429.6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE

Locul I : Uzina „Cablul româ
nesc" Ploiești, cu 531,1 puncte.

Locul II : Combinatul metalur
gic Cîmpia Turzii, județul Cluj, cu 
334.5 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
sirmă, cuie și lanțuri Galați, cu 
310,8 puncte.

IN INDUSTRIA 
DE MAȘINI DE RIDICAT, 

MATERIAL RULANT. 
CONSTRUCȚII NAVALE, 

ECHIPAMENT AERONAUTIC

Locul I : întreprinderea de con
strucții aeronautice Ghimbav, ju
dețul Brașov, cu 970,6 puncte.

Locul II : întreprinderea „Turbo- 
mecanica" București, cu 888,9 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
avioane București, cu 743,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE
ȘI MATERIALE 

ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de frigi
dere Găești, județul Dîmbovița, cu 
795,3 puncte.

Locul II : întreprinderea „Elec- 
trotimiș" — Timișoara, cu 582,5 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Elec- 
trometal" — Timișoara, cu 554,2 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTE, 

COSMETICE, COLORANȚI 
ȘI LACURI

Locul I : întreprinderea de pro
duse cosmetice „Farmec" din Cluj- 
Napoca, cu 753,3 puncte.

Locul II : întreprinderea „Pro
gresul" Ploiești, cu 680,3 puncte. 

Locul III : întreprinderea de me
dicamente București, cu 677 puncte.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI,
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII. 
AGREGATELOR MINERALE 

PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : Combinatul de lianți și 
azbociment Bicaz, județul Neamț, 
cu 884,7 puncte.

Locul II : întreprinderea de ma
teriale izolatoare Vaslui, cu 789,4 
puncte.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 iulie (ora 21) — 25 iulie 
(ora 21). în țară : Vremea va fi schim
bătoare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, care vor avea și ca
racter de aversă, însoțite de descărcări 
electrice in zonele de deal și de munte,

TELEORMAN. La Casa de cul
tură din Turnu Măgurele, in orga
nizarea consiliului municipal de 
educație politică și cultură socia
listă, se desfășoară in aceste zile 
un ciclu de expuneri și dezbateri 
cu tema „Epoca Ceaușescu — 
epoca marilor împliniri ale Româ
niei socialiste". Tot aici sînt pro
gramate, sub genericul „Omagiind 
eroul, omagiem o țară", manifes
tări cultural-artistice, la care iși 
dau concursul formații laureate 
ale Festivalului național „Cîn- 
tarea României". (Stan Ștefan).

CLUJ. La Bobilna, Idealitate cu 
rezonanță în istoria patriei, s-a 
desfășurat o amplă serbare popu
lară tradițională. Mii de locuitori

Locul III : întreprinderea de 
lianți Brașov, cu 715,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de tri
cotaje „8 Martie" Piatra Neamț, cu 715,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de tri
cotaje „Zimbrul" Suceava, cu 441,9 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
tricotaje, mănuși și ciorapi Agnita, 
județul Sibiu, cu 262,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA VINULUI, BERII, 
SPIRTULUI, AMIDONULUI, 

APELOR MINERALE 
ȘI TUTUNULUI

Locul I : întreprinderea de vinuri 
și șampanie „Zarea" București, cu 
1 266,2 puncte.

Locul II : întreprinderea de vini- 
ficație și produse spirtoase Dră- 
gășani, județul Vîlcea. cu 998,3 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ți
garete București, cu 906,2 puncte.

ÎNTREPRINDERI 
AGRICOLE DE STAT 

CU PROFIL MIXT

Locul I : întreprinderea agricolă 
de stat Prejmer, județul Brașov, 
cu 838,2 puncte.

Locul II : întreprinderea de sere 
„30 Decembrie", sectorul agricol 
Ilfov, cu 605,5 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — 
STAȚII DE CALE FERATA

Locul I : Stația de cale ferată 
Iași, cu 512,3 puncte.

Locul II : Stația de cale ferată 
Ișalnița, județul Dolj, cu 504,1 
puncte.

Locul III : Stația de cale ferată 
București—Băneasa, cu 503,2 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO

Locul I : întreprinderea de 
transporturi auto — Mureș, cu 811,2 
puncte.

Locul II : întreprinderea de 
transporturi auto Argeș, cu 744,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Neamț, cu 703,2 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
alimentare Timișoara, cu 288,9 
puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
metalochimice Timișoara, cu 280 
puncte.

Locul III : întreprinderea co
mercială cu ridicata pentru măr
furi textile, încălțăminte Ploiești, 
cu 247,6 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI

Locul I : întreprinderea balneo- 
climatică Sovata, județul Mureș, 
cu 313,9 puncte.

Locul II : întreprinderea balneo- 
climatică Slănic-Moldova, județul 
Bacău, cu 143,9 puncte.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Ga
lați, cu 919,9 puncte.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Con
stanța, cu 800 puncte.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Ar
geș, cu 789,8 puncte.

îndeosebi în cursul după-amiezelor. în 
restul teritoriului — ploi izolate. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse, 
în general, între 10 și 20 de grade, iar 
cele maxime între 22 și 32 de grade, 
Izolat mai ridicate. Pe alocuri, dimi
neața, se va produce ceață slabă. în 
București : Vremea va fi schimbătoa
re, cu cerul temporar noros, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila intre 16 și 19 grade, 
iar cele maxime între 28 și 31 de grade.

CARNET CULTURAL

din satele din jur au participat la 
spectacolul prezentat în aer liber 
de formații laureate ale Festivalu
lui național „Cîntarea României", 
care au evocat momente din trecu
tul de luptă al poporului, marile 
înfăptuiri socialiste în anii de 
glorie de după Congresul al IX-lea 
al partidului. (Marin Oprea).

GALAȚI. Sărbătorirea a 600 de 
ani de la urcarea pe tronul Țării 
Românești a domnitorului Mircea 
cel Mare prilejuiește și în jude
țul Galați desfășurarea unei am

* Cu prilejul vizitei în țara noastră 
a delegației parlamentare elene, 
condusă de Mihailis Stefanidis, prim- 
vicepreședinte al Adunării Naționa
le, ambasadorul Republicii Elene la 
București, Dimitri Serbos, a oferit, 
luni, un dineu.

In județele Prahova și Teleorman s-a încheiat secerișul
Oamenii muncii din agricultura 

județelor Prahova și Teleorman ra
portează că, prin eforturi susținute, 
acționînd cu dăruire și răspundere, 
au încheiat recoltarea griului.

în telegramele adresate cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de comitetele ju
dețene de partid Prahova și Teleor
man se subliniază că terminarea se
cerișului reprezintă pentru lucrăto
rii ogoarelor din aceste zone încă o 
modalitate de a cinsti prin fapte de 
muncă împlinirea a 21 de ani de 
Ia Congresul al IX-lea al partidului, 
memorabilă filă în istoria multimile
nară a poporului român. în prezent, 
se desfășoară o susținută activitate 
la eliberarea terenurilor de produc

BOTOȘANI: De la blocuri model 
la cartiere model

Dialog în fața unor noi blocuri de 
locuințe puse zileie acestea la dis
poziția oamenilor muncii din mu
nicipiul Botoșani : „Vom începe re
cepția cu apartamentele model — 
a propus responsabilul comisiei. în 
care dintre blocuri să intrăm ?“. In
ginerul Pamfil Rotaru, directorul 
Antreprizei locale pentru construc- 
ții-montaj, a răspuns : „în oricare 
bloc doriți și in oricare din aparta
mente". Comisia de recepție a 
blocurilor a examinat atent finisa
jele exterioare și cele din interior, 
s-au testat instalațiile sanitare, 
s-au cerut explicații asupra modu
lui in care s-au montat parchetul, 
plăcile de faianță. Concluzia : 90 de 
apartamente model. Sau, altfel

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Congresul marilor deschideri înnoi

toare • Democrația muncitoreas
că, revoluționară — operă istorică

De la Direcția drumurilor din Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor

După cum informează Direcția 
drumurilor din Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, datori
tă unor lucrări la podul de pe DN 
24, km 7 plus 355, de peste rîul Șiret, 
in dreptul localității Coștești, circu
lația rutieră intre Tișița și Tecuci 
este întreruptă in perioada 22 iulie,

INFORMAȚII SPORTIVE
Victorii românești 

la „mondialele" de lupte 
greco-romane pentru juniori
în cadrul campionatelor mondiale 

de lupte greco-romane pentru ju
niori, de la Schifferstadt (R.F. Ger
mania), sportivul român Anton Ar- 
ghira a cucerit medalia de aur la ca
tegoria 75 kg, după ce l-a întrecut în 
finală pe concurentul sovietib Ser- 
ghei Vorontșikin. Dintre ceilalți lup
tători români prezenți la această în
trecere s-au mai evidențiat Radu 
Strubert (48 kg), Mircea Constantin 
(60 kg), care au obținut medaliile de 
argint la categoriile respective, și 
Gabriel Bivolaru, medaliat cu bronz 
la categoria 81 kg. Iată cîștigătorii 
celorlalte categorii : 48 kg — Han
Bong An (Coreea de Sud) ; 52 kg — 
Pedro Favier (Cuba) ; 56 kg — Ivan 
Iliasov (U.R.S.S.) ; 60 kg — Sal Șa- 
kautpinov (U.R.S.S.) ; 65 kg — Attila 
Repka (Ungaria) ; 70 kg — Alfredo 
Issac (Cuba) ; 81 kg — Anatoli Bol- 
tenkov (U.R.S.S.) ; 87 kg — Roman
Mișicenko (U.R.S.S.) ; supergrea — 
Hector Perez (Cuba).

Reamintim că la campionatele 
mondiale de lupte libere, disputate 
in același oraș, sportivii români au 
cîștigat o medalie de aur, prin Dă- 
nuț Prefit (categoria 56 kg), și una 
de argint, prin Petrișor Cruceanu 
(categoria supergrea).

• S-au incheiat Jocurile sportive 
internaționale de la Moscova, com
petiție de amploare desfășurată sub 
semnul înțelegerii și cooperării între 
tinerii sportivi de pe toate continen
tele. La această competiție, sportivii 
români, care au participat la opt din 
cele 20 discipline înscrise în pro
gram, s-au numărat printre protago
niști, reușind să cucerească în total 
18 medalii, dintre care 7 de aur (prin 
înotătoarele Anca Pătrășcoiu, Noemi 
Lung (cîte 2) și Carmen Bunaciu, 
atleta Mariana Stănescu și halte
rofilul Nicu Vlad), 5 de argint și 
6 de bronz.

FOTBAL. Joi și vineri se dispută 
pe stadionul Sportul studențesc din 
Capitală un interesant turneu inter
național de fotbal la care vor fi pre
zente formațiile Sportul studențesc, 
Rapid București, F.C. Argeș Pitești, 
precum și echipa iugoslavă Velez 
Mostar, cîștigătoarea „Cupei Iu
goslaviei" și ocupanta locului 3' in 
campionat.

Competiția, înscrisă în cadrul ma
nifestărilor prilejuite de implinirea 
a 70 de ani de la crearea clubului 
Sportul studențesc, are următorul 
program : joi, 24 iulie, de la ora 
16,30, Sportul studențesc — Rapid ; 
Velez Mostar — F.C. Argeș Pitești ;

ple și bogate suite de manifestări 
cultural-educative. în acest cadru, 
se înscrie și dezbaterea care a 
avut loc în aceste zile la Cabinetul 
județean pentru activitatea ideolo
gică și politico-educativă Galați, 
manifestare care a oferit celor pre
zenți prilejul de a audia expuneri 
susținute de muzeografi, istorici și 
oameni de litere. (Ștefan Dimi- 
triu).

GORJ. Sub genericul „Zilele 
culturii la Polovragi", în cunoscuta 
localitate gorjeană s-au desfășurat,

Au luat parte Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
deputați, membri ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale.

(Agerpres)

ția secundară, însămînțarea cul
turilor duble, întreținerea culturilor 
prășitoare, acordîndu-se totodată 
atenție sporită zootehniei, înfăptui
rii programelor speciale de dezvol
tare intensivă a agriculturii. Se ac
ționează, de asemenea, cu forțe 
sporite pentru strîngerea furajelor, a 
legumelor și fructelor de sezon, un 
accent deosebit punindu-se pe valo
rificarea în cele mai bune condiții a 
producției, pe onorarea obligațiilor 
la fondul de stat.

Lucrătorii ogoarelor din cele două 
județe se angajează să nu precupe
țească nici un efort pentru a-și în
deplini in mod exemplar sarcinile 
ce le revin în acest an și pe întregul 
cincinal, pentru transpunerea în 
viață a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea al partidului, a 
obiectivelor noii revoluții agrare.

spus, „apartamente etalon de cali
tate".

— La începutul anului — ne spu
ne inginerul Pamfil Rotaru — 
ne-am propus să realizăm cite trei- 
patru apartamente etalon pe fiecare 
brigadă de constructori, după care 
să le prezentăm tuturor lucrătorilor 
noștri, mobilizîndu-i să procedeze 
la fel. Trei luni mai tîrziu, am ex
tins inițiativa. Am trecut în fie
care brigadă de la apartamente mo
del la realizarea de blocuri model. 
Acum, ne preocupăm ca amîndouă 
ansamblurile mari de locuințe (în 
care lucrăm în acest al doilea se
mestru al anului — „Zona centra
lă" și „Săvenilor" — să devină an
sambluri model. (Silvestri Ailenei, 
corespondentul „Scînteii").

a „Epocii Nicolae Ceaușescu". 
Documentar

20,40 Antologie teatrală • Spiritul re
voluționar în dramaturgia origi
nală

21,30 Polonia — treptele construcției 
(color). Reportaj

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ora 8 ■=- 25 iulie, ora 20. Circulația 
este deviată pe DN 11 A, Adjud — 
Birlad. La intersecțiile de la Bîrlad, 
Adjud, Tișița și Tecuci sint instalate 
indicatoare de orientare pentru de
vierea circulației pe traseul men
ționat.

(Agerpres)

vineri, de la ora . 16,30 : Rapid — 
F.C. Argeș Pitești și Sportul stu
dențesc — Velez Mostar.

TENIS DE MASA. în localitatea 
belgiană Louvain la Neuve au înce
put campionatele europene pentru 
juniori și cădeți la tenis de masă. în 
competiția rezervată juniorilor, se
lecționata feminină a României a în
trecut cu 3—0 echipa Țării Galilor, 
iar cea masculină a dispus cu 5—2 de 
formația Austriei. La cădeți, tinerii 
jucători români au obținut trei vic
torii cu 3—0 (în ordine, cu echipele 
Portugaliei, Luxemburgului și Ita
liei). Selecționata de cadete a Româ
niei a invins cu 3—1 formația Scoției.

TENIS. — întîlnirea de tenis din
tre echipele Austriei și României, 
disputată la Bad Kleinkirchneim, 
în cadrul semifinalelor zonei euro
pene A a „Cupei Davis", s-a in
cheiat cu scorul de 3—2 în favoarea 
gazdelor. Luni, in ultima partidă de 
simplu, jucătorul austriac Thomas 
Muster l-a întrecut cu 6—2, 6—3, 
6—2 pe Andrei Dîrzu.

BASCHET. Campionatul mondial 
masculin de baschet, disputat in Spa
nia, a fost cîștigat de reprezentativa 
S.U.A. (în finală : 87—85 cu formația 
U.R.S.S.), urmată în clasamentul fi
nal de echipele U.R.S.S., Iugoslaviei, 
Braziliei, Spaniei, Italiei etc.

CICLISM. Etapa a 17-a a Turului 
ciclist al Franței, desfășurată pe tra
seul Gap — Serre Chevalier (190 
km), a fost cîștigată de spaniolul E- 
duardo Chozas în 5h 52’52”. în cla
samentul general, pe primul loc a 
trecut americanul Greg Lemond, ur
mat de elvețianul Urs Zimmermann 
— la 02’24” și de fostul lider, fran
cezul Bernard Hinault — la 02’47”.

MOTOCICLISM. Pe circuitul de la 
Le Castellet (Franța) s-a desfășurat 
un concurs contînd pentru Campio
natul mondial de motociclism viteză, 
în cea mai disputată cursă, la clasa 
500 cmc, pe primul loc s-a clasat a- 
mericanul Eddie Lawson („Yama
ha"), cu o medie orară record de 
172,119 km. La clasa 125 cmc, victo
ria a revenit sportivului italian Luca 
Cadalora („Garelli").

POLO. Meciurile disputate în ul
tima zi a turneului internațional de 
polo pe apă de la Zagreb s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
R.P. Chineză — Japonia 9—7, Aus
tralia — Bulgaria 10—7, Italia — Un
garia 11—8, Iugoslavia — U.R.S.S. 
8—8. în clasamentul final, pe primul 
loc s-a situat Iugoslavia, urmată de 
Italia, U.R.S.S. și Ungaria.

timp de o săptămînă, acțiuni poli
tico-educative și cultural-artistice 
în cadrul etapei de masă a Festi
valului național „Cintarea Româ
niei". Au luat parte mii de oameni 
ai muncii. In încheiere a avut loc 
un atractiv „Dialog pe aceeași sce
nă" al formațiilor artistice din 
Polovragi, Novaci, Baia de Fier și 
Țicleni, precum și al unor an
sambluri din județele Vîlcea și 
Sibiu. (Dumitru Prună).

BACAU. La bibliotecile munici
pale și orășenești din județul Bacău 
a fost organizată o suită de ma
nifestări cultural-științifice : expu
neri, dezbateri și mese rotunde 
insoțite de expoziții de carte. 
(Gheorghe Baltă).

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 
A POLONIEI PRIETENE

Tovarășului WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Tovarășului ZBIGNIEW MESSNER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone 

VARȘOVIA
Dragi tovarăși.

Cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a Zilei Renașterii 
Poloniei, in numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
nostru personal, adresăm Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Polone, 
poporului prieten polonez și dumneavoastră personal, un 
cald salut și cele mai bune urări.

Apreciem în mod deosebit realizările obținute de 
oamenii muncii din Polonia, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, in dezvoltarea economico- 
socială a patriei, în înflorirea științei, tehnicii și culturii,

in ridicarea nivelului de trai material $1 spiritual al 
întregii societăți.

Constatind cu satisfacție că relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare dintre partidele, popoarele și țările 
noastre se dezvoltă cu succes, pe multiple planuri, ne 
exprimăm convingerea că ele vor continua să se extindă 
și aprofundeze, pe baza și în spiritul celor convenite 
împreună, spre binele și în interesul poporului român 
și al poporului polonez, al păcii, socialismului și pro
gresului în lume.

De ziua marii sărbători naționale, vă adresăm, dragi 
tovarăși, urarea de a îndeplini cu succes importantele 
obiective stabilite de Congresul al X-lea al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez pentru dezvoltarea multilate
rală și propășirea Poloniei socialiste.

Cu prilejul celei de-a 42-a ani
versări a Zilei Renașterii Poloniei, 
președintele Marii Adunări Naționa
le, Nicolae Giosan, a adresat o te
legramă de felicitare mareșalului 
(președintelui) Seimului Republicii

Poporul polonez sărbătorește 
astăzi împlinirea a 42 de ani de la 
instaurarea puterii populare in 
patria sa. eveniment memorabil, 
consacrat in istorie ca Ziua Re
nașterii Poloniei. Incununind lupta 
eroică a maselor, a forțelor pro

si patria- 
tării de 
salvarea 
redobin- 

libertății,

gresiste, democratice 
tice, pentru eliberarea 
cotropitorii fasciști și 
ființei naționale, pentru 
direa independenței și
instaurarea puterii celor ce mun
cesc de la orașe și sate a deschis, 
in același timp, perspectivele fău
ririi socialismului in Polonia.

Devenit stăpin pe destinele sale, 
poporul polonez a desfășurat, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc
Unit Polonez, o vastă activitate 
pentru reconstruirea țării devastate 
de război, insuflețirea cu care oa
menii muncii i-au reclădit orașele si 
satele — concomitent cu înfăp
tuirea unor profunde transformări 
revoluționare în viața politică, eco
nomică și socială — bucurindu-se 
de simpatia și solidaritatea forțe
lor înaintate din lume.

Prin transpunerea în viață a po
liticii P.M.U.P., Polonia a dobin- 
dit succese de seamă in construirea 
socialismului, dovezi grăitoare in 
acest sens constituindu-le făurirea 
unei industrii puternice, dezvol

Printre făuritorii de nave
de la țărmul Balticii

Nenumărate lucruri din realita
tea înconjurătoare se subînțeleg, 
refuză adaosul de explicații supli
mentare. Precum imaginea acelei 
'corăbii cu pinzele umflate, văzută 
pe zidul unei clădiri din Gdansk, 
închipuire de eindva a vechiului 
semn heraldic al orașului ce coboa
ră in adîneul timpului peste zece 
secole. Din încremenirea ei pe ne
tezimea de piatră, caravela cu... 
„vînt bun din pupa" are valoarea 
unui tulburător remember. Ea re
aduce in memorie una din tradițio
nalele îndeletniciri ale așezării cu 
largă deschidere la Baltica — con
strucția de nave. Meșteșug practi
cat la „concurență" cu navaliștii din 
Gdynia, oraș ce întregește salba de 
lumini și cheiuri ale Balticii și 
unde au loc mereu emoționantele 
desprinderi de țărm.

De la sine inteles a fost și mo
mentul de acum aproape patruzeci 
de ani. care a avut loc pe calele 
de lansare ale Șantierelor navale 
„V.I. Lenin" din Gdansk. Urma să 
primească botezul apei un minera
lier de 2 500 tdw. Prima navă con
struită in libertate, după lunga 
noapte a cotropirii fasciste. Prima 
navă in orașul unde cel de-al doi
lea război mondial a tras primul 
cartuș. în Peninsula Westerplatte ; 
unde cel de-al doilea război mon
dial și-a început absurda și sinistra 
sa numărătoare a victimelor cu un 
soldat polonez. Ce nume să i se 
pună acestei alcătuiri de otel des
tinate lungilor călătorii pe mare ? 
întrebare mai mult decît simplă. 
Opțiune însă deloc ușoară. Toc
mai pentru că se putea imagina un 
șir infinit de răspunsuri.

Dar ce fusese ușor pînă la clipa 
lansării mineralierului amintit ? 
Pîrjolul războiului a lăsat multă 
cenușă in urma sa și aici, la 
Gdansk. Sub tăvălugul lui năpraz- 
nic au căzut si șantierele navale. 
Doar două clădiri au scăpat, ca 
prin minune. întregi. Restul ? Zi
duri și grinzi de beton spulberate, 
fiare trecute prin văpaia incendii
lor. contorsionate, cratere de bom
be. mașini si instalații nimicite. 
Cinci mii tone de fier au fost re
cuperate de la vasele distruse de 
hitleriștii in retragere si folosite la 
reconstrucția halelor. Nu erau lo
cuințe, meseriașii se adunau ane
voie în vatra lor de muncă, după 
cum avuseseră norocul supravie
țuirii. „Era greu, se muncea doar în 
schimbul mîncării". rezumă epoca, 
acum, unul dintre miile de oameni 
care au pus umăr de nădejde la re
nașterea șantierelor, a Poloniei 
populare.

Și iată cum. din realitatea fier
binte a acelui an. 1948. s-a ivit și 
numele navei care se desprindea 
de țărm, simbolizind speranță și în
credere. forța constructivă a unui 
popor în sfirșit stăpin pe propriul 
său destin. Cine trecuseră, cu dir- 
zenie. cu exemplară tenacitate pro
ba de foc a tuturor greutăților, pu- 
nind pe picioare șantierele distruse ? 
Muncitorii. Cine au făurit silueta 
zveltă a navei menite să străbată 
orizonturile marine ? Muncitorii. 
Cu brațele și cu mintea lor. Așa 
cum. tot cu brațele și cu mintea 
lor reconstruiau orașele tării, șose
lele tării, uzinele tării, viața țării. 
La Varșovia ori Cracovia, la Lu

NICOLAE CEAUȘESCU
general al Partidului Comunist Român,Secretar

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DÂSCĂLESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

TELEGRAME
Populare Polone, Roman Mali
nowski.

Cu același prilej; Consiliul Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, conducerile unor 

tarea tuturor regiunilor țării și 
creșterea substanțială a avuției na
ționale, înflorirea științei si cul
turii.

Aniversarea de astăzi are loc la 
puțin timp după Congresul al 
X-lea al P.M.U.P., care a elaborat 
un amplu program privind dez
voltarea, in continuare, pe multi
ple planuri a Poloniei, tn lumina 
hotăririlor congresului, eforturile 
sint concentrate spre perfecțio
narea metodelor de exercitare a ro
lului conducător al partidului in 
societate, consolidarea procesului 
de innoire, modernizarea econo
miei, accelerarea ritmului de creș
tere a eficienței și ridicarea nive
lului de trai al populației.

Adresînd poporului polonez prie
ten urarea de a realiza cu succes 
sarcinile importante pe care și le-a 
propus in această nouă etapă. în 
vederea înaintării ferme a Poloniei 
pe calea socialismului, poporul 
nostru privește cu satisfacție fap
tul că relațiile de prietenie și co
laborare româno-polone, cu vechi 
și bogate tradiții și care au dobin- 
dit un conținut superior In anii 
făuririi noii orinduiri. cunosc o 
dezvoltare continuă. Avind ca te
melie trainică Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală, ale cărui prevederi au fost 

blin sau Szczecin. în minele din 
Silezia ori in fabricile din Lodz. 
Era deci, firesc, absolut firesc si 
drept ca nava. întâia navă a speran
ței și încrederii in drumul renaște
rii Poloniei, să poarte numele 
unuia dintre milioanele de anonimi 
făuritori de istorie. Și s-a numit 
„Solder" — cum îl chema pe un 
fruntaș in muncă cunoscut în tot 
Gdanskul acelor ani.

De ce am deschis această acola
dă de istorie ? Pentru că este in 
firea omului să-și măsoare pașii, 
drumul străbătut. Pentru că pasul 
de atunci era unul din miile, din 
milioanele de pași pe un drum nou. 
de libertate si construcție, pe în
tregul cuprins polonez. Șantierele 
din Gdansk sînt în preajma rotun
jirii a patru decenii de la botezul 
lui „Solder". Cum s-a împlinit a- 
cest timp ? Care sint semnele dis
tinctive ale curgerii lui. cu cită ne
murire l-au înnobilat oamenii ? Un 
panou, aflat in rotonda de flori din 
curtea interioară a șantierului na-

însemnări de călătorie

val, Încearcă răspunsuri la astfel 
de întrebări posibile. în 40 de ani 
s-au construit la Gdansk 872 de 
nave. Deplasamentul lor total : 5,5 
milioane tdw. Aproape 5 milioane 
tdw au mers la export. în 27 de 
țări ale lumii. România iși are lo
cul ăi aparte în această ordine de 
idei, colaborarea cu făuritorii de 
nave de la Dunăre ori de pe țăr
mul Mării Negre inscriindu-se de 
acum în tradiție.

Cam asta arată contabilitatea ce
lor patru decenii aici, pe calele de 
lansare de la Gdansk. Dar, in a- 
ceastă matematică a strădaniilor 
umane, în timpul de mari înnoiri 
socialiste, se Cuprinde infinit mai 
mult. Este subînțeles, intre altele, 
uriașul salt de la mineralierul de 
2 500 tdw. la modernele nave ce se 
întrupează în acest ai optulea de
ceniu al secolului nostru. Știți, de 
exemplu, cîte nituri brăzdau tru
pul lui „Solder" ? In jur de... 
300 000. Sudura automată a detro
nat definitiv pistolul de ni
tuit, tehnologiile moderne, utilaje
le modeme aflate la îndemina unui 
colectiv cu larg orizont profesional 
— determinând niveluri ridicate de 
producție și productivitate. Si tot 
un termen al ecuației matematice 
evocate : de la cargouri de 2 500 
tdw s-a ajuns la lansări de nave 
cu un deplasament de 35 000 tdw. 
(Șantierul „rival" de la Gdynia de
ține, recunosc și cei din Gdansk, 
supremația. Cu navele de pînă la 
300 000 tdw. plecate de pe calele 
sale de lansare. Gdynia ajută la 
plasarea Poloniei în rindul prime
lor țări din lume făuritoare de flo
tă maritimă).

Da. la Gdynia se construiesc cele 
mai puternice nave sub pavilion 
polonez; dar nu-i greșit să se spu
nă că la Gdansk prind contur, pe 
cale, cele mai complexe vase. Trau- 
lerele de pescuit oceanic ori...... Po
larele", adevărate fabrici plutitoare 
în nemărginirea oceanului, Gdans
kul le face. După cum elicele 
propulsoare se toarnă la Elblag. un 
centru industrial aflat si el în ve

instituții centrale, organizații de 
masă și obștești au adresat tele
grame de felicitare instituțiilor și 
organizațiilor similare din Republica 
Populară Polonă.

(Agerpres)

reafirmate in cadrul intilnirilor și 
convorbirilor la nivel inalt, aceste 
relații iși găsesc expresie in evolu
ția ascendentă a conlucrării dintre 
P.C.R. și P.M.U.P., dintre România 
și Polonia pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific și cultural, 
ca și pe plan internațional, in lupta 
pentru pace și dezarmare, pentru 
destindere și înțelegere in lume.

Un rol de mare însemnătate in 
adincirea și întărirea raporturilor 
româno-polone l-au avut și-l au 
întîlnirile frecvente dintre condu
cătorii partidelor și statelor noas
tre, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Wojciech Jaruzelski, în
țelegerile convenite cu aceste pri
lejuri impulsionînd puternic an
samblul legăturilor de prietenie și 
conlucrare dintre cele două parti
de. țări și popoare.

Cu prilejul celei de-a 42-a ani
versări a Zilei Renașterii Poloniei, 
poporul nostru adresează cele mai 
calde felicitări poporului polonez și 
iși exprimă, in același timp, con
vingerea că relațiile noastre de 
conlucrare prietenească, multila
terală vor cunoaște și de aici 
înainte o rodnică dezvoltare, in in
teresul făuririi noii orinduiri in 
cele două țări, al cauzei generale 
a socialismului, păcii și colaborării 
in Europa, ca și pe plan mondial.

cinătatea Balticii; după cum elec
tronica. și mobila, și tuburile fluo
rescente, și motoarele de zeci și zeci 
de mii de cai putere se făuresc pe 
orizontala întregii industrii polone
ze. Pentru că, așa cum spunea unul 
dintre interlocutorii navaliști de la 
Gdansk, un vas este un... oraș plu
titor. Un „oraș" în care se cuvine 
să afli totul : de la peria de ghete 
la ceasul deșteptător, de la fierul 
de călcat la rișnița de cafea. Și 
cum un șantier naval nu le poate 
face chiar pe toate...

Nu le poate face pe toate, dar e 
totuși locul unde se întîlnesc, poa
te. cele mai multe meserii. Eram in 
inima șantierului, la capătul ds 
pod peste canalul care face legătu
ra intre mare și bazin. Un scrîșnet 
de cabluri, manevre cu un remor
cher minuscul dar puternic, și o 
parte a podului s-a arcuit, s-a dez
membrat. s-a dat la o parte pentru 
a face loc unei macarale plutitoare 
să treacă din mare în bazin. Pes
căruși neastimpărati însoțeau lar
ma produsă. Și vuietul puternic de 
motoare, de la un feribot înălțat 
deasupra apei cu vreo treisprezece 
etaje, venit din cursă ori pregătin- 
du-se să plece. Fiind ora ieșirii din 
schimb, spre podul dezmembrat 
pentru cîteva minute au început să 
curgă, din halele din jur. toate me
seriile. Lăcătuși. Trasatori optici. 
Electronist!. Lansatori. Mecanici. 
Strungari. Forjori. Electricieni. Ta- 
pițeri. Vopsitori. Operatori de cal
culatoare. Macaragii. Proiectantă 
Economiști. Conductori de electro
care. Șoferi. Marinari. Fizicieni. 
Chimiști. Dactilografe. Meșteri. In
gineri. Montatori...

Nu. nu-i cu putință să facem aici 
inventarul tuturor profesiilor din- 
tr-un șantier naval. Destul să spu
nem că aici, la Gdansk, oamenii 
aceștia au izbutit in ultimele pa
tru decenii să construiască o flotă 
maritimă cu un deplasament de 
5,5 milioane tdw.

Spunea președintele sindicatului 
de aici :

— în cei patruzeci de ani. șan
tierul nostru a înălțat în oraș, pen
tru oamenii săi. peste 17 000 de 
apartamente. Blocuri, străzi Întregi 
sînt locuite de navaliști. Unii au 
deprins meseria din familie. Alții 
au venit aici să o deprindă.

Dar și aceste adevăruri sint sub
înțelese aici, la Gdansk. Așa cum 
subînțelese sînt si obiectivele am
bițioase de construcție navală în 
prezent și în anii ce vin. Așa cum 
subinteleasă este și angajarea pen
tru sporirea, pînă in anul 2000. a 
productivității muncii cu 60—70 la 
sută. Obiectiv strategic cristalizat 
in documentele Congresului al 
X-lea al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez și în temeiul și în 
baza căruia se estimează o creș
tere cu 75 la sută a venitului na
țional pînă la sflrsitul acestui mi
leniu.

Adevăruri subînțelese.
Le subînțelegem, de regulă, nu

mai atunci cînd fac parte din ființa 
noastră, din munca și din viata 
noastră. Pe aceste adevăruri clă
dim. cu efort și răbdare, bucuriile 
zilnice, menite să se așeze trainic, 
în durată. Așa le înțeleg muncito
rii Gdanskului.

Iile TANASACHE
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Noi manifestări și luări de poziție 
pentru stăvilirea cursei înarmărilor

Forumul internațional „Știința, tehnica și pacea"
MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 

Moscova au început lucrările fo
rumului internațional „Știința, teh
nica și pacea" la care participă oa
meni de știință din 60 de țări, rela-

teazâ agenția T.A.S.S. Obiectul 
dezbaterilor il constituie probleme 
legate de intensificarea contribu
ției oamenilor de știință la efortu
rile pentru prevenirea unui război 
nuclear.

„Să se pună capăt tuturor experiențelor nucleare 
în scopuri militare I"

■ BONN 21 (Agerpres). — Luni, in
* capitala R.F.G. s-a desfășurat Ziua 

de acțiune pentru încetarea expe
riențelor nucleare. Ea a fost or
ganizată de comitetul de coordona
re a activităților antirăzboinice, 
care reunește cunoscute personali
tăți politice și militanți pe tărim 
obștesc.

\

i

J
î

*
Circa 800 de personalități vest- 

germane au dat publicității la Bonn

un document in care cer să se 
pună capăt imediat tuturor expe
riențelor nucleare in scopuri mili
tare. Încetarea exploziilor nucleare 
este impusă și de faptul că 1986 a 
fost proclamat Anul Internațional 
al Păcii, subliniază documentul, 
semnat, intre alții, de către mem
bri ai parlamentului, ai partidelor 
social-democrat și ecologist, 
opoziție, de oameni de știință 
cultură din R.F.G. •

de 
și

Pentru crearea unei zone fără arme atomice 
de sud-estîn Asia

JAKARTA (Agerpres). — Indone
zia intenționează să militeze pen- 

< tru încheierea unui tratat referitor 
\ la crearea unei zone fără arme nu- 
i cleare in Asia de sud-est — a de- 
* clarat, in cadrul unui interviu, mi

nistrul indonezian de externe, 
Mochtar Kusumaatmadja. El a a-

rătat 
zone 
rilor

. păcii
T.A.S.S.
subliniat, de asemenea, dorința 
rii sale de a lărgi și diversifica 
lațiile cu statele socialiste.

că crearea unei asemenea 
ar corespunde intereselor ță- 
din regiune și menținerii 
generale, relatează agenția 

Ministrul indonezian a 
ță- 
re-

Protest popular împotriva pregătirilor militare

*

*

*

*

* 
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TOKIO 21 (Agerpres). — Sub 
lozinca „Nu vrem ca Japonia să 
fie transformată intr-un cap de 
pod pentru pregătiri militare", in 
portul nipon Sasebo a avut loc un 
miting de masă al oamenilor mun
cii. Participanții la miting au

pro-adoptat o rezoluție prin care 
testează împotriva hotăririi autori
tăților de a aproba intrarea in 
port, in luna august, a cuirasatului 
S.U.A. „New Jersey", care are la 
bord, rachete nucleare americane 
de tip „Tomahawk".

In favoarea încetării cursei înarmărilor
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

Participanții la „Cursa păcii 
bicicletă — 1.986“ — sportivi 
U.R.S.S., S.U.A., Cehoslovacia 
Canada — au sosit în statul ameri
can Ndw Hamshire. După cum 
relatează agențiile internaționale de 
presă, sportivilor care participă 
oficial la această manifestare li 
s-au adăugat numeroși bicicliști

pe 
din

Si

americani, formind o întinsă 
Ioană, care a fost salutată cu 
dură de locuitorii acestui 
Acest marș al păcii iși propune să 
contribuie la activizarea luptei 
pentru pace, încetarea cursei înar
mărilor nucleare și oprirea actua
lului proces de militarizare a Cos
mosului.

co- 
căl- 
stat.
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Datoria externă-cea mai grea povară economică 
a Americii Latine

LA PAZ (Agerpres). — Declara
ția finală adoptată la încheierea 
reuniunii Parlamentului Latino- 
American (PARLATINO), ale cărei 
lucrări s-au desfășurat în orașul bo
livian Santa Cruz, evidențiază nece
sitatea angajării de negocieri pentru 
soluționarea echitabilă a problemei 
rambursării datoriei externe pe baza 
asumării coresponsabilitătii de către 
creditori și debitori, documentul re- 
levind imposibilitatea lichidării da
toriilor țărilor continentului in ac
tualele condiții impuse de creditori. 
Este subliniată, totodată, cerința de 
a fi reduse dobînzile, de a se acorda 
termene de rambursare mai lungi.

Relevînd că datoria externă con
stituie cea mai grea povară econo
mică a Americii Latine de la dobin- 
direa independenței, declarația men

ționează că aceasta nu va fi plătită 
cu prețul unor noi sacrificii din 
partea popoarelor latino-americane 
și în detrimentul dreptului lor la 
dezvoltare.

BASEL 21 (Agerpres) — Potrivit 
datelor unui raport comun al Băn
cii de Reglementări Internaționale și 
al Organizației pentru Cooperare 
Economică și Dezyoltare (O.E.C.D.), 
dat publicității la Basel, povara da
toriei externe a țărilor in curs de 
dezvoltare devine din ce in ce mai 
mare, transmite agenția Reuter. Se 
precizează că pe ansamblul țărilor 
cu cele mai mari datorii externe su
mele datorate de acestea au sporit 
de la 747,54 miliarde dolari la finele 
anului 1984 la 821,39 miliarde do
lari la sfirșitul lui 1985.

Convorbiri 
sovieto-vest-germane

MOSCOVA 21 (Agerpres). — Mi
hail Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., l-a primit pe Hans- 
Dietrich Genscher, vicecancelar și 
ministru de externe al R.F. Germa
nia, care i-a inminat un mesaj din 
partea cancelarului federal al R.F.G., 
Helmut Kohl. în cadrul convorbirii, 
informează agenția T.A.S.S.,- s-a evi
dențiat necesitatea unui dialog con
structiv și eficient între Est și Vest.

Plenara C.C. al Partidului 
Democratic al Poporului 

din Afganistan
KABUL 21 (Agerpres). — La 

Kabul a avut loc plenara C.C. al 
Partidului Democratic al Poporului 
din Afganistan. Secretarul general al 
C.C. al P.D.P.A., Najibullah, a rele
vat că la plenară s-au definit căile 
reorganizării activității politice și de 
partid în conformitate cu cerințele 
actuale ale dezvoltării revoluției na- 
țional-democrate in Afganistan.

Au fost stabilite — relatează agen
ția T.A.S.S. — măsuri pentru creș
terea rolului partidului și inclu
derea in componența Comitetului 
Central a unui număr mai mare de 
reprezentanți ai clasei muncitoare, 
țărănimii, femeilor, ai unor organiza
ții democratice de stingă.

Vorbitorul a relevat necesitatea 
realizării înțelegerii naționale, a re
venirii în patrie, Ia munca pașnică, 
a compatrioților induși in eroare de 
contrarevoluționari, a încetării văr
sării de singe. De asemenea, a re
afirmat năzuința fermă a poporului 
afgan spre reglementarea politică a 
problemei în jurul Afganistanului, 
prin dialog constructiv cu Pakista
nul, în cadrul tratativelor de la 
Geneva.

Congresul Partidului 
Național Democrat 

din Egipt
CAIRO 21 (Agerpres). — Sub de

viza „Dezvoltare pentru viitor", ’a 
Cairo s-au deschis lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al Partidului 
Național Democrat din Egipt, partid 
de guvernămînt. în discursul inau
gural — menționează agenția M.E.N. 
— președintele Hosni Mubarak a 
relevat că realizarea planului de 
dezvoltare economică și socială a 
țării pe perioada 1982—1986 a permis 
o creștere a producției industriale, 
care contribuie și la redresarea ba
lanței de plăți. Președintele egip
tean s-a referit, de asemenea, la 
unele probleme ale actualității in
ternaționale.

Evoluția situației 
din Liban

BEIRUT 21 (Agerpres). — Primul 
ministru al Libanului, Rashid Ka- 
rame, a declarat că asigurarea li
niștii și securității în întregul Bei
rut rămine, în continuare, o priori
tate a autorităților. în același timp, 
el a condamnat atacul terorist 5 de 
simbătă, cind patru persoane au fost 
ucise, iar alte trei rănite, de focuri 
de armă automată, trase de un grup 
neidentificat in zona de vest a ora
șului. La rindul său, ministrul edu
cației, Selim Al Hoss, a arătat că 
„răspunsul adecvat la aceste noi 
crime nu poate fi decit consolidarea 
planului de securitate și eliminarea 
liniei verzi care separă capitala 
noastră".

NICARAGUA

Miting consacrat aniversării victoriei 
revoluției populare sandiniste

MANAGUA (Agerpres). — în ora
șul nicaraguan Esteli a avut loc 
un miting consacrat marcării celei 
de-a șaptea aniversări a victoriei 
revoluției populare sandiniste, la 
care au luat parte zeci de mii de 
persoane, precum și invitați de peste 
hotare — informează agențiile Prensa 
Latina și E.F.E. în discursul rostit 
cu acest prilej, președintele Repu
blicii Nicaragua, Daniel Ortega Saa
vedra, a adresat șefilor de stat din 
America Centrală apelul de a acțio

na pentru apărarea păcii in regiune, 
de a nu se lăsa antrenați de politica 
intervenționistă a S.U.A. Nicaragua 
— a spus el — va continua să spri
jine „Grupul de la Contadora" în ne
gocierile privind instaurarea unui 
climat de pace in această zonă. 
Reafirmînd dreptul țării sale la 
dezvoltare liberă și independentă, 
Daniel Ortega Saavedra a subliniat 
hotărirea poporului nicaraguan de 
a apăra cuceririle revoluționare.

Sesiunea Consiliului ministerial al O.U.A.
ADDIS ABEBA 21 (Agerpres). — 

Luni, în capitala Etiopiei s-au des
chis lucrările celei de-a 44-a sesiuni 
a Consiliului ministerial al Organi
zației Unității Africane. Sînt pre- 
zenți și reprezentanți ai mișcărilor 
de eliberare din sudul Africii. Parti
cipanții la această reuniune vor 
aborda cu precădere situația explo
zivă din Africa australă ca urmare 
a perpetuării regimului de apartheid 
de la Pretoria și dosarul crizei eco
nomice , pe continent. Tot în acest 
cadru se pregătesc documentele ge

nerale pentru întîlnirea la nivel 
înalt a O.U.A., prevăzută să aibă 
loc de la 28 la 30 iulie a.c. la Addis 
Abeba.

Deschizînd lucrările, șeful statului 
etiopian, Mengistu Haile Mariam, a 
chemat toate statele africane să-și 
intensifice lupta pentru lichidarea 
regimului de apartheid din Repu
blica Sud-Africană, pentru spriji
nirea cauzei drepte a poporului na- 
mibian în lupta pentru obținerea 
independenței.

Noi acte de violența în R.S.A.
PRETORIA 21 (Agerpres). — Sfîr- 

șitul săptăminii trecute a fost mar
cat in Republica Sud-Africană de noi 
acte de violență, în special in loca
litățile populației de culoare, unde 
organele polițienești acționează în 
virtutea măsurilor stării de urgență. 
Agenția France Presse relatează, ci
tind surse oficiale, că doi tineri ne
gri au fost împușca ți de poliție. Tot
odată, continuă arestările in rîndul 
populației de culoare. Duminică, la 
Capetown, poliția a reținut mai mul
te persoane.

Un comunicat al Partidului Pro
gresist Federal, partid de opoziție în 
parlamentul albilor, relevă că numă
rul celor aflați incă în detențiune, de

la 12 iunie, data decretării stării de 
urgență, se ridică la aproximativ 
5 000 de persoane.

BRUXELLES 21 (Agerpres). — Mi
niștrii afacerilor externe ai țărilor 
Pieței comune, reuniți de luni la 
Bruxelles, au ascultat un raport al 
șefului diplomației britanice, Geof
frey Howe, cu privire Ia prima fază 
a misiunii sale în Africa australă, 
întreprinsă din însărcinarea ultimei 
reuniuni la nivel inalt a C.E.E.

Danemarca, Irlanda și Olanda au 
insistat din nou ca C.E.E. să hotăras
că sancțiuni economice împotriva 
autorităților rasiste de la Pretoria.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

PRIMIRE. Todor Jivkov, secre
tar general al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, l-a primit pe 
Armand Magnin, secretar general 
al Partidului Elvețian al Muncii. 
După cum relatează agenția B.T.A., 
convorbirea a prilejuit un schimb 
de păreri in probleme ale rela
țiilor bilaterale și in unele pro
bleme ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

reuniuni a tineretului și studenți
lor din R.P.D. Coreeană se arată 
că organizarea acestui festival, 
pentru prima dată într-o țară din 
Asia, va contribui la adîncirea în
țelegerii reciproce și a prieteniei și 
la intărirea solidarității 
nerii și studenții de pe 
tinentele.

dintre ti- 
toate con-

declarație

Cu privire la avaria de la centrala atomoelectrică
din Cernobil

Concluzii ale Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 21 (Agerpres). — Agen

ția T.A.S.S. informează că Biroul 
Politic al C.C. al P.C.U.S. a exami
nat, în cadrul unei ședințe speciale, 
raportul Comisiei guvernamentale 
cu privire la cauzele avariei ce a 
avut loc, la 26 aprilie 1986, la cen
trala atomoelectrică de la Cernobil și 
la măsurile luate pentru lichidarea 
urmărilor ei și pentru asigurarea 
securității instalațiilor.

S-a stabilit — relatează agenția — 
că avaria a avut loc datorită unor 
încălcări grave ale regulilor de ex
ploatare a instalațiilor reactoarelor 
de către lucrătorii centralei.

De asemenea, se arată că Ministe
rul Energeticii și Electrificării al 
U.R.S.S., precum și Comitetul de stat 
al U.R.S.S. pentru supravegherea 
desfășurării în securitate a activită
ților în energetica atomică se fac vi
novate de a fi scăpat de sub control 
situația de la centrala de la Cernobil, 
de a nu fi adoptat măsuri eficiente 
pentru garantarea securității, de a fi 
permis încălcarea inadmisibilă a dis
ciplinei și a regulilor de exploatare 
a acestei centrale. Biroul Politic re
levă că lipsa de răspundere și negli
jența, indisciplina au avut urmări 
grave, în urma avariei pierzîndu-și 
viața 28 de persoane și fiind afectată 
sănătatea unui număr mare de oa
meni. Au fost supuse controlului me
dical cîteva sute de mii de persoa
ne. Diagnosticul de boală ca urmare 
a radiațiilor a fost stabilit în prezent 
pentru 203 oameni, din care 30 sînt 
supuși tratamentului în condiții de 
spitalizare.

Distrugerea reactorului a dus la 
contaminarea radioactivă a unui te
ritoriu de aproximativ 1 000 de kilo
metri pătrați în jurul centralei. A- 
ceastă suprafață a fost scoasă din 
circuitul agricol, a fost oprită activi
tatea întreprinderilor, a șantierelor 
de construcții și a altor organizații 
economice. Pierderile directe de pe 
urma avariei se ridică la aproxima
tiv 2 miliarde de ruble. A fost în
greuiată aprovizionarea cu energie 
electrică a economiei naționale.

Biroul Politic a fost informat că

procuratura U.R.S.S. a deschis o ac
țiune penală împotriva persoanelor 
vinovate de avaria de la centrala a- 
tomoelectrică de la Cernobil. De ase
menea, pentru greșeli și lipsuri gra
ve in activitate, au fost scoși din 
funcție cei direct răspunzători din 
conducerile departamentelor de re
sort.

La ședință s-a subliniat că au fost 
adoptate măsuri corespunzătoare 
pentru înlăturarea urmărilor avariei. 
Starea reactorului avariat este con
trolată permanent și nu provoacă 
nici un fel de temeri. Sint înfăptui
te măsuri complexe pentru conser
varea blocului energetic avariat. Sint 
în curs și alte lucrări de protejare a 
mediului, surselor de apă, pămintu- 
lui, în urma cărora nivelul radiații
lor în regiunile unde se depășea nor
ma de periclitate s-a redus conside
rabil. în prezent, numai la Cernobil 
și în cîteva zone apropiate acest ni
vel depășește încă limitele admise.

Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. a 
cerut ministerelor și departamentelor 
să elaboreze și să înfăptuiască in cel 
mai scurt timp măsuri suplimentare 
privind asigurarea exploatării in 
condiții de securitate a centralelor 
atomoelectrice aflate in funcțiune, 
întărirea disciplinei tehnologice la 
toate nivelurile, sporirea exigenței 
în respectarea riguroasă a regula
mentelor de funcționare a instalații
lor și a celorlalte utilaje ale reactoa
relor.

în scopul ridicării nivelului condu
cerii și al responsabilității in sfera 
dezvoltării energeticii nucleare, îm
bunătățirii exploatării centralelor a- 
tomoelectrice, a fost creat Ministerul 
Unional al Energeticii Atomice și au 
fost adoptate alte măsuri organizato
rice.

In cadrul ședinței s-a subliniat, 
totodată, necesitatea unei ample co
laborări internaționale, a unirii efor
turilor diferitelor țări pentru asigu
rarea securității nucleare. U.R.S.S. 
propune altor țări să acționeze îm
preună pentru a reduce la zero posi
bilitatea accidentării instalațiilor a- 
tomice in funcțiune.

PROPUNERE. Uniunea Tinere
tului Muncitoresc Socialist din 
R.P.D. Coreeană a propus să or
ganizeze cel de-al 13-lea Festival 
Internațional al Tineretului și Stu
denților la Phenian — informează 
agenția A.C.T.C. Festivalul ar urma 
să aibă loc în vara anului 1989. în- 
tr-un apel adoptat cu prilejul unei

DECLARAȚIE. într-o
făcută la Alexandria, unde se află 
într-o vizită oficială, Ahmed El 
Mirghani, președintele Consiliului 
Suprem al Republicii Sudan, a 
subliniat necesitatea convocării 
unei conferințe constituționale pen
tru reconciliere în sudul țării, la 
care locuitorii din această regiu
ne să participe fără nici un fel 
de condiții, informează agenția 
M.E.N.

ti

CAMPANIE. Din inițiativa unor 
organizații obștești din Japonia, 
în această țară s-a constituit Con
siliul popular în apărarea căilor 
ferate. în rezoluția adoptată la 
mitingul de constituire a consiliu
lui, la care au luat parte aproape 
5 000 de persoane, se arată că 
denaționalizarea căilor ferate plă
nuită de guvernul Nakasone va 
duce la concedierea a peste 100 000 
de muncitori feroviari. Consiliul 
național nou creat va desfășura o 
amplă campanie împotriva dena- 
ționalizării acestor căi de comu
nicație. în întreaga țară vor avea 
Ioc in următoarele săptămîni am
ple mitinguri și demonstrații.

POPULAȚIA U.R.S.S. număra 
280,1 milioane locuitori la 1 iulie 
1986, transmite agenția T.A.S.S.

CONSULTĂRI. La Abu Dhabi 
continuă consultările dintre mi
niștrii petrolului din Arabia Sau- 
dită, Kuweit și Emiratele Arabe 
Unite consacrate coordonării po
liticii celor trei state în domeniul 
producției și livrărilor externe de

Anul Internațional al Păcii pe meridianele lumii

Ample acțiuni pentru oprirea instalării și eliminarea rachetelor nucleare în Europa
Anul Internațional al Păcii — proclamat prin consensul tuturor sta

telor membre ale O.N.U. generează în întreaga lume numeroase ac
țiuni, inițiative și luări de poziție în sprijinul opririi cursei înarmărilor, 
în primul rînd nucleare, pentru trecerea la înfăptuirea unor pași concreți 
pe calea dezarmării, a înlăturării primejdiei de război. Oamenii de pre
tutindeni, conștienți de gravele pericole reprezentate de continuarea și 
amplificarea înarmărilor, cer cu hotărire din partea statelor, a tuturor 
factorilor politici de decizie ca 1986 să fie, așa cum așteaptă toate 
popoarele, un an care să intre în istorie prin înregistrarea unor mă
suri de reducere și eliminare a tuturor armelor, cu precădere a . celor 
nucleare, in acest sens, unul din obiectivele prioritare ale mișcării pen
tru pace, in special în Europa, este lupta împotriva amplasării rachete
lor nucleare cu rază medie de acțiune, pentru sistarea instalării lor și 
convenirea unor măsuri care să se soldeze în final cu eliminarea aces
tor arme de pe continentul nostru și din întreaga lume.

Ample și diverse sînt în această direcție acțiunile desfășurate in Eu
ropa occidentală, în primul rînd in țările unde s-a trecut la instalarea 
rachetelor, dar nu numai în aceste state.

„Sarcina cea mai urgentă, înlăturarea amenințării unui război nuclear"

țiței. Potrivit agențiilor U.P.I. și 
A.F.P., este vorba, in principal, de I
stabilirea limitelor extracției con
venite in cadrul Organizației Ță
rilor Exportatoare de Petrol și a .
cotelor pentru fiecare din cele 
trei state înainte de reuniunea mi- •
nisterială a acestui organism, care 
va incepe la 28 iulie la Geneva.

ATENTAT. Un automobil-capca- 
’ _i din 

pentru 
Dezvoltare 
în noaptea

nă, amplasat în fața sediului 
Paris al Organizației 
Cooperare Economică și 
(O.E.C.D.), a explodat ........ r___
de duminică spre luni, provocind 
grave avarii clădirii și 
geamurilor imobilelor învecinate pe 
o rază de cîteva sute de metri — 
informează France Presse. Surse 
ale poliției consideră că atentatul 
ar fi fost comis de către membri ai 
grupării teroriste „Acțiunea 
directă".

spargerea

I
CANICULA. Potrivit unor ulti

me estimări, cel puțin 26 de per
soane și-au pierdut viața ca urma
re a valului de căldură înregistrat 
în statele din sud-estul S.U.A. 
-------------------------------------------------------- 1

ITALIA

O largă varietate de forme cunosc 
manifestările mișcării pentru pace 
din R. F. GERMANIÂ împotriva 
prezenței rachetelor nucleare ame
ricane. în orașul Heilbronn a avut 
loc o demonstrație de protest orga
nizată cu prilejul împlinirii unui an 
de la explozia accidentală a moto
rului unei rachete de tip „Pershing- 
2“, soldată, după cum se cunoaște, 
cu moartea a trei militari americani 
și rănirea altor 16. Participanții la 
demonstrație au avertizat asupra 
consecințelor pe care le pot avea 
accidentele de acest gen și au cerut 
eliminarea rachetelor nucleare, ca și 
desființarea bazelor militare ameri
cane de pe teritoriul vest-german. 
La Hagen, într-o rezoluție pe pro
blemele păcii și securității adoptată 
Ia încheierea lucrărilor Congresului 
federal al tinerilor socialiști, orga
nizația de tineret a Partidului So
cial-Democrat din R. F. Germania, 
ee cere anularea hotăririi privind 
amplasarea rachetelor nucleare de 
tip „Pershing-2“ și „Cruise", precum 
și retragerea celor existente. Conti
nuă totodată să aibă un ecou profund 
o serie de anchete care avertizează 
asupra pericolelor generate de pro
liferarea armelor nucleare. „Copiii și 
tinerii din R.F.G. se tem de primej
dia pe care o reprezintă războiul nu
clear și le reproșează adulților că nu 
acționează indeajuns de ferm pen
tru a evita acest coșmar" — se arată 
într-un sondaj întreprins recent de 
săptămînalul vest-german „Stern". 
84 la sută din cei 3 000 de tineri 
chestionați consideră necesar ca fac
torii de decizie ai statelor să dea 
dovadă de mult mai multă responsa
bilitate și hotărire pentru eliminarea 
rachetelor, a tuturor armelor nu
cleare. Pe aceeași linie s-au înscris 
și manifestările din cadrul festiva
lului tineretului ce a avut loc la 
Dortmund, unde participanții, sosiți

din toate regiunile țării, și-au ex
primat hotărîrea de a-și intensifica 
lupta pentru curmarea cursei înar
mărilor, de a face totul pentru ca 
în anul 2000 umanitatea să fie eli
berată de arma nucleară, de cele
lalte arme de distrugere in masă.

în MAREA BRITANIE, în jurul 
bazelor militare americane de la 
Greenham Common si Molleșworth, 
unde au și fost instalate rachete cu 
rază medie de acțiune, sînt organi
zate în permanență demonstrații și 
mitinguri în cursul cărora se cere 
îndepărtarea acestor „arme ale mor- 
ții" de pe teritoriul britanic, lichi
darea tuturor rachetelor din Europa 
și din lume. Recent, un mare nu
măr de demonstranți au blocat căile 
de acces spre baza de la Greenham 
Common, pentru a împiedica reve
nirea în tabără, după manevre, a 
unor instalații ale rachetelor de 
croazieră. Au fost prezenți repre
zentanți ai organizațiilor antirăzboi
nice din 38 de comitate, conducători 
ai mișcării pentru dezarmare nuclea
ră. La Molleșworth. unde urmează 
să fie amplasate un număr de 64 
asemenea rachete de croazieră, au 
fost instalate pichete de demonstranți 
pentru a impiedica vehiculele să in
troducă in bază materiale și tehnică 
militară. Cert este că dezbaterile in 
legătură cu prezența rachetelor nu
cleare cu rază medie în Marea Bri- 
tanie continuă să polarizeze un larg 
interes. Exprimind o stare de spirit 
larg impărtășită, liderul Partidului 
Laburist, principala formațiune po
litică de opoziție din această țară, 
Neil Kinnock, a reafirmat poziția 
partidului referitoare la necesitatea 
retragerii de pe teritoriul britanic a 
rachetelor americane, sintetizată in 
formula : „Rachetele -Cruise» tre
buie să plece El a precizat din 
nou că în cazul în care laburiștii 
vor reveni la conducerea guvernului

Criza de guvern continuă
ROMA 21 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Italiene, Francesco 
Cossiga, l-a primit luni seara pe pre
mierul desemnat cu formarea noului 
guvern, Giulio Andreotti (democrat- 
creștin), care a anunțat oficial că re
nunță Ia misiunea ce i-a fost în
credințată. în declarația făcută ulte
rior presei, Andreotti a precizat că, 
în legătură cu modul în care trebuie 
acționat, pentru a utiliza cît mai in
tens perioada de 20 de luni care a 
mai rămas pînă la sfirșitul actualei 
legislaturi, există convergențe nota
bile de opinii între partide, dar, pină 
in prezent, lipsesc condițiile necesare 
unor raporturi mai strînse între aces
te forțe politice.

Pe de altă parte, un comunicat al 
Președinției republicii informează că, 
după renunțarea de către Giulio An
dreotti la misiunea ce i-a fost În
credințată la 10 iulie, șeful statului 
l-a convocat pe primul ministru de- 
misionar, Bettino Craxi (socialist), 
care a condus coaliția formată din 
democrat-creștini, socialiști, socialist- 
democratici, republicani și liberali — 
relevă agenția A.N.S.A.

R.P. ANGOLA: Control 
deplin asupra extracției 

de diamante

în lupta împotriva primejdiei nucleare care se profilează tot mai amenințător, inclusiv ca urmare a instalării noilor rachete, sînt angajate 
pături sociale și categorii profesionale din cele mai largi. Sub lozinci ca „Lupta împotriva morții atomice", „Nici o nouă rachetă", „Nu vrem un 
alt război", membri ai unei organizații sindicale din R.F.G. dau glas unui deziderat unanim împărtășit (fotografia din stingă). Deosebjt de activi sînt 
medicii, cei mai în măsură să-și dea seama de efectele catastrofale ale unui război atomic. „înlăturarea amenințării unui război nuclear este sar
cina cea mai acută și mai urgentă a prezentului" stă scris pe pancarta pe care o poartă participanții la o demonstrație a medicilor britanici 

(fotografia din dreapta)

vor cere „S.U.A. să ia rachetele îna
poi".

în OLANDA, chiar după accepta
rea trecerii la amplasarea rachetelor, 
continuă să se desfășoare numeroase 
acțiuni pentru anularea hotăririi și 
înlăturarea amenințării ca țara să 
fie transformată într-un poligon și o 
țintă nucleară. Problematica arsena
lelor nucleare a ocupat, de altfel, 
cum se știe, un loc central în timpui 
recentei campanii electorale. Un pu
ternic ecou au avut apelurile insis
tente ale unor influente personali
tăți politice adresate unor firme de 
a nu accepta contractele vizînd con
strucțiile necesare amplasării rache
telor la Woenschecht. in sudul Olan
dei.

Sub lozinci ca : „Fonduri pentru 
dezvoltare, nu pentru înarmare!“, 
„NU — rachetelor nucleare „Eu
ropa — zonă liberă de arme nuclea
re !“, în BELGIA s-au desfășurat și

sînt în curs noi acțiuni pentru de
zarmare și pace. In acest cadru s-a 
înscris și inițiativa celor două parti
de ecologiste belgiene (valon și fla
mand), prin care au adresat guver
nului chemarea de a îngheța actua
lul nivel al rachetelor americane 
instalate la baza de la Florennes, iar 
ulterior să ia măsuri pentru elimi
narea completă a unor asemenea ra
chete. De altfel, deputății acestor 
partide au primit mandat să depună 
in parlament un proiect de rezolu
ție in acest sens.

In ITALIA, o dată cu intrarea in 
funcțiune a primelor baterii de ra
chete de croazieră la baza Comiso. 
a început o nouă fază a luptei pen
tru pace pe întreg cuprinsul țării, o 
fază care, așa cum se menționează 
în presa italiană, este destinată să 
radicalizeze conștiințele, să promo
veze noi forme de luptă. Au loc 
ample demonstrații, campanii da

strîngere de semnături, se organi
zează festivaluri politice, sondaje ale 
opiniei publice. Cu puțină vreme în 
urmă, în piața centrală din Comiso 
a avut loc un mare miting popular, 
la care participanții, sosiți din dife
rite colțuri ale Italiei, au condamnat 
escalada cursei înarmărilor și au ce
rut desființarea bazei de rachete 
nucleare a N.A.T.O. din vecinătate. 
Ei au apreciat că rachetele, departe 
de a asigura securitatea tării, con
tribuie la sporirea primejdiei, la an
trenarea într-o nouă etapă a politicii

Sînt numai cîteva acțiuni și

de înarmare, cu consecințe impre
vizibile. Manifestări de acest gen 
au avut loc și în alte orașe italiene.

In CANADA, organizații și mili- 
tanții pentru pace, diferite partide 
politice au cerut încetarea experien
țelor cu rachete americane „Cruise". 
Intr-o cerere adresată guvernului, 
partidul Noua Democrație, al treilea 
după numărul de deputați în par
lamentul canadian, s-a pronunțat 
împotriva transformării țării într-un 
poligon de experimentare a armelor 
rachetonucleare.

inițiative, ca parte componentă a ma
relui front antinuclear care a cuprins toate meridianele, demonstrînd că 
Anul Internațional al Păcii stimulează o tot mai largă participare la lupta 
împotriva primejdiei atomice, pentru pace, pentru eliminarea rachetelor 
din Europo și de pretutindeni, ca o cerință esențială in procesul fău
ririi unei lumi pașnice, a colaborării și securității internaționale.

Ioan TIMOFTE

LUANDA 21 (Agerpres). — Repu
blica Populară Angola a hotărît in
stituirea controlului deplin asupra 
extracției de diamante — anunță 
agenția ANGOP. Potrivit aceleiași 
surse, compania „Diamang", cu par
ticipare străină, se desființează. Tot
odată, autoritățile de la Luanda au 
anunțat că parteneri străini pot coo
pera sau colabora în domeniul valo
rificării diamantelor în concordanță 
cu noua politică a statului în acest 
sector economic.

Controverse în legătură cu nivelul 
taxei de scont în S.U.A.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Liderul majorității republicane din 
Senatul american, Robert Dole, a 
apreciat că Banca Centrală a 
S.U.A. trebuie să procedeze la o re
ducere mai substanțială a taxei de 
scont pentru a evita revenirea la un 
proces de recesiune economică, pre
văzută de numeroși specialiști din 
Washington, informează agenția 
Reuter. La începutul lunii iulie 
Oficiul Federal de Rezerve a redus 
deja rata dobînzilor la creditele a- 
cordate băncilor comerciale cu o ju
mătate de procent, măsură conside
rată insă insuficientă în cercurile de 
afaceri americane. La rîndul său, 
Beryl Sprinkel, președintele Consi
liului consilierilor economici ai pre
ședintelui S.U.A., a declarat că o 
nouă reducere a taxei de scont nu 
poate fi luată în considerare decit 
în funcție de evoluția ratei infla
ției în perioada următoare.
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