
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVI Nr. 13 695 Miercuri 3 septembrie 1986 Prima ediție 6 PAGINI - 50 BANI

IN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI AL lll-LEA 
AL OAMENILOR MUNCII

înaltă răspundere pentru aplicarea fermă a principiilor 
autogestiunii si autncnnducerii muncitorești

„Va trebui să acționăm cu toată fermitatea pentru așezarea întregii 
activități economico-sociale pe principiul autoconducerii și autogestiu
nii, făcînd totul ca fiecare unitate să obțină creșterea continuă a efi
cienței economice și rentabilității. Societatea socialistă nu se poate 
dezvolta decît pe baza unei înalte eficiențe și rentabilități în toate do
meniile"

NICOLAE CEAUȘESCUIn esență, autoconducerea, auto- gestiunea presupun asumarea de către fiecare colectiv de oameni ai muncii, de către fiecare unitate economică a răspunderii pentru realizarea producției fizice cerute de economia națională, in volumul, structura și calitatea necesare, stabilite prin plan și contracte, respectind întocmai normativele de costuri și de eficiență economică. In acest context, noul mecanism economico-fi- nanciar impune funcționarea fiecărei unități economice pe baza principiilor autogestiunii și autofinanțării, adică acoperirea cheltuielilor de producție prin veniturile realizate din livrarea producției sau efectuarea de servicii, precum și obținerea beneficiului necesar pentru dezvoltarea în continuare a activității economice și pentru stimularea suplimentară a oamenilor muncii în raport de rezultatele obținute. în înfăptuirea acestor cerințe, un rol important revine sistemului dc prețuri, prin care trebuie să se asigure măsurarea și exprimarea cit mai corectă și exactă a rezultatelor muncii depuse, a producției obținute, respectiv a veniturilor, cheltuielilor și beneficiilor fiecărei unități și pe ansamblul economiei naționale. Prețurile reprezintă o pîrgnie, o latură esențială u aplicării noului mecanism economico-financiar. in general a mecanismului conducerii și planificării economiei naționale. De a- ceea, raportul dintre prețuri și noul mecanism economico-financiar este un raport de interdependență, con- stituindu-se, de fapt, intr-o unitate a funcționării mecanismului economiei la nivel micro și macroeconomic.

Criticînd faptul că in unele situații prețurile nu sint stabilite in mod corespunzător, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că se impun norme mai clare, mai precise pentru a se pune capăt oricăror încălcări ale legilor țării, că este necesară o simplificare a sistemului general de evidență a cheltuielilor, de formare a prețurilor. Fără îndoială, în vederea creării premiselor

înțelege uneori, ci un rezultat concret, obiectiv al producției sociale la un nivel dat de dezvoltare eco- nomico-socială. Practic, cheltuielile socialmente necesare, costurile sociale de producție se determină pe baza consumurilor normate, strict necesare de materii prime, materiale, combustibili, energie, forță de muncă etc., pentru obținerea produsului sau serviciului respectiv, in condițiile
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aplicării principiilor autogestiunii și autofinanțării, condiția principală pe care trebuie s-o îndeplinească prețurile, toate categoriile de prețuri — incepirid cu prețurile de producție și terminî’nd cu cele de vînzare cu a- mjănuntul — este așezarea lor pe principii economice. Pe această linie, în țara noastră a avut loc în ultimii. ani un proces larg de actualizare și îmbunătățire a corelării pre- țpt'ilor pa principii economice. ■)De fapt, așezarea prețurilor pe principii economice înseamnă reflectarea fidelă in preț a cheltuielilor de muncă socialmente necesare pentru obținerea produselor și serviciilor cerute de către societate. Cheltuielile socialmente necesare de producție pentru obținerea unui anumit produs, sau serviciu nu reprezintă o noțiune teoretică, generală, cum se

tehnico-economice obiective din fiecare etapă de dezvoltare.în acest scop, așa cum se cunoaște, pe baza orientărilor și indicațiilor conducerii partidului, la Plenara Comitetului Central al partidului din iunie a.c. a fost elaborat și adoptat Programul privind perfecționarea sistemului de finanțare și creditare a activității economice și a normativelor economico-financiare. A- cest program ■ cuprinde normative sintetice — la nivel de ramură și departamente ale economiei naționale — privind costurile medii normate pentru principalele produse industriale și agricole, rentabilitatea, cheltuielile totale la 1 000 lei produe- ție-marfă, precum1 și nivelul de ■ producție-marfă care trebuie obținută la 1 000 lei fonduri fixe. Așadar, normativele economico-financiare

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe redactorul-șef al revistei „The Tide" din BangladeshPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu; a primit, marți, la Snagov, pe Enayet Karim, redac- tor-șef al revistei „The Tide" din Bangladesh, și pe Fahmida Karim, redactor de politică externă la aceeași revistă. Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru revista „The Wide".

Noul centru civic al municipiului Tîrgu Mureș Foto : Sandu Cristian

ANGAJAMENT 
EXEMPLAR ÎNDEPLINITDe pe rampa de expediție de la întreprinderea de utilaj chimic Borzești au fost livrate primele module pentru recuperarea căldurii în industria petrolieră. Destinatar ■: Trustul de foraj-extracție a țițeiului Moi- nești. Despre această realizare ne-a vorbit inginerul-șef al unității, Dan Petre :— Sint utilaje moderne, de mare complexitate și tehnicitate, concepute și fabricate pentru prima dată în întreprinderea noastră. La realizarea lor și-au adus o contribuție însemnată maiștrii Nicolae Mihalea, Mircea Iurcov, precum și muncitorii din echipa condusă de Ovi- diu Ariton. Tot m premieră am realizat și utilajele pentru noua instalație de fabricare a cocsului acicular de la Rafinăria Dărmănești, ca și cele necesare la modernizarea mașinilor de la Combinatul de celuloză și hjr- tie Letea.Succese care se adaugă la cele obținute pină acum de harnicul colectiv de muncă din Borzești în realizarea de producție fizică peste prevederile planului și angajamentului anual asumat in întrecerea socialistă. O mențiune : întreaga producție suplimentară a fost realizată pe seama creșterii productivității muncii, indicator care a fost depășit cu 4 la sută fată de prevederile planului. (Gheorghe Baltă).

UN NOU SECTOR 
MINIERLa mina Ilba din județul Maramureș a fost pregătit pentru excavare un nou orizont minier la sectorul Nucuț—Cicîrlău. După cum ne spunea directorul minei, inginerul loan Dulfu, prin terminarea de pe acum a unui suitor de ăeraj, a unui colector de minereu, precum și a altor obiective, se asigură toate condițiile pentru începerea încă din trimestrul IV a activității din abataje. De altfel, aici s-au făcut din timp pregătirile necesare și pentru preluarea unui nou perimetru mineralizat de la întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice. Toate aceste măsuri fac parte din programul de acțiuni vizind lărgirea bazei de materii prime, cu care minerii Maramureșeni răspund îndemnului adresat de secretarul general al partidului de a pune în valoare bogățiile subsolului patriei, pentru dezvoltarea continuă a economiei naționale. (Gheorghe Susa).

Lumina blițului strălucea la răstimpuri scurte. Oamenii se făceau că nu-1 bagă in seamă pe cel cu aparatul de fotografiat, de fapt unul dintre colegii lor de la întreprinderea mecanică Mîrșa. Lucrau, care mai de care, la modernele mașini ale secției trailere și semiremorci, lucrau chiar cu o anumită îndirjire, trăgind pe furiș cu ochiul către locurile „pozate". Cu fiecare nouă fulgerare a aparatului parcă li se ridica o piatră de pe inimă ; fiecare poziție nouă le însenina privirea...— Ce-a fost, n-o să se mai repete niciodată, ne mărturisește maistrul Constantin Luca, secretarul organizației de partid a secției.— Și ce-a fost, tovarășe Luca ?— Păi, să vedeți : luați cu treburile, într-o vreme am cam uitat să fim și buni gospodari. în secție se făcea risipă de materii prime și materiale, nu se acorda atenție acțiunii de recuperare și refolo- sire. Se adunau de-a valma, in grămezi, resturi metalice și gunoaie, se aruncau multe lucruri care ar fi putut fi utile. Asta pină într-o bună zi. mai bine zis într-o noapte, cînd a venit în control la noi tovarășul Simion Stoichiță, secretarul comitetului de partid...— Cînd a fost asța ?— Acum trei-patru săptămîni. A doua zi, dis-de-dimineață, unul dintre fotografii noștri amatori a fotografiat de zor și peste puțin timp eram aspru criticați și la gazeta de perete a întreprinderii, și la cea a secției. Și nu doar, așa, cu vorba, ci și prin imagini, care de care mai usturătoare.— Cum au reacționat oamenii din secție ?— S-au adunat spontan in fața gazetei de perete și în primul rind comuniștii au luat atitudine. îi auzeam pe loan Nedelcea, pe Nicolae Păcuraru, loan Budușan și pe alții zicind : „Ce mai, au dreptate ! Trimitem de aici, de lingă înălțimile Făgărașilor. produsele noastre la mari expoziții din țară și de peste hotare, ne mîn- drim cu ele, dar nu avem grijă să ne gospodărim cum trebuie"...— Și-apoi ?— Și-apoi oamenii au trecut la acțiune.— Cum ?— Nimeni nu a plecat acasă pînă nu s-a pus totul in ordine desăvîrșită. Echipa de întreținere a confecționat conteinere în care materialele au fost depozitate pe sorturi. S-a făcut deplină ordine. Cu alte cuvinte, critica era însușită

prin fapte concrete. Și asta nu a fost totul...— Ce-a mai urmat ?...— La prima adunare generală de partid, lăcătușul Gheorghe Pascu, sudorul Alexandru Timplărescu, maistrul Gheorghe Roman, inginerul Iulian Necula, lăcătușul loan Todorel și alții au declanșat o adevărată dezbatere asupra îndatoririlor noastre de proprietari, producători și beneficiari, asupra obligației etice, comuniste de a gospodări cu grijă avuția obștească. In cadrul dezbaterii a fost puternic pusă în lumină ideea că avem datoria de a munci neabătut inspiritul sarcinilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care arată că a fi comunist și revoluționar înseamnă să acționezi cu toată fermitatea pentru dezvoltarea
Răspunsul 

faptelor

continuă a proprietății socialiste, să ai spirit de bun gospodar. In acest spirit s-au făcut și numeroase propuneri.— Ca de pildă ?...— ...Cele privind încadrarea

sînt menite să stimuleze colectivele din întreprinderi pentru utilizarea intensivă a tuturor resurselor materiale, de muncă și bănești, accelerarea vitezei de rotație a fondurilor. In acest sens, atit hotărîrea amintitei plenare, cit și Legea Planului național unic de dezvoltare economico- socială pe perioada 1986—1990 prevăd ca prin perfecționarea sistemului de finanțare și creditare, prin aplicarea normativelor economico-financiare să se asigure folosirea deplină, cu înalt randament, a tuturor capacităților de producție existente și a suprafețelor construite, reducerea investițiilor specifice, punerea în funcțiune la termenele stabilite a noilor obiective și atingerea la timp a parametrilor’ proiectați, dimensionarea riguroasă a stocurilor de materii prime, materiale și combustibili, în strictă concordanță cu volumul și structura producției fizice contractate, reducerea substanțială a consumurilor materiale și energetice, sporirea mai puternică a productivității muncii, scăderea la limitele normate a costurilor pe fiecare produs, așezarea la baza întregii activități de producție a criteriilor eficienței economice.Trebuie subliniat că partidul și statul nostru concep aplicarea prin- eipilloh autoconducerii și autogestiunii in condițiile unei ordini și discipline financiare desăvîrșite, ale manifestării exigenței revoluționare la toate locurile de muncă. Aceasta înseamnă că fiecare om al muncii, fiecare colectiv muncitoresc, organele de conducere colectivă au datoria să acționeze ferm, cu spirit de inițiativă, creator pentru utilizarea rațională și deplină a tuturor resurselor materiale și financiare, instaurarea unui regim sever de economii. Cu alte cuvinte, în.spiritul și litera noilor reglementări legale, se impune creșterea răspunderii materiale și financiare, atit personale, cit și colective, fată de buna folosire a mijloacelor de producție și a fondurilor bănești încredințate, asigurînd sporirea continuă a producției și a eficienței’economice.Firește. dinamismul dezvoltării producției sociale presupune existența unui mecanism simplu, lesne adaptabil la realități, la problemele și cerințele'1- practice ‘în continuă schimbare ale comensurării și reflectării în prețuri a costurilor sociale de producție, atît privite in timp, cit și — în unele cazuri — în spațiu, în profil teritorial. Practica a arătat că imobilismul, precum și egalitarismul în domeniul prețurilor influențează negativ procesele economice și sociale.O importanță esențială, hotărîtoare pentru fundamentarea preturilor —’ și aceasta cu atit mai mult în condițiile noului mecanism economic — are corelarea acestora cu calitatea, cu valorile de întrebuințare ale produselor. Prețul exprimă, trebuie să
Dr. Traian LAZAR director adjunct științific al Institutului de finanțe, circulație monetarâ și prețuri

(Continuare în pag. a V-a)
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întreaga recoltă de toamnă - 
strînsă și depozitată fără pierderi!

TRANSPORTUL PRODUSELOR - iN RITM CU RECOLTAREA
Condițiile climatice din această perioadă — timp călduros și uscat — au favorizat coacerea mai devreme a florii-soarelui, porumbului, soiei și altor culturi. Ca atare, lucrările de recoltare se desfășoară cu intensitate în majoritatea județelor. La consfătuirea cu activul de partid și de stat din agricultură au fost fixate termene exacte la care să se încheie recoltarea fiecărei culturi, termene care pot și trebuie să lie respectate întocmai. Pentru aceasta este necesar, așa cum sublinia to- i warășul:-Nțcolae-Ceaușescu in cu- vintarea rostită la încheierea lucrărilor consfătuirii, ca munca să fie temeinic organizată și toată comuna. in frunte cu primarul, cu președintele cooperativei, cu directorul unității de stat, să treacă la strin- gerea recoltei. Pe baza acestor indicații, in toate județele au fost luate măsuri în vederea organizării temeinice a lucrărilor de strîngere a roadelor toamnei.Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, pînă în seara zilei de 1 septembrie floarea-soare- lui a fost recoltată in proporție de

79 la sută, fasolea pentru boabe cultivată in ogor propriu — 98 Ia sută, porumbul — 11 la sută, iar din această săptămină combinele au intrat și in lanurile de soia. Sfecla de zahăr și legumele se recoltează potrivit graficelor întocmite între unitățile de producție și cele de valorificare sau prelucrare a produselor respective. Faptul că pînă la această dată a fost, strins porumbul de pe 228 000 hectare demonstrează că poate fi îndeplinită sarcina trasată de conducerea partidului ca pină la 10 septembrie să se adune producția de pe un milion de hectare, lucrarea urmind să fie încheiată, exceptind cultura a doua, pînă la 1 octombrie. Există condiții ca, printr-o temeinică organizare a muncii și participarea la lucrări a tuturor locuitorilor de la sate, strin- gerea tuturor roadelor toamnei să se încadreze în termenele stabilite. In mod deosebit trebuie acționat in aceste zile în vederea recoltării neintirziate a florii-soarelui de pe întreaga suprafață și cu deosebire în județele Dolj, Tulcea, Arad, Mehedinți, Bihor, precum și în jude-
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STADIUL RECOLTĂRII FLORII-SOARELUI, in procente, pe județe, in seara
zilei de 1 septembrie (Unitățile agricole din județele notate cu o liniecultivă floarea-soarelui). Date comunicate de Ministerul Agriculturii

fele în care această cultură a ajuns mai tirziu la maturitate. De asemenea, pe măsura coacerii lanurilor, trebuie să fie intensificat ritmul de lucru la soia și celelalte culturi.Intensificînd recoltarea, conducerile unităților agricole, consiliile populare, organizațiile de partid de la sate au datoria să se ocupe cu cea mai mare răspundere de transportul produselor din cimp la bazele de recepție, în alte locuri de depozitare sau la fabricile prelucrătoare, astfel incit să se' evite orice pierderi. Or. din relatările corespondenților noștri rezultă că în unitățile agricole din unele județe s-au creat, decalaje între cantitățile de produse recoltate și cele transportate, pe cimp rămin de la o zi la alta cantități apreciabile de porumb, floarea-soarelui, cartofi, sfeclă de zahăr. Pentru a se preveni asemenea situații este necesar să fie folosite la întreaga capacitate toate mijloacele de transport, cum sint camioanele, tractoarele cu remorci, precum și toate atelajele aflate la sate. Pentru intensifica? rea acestei importante acțiuni, cadrele de conducere din unitățile agricole au datoria să asigure oamenii necesari la încărcarea și descărcarea produselor, astfel ineît fiecare mijloc de transport să facă cel puțin 3—4 curse pe zi și să fie încărcat la capacitatea maximă. De asemenea, organele de specialitate trebuie să repartizeze carburanții necesari mijloacelor de transport.Eforturile ce se fac pentru strîn- gerea neîntîrziată a recoltei trebuie să fie urmate de măsuri hotărîte în vederea grăbirii transportului. Nu este admisă nici o clipă de răgaz pînă cînd întreaga recoltă a acestui an nu va fi pusă la adăpost, in condiții care să prevină orice pierderi. In acest scop, organele și organizațiile de partid, consiliile populare, concomitent cu măsurile ce le întreprind în vederea intensificării lucrărilor de recoltare, să asigure transportarea imediată a tuturor produselor ce se string din cimp și din grădini, prioritate a- vind livrarea integrală a cantităților prevăzute pentru fondul de stat.
strictă în normele de consum, recuperarea capetelor de electrozi, a contactorilor de argint, a sirmii de cupru, precum și refolosirea laturilor și profilurilor metalice; a tablelor și a altor materiale.— Ne ingăduiți o întrbare mai... dificilă ?— Bineînțeles.— De ce pentru toate acestea a fost nevoie de dușul rece al criticii ?— De ce ?... Să știți că nu-i o întrebare dificilă 1 Am discutat amănunțit despre asța în biroul organizației de partid.— Și ați ajuns la concluzia că...— ...Pe viitor nu trebuie să ne scape din vedere nici un aspect al activității de producție. Fabrici o minune de trailer pe care poți încărca deodată un tren de 12 vagoane ? Te mîndrești cu acest lucru ? Atunci vezi și cu ce consumuri îl realizezi ! Introduci tehnica nouă în producție ? Bine ! Introdu, totodată, și un regim sever de economii ! Numai așa acționezi cu adevărat ca un revoluționar ! Despre felul în care și-au însușit comuniștii, toți oamenii secției noastre aceste concluzii nu e nevoie să vorbesc eu : vorbesc faptele !...A doua zi la gazetele de perete au apărut noile imagini : cele ale ordinii, ale disciplinei, ale spiritului gospodăresc. Pentru comuniști autocritica a însemnat acțiune. Acesta era răspunsul faptelor !

Gh. ATANAS1U 
Ion Onuc NEMEȘ

r | DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
• reportaje • însemnări •

Chipul nou al orașului Miercurea-Ciuc, oglindit in apele Oltului, este podoaba cea mai de preț a acestor străvechi meleaguri românești, „o fală a locuitorilor plaiurilor harghite- ne“, cum prevedea, cu două decenii in urmă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, aflat în prima vizită de lucru la Miercurea-Ciuc. Cu acel prilej, secretarul general al partidului stabilea, in cadrul unui dialog de lucru la fața locului, profilul și amplasamentul unor întreprinderi industriale, astăzi binecunoscute în țară și in lume, precum și configurația noului centru civic. Iar cele stabilite a- tunci sînt astăzi realitate vie, viață din viața acestui oraș altădată uitat și care, în 1968, cînd devenea reședință de județ, nu întrunea condițiile de municipiu !în vale, ca în miezul unei flori — noul centru civic, cu sediul politico-ad- ministrativ, cu moderna casă de cultură, cu un nou hotel și o piață centrală, încadrată de frumoase blocuri încă mirosind a zidărie proaspătă, care par aici de cînd lumea. Iar la capătul urcușului te întim- pină platforma industrială

de est, cu unitățile industriei ușoare, și acestea noi (cu o singură excepție : Fabrica de confecții, singura întreprindere mai importantă din oraș cu două decenii în urmă, acum extinsă și complet modernizată și ea). Celelalte fabrici

a lemnului, întreprinderea minieră „Harghita". Numeroase unități ale industriei alimentare intregesc tabloul acestui oraș cu o industrie' diversă, dotată la cel mai înalt nivel tehnic și, totuși, în plin proces de modernizare. Cele 23 de în
dețean, două hoteluri, un patinoar artificial, cu spații comerciale depășind 30 000 metri pătrați.Sint lucruri Ce vorbesc de la sine despre noile, condiții de. . muncă și de viață create de partid in anii cei mai bogați in îm

Chipul nou al unui vechi oraș 
oglindit în apele Oltului

de pe platformă sînt cu totul noi : Filatura de lină pieptănată, întreprinderea de tricotaje — unități industriale ce au făcut din Miercurea-Ciuc un „important centru al industriei textile românești".— Orașul nostru se mîn- drește și cu alte întreprinderi industriale — ține să adauge primarul orașului, tovarășul Andrei Fabian — concentrate, în bună parte, pe platforma de vest a municipiului, între care întreprinderea de traptoare, Combinatul de prelucrare

treprinderi industriale existente in Miercurea-Ciuc realizează astăzi in mai puțin de o lună întreaga producție a anului 1965. Concomitent cu dezvoltarea și diversificarea industriei, orașul nostru — a cărui populație, în decursul ultimelor două decenii, s-a triplat — și-a sporit, în a- ceastă perioadă, zestrea edilitară cu peste 11 100 a- partamente construite din fondurile statului, cu patru unități liceale și tot atâtea școli generale, cu 12 unități preșcolare, cu un spital ju

pliniri din toată istoria pa- trei, sint realități firești ale acestei epoci de elan constructiv, in care o orientare fundamentală a politicii partidului nostru — dezvoltarea armonioasă a tuturor localităților patriei — a devenit realitate concretă, intrată în firescul vieții de zi cu zi. Și nu este de mirare că acest frumos oraș, pe care Oltul îl străbate și-1 cîntă cu undele sale, se consideră, în pofida vîrstei multiseculare, un oraș tînăr.— Vă place cum arată

Aîntreprinderea noastră ? — ni se adresează, pe un ton care este și de întrebare și de răspuns, tovarășa Maria Antal, secretara comitetului de partid de la întreprinderea de tricotaj,. Fabrica' s-a inălțat. la propriu, de numai cîțiva ani, răstimp în care s-a înălțat și la figurat, in sensul că ștacheta calității s-a ridicat continuu, iar produsele noastre au cucerit cele mai exigente piețe din lume.Cu prilejul vizitei de lucru din iunie 1978, în cuvîntarea la marea adunare populară din Miercurea-Ciuc, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Va trebui să fie realizat un mare volum de investiții, vor intra în producție noi capacități. Printre altele, județul Harghita. sau mai bine zis orașul Miercurea-Ciuc va deveni unul dintre centrele producătoare de tractoare". De la data cînd s-au rostit a- ceste cuvinte au trecut doar cîțiva ani. întreprinderea de tractoare Miercurea-Ciuc, înființată din
Anlca FLORESCU

(Continuare în pag. a II-a)
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DIN JUDEȚELE ȚĂRII

BACĂU

PORUMBUL CULES ESTE TRANSPORTAT 
ÎN ACEEAȘI ZIîn județul Bacău, campania agricolă de toamnă se desfășoară in ritm susținut. Prioritate se acordă recoltării porumbului de pe cele 43 356 hectare aflate în cultură. Pentru grăbirea lucrărilor, în fiecare unitate agricolă sînt identificate lanurile ajunse la maturitate, în care sint concentrate toate forțele mecanice și manuale la cules. Ca urmare a bunei organizări a muncii, în numai cîteva zile recolta a fost strînsă de pe 11 la sută din suprafața cultivată.Am urmărit cum se muncește la strîngerea acestei culturi în mai multe unități din consiliile agroindustriale Răcăciuni, Filipești, Sascut și Podu Turcului. Peste tot, combinele și celelalte utilaje sînt organizate în formații complexe, mecanizatorii lucrînd sub directa îndrumare a specialiștilor. Organizațiile de partid, consiliile populare comunale au mobilizat la culesul porumbului pe toți locuitorii satelor, indiferent de locul de muncă și profesia pe care o au. în comuna Nicolae Bălcescu, din consiliul agroindustrial Răcăciuni, stăm de vorbă cu primarul Ion Seniuc, care ne spune : „Am repartizat tuturor colectivelor de muncă din unitățile economice din mica industrie, cooperație, din unitățile prestatoare de servicii, cadrelor didactice suprafețe de teren de pe care trebuie să strîngă recolta și acum toți oamenii se află pe cîmp. Avem o recoltă bună de porumb — peste 10 000 kg știuleți la hectar pe terenuri neirigate — și sîntem hotărîți să o adunăm în cel mai scurt timp". Pe tarlalele de la Sara- ta, Galbeni, Valea Seacă, sute și sute de oameni strîngeau cu grijă porumbul care era transportat în aceeași zi la bazele de recepție. Din urmă, cocenii erau adunați, tocați și însilozați în furajeria unității, terenul eliberat și lăsat în seama mecanizatorilor pentru a executa arăturile.Aceeași mobilizare de forțe — și în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Filipești. La cooperativa agricolă Săucești, din lunca Șiretului, președintele unității, inginerul Viorel Savin, urmărea cu atenție ca nimic din recolta bună a acestui an să nu se piardă. Cel 400 cooperatori care participă zilnic la lucru au cules, în cîteva zile, po-

TULCEA

rumbul de pe aproape 100 hectare din cele 750 hectare cultivate. La fermele Siretu și Săucești, conduse de inginerul Gheorghe Prăjișteanu și, respectiv, Vasile Pintilescu, unde se realizează o producție de 10—12 tone știuleți la hectar, au fost concentrate forțe mult mai puternice. Porumbul este cules manual și transportat în magazii, iar cocenii sînt tocați cu combinele E-281 și însilozați în amestec cu alte plante. De menționat că se culege cu prioritate porumbul de pe suprafețele care vor fi însămînțate în această toamnă cu orz și grîu. De aceea, terenul este eliberat imediat, arat și discuit.în același fel este organizată activitatea și la Orbeni, Valea Seacă din consiliul agroindustrial Sascut, ca și la Răchitoasa, Glăvănești, Căbești din consiliul agroindustrial Podu Turcului. Pentru a cîștiga timp la încărcarea porumbului în autocamioane, la Căbești, bunăoară, oamenii, dînd dovadă de ingeniozitate au amenajat în cîmp un platou cu plan înclinat pe care încap sute și chiar mii de tone de porumb. Aici producția este adusă cu atelajele din lan și apoi încărcată prin împingere în mașini. O mașină de 20—30 tone este încărcată de către un singur om la acest buncăr numai în cîteva minute. Președintele unității, Gheorghe Costin, spunea că acest sistem de încărcare și depozitare a recoltei aduce cooperativei economii in valoare de aproape jumătate milion lei.La direcția agricolă județeană am fost informați că pînă la această dată cele mai mari suprafețe cu porumb s-au recoltat în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Dealul Morii, Sascut, Podu Turcului și Traian. Lucrarea trebuie intensificată însă și în consiliile agroindustriale Parincea, Izvoru Berheciului, Hemeiuși, Gheorghe Gheorghiu-Dej. unde, deși porumbul' s-a copt pe mari suprafețe, mai sînt unități in care culesul nu a început. Este timpul ca măsurile întreprinse de comandamentul județean pentru agricultură să fie aplicate și în aceste unități.
Gheorghe BALTAcorespondentul „Scinteii"

Strîngerea și depozitarea furajelor la I.A.S. Becicherecu MicFoto : E. Robicsectățile agricole din județul Tulcea este organizarea bună a muncii. Imediat ce recolta de porumb a fost culeasă, mijloacele de transport o preiau și o duc în bazele de recepție.' Pentru a scurta distanța de transport au fost înființate încă 20 baze volante de recepție. Drept rezultat, autocamioanele și tractoarele cu remorci efectuează zilnic 3—4 curse. Mai trebuie adăugat că terenul se eliberează cu operativitate de coceni, efectuîndu-se imediat arături pentru însămînțări. In județ sînt cooperative agricole ca
BRAȘOV

Mihal Bravu, Măcln, Sarinasuf și Rahmanu, care, deși au suprafețe cu porumb bun de recoltat, nu au început culesul acestei culturi. In alte unități, ritmul de lucru este nesatisfăcător. Așa se explică de ce, pe ansamblul județului, recolta de porumb a fost strînsă doar în proporție de 4 la sută. Intrucît lanurile au dat în copt pe mari suprafețe este necesar ca toate forțele să fie concentrate la cules.
Neculai AM1HULESE1corespondentul „Scinteii"

EXEMPLE CARE 
LUCRĂRILOR

DEMONSTREAZĂ CĂ RITMUL
POATE FI INTENSIFICATîn unitățile agricole din județul Tulcea a început recoltarea porumbului de pe cele 63 819 hectare. Specialiștii din unitățile agricole urmăresc, zi de zi coacerea lanurilor de porumb, iar acolo unde umiditatea este de 30—35 la sută se trece imediat la cules.Recolta de pe cele mai multe suprafețe a fost strînsă în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Isaccea. în toate cele patru cooperative agricole lucrează zilnic la cules peste 2 000 de cooperatori. De asemenea, sînt folosite și 20 de combine. La cooperativa agricolă Lunca- vița, de exemplu, cei peste 500 de cooperatori care participă la această lucrare au recoltat porumbul de pe un sfert din suprafața cultivată. „Am identificat solele pe care plantele au ajuns mai repede Ia maturitate — ne spune Ștefan Burghe- lea, președintele cooperativei. Pe cele unde coacerea nu este uniformă le-am împărțit în parcele mici și culegem numai știuleții uscați. Profităm de timpul frumos și recol-

tăm din vreme porumbul, pentru a nu pierde nimic din producție. în plus, grăbindu-ne acum, obținem și furaje bune din cocenii care nu s-au uscat încă șl pe care ti însilo- zăm“.De zor se lucrează și în unitățile din consiliul agroindustrial Ceamur- lia de Jos. Pe terenurile celor două cooperative din comuna Unirea din acest consiliu porumbul a ajuns mai repede la stadiul de coacere. Ca urmare, întreaga suflare a satelor din această comună participă la cu- ) Ies. ‘„Am identificat 150 hectare care pot fi recoltate — ne spunea Tatia- • na Dumitrică, inginer-șef al cooperativei agricole „6 Martie" din această comună. Zilnic stringent recolta de pe circa 40 hectare. în felul acesta folosind și cele trei combine din dotarea secției de mecanizare pînă la 10 septembrie întreaga suprafață de 530 hectare cultivată în unitatea noastră cu porumb va fi recoltată".Ceea ce caracterizează desfășurarea lucrărilor în aceste zile în uni

DECALAJE CARE NUDe cîteva zile, în județul Brașov se desfășoară intens recoltarea cartofilor, cultură care ocupă o suprafață de circa 20 000 hectare, din care circa 12 000 hectare în unitățile agricole. Importanța acestor lucrări depășește interesul strict local al județului prin faptul că o bună parte din cartofii care se vor recolta și care sînt, în general, din verigi biologice superioare vor constitui sămînta anului ce vine pentru un mare număr dintre județele tării. Pe de altă parte, executarea acestei lucrări în timpul cel mai scurt este impusă de faptul că pe suprafața ocupată în prezent cu cartofi vor fi amplasate culturi de toamnă.Măsurile luate de către organele județene de partid și agricole asigură ca recoltarea cartofilor să fie încheiată într-un interval de 10—12 zile bune de lucru, deci într-un timp mai scurt decît in anii precedenti. Am urmărit cum se acționează ca programele stabilite la nivel de județ să fie transpuse in viață. Iată cîteva constatări făcute în cooperative agricole din consiliul agroindustrial Ghimbav.Cooperativa agricolă Vulcan. Anul trecut, această unitate a obținut, după I.A.S, Prejmer, cea mai mare producție de cartofi din județ — 46 000 kg la hectar. Și anul acesta recoltarea cartofilor a început aici în aceeași notă de bună organizare a iucrărilor.— Din prima zi lucrăm cu toate cele șapte mașini de care dispunem — ne spunea inginerul loan Bujgoi, președintele unității. Ca atare, asigurăm front de lucru pentru sătenii care lucrează la culesul cartofilor. Noi stringem recolta de pe întreaga suprafață de 328 hectare numai cu forțele noastre, în acord global. Participarea este de sută Ia sută. Aceasta ne dă garanția că tn 12 zile bune de lucru vom încheia recoltarea. De fapt, pînă' astăzi am strîns recolta de pe 50 hectare.Ne oprim la marginea unei. parcele in care patru mașini scot cartofii de pe ultimele din cele 30 hectare. Deși în ajun plouase, datorită solului nisipos, se lucrează bine. în urma mașinilor, grupuri de oameni adună cartofii în grămezi. De pe o

TREBUIE ADMISEbună parte a parcelei, cartofii au fost transportați.— Față de anii trecuți, munca este organizată mai bine — remarca brigadierul Ion Ținea. Familiile nu mai vin de-a valma la strîngerea și sortarea cartofilor, ci numai acelea care au suprafețele pe care le-au întreținut in parcela respectivă. Ele sînt anunțate din ajun să se prezinte la lucru. în felul acesta n-avem probleme nici cu sortarea pe calități.Cu aceeași răspundere pentru soarta producției lucrează și cooperatorii din Cristian. împreună cu loan Șona, președintele unității, ne deplasăm la una din parcelele unde recoltarea cartofilor se apropie de sfîrșit. Mii de saci fuseseră umpluți cu cartofi, sortați pe destinații : cartofi de sămînță, de consum și pentru industrializare. Aici se impune o remarcă : și la Cristian, ca și în alte unități agricole din Țara

Bîrsel. s-a generalizat măsura ca toți acești cartofi să fie sortați direct în cîmp și așezați în saci, soluție care ușurează mult munca. Printre rindurile de saci cițiva cooperatori adună ultimii tuberculi. Și în timp ce cartofii de pe această parcelă erau transportați, pe o alta alăturată, două tractoare lucrau la distrugerea mecanică a vrejilor la cartofii din soiul Desirăe, a căror recoltare urma să înceapă peste două zile. „Bătălia principală — ne spune președintele — se duce în acest perimetru, deoarece aici vom însă- mința griul de toamnă și vrem să pregătim bine solul. Anul acesta, noi am obținut cea mai mare producție de griu pe județ — 5 200 kg la hectar — dar ambiția noastră este ca pe această suprafață să ajungem la anul la și mai mult.La cooperativa agricolă Ghimbav, la marginea unei sole, reprezentanții cooperativei agricole și ai unor unități industriale stabilesc planul de bătaie pentru Începerea recoltării cartofilor. Ing. Gheorghe Popa, președintele cooperativei, ne oferă cîteva explicații : „Chiar în acest moment trecem la scoaterea cartofilor de la capetele parcelelor pentru a preîntîmpina orice pierdere. Programul întocmit ne permite desfășurarea în flux continuu a lucrărilor. Vrem că în zece zile bune de Iticru să încheiem recoltarea".Așa cum s-a desprins cu prilejul raidului, există toate premisele, inclusiv hotărîrea oamenilor, ca actuala campanie de recoltare a cartofilor să se încheie în 10—12 zile. In condiții mai bune decît tn anii pre- cedenți. De altfel, pînă ieri seară cartofii au fost strînși de pe aproape 30 Ia sută din suprafața cultivată. Lucrarea este mai avansată în unitățile din consiliile agroindustriale Hărman, Feldioara, Ghimbav și Beclean, care sînt și cele mai importante cultivatoare de cartofi. Cooperativele agricole Vulcan și Cristian au recoltat cartofii de pe 130 hectare și, respectiv, 108 hectare.Deși recoltarea cartofilor se desfășoară în condiții bune, există totuși și un neajuns : s-a creat un decalaj mare între cantitățile recoltate și cele transportate de pe cîmp. în general, I.T.A. asigură numărul prevăzut de autocamioane, dar acestea sint folosite doar la jumătate din capacitate. Aceasta se datorează atit lipsei carburanților, cît și slabei organizări a muncii la încărcarea cartofilor. Este necesar să fie luate măsuri urgente pentru ca transportul producției obținute să se desfășoare in ritm cu recoltarea.
Nicolae MOCANUcorespondentul „Scinteii"

O comună pe calea urbanizării
— Drăgănești-VlașcaImaginea modestei așezări, de odinioară a comunei Drăgă- nești-Vlașca, județul Teleorman, a rămas doar in aibume. Comuna de azi, modernă și prosperă, s-a integrat ferm civilizației socialiste. ritmurilor sale dinamice, ariei sale solare și fertile. Vlăscenii au trudit din greu să-și facă un rost, străduindu-se să smulgă din calea plugurilor bolovanii Împotrivirilor de tot felul, pină la treapta pe care se află azi. Pentru că azi, intr-adevăr, această așezare, care aspiră. îndreptățit, la statutul de oraș agroindustrial, se află pe o treaptă nicicînd visată. Primârul localității, Petre Ivan, ne oferă drept argument cîteva cifre : valoarea producției agricole depășește 140 milioane lei. iar cea a producției industriale 62 milioane lei. Agricultura continuă să dețină ponderea principală în economia comunei, dar ea a căpătat alte dimensiuni, pe măsura obiectivelor noii revoluții în acest domeniu. Producțiile medii la hectar de 6 000 kilograme porumb, 5 000 kilograme orz și grîu, 3 300 kilograme floarea-soare- lui, 40—45 tone sfeclă de zahăr și peste 30 tone legume nu mai miră pe nimeni. De altfel, pentru rezultatele obținute, cooperativei agricole de producție i-au fost conferite înalte ordine și distincții.Dar, Drăgănești- Vlașca nu este numai un stup harnic, ci și un adevărat laborator al agriculturii moderne. deschis ideilor noi de conducere și organizare. Iată, de exemplu, sectorul zootehnic, cu o îngră-

șătorie de 2 500 taurine, cu o fermă de 5 000 ovine, cu o producție medie de 11.7 kilograme lină de oaie. La rîndul său. complexul avicol, condus de un tinăr și inimos medic veterinar, Ion Ungureanu, aduce anual Menituri de peste 35 milioane lei. Semnificativ este faptul că zootehnia unității realizează 65 la sută din totalul veniturilor din producția agricolă. Președintele C.A.P. Radu Riciu, reales mereu în această funcție de la înființarea cooperativei și pînă acum, poartă cu cinste înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste.Și aici, la Drăgă- nești-Vlașca. se vorbește tot mai mult de industrie. Și nu numai datorită celor cîteva sute de navetiști care lucrează în întreprinderile de la Alexandria. Videle. București sau Giurgiu. In secțiile prestatoare de servicii din comună se realizează o producție anuală în valoare de peste 25 milioane lei. iar la centrul de reparații de pe lingă Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii alte 15 milioane lei. Mai funcționează in comună un atelier de reparații auto și utilaj greu pentru construcții și un autoser- vice al cooperației meșteșugărești.Mutațiile produse în peisajul economic au generat, firesc, mutații in plan social. S-au ridicat în ultimii ani case noi și frumoase, blocuri cu 50 de apartamente, sediile politico-ad- ministrativ și al poștei, un cinematograf. Rețeaua de asistență medicală dispune de o policlinică și două

dispensare, iar curșu- rile Liceului agroindustrial și ale celor două școli generale sint frecventate de peste 1 300 de elevi.Toate aceste transformări dau tonul preocupărilor ce animă. deopotrivă. pe edili, deputați și cetățeni, care se străduiesc să facă din comuna lor o comună model. De curînd, s-au dat în folosință uzina de apă cu un debit de 15 litri pe secundă și stația de epurare a apelor uzate. s-au terminat lucrările de extindere a rețelei de alimentare cu apă potabilă și de modernizare a încă 15 000 mp de străzi și 14 kilometri de trotuare. De altfel, pentru rezultatele obținute în întrecerea socialistă pe țară, dintre consiliile populare comunale. în ultimii ani Drăgănești-Vlaș- ca s-a situat consecvent pe primele locuri.Atributele modernizării — cum ne spunea primarul comunei — vor fi sporite în continuare, cu conștiința limpede că numai prin eforturile unite, prin participarea tuturor cetățenilor la lucrările edi- litar-gospodărești localitatea își va merita statutul de oraș agroindustrial. Oamenii sînt pregătiți să întîmpine noul. Nu-1 așteaptă din afară. 11 făuresc ei înșiși, cu mintea și cu brațele, transformînd în fapte ajutorul neprecupețit care-si are izvorul în politica științifică a partidului. pusă pe de-a-ntregul in slujba omului.
Stan ȘTEFANcorespondentul „Scinteii"

Unități turisticeîn județul Arad multe unități turistice amplasate tn locuri pito+ rești dispun de unități de cazare șt masă în orice sezon. Astfel, hotelul Crișuî din localitatea Chișineu Criș are un restaurant spațios cu terasă, cafe-bar și o braserie, precum și camere confortabile pentru cazare. Hotelul Sebiș din localitatea cu același nume este situat la 81 km de Arad. Unitatea are 48 locuri de cazare de categoria I, un restaurant cu terasă, cafe-bar, bar de zi, braserie. în apropiere se află locuri pitorești șl de interes Istoric, precum și stațiunea Mo- neasa. La o distanță de 86 km de Arad, hanul Săvîrșin asigură vizitatorilor 60 locuri de cazare tn camere confortabile. Unitatea are un restaurant cu terasă și o braserie. La Ineu, la 42 km de Arad, hotelul „Moara cu noroc",

în județul Araddispune de 46 ' locuri de cazare, restaurant cu terasă, bar de zi și o cofetărie cu laborator propriu. Hanul „Sălașul de la răscruce", situat în zona de agrement a orașului Arad, oferă condiții pentru un popas agreabil dispunînd de 64 locuri de cazare în camere cu confort . de categoria I, căsuțe camping, un restaurant, o braserie, un cafe-bar, precum și teren de tenis, volei, popice, biliard.Tot în județul Arad se poate face un popas plăcut la hanul Vinga, situat în mijlocul unui crîng, pe drumul național Arad — Timișoara, la hotelul Lipova din orașul cu același nume, la 1 km distanță de stațiunea balneoclimaterică Lipova, precum și la hotelul Nădlac la 45 km de Arad.în fotografie : Hotelul „Crișul" din Chișineu Criș, județul Arad.
CHIPUL NOU 

AL UNUI 

VECHI ORAȘ 
(Urmare din pag. I) inițiativa secretarului general al partidului, a realizat nu mai puțin de 30 000 de tractoare pe șenile, dintre care mai bine de jumătate au fost livrate la export, în cele 35 de țări (de pe toate continentele) unde aceste produse au fost și sint solicitate. între partenerii uzinei harghitene se numără firme din S.U.A., R.P. Chineză, Algeria, Canada, Anglia, Elveția, R.D.G., Spania, Polonia, Bulgaria, Mozambic și altele.— Tractoarele pe șenile fabricate la Miercurea-Ciuc au drumul presărat cu laurii unor recunoașteri internaționale, cum ar fi medalia de aur obținută in 1982 la Tirgul internațional de la Leipzig pentru tractorul SV. 445 — ne spunea tovarășul Alexandru Rus, directorul întreprinderii....Fără voie, gîndul te poartă înapoi. Orășelul de altădată, cu mereu insolubile probleme generate de lipsa unei industrii corespunzătoare, oferă astăzi har- ghitenilor locuri de muncă in întreprinderi moderne, posibilități diverse de calificare în meserii moderne (există la Miercurea-Ciuc și o facultate de sub- ingineri). Se confirmă, astfel, cu tărie cele spuse de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul unei vizite de lucru la Miercurea-Ciuc: „Numai crgjnd o industrie puternică, moderni- zînd agricultura pe toate meleagurile patriei asigurăm ca intr-adevăr cetățenii României, fie că sînt români, fie că sint maghiari, fie că sînt germani sau de alte naționalități, să se bucure pe deplin de tot ceea ce poate da civilizația socialistă". Adevăr pe care orașul întinerit de la poalele Harghitei îl confirmă prin chiar destinul său.

Programul de dezvoltare și diversificare a industriei alimentare in perioada 1986—1990 a stimulat preocupările producătorilor pentru extinderea ofertei de produse culinare de bună calitate,’ în condiții de igienă ireproșabile, la prețuri cît mai modeste. Prin reprofilări de magazine au luat ființă mai multe unități tip „Alimentara" cu raioane specializate in desfacerea preparatelor. culinare, magazine „Gospodina", cantine muncitorești, pensiuni.întrucît în județul Dîmbovița există în prepararea și desfacerea acestor produse o bună experiență, prezentăm citeva dintre metodele folosite.
Program propriu de dez

voltare și diversificare pen
tru fiecare localitate urba
nă Comitetul executiv al consiliului popular județean, prin direcția comercială județeană, a început întreaga acțiune defalcînd sarcinile de producție și desfacere, rezultate din program, pe sisteme comerciale, localități, întreprinderi și unități de consum colectiv. S-au făcut chiar nominalizări, fiind stabilite concret unitățile de producție și desfacere din municipiul Tîrgoviște și orașele Moreni, Pucioasa, Găești, Titu și Fieni. Astfel, încă din luna aprilie, s-a ajuns ca în județul Dîmbovița să funcționeze curent 194 unități de desfacere șl 120 unități de producție care oferă publicului, zi de zi, peste 90 sortimente de preparate culinare, de patiserie și cofetărie, cea mai mare parte cu specific local, ceea ce confirmă importanța programului și ca factor de reînviere a unor tradiții culinare specifice diferitelor zone sau regiuni ale țării, tradiții ce riscau să se piardă datorită tendințelor de uniformizare care se manifestau intr-o localitate sau alta.Fiind amplasat^ rațional — pe cartiere și complexe de locuințe — unitățile de desfacere asigură bine accesul consumatorilor la procurarea meniurilor dorite, iar pentru realizarea producției planificate — 2 275 tone anual — activitatea în laboratoare și bucătării este organizată în trei schimburi.

Desigur, la deschiderea celor 194

de unități care oferă meniuri la domiciliu, publicul a fost curios să vadă concret trei lucruri : cum se prezintă preparatele, dacă sint de bună calitate și Ia ce preț se vînd. Ce a constatat, ce constată zilnic gospodina care, dorind să scape de povara treburilor din bucătărie, apelează la serviciile unităților profilate pe desfacerea preparatelor culinare 1

Scurt raid prin unitățile 
de producție și cele de des
facere. Unul din magazinele de tip „Gospodina" vizitat cu plăcere

Un aspect de muncă de la bucătăria unității Central : în sala de preparat mincare au sosit păsări, cartofi, carne, orez, legume. Citeva femei iau totul in primire, spală, curăță, porționează, pun totul în caso- letele noi, special pregătite. Apoi mîncarea gata ambalată este depozitată în marile agregate frigorifice ale unității, iar la ora opt dimineața sînt scoase de acolo, încărcate in mașini frigorifice și duse la „Gospodina", la magazinul „Alimentara".După cum se vede, condițiile de păstrat la rece, de prospețime a mîn- cărurilor sînt excelente. Igiena — ireproșabilă.
Raid în județul Dîmbovița

de cumpărători este cel din cartierul central al orașului Moreni. împreună cu altul similar din același oraș, cu 5 unități „Alimentara" care au raioane specializate în vînzarea preparatelor culinare, desfac anual, la o populație de circa 25 000 de oameni, peste 560 tone de mincare — cel puțin 160 tone fiind vindută pentru consumul la domiciliu.Privite cu cîteva luni în urmă cu o anumită reținere, azi unitățile respective aproape că nu reușesc practic să mai facă față. Mărfurile se epuizează repede, fiind nevoie ca în aceeași zi să se facă reaprovizionări repetate.Dar ce anume îi atrage pe cetățeni în aceste unități ?In primul rînd condițiile exemplare de igienă care domnesc în aceste magazine, largul sortiment de mîn- căruri care se oferă, politețea vîn- zătorilor.Desigur, cumpărătorul vede în vitrină ce i se oferă, dar nu știe cum a fost preparată mincarea respectivă. De aceea, împreună cu directorul întreprinderii de comerț mixt — Moreni, am făcut un scurt raid și prin unitățile de producție. Concret : în toate aceste unități se primesc materiile prime — carne, pește, legume, cartofi — și se prepară, cum am constatat, de un personal bine calificat, care lucrează „cu bonetă și halat alb, uneori cu mănuși în mîini".

Cum sînt Ia gust preparatele respective ? Cîțiva consumatori, discu- tînd între ei, ne-au dat fără să vrea răspunsul : „Ca la mama acasă".în ce privește prețul este astfel stabilit incit să fie mai mic la „Gospodina" sau la o cantină muncitorească decît la oricare restaurant o- bișnuit din oraș. Cum poate fi realizat acest lucru ? Alimentația publică, toate cantinele muncitorești din localitate au secții-anexă : crescătorii de porci și de păsări mici, terenuri unde se cultivă legume. Se înțelege, e și firesc ca în aceste condiții produsele să aibă un preț mai redus, pentru că aplicarea programului este menită să asigure și o mare parte a materiei prime necesare dezvoltării sectorului producției culinare.
De ce întîrzie amenaja

rea capacităților de produc
ție ? aceste condiții, cînd preparatele sînt mult solicitate de cumpărători, te-ai aștepta, chiar cu mult înainte de sfîrșitul anului 1990, ca producția să satisfacă toate cerințele populației din județ, iar diversificarea preparatelor, orientarea acestei acțiuni tot mai mult spre tradițiile și obiceiurile locale să capete un caracter mai pronunțat. Din păcate, în ritmul în care avansează a- cum lucrurile, încă nu poate fi vor

ba de o asemenea realizare (cantitățile de preparate oferite în prezent publicului fiind aproape aceleași cu cele care erau vîndute pe piață și cu două-trei luni în urmă). Ce îi împiedică pe comercianții dîm- bovițeni să ofere cit mai curînd populației (cel puțin celei din mediul urban) întreaga gamă de preparate pe care aceasta le dorește ?Din cite am reținut de la factorii de resort din județ, două lucruri : insuficienta capacităților de producție și lipsa de mijloace mecanice — roboți de bucătărie, aparate simple și ieftine pentru mărunțit cartofi, varză, morcovi, linii tehnologice, pentru termosudarea pungilor de plastic.Ca să producă meniuri In cantități îndestulătoare, județul Dîmbovița are deci nevoie de spații pentru producție, de mijloace mecanice. Ce s-a întreprins pină acum, ce se va întreprinde pentru a fi îndeplinite aceste cerințe ? în ultimul timp, comisia județeană de coordonare a producției bunurilor de larg consum, aprovizionării și prestărilor de servicii pentru populație a luat măsura ca pentru moment să fie dată in funcțiune în municipiul Tirgoviște o clădire cu o capacitate de producție de 28 tone meniuri pe zi. Totodată, Direcția comercială județeană a transmis la M.C.I. documentația cu- prinzînd fondurile de investiții necesare procurării de utilaje și ustensile specifice sectorului de fabricație a produselor culinare. (Trebuie precizat că încă din semestrul I al a- cestui an. M.C.I. a și aprobat pentru Dîmbovița suma de 600 mii lei in scopul dezvoltării sectorului industriei alimentare).Rămîn deci în discuție doar mijloacele mecanice, ustensilele mărunte, liniile tehnologice, ambalajele. Este, firește, de datoria industriei constructoare de mașini, a micii industrii, a cooperației meșteșugărești, a celorlalte sectoare de producție, în funcție de specificul lor, să le livreze la termenele stabilite, așa cum este prevăzut — ferm și concret — în Programul adoptat de către Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Gh. GRAURE

Urîtul nu este doar urît, ci și nocivCa și ciupercile otrăvitoare care sînt viu colorate, ca să atragă, tot așa sînt și acadelele pe care unii negustori particulari le oferă. Să precizăm că ei sint, totodată, și producătorii acestor „delicatese", neautorizați pentru că legea nu îngăduie fabricarea mărfurilor alimentare in afara controlului exercitat de organele specializate ale statului. Cu toate acestea, sfi- dînd legea, acești „negustori" își etalează marfa în locurile celemai aglomerate — peplajă, în tîrguri și piețe etc : bomboane„răsucite", „Kojak", bomboane bomboane„pipă", halviță, floricele vopsite și alteasemenea.

Din păcate, aceste produse, suspecte sub toate aspectele', sînt cumpărate de către copii sau pentru ei. Pentru a ne. convinge — și a-i convinge pe acei care cumpără astfel de dulciuri — de nocivitatea lor, am predat citeva, spre analiză, laboratoarelor Inspectoratului sanitar anti- epidemical municipiului București. Prin buletinul de analiză nr. 5 154—5 157 aflăm că „atrăgătoarele" acadele conțin coloranți nealimentari, interziși de Ministerul Sănătății în consumul alimentar, precum și o veritabilă „floră" microbiană capabilă să provoace îmbolnăviri.La fel de nocivă este

și o altă „marfă" aflată pe tarabele ambulanților fără autorizație : ochelarii cu dioptrii. Rudimentar lucrați, cu o mică etichetă indicînd „tăria" lentilei, ei sînt vinduți oricui, fără indicație medicală, îneît mai mult strică decît ajută vederea celui care ii poartă.Este, credem, de prisos să mai adăugăm că pe lîngă forurile de resort, autoritățile ce trebuie să vegheze sănătatea publică, și cetățenii înșiși sînt datori să acționeze cu toată energia, în spiritul legii, spre a stîrpi acest „comerț" ilegal, atît de dăunător.
Rodica ȘERBAN

...Nu „ca la piață"Micuța piațetă Cal- latis din zona peninsulară a municipiului Constanța, zona cea mai veche și cea mai frecventată de către turiști, se află în imediata apropiere a hotelului B.T.T., a muzeului de artă populară și a unor clădiri cu statut de monument arhitectonic. Cîndva piațeta avea și o faimă comercială. După mutarea unităților comerciale însă, în clădirile respective s-a instalat sectorul 1 I.C.R.A.L. cu birourile și o parte din atelierele sale, conferindu-i piațetei o altă faimă. Pentru că. la primele ore ale dimineții, înainte de a

sosi personalul, sosesc numeroși cetățeni pentru a reclama fel de fel de aspecte. Și. pentru că la ora deschiderii birourilor petiționarii nu sînt invitați înăuntru, unde sie află trei încăperi spațioase pentru tot atîția funcționari, discuțiile încep în piațetă, mai ceva decît la piață. Perorează, mai întîi, reclamanții, argumentează apoi patetic funcționarii, pînă cînd obosesc și unii și alții, apoi mai lasă uni, mai cedează alții și, după o oră pierdută, începe o nouă zi de lucru.între timp soarele s-a urcat pe cer, e

cald și cei de la atelierul de tîmplărie suportă greu spațiul închis. Ca atare, scot ferăstrăul circular afară, în mijlocul piațetei, și încep un nedorit „concert". Uneori își aduc contribuția și șoferii de pe autocarele B.T.T. care parchează mașinile în piațetă, pe care se apucă să le spele de noroaiele aduse cine știe de pe unde.E timpul ca profilul, atmosfera și întreținerea acestei zone să cunoască o revenire la normal.
George 
MIHĂESCU corespondentul „Scinteii"
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IN INTIMPINAREA CONGRESULUI AL lll-LEA AL OAMENILOR MUNCII
Competență și angajare 

în înfăptuirea sarcinilor economiceImportanța deosebită pe care a acordat-o și o acordă permanent tor varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, perfecționării activității de conducere, ca factor hotărîtor al dezvoltării intensive, eficiente a economiei noastre, o relevă in mod grăitor și aprecierea făcută la Plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c. : „Trebuie să transformăm conștiința cadrelor noastre de conducere, să determinăm o revoluție in modul de a gindi și acționa al conducătorilor din economic, din toate sectoarele. Fără această revoluție in conștiința și gindirea oamenilor nu vom determina o adevărată revoluție tehnico-științifică".Acționați și gindiți. in calitate de conducători, in spiritul nou, revoluționar cerut de secretarul general al partidului ? — iată genericul dezbaterii organizate, in colaborare cu Comitetul municipal de partid Craiova. cu o parte din cele peste 1 500 de cadre ce fac parte din organele de conducere colectivă din acest municipiu, care reprezintă, ceea ce numim pe scurt, conducătorii investiți de clasa muncitoare să conducă tn numele ei.

de partid, sindicat, UW.C., O.D.U.S., x* ek . . ........................................

„Piesa" de rezistență a 
rezultatelor globale : efici
ența. întreprinderea de confecții Craiova, una din unitățile noi și moderne ale municipiului, a fost reprezentată Ia dezbatere de Maria Geană, secretarul comitetului de partid, președintele consiliului oamenilor muncii, și inginerul Constantin Popescu, directorul tehnic al unității.— Unitatea de măsură cea mai concretă a spiritului revoluționar o reprezintă, așa cum ne cere tovarășul Nicolae Ceaușescu. rezultatele muncii noastre, ale colectivului in care ne desfășurăm activitatea. Dacă ne raportăm activitatea la cerință — spunea tovarășa Geană

revin In etapa actuală. De la pregătirea politică pină la însușirea științei conducerii. Etapa de conducere prin simpla ridicare de mină, care semnifică acordul cu hotărirea propusă de director sau de altcineva, este depășită. Azi trebuie să decizi în cunoștință de cauză și să răspunzi pentru ce decizi. Așa se exercită

V O treime din .fontele puternicu- ]i*\ dv. colectiv.— I.' Dar nu acest lucru am vrut să. rele® ci alteexw. Dacă toate aceste cadre de conducere, cu importante munci de răspundere, și-ar face datoria Ia nivelul de conștiință cerut de epoca marilor salturi revoluționare pe care o înfăptuim, atunci, fiți siguri, problemele complexe ale întreprinderii noastre s-ar rezolva de o sută de ori mai ușor și mai simplu. Am înțeles cit se poate chemarea secretarului partidului și principala nare pe care trebuie s-o stilul meu de muncă, ca comitetului de partid ședințe al consiliului .muncii, care vizează rea tuturor cadrelor cere — prin mijloacele de partid — să acționeze în egală măsură ca buni specialiști și ca buni

de limpede general al perfecțio- realizez în secretar al și pre- oamenilor determina- de condu- muncii

Mijloace insuficient fo
losite în formarea conducă
torilor moderni. Tovarășul Ni- colae Crăciun, secretarul comitetului de partid din cadrul Combinatului chimic Craiova, a lărgit sfera dezbaterii noastre cu noi elemente. „Am înțeles și înțeleg îndemnul tovarășului Nicolae Ceaușescu de a transforma modul de gîndire al cadrelor de conducere, ca o preocupare perma- innoire a pentru mobili- autode-

Puternică afirmare a democrației 
muncitorești revoluționare 

Valoarea experienței Oameni cît mai bine
înaintate pregătiți profesional

A conduce înseamnă a cunoaște, a aplica sistematic 
cuceririle revoluției tehnico-știintifice contemporaneaceastă Maria avem argumente să afirmăm că acționăm in spirit revoluționar.Tovarășul Constantin Popescu întărește cu noi argumente această a- preciere. El a arătat că programul de perfecționare a organizării muncii și modernizarea proceselor de producție, prin studiile întreprinse de consiliul oamenilor muncii, de comisiile pe domenii, prin propunerile făcute de oameni, se înscrie atît in cerința vizind dublarea . productivității muncii, cit și in cea a realizării unei înalte eficiente. înnoirea și modernizarea produselor vor atinge, pe ansamblul cincinalului, o proporție de peste 95 la sută, iar pentru asigurarea unei înalte calități — spre a ajunge ca ponderea produselor destinate exportului să reprezinte între 80—95 Ia sută din totalul producției — în întreprindere s-au realizat. cu forțe proprii, două stații-pi- lot prin care se experimentează fiecare tehnologie nouă și, de la caz la caz, fiecare produs nou.— Să înțelegem că la dv. totul merge bine, că nu mai este nimic de perfecționat ?— Nici vorbă, intervine tovarășa Maria Geană. Știți ce cred eu că trebuie să perfecționăm în stilul de muncă al consiliului nostru? în primul rind, să cultivăm ideea eficienței, a răspunderii tuturor față de ea. Cum bine se știe, de acum încolo nu vom mai obține credite pentru soluționarea unor deficiențe obiective sau subiective din activitatea întreprinderii. Cind am pus în consiliul oamenilor muncii întrebarea „ce trebuie să facem pentru a evita pe viitor situația de a apela la credite ?“, toate privirile s-au îndreptat spre director și spre contabilul șef. întimplarea aceasta m-a pus pe ginduri. Am înțeles că. Intr-adevăr, trebuie să acționăm în primul rînd pentru a revoluționa modul de gin- dire al întregului organ de conducere colectivă față de răspunderile ce ne

autoconducerea muncitorească, și nu altfel.
Fiecare, la nivelul maxim 

posibilităților. Tovarășul Streinu, secretarul de partid șiE oamenilor mai mare

/

alPaul tului consiliului la cea i a municipiului. „Electroputere", duce alte argumente, care atestă că aici, in marea citadelă muncitorească, spiritul revoluționar se afirmă din plin zi de zi.— „Electroputere" — relatează el — participă la toate programele prioritare inițiate de conducerea partidului la nivelul economiei naționale și și-a făcut, și-și face, cu brio datoria. Anul acesta, într-un moment critic, am primit sarcina să construim un transformator de cea mai mare capacitate executată vreodată în țară. Termenul a fost atît de scurt îneît unii se în- doiau de la început de posibilitatea realizării lui. Consiliul oamenilor muncii a devenit — o spun fără nici o exagerare — „statul major" al operației numită T.C.S. (transformatorul comandă specială). Faptul că am reușit să-l executăm la timp,' că multe nopți au fost transformate în zile nu reprezintă o dovadă a spiritului nostru revoluționar de muncă ?Interlocutorul face o pauză parcă t pentru a-și împrospăta argumentele. După care revine :— îndemnul tovarășului Nicolae Ceaușescu de a completa înfăptuirea revoluției tehnico- științifice cu o revoluție în modul de gîndire al cadrelor reprezintă nu o cerință de conjunctură, ci una vitală, cu adine conținut politic și științific. Iată, de pildă, în întreprinderea noastră există 3 600 de cadre de conducere — mă refer la cadrele de conducere pe linie administrativă și la cadrele alese pe linie

comite- președintele muncii de întreprindere a-

revoluționari. Va trebui să Înlăturăm mai ferm rutina și comoditatea din modul de gîndire al unor cadre de conducere — inclusiv al unor membri ai consiliului oamenilor muncii — care cred că a deține o funcție sau o muncă de răspundere este sinonim cu „drept onorant" și atît. Altele sint astăzi cerințele — in primul rind să conduci științific, să fundamentezi actul conducerii pentru a obține rezultate eficiente, și nu să te mulțumești cu semnarea statului de plată — pentru cei ce exercită conducerea în numele oamenilor muncii.în completare, sau în replică cu opinia de mai sus, tovarășul inginer Constantin Popeci, directorul întreprinderii de utilaj greu, adaugă : „Eu am avut șansa să fiu numit director la virsta de 38 de ani. într-o perioadă cînd cerințele și exigențele față de exercitarea actului de conducere aveau un pronunțat conținut revoluționar. Am înțeles deci că a fi conducător trebuie ca tu însuți să știi să-ți ceri și să știi să ceri și colaboratorilor. în biroul meu există afișată următoarele cuvinte : „înainte de a spune nu, propune citeva soluții de rezolvare și apoi continuă dialogul". Nu este o formulă prin care să epatez pe cineva, care determină realmente a gindi în plus față de obișnuită".Despre acest mod de pluș, interlocutorul ne-a larg. Anul acesta prinderii‘de ’aici — cu aportul direct al cadrelor de conducere de la toate nivelurile — a executat peste 10 comenzi urgente pentru economia națională. Iar aici comenzi urgente înseamnă instalații de la 100 pină Ia 8 000 tone. Și niciodată nu s-a spus „nu se poate". Aproape 60 la sută din producția de pină acum a anului 1986 a fost proiectată și executată in acest an. Iar eficiența activității economice indică parametri dintre cei mai buni : productivitatea muncii ^a crescut cu peste 10 la sută față de plan, cheltuielile materiale au fost reduse in mod substanțial, iar beneficiile suplimentare se ridică la aproape 60 milioane lei. Nu sint toate acestea cel mai bun argument că atît cadrele de conducere cit și colectivul de aici acționează și gindesc in spirit revoluționar ?

ci una un mod de gîndireaa gîndi In vorbit pe colectivul între-

nentă. pentru continua pregătirii lor profesionale, capacitatea lor de a avea o ta te cit mai mare, de a se păși de la o etapă la alta"..După această „punere în temă", interlocutorul apelează atî.t la experiența existentă in acest sens în unitatea in care muncește, cit și la formularea. unor propuneri ce vor putea forma obiectivul unui studiu mai larg. „Datorăm secretarului general al partidului nostru — arăta tovarășul Nicolae Crăciun — un sistem politico-organizatoric ideal prin care putem acționa asupra creșterii conștiinței cadrelor de conducere — de la antrenarea lor la învățămintul politico-ideologic, repartizarea de cini de partid, prezentarea de poarte în fața celor care Ie acordă mandatul de a conduce, pină Ia confirmarea sau infirmarea funcții. Dacă toate aceste le-am folosit permanent in spiritul în care au fost concepute — și trebuie să spun in mod autocritic nici noi nu le utilizăm în acest mod — atunci în conștiința acestora va benefice dintre cele mai noi, in calitatea pe care secretari ai comitetelor de partid și președinți ai consiliilor oamenilor muncii, nu folosim întotdeauna cu maximă eficiență aceste tico-organizatorice ca „arme" ale revoluției pe rășul Nicolae Ceaușescu înfăptuim și în acest domeniu.Revenind la a doua componentă a revoluției in gindirea cadrelor care fac parte din organele de conducere colectivă, opinez că este momentul — mai ales că aproape în fiecare oraș există condiții atît materiale, cît și umane — să se instituie un sistem de pregătire fie globală, fie pe categorii, cu probleme vizind știința conducerii, cerințele actualului sistem economico-finan- ciar, ale autoconducerii și autoges- tiunii, a tuturor celor investiți să facă parte din consiliile oamenilor muncii, să exercite practic condu-t cerea economico-socială a unităților".Opiniile exprimate în cadrul dezbaterii de fată argumentează limpede că revolutionarea modului de gîndire al cadrelor de conducere are acoperire atit in fapte prezente, cit și în cele pe care le poate potența, mai viguros decît pînă acum, spiritul revoluționar pe care trebuie să-l promoveze in acest sens organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii, iar Congresul Consiliilor Oamenilor Muncii, prin dezbaterile și holăririle sale, se va constitui el însuși in generatorul unui asemenea spirit. Pentru ca revoluția tehnico-științifică pe care o parcurge România socialistă in actualul cincinal să aibă in cadrele de conducere, in organismele autoconducerii muncitorești principalul motor al exercitării conducerii de către clasa muncitoare, in folosul clasei muncitoare.

sar- ra-lor pe formecă întotdeauna „revoluția" avea efecte mari. Dar o avem, de
forme poli- principalele care tova- ne cere s-o
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creșterea volumului fost acordata atenție
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cooperației meșteșugărești

întreprinderea „Timpuri noi" din Capitală : Echipa execută ultimele verificări Ia motoarele D-120 C.P., expedierea lor către beneficiar

Viața politică a țârii cunoaște în această perioadă atmosfera de însuflețitoare angajare patriotică specifică marilor evenimente din calendarul atît de bogat al afirmării practice a democrației noastre muncitorești revoluționare. In curînd se va deschide în Capitală Congresul al lll-lea al oamenilor muncii — larg forum reprezentativ ce asigură participarea largă, nemijlocită, a oamenilor muncii la conducerea societății. In cadrul și sub egida acestui mare și cuprinzător „parlament al muncii", al producătorilor afirmați in egală măsură și in cel mai dep|in înțeles al cuvintului ca proprietari și beneficiari ai roadelor activității lor, iși vor ține lucrările și forumurile naționale ale cooperației de producție, achiziție și desfacerea mărfurilor - CENTROCOOP, respectiv cooperației meșteșugărești — UCECOM.Orice referire făcută, in această perioadă, la cooperația meșteșugărească, duce gindul, in primul rind, la sarcinile stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, pentru creșterea continuă a calității vieții in- tregului popor și. in/acest context, pentru dezvoltarea și diversificarea prestărilor de servicii. In același timp. întreaga concepție și practică economică a perioadei actuale se află sub imperativul generalizării decise și efective a principiilor și normelor noului mecanism economi- co-financiar,, condiție esențială pentru desfășurarea in toate ramurile, sectoarele și unitățile a unei activități economice de înaltă rentabilitate și eficiență. Se poate spune că în domeniul prestărilor de servicii solicitudinea față de cerințele populației, pe de o parte, și desfășurarea unei activități pe deplin rentabile, cu eficiență mereu sporită, pe de altă parte, constituie coordonatele principale ale afirmării — așa cum a stabilit Congresul al XIII-lea— a unei calități noi, superioare.Cum s-a acționat și cum se va acționa in continuare pentru satisfacerea acestor deziderate, majore ?— este întrebarea la care am obținut detalii de la tovarășul Constanțiu Murgescu, director în UCECOM.Dezvoltarea impetuoasă economică și socială pe care a cunoscut-o patria noastră în anii socialismului și, în mod deosebit, in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, politica stăruitoare a P.C.R. de ridicare continuă a calității vieții, au impus extinderea, diversificarea și modernizarea prestărilor de servicii pentru populație. Cooperației meșteșugărești i-a revenit, încă de la

înființarea ei, sarcina de a organiza și dezvolta.această activitate in toate localitățile urbane ale țării, cuprin- zind o gamă largă de servicii, fie industriale, fie neindustriale (frize- rie-coafură, cosmetică, dactilografie, traduceri ș.a,). De asemenea, au cunoscut o oarecare lărgire prestațiile destinate întreținerii fondului locativ de care dispune populația’. Volumul prestărilor a fost, la finele anului 1985, mai mare cu peste 60 la sută față de anul 1980, obținin- du-se un ritm de 12,6 la sută.Paralel cu prestărilor, a lărgirii gamei de servicii. Acțiunile întreprinse în acest sens au avut ca bază de orientare „Nomenclatorul serviciilor" elaborat de UCECOM, care prevede atit natura, cit și numărul minim de servicii ce trebuie organizate în fiecare oraș de către cooperativele meșteșugărești. Astfel, numărul de servicii obligatorii pe localități a fost stabilit în funcție de mărimea acestora — de la 120 servicii în orașele cu pînă la 20 000 de locuitori, la 280 servicii în orașele și municipiile cu peste 100 mii locuitori. în anul 1985. numărul de servicii obligatorii a fost realizat in ansamblul orașelor servite, pentru 1986 și ceilalți ani ai cincinalului actual elaborindu-se un nou nomenclator, care prevede un număr sporit de servicii ce vor trebui să fie organizate.Urmărindu-se ca volumul prestărilor de servicii pentru populație să crească într-un ritm mediu anual de 17,9 la sută, programele elaborate prevăd dezvoltarea, peste medie, a serviciilor în unele județe în care oferta nu satisface cererea de servicii. De asemenea, programele prevăd

A intrat în obișnuința consiliului oamenilor muncii din cadrul întreprinderii de mașini grele București să analizeze săptăminal activitatea fiecărei fabrici în parte. Cu acest prilej se analizează modul în care au fost realizate sarcinile de producție. La aceste analize, toți cei 37 de membri ai consiliului prezintă scurte informări despre modul în care au acționat in sectorul de care răspund pentru îndeplinirea sarcinilor de plan.Aș vrea să subliniez că in cadrul acestor ședințe discutăm probleme de ordin mai general privind aprovizionarea tehnico-materială, cooperarea uzinală, realizarea planului în fiecare fabrică. Problemele de amănunt, problemele „cheie", modul in care trebuie realizate dezideratele stabilite de consiliul oamenilor muncii intră în atribuția comisiilor pe probleme. Și aceste comisii prezintă lunar informări detaliate referitoare Ia modul cum se acționează pentru dublarea productivității muncii și creșterea nivelului calitativ al utilajelor pe care le executăm. Astfel, membrii comisiilor sint consultați și, mai ales, antrenați electiv în soluționarea unor probleme tehnice sau organizatorice. Demn de relevat este faptul că din aceste organisme fac parte muncitori și maiștri, tehnicieni și ingineri, care lucrează direct în producție. Putem spune că, în prezent, comisiile pe probleme cunosc și stăpînesc bine problemele producției. Iată un singur exemplu edificator în acest sens. în secția mecanică II, secție fruntașă în întrecerea socialistă pe întreprindere, mai multi muncitori de la atelierul montaj general, membri ai comisiei pe secție, au propus reorganizarea acestui atelier. Imediat a fost găsită soluția. Chiar de către muncitorii care au propus-o. Și tot ei, sub îndrumarea șefului de secție, ing. Florea Rontea, au transpus-o in practică. Rezultatul ? Pe aceeași suprafață se pot monta în prezent două utilajb in loc de unul singur.Legat de stilul.de muncă al consiliului oamenilor muncii, consider că, totuși, in activitatea noastră mai persistă unele neajunsuri. Faptul că înregistrăm o serie de rămineri în urmă în realizarea unor utilaje energetice demonstrează că nu toate problemele de producție dezbătute în consiliul oamenilor muncii s-au rezolvat. Pentru a evita asemenea situații am stabilit ca, periodic, fiecare reprezentant al consiliului oamenilor muncii să informeze despre modul în care iși duce la îndeplinire sarcinile încredințate. Acționînd în spiritul indicațiilor și orientărilor trasate de secretarul general ăl partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul numeroaselor vizite efectuate în întreprinderea noastră, oamenii muncii de laxI.M.G.B. se străduiesc să folosească tot mai eficient moderna bază tehnică din dotare pentru îndeplinirea planului și angajamentelor asumate in întrecerea socialistă.Pe harta economică a țării au apărut in ultimii ani mari unități economice asemănătoare întreprinderii noastre. Este cazul combinatelor de utilaj greu din Iași și Cluj-Napoca, întreprinderii de utilaj greu din Craiova ș.a. Fiecare din aceste unități are un specific de fabricație aparte. Consider totuși util ca, periodic, consiliile oamenilor muncii din aceste unități să se întâlnească și să-și împărtășească din experiența proprie. Pe această cale, multe experiențe pozitive s-ar generaliza, lată de ce, pentru extinderea mai rapidă a experiențelor valoroase în toate sectoarele de activitate, propun ca la nivelul Consiliului Național al Oamenilor Muncii să se înființeze un organism care să se ocupe și să răspundă de generalizarea experienței înaintate.Dind expresie voinței întregului popor de a obține noi și importante realizări in producție, colectivul de la I.M.G.B. întimpină Congresul al lll-lea al oamenilor muncii cu rezultate de prestigiu — realizarea suplimentară a 500 de tone de bare și blocuri pentru matrițe din oțel aliat și 425 tone utilaje metalurgice.
Năstase IONITApreședintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de mașini grele din București

Cum au decurs discuțiile in consiliul oamenilor muncii ? Ce s-a hotărit în problema ridicării calității producției ? Cu aceste întrebări m-au intimpinat tovarășii mei de muncă din secția de montaj după ultima ședință a consiliului oamenilor muncii din întreprindere. Nu era, de altfel, prima dată cînd prezentam colectivului din care fac parte concluziile desprinse din dezbaterile consiliului oamenilor muncii. După cum, adeseori, am supus atenției consiliului propuneri, sugestii, observații făcute de numeroși muncitori și specialiști pentru rezolvarea unor probleme din activitatea noastră curentă. Mi-am dat însă astfel încă o dată seama de rolul deosebit pe care-1 au consiliile oamenilor munci) in sistemul democrației noastre muncitorești.Referindu-mă la activitatea din întreprinderea unde lucrez aș remarca importanța pe care o are faptul că pentru fiecare membru al consiliului oamenilor muncii se stabilesc sarcini și atribuții concrete. Eu, de pildă, mă ocup de calitatea producției in secția de montaj, un punct-cheie pe fluxul tehnologic. De curînd a fost analizată calitatea produselor executate în întreprinderea noastră. Cunoscind din vreme ordinea de zi, m-am pregătit pentru ședința respectivă cu sprijinul tovarășilor mei de muncă și ,am ridicat problema calității unor repere și subansamble. Pentru îmbunătățirea calității unor piese am propus și soluții concrete, care au fost acceptate. In cazul altor repere s-au stabilit programe de colaborare cu furnizorii. Lucrurile nu s-au oprit însă aici. Am discutat cu echipa pe care o conduc, cu celelalte formații de lucru sarcinile care ne revin din deciziile luate de consiliul oamenilor muncii și am trecut la înfăptuirea lor.Firește, pe măsură ce problemele producției devin tot mai complexe, apar sarcini noi și în activitatea consiliilor oamenilor muncii, pentru rezolvarea cărora trebuie să se stabilească cele mai eficiente soluții. Iată de ce. cu această ocazie, ridic o problemă care trebuie să stea în atenția forurilor competente, aceea a perfecționării pregătirii și instruirii membrilor consiliilor oamenilor muncii. Se simte nevoia organizării periodice 3 unor instruiri tematice cu toți membrii consiliilor oamenilor muncii. Mă refer, de pildă, ia .una din sarcinile subliniate în repetate rinduri de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru : perfecționarea noului mecanism economico-financiar. Este limpede că în această acțiune trebuie să se implice mai activ toți membrii consiliilor oamenilor muncii, din toate domeniile de activitate. Iar pentru aceasta se impune ca, în primul rind, să fie cunoscute mai bine, temeinic exigențele noului mecanism economico-financiar. în acest sens, in ultima perioadă, din indicația secretarului general al partidului, s-au adus o serie de îmbunătățiri noului mecanism econqmico"financiar. Iată de ce consider, că se simte nevoia organizării unor instruiri la nivelul centralelor industriale .pentru a cunoaște temeinic cerințele noului mecanism economic. Ai- fi, de asemenea, oportună organizarea unor asemenea instruiri la nivelul municipiilor și orașelor, în care să se facă și un schimb de experiență între consiliile oamenilor muncii.în acest cincinal, în care întreprinderilor industriale le revin sarcini deosebit de importante in direcția perfecționării autoconducerii muncitorești, consiliile oamenilor muncii trebuie să fie formate din oameni cit mai bine pregătiți profesional, cu un nivel de cunoștințe cît mai ridicat. în felul acesta vor putea fi rezolvate corespunzător problemele tot mai complexe ale dezvoltării intensive ale economiei naționale — obiectivul esențial al actualului cincinal.
Gheorqhe OARGAlăcătuș, vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de utilaj Alba lulia

1 Eficiență maximă, solicitudine deplină
in serviciile către populațiesporuri mai accentuate pentru activitățile legate direct de creșterea gradului de confort și civilizație al populației, cum ar fi prestațiile de spălătorie și curățătorie chimică (277.1 la sută în 1990 față de 1985), construcțiile și reparațiile de locuințe (279 la sută), reparațiile de bunuri electronice ' și electrotehnice (236 la sulă) sau reparațiile auto-moto de 249 la sută).O altă modalitate de a răspunde mai prompt, mai bine solicitărilor populației este apropierea ofertei de servicii de locul unde se manifestă cererea. în acest scop noul „Nomenclator" elaborat de UCECOM cuprinde 140 tipuri de prestații in localitățile cu pină la 20 mii locuitori și cel puțin 360 de servicii in localitățile cu peste 200 mii locuitori. Totodată, cerințele -obținerii unei calități noi. superioare, implică promovarea de forme noi de servire, m scopul satisfacerii cit mai operative a solicitărilor. Este vorba, printre altele, de organizarea unor dispecerate care să preia comenzi pentru efectuarea de lucrări la domiciliul beneficiarului — cum ar fi reparații de bunuri de folosință îndelungată, de instalații sanitare, de încălzire, de canalizare, montări de geamuri, confecționarea de îmbrăcăminte sau încălțăminte, de lenjerie, tapițerie — sau de completarea profilului unităților de confecții — spre exemplu cu Îmbrăcăminte pentru copii, lenjerie, tricotaje, remaiat — de introducerea la unitățile de spălătorie- curățătorie a unor activități mai diverse — de stopat, de inlocuire de gulere și manșete la cămăși. Conform indicațiilor primite, in zonele cu blocuri, noi nu se va aștepta construirea de spații speciale pentru ateliere, ci vor fi amenajate puncte mobile, în special pentru diferite servicii legate de mutarea noilor locatari, cum ar fi instalații speciale la uși și ferestre, revizuirea instalațiilor, amenajarea interioarelor. Totodată, se va introduce întreținerea și repararea pe bază de abonament a unor bunuri de folosință îndelungată și instalații.între solicitudinea față de cetățeni — cu toate aspectele ei, de la operativitate la calitate și de la

accesibilitate la corectitudine — și criteriile noului mecanism economico-financiar există o deplină compatibilitate. Exemplifică in acest sens și opinia tovarășului Nicolae Drijman, director in UCECOM.Aș începe discuția de la un înțeles mai larg al eficienței, înțeles in care sintem direct implicați. Este vorba de eficiența economică gene- raia, nu a unei unități sau alteia. Voi da un singur exemplu care atestă modul in car.e cooperația meșteșugărească are sarcina să susțină și să încurajeze o atitudine generală mai chibzuită, mai economicoasă. Mă refer la activitatea de achiziționare a bunurilor de la populație pentru a fi recondiționate și revindute la prețuri accesibile, acțiune prin care avem datoria să repunem in circuitul economic un volum important de bunuri materiale.Ce se va' întreprinde insă în mod \ direct pentru a se obține ritmul mediu anual deosebit de accentuat de dezvoltare a prestărilor de servicii ? în primul rind se impune folosirea mai judicioasă a actualelor spatii și dotări, concomitent cu sporirea și modernizarea rețelei de unități, astfel îneît aceasta să cuprindă toate cartierele localităților urbane, să se afle cît mai aproape de cei ce au nevoie și solicită serviciile oferite de cooperația1 meșteșugărească.Pentru a se răspunde sarcinii de a contribui la mai buna aprovizionare a populației cu bunuri de consum, se are în vedere ca organizațiilor comerciale să le fie livrate, în anul 1990, mărfuri într-un volum mai mare cu 3 miliarde lei față de anul 1985, realizindu-se o gamă mu.lt diversificată de mărfuri, îndeosebi prin vâlorificarea resurselor existente pe plan local, a materialelor recuperabile și refolosibile și a altor materiale existente în întreprinderile de stat. Din volumul total al livrărilor de mărfuri, circa 25 la sută urmează să se desfacă prin rețeaua proprie de magazine, in care sebp aceasta se va extinde și moderniza, asigurînd astfel desfășurarea unui comerț civilizat și, totodată, o eficiență economică sporită.Cooperația meșteșugărească și-a

întocmit cuprinzătoare programe care prevăd, între altele, o dezvoltare corespunzătoare a bazei tehnico- materiale. Programele întocmite prevăd să fie urmărită cu perseverență îmbunătățirea activității de proiectare și creație. înnoirea și perfecționarea producției și tehnologiilor, creșterea productivității muncii, asigurarea forței de muncă necesare, recrutarea, pregătirea și perfecționarea acesteia, creșterea ponderii muncii la domiciliu, in special in producția de artă populară și artizanat, îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale cooperatorilor meșteșugari.întreaga activitate ce se va desfășura in cooperația meșteșugărească în actualul cincinal are drept obiectiv principal creșterea continuă a e- ficienței economice, Tentabilizarea tuturor unităților produselor și serviciilor, sporirea avuției obștești, prin aplicarea consecventă, cu exigență a noului mecanism economico- financiar. în această privință este de menționat că ritmul mediu anual de creștere a producției nete va fi de aproape 13 la sută, urmind să se acționeze cu toată energia pentru reducerea in mai mare măsură a consumurilor de materii prime și materiale, de combustibili și energie. pentru aplicarea riguroasă a normativelor de stocuri, reducerea pierderilor tehnologice, înlocuirea produselor mari consumatoare de materiale și energie, creșterea gradului de prelucrare și valorificare a tuturor resurselor, căi prin care urmează a se asigura scăderea accentuată a cheltuielilor la 1 000 de lei producție-marfă.Desigur, indicatorii cifrici sint sugestivi, dar nu pot spune totul despre sarcinile și perspectivele unui domeniu sau altul. în cazul cooperației meșteșugărești, este de la sine înțeles că realizarea unei noi calități, superioare, depinde și de exigența mereu mai vie față de toate aspectele activității, ale relațiilor cu beneficiarii produselor și prestațiilor — de la punctualitate la corectitudine, de la operativitate la ingeniozitate și bun gust, de la înalt profesionalism la înaltă etică profesională și cetățenească.
Sergiu ANDON
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O înaltă tradiție literară

RESPECTUL FATĂ DE CUVINT 
PENTRU DEMNITÂTEA SCRISULUI

Puterea limbii româneștiRED. : Istoria limbii române de
monstrează rolul pe care acest in
strument de comunicare l-a jucat 
in consolidarea conștiinței națio
nale, precum și in elevarea oame
nilor, in creșterea simțământului 
de demnitate umană, căci frumu
sețea și adevărul se însoțesc in
tim in calitatea spirituală a comu
nicării. Din acest punct de vedere 
se poate vorbi despre necesitatea 
de a conserva și dezvolta puterea 
limbii românești, iar literatura este 
unul dintre izvoarele acestei puteri 
mereu împrospătate.Prof. dr. docent GAVRIL ISTRA- TE : într-un articol publicat în „Universul literar" din 5 august 1902, pag. 2, George Coșbuc scria : „într-o zi, pe o stradă din Viena, mi-au atras atenția doi soldați dintr-același regiment, care veneau în urma mea vorbind românește într-un chip înspăimîntător'de stricat. I-am lăsat să treacă înaintea mea și m-am luat după ei ca s-ascult ce vorbesc. Nu mă puteam mira destul de graiul lor... urmă i-am oprit să-i întreb unde sint și unde au învățat mâneasca lor așa de pocită".Cititorul află. în continuare, unul era din Dalmația și din Boemia și că. pentru a se înțelege între ei. au recurs la limba română, „învățată după ureche din contactul cu camarazii români".Coșbuc găsește explicația acestei stări de lucruri în faptul că limba română prezenta cele mai puține dificultăți, în deprinderea ei, dintre toate limbile imperiului. Nu este cazul să reproducem argumentele la care recurge Coșbuc. Vom sublinia, doar, faptul că limba română nu se constituia un mijloc de înțelegere numai pentru românii înșiși. ci și pentru unii străini cu care soldații noștri se găseau in contact. Problema se leagă oarecum de o constatare mai veche din istoria noastră națională. Au fost învățați străini, in trecut. care vbrbeau de o adevărată enigmă, de un ■‘„miracol" in existenta poporului nostru. Acești învățați plecau, fără îndoială, și de la faptul că limba română, asaltată, din toate părțile, veacuri de-a rîndul. a ieșit, parcă, mai puternică din această confruntare.Pămîntul patriei noastre a fost frămîntat. de atîtea ori, de copitele cailor unor cotropitori. în lipsa independenței politice, am fost ne- voiți să ne supunem unor dispoziții venite dinafară. Cu toate acestea, limba mamei nu ne-a putut-o răpi nimenea. Ba mai mult, puterea ei. care nu se mărginește numai la , aspectul arătat de Coșbuc. a sporit. Funcția de comunicare s-a transformat, ușor-ușor. intr-una de luptă și limba, care s-a dezvoltat paralel cu istoria poporului, a jucat, multă vreme, rolul unui conducător de oști. Ea a ținut trează conștiința românilor din toate provinciile istorice și a acționat, încă de la început, in vederea consolidării și menținerii unității poporului.Cînd, în perioada reformelor religioase, în secolele XVI și XVII, calvinii din Ardeal făceau presiuni asupra românilor încercînd să-i desnaționalizeze, puterea limbii și-a spus din nou cuvintul și unitatea a fost păstrată.Funcția luptătoare a limbii a căpătat un caracter și mai pronunțat spre sfîrșitul secolului al XVIII-lea și, apoi. în tot secolul al XIX-lea. Literatura acestei perioade este plină de adevărate ode și imnuri dedicate limbii naționale. Ea este comparată cu o redută pe care nimeni n-a fost in stare s-o infringă. Din numeroasele mărturii de acesț fel ne vom opri, o clipă, doar la două. Vom aminti, mai întîi, de pasajul celebru din cuvintul inaugural al lui Timotei Cipariu, la înființarea „ASTREl" (1861), acum 125 de ani deci, și de poezia, nu mal puțin celebră, a lui Coșbuc însuși, „Graiul neamului", al cărei punct de plecare trebuie căutat tocmai în discursul pomenit al lui Timotei Cipariu.Iată fragmentul .din Cipariu, care ne interesează : „în aceste dureri cumplite (am conservat) un tezaur neprețuit, pe care nu ni l-au putut răpi nici sabia învingătorului, nici cruzimea tiranului ce domnea pe corpurile noastre, nici puterea fizică. nici politica infernală — un tezaur născut cu noi de la țîțele mamei noastre, dulce ca sărutările măicuțelor, cînd ne aplecau la sinul lor, tezaur mai scump decît viața, tezaur pe care de l-am fi pierdut, de l-am pierde, de vom suferi vreodată ca cineva cu pu-____________________________________________

In de ro-că altul

terea sau cu momele să ni-1 răpească din minile noastre — atunci mai bine, mai bine să ne înghită pămintul de vii. Să ne adunăm la părinții noștri cu acea mîngîiere că nu am trădat cea mai scumpă ereditate, fără de care nu am fi demni de a ne mai numi fiii lor : limba românească".Al doilea moment este cel marcat de poezia, amintită, a lui Coșbuc, „Graiul neamului", publicată, inițial, în „Albina" din 25 februarie 1901, p. 581—582, și reprodusă, apoi, în numeroase periodice și ziare.Poezia este însoțită, In „Albina", de două imagini caracteristice. Cea dinții reprezintă un dorobanț călare, care privește, atent, spre locul primejdiei, cu sabia în mînă. în cea de-a doua avem o sală de clasă, cu elevi care, sub îndrumarea profesorului, se instruiesc în limba țării. Pe unul dintre pereți se vede harta patriei.Poezia este cu totul mobilizatoare și punerea ei pe note i-a ușurat cunoașterea, largă, cu deosebire în mediul școlar.Prin limbă a fost asigurată unitatea sufletească dintre români, împotriva granițelor care îi despărțeau. Puterea de creație Însăși a poporului nostru a crescut pe măsura creșterii limbii. Din secolul al XVI-lea, de cînd datează cele dintîi documente românești păstrate, pînă astăzi, drumul a fost în urcuș și nu-i greu de văzut că fără încercările timide ale lui Co- resi și fără Varlaam. Dosoftei și cronicari, nu pot fi imaginați nici Alecsandri, nici Eminescu, nici Sa- doveanu, nici Lucian Blaga. nici Al. A. Philippide. Umilii cărturari de acum aproape 450 de ani, spri- jinindu-se pe mulțimea vorbitorilor anonimi, au deschis un drum pe care aveau să-l lărgească și să-1 perfecționeze toți cei care au ținut un condei in mînă. de atunci încoace. După funcția inițială pe care a avut-o limba, cea de comunicare, și după cea de luptă, a apărut una nouă, funcția estetică, prin care limba noastră este chemată

să-și spună cuvintul în lume, si- tuindu-se alături de cele ale popoarelor de veche cultură și per- mițînd să se audă glasul României pe toate meridianele lumii.RED. : Acest „glas“ trebuie să-și 
păstreze, 
puritatea. Ceea ce, 
cum am arătat in prima parte a 
acestei dezbateri, nu se intimpla. 
Chiar in pagini literare este adus 
uneori la iveală limbajul urit, 
vulgar, fără nici o funcționalitate 
artistică. Am dori să vă cunoaș
tem opinia in această privință.

G. I. : Datoria noastră, a celor de azi, este să facem să crească, in continuare, această limbă. Numai așa vom putea avea încredințarea că n-am trecut zadarnic prin viață și că vom binemerita recunoștința celor care vin după noi. Pentru că moștenirea cea mai de preț, pe care le-o putem lăsa, este tocmai această limbă, care ne-a adăpostit și ne-a înălțat prin veacuri, trebuie transmisă în forma mai desăvîrșită posibil.Așadar, scriitorilor le revine un însemnat rol in conservarea limbii strămoșești, iar conștiința. funcțiunilor civice și militante pe care limba le-a îndeplinit, de-a lungul vremii trebuie să determine la oricare scriitor demn de acest nume o răspundere superioară fată de utilizarea cuvîntului. El nu va fi, desigur, mai „realist" dacă va da curs în pagina literară neîngrijite, triviale. Din dînd liberă trecere unor nea moduri de exprimare forme bunului gust, el va asupra ființei umane umbra grea și jignitoare a unei gîndiri înapoiate, primitive, căci limba, exprimarea nu pot fi despărțite de caracterul și personalitatea eroului, ele fiind, cum se știe, mijloace de caracterizare morală, spirituală. A face din pagina literară un colector de înjurături — și alte expresii triviale — cum se intimpiă din păcate In unele cărți pe care le citesc — este un act nedemn de menirea morală și spirituală a literaturii. El trădează un gust îndoielnic pentru un ce degradează imaginea atentează la demnitatea ființă superior înzestrată.

după opinia noastră, 
uneori, după

Ea cea

vorbirii contră, aseme- necon- arunca

limbaj omului, lui de
„Ca un fagure de miere...RED. : Școala este, prin exce

lență, locul unde tinăra generație 
deprinde legile mânuirii corecte a 
frumoasei limbi române. Ea se în
scrie in acțiunea permanentă de 
cultivare a limbii noastre, de a- 
pârare a purității ei și de răspin- 
dire in mase a limbii literare. Cu 
toate eforturile făcute, cu toate 
succesele înregistrate. se „aud“ 
încă destule tipuri de exprimare 
poluată și poluantă, greșeli gra
maticale. elemente de jargon, 
clișee etc. Ce observații aveți de 
făcut in această privință ?Prof. HONORIU ANDREESCU, Școala generală nr. 3 — Alexandria. județul Teleorman : „Limba e tezaurul cel mai prețios pe care îl părinți, lăsat de scria cu caracteriza Vasile Alecsandri, subliniind totodată că acesta „merită să fie păstrat cu sfințenie de generațiile care-1 primesc". Și o dată cu bardul de .la Mircești, Intr-un impresionant consens, toți marii noștri oameni de cultură, marile personalități istorice, pleiada marilor scriitori și poeți clasici au accentuat patetic și convingător îndatorirea de onoare a viitorimii de a lupta pentru „creșterea lim- bei* românești și-a patriei cinstire".Generațiile contemporane, mai vîrstnice sau mai tinere, au preluat de la înaintași nobila misiune de a apăra puritatea și frumusețea limbii române, asemănate de Eminescu cu „un fagure de miere" — și mai mult, de a contribui activ la îmbogățirea vocabularului, 1£ dezvoltarea capacității ei expresive. Mai ales în condițiile uriașului efort constructiv al poporului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, într-o epocă luminoasă, a unor împliniri grăndioase, fără precedent in- istoria noastră, cultivarea limbii române a căpătat noi sensuri, profund patriotice. Avea dreptate să afirme Nichita Stânes- cu, in numele limbii române, două patrii este patria de și încă o dată de pămînt și de piatră, patriei este tot patrie.

tezaurul cel mai prețios moștenesc copiii de la depozitul generațiile entuziasmul patriotic ce ticel mai sacru trecute" —

tuturor vorbitorilor „Noi, de fapt, avem coincidente : o dată pămint și de piatră este numele patriei Numele O patrie

CC

fără de nume nu este o patrie. Limba română este patria mea".Putem afirma cu îndreptățită mîndrie că acțiunea de cultivare » limbii noastre, de apărare a purității ei. de îmbogățire a fondului lexical și de răspîndire a terare în masele largi s-a desfășurat amplu șl eu succese remarcabile, activ de mijloacele de dia. de lingviști și filologi, de toti oamenii de cultură și. spunem cu legitimă mîndrie, de către cadrele didactice, in primul rind de învățători și de profesorii de limba și literatura română din școlile generale și licee.într-un context cultural calitativ diferit chiar fată de un trecut mai apropiat, limba română este folosită, oral și scris, mult mai corect și mai expresiv de milioane de vorbitori. Au crescut considerabil exigenta șl autoexigență vîrstnici- lor și mai ales ale tinerilor pentru corectitudinea limbajului scris și vorbit. Exprimarea de tip jargon sau argou a pierdut teren. Limba literară folosită în presă, la radio și televiziune. în operele literare a ciștigat în expresivitate și nuanțare.Dar cu toate aceste succese, situația este încă departe de a ne satisface, iar unele aspecte sînt. am putea spune. Îngrijorătoare. Astfel, limbajul unor tineri continuă să abunde în elemente de jargon periferic („mișto", „șucar", „gagiu", „gagică"), deși presa cotidiană, revistele, și, mai română nul (și ferează, . . .ră : într-o lucrare literară, o tînără romantic revoluționară consideră că viața de după războiul antifascist va fi „mișto". S-au găsit chiar adepți ai utilizării fără complexe a acestui termen, înnobilat, chipurile, prin originea lui sanscrită....Numărul celor care vorbesc fără acord gramatical între subiect și predicat este încă ridicat ; acordul prin înțeles și cel prin atracție ridică probleme pentru multi vorbitori cultivați.Dar nu numai greșelile de limbă sau impurificarea limbii prin barbarisme. jargon sau argou trebuie să ne îngrijoreze.Sărăcia de vocabular, neexpresi-

limbii ii- populare organizat, susținută mass-me-

radioteleviziunea ales, profesorii de limba le-au stigmatizat, Jargo- elemente de argou) proli- din păcate, și în literatu-

• ADNOTĂRI •

Revista „Manuscriptum" continuă, număr de număr, să publice și să comenteze noi documente referitoare la viata și activitatea literară. socială, politică a scriitorilor și cărturarilor români, propu- nînd adesea unghiuri de vedere inedite asupra trecutului nostru cultural. Ea se înscrie, astfel, cu rezultate de prestigiu în amplul proces de continuă valorificare și reconsiderare a moștenirii cultu- ral-Iiterare. Situați în lumina adevărului stabilit de noile cercetări, scriitori și oameni de cultură din diverse epoci sînt prezentați intr-o mai dreaptă imagine, unele dintre acestea echivalînd cu autentice restituții. Astfel. în ultimul său număr (2/1986) revista redeschide „dosarul" Gheorghe Lazăr prin- tr-un articol documentat și judicios, semnat de G. D. Iscru. Autorul pune în valoare contribuția marelui pedagog și istoric al culturii românești Onisifor Ghibu la modificarea imaginii tradiționale a figurii învățătorului și luptătorului social Gh. Lazăr, în special referitor la implicarea „dascălului din Avrig" in revoluția din 1821 și la legăturile lui strinse cu Tudor Vladimirescu. Astfel, pe baza unor documente noi și a studierii complete a' întregului material de care s-a servit istoriografia

românească. Onisifor Ghibu stabilea „profilul adevărat al celui ce, pină acum, a fost apreciat doar ca un factor cultural de mare importanță, dar care (...) se dovedește a fi fost. în același timp, și mai presus de toate, un gînditor politic solid și. mai mult decît atît, și un factor de inițiativă de o uimitoare
lă (superioară — n. n.) tn limba românească, ci pe omul predestinat să provoace marea cotitură istorică de la 1821, împreună cu Tudor Vladimirescu, trezind la conștiința națională întreg poporul român și deschizîndu-i noi orizonturi de viață și de afirmare".Intr-adevăr. de la imaginea

de nenu-Am avut Da’ de ce

cadrul clișeelorvitatea vorbirii (mai ales în relatărilor). abundența verbale, a cuvintelor parazite caracterizează pe multi din cei cu studii medii. Relatarea unei conversații purtate cu cineva este realizată oral, in general, astfel : „Și-atunci i-am spus : Zic : Ziceai că vii pe la mine. Zice : treabă, n-am putut. Zic : ai spus ? Zice :....“.Deși au fost ironizate mărate ori anumite texte dc muzică ușoară, adevărul este că ele continuă să fie de o slabă calitate, aducînd — prin precaritatea exprimării, prin simplismul lor, prin agramatismele. dictate chipurile de adecvarea la ritmurile compozițiilor — deservirii educării tinerilor în spiritul unei exprimări complexe, nuanțate. în ultima vreme s-au înmulțit textele sub orice critică ale unor cîntece de așa- zisă „muzică tînără", adevărate „kitsch-uri" poetice.RED. : Am mai avut prilejul să 
constatăm că anumite tendințe din 
poezia modernă acreditează ideea 
și practica introducerii in lirică a 
unui limbaj menit să reproducă 
fără nici o selecție expresii argo
tice, de jargon, termeni tehnici etc. 
Acest „hiperrealism", „demistifica- 
re" a limbajului poetic apropie in 
unele cazuri poezia de specificul 
comunicării suburbane. Excesul in 
această direcție duce la efecte con
trare celor urmărite căci degrada
rea limbajului nu duce in nici un 
caz la creșterea valorii artistice a 
poeziei...H. A. : Desigur, cel mai îngrijorător este impactul produs prin lipsa de respect pentru limba literară în domeniul creațiilor literare în versuri sau In proză. Destul de multe proze contemporane redau vorbirea „neaoșistă", adesea agramată. iar cuvinte care in trecut erau scrise doar prin inițială și puncte de suspensie se scriu astăzi „in clar", fără jenă, fără complexe.In poezie, proliferarea unor produse lipsite de orice valoare artistică. . combătute de scriitori și critici literari de prestigiu, ridică întrebarea legitimă : Cum suportă hîrtia așa ceva, adevărate mostre de delir verbal și. tn fond, de insultă adusă limbii române ? Desigur, arta poetică trebuie să caute drumuri noi de exprimare, dar să încredințezi tiparului, spre a fi citite de mii de oameni. întru desfătarea și înălțarea lor spirituală astfel de elucubrații acesta este nu un semn de curaj, cum se încearcă tizeze" fetică", lipsă de respect față de limba română. „fagurele de miere" lăsat în păstrare, prin secole, de Înaintași. Dar iată un exemplu ales dintre alte cîteva sute : „Cuvintele au rămas grele ' andrele înfipte cu sete / In piepții avizi / ai unei rochii. / Fără ah fără vai seara văzu definitiv / Joi creierul fabrică rapid un leac, un vomitiv / gura nelegată fugea pe stradă ți- pînd : / O să fete / O să fată 1..."Trist este că uneori chiar și critici cunoscuti elaborează texte alambicate și „absconse" : „Natura, in Întregul ei exotică, ina- bituală tn mod profund, cu cit îi scrutăm mai bine tumulturile, dincolo de reflexele comode — exotismul poate fi gîndit nu In limite minor circumscrise, ci după un decupaj cu mult mai larg al problemelor".De ce scriu — mai exact de ce scriu așa — acești oameni ? Iată un răspuns posibil, extras dintr-o poezie „tînără" : „Ah ! Am să' scriu ! Am să mă străduiesc. Am să te / scot din minte cu mîngiie- rile'mele roase de cuvinte / cu solnițele mele de fraze, cu universul meu exoftalmic / piscicol !...“.După cum se vede, față de astfel de artiști ai condeiului, anonimii creatori de reclame de genul : „Pantofi din piele de damă". „Scaun pentru mîncat copil", „Paturi pentru copii de fier" ori „Ciorapi pentru femei lungi" — pot solicita dreptul de „recunoaștere" artistică.In concluzie : lupta pentru limba română trebuie sâ continue mai activ, mai organizat. Filologii, lingviștii, învățătorii și profesorii, toți cei ce se ocupă de culturalizarea maselor — prin educație și instrucție, deopotrivă, a tinerilor și a adulților. Iar editurile — considerând sarcinile educative pe care Ie au, trebuie să fie mult mai severe cu, asemenea mostre de delir verbal și jigniri aduse limbii române. asemănătoare cu exemplele aduse aici.Căci numai astfel vom putea spune o dată cu Victor Eftimiu : „întinerind pe zi ce-mbătrineștî. ! O. grai din viitor, mărire tie !“.

uneori, chiar să se „teore- o asemenea „atitudine es- ci mai degrabă semn de

moarte idealurilor naționale și sociale ale acestuia. Deși dascăl, înainte de toate (...) el era tn aceiași timp și un „deschizător de drumuri viața neamului". O asemenea imagine propunea, monografie mai recentă (1982), și Emilia St. Milicescu : „Gh. Lazăr
luptător politic", noi inintr-o excelentă

Dreapta cinstire a înaintașilor
energie și dîrzenie In transformarea ideilor sale in acțiuni concrete, în vederea emancipării neamului său de sub apăsarea ignoranței milenare și a stăpînirilor străine sub care diferite împrejurări nepriincioase l-au făcut să cadă". Sub acest unghi privit, Gh. Lazăr apare „ca un revoluționar înțelept și prevăzător", adevărat model autohton de luptător pentru împlinirea idealurilor naționale și sociale. Onisifor Ghibu ne-a înfățișat și lăsat moștenire statura monumentală a lui Gh. Lazăr, arătat pentru prima oară „nu ca un biet oropsit al soartei, menit să facă la Bucureștii grecizati la începutul secolului trecut cea dintîi școa-

„umilului dascăl" propusă de mai vechea istoriografie literară și pină la aceea, impresionantă, regîndită de O. Ghibu este o distanță ce indică o radicală schimbare de mentalitate posibilă doar în condițiile consolidării noii concepții despre prezentarea în lumina adevărului obiectiv a marilor eroi și personalități ale istoriei noastre culturale. Stabilind nu numai rolul proeminent al lui Gh. Lazăr în elaborarea programului ideologic al revoluției de la 1821. O. Ghibu propunea in monografia sa și un anumit model românesc de spirit revoluționar întruchipat intr-un mare cărturar și pedagog. „luptător eroic conștient și devotat pină la

mis-poate fi considerat ideologul cării de la 1821".Pe linia aceleiași restituiri plexe și înnoitoare a vieții și rei marilor figuri ale trecutului nostru cultural și literar se înscrie. la rîndul său, și noua monografie a prof. Emilia St. Milicescu, „Delavrancea" (colecția „Pe urmele lui...", editura Sport-Tu- rism, 1986). Din categoria cărților perfect informate asupra subiectului lor, în care autorul știe totul despre scriitorul prezentat, monografia consacrată lui Delavrancea ne dezvăluie o fascinantă personalitate de primă mărime a literaturii române : „Venită în urma unei cercetări de o viață — arată

com- ope-

Expoziție de' ortd românească, deschisa la Muzeul satului din CapitalăFoto : Eugen Dichiseanu
În curînd, școlile tării îsi vor deschide
porțile pentru noul an de invățămint

NOTE BUNE PENTRU PREGĂTIREA
„LECȚIEI INAUGURALE'
va începe. In toate unitățile de in-Peste puțin timp r . _____ _____ ....vățămint, un nou an școlar. Un an de instruire, un an de muncă in care'toți factorii de răspundere sini chemați să formeze cu cea mai inaltă competență cadre de specialiști, de muncitori cu inaltă calificare. Un nou an școlar înseamnă, de fapt, o nouă etapă de integrare în viata economică și socială a patriei. Secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, a arătat în cadrul tuturor consfătuirilor de lucru cu activul de partid și de stat din diverse domenii ale vieții economice, sociale că realizarea marilor obiective ale economiei in anii ce vin este indisolubil legată de pregătirea temeinică și multilaterală a unor cadre de înaltă specialitate, proces in cadrul căruia școala de toate gradele are un rol esențial. în concepția secretarului general al P.C.R., forța sistemului nostru de învățămînt constă, printre altele, in capacitatea de a se adapta Ia necesitățile societății, în realismul cu care pregătește oameni competenți, integrați încă de pe băncile școlii In procesul de producție. Etapa actuală pune, priori-

tar, accentul pe pregătirea de cadre cu un orizont multilateral de cunoștințe teoretice și practice : „Trebuie să pornim — arăta tovarășul Nicolae Ceaușeșcu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. de la necesitatea înarmării tinerilor cu o pregătire multilaterală, punind, desigur, pe primul plan disciplinele de bază, dar asigurind o asemenea pregătire incit, in raport cu necesitățile economiei naționale și ale societății in general, oamenii muncii — avind temeinice cunoștințe de bază — să poată trece cu ușurință de Ia o specialitate Ia alta".Școlile vor cunoaște în curînd animația specifică tnceputului de an școlar. In ancheta de față, din care publicăm în acest număr o primă parte, ne propunem să prezentăm stadiul pregătirilor pentru noul an de învătămînt. în Capitală și în județe ale țării, alături de date, cifre, detalii semnificative pentru permanentul efort pe care societatea noastră îl face pentru asigurarea celor mai bune șurării procesului condiții materiale desfă- instructiv-educativ.
J

Măsuri pentru dezvoltarea
si modernizarea bazei de învătamîni ț „Cei 530 244 preșcolari și elevi din Capitală, ne spune conf. dr. loan Jinga, inspector școlar general ai Inspectoratului școlar al municipiuT lui București, urmează să-și desfășoare anul acesta activitatea în 876 de unități de învățămînt și educație, în care pregătirile se află într-un stadiu avansat sau, In multe, au fost deja încheiate. La începutul anului școlar 1986—1987 se vor da In folosință în Capitală 4 noi localuri cu cite 16 săli de clasă, laboratoare, cabinete de specialitate, ateliere. E vorba de Școala nr. 307 din sectorul 2, nr. 308 (sector 4) și de cele două școli din sectorul 6. nr. 309 și 310. Cele 5 milioane de lei alocate de Consiliul popular al municipiului București au fost folosite pentru realizarea a șapte noi laboratoare de chimie, șapte de biologie, șase de fizică. 25 de truse de fizică, 10 de chimie, 20 de biologie, 75 de matematică. a unui număr important de a- parate de proiecție, de măsură și control, diafilme și diapozitive, harți, atlase, planșe didactice etc. Potrivit unui program special, conducătorii liceelor și întreprinderilor au pus un accent deosebit în această vacantă pe dezvoltarea și modernizarea dotării atelierelor-școală și a laboratoarelor. Multe dintre aceste realizări reprezintă, spre mîndria respectivelor unități de invățămint, finalizarea unor remarcabile eforturi de autodotare. Dintre preocupările noastre pentru perfecționarea procesului de predare-învățare in anul școlar care va începe în curînd, m-aș opri la faptul că ne propunem să insistăm pe cit mai buna proiectare a demersului didactic. însușirea conștientă. logică a materiei prevăzute de programele de învățămînt nu se poate asigura decît prin cunoașterea și stimularea capacităților reale ale elevilor in cadrul unei activități diferențiate, prin stimularea creativității și optimizarea instruirii practice, ca și prin optimizarea sistemului de evaluare a rezultatelor.

țPrograme concrete de măsuri urmăresc realizarea unei pregătiri superioare a elevilor in meserie, folosirea integrală și corespunzătoare a timpului afectat instruirii practice în flux continuu, cu comenzi și materiale pentru îndeplinirea la ridicate cote calitative a planului de producție al fiecărei unități de învățămînt".In școlile bucureștene, zilele acestea — ultime retușuri in vederea debutului de an școlar. La Școala nr. 5 „Miron Constantinescu", din sector rul 1, statăm aranjat, cu gust și pricepere gospodărească, incit ai impresia că elevii trebuie să apară dintr-un moment în altul. Curățenie impecabilă, săli de clasă îngrijite pînă la ultimul amănunt, cu table de la care nu lipsesc perdeluțele apretate. cu ferestre însorite, cu perdele noi, tesute in atelierul propriu, peste vară... „Pregătirea pentru noul an de invă- țămînt a început, intervine prof. Lucia Botezatu, directoarea școlii, imediat după încheierea anului școlar trecut. La 1 august terminasem văruitul întreaga clădire, mai rămas pînă brie îl folosim sivitate pentru pregătirea metodică, toate problemele administrative fiind rezolvate". Planul de muncă al școlii, aflat pe biroul directoarei, e o bună dovadă in acest sens. Reținem din el accentul pus pe stimularea creativității, pe creșterea randamentului școlar, pe responsabi

ne face plăcere să con- că totul este atît de bine

1 augustși curățenia în Timpulla 15aproape care ne-a septem- în exclu- didactică.

litatea in pregătirea forței de muncă. pe valoarea educativă a tuturor activităților practice. Precizăm : la ora cînd vizitam această școală, mai erau două zile pînă la 1 septembrie.Liceul „Gh. Lazăr" care, cu ve- chea-i familiaritate. își conturează silueta respectabilă la marginea Clș- migiului. lăcaș de invățămint care a împlinit, în 1984, 125 de ani de existență. nu ne lasă (sîmbătă 30 august a. c.) o impresie prea bună. Școala pare pustie. E adevărat, se desfășoară, aici, un examen. Aceasta nu scuză insă neglijențele ușor de constatat : clase nemăturate, o parte din mobilierul destinat cancelariei — uitat pe coridor. Nici un elev Ia. curățenie. Acestea într-un liceu fruntaș, un liceu cu rezultate deosebite. Nu sîn- tem adepții primei impresii, știm că aici lucrează oameni valoroși, cadre didactice cu îndelungată experiență. Tocmai de aceea ne manifestăm surprinderea. „Vom termina curățenia pină la 5 septembrie", ne asigură prof. Olga Diaconescu. director adjunct. în biroul în care purtăm discuția se află înghesuite cîteva panouri, foarte bine alcătuite, dar al căror loc e în sălile de clasă. în sălile în care — fapt remarcabil — întregul mobilier a fost schimbat. Pupitrele noi, elegante și creînd o ambiantă plăcută au fost realizate de elevi in atelierele-școală. Două noi cabinete de chimie și biologie își așteaptă elevii, două calculatoare A mic vor alcătui, material vorbind, punctul de pornire în vederea unui posibil curs de informatică, așteptat de mulți dintre elevii acestui prestigios liceu. Cartea lui de vizită, impresionantă. se cere însă onorată și prin aspect, indiferent de ziua din calendar.
Costin TUCH1LA

Rodnice schimburi de experiență

M. Ungheanu („Luceafărul", 35/ 1986) — a unei ediții in zece volume a operei lui Delavrancea. una din putinele ediții care înfățișează un scriitor pe toate laturile scrisului și activității sale, de la poezii și povestiri cursuri actuala deși concentrată, oferă o perspec- tivă intimă și adine întemeiată asupra vieții și personalității scriitorului. “ desuet, însă un mânesc știință națională". „Cartea Emiliei St. Milicescu — conchide judicios criticul — este o propunere de a-1 redescoperi cu adevărat pe acest gigant izolat, așa cum redescoperim întregul secol 1 românesc în toată grandoarea culturală, artistică și politică".Consemnînd atari cercetări puncte de vedere restitutive, facem decît să semnalăm cititorului noi dovezi ale marii fertilități pe care o vădește reconsiderarea trecutului nostru de pe pozițiile prezentului, ale adevărului obiectiv despre marile personalități ale . istoriei culturale românești.

pînă la articole, dis- parlamentare și scrisori, monografie Delavrancea.
Privit astăzi ca un scriitor Delavrancea reprezintă mare moment literar roși totodată unul de con-

trebuie să XIX iuisi nu

M. COSTEA

La Iași, toate cele 504 școli generale și 34 te in județ sînt pregătite pentru a-și primi elevii. Pentru efectuarea unui învățămînt de calitate legat de producție și viață, la dispoziția școlilor sînt 490 de laboratoare și aproape 400 de ateliere de producție bine dotate. Noul an de învățămînt va începe și în două școli noi cu cite 24 săli de clasă in municipiul Iași, o școală generală cu 10 săli de clasă in comuna Stolniceni Prăjescu și alte a- proape 100 săli de clasă noi și refăcute. Toate școlile existente au fost supuse pe timpul verii la curățenie ggperală sau la reparații periodice și capitale, lucrări care sînt terminate sau pe cale de a fi terminate în totalitate pină la 15 septembrie. Elevii, cadrele didactice și părinții au susținut acțiunile de curățenie și reparare a școlilor voluntar patriotică lum de lucrări.Concomitent, in au fost continuate o serie țiuni care vizează îmbunătățirea conținutului învățămintului. Inspec- toarea generală, tovarășa profesoară Domnica Murgoci, ne precizează că acestea s-au concretizat in vizite reciproce și schimburi de experiență intre cadrele didactice din mediul rural și cele do la orașe, urmărin- du-se extinderea metodelor activ- participative la lecții, acțiune experimentată de mai multi ani în cadrul școlilor ieșene. S-a urmărit de asemenea ca școlile patronatoare, ceele cu deosebire, să facă cunoscută experiența lor in desfășurarea procesului de învățămînt. atrăgîn- du-și astfel viitorii elevi, avut rea tăți de cificul județului, precum și încurajarea preocupărilor în această direcție ale cadrelor didactice. Astfel, schimburile de experiență, vizitele între școli și la unități de pro-

447 grădinițe, licee existen-

prin a unuitimpul
efectuarea mare vo-vacanței de ac-

li-
astfelîn vedere totodată și desfășurarea unor S-a iniție- activi- cercetare potrivit cu spe-

ducție. vizitarea expozițiilor organizate la Iași și in alte localități. au avut ca scop cunoașterea realizărilor in cercetare dar și a celor care au preocupări in domeniul cercetării și creației — profesori, elevi și specialiști din producție — pentru a se ține legătura cu ei. a le cere sprijin pe parcursul anului școlar.întilnirea metodică, realizată la nivelul inspectoratului școlar județean cu cei aproape 200 de absolvenți repartizați să lucreze incepind din acest an la școlile din județul Iași, la care au luat parte directori de școli și cadre didactice cu îndelungată experiență, i-a îndemnat pe tinerii profesori să pornească la drum cu optimism și încredere, să cadreze de la început într-o hotărită, de calitate..Poposind la școala nouă din na Stolniceni Prăjescu, am găsit pe toate cele 20 de cadre didactice ale școlii și multi elevi ajutind la efectuarea ultimelor pregătiri : curățirea geamurilor și vopsirea timplăriei, a- menajarea mobilierului și a aparaturii în cele 4 laboratoare ale școlii etc. Profesoara Natalia Olaru, directoarea școlii, ne spune : „Pentru școala nouă și laboratoarele bine dotate pe care le luăm în primire ne pregătim și noi pe măsură. Acum vom putea aplica și extinde în totalitate metodele pedagogice pentru realizarea unui învătămînt de calitate : lecții bine predate, activități practice și de cercetare — îndeosebi cercetarea de tip «acțiune», care să se soldeze cu un studiu sau o comunicare, cu material didactic folositor și altor promoții. De pildă, am și început să pregătim cu elevii ierbare și insectare, atlase diverse pentru laboratorul de biologie. Vom căuta să ne dotăm în acest fel și laboratoarele de fizică și chimie".

se in- muneăcomu-

Manole CORCACIcorespondentul „Scinteii



SCÎNTEIA — miercuri 3 septembrie 1986 PAGINA 5

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII ,,SC1NTE11"

MUREȘ : Energie electrică 
peste prevederiColectivele de energeticieni de la întreprinderea „Electrocentrale" Mureș — unitate distinsă cu Ordinul Muncii clasa I în întrecerea socialistă pe anul 1985 — raportează un nou succes obținut prin menținerea ini funcțiune neîntreruptă a fiecărui agregat, modernizarea ins alațiilor tehnologice și realizarea unor revizii și reparații de înaltă calitate. în acest fel, energeticienii mureșeni au „rotunjit" la 225 milioane kWh producția de energie electrică pulsată în plus față de sarcinile de plan in sistemul energetic național în perioada care a trecut din acest an. Un succes cu atit mai demn de subliniat, cu cit el a fost Qb- ținut în condițiile economisirii a 2 197 tone combustibil convențional și diminuării consumului propriu cu 2,7 milioane kWh energie electrică. (Gheorghe Giurgiu).
HUNEDOARA :

Valorificarea superioară 
a materialelor refolosibileSiderurgiștii hunedoreni, care au sporit și în< acest an producția de oțel și laminate de calitate superioară, manifestă toată grija pentru reducerea consumurilor de materii prime, materiale, metal și produse refractare. Datorită măsurilor întreprinse în secții și uzine, în a- cest an au fost recuperate și reintroduse in circuitul productiv mai mult , de 469 000 tone de materiale refolosibile din oțel, 48 200 tone din fontă, 317 tone metale neferoase,

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada FinlandeiLa Ambasada Finlandei din București a avut loc, marți, prezentarea de condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a lui Urho Kekkonen, fost președinte al Republicii Finlanda.Din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a Consiliului de Stat, guvernului. Marii Adunări Na, ționale și a Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, a prezentat condoleanțe o delegație formată din tovarășii Gheorghe
ÎNALTĂ răspundere pentru aplicarea fermă a principiilor

AUTOGESTIUNII SI AUTOCONDUCERII MUNCITOREȘTI* w
(Urmare din pag. I)exprime, unitatea indestructibilă dintre latura valorică și latura materială a produselor.Realizarea producției materiale, fizice în volumul și structura planificată, crearea valorilor de întrebuințare cerute de economia națională reprezintă o problemă de fond a creșterii economice intensive, a sporirii veniturilor reale ale oamenilor muncii, a irităririi puterii de cumpărare a banilor, a creșterii nivelului de trai ai populației. Fără a exista producția fizică, este inutil, este nelalocul său să se vorbească de realizarea indicatorilor valorici. Nu intim- plător, actele normative din țara noastră privind adoptarea planului național unic, implementarea diferitelor măsuri pentru aplicarea fermă a noului mecanism economico-finan- ciar, retribuirea în acord global etc. prevăd realizarea de sarcini concrete de produse fizice, pe sortimente și în unități de măsură precise, precum și indicatori valorici corespunzători; fiecare unitate economică trebuie să asigure nominalizarea întregii producții fizice și concordanța acesteia cu producția valorică. Este, de asemenea, legiferată prevederea că producția fizică planificată se consideră îndeplinită numai în situația in care s-au realizat integral toate sortimentele prevăzute în plan șî că nerealizarea unui sortiment nu poate fi compensată cu producerea peste plan a altui sortiment.Din practica economică, din propriile noastre cercetări a rezultat că a existat și mai există încă tendința unor unități, centrale industriale și departamente de a prevedea și, mai ales, de a realiza veniturile, indicatorii valorici nu exclusiv pe calea economică sănătoasă a îndeplinirii pianului la producția fizică și a reducerii costurilor de fabricație, ci, într-o bună măsură, pe seama creșterii nejustificate a prețurilor, prin supradimensionarea costurilor de producție, a ratelor de venit net cuprinse în prețuri, prin ..exagerarea" parametrilor tehnico- economici și funcționali ai noilor produse. Se „produc" deci „valori" fără un suport fizic, concret, real.„Trebuie să punem capăt — cerea tovarășul Nicolae Ceaușescu — tendinței din unele sectoare de creștere nejustificată a prețurilor. Sporirea rentabilității și a beneficiilor trebuie să se realizeze nu prin mărirea prețurilor de desfacere, ci prin reducerea cheltuielilor și creșterea mai puternică a producției fizice". Aplicarea principiilor noului mecanism economico-financiar cere echitate și din punct de vedere al venitului net cuprins în prețuri, al ratei și cuantumului acestuia. Cu toate perfecționările aduse în acest sens, in practică se mai înregistrează încă o dispersie destul de mare a ratelor de venit net, de rentabilitate cuprinse în prețurile de producție și, în consecință, apar inegalități în asigurarea beneficiului unităților economice pentru dezvoltare și stimularea oamenilor muncii. Cum este firesc, în condițiile aplicării noului mecanism economico-finan

BIHOR. Noua galerie de artă din municipiul Oradea găzduiește, în organizarea Comitetului de cultură și educație socialistă al județului Bihor, în colaborare cu Uniunea artiștilor plastici și Complexul muzeal județean Bihor, expoziția „Dorința de pace reflectată în grafica românească contemporană" dedicată Anului Internațional al Păcii. Manifestarea- reunește un mare număr de lucrări din colecții particulare și ale unor instituții muzeale din București, Constanța, Tulcea. Bacău. Galați. Iași, Tirgu Mureș, Cluj-Napoca. Baia Mare, Sibiu, Brașov. Arad, Timișoara, Oradea și din alte prestigioase centre artistice ale țării. (loan Laza).

3 800 tone cărămizi bazice, 380 tone uleiuri minerale și altele. (Sabin Cerbu).
COVASNA : Instalații 

de biogaz de tip 
gospodărescIn executarea specialiștilor de la uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești, în localitatea Malnaș din județul Covasna a fost dată în funcțiune o instalație de biogaz de tip gospodăresc. Acțiunea, inițiată de organele locale de partid și de stat, cu asigurarea asistenței tehnice din partea unității de producție a U.J.C.M., cuprinde realizarea unor asemenea instalații în numeroase alte gospodării. (Constantin Timaru),

BIRLAD : Piață 
agroalimentarăîn municipiul Birlad a fost construită o nouă și modernă piață agroalimentară. Situată în imediata apropiere a centrului civic, ea dispune de o mare hală cu două etaje și de mai multe platouri acoperite pentru desfacerea produselor alimentare. Noua clădire are la parter un laborator pentru preparate și semipreparate tip „Gospodina", un magazin cu produse alimentare și un altul destinat vinzării legumelor și fructelor. Primul etaj este consacrat vînză- rii mărfurilor industriale, iar al doilea pune la dispoziția cumpărătorilor mărfuri realizate de unitățile meșteșugărești. (Petru Ne- cula).

Rădulescu. vicepreședinte al Consiliului de Stat, Marin Ivașcu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Constantin Niță, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe. Au fost transmise, de asemenea, sentimente de adîncă compasiune familiei fostului președinte Urho Kekkonen.Membrii delegației au păstrat un moment de reculegere și au semnat în cartea de condoleanțe.

ciar, ale principiilor autoconducerli muncitorești, autogestiunii și auto- .finanțării, problema asigurării resurselor pentru reproducția socialistă lărgită nu mai este doar o problemă generală a economiei naționale sau a sectoarelor mari ale producției materiale, ci o condiție de bază a dezvoltării fiecărei unități economice, mai mult, a realizării fiecărui produs sau serviciu necesar societății. De aceea, pe lingă aplicarea fermă a măsurilor privind reducerea consumurilor de materiiprime și materiale, combustibili și energie, a costurilor de producție în ansamblu, se dovedește necesară o analiză și o fundamentare judicioase ale criteriilor și modalităților de dimensionare a venitului net cuprins în prețurile de producție ale tuturor produselor care se obțin în industrie, în întreaga economie națională, asigurînd condiții echitabile de dezvoltare și stimulare pentru toate unitățile productive.Astfel, la dimensionarea venitului net cuprins în prețurile producătorilor trebuie să pornim mai ferm de la determinarea nivelului productivității muncii creatoare de valoare, de la complexitatea și eficacitatea muncii cheltuite, deci de la plus- produsul creat în unități, ramuri și la nivelul economiei naționale. Totodată, se cere — în cazul aplicării ratei de rentabilitate stabilite — determinarea cît mai corectă, mai fundamentată a costurilor de producție, așa incit aplicarea ratei de venit net să se facă asupra unorcosturi adevărate, analizate critic și realiste. De asemenea, ținînd seama că, in general, fiecare produs — In condițiile lărgirii diviziunii muncii și extinderii cooperărilor In producție — este rezultatul muncii mai multor unități și colective de oameni ai muncii, este necesar a se realiza cerința ca fiecare ................ ..muncă din procesul dusului respectiv să calculul venitului dată. în acest scop continue cercetările linia fundamentării modalităților de dimensionare a venitului net în
cheltuială de obținerii pro- fie luată in net o singură trebuie să se și analizele pefuncție de cheltuielile de prelucrare, de efortul făcut de fiecare unitate și colectiv de oameni ai muncii în producția materială socială.De asemenea, în practica actuală. Ia produsele obținute prin cooperare interuzinală, subansamblele — cu excepția unora cu valori foarte mari sau din import, prevăzute expres In lege — se cuprind in costul produsului final la prețurile de producție, respectiv de livrare, deci inclusiv venitul net calculat la aceste produse. Din această cauză, la produsul final se ajunge la situația — total antieconomică — de a se calcula venit net Ia... venit net. Se ajunge pină acolo încît venitul net, ca de altfel și costul și prețul de producție al unuia și aceluiași produs diferă după cum la obținerea produsului respectiv participă un număr mai mare sau mai mic de unități, după cum este fabricat — în cooperare sau în sistem integrat.

CARNET CULTURAL

MARAMUREȘ. Cea de-a doua ediție a taberei naționale de sculptură în lemn de la Sighetu Mar- mației și-a încheiat activitatea, îmbogățind expoziția de artă plastică in aer liber deschisă pe Dealul Dobăeș la prima ediție. Partici- panții — artiști profesioniști cu- noscuți atit în țară, cît și în străinătate, prin expozițiile personale sau de grup — și-au dedicat lucrările realizate în tabără efortului de înălțare morală și spirituală a omu

Cronica zileiTovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C.' al P.C.R., prim- secretar al C.C. al U.T.C., s-a întîl- nit, marți, cu delegația Uniunii Naționale a Studenților și Tineretului din Irak (N.U.I.S.Y.), condusă de Anwar Maolood Theban, președintele uniunii, care a efectuat o vizită în țara noastră în perioada 31 august — 2 septembrie.Cu acest prilej, s-a realizat un schimb de informații și de experiență privind preocupările actuale ale U.T.C., U.A.S.C.R. și, respectiv,N.U.I.S.Y, in direcția mobilizării tinerei generații la înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România și a Republicii Irak.în cadrul întrevederii au fost evocate raporturile de prietenie și colaborare dintre cele două partide și țări, care cunosc o continuă dezvoltare', pe multiple planuri, în spiritul înțelegerilor convenite în cadrul întîlnirilor la nivel înalt româno-irakiene. De asemenea, s-a evidențiat dorința comună de a se acționa și în viitor în direcția dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare dintre tineretul român și tineretul irakian pentru creșterea contribuției tinerel generații la re
zolvarea, în interesul popoarelor, a problemelor majore ale lumii contemporane.

★Marți, Hashem Hassan Akrawi, ministru de stat, membru al Comitetului superior al Frontului Național Patriotic Progresist din Irak, deputat în Adunarea Națională a Irakului, secretar general al Partidului Democratic al Kurdistanului, care, in fruntea unei delegații a Frontului Național Patriotic și Progresist, face o vizită in țara noastră la invitația Consiliului Național al F.D.U.S., a ținut o conferință de presă la care au participat reprezentanți ai ziarelor centrale, ai Ager- pres și Radioteleviziunii.în declarația . făcută cu acest prilej, oaspetele irakian a relevat înalta apreciere de care se bucură în Irak poziția principială a României, demersurile președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la soluționarea pașnică, prin tratative, a situației din Orientul Mijlociu. în acest context, oaspetele irakian a arătat că acordă o înaltă apreciere demersului făcut de președintele Nicolae Ceaușescu pentru a se pune capăt războiului dintre Iran și Irak și pentru a se ajunge Ia masa tratativelor. Este o inițiativă care merită toată considerația, a precizat el.

adică, In multe cazuri, sînt mai mari atunci cind produsul se realizează prin cooperare. Cert este că venitul net pentru produsele realizate prin cooperare așa cum se calculează azi în foarte multe întreprinderi nu are o bază reală, fiind mărit artificial, ca un bulgăre de zăpadă. în aceste condiții și costul de producție care cuprinde venit net de la subansamblele componente ale produsului este deformat. Or, de fapt, prin adîncirea specializării și extinderea cooperării se asigură productivități superioare, posibilități de utilizare mai economicoasă a resurselor tehnice și materiale — deci premise pentru ieftinirea cheltuielilor de producție, însă, practicîndu-se sistemul eronat de calcul la care ne-am referit, eficiența economică a cooperării interuzinale, avantajele ei incontestabile sînt estompate, se creează chiar Impresia falsă că asemenea acțiuni de cooperare lnteruzi- nală ar fi Ineficiente sub aspect economico-financiar.Fără nici o îndoială, realizarea unei înalte eficiente economice este ștrîns legată de promovarea susținută a progresului tehnic și tehnologic. A fost și mai este încă destul de răspîndită și acceptată în practică, dar și in teorie, concepția că produsul nou, rezultat al progresului tehnic, in mod normal trebuie să primească un preț mai mare față de produsele existente. Or, secretarul general al partidului a arătat cu claritate logica ce trebuie să guverneze oricare acțiune de stabilire a prețurilor la aceste produse : „Noile produse, noile tehnologii pe care le avem trebuie, desigur, să fie superioare din toate punctele de vedere — și, cu utilajele nod, trebuie să obținem o creștere * de cîteva ori a producției. Dar ț aceasta nu presupune că trebuie să creștem și prețul de desfacere al utilajului, ci, dimpotrivă, reducînd consumurile materiale, greutatea lor, trebuie să reducem și prețul", în acest sens, in Legea Planului . național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe perioada 1986—1990 se prevede interzicerea proiectării, omologării și introducerii în producție a unor mașini, utilaje și instalații, tehnologii de fabricație și produse care nu asigură randamente superioare celor existente, costuri de producție mai reduse și un nivel ridicat de competitivitate la export. Costurile, prețurile de producție și de livrare la produsele noi sau modernizate trebuie să fie In mod corespunzător mai mici decît costurile și respectiv prețurile produselor pe care le înlocuiesc.în spiritul exigențelor formulate de conducerea partidului, cunoașterea și aplicarea fermă, pe baza analizei științifice, a legităților și cerințelor realizării unității depline între productivitatea muncii sociale (determinată de progresul tehnico-știin- țific) și preț reprezintă o condiție esențială a înfăptuirii, în sensul său real, a notdui mecanism economico- financiar, a principiilor autogestiunii și autofinanțării.

lui zilelor noastre, bucuriei de a trăi în pace și libertate. (Gheorghe Susa).GIURGIU. în cadrul manifestărilor prilejuite de împlinirea a 2500 de ani de la primele lupte ale geto- dacilor pentru libertate și independență, în județul Giurgiu se desfășoară acțiuni cultural-educative, intre care și prezentarea unor gale ale filmului politic și istoric, pre

Ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Ilie Văduva, a avut, marți, o întrevedere cu delegația parlamentară din Emiratele Arabe Unite, condusă de Hilal bin Ahmed Lootah, președintele Consiliului Național Federal (parlamentul), președintele Grupului din Emiratele Arabe Unite în Uniunea Interparlamentară, care, Ia invitația Marii Adunări Naționale, se află în vizită în țara noastră.în timpul convorbirilor au fost abordate probleme privind posibilitățile de dezvoltare a relațiilor economice și a schimburilor de mărfuri dintre Cele două țări.Oaspețij au avut, de asemenea, întrevederi la Comitetul Executiv al Consiliului popular județean Argeș și au vizitat obiective economice, social-cui turale și turistice din Pitești, Curtea de Argeș. Cimpulung și. din alte zone ale județului Argeș.
★Marți, a sosit în Capitală generalul de armată O Gîk Riăl, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, șeful Marelui Stat Major al Armatei Populare Coreene, care, Împreună cu o delegație militară, efectuează o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții din R.P.D. Coreeană au fost salutați de generalul-locotenent Victor Ștănculescu, prim-adjunct al ministrului apărării naționale, de generali și ofițeri superiori.în aceeași zi, delegația militară coreeană a fost primită de general-colonel Vasile Milea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale.La sosire și primire au fost pre- zenți Zo Iang Guk, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, membri ai ambasadei.
★La Oficiul Centrului comunO.N.U.D.I. — România a avut loc, marți, festivitatea de deschidere a celui de-al VI-lea Program de perfecționare în domeniul valorificării plantelor medicinale.Timp de șase săptămîni, cursanți din Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Ciad, Insulele Comore, Guineea, Madagascar, Niger și Zair vor audia conferințe pe teme de profil, vor vizita unități de producție și laboratoare de cercetare, făcind cunoștință cu cele mai recente realizări în domeniul producerii medicamentelor de origine vegetală și al cultivării plantelor medicinale.La deschiderea cursului au participat Noel Eichhorn, reprezentantul rezident al P.N.U.D. la București, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai unor întreprinderi industriale și institute de cercetare din industria chimică. (Agerpres)
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INFORMAȚII SPORTIVECICLISM. Competiția Internațională ciclistă „Turul României" a continuat marți cu etapa a treia (Piatra Neamț — Bicaz — Vatra Dornei), pe un traseu cu profil muntos, avînd patru puncte de cățărare, dintre care unul de categoria A, și două sprinturi intermediare. Primul dintre a- ceste sprinturi, disputat la Bicaz, chiar înainte de baraj, a fost ciști- gat de campionul bulgar Petar Petrov, urmat de coechipierul său Nen- cio Staikov și Valentin Constantines- cu, din prima echipă a României, Pe pantele spre Potoci, plutonul se fărâmițează,' o desprindere a lui Petrov aducîndu-i acestuia victoria la punctele de cățărare de la Potoci. Potoci-sat și Ruginești, la cățărarea de la Chirițeni primul trecînd Valentin Constantinescu. Sprintul cu premii de la Poiana Teiului este cîștigat de Olaf Jentzsch (S.C. Cottbus), iar cu 50 km înainte de sosire are loc acțiunea decisivă a etapei, din grupul aflat in frunte desprinzîndu-se șapte rutieri : Cristian Neagoe, Constantin Căruțașu (România A), Christian Jaeger, Oliver Klaus (R.D. Germană), Dariusz Matuszek, Juergen Trawny (S.C. Cottbus) și Michael Prix (A.S.K. Vorwarts). Rulind rapid, cei șapte fugari își măresc constant avansul și la Vatra Dornei ajung distanțat, victoria în etapă fiind cucerită de D. Matuszek, înregistrat pe distanța de 149 km în 3h 51’45”. Pe locurile următoare, in același timp, au sosit M. Prix, C. Jaeger și C. Neagoe.în clasamentul general individual conduce D. Matuszek. urmat de M. Prix. C. Jaeger — la 14”, C. Neagoe — la 15”. J. Trawny — la 1’33”, C. Căruțașu — la 1’ 38” etc.Astăzi se desfășoară etapa a patra: Vatra Dornei — Bistrița (85 km).FOTBAL. Potrivit relatărilor presei braziliene, celebrul fotbalist Pele, de trei ori ciștigător cu echipa Bra- zilei al „Cupei mondiale", intenționează să reia activitatea sportivă. în virstă de 45 de ani, Pele și-a exprimat dorința de a reveni pe terenurile de fotbal, urmînd să precizeze locul și data într-o conferință de presă ce va avea loc la Sao Paulo.ȘAII. La Leningrad se reia astăzi meciul pentru titlul mondial masculin de șah dintre marii maeștri sovietici Garri Kasparov și Anatoli Karpov.După primele 12 partide, disputate Ia Londra, scorul este favorabil lui Kasparov cu 6,5—5,5 puncte.
cedate de întllniri și dezbateri cu realizatorii acestora. (Ion Manea).CLUJ. în localitatea Măgoaja s-a desfășurat serbarea populară tradițională „Pintea Viteazu", organizată de Comitetul județean de cultură și educație socialistă Cluj. Cu acest prilej, a fost evocată figura legendarului haiduc transilvănean și a avut loc un dialog-concurs între formații artistice de amatori. De asemenea, au prezentat programe artistice formații din municipiul Dej și din județele Sălaj și Bistrița-Năsăud. (Marin Oprea).

Adunare festivă 
cu prilejul 

Zilei naționale 
a R. S. VietnamLa clubul întreprinderii de antrepriză construcții-montaj metalurgic de pe platforma industrială a municipiului Tîrgoviște a avut loc, marți, o adunare festivă dedicată celei de-a 41-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam.Au luat parte reprezentanți af organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții tîrgoviștene.Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit Victor Traian Mihu, directorul Combinatului de oțeluri speciale din Tîrgoviște. După ce a evidențiat succesele obținute de poporul vietnamez în dezvoltarea economico-socială a patriei, vorbitorul a evocat relațiile de prietenie și colaborare dintre popoarele român și vietnamez, subliniind rolul determinant al intîlnirilor și convorbirilor la nivel inalt de la București și Hanoi, documentele încheiate cu aceste prilejuri, înțelegerile la care s-a ajuns asigurînd un cadru rodnic pentru dezvoltarea legăturilor dintre partidele și țările noastre pe plan politie, economic, tehnico- științific și în alte domenii, în interesul reciproc, al cauzei socialismului și păcii.în cuvîntul său, ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam la București, Pham Duy Toan, a înfățișat principalele momente ale luptei poporului vietnamez pentru eliberarea și unificarea patriei, profundele transformări înnoitoare înfăptuite Sub conducerea Partidului Comunist Vietnamez în anii socialismului. Relevînd cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare vietnamezo-române, vorbitorul a evidențiat contribuția hotărâtoare a întîlnirilor și convorbirilor dintre Conducătorii partidelor și statelor noastre la dezvoltarea acestora pe multiple planuri.în încheierea adunării, formații artistice din municipiul Tîrgoviște, laureate ale Festivalului național „Cîntarea României", au prezentat un spectacol de cintece și dansuri populare românești. (Agerpres)
vremea

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 3 septembrie, ora 21 — 6 
septembrie, ora 21. In (ară : Vreme în 
curs de încălzire ușoară. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate la 
începutul intervalului în nordul și 
nord-estul țării, unde, pe alocuri, vor 
cădea ploi slabe. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, cu intensificări de 
scurtă durată la munte și Izolate în 
nord-est, cu vițeze de 40—60 km la oră. 
din sectorul nord-vestic. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 8 și 
18 grade, mai scăzute în depresiuni, 
Iar cele maxime între 18 șl 28 de gra
de, mai ridicate în sud. Dimineața, pe 
alocuri, la munte și în depresiuni se 
va produce ceață. în București : Vre
me in curs de încălzire ușoară. Cerul 
va fi variabil. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila între 12 și 15 grade, iar 
cele maxime între 26 șl 28 de grade, 
mai ridicate în ultima zi.

R.P. BULGARIA
Biotehnologia în sprijinul

protecției
Specialiștii bulgari acordă o 

atenție deosebită biotehnologiei, 
care asigură protecția nedăunătoa
re a plantelor — scrie buletinul de 
informații al agenției B.T.A. Ast
fel, laboratoarele biologice din 
Plovdiv și o serie de alte centre 
din țară se ocupă de creșterea in
sectelor utile. Printre cele mai im
portante se numără „trihogramma", 
care distruge ouăle unor dăunători. 
Trihogramma împrăștiată din avion 
„acționează" cu succes în culturile 
de legume, In plantațiile de arbori 
și, in primul rînd, in culturile de

R.P.S. ALBANIA
Un programIn luna noiembrie va avea loc Congresul al IX-lea al Partidului Muncii din Albania, care va examina și adopta Directivele privind dezvoltarea economică și socială a tării în cincinalul 1986—1990. Publicat recent in presa albaneză, proiectul acestui document arată că in cincinalul precedent Albania a făcut noi pași pe calea socialismului, ceea ce și-a găsit expresie In creșterea venitului național cu 18 la sută, iar a fondurilor de consum cu aproape 15 la sută, fiind realizate și date in exploatare a- proape 300 de obiective importante.Proiectul de directive formulează ca sarcină fundamentală întărirea și perfecționarea multilaterală a orînduirii socialiste, ridicarea treptată a nivelului material și cultural al poporului prin bizuirea pe forțele proprii, dezvoltarea și diversificarea industriei, dezvoltarea intensivă a agriculturii, adîncirea permanentă a revoluției tehnioo-științifice și sporirea eficientei producției sociale, precum și prin perfecționarea continuă a relațiilor economice și sociale. Corespunzător acestui obiectiv, se prevede ca în 1990 venitul național să sporească cu 34—36 la sută, exporturile — cu 43—45 la sută, productivitatea muncii sociale — cu 8—10 la sută, asigurînd creșterea producției socialiste în proporție de 43 la sută. Dezvoltarea industriei va înregistra ritmuri mai rapide atit prin extinderea, renovarea și modernizarea capacităților de producție existente, cît și prin construirea a noi obiective.Se va acorda prioritate dezvoltării energeticii, pentru a sprijini

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SAN MARINO

Domnului MARINO VENTURINI
Domnului ARIOSTO MAIANI
Căpitani regenți ai Republicii San Marino SAN MARINOCu prilejul Zilei naționale a Republicii San Marino, îmi este plăcut să vă adresez felicitări cordiale și cele mai bune urări de fericire personală, de progres și pace pentru poporul sanmarinez prieten.îmi exprim convingerea că relațiile româno-sanmarineze vor cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele celor două popoare, al colaborării și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul sanmarinez celebrează astăzi sărbătoarea sa națională, care marchează fondarea, în anul 301, de Către cioplitorul în piatră Marino a micii comunități ce avea să dăinuie peste veacuri datorită curajului și dîrzeniei locuitorilor săi. Devenită in 1263 republică, San Marino, cu o suprafață de. numai 61 kmp și peste 20 000 de locuitori, este cea mai veche republică dintre cele existente azi in Europa. Sistemul politico-ad- ministrativ, durînd de șapte secole, este, in felul său, unic în lume : șefii statului — cei doi căpitani regenți — sînt aleși din rîndul deputaților, pe o durată de șase luni.Principala ocupație
ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI QATAR

Emirului Statului Qatar
Șeic KHALIFA BIN HAMAD AL THANIDOHACu ocazia celei de-a XV-a aniversări a proclamării independenței Statului Qatar, îmi face o deosebită plăcere să vă transmit cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de pace și bunăstare pentru poporul qata- rez prieten.îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările și popoarele noastre se vor dezvolta și mai mult în viitor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

La 3 septembrie, po
porul emiratului Qa
tar sărbătorește îm
plinirea a 15 ani de la 
proclamarea indepen
denței naționale. Stat 
situat în peninsula cu 
același nume, Qatarul 
are o suprafață de 
22 000 kmp și o popu
lație de aproximativ 
250 000 locuitori, din 
care aproape jumăta
te este concentrată in 
orașul Doha. Princi
pala bogăție a țării o 
constituie petrolul. 
Sub întinderile deșer- 
tice ale emiratului se 
găsesc mari rezerve 
de „aur negru", a că
ror exploatare asigu
ră Qatarului unul 
dintre cele mai ridica
te venituri pe locuitor

a locuitorilor „stincii libertății" o reprezintă agricultura. La a- ceasta s-au adăugat, îndeosebi in ultimul deceniu, diferite ramuri ale industriei : fabrici, de ciment, întreprinderi textile și alimentare, artizanat. Cu un peisaj pitoresc, de un farmec deosebit, San Marino își asigură o mare parte a veniturilor din turism, numărul turiștilor străini ridicîndu-se a- nual la peste trei milioane.Vocația de pace și libertate a sanmarine- zilor se exprimă prin raporturile de prietenie întreținute cu numeroase țări ale lumii, prin participarea activă la eforturile pentru edificarea securității și dezvoltarea

din țările Orientului 
Mijlociu.

In perioada ce a ur
mat proclamării inde
pendenței, Qatarul a 
obținut o serie de suc
cese remarcabile pe 
calea dezvoltării eco
nomice. Statul a pre
luat controlul asupra 
companiilor petroliere 
străine, iar o bună 
parte a fondurilor 
provenite din exportul 
de țiței a fost investi
tă în înfăptuirea unor 
proiecte industriale, 
printre acestea aflîn- 
du-se întreprinderi de 
rafinare a petrolului, 
un laminor de oțel, un 
mare combinat petro
chimic. o unitate de 
lichefiere a gaze
lor ș.a. In ultimii ani,

plantelor
porumb. Insectele utile sînt folo
site, totodată, în combaterea dău
nătorilor tutunului si culturilor de 
seră. Rezultate bune dă și utili
zarea preparatelor pe bază de ciu
perci, bacterii etc. Laboratorul din 
orașul Poșter, de exemplu, produ
ce preparatul „dipel bacterial", care 
este inofensiv pentru om și ani
male cu singe cald, dar distruge 
pe cale biologici insecte ce se hră
nesc cu frunze. Preparatul pe bază 
de ciuperci — „lavandotricin" — 
servește la combaterea manei și a 
altor boli ale plantelor.

mobilizatorîntreaga dezvoltare economică și socială a tării și a întări balanța activă a resurselor energetice. Fată de 1985, in 1990 extracția de petrol va spori cu 33—35 la sută, iar cea de gaze naturale — de 2,5 ori. Producția de cărbune va crește cu 42—44 la sută, iar cea de energie electrică — obținută cu precădere din hidrocentrale — va spori cu 71—73 la sută. în metalurgia feroasă și neferoasă va crește gradul de prelucrare a minereurilor în scopul extragerii mai multor derivate. Producția industriei chimice va spori cu 46—48 la sută. Va spori calitativ rolul industriei constructoare de mașini pentru a servi mai bine progresului tehnico-științific. O creștere mai puternică va cunoaște producția bunurilor de larg consum.Proiectul de directive prevede creșterea rolului agriculturii în dezvoltarea independentă a țării, în scopul satisfacerii mai bune a nevoilor crescinde ale poporului, ale industriei și exportului. Producția agricolă medie va spori anual cu 34—36 la sută, în raport cu cincinalul anterior.Investițiile vor ajunge la 24—25 miliarde leka, fiind concentrate in primul rînd asupra dezvoltării ramurilor producției materiale.Totodată, vor fi întreprinse măsuri ce vor permite îmbunătățirea condițiilor de locuit ale populației, urmînd a fi construite 85 000 apartamente și case.Eficiența economică — se arată In proiect — va spori în toate sectoarele, iar resursele financiare vor crește prin adoptarea de măsuri generale vizînd întărirea regimului de economii în producția materială și In alte activități sociale. 

cooperării pe continentul european. Intre România și San Marino s-au statornicit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare, bazate pe stimă și respect reciproc. O contribuție de cea mai mare importanță la impulsionarea pe multiple planuri a raporturilor dintre cele două țări au avut-o contactele la nivel inalt, convorbirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și căpitanii regenți ai Republicii San Marino, care de fiecarâ dată au evidențiat dorința comună de a adinei și diversifica relațiile bilaterale, in interesul păcii, securității și colaborării in Europa și în întreaga lume.

autoritățile de la Doha 
manifestă un 1 interes 
crescind pentru diver
sificarea. economiei
naționale. orientare 
care a dus la apariția 
unor noi sectoare eco
nomice.

Prieten sincer al po
poarelor arabe, po
porul român urmăreș
te cu simpatie trans
formările înnoitoare 
din viața Qatarului. 
Intre Republica Socia
listă România și Sta
tul Qatar există rela
ții de prietenie șt co
laborare. care se dez
voltă. in interesul ce
lor două țări și po
poare. al cauzei păcii 
și înțelegerii interna
ționale.

R.S. CEHOSLOVACĂ

Ample lucrări 
de automatizareîn R. S. Cehoslovacă a fost creată o bază pentru trecerea spre automatizarea și robotizarea complexă a producției. Pină in prezent au fost proiectate și testate în practică peste 50 de tipuri de instalații automate necesare automatizării complexe a proceselor tehnologice.Referindu-se la perspectivele robotizării în industria cehoslovacă, ziarul „Rude Pravo" scrie că în cel de-al optulea cincinal (1986—• 1990) procesul de robotizare a proceselor de producție va crește d« 9.4 ori în comparație cu cincinalul trecut.în al șaptelea cincinal, sarcinile dezvoltării robotizării au fost Îndeplinite la indicatorii principali. Beneficiarii au primit peste 4 700 de roboți și manipulatoare. A în- cejJut crearea de noi capacități de inginerie tehnologică și de proiectare în domeniul respectiv. în producție se află deja în stare de funcționare 1 600 de sectoare robotizate, în funcțiune numărîndu- se peste 4 200 de roboți și manipulatori.Programul de robotizare In al optulea cincinal prevede introducerea în producție a aproximativ 7 300 de roboți industriali și crearea a cel puțin 3 960 de sectoare robotizate.

R.D. GERMANĂ
Crește ponderea 

transportului feroviarCăile ferate continuă să reprezinte principalul mijloc de transport în R.D. Germană. Peste 16 000 garnituri de tren circulă zilnic, folosind rețeaua de 15 000 km de cale ferată din această țară. în afara celor 1,7 milioane de pasageri transportați zilnic, rețeaua feroviară asigură de asemenea transportul a trei pătrimi din mărfuri. Pentru a economisi energia, in ultimii cinci ani, peste 33 milioane tone de mărfuri care urmau să fie transportate pe căi rutiere au fost dirijate spre căile ferate. Pe de altă parte, in ultimele două decenii, locomotivele cu abur au fost complet înlocuite de cele electrice 1 și diesel. în prezent. 2 600 km de cale ferată sînt electrificați. iar alti 1 500 km vor fi electrificati pină in 1990. O mare parte a materialului rulant existent este produs de întreprinderile de profil din R. D. Germană.
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CONFERINȚA la NIVEL ÎNALT A ȚĂRILOR NEALINIATE DE LA HARARE 
Sub semnul eforturilor pentru promovarea păcii, 

independenței și colaborării internaționale

Mesajul președintelui Nicolae CeausescuHARARE 2 (Agerpres). - Participant la cea de-a Vlll-a Conferință 
la nivel înalt a țârilor nealiniate de la Harare au primit cu viu interes 
Mesajul președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresat reuniunii, document de referință pentru poziția țării noastre față de mișcarea de nealiniere, de sprijin activ a obiectivelor politice promovate de cei 151 de membri ai mișcării, consacrate independenței, conlucrării și păcii în lume.Principalul ziar Zimbabwean, „The Herald", a publicat la loc de frunte, sub titlul „Președintele României a transmis un mesaj de solidaritate", o amplă relatare comentată a mesajului, redînd largi extrase din document. Se subliniază că România, președintele Nicolae Ceaușescu 
dau o inaltâ apreciere rolului mișcării de nealiniere in soluționarea pro
blemelor grave ale lumii contemporane, in afirmarea unei politici noi, 
democratice, de libertate și independențâ, de respect al dreptului fiecârui 
popor de a-și alege liber calea dezvoltârii sale economico-sociale. Totodată, se scoate în evidență că, prin principiile promovate în relațiile cu

primit cu viu interes si înaltă apreciere
alte state, România - ea însăși țară în curs de dezvoltare - acționează 
in consens cu țelurile principale ale mișcării de nealiniere, este solidară 
cu acțiunile și eforturile statelor nealiniate și in curs de dezvoltare pen
tru depâșirea problemelor cu care sint confruntate, pentru consolidarea 
independenței naționale și dezvoltarea lor economică și socială de sine 
stâtâtoare. „România, prin glasul președintelui Nicolae Ceaușescu, iși 
exprimâ solidaritatea deplină cu țările africane din „prima linie" și cere 
cu tărie încetarea, de câtre regimul de la Pretoria, a oricăror acte de 
agresiune și a intervențiilor militare împotriva țărilor vecine indepen
dente" - scrie „The Herald".Publicația relevă, în același timp, speranța și convingerea șefului statului român că actuala Conferință la nivel înalt de la Harare va marca un moment important pe calea întăririi unității și solidarității țărilor nealiniate, că ea se va înscrie ca o nouă contribuție de seamă la eforturile generale pentru promovarea păcii, dezarmării, înțelegerii și colaborării între națiuni.

HARARE 2 (Agerpres). — în cea de-a doua zi a Conferinței la nivel înalt a țărilor nealiniate au început dezbaterile de politică generală, in cadrul cărora șefii de delegații care au luat cuvintul au reafirmat sprijinul lor pentru obiectivele fundamentale ale mișcării și au relevat necesitatea întăririi unității de acțiune a țărilor nealiniate în vederea sprijinirii eforturilor de dezarmare, pace, conlucrare, dezvoltare.In aceeași zi, primul ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, a prezentat raportul asupra activității mișcării in ultimii trei ani, perioadă in care India a deținut președinția organizației.Participanții la lucrări au adoptat raportul prezentat de premierul Indiei, precum și ordinea de zi a actualei conferințe.în ședința plenară a fost aprobat,, de asemenea, raportul pregătit de reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor nealiniate pentru conferința la nivel înalt.Paralel cu dezbaterile generale, și-au început activitatea grupurile de lucru și de redactare ale Comitetului Politic și Comitetului economic, a căror sarcină este coordonarea pozițiilor delegațiilor participante față de proiectul Declarației finale a celei de-a VHI-a Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate.Reuniunea șefilor de stat și de guvern a convenit asupra componenței biroului conferinței. Sub președinția premierului Republicii Zimbabwe s-a procedat Ia aprobarea numirii vicepreședinților pe zone geografice. Astfel, în această calitate au fost aleși reprezentanții Etiopiei, Gabonului. Guineei, Jamahiriei Libiene. Senegalului. Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Ugan.dei și Zambiei (Africa); Bangladeshului. R.P.D. Coreene. Iranului, Indoneziei, Irakului, Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), Siriei și Vietnamului (Asia); Cubei, Gfuyanei, Ni- caraguei, Perului (America Latină); Ciprului, Iugoslaviei (Europa).Telurile fundamentale ale mișcării de nealiniere sint lupta pentru apărarea suveranității popoarelor, împotriva politicii de dictat, a amenințărilor și presiunilor din afară — a declarat primul ministru al Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, președintele in exercițiu al mișcării țărilor nealiniate. Luind cuvintul la ședința festivă de la Harare consacrată împlinirii a 25 de ani de la crearea mișcării de nealiniere, el a subliniat că țările nealiniate resping așa-zisa doctrină a împărțirii lumii în zone de influență și iși reafirmă atașamentul față de principiile ne- folosirii forței, reglementării pe cale pașnică a conflictelor, extinderii colaborării intre popoare.în discursul rostit în cadrul ședinței festive consacrate aniversării a 25 de ani de la crearea mișcării de nealiniere, președintele Prezidiului K.S.F. Iugoslavia, Sinan Hasani, a arătat că această mișcare a oferit nu numai posibilitatea ieșirii din impasul războiului rece dintre blocurile politico-militare și de sub dominația colonială, dar ea a reprezentat și o alternativă realistă spre un viitor mai bun. în locui confruntării politico-militare, mișcarea de nealiniere a oferit politica de egalitate și cooperare între țări și popoare, iar în locul politicii colonialiste și de dominație — lupta pentru independență și dezvoltare liberă a tuturor națiunilor, coexistenta pașnică activă.Sinan Hasani a evidențiat principiile majore ale mișcării de nealiniere : o politică independentă, bazată pe coexistența pașnică, sprijinirea mișcărilor de eliberare națională, neaderarea la pacte militare, nepartici’parea la alianțe militare bilaterale cu marile puteri și neac- ceptarea de baze militare străine pe teritoriile țărilor membre. Aceste principii au fost elaborate, definite și aplicate la toate reuniunile la nivel înalt ale țărilor care fac parte din mișcarea de nealiniere.După ce și-a exprimat convingerea că. in ceea ce privește promovarea obiectivelor nobile ale mișcării de nealiniere ș-ar fi putut face, totuși, mai mult în diferite domenii, vorbitorul a arătat : Aplicind cu fermitate principiile și politica de nealiniere, a coexistenței pașnice active, țările nealiniate au contribuit în mare măsură la eliminarea, în numeroase cazuri, a unor pericole de război, au deschis noi perspective și căi spre diminuarea tensiunilor internaționale și promovarea unor relații echitabile și spre realizarea dezvoltării. Paralel cu lupta împotriva colonialismului, a neocolonia- lismului, a tuturor formelor de dominație străină și hegemonie, mișcarea de nealiniere a acționat cu fermitate pentru abolirea definitivă a rasismului și apartheidului, pentru autodeterminare, independență și dezvoltare liberă a tuturor țărilor și popoarelor, pentru stabilirea unei noi ordini economice internaționale și pentru o largă democrație in relațiile politice internaționale. Contribuția țărilor nealiniate la întărirea rolului și democratizarea activității O.N.U. ca forum universal pentru menținerea păcii și securității internaționale este deosebit de importantă.Președintele Prezidiului R.S.F.I. a subliniat că mișcarea de nealiniere. 

politica promovată de ea oferă posibilitatea unor raporturi internaționale mai bune, mai drepte și mai umane decît orice altă opțiune de bloc. Fără a nega diversitatea și chiar interesele diferite ale statelor în unele probleme, diferențele dintre țările nealiniate sint cu 'mult mai puțin semnificative decit ceea ce au ele în comun.Lupta pentru menținerea păcii, pentru independență și dezvoltare, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, a rasismului și apartheidului se înscrie ca jaloane fundamentale ale mișcării de nealiniere — a declarat Fidel
• „Menținerea păcii, dezarmarea, coexistența pașni

că - condiții fundamentale pentru supraviețuirea 
omenirii.

• „Reafirmarea atașamentului față de principiile ne- 
folosirii forței, ale reglementării pe cale pașnică a 
conflictelor1.

• „Instaurarea noii ordini economice internaționale, 
o cerință vitală a contemporaneității11.

Castro, prim-secretar al C.C. alP.C.C., președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, în cadrul ședinței festive consacrate împlinirii a 25 de ani de la crearea mișcării de nealiniere. El a subliniat pericolul grav al unei catastrofe nucleare la care este expusă omenirea. Imperialismul, 4 menționat conducătorul cubanez, acționează in direcția înmulțirii focarelor de conflict regionale, intensifică imixtiunile in treburile interne ale altor state. Vorbitorul a reliefat necesitatea unității de acțiune a țărilor nealiniate cu toate forțele iubitoare de pace de pe întreaga planetă în vederea prevenirii pericolului de război. Asigurarea securității generale, lichidarea amenințării unei catastrofe nucleare impun cu necesitate încetarea totală a experiențelor cu arma nucleară, a arătat în încheiere vorbitorul.Președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, a condamnat cu fermitate regimul minoritar rasist de la Pretoria, care utilizează ■ teritoriul Namibiei, ocupat ilegal, pentru a declanșa acțiuni agresive împotriva statelor africane independente din „prima linie". Lu- înd cuvintul la ședința festivă consacrată . împlinirii a 25 de ani de la crearea mișcării de nealiniere, președintele S.W.A.P.O. a relevat necesitatea ca țările nealiniate să acționeze pentru a determina S.U.A. și alte state occidentale să renunțe la politica actuală „constructivă" față de regimul rasist din R.S.A. El și-a exprimat speranța în victoria luptei drepte a popoarelor namibian și din Africa de Sud pentru independență și libertate.Adresîndu-se reuniunii tn numele țărilor latino-amerieane. președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, a apreciat că actuala situație din lume, caracterizată prin- tr-o recrudescență a recurgerii la forță, implică o abordare specială a conceptului de apărare și necesitatea menținerii ordinii juridice internaționale. Președintele nicaraguan a relevat că mișcarea de nealiniere are în față sarcina de a găsi formule susceptibile să impună calea negocierilor in problemele dezarmării, destinderii, stabilirii unei noi ordini economice internaționale.în ce privește America Latină, vorbitorul a apreciat că regiunea nu-și va putea dobindi deplina suveranitate atît timp cît se vor menține inechitatea în relațiile economice, care adincește dependența și compromite serios stabilitatea politică și socială, precum și dreptul la dezvoltare.Președintele Ortega a declarat, totodată, că, în pofida „Declarației privind o acțiune colectivă pentru prosperitate mondială", adoptată la precedenta reuniune la nivel înalt a țărilor nealiniate, criza economică s-a agravat, iar datoriile externe au ■ a- dincit dezechilibrele economice mondiale, ducind la o situație critică ce depășește voința debitorilor și creditorilor. Obiectivul principal al mișcării de nealiniere este stabilirea unei noi ordini internaționale, bazată pe libertate, egalitate, dreptate, pace și progres.Luind apoi cuvîntul în numele țărilor europene nealiniate, președintele Ciprului, Spyros Kyprianou, a relevat că, de Ia crearea sa, în 1961, mișcarea de nealiniere a avut un rol principal în lupta împotriva colonialismului, imperialismului, rasismului, agresiunii, dominației, amestecului străin in treburile interne și hegemoniei. El a arătat că, dacă țările nealiniate doresc să-și îndeplinească misiunea, ele trebuie să respecte principiile și idealurile mișcării de nealiniere, refuzînd să se lase influențate de aprecieri și interese străine obiectivelor lor.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor de politică generală, primul ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, a 

evidențiat că una dintre problemele cardinale ce urmează să fie dezbătute la Harare este soarta omenirii, a menținerii păcii pe întreaga planetă. Numai dezarmarea nucleară și coexistența pașnică pot asigura supraviețuirea omenirii — a precizat premierul indian, reafir.mînd atașamentul mișcării de nealiniere la principiile coexistenței pașnice, egalității și democrației, asigurării independenței și securității pentru toți.Primul ministru al Indiei a exprimat sprijinul și solidaritatea cu lupta poporului palestinian, sub conducerea O.E.P., reprezentantul legitim al acestuia, în apărarea drepturilor sale legitime. Pe de altă parte, 

vorbitorul a reliefat acordul deplin al mișcării de nealiniere față de eforturile țărilor membre ale „Grupului de la Contadora" pentru reglementarea pe cale politică a situației conflictuale din America Centrală. Referindu-se la situația din Asia de sud-est, șeful guvernului indian a chemat toate statele din regiune să înceapă un dialog in vederea creării condițiilor unei păci trainice în zonă. El a evidențiat, de asemenea, că Oceanul Indian trebuie să devină o zonă a păcii, liberă de arme nucleare, de prezențe militare străine.Luînd cuvîntul tn numele țărilor africane nealiniate, președintele Republicii Populare Congo, Denis Sassou Nguesso, președintele în exercițiu al Organizației Unității A- fricane, a adresat un apel la unitate țărilor nealiniate împotriva forțelor ce împiedică progresul popoarelor, înțelegerea reciprocă și colaborarea internațională.Referindu-se Ia situația din Africa australă, vorbitorul a subliniat că nu se poate ajunge la pace în această regiune atît timp cît există apartheid și continuă ocuparea ilegală a Namibiei de către regimul rasist de la Pretoria, pînă nu se pune capăt acțiunilor agresive ale R.S.A. împotriva statelor africane independente ve-
Dobînzile înalte și protecționismul 

ale practicilor neocolonialiste- expresiiSesiunea de toamnă a Consiliului pentru comerț și dezvoltare al U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare), ale cărei lucrări se. desfășoară la Geneva, prilejuiește o aprofundată dezbatere asupra principalelor procese și tendințe din economia mondială. Căutarea unor căi și modalități eficiente de depășire a actualelor dificultăți, în vederea revenirii Ja o creștere economică dinamică și stabilă in lume, se înscrie printre obiectivele de bază ale sesiunii, la care participă reprezentanții celor aproape 130 de state membre ale consiliului, inclusiv România.O preocupare cu atît mai necesară cu cit — așa cum se relevă și in principalul document de lucru al reuniunii „RAPORTUL ASUPRA COMERȚULUI ȘI DEZVOLTĂRII 1986", elaborat de Secretariatul U.N.C.T.A.D. *— în ultima vreme, fenomenele de criză din economia mondială nu numai că nu s-au atenuat, dar s-au accentuat și mai mult. De altfel, documentul amintit, amplă și realistă analiză a factorilor care au orientat procesele economice într-o asemenea direcție, lansează un sever avertisment în legătură cu Consecințele actualelor evoluții. In cauză este însăși prosperitatea mondială, arată, în prefața la .raport, secretarul general al U.N.C.T.A.D., Kenneth Dadzie, care apreciază că evoluțiile în cauză slăbesc îngrijorător de mult vitalitatea economică, îndeosebi a țărilor în curs de dezvoltare, în perimetrul cărora trăiesc aproape trei pătrimi din omenire.Intre principalii factori care contribuie la deteriorarea situației economice mondiale, specialiștii U.N.C.T.A.D. situează deflația, fenomen caracteristic anilor ’80, așa cum stagflația, adică stagnarea economică în condițiile inflației, a constituit trăsătura dominantă a deceniului trecut. Procesul deflationist, de stăvilire și reducere a inflației, a fost declanșat în 1979 de țările capitaliste dezvoltate prin politici financiare și comerciale restrictive, adesea discriminatorii, ale căror caracteristici de bază sînt dobînzile înalte și protec- ționismul în creștere. 

cine. El a cerut ca actuala conferință de la Harare să elaboreze măsuri eficiente pentru reglementarea problemelor Africii australe.De asemenea, președintele O.U.A. s-a pronunțat pentru lărgirea colaborării și cooperării dintre țările m curs de dezvoltare, pentru instaurarea unei noi ordini economice' Internaționale, bazată pe egalitate și respectarea independentei tuturor statelor.Luînd cuvîntul în numele țărilor asiatice nealiniate, președintele Iranului, Seyyed Aii Khamenei, a lansat mișcării de nealiniere apelul de a-și multiplica eforturile în vederea consolidării independenței naționale a statelor in curs de dezvoltare, de 
a acționa cu hotărire pentru întărirea relațiilor intre membrii săi. El a arătat că actuala intilnire la nivel inalt de la Harare este dătătoare de noi speranțe pentru toate națiunile, inclusiv pentru cele care nu sint membre ale mișcării, precum și pentru toate popoarele Africii. mai ales cele din R.S.A. și Namibia. și creează, totodată, noi responsabilități mișcării de nealiniere în anii următori. In continuare, președintele iranian a relevat unele probleme cu care se confruntă țările asiatice.In cadrul Conferinței la nivel înalt a țărilor nealiniate a fost citit un mesaj special adresat participanților de către secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Javier Perez de Cuellar.Referindu-se la situația din Africa australă, ei a arătat că, in momentul de față, se remarcă creșterea cererilor de noi măsuri, inclusiv sancțiuni, in vederea eliminării a- partheidului. Aceasta reclamă un sprijin sporit al comunității internaționale, al statelor nealiniate, pentru țările independente din Africa australă. victime ale acțiunilor agresive ale R.S.A.In mesaj se arată că problema independenței Namibiei trebuie să fie rezolvată de urgență, pe baza rezoluției 435 a Consiliului de Securitate. Nu trebuie să ne precupețim nici un efort pentru . îndeplinirea acestui obiectiv — a subliniat secretarul general al O.N.U.Referindu-se la alte probleme importante care necesită o soluționare urgentă, el a evidențiat „potențialul exploziv" cu serioase implicații și repercusiuni al conflictului arabo-is- raelian. Este de imperioasă urgență să se găsească mijloacele în vederea depășirii impasului și să se reactiveze procesul de negociere cu participarea tuturor părților implicate, a precizat Cuellar.

Desigur, nu poate fi considerat. un fapt negativ adoptarea de măsuri deflaționiste, oricât de severe ar fi ele, mai ales atunci cind inflația cunoaște ritmuri galopante, așa cum s-a întîmplat in multe țări capitaliste dezvoltate tn a doua jumătate a deceniului trecut. Problema reală, pe care o abordează și raportul U.N.C.T.A.D., este însă aceea a implicațiilor măsurilor deflaționiste luate de unele state asupra altor state și a oportunității menținerii lor după „revenirea la normal".Rezultatul cel mai dramatic al politicilor deflaționiste, arată raportul U.N.C.T.A.D., a fost recesiu
Concluziile unei ample analize a U.N.C.T.A.D. 

asupra comerțului și dezvoltării
nea economică de la Începutul anilor '80, cea mai puternică și mai îndelungată din perioada postbelică. Dar persistența acestor politici, chiar în condițiile unei anumite atenuări in ultima vreme a caracterului lor restrictiv, tinde să ducă la impasuri la fel de grave, după cum indică slăbirea bruscă, în 1985, a relansării economice in lume și acu- tizarea crizei dezvoltării și a datoriilor externe in țările rămase in urmă. Astfel, din datele cuprinse in raportul U.N.C.T.A.D rezultă că ritmul de creștere a producției mondiale a scăzut de la 4,2 la sută în 1984 la 2,9 Ia sută în 1985, iar cel al comerțului internațional — de la 7,8 Ia 2,8 la sută.Intr-adevăr, toate statele au de suferit de pe urma acestui proces, dar cele mai afectate sînt țările în curs de dezvoltare. Ritmul lent de creștere a economiei țărilor capitaliste dezvoltate (1,9 Ia sută în medie pe an între 1980—1984, față de 4 Ia sută în cei cinci ani precedenți) a redus cererea de produse din statele în curs de dezvoltare, în special de materii prime, ale căror prețuri reale se află, potrivit aprecierilor raportului U.N.C.T.A.D., la cel mai

CONVORBIRI ROMÂNO-EGIPTENECAIRO 2 (Agerpres). — Din partea tovarășului- Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu au lost transmise un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate președintelui Partidului Național Democrat, președintele Republicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, și doamnei Suzanne Mubarak, împreună cu urări de pace și progres poporului egiptean.Mulțumind pentru mesaj, președintele Mohamed Hosni Mubarak a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu și' tovarășei Elena Ceaușescu, din partea sa și a doamnei Suzanne Mubarak, cele mai calde salutări, urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului român prieten.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către președintele Republicii Arabe Egipt a tovarășului Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., trimis personal al secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a în- mînat un mesaj adresat președintelui Mohamed Hosni Mubarak.în cadrul convorbirii, care a avut Ioc cu acest prilej, s-a făcut un schimb de păreri în legătură cu dezvoltarea pe mai departe a. relațiilor dintre Republică Socialistă România
CONVORBIRI ROMÂNO-IORDANIENEAMMAN 2 (Agerpres). — Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au transmis un călduros salut și cele mai bune urări de sănătate regelui Hussein Ibn Talal al Regatului Hașemit al Iordaniei și reginei Noor, precum șt urări de pace și prosperitate poporului iordanian prieten.Mulțumind pentru mesajul primit, suveranul Regatului Hașemit al Iordaniei a rugat să se transmită președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și tovarășei Elena Ceaușescu salutul său cordial și călduroase urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului român.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către suveranul hașemit a tovarășului Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, trimis personal al președintelui Nicolae Ceaușescu, care a înmînat un mesaj adresat

Ședința a cabinetului libanezBEIRUT 2 (Agerpres). — Guvernul libanez s-a întrunit marți în plen intr-un imobil de la linia de demarcație din Beirut, in prima sa ședință din ultimele 9 luni. Cabinetul libanez, s-a reunit sub forma unui „comitet de dialog", menit să relanseze dialogul de reconciliere națională.într-o declarație făcută după ședință, primul ministru. Rashid Ka- rame, a calificat reuniunea drept „pozitivă" și a precizat că ea a stabilit principiile dialogului viitor. După cum a declarat Rashid Karam e, toți participanții au căzut de acord asupra incetării tuturor acțiunilor mili-
CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAKTEHERAN 2 (Agerpres). — In cursul operațiunilor militare în regiunea Haj Omran întreprinse împotriva pozițiilor irakiene, forțele iraniene au ocupat mai multe înălțimi strategice, informează un comunicat militar difuzat de agenția IRNA. A- genția relatează că forțele iraniene, care au lansat în noaptea de luni spre marți o nouă ofensivă cu sprijinul forțelor aeriene și navale, au capturat platforma petrolieră irakiană Al-Ummaya, din sudul Irakului.

scăzut nivel de după marea criză din anii ’30. O asemenea evoluție a diminuat substanțial veniturile .din 
f exporturi ale țărilor în curs de dezvoltare, îndeosebi ale celor africane, care desfac pe piața mondială în principal materii prime.Ritmul lent de creștere a economiei țărilor capitaliste dezvoltate s-a asociat cu intensificarea măsurilor protecționiste, ceea ce a restrîns și mai mult posibilitățile de export ale țărilpr în curs de dezvoltare. în primul rînd de produse manufacturate, fapt care a afectat mai ales statele asiatice și latino- amerieane. Pentru țările in curs de 

dezvoltare debitoare, dobînzile înalte și programele de severă austeritate impuse în scopul echilibrării balanței comerciale și de plăți au sporit și mai mult povara datoriei externe, au determinat restrîngerea dramatică a ritmului de creștere economică : doar 9,8 la sută în medie pe an între 1980—1984, față de 5,6 Ia sută între 1975—1979.Dacă se are în vedere scopul declarat al politicilor deflaționiste, se poate considera că el a fost, în general, atins : de Ia 13 la sută în 1980, ritmul mediu anual de creștere a prețurilor la bunurile de consum în țările O.C.D.E. (Organizația pentru Colaborare și Dezvoltare Economică, ce grupează 24 de țări capitaliste industrializate) a scăzut Ia 4,5 la sută în 1985. In aceste condiții, firesc ar fi fost să se renunțe la politicile respective. Dar ele nu urmăresc — așa cum rezultă și din raportul U.N.C.T.A.D. — numai obiectivul declarat. Pentru țările O.C.D.E., se arată în studiul amintit, mai bine de jumătate din reducerea ratei de creștere a prețurilor la bunurile de consum între 1980—1984 se datorește prăbușirii prețurilor Ia materiile prime importate din ță

și Republica Arabă Egipt, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Național Democrat din Egipt și s-a exprimat convingerea că acestea contribuie la promovarea colaborării între România și Egipt, în interesul cauzei destinderii. înțelegerii și păcii în Orientul Mijlociu și în întreaga lume. S-a acordat o atenție deosebită extinderii raporturilor economice româno-egiptene, exprimîn- du-se dorința comună de a acțiopa și în viitor in direcția lărgirii cooperării economice, dezvoltării și diversificării schimburilor comerciale in interesul și spre binele ambelor țări și popoare.Au fost abordate unele probleme ale vieții politice internaționale actuale. In acest context, o atenție deosebită a fost acordată ultimelor evoluții ale situației din Orientul Mijlociu și s-a evidențiat necesitatea intensificării eforturilor și acțiunilor po- litico-diplomatice, a promovării de noi inițiative pentru, soluționarea globală, justă și durabilă, pe calea tratativelor, a problemei Orientului Mijlociu, inclusiv a cauzei palestiniene.Președintele Mohamed Hosni Mubarak a reliefat aprecierea de care se bucură poziția României, evidențiind, in mod deosebit, contribuția președintelui Nicolae Ceaușescu la soluționarea pe cale politică. prin negocieri, a situației din această regiune, inițiativele șefului statului român in vederea edificării unui climat de pace, securitate și cooperare în lume.
regelui Hussein Ibn Talal al Iordaniei.în cadrul convorbirii s-a evidențiat cursul ascendent al relațiilor bilaterale și s-a exprimat dorința reciprocă de a se acționa în continuare in direcția lărgirii cooperării economice, sporirii și diversificării schimburilor comerciale.S-au abordat, de asemenea, probleme ale vieții internaționale și în mod deosebit cele legate de eforturile ce se întreprind pentru soluționarea globală, pașnică a conflictului din Orientul Mijlociu și instaurarea unei păci trainice și juste în această regiune.Regele Hussein Ibn Talal a subliniat aprecierea de care se bucură poziția României, în mod deosebit contribuția președintelui Nicolae Ceaușescu la soluționarea pe cale politică a conflictului din zonă, la edificarea unui climat de pace și securitate în lume.
tare, iar supravegherea respectării acestei înțelegeri să revină Comitetului de securitate sub conducerea directă a Comandamentului garnizoanei din Beirut a armatei libaneze. S-a hotărît. de asemenea. încetarea tuturor- atacurilor verbale reciproce, spre a contribui la cretrea unei atmosfere favorabile dialogului.Premierul libanez a relevat că o nouă reuniune a cabinetului va avea Ioc vineri, cind vor fi discutate liniile generale ale unui nou „acord ; național" menit să ducă la instaurarea păcii și securității în țară, a. cărui elaborare a fost încredințat^ u- nei echipe formate din doi miniștri.

BAGDAD 2 (Agerpres). — Agenția I.N.A. relatează că forțele irakiene au zădărnicit un nou atac iranian in sectorul Corpului V al armatei, din nord-estul Irakului. Se precizează că forțele iraniene nu au reușit să ocupe nici o palmă de teren irakian in zonă. Pe de altă parte, agenția informează că forțele iraniene au atacat marți dimineața o platformă petrolieră irakiană scoasă din uz. situată la 30 de kilometri de coastele Irakului, in sudul țării.

rile în curs de dezvoltare. Cu alte cuvinte, „performanța" țărilor capitaliste dezvoltate in domeniul preturilor se datorește nu atît eforturilor proprii, cit profiturilor obținute prin spolierea țărilor subdezvoltate.Cit de ridicat este costul suportat de țările lumii a treia se poate lesne deduce și din următoarea apreciere a U.N.C.T.A.D. : numai intr-un singur an, 1985, țările în curs de dezvoltare au pierdut, din pricina deteriorării raportului de schimb (a ieftinirii produselor exportate și scumpirii celor importate), reducerii ritmului de creștere a volumului exporturilor și diminuării, in consecință, a veniturilor in devize, circa 50 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă mai bine de 2 Ia sută din producția lor totală și de peste două ori valoarea ajutorului oficial pentru dezvoltare ! Este vorba de cîștiguri consistente pentru țările bogate și de pierderi dramatice pentru cele sărace, fapt care scoate în evidență caracterul profund neocolonialist al politicii promovate în ultimii ani de țările capitaliste dezvoltate. Avind în vedere tocmai asemenea realități, un înalt funcționar al U.N.C.T.A.D aprecia recent că prețul politic al luptei contra inflației este mult mai important decit beneficiile economice pe care le-ar putea aduce.Concluziile raportului U.N.C.T.A.D confirmă astfel pe deplin justețea aprecierilor României socialiste, ale președintelui Nicolae Ceaușescu potrivit cărora sistemul financiar- bancar, politica dobinzilor înalte practicate de țările capitaliste dezvoltate poartă principala răspundere pentru situația creată in țările in curs de dezvoltare. In fapt, capitalul financiar s-a transformat în principalul factor de asuprire și exploatare neocolonialistă.De aceea, România consideră că este necesar să se pună capăt acestei stări de lucruri, să se acționeze, inclusiv la actuala sesiune a Consiliului pentru comerț și dezvoltare al U.N.C.T.A.D., în direcția realizării unor înțelegeri care, transpuse în practică, să contribuie la lichidarea subdezvoltării, a decalajelor dintre state și edificarea unei noi ordini

Intilnire a adjuncților 
miniștrilor de externe 

din unele țări socialiste VVARȘOVIA 2 (Agerpres). — La 2 septembrie a.c. a avut loc la Varșovia o intilnire a adjuncților miniștrilor afacerilor externe din unele țări socialiste.Cu acest prilej, s-a efectuat un schimb de păreri în legătură cu viitoarea reuniune general-europeană pentru securitate și cooperare pe continent, care va începe la Viena, în toamna acestui an.Din partea țării noastre a participat Traian Pop, adjunct al ministrului afacerilor externe.
Tîrgul internațional 

de la Teheran
Deosebit interes 

pentru exponatele românești
TEHERAN 2 (Agerpres). — Pavi

lionul Republicii Socialiste România 
la Tîrgul international de la Tehe
ran a fost vizitat de ministrul ira
nian al industriei grele, Behzad Na- 
bavi, care a apreciat produsele româ
nești expuse. Au atras atenția îndeo
sebi gama de motoare electrice, ma- 
șinile-unelte (in special freza FUS-32, 
expusă pentru prima , oară la acest 
tirg), aparatura de laborator, tipurile 
de locomotive, vagoane și vapoare.

Publicul și cercurile iraniene de 
afaceri manifestă un larg interes 
pentru produsele prezentate.
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CONFERINȚA. La Cairo au în
ceput lucrările primei conferințe I 
internaționale a femeilor arabe. | 
Sînt prezentate delegate din Alge
ria, Arabia Saudită, Bahrein, Irak,. 
Kuweit, Maroc. Sudan și din țara- I 
gazdă. Pe agenda lucrărilor figu- I 
rează probleme privind locul și ro
lul femeilor in viata economică, so- I 
cială și culturală a țărilor lor.CONGRES. în cuvintarea rostită. Ia lucrările Congresului Sindicate- | lor Britanice (T.U.C.), de la Brigh- |I ton, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Neil Kinnock, a [

I lansat un apel la sprijinirea programului de „redresare" națională I elaborat de partidul său. El a ară-
Itat că obiectivul principal al acestui program este asigurarea unui loc de muncă pentru toți.■ O NOUA SERIE DE MANE- . VRE MILITARE ALE N.A.T.O. j1 vor avea loc in sudul Europei in
I perioada 18 septembrie — 13 oc-i tombrie, s-a anunțat oficial la se- I diul din Bruxelles al Alianței • Atlantice. Este vorba de manevre-
Ile denumite codificat „Display de- I termination ’86". la care vor parti- I cipa unități ale marinei și forțelor
I aeriene ale S.U.A.. Italiei, Turciei I și Franței, informează agenția I U.P.I. 'CATASTROFA NAVALA. C.omi-i tetul Central al P.C.U.S.. Prezidiul I I Sovietului Suprem și Consiliul de I Miniștri ale U.R.S.S. au anunțat Ică, în noaptea, de 31 august, nava I sovietică de pasageri „Amiral Na-| himov" a fost avariată, in urma I ciocnirii cu un cargou, și s-a seu- i fundat în apropiere de Novoros- | siisk (port la Marea Neagră) — transmite agenția T.A.S.S. Au fost t I luate ihăsuri pentru salvarea pasa- j gerilor. Celor care au avut de su- ' ferit, li se acordă ajutorul nece- . Isar. Există victime. A fost con- I stituită o comisie guvernamentală | pentru cercetarea cauzelor acci- i, precizează agenția ci- 
economice mondiale, menită să asi* gure progresul tuturor popoarelor.în concepția României, așa cum se arată Și în Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu adresat celei de-a VIII-a Conferințe la nivel inalt a țărilor nealiniate de la Harare, asemenea înțelegeri trebuie să aibă in vedere, in primul rînd, soluționarea globală a problemelor subdezvoltării — inclusiv a datoriilor externe, care împovărează tot mai greu țările in curs de dezvoltare. Țara noastră consideră necesară adoptarea unui ansamblu de măsuri care să prevadă anularea datoriei externe a țărilor cu un nivel național de pînă la 500—600 de dolari pe locuitor, reducerea cu pină la 50 la sută a datoriei celorlalte țări in curs de dezvoltare, reeșalonarea pe 10—15 ani a rambursării restului datoriei cu o do- bîndă redusă sau fără dobindă, stabilirea unui plafon pentru plățile a- nuale in contul datoriei externe care să nu depășească 10 la sută din încasările obținute din exporturile țărilor în curs de dezvoltare. România se pronunță, de asemenea, pentru stabilirea unei limite maxime, de 3—4 la sută, a dobinzilor pentru creditele vechi, precum și pentru acordarea, în continuare, de credite pentru țările in curs de dezvoltare, cu o dobîndă de cel mult 5 la sută. Viața impune eliminarea practicilor protecționiste din comerțul mondial, pentru facilitarea exporturilor țărilor în curs de dezvoltare pe piețele statelor dezvoltate și asigurarea accesului larg al acestor țări la cuceririle științei și tehnicii.în același timp, țara noastră apreciază că ar avea o mare însemnătate organizarea unei conferințe internaționalei în cadrul O.N.U., cu participarea statelor în curs de dezvoltare și a țărilor dezvoltate, în vederea soluționării globale a problemelor subdezvoltării și instaurării noii ordini economice mondiale, a realizării unor relații de colaborare, bazate pe deplină egalitate și echitate.De asemenea, România se pronunță pentru organizarea unei conferințe la nivel înalt a țărilor in curs de dezvoltare, care să dezbată și să. promoveze noi căi și mijloace de întărire a colaborării lor și, totodată, să stabilească o strategie comună in negocierile cu țările dezvoltate.Firește, cu cît vor fi soluționate mai repede aceste probleme, cu atît se vor crea condițiile necesare depășirii crizei economice mondiale, dezvoltării echilibrate a fiecărei economii naționale, ridicării generale a nivelului de trai al popoarelor.

Gh. CERCELESCU
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