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în întreaga economie, de a producător a consumator

Maximă răspundere pentru asigurarea 
și economisirea severă a energiei electrice!

Ne mai despart puține zile de sfîrșitul acestui 
an și începutul celui de-al doilea din actualul 
cincinal. In întreaga țară se desfășoară o vie 
și susținută activitate pentru pregătirea temei
nică a producției anului viitor. Desigur, în acest 
efort pe care oamenii muncii îl depun con
știent, cu convingerea că pe această cale con
tribuie la progresul susținut al patriei, la creș
terea propriei lor bunăstări, o importanță de
osebită o are asigurarea ritmică a energiei 
necesare, precum și economisirea severă a tu
turor resurselor energetice.

Trebuie subliniat faptul că răspunderea pen- 
tru asigurarea energiei necesare bunei desfășu
rări a producției revine atît unităților producă
toare, cit și celor consumatoare. Tocmai pentru

a întări răspunderea acestor factori, conducerea 
partidului a stabilit o serie de programe pri
vind : asigurarea ți folosirea rațională □ ener
giei electrice, termice, a gazelor naturale, precum 
ți regimul de lucru al unităților economice ți 
sociale in perioada de iarnă ; realizarea pro
ducției de energie electrică prevăzută pentru 
fiecare termocentrală ; asigurarea alimentării 
cu energie electrică a consumatorilor industriali) 
economisirea severă a energiei ți combusti
bilului.

Acum, cînd om intrat în sezonul rece, de
osebit de important este să se acționeze cu tootă 
fermitatea pentru ca prevederile stabilite de 
conducerea partidului să fie realizate exemplar, 
pentru ca în timpul iernii, cînd condițiile de ex

ploatare a termocentralelor pe cărbune ți hidro
carburi sint mai dificile, producția de energie 
necesară sectoarelor economice și satisfacerii 
cerințelor populației să fie asigurată ritmic, 
pentru ca pretutindeni, fiecare kilowatt-oră de 
energie să fie gospodărit cu maximă grijă. Se 
desprinde claf concluzio că, in prezent, acțiu
nea privind asigurarea resurselor energetice, 
cît și gospodărirea riguroasă a acestora con
stituie o problemă de interes general, devenind 
o preocupare o noastră, o tuturor. Cu alte cu
vinte, de la producător la consumator trebuie 
să se dovedească o maximă răspundere pentru 
realizarea producției de energie electrică pre
văzute ți gospodărireo el riguroasă.

Concret, care sint acțiunile ce trebuie în
treprinse î

Termocentralele să funcționeze

la capacitatea prevăzută

• Prin buna exploatare și întreținere a grupurilor 
energetice, toate centralele să asigure cantitățile de 
energie planificate.

• în toate unitățile sistemului energetic național 
— ordine exemplară, disciplină fermă.
• • Minerii du datoria să asigure termocentralelor
cît mai mult cărbune și de bună calitate.

La locul de muncă și acasă, fiecare

kilowatt-oră gospodărit riguros

• în fiecare județ, în fiecare localitate, în fiecare 
întreprindere să se asigure încadrarea stricta în cotele 
de energie electrica stabilite.

• Maximă preocupare în recuperarea resurselor 
energetice refolosibile.

• Consumurile de energie electrică în gospodă
riile populației — reduse la strictul necesar!

Exploatarea la capacitatea maxi
mă a agregatelor din centralele elec
trice constituie o condiție de bază 
pentru funcționarea corespunzătoa
re a sistemului energetic național. 
Colectivele de oameni ai muncii de

la fiecare centrală trebuie să se 
preocupe stăruitor pentru a realiza 
puterea prevăzută și a livra zilnic 
cantitățile de energie electrică pla
nificate. Această cerință este impusă 
și de faptul că, în momentul de

fată, economia națională trebuie să 
facă fată unor greutăți în ce pri
vește alimentarea cu energie elec
trică a consumatorilor industriali și 
a populației. Sub influența secetei 
prelungite și a precipitațiilor scăzu
te. nivelul apei din lacurile de acu
mulare și debitele riurilor a scă
zut. reducîndu-se producția de ener
gie a centralelor hidroelectrice ; la 
acestea se adaugă nefuncționarea 
unor centrale termoelectrice pe bază 
de cărbune la capacitatea prevăzu
tă. ca și menținerea unor consumuri 
ridicate de energie, lată de ce ener- 
geticienii sint chemați șă-și intensi
fice eforturile, să acționeze cu dărui
re patriotică, cu responsabilitate 
muncitorească pentru buna întreți
nere și exploatare a agregatelor, 
pentru punerea în valoare a tuturor 
resurselor tehnice, organizatorice și 
profesionale în vederea realizării 
exemplare a sarcinilor care le revin.

Pretutindeni, in toate centralele 
electrice, trebuie să se întroneze o 
ordine exemplară și o disciplină fer
mă. așa cum de altfel o impun ce
rințele activității din acest sector 
vital al economiei naționale. între
gul personal muncitor din unitățile 
energetice, indiferent de funcția pe 
care o deține, este obligat să-și' în
deplinească cu simț de înaltă răs
pundere îndatoririle de serviciu, să 
urmărească și să aplice cu fermita
te normele și instrucțiunile referi
toare la exploatarea și întreținerea ’ 
instalațiilor, să respecte orele de 
program stabilite, dispozițiile privi
toare ia predarea-primirea organi
zată a schimbului, să manifeste in
transigență față de orice abatere 
de la regulile stabilite. Totodată, pe 
toată durata zilei, adică 24 de ore 
din 24. trebuie să fie asigurată asis
tentă tehnică de specialitate, tocmai 
pentru a se preintimpina orice dere
glare în exploatarea Ia capacitatea 
prevăzută a echipamentelor energe
tice. iar predarea de la un schimb la 
altul să se facă cu exigentă, la fata

( PROGRAMUL PRIVIND AUTOCONDUCEREA

ȘI AUTOAPROVIZIONAREA

Dezvoltarea producției bunurilor de consuni
în interesul creșterii nivelului de trai,A

a calității vieții oamenilor muncii»
că numai pe măsura dezvoltării 
producției materiale, se pot rea-

Este necesar să subliniem 
forțelor de producție, a creșterii 
liza și programele de creștere a bunăstării materiale și spirituale 
a poporului.

NICOLAE CEAUȘESCU

exigentă ai prczen- 
Care sint reușitele, 
trebuie făcut pen- 
deschide peste tot 

afirmării ? Sint

Asadar. inițiativa aminti
tă a fost generată de ra
țiuni exacte. Investigația a 
fost încredințată sociologu
lui Lucian Barbieri. El a 
primit un snriiin calificat 
din partea multor compar
timente. inclusiv a oficiu
lui de calcul. Avîndu-se în 
vedere buna colaborare cu 
întreprinderea de mecani
că fină Sinaia si cu cea de 
echipament hidraulic din 
Galati, investigația sociolo-

ră largă a progresului teh
nic si motivația personală 
a acestei opțiuni. Un pro
cent covîrsitor din rîndul 
celor investigat! au arătat 
că ii preocupă performan
tele tehnice ale întreprin
derii. Foarte frecvent s-au 
formulat motivații de felul 
următor : ..progresul tehnic 
în întreprindere duce la 
rezultate economice mai 
bune, deci oferă si fiecă
ruia un sentiment de satis-

locului, pe baza normelor prevăzute, 
sub semnătură.

Din puterea medie zilnică a siste
mului energetic național o importan
tă parte trebuie asigurată de către 
termocentralele pe bază de cărbune. 
Or. se constată că acestea realizează 
o putere medie cu mult sub nivelul 
planificat. Nu vom insista asupra 
motivelor care determină această si
tuație necorespunzătoare. însă tre
buie să menționăm că in această pe
rioadă puterea realizată in termocen
tralele pe cărbune trebuie să crească 
cu 800—1 000 MW. Cu deosebire, este 
necesar să se acționeze in vederea 
creșterii disponibilității agregatelor 
energetice de Ia centralele Turceni 
și Rovinari, unde se află importante 
capacități de producție. Aici sînt și 
cele mai multe probleme, fapt ce 
impune ca ministerul de resort, or
ganele județene de partid, toți fac
torii de răspundere împreună cu 
colectivele acestor unități să aplice 
cu hotărire măsurile tehnico-organi- 
zatorice necesare pentru sporirea 
neîntirziată a producției de energie 
electrică. Totodată. în termocentra
lele cu rezultate apreciabile — Min
tia. Ișalnița și Oradea — există posi
bilitatea și obligația ridicării nive
lului puterii disponibile.

Desigur că realizarea în bund 
condiții a producției de energie elec
trică in termocentralele pe cărbuns 
este strîns legată de asigurarea rit
mică și de calitate a cărbunelui. 
Eforturile minerilor de a extrage zi 
și noapte cît mai mult cărbune tre
buie să se împletească, permanent 
cu răspunderea de a expedia termo
centralelor numai cărbune de bună 
calitate. Sub nici un motiv nu se 
poate admite livrarea de cărbuni cu 
corpuri străine, precum și cu canti
tăți de steril peste prevederile din 
standardele in 
întreprinderilor 
ia măsuri 
controlului 
gice. De 
•unităților ___ „____ _ ____________
exigentă în receptionarea combusti
bililor. astfel ca Ia termocentrale să 
nu fie expediată nici o tonă de căr
bune sub normele de calitate prevă
zute.

Acum. în această perioadă, deose
bit de important este ca în toate 
unitățile din sectorul energetic, mi
nier. transporturi să se acționeze cu 
toată fermitatea și răspunderea pen
tru aplicarea măsurilor stabilite de 
conducerea partidului în scopul 
realizării producției de energie elec
trică la nivelul stabilit.

Concomitent cu eforturile de spo
rire a producției de energie electrică 
m desprinde ca o cerință de maximă

Ion LAZAR

A intrat în practica vieții noas
tre politice ca, la fiecare sfîrșit de 
an. o dată’ cu definitivarea și 
aprobarea documentelor economice 
și legislative de bază ale dezvol
tării pentru anul următor — pla
nul național unic, planul de dez
voltare a agriculturii, bugetul de 
stat — forurile cele mai repre
zentative ale conducerii democra
tice ale societății să dezbată și 
programul privind autoconducerea 
și autoaprovizionarea, pentru asi
gurarea bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroalimen- 
tare și bunuri industriale de con
sum — expresie concludentă a 
preocupării statornice a partidului 
și statului pentru satisfacerea ce
rințelor de trai ale oamenilor mun
cii, pentru ridicarea continuă a 
standardului de viață al poporului.

Programul adoptat în acest sfir- 
șit de an pentru perioada 1 oc
tombrie 1986 — 30 septembrie 1987 
materializează, prin întregul său 
conținut, hotărîrile Congresului al 
XIII-lea al partidului in 
producției și desfacerii 
de consum, demonstrind 
viitor, ca și pină acum, 
bunăstării materiale și spirituale a 
oamenilor reprezintă țelul suprem 
al politicii partidului, esența so
cietății socialiste multilateral dez
voltate care se înfăptuiește în 
România.

Elaborat pe baza Indicațiilor și 
orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, programul con
cretizează concepția originală a 
secretarului general al partidului 
de împletire a intereselor oameni
lor în tripla lor calitate de proprie
tari, producători și beneficiari, prin 
legarea mai strînsă a nivelului de 
trai de rezultatele muncii, prin 
fundamentarea prevederilor din 
sfera consumului în strînsă corela
ție cu balanțele de producție, cu 
posibilitățile reale ale economiei. 
De altfel. în strategia politică a 
partidului nostru, creșterea nivelu
lui de trai se sprijină tocmai pe 
dezvoltarea continuă și armonioasă 
a forțelor de producție, pe concor
danta obiectivă și necesară dintre 
creșterea economică și bunăstarea 
populației, dintre producție și con
suni, dintre interesele imediate șt 
cele de perspectivă.

Adoptarea noului, program por
nește de îa Importanta baZă crea
tă în acești ani în societatea noas
tră, aplicarea în viață a principi
ilor autoaprovizionării teritoriale 
devenind posibilă în contextul dez
voltării economiei naționale, al 
progresului tuturor județelor tării 
și creșterii forțelor de producție, 
concomitent cu lărgirea și adînci-

domeniul 
bunurilor 
că și pe 
creșterea

rea democrației socialiste, a pro
movării noilor principii ale auto- 
conducerii. în fapt, autoaprovizio- 
narea s-a dovedit o pîrghie efi
cientă a mecanismului economic, 
de natură să stimuleze dezvoltarea, 
progresul. Tocmai de 
gramele teritoriale de 
zionare — componente 
mului național — sînt în primul 
rind programe de producție, de va
lorificare superioară a resurselor 
existente pe plan local, de creș
tere a responsabilității locale în 
aprovizionare.

Experiența a 
unde principiile 
au fost înțelese 
acolo unde ș-a 
tivă și interes, rezultatele pozitive 
n-au întirziat să apară. Localități 
și județe care înainte așteptau 
aproape totul „de la centru" ori 
de la alți furnizori au ajuns în 
situația să-și asigure integral ne
voile locale de consum, contri- 
bind totodată la realizarea fondu
lui central de stat. S-a dovedit 
astfel că autoaprovizionarea con
duce la găsirea unor soluții gospo
dărești de sporire mai puternică a 
producției, de creștere pe această 
cale a ofertei locale de mărfuri de 
consum.

Bunele rezultate dobîndite tn 
acest an în dezvoltarea industriei 
ca și a agriculturii, unde s-a ob
ținut cea mai mare recoltă de 
cereale din istoria țării, au permis 
stabilirea unor importante obiective 
în domeniul aprovizionării, obiecti
ve in concordanță cu nevoile reale, 
științific determinate, ale popu
lației, de natură să asigure satis
facerea intr-un echilibru firesc a 
tuturor categoriilor de cerințe ale 
vieții. Astfel, fără să reluăm în 
amănunt prevederile programului, 
se cuvine subliniat că nivelurile 
de aprovizionare prezintă creșteri 
importante față de realizările an
terioare atît la produsele alimen
tare — carne și produse din carne, 
pește și produse 
și produse lactate, 
gume și fructe — 
sele industriale : 
țăminte, tricotaje, 
cole de uz casnic 
bunuri de folosință îndelungată. 
Mai mari față, de anul trecut sint 
și stocurile pregătite in silozurile 
de iarnă : la cartofi — 20 000 tona 
în plus, ceapă — 5 000 tone, rădă- 
cinoase — 3 000 tone, fasole — 6 000 
tone, mere — 5 000 tone, struguri 
— 2 000 tone.

Programul prevede totodată a- 
provizionarea populației cu o gamă 
sortimentală îmbunătățită de măr
furi industriale, cu caracteristici

aceea, pro- 
autoaprovi- 
ale progra-

dovedit că acolo 
autoaprovizionării 
și aplicate corect, 
manifestat iniția-

din pește, lapte 
ouă, cartofi, le- 
cit și la produ- 
textile, încăl- 
confectii,' arti- 
și gospodăresc,

la-

la 
a-

vigoare.' Conducerile 
miniere trebuie să 

ferme pentru Întărirea 
pe toate fazele tehnolo- 
asemenea, împuternicitii 
energetice să dovedească

(Continuare in pag. a V-a)
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tehnico-funcționale superioare, care 
să permită ridicarea nivelului de 
confort și ușurarea muncii in gos
podărie, creșterea fiabilității bunu
rilor. Firește, nivelurilor de creș
tere cantitativă li se adaugă, ca o 
cerință de însemnătate esențială, 
realizarea de produse la un inalt 
nivel calitativ. Este necesar să se 
înțeleagă că preocuparea numai 
pentru indicatorii cantitativi și ne
glijarea criteriilor de calitate re
prezintă practici ce au devenit 
inadmisibile in noul cincinal, 
profund contrare imperativelor 
eficienței economice ; a produce 
mărfuri industriale de consum ne
satisfăcătoare calitativ înseamnă 
a satisface mai bine cerințele 
aprovizionare, ci, dimpotrivă, 
ignora și încălca aceste cerințe 
în plus, a provoca acumularea
stocuri de mărfuri greu vandabile, 
a face risipă de materii prime, de 
forță de muncă, de energie, de fon
duri.

De altfel, se poate spune că, în 
general, transpunerea în viată a 
programului impune un grad spo
rit de responsabilitate, angajarea 
fermă a tuturor factorilor im
plicați, a ministerelor, centralelor 
și intreprinderilor, pentru realiza
rea integrală și în mod ritmic a 
producțiilor stabilite, evitîndu-se 
„golurile" artificiale, asigurîndu-se 
fluența mărfurilor către unitățile 
comerciale, soluționarea operativă 
a tuturor problemelor ce apar pe 
parcurs, de la transport șl pină la 
desfacere.

în mod deosebit, consiliile popu
lare. ca titulare de plan in profil 
teritorial, au obligația să acționeze 
pentru dezvoltarea producției agri
cole în unitățile de stat și coope
ratiste și, deopotrivă, in gospodă
riile populației. Rezultatele de 
pină acum pe această linie — de
parte de a se ridica la nivelul po
sibilităților — pun în evidentă im
portante disponibilități existente 
pe plan local, faptul că în cadrul 
aceluiași județ apar încă dispro
porții între localități în modul de 
folosire a bazei materiale. Tocmai 
de aceea, consiliile populare sint 
datoare, așa cum se prevede în 
program, să elaboreze măsuri cu 
termene și responsabilități precise 
pentru creșterea producției ani
maliere și vegetale, pentru folosirea 
integrală și eficientă a terenurilor 
arabile șl a finețelor, a suprafe
țelor de pomi și vii, contribuind 
astfel la realizarea în totalitate și

Mihai IONESCU
(Continuare în pag. a Ii-a)

La întreprinderea metalurgică din lași, un nou lot de țevi destinate sectoarelor prioritare ale economiei este pregătit 
pentru expediție Foto : E. Dicliiseanu

Progresul tehnic...
„Locomotiva miraculoa

să" care accelerează dez
voltarea economică in orica 
domeniu al creației mate
riale. Direcție de acțiune 
deosebit de importantă in 
actualul cincinal, asupra 
căreia a stăruit din nou. cu 
patos revoluționar. to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. Cum este folosită 
această pirghie. la parame
trii de 
tului ? 
ce mai 
tru a 
porțile
doar citeva din consideren
tele care au determinat, la 
întreprinderea mecanică 
din Plopeni. județul Pra
hova. inițierea, sub condu
cerea comitetului de partid, 
a unei cercetări sociologice 
pe tema : „Introducerea pe 
scară largă a progresului 
tehnic — obiectiv prioritar 
al actualului cincinal".

Reținem, in această ordi
ne de idei, argumentele to
varășului Vasile Iordache, 
secretarul comitetului de 
partid al puternicei uzine :

— Unitatea noastră tră
iește si ea. împreună cu în
treaga industrie româneas
că. un fierbinte moment al 
modernizării producției. E- 
chipamentele hidraulice, cu 
care am ieșit la export si 
pe piețe unde confruntarea 
este deosebit de aspră, pre
supun un plus de inteli
gentă si de înzestrare teh
nică. Face parte din a- 
ceastă realitate obiectivul 
stabilit prin documentele 
programatice ale partidu
lui. prin orientările secre
tarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. orien
tări exprimate cu claritate 
si in cuvirttările rostite la 
forumurile democrației 
muncitorești revoluționare, 
la plenara partidului din 
luna decembrie. Economia 
românească trebuie ca Dină 
la sfirsitul acestui cincinal 
să dubleze productivitatea 
muncii. Or. în toate aceste 
direcții, accelerarea progre
sului tehnic rămine unul 
din mijloacele de bază care 

^poate garanta reușita.

Gîndirea vie, dinamică 
în ecuația progresului

tehnic
Ce relevă un studiu sociologic realizat 
la întreprinderea mecanică din Plopeni

gică s-a extins si la cele 
două întreprinderi. Eșan
tionul de cercetare a fost 
destul de numeros — 1 550 
subiecți. El a cuprins mun
citori. șefi de echipă, maiș
tri. tehnicieni, ingineri de 
diverse categorii de vîrste. 
Volumul imens de date ob
ținut a fost ordonat de că
tre... calculator, datele de 
sinteză dobindite căpătind 
apoi interpretarea necesară. -

Nu va fi posibil. în cele 
ce urmează, să ne oprim pe 
îndelete asupra tuturor 
răspunsurilor primite si 
care au condus la argu
mente de orientare practi
că valoroasă. Vom selecta 
deci citeva dintre acelea 
care au si început să-si 
afle răspunsul în mecanis
mul complex, de organiza
re si creație al uzinei din 
Plopeni.

Una dintre primele între
bări formulate încerca să 
testeze gradul de interes 
pentru introducerea pe sca-

factie" ; „am un sentiment 
de bucurie că particip si eu 
la aceste rezultate" ; „orice 
treaptă cucerită pe linia 
progresului tehnic înseam
nă si posibilitatea realiză
rii unei retribuții mai 
mari" ; „sint interesat in 
bunul mers al producției 
de performantă deoarece 
aici m-am format ca om si 
meseriaș".

La o altă întrebare : „Ce 
direcții de acțiune propu
neți pentru ca întreprin
derea să-si onoreze exem
plar obiectivele asumate in 
această ordine de idei si in 
acest cincinal ?“, mai bine 
de 70 la sută din cei inves- 
tigati au numit probleme 
ca mai buna organizare a 
producției si a muncii, pro
movarea noilor tehnologii, 
reproiectarea unor produse 
pentru a le spori perfor
mantele etc. Cum se poate 
desprinde din sinteza aces
tor opinii. în imensa majo
ritate a locurilor de muncă

,s«

s-a ajuns la înțelegerea 
faptului că realizarea unei 
producții de vîrf. moderni
zarea rămin doar dezidera
te fără efortul de promo
vare a inteligentei tehnice, 
a automatizării, robotizării, 
electronizării etc. Sint ade
văruri numite direct, 
obiect.

Ce impact au avut ele 
factorii de decizie ? La
ceste întrebări, secretarul 
comitetului de partid, pre
ședintele consiliului oame
nilor muncii nera răspuns:

— Noi am pornit si por
nim mereu de la îndemnul 
secretarului general al 
partidului de a dovedi prin 
fapte că sîntem în stare să 
realizăm ceea ce ne pro
punem. Concluziile testului 
sociologic ne-au arătat că 
în privința organizării mai 
bune a producției si a 
muncii mai avem incă 
multe de făcut. Așa se face 
că am accelerat lucrările 
de modernizare a turnăto
riei. Aici s-a calculat că, 
prin finalizarea măsurilor v 
de progres tehnic, vom 
spori capacitatea de Piese 
-turnate cu aproape 2 000 • 
tone Pe an. Plus ușurarea 
efortului fizic al munoito- 

. rilor. plus o 
stantială a 
muncii.

Am trecut 
zarea fluxurilor la secțiile 

-hidraulice asupra cărora 
multi din cei testați au 
formulat critici întemeiate. 
Aici m-as opri la un sin
gur exemplu : în secția 6 
reorganizarea a si fost în
cheiată. S-au fealizat. prin 
autodoiare. un centru de 
prelucrare, bancuri de pro
bă noi. Principalul efect : 
ne încadrăm in sarcina de 
sporire a productivității 
muncii, se realizează o ve
rificare de calitate pe stan
durile da probă, 
nu sînt singurele 
sugerate de 
reieșite din 
sociologică.

creștere sub- 
productivitătii

la reorgani-

Evident, 
acțiuni 

concluziile 
investigația 

Preocuparea
Iile TANĂSACHE 
Ion MARINESCU

(Continuare în pag. aV-a)^

Sistemul democrației socialiste — cadru fertil de afirmare a spiritului civic
Un adevăr fundamental se afirmă 

cu putere în România socialistă, în
deosebi in ultimii douăzeci și ceva de 
ani : impetuoasa dezvoltare a tu
turor zonelor tării, omniprezenta în
noirilor socialiste. Platforme indus
triale s-au ridicat în locuri ce 
păreau sortite uitării, însoțite de car
tiere, 
blocuri semețe. înlocuind foste co
cioabe. Civilizația, prin numeroasele 
ei atribute, a devenit o caracteristi
că tot mai pregnantă a tuturor așe
zărilor și localităților.

Dar imaginea acestei dezvoltări 
ar fi incompletă fără acea compo
nentă a ei intrinsecă : sistemul de
mocrației socialiste, cadru în care 
omul. creatorul tuturor bunurilor 
materiale și spirituale. unicul lor 
beneficiar, acționează ca factor de
terminant al tuturor prefacerilor re
voluționare.

Iată schițate, desigur sumar, cîteva 
aspecte ale modului în care sistemul 
democrației socialiste — prin impli
carea directă, nemijlocită a cetățea
nului — își exercită rolul determi
nant în dezvoltarea unuia din mu
nicipiile tinere ale țării — Bistrița.

Mărturisim, documentarea noastră 
a început cu justificatul reproș al 
tovarășului Simion Lupșan. primarul 
municipiului Bistrița : „De multișor 
n-ați mai trecut pe la noi. Or, in 
acest răstimp s-au schimbat atîtea..."

Intr-adevăr, multe s-au schimbat 
Ia Bistrița într-un răstimp destul 
de scurt : cartierul „Ștefan cei 
Mare", parcă ieri încă în „gura 
excavatoarelor", are acum 1400 
apartamente : magazinul ultramo
dern „Măgura" și complexul cine
matografic cu trei săli de spectacole 
erau încă în schele, termoficarea 
abia ieșea din planșele proiectanți- 
Ior, iar acum e o realitate cotidia
nă în peste 17 000 locuințe... „Pe 
scurt — conchide Interlocutorul — 
transformările confirmă că bistrite- 
nii înfăptuiesc aievea acea minuna-

ba chiar orașe întregi de

de .secretarul 
tovarășul

tă urare făcută 
general al partidului, 
Nicolae Ceaușescu, de a crește pre
cum Făt-Frumos".

în fiecare împlinire — oamenii. 
Răspundem cu plăcere invitației de 
a participa la o întrunire lunară 
„obișnuită, de lucru" a reprezentan
ților organizațiilor obștești compo
nente ale F.D.U.S. cu factorii de răs-

ciațiile de locatari ale noului cartier, 
„Ștefan cel Mare". De ce el anume ? 
Pentru că, deși asociația este „tînă- 
ră“ (n-are nici doi ani), are o ex
periență „veche". Veche, de cînd 
blocurile încă se ridicau, de cînd 
viitorii locatari, muncitori în plat
forma industrială, se întîlneau la 
muncă patriotică, dînd o mînă de • 
ajutor constructorilor ; pentru că tot

Faptele cetățenilor 
conturează chipul

localității
ÎNSEMNĂRI din municipiul bistrija

pundere al municipalității. Ordinea 
de zi — bilanțul înfăptuirii pe luna 
în' curs a hotăririilor adoptate în 
urma propunerilor făcute la aduna
rea cetățenească bianuală și dezba
terea planurilor de acțiuni din... 
primăvară.

Deci, la primul punct : alimen
tarea cu apă potabilă, la robinet, a 
suburbiei Ghinda ; plantarea de ar
buști și amenajarea de spații verzi 
în jurul blocurilor din cartierele nou 
construite ; repararea și moderni
zarea Muzeului județean etc. Vorbi
tori cu referate concise (dar care 
nu se reduc la cifre), prezentate nu 
de edili, ci de reprezentanți ai or
ganizațiile obștești și de masă, 
„responsabile direct". De pildă, la 
punctul ..arbuști ornamentali și spa
tii verzi" — referent este Grigore 
Istrate, președintele uneia din aso-

aicl a apărut o idee, pusă de altfel 
în practică, ce merită a fi dezbătută 
de obște, anume aceea de a planta 
in jurul blocurilor un arbust care 
este și ornamental, și util : cătinul 
cel cu frunze de argint și fructe de... 
aur pentru industria farmaceutică.

Dacă unii cetățeni sînt adepții plan
tării de cătină, alții au altă expe
riență. Georgeta Minoiu, cercetătoare 
la centrul pomicol, reprezentantă a 
comitetului de femei, consideră că 
in noul cartier „Andrei Mureșanu", 
printre blocuri „merg" mai bine 
merii. Pasiune profesională ? Desi
gur. dar nu numai. In același timp, 
spirit civic. „Bistrița fără meri n-ar 
mai fi Bistriță", împreună cu mem
brii O.D.U.S., a plantat acum doi- 
trei ani printre blocuri... meri. Iar 
comisia de femei s-a angajat să-i 
îngrijească, să-i ocrotească. Si

primăvara cînd dau in mireasmă, și 
vara cind fructele crude iși string 
din soare sațul, și toamna cînd ro
șul din mere le face să semene cu 
niște inimi.

Despre „izvorul adus In robinetele 
caselor din Ghinda" vorbește, in 
numele comitetului de cetățeni, La- 
zăr Istrate. „Să ' . "... ’
șanțurilor pentru conductă ? Sau cu 
lucrările pentru 
mulare ? Parcă n-a fost prea greu. 
Decit să mergi de cinci mii de ori pe 
an cu găleata după apă, mai bine 
dai un timp cu cazmaua sau tîrnă- 
copul. Problema-i alta acum : 
multi își uită robinetele deschise, 
risipind apa de care au toți nevoie. 
Adică, tot o problemă de educație 
cetățenească". Și solicită o echipă 
artistică „axată pe problemă", sau 
„dacă cineva ar avea o altă părere, 
n-ar fi rău".

Educarea spiritului civic, atît pen
tru cei vîrstnici, care să folosească 
în mod rational condițiile de civili
zație. de ei înșiși create, cît și pen
tru cei micuți, care zi de zi află cu 
candoare marele rost al vieții — 
munca. Despre care vorbește repre
zentanta O.D.U.S. din cartierul Su
ceava, tînăra Margareta Tabău, gra
vor în sticlă. Lucrează la întreprin
derea de stidărie-menaj, dar, în 
același timp, este instructoarea co
piilor de la grădinița de cartier. îi 
învață șă facă flori în sticlă. Pro
blema este : se poate oare genera
liza această experiență ? Cum să nu, 
cînd la Bistrița există vestitul com
binat de prelucrare a lemnului, care 
fabrică mobilă apreciată atît în 
tară, cît și peste hotare, cînd aici se 
produc pe „platformă" piese de me-

Laurențiu DUTA 
Gheorqhe CRISAN 
corespondentul „Scinteii"

încep cu săpatul

bazinul de acu-

(Continuare în pag. a II-a)
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DIN PRACtlCA MUNCII DE PROPAGANDĂ
Arhivele Statului din tara noastră sint păstrătoare ale ținui imens 

si neprețuit tezaur — sute și sute de mii de mărturii documentare 
privind drumul prin vremi străbătut de poporul nostru, forța sa de crea
ție materială si spirituală. Alături de datoria de a păstra si îmbogăți 
necontenit comorile Fondului Arhivistic Național, arhivele au fost in
vestite. deopotrivă, cu înalte rosturi în valorificarea științifică a aces
tora. in folosirea mărturiilor documentare în ampla activitate de for
mare si dezvoltare a unor adinei si trainice sentimente de atașament fată 
de patria socialistă. Pornind de la o asemenea cerință, am realizat inves
tigația de fată la filialele Arhivelor Statului din municipiul BUCUREȘTI 
si județele HUNEDOARA si VASLUI.

un izvor 
esențial 
cunoaș-

...BUCUREȘTI. Interlocutor — to
varășa Eleonora Mitrescu. șefa filialei 
municipale a Arhivelor Statului: „în 
organizarea si desfășurarea manifes
tărilor cultural-educative, pornim de 
la adevărul că mărturiile de arhivă, 
prin experiența 
umană înmănun- 
chiată. prin lu
minile pe care le 
proiectează asu
pra trecutului, se 
constituie într-un 
factor esențial al 
educației patrio
tice. Tezaurul do
cumentar aflat în 
păstrarea și ad
ministrarea filia
lei noastre repre
zintă 
istoric 
pentru 
terea evoluției orașului, iar diversi
tatea informației permite, totodată, 
desfășurarea unor activități cu pu
ternic conținut educativ. adresate 
publicului larg. Un cadru adecvat 
desfășurării acestor acțiuni îl consti
tuie expoziția permanentă a filialei 
municipiului București — „Bucu
rești. vatră de istorie, martor al pre
zentului" — care oferă pagini ce e- 
vocă marile fapte ale trecutului, 
voința necurmată de libertate socială 
£i națională, demnitatea si vitejia 
dovedite de locuitorii cetătii lui 
Bucur de-a lungul existentei sale. 
Programarea. în incinta expoziției, a 
unor lecții de istorie cu elevi din 
scoli si licee bucurestene. lecții ilus
trate cu argumente grăitoare extrase 
din documentele păstrate in patri
moniul arhivistic al filialei, s-a do
vedit a fi o acțiune de o deosebită 
eficientă, care a facilitat aprofun
darea evenimentului istoric, determi- 
nînd trăiri emoționale adinei.

De o largă audientă s-au bucurat 
expunerile prezentate de arhivistii 
filialei în scoli si licee. în case ale 
pionierilor si șoimilor patriei si in 
cluburi de dezbatere politico-ideolo- 
gică. cu prilejul marilor aniversări 
ale istoriei naționale, expuneri ur
mate de dezbateri si însoțite dese
ori de microexpoziții fotodocumen-

Fapte, inițiative, preocupări
DIN JUDEȚELE ȚĂRII

Pe terenuri aride
livezi roditoare

' Pe baza unul program complex 
privind valorificarea superioară a 
fondului funciar, coordonat nemij
locit de comitetul județean de 
partid. Stațiunea de cercetare și 
producție pomicolă Dolj și-a asu
mat sarcina să preia in cultură 
două tipuri de amplasamente : te
renuri in pantă, cu soluri impro
prii culturilor cerealiere, și terenuri 
nisipoase cu potențial scăzut, care, 
prin existența sistemului de iri
gații Sadova — Corabia, pot oferi 
rezultate pe măsura cerințelor noii 
revoluții agrare. în actualul cinci
nal, patrimoniul pomicol al jude
țului va spori cu incă 2 500 hectare 
pomi și cu 20» hectare arbuști,fruc
tiferi. livezile urmînd a l'i ampla
sate pe terenurile menționate. Tot
odată, vor fi redate agriculturii te
renuri arabile, in echivalență, prin 
defrișarea unor plantații cu poten
țial slab sau imbătrinite.

— în acest context, stațiunea 
noastră își va mări in acest cin
cinal potențialul cu 300 hectare 
plantații noi. situate în panta, su
puse eroziunii solului — ne spune 
dr. ing. “ "
directorul 
producție 
vedere că 
Craiovei.
întinse suprafețe in pantă, impro
prii culturilor cerealiere, am tre
cut cu toată hotărîrea la amena
jarea lor pe baza unui proiect de 
combatere a eroziunii solului. în
tocmit si materializat de către spe
cialiștii întreprinderii de execuție 
și exploatare a lucrărilor de îmbu- 
riătățiri funciare Dolj. Pină acum, 
au fost amenajate 40 de hectare si 

început

Constantin Maghirescu. 
Stațiunii de cercetare si 
pomicolă Dolj. Avind în 
în imediata vecinătate a 
în zona Podari, se află

chiar in aceste * zile am 
plantările.

Am mers împreună pe 
tinăr „șantier pomicol" al

cel mai 
Doljului.

Dezvoltarea producției bunurilor de consum 

-in interesul creșterii nivelului de trai
(Urmare din pag. I)
la timp a cantităților de produse 
destinate aprovizionării populației 
și celorlalte nevoi ale economiei 
naționale.

Sarcini importante revin consi
liilor populare și in privința ge
neralizării experiențelor înaintate. 
Practic, in fiecare județ există un 
număr de , localități cu rezultate 
„de virf". dar, din păcate, și altele, 
nu puține, cu rezultate aflate 
mult sau chiar foarte mult sub 
posibilități. Este sarcina consiliilor 
populare de a face ca pretutin
deni. pe întreg teritoriul propriu, 
să se atingă niveluri ridicate de 
producție, cu efecte pozitive pen
tru programele teritoriale de auto- 
apro vizionare.

Prin întregul său conținut, pro
gramul pune în fața fiecărui ju
deț, a fiecărei localități sarcina 
de a mobiliza întregul potențial 
de producție. de a realiza atra
gerea tuturor surselor de creștere 
a fondului de mărfuri destinate 
bunei aprovizionări a populației. 
Mari rezerve pe această linie exis
tă în privința aportului gospodă- 
riilor-ancxă, care, prin sporirea 
efectivelor zootehnice, a terenuri
lor cultivate, pot și trebuie să par
ticipe intr-o măsură mult mai 

tare sau de prezentarea unor filme 
de scurt metraj, elaborate sub egida 
Direcției Generale a Arhivelor Sta
tului. precum „Comori inestimabi
le". ..Din istorie pentru istorie". „Si
giliile — mărturii ale trecutului".

Mărturiile istoriei - intens valorificate
in activitatea de educație patriotică

Atractive sl urmărite cu Interes, be
neficiind de o participare numeroasă, 
s-au dovedit a fi si concursurile or
ganizate. în rîndul pionierilor si ute- 
ciștilor, pe teme de istorie, precum 
cele cu tema „Cinstire înaintașilor, 
omagiu contemporanilor". „Lupta 
pentru libertate si independentă na
țională — permanentă a istoriei pa
triei". Am fost si sintem preocupați 
să întărim valențele educative ale 
simpozionului anual al filialei — 
„Pagini de istorie bucureșteană" — 
care se bucură de o largă participare 
a elevilor, studenților, cadrelor di
dactice si care are menirea de a 
stimula investigațiile, de a semnala 
noi documente, continînd informații 
susceptibile de a fi utilizate în pro
cesul instructiv-educativ. în ilustra
rea cu succes a lecțiilor de istorie".

...La DEVA, stăm de vorbă cu to
varășul Ion Frătilă. șeful filialei Ar
hivelor Statului Hunedoara. „Mani
festările științifice organizate, acti
vitățile cultural-educative în rîndu- 
rile oamenilor muncii, ale tineretu
lui. desfășurate sub semnul mari
lor evenimente din viata poporului 
nostru, au avut drept scop valorifi
carea deplină a mesajului politic, 
patriotic al documentelor. In acest 
mod. sub îndrumarea organelor lo
cale de partid si în colaborare cu 

in apropierea Craiovei. lingă por
țile de intrare dinspre Calafat si 
Segarcea. Pe . locul unor pilcuri de 
mărăcinișuri și boscheți, al unor 
pășuni degradate si al citorva 
ochiuri de vii hibride in declin, cit 
cuprinzi cu privirea, utilajele tera- 
siere — coordonate de șeful de bri
gada, inginerul Lucian Panduru — 
au „domesticit" pantele, făcindu-le 
numai bune să dea rod bogat in 
plantații pomicole moderne, care 
au și început să apară. întregul 
material săditor .este asigurat de 
Stațiunea de cercetare si producție 
pomicolă, in funcție de zona cli
matică și de cerințele de consum 
ale municipiului Craiova. „Deși se 
lucrează greu, datorită deficitului 
de apă în sol. plantațiile de toam
nă ciștigă cel puțin o lună in ve
getație, așa că efortul nostru va fi 
răsplătit pe măsură. Am început 
cu speciile mai deficitare în județ : 
cireșul și vișinul, vom continua cu 
prunul și mărul, care vor contribui 
la mai buna aprovizionare a popu
lației" — a ținut să adauge direc
torul stațiunii.

Paralel cu plantările propriu- 
zise. continuă lucrările de amena
jare a terenului (in primăvară vor 
mai fi plantate alte 100 hectare), 
inclusiv pentru realizarea unui po
ligon de cercetare și pentru ame
najarea in vederea experimentării, 
a unor sisteme moderne de irigare 
a plantațiilor, prin picurare, asper- 
sie și prin brazde. Apa necesară 
urmează să fie luată din Jiu, 
care se. află in apropiere, prin 
stații de pompare și va fi stocată 
pe platou in bazine, iar de aici, 
gravitațional, se' vor iriga supra
fețele in pantă.

Nicolae BABALAU
corespondentul „Scînteii 

mare' la aprovizionarea unităților 
de alimentație publică și a consu
murilor colective. Trecerea hotă- 
rită la depășirea unor practici 
rutiniere, la promovarea pe scară 
lărgită a formelor moderne de 
servire a populației impune, așa 
cum se prevede în program, dez
voltarea accentuată a producției 
preparatelor culinare. Volumul 
acestei producții urmează să creas
că anul viitor de aproape două 
ori, presupunînd totodată reali
zarea de sortitnente cît mai diver
sificate.

însăși viața Impune, Iar pro
gramul prevede in mod expres, o 
mai largă mobilizare a resurselor 
de producție în cadrul micii in
dustrii locale, prin crearea de noi 
capacități de fabricație, de noi 
ateliere de mică serie. în această 
privință, se poate spune că mica 
industrie locală, cit și producția 
unităților cooperației dispun de 
mari, de foarte mari rezerve și 
posibilități încă slab folosite sau 
nefolosite ; aceasta face ca o mul
titudine de produse industriale de 
larg consum, care s-ar putea rea
liza pe plan local, în deplină con
cordanță cu cerințele autoaprovi- 
zionării, să lipsească de pe piață, 
in loc să asigure o completare a 
marii industrii.

celelalte Institute de profil din ju
deț. filiala noastră contribuie tot 
mal mult la educarea oamenilor 
muncii în spiritul dragostei fată de 
trecutul glorios al poporului nostru, 
cultivă încrederea In viitorul lumi
nos al patriei noastre socialiste.

Un mijloc cu bune rezultate în in
formarea si educarea publicului îl 
reprezintă expozițiile documentare 
organizate în municipiile Deva. Hu
nedoara si Petroșani, orașele Brad. 
Orăștie, Hațeg. Vulcan, Lupeni și in 
alte locuri. Au fost evocate cu ase
menea prilejuri marea răscoală de la 
1784 de sub conducerea lui Horea, 
Cloșca Si Crisan. revoluția de la 
1848. făurirea Partidului Comunist

Transilvaniei cu 
P.S.D.M.R.. lupta 

hunedorene lmpo- 
si războiului, in- 
democrat-revolu- 

tăranilor.

Român, unirea 
România, crearea 
maselor populare 
triva fascismului 
staurarea puterii
tionare a muncitorilor si 
victoria asupra fascismului de la 9 
mai 1945 etc. Simpozioanele organi
zate. nenumăratele comunicări știin
țifice. precum si expunerile susținu
te în fata minerilor din Valea Jiu
lui. a siderurgistilor din Hunedoara 
si Călan. care au avut ca temeiuri 
materialul documentar istoric, au 
fost apreciate de colectivele de oa
meni ai muncii din întreprinderile 
si instituțiile din județul nostru.

Activitățile ce se desfășoară in ca
drul celor două cercuri ale „Tineri
lor arhivisti". organizate în colabo
rare cu Casa pionierilor din Deva și 
cu Școala generală nr. 2 Deva, dau 
posibilitate pionierilor si elevilor să 
ia contact direct cu documentele, ac
tivitățile desfășurate în cadrul aces
tor cercuri transformîndu-se în ade
vărate lecții vii de istorie, mărturii 
ale experienței sociale, ale luptei 
maselor pentru libertate, indepen
dentă si transformări sociale, revo
luționare în tara noastră. Pe lingă 
acest scop. activitățile din aceste 
cercuri facilitează deprinderea întoc
mirii unor lucrări personale ce sint 
prezentate la diferite faze ale Olim
piadei de istorie sau la alte mani
festări cuîtural-stiintifice ale pionie
rilor si elevilor".

...VASLUI. Cum intri în noul local 
al filialei Arhivelor Statului, privirea 
îti este atrasă de o expoziție foto- 
documentară. Prof. Maria Moruzi, 
șefa instituției, precizează : „Cei mai 
multi oameni. cînd vorbesc de o 
asemenea instituție, o văd doar ca 
un depozit unde diferite valori do- 
cumentar-istorice sînt riguros înre
gistrate. clasificate, păstrate. Si uită 
un lucru esențial : anume că aceste 
valori sînt aici nu numai pentru a 
fi adăpostite si ferite de degradare, 
ci mai ales pentru a fi puse în va
loare. utilizate sub diferite forme in 
amplul proces de educație patriotică 
si revoluționară a tuturor oamenilor 
muncii. Urmărim ca documentele pe 
care le păstrăm să fie văzute de un

FAPTELE CETĂȚENILOR CONTUREAZĂ CHIPUL LOCALITĂȚII
(Urmare din pag. I)
canică fină, elemente electroteh
nice...

Istoria renovării Muzeului jude
țean de istorie a fost expusă de re
prezentantul în F.D.U.S. al sindica
telor bistrițene. Csilag Maria. Dar 
au fost zeci de mii de ore de 
muncă patriotică pentru a reîn
noi zidurile. încăperile. Și nu orice 
fel de muncă, ci una calificată, 
întrerupem aci enumerarea exem
plelor, cu o considerare : fiecare 
reprezentant al obștii, împlicin- 
du-se direct în împlinirile și planu
rile de viitor ale localității, a subli
niat implicarea tuturor celorlalte 
organizații, ca o cerință obiectivă a 
reușitei. Și, desigur, a organului pu
terii locale de stat — primăria, ale 
cărei hotărîri au ca temei trainic 
experiența și activitatea cetățenilor.

„Dar viitorul Bistriței ?“ „Pe mă
sura locuitorilor ei !" — a fost răs
punsul implicit al participanților la 
Întrunirea reprezentanților obștii. Și 
a fost dat la punctul doi al ordinii 
de zi : planurile de acțiune din 
primăvară. O întrebare t de ce pla
nuri pentru primăvară, 
intrăm in iarnă ? 
Pentru că e mult de 
tru că planurile sînt 
nețe. Printre care : 
pădurii „Codrișor" Intr-un parc pu
blic. căci cele existente nu mai 
ajung, orașul a crescut de la 18 000 
de oameni în 1968 la aproape 85 000.

cînd abia 
Și răspunsul : 
chibzuit, pen- 
foarte îndrăz- 
transformarea

Realizarea unei aprovizionări 
ritmice, proporționale, face totodată 
necesară creșterea răspunderii or
ganelor centrale și locale de pro
ducție și cu activitate de comerț 
pentru repartizarea judicioasă și 
echitabilă a fondurilor de mărfuri, 
pentru mai buna lor gospodărire, 
în mod deosebit, prin program se 
prevede sarcina întreprinderilor 
comerciale de a acorda o atenție 
sporită întăririi ordinii și discipli
nei în unități, respectării regulilor 
bunei serviri,, a normelor de etică 
și echitate socialistă de către toți 
lucrătorii din aceste sfere de acti
vitate In relațiile cu publicul.

Anul 1987 va trebui să marcheze 
așadar o schimbare radicală, tre
cerea hotărită la o nouă calitate 
și < în activitatea de aprovizionare 
a populației. Pornind de la rezul
tatele de pină acum, de la sarci
nile mobilizatoare cuprinse în 
programul de autoconducere și 
autoaprovizionare. este necesar ca 
fiecare, la locul său de muncă, să 
contribuie, pe măsura posibilități
lor de care dispune, a exigențelor 
noii etape, la progresul multilate
ral al economiei — în interesul 
creșterii nivelului de trai, a calită
ții vieții întregului popor.

număr tot maî mare de oameni de 
diferite virste si categorii socio pro- 
fesionale. Printre cele mai Însemna
te acțiuni si modalități folosite in 
acest scop sint mai intil expozițiile. 
Astfel, la întreprinderea „Mecani
ca" din Vaslui a fost organizată ex
poziția fotodocumentară „65 de ani 
sub flamura glorioasă a partidului", 
cunrinzind mărturii ce ilustrează 
lunta necurmată a partidului pentru 
victoria revoluției si construirea so
cialismului în România. în colabo
rare cu Direcția Generală a Arhive
lor Statului, a fost deschisă la Casa 
de cultură din Birlad expoziția in
titulată ..Mircea
stilnta poporului

voie-

cel Mare în con- 
român". dedicată 
împlinirii a 600 
de ani de la ur
carea pe tron a 
viteazului 
vod, Avind drept 
generic „Lupta 
poporului român 
pentru indepen
dență si unitate 
națională reflec
tată in documen
te". o altă expo
ziție a fost ver
nisată la începu
tul acestei luni, 
cind a avut loc 
și un simpozion 

consacrat împlinirii a 68 de ani de 
la marea Unire de la 1 Decembrie 
1918. Cu acest prilej a fost lansat și 
volumul, apărut in noiembrie a.c., 
„Din tezaurul arhivistic vasluian. 
Catalog de documente" (1399—1877). 
în prezent se definitivează o altă 
bogată expoziție cu tema „Perma
nențe istorice vasluiene".

Tot mai mare extindere capătă 
Inițiativa de a se desfășura ore de 
istorie chiar In expoziția permanen
tă ori In sala de studiu ale filialei. 
Se țin aici ore de istorie pentru 
elevi ai școlilor generale nr. 5. 4. 2, 
9 din municipiul Vaslui. Mai mult, 
prof. Octav Gavril. de la Școala nr. 
5. conduce un cerc de paleografie, 
prin care încearcă să inițieze pe 
copii în descifrarea unor documente 
vechi si să le insufle si astfel dra
gostea pentru trecutul ponorului 
nostru. în același timp sînt organi
zate tot mai multe expuneri si pre
zentări de documente in întreprin
deri. scoli, case ale pionierilor ; în 
acest sens. în colaborare cu comi
tetul județean de cultură si educa
ție socialistă si comitetul județean 
U.T.C.. o contribuție susținută o au 
brigăzile științifice, care în expuneri 
ori dezbateri folosesc si documente 
despre localitatea respectivă. Numai 
in ultima lună, .asemenea acțiuni au 
avut loc in orașul Huși și comunele. 
Puiesti. Zorleni. Fălciu si Tutova".

Investigația noastră a dus în relief 
o seamă de experiențe remarcabile in 
valorificarea mărturiilor arhi.vistice, 
preocupări menite să sporească forța 
de înrîurire a acțiunilor politico-edu
cative prin fructificarea mesajului 
mărturiilor trecutului. Investigația 
de fată a reliefat, totodată, faptul 
că sînt încă posibilități nefructifica
te pentru ca. la fiecare filială a Ar
hivelor Statului, gama modalităților 
formative să se lărgească, să se îm
bogățească cu noi mijloace si căi de 
Influențare a conștiințelor, in măsură 
să pună deplin in valoare capacita
tea documentelor de a întinde punți 
spre trecut, spre înțelegerea- gînduri- 
lor. aspirațiilor, vrerilor si faptelor 
înaintașilor. (Reporterii si corespon
denții „Scinteii").

„E vorba de parc-parc, în care ve
verița să nu fie concurată la ron
țăit de „ronțăitorii" bipezi de se
mințe". De ce s-a mobilizat ia muncă 
în primul rind O.D.U.S. ? Pentru că 
aici e nevoie, în afară de forța de 
muncă, de o bună și veche cunoaș
tere a copacilor, cum au mulți din
tre pensionari. „Una este să-mi 
muți un arbore secular, alta un 
simplu fag !“ ; transformarea riului 
Bistrița intr-un fel de „mic Snagov". 
Adică, cu un lac de acumulare pe 
care să te poți plimba cu barca, un 
parc cu arbori și arbuști. Răspunde
rea și-o asumă consiliul județean al 
sindicatelor și comitetul municipal 
al U.T.C. De ce ? Pentru că princi
pala pondere a lucrărilor sînt cali
ficate. necesită anumite utilaje ce 
nu pot fi scoase la întimplare din 
întreprinderi, spre a nu se stînjeni 
producția în vreun fel ; moderni
zarea locurilor de joacă pentru copii, 
avîndu-se în vedere mai ales fiabi
litatea pieselor de joacă. Sarcină 
asumată de comitetul orășenesc al 
U.T.C., consiliul municipal al sindi
catelor șl O.D.U.S. De ce, e lesne 
de înțeles : tinerii proiectanți pre
gătesc proiectele și, împreună cu 
consiliul sindicatelor, asigură execu
tarea lor din materiale refolosibile, 
iar membrii O.D.U.S., îndeosebi cei 
vîrstnici, multi bunici și bunice, 
supraveghează cu experiență bunul 
mers al acestui domeniu al copilă
riei. Planul conține, desigur, nume
roase alte prevederi, printre care

Daruri frumoase, utile

Produsele reputatelor întreprin
deri „Miraj". „Farmec". „Nivea" 
sint solicitate nu numai în tară, ci 
și peste hotare. După cum ne in
formează inginera Stanca Cismaru, 
de la intreprinderea bucureșteană 
„Miraj", cremele „Gerovital — for
mula 2". „Pellamar — formula 2", 
„Bellatrix", „Acantha". ..Bioton" 
sint din ce în ce mai căutate.

Iată și cîteva parfumuri și ape 
de colonie recomandate de spe
cialiști in domeniu : „Bellatrix- 
lux", „Miraj", „Styl", ..Mary Gil
bert". „Do-re-mi", „Egreta", „Eva“.

Alături de aceste produse, obiec
tele de podoabă sint accesorii care 
aduc un plus de farmec, de elegan
ță. Un șirag de mărgele colorate, 
un colier sau un pandantiv din 
chihlimbar, un inel cu piatra pre

Arhitectură nouă, modernă în cartierul Crîngoși din Capitală Foto : S. Cristian

Cititorii noștri, corespondenții noștri
La tehnică nouă - 
meserii temeinic 

însușite
în repetate rlnduri conducerea 

partidului a subliniat că. în etapa 
actuală de dezvoltare intensivă a 
producției, o atenție deosebită tre
buie acordată pregătirii profesio
nale. perfecționării necontenite a 
calificării oamenilor muncii. Por
nind de la aceste cerințe, consiliul 
oamenilor muncii al Antreprizei da 
montaj Ploiești, din cadrul Trustu
lui de montaj utilaj chimic Bucu
rești (TMUCB), a stabilit un pro
gram concret de pregătire și per
fecționare profesională a tuturor 
lucrătorilor. Urmărindu-se ca la 
toate'brigăzile, la toate eșaloanele 
antreprizei să fie asigurate cadre 
bine pregătite profesional, au fost 
antrenați la înfăptuirea 
programe toți factorii de conduce
re ce răspund de procesul de ca
lificare și policalificare.

Avind în vedere că, in ansamblul 
activității antreprizei, lucrările de 
sudură dețin o pondere importantă 
și că de calitatea acestor operații 
depind calitatea și funcționalitatea 
instalațiilor, o direcție în care s-a 
acționat în mod stăruitor a fost 
perfecționarea calificării persona
lului muncitor care efectuează ase
menea lucrări. Astfel, în acest an 
au fost organizate trei cursuri de 
calificare in meseriile de bază — 
sudori și lăcătuși, în care au fost 
cuprinși peste 100 muncitori. Re
zultate bune s-au obținut și -în 
activitatea de policalificare, unde 
peste 200 de muncitori au urmat 
cursuri pentru însușirea celei de-a 
doua sau a treia meserii.

Activitatea de pregătire și de 
perfecționare a pregătirii profesio
nale a fost concepută astfel îneît 
să se desfășoare, permanent, cu 
continuitate. De remarcat că. la 
stabilirea tematicii, s-a acordat o 
atenție deosebită problemelor de 
modernizare a producției și produ
selor, promovării unor tehnologii 
avansate, 
și

acestor

cu consumuri materiale 
energetice reduse etc.

Elena ALEXA
secretar adjunct
al comitetului de partid 
de la Antrepriza Ploiești 
a T.M.U.C.B.

refolosibi- 
de mii de 
și sute de 
trotuare.

colecționarea materialelor 
le. plantarea altor sute 
flori. întreținerea a zeci 
kilometri de drumuri și

— Și totuși, există lucruri care nu 
ajung chiar pînă la întrunirea luna
ră — consideră primarul. Se reali
zează mai devreme. Care din ele — 
greu de spus, pentru că-s multe.

...O scurtă plimbare prin muni
cipiu ne dezvăluie cîteva din ele. în 
zona gării, un copil cu cravată roșie 
cu tricolor stă „înarmat" cu un săcu
leț de iarbă, un hirleț și o greblă, 
în orele de aglomerație, mulți călă
tori „distrați" trec peste gazon. 
bătătorindu-1. Amendă ? Dar iarba 
nu crește din bani. Atunci, la pro
punerea comitetului municipal al 
U.T.C.. pionierii păzesc, cu rîndul. 
acest bun al tuturor — gazonul. Cel 
care îl calcă este invitat să sape 
locul și să semene iarba la loc.

în noile cartiere, la „poalele 
blocurilor", se află niște construcții 
acoperite cu motive sculpturale spe
cific bistrițene : în despărțituri — 
inscripții : „hîrtie", „sticlă", „metal". 
Este o idee a inginerului Silvestru 
Brădean, care a făcut și proiectul, a 
executat și primele asemenea con
strucții simple. Ideea a fost sugerată 
la una din „Tribunele democrației". 
Iar colectarea materialelor refolosi
bile se desfășoară mult mai bine.

— Dar cite de-astea nu sînt în 
Bistrița, ne asigură primarul. Și 
cite vor mai fi ! Veniți mai des pe 
la noi și vă veți convinge.

ferată. o brățară, un medalion sau 
un lănțișor fin sint neprețuite da
ruri pentru femei, mai cu seamă 
acum. în această „Lună a cadouri
lor".

Dar „Luna cadourilor" nu este 
numai pentru femei, ci și pentru 
bărbați, cărora le sint recoman
date parfumurile și apele de co
lonie „Olimp", „Nordic" „Faun 
2005". casetele „Bucur" și „Bucu
rești" cu ape de colonie si loțiuni 
după ras. pastele de ras „Bob", 
„Cordial". „Șah" și altele.

O vizită prin magazinele comer
țului de stat care găzduiesc aceste 
articole cosmetice și de podoabă 
convinge pe oricine că sint prezen
tate civilizat, că sint de bună ca
litate. (M. Cuibuș).

stat

Cînd tăcerea 
...nu-i de aur

întreprinderea agricolă de ___
Aiud, județul Alba, a achiziționat, 
cu aproape doi ani In urmă, de la 
întreprinderea „Aversa" din Bucu
rești, câteva pompe „Hebe“. De 
atunci și pînă in prezent însă, pom
pele n-au putut fi puse în func
țiune din cauza unor defecțiuni. în 
această situație, conducerea I.A.S. 
Aiud a solicitat întreprinderii pro
ducătoare să trimită un specialist 
pentru a remedia defecțiunile și a 
ajuta la punerea în funcțiune a 
pompelor respective. Dar... toate 
demersurile și intervențiile făcute 
au rămas fără nici un rezultat, 
conducerea întreprinderii „Aversa" 
nu ne-a „onorat" nici măcar cu 
'un răspuns. în acest caz, tăcerea 
nu-i de aur, iar utilajele in care am 
investit bani, pentru a le folosi la 
mai buna lucrare a pămîntului, nu 
ne ' ' 'aduc decît pagube.

Ioan SAS
contabil-șef, I.A.S. Aiud

„Duhul blîndeții” 
și încălcarea 

legalității
în blocurile de locuințe dîn aria 

asociației de locatari „Piața Unirii, 
etapa a II-a“ din municipiul Iași,

Pe scurt, din scrisori
• Materiale recuperate. în acest an, oamenii muncii de la Fabrica 

de dolorhită Zlasti. județul Hunedoara, au recuperat și predat circuitului 
economic 8 tone cărămidă bazică, peste 14 tone cărămidă șamotă. 11 tone 
fier vechi, 1 310 tone ulei uzat, importante cantități de maculatură șl 
alte materiale refolosibile. (Vasile Grigoraș, muncitor. Combinatul side
rurgic Hunedoara) • Sub lacăt. In comuna Cornu, județul Praho
va, a funcționat o secție de țesut covoare a cooperativei de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor din localitate. De luni de zile însă, 
lecția a fost închisă iar spațiul respectiv stă nefolosit. Conducerea coope
rativei nu-i poate găsi o altă întrebuințare ? (Ion Lupescu, comuna Cor
nu, județul Prahova) • Poluare. Sala de așteptare din stația C.F.R. din 
comuna Budești, județul Călărași, a devenit o adevărată afumătoare. 
Călătorii abia se pot vedea prin fumul de țigară. Este chiar așa de greu 
pentru conducerea stației să interzică fumatul In acest spațiu ? (Vasile 
Mihăilescu, corespondent voluntar) • Alei neterminate. Și in municipiul 
nostru, Arad, s-a construit și se construiește mult. Au apărut astfel car
tiere noi, moderne. Vrem insă temmdfini șifțtfd hMjUh'sf. îfi’rfoua zonă 
de locuințe O. Terezia, deși blocurile au fost finalizate in urmă cu trei 
ani. aleile dintre ele au rămas neterminate. Cind vom scăpa de gropile 
și hîrtoapele printre care sintem nevoiți să circulăm ? (loan Banciu și 
alți șase locatari, strada O. Terezia. Arad).

Instantaneu dinInstantaneu din mica
Comuna Holboca, 

din vecinătatea muni
cipiului lași, își pier
de tot mai mult din 
aspectul... rural. In fa
voarea celui urban. 
De cițiva ani, aici, pe 
locul unei foste cără- 
midării, a apărut o 
adevărată întreprinde
re, unde se fabrică 
peste trei sute de pro
duse de larg interes 
cetățenesc : confecții 
textile și tricotaje, ar
ticole din mase plas
tice, sucuri răcoritoa
re, ceramică artizana
lă, confecții metalice 
etc. toate realizate 
din materiale locale și 
refolosibile. Ca o e- 
xemplificare, confec
țiile textile — produ
se in valoare de peste 
55 milioane de lei în 
acest an — se reali
zează numai din ma
teriale refolosibile, 
preluate de la între
prinderi ale industriei

Cu ce cheie se deschide ușa bunăvoinței?
Nu au devenit incă 

o raritate sesizările 
privind lipsa de prom
ptitudine a unor sec
toare de gospodărire 
locativă (S.G.L.) din 
cadrul f.C.R.A.L. Giu- 
lești. Cazurile de mai 
jos par să reprezinte 
insă mai mult decit 
atit.

Despre ce este vor
ba 1 Eugenia Otelea- 
nu, din bd. Păcii nr. 
186, a achitat, incă din 
luna aprilie 1985, sump 
de 399 lei, la S.G.L. 
nr. 8, pentru înlocui
rea unui lavoar la 
baie. După trei luni 
a... cutezat să dea alți ■ 
619 lei pentru confec
ționarea unei 
părțitoare în

uși des- 
aparta-

o
Cringașiul este as

tăzi, așa cum se 
vede și din fotogra
fia publicată mai sus 
în această pagină, 
unul din numeroasele 
cartiere bucureștene 
înnoite din temelii, 
care nu mai aduc a- 
minte prin nimic de 
vechiul cartier al „chi
rigiilor", cu puzderia 
cocioabelor de paiantă, 
cu străzile desfundate 
și noroioase. O dată 
cu înălțarea noilor 
blocuri de locuințe, 
s-a realizat și înfru
musețarea cartierului, 
desigur' cu contribuția 
cetățenilor.

Din păcate, o sin
gură stradă din car
tier face notă discor
dantă in acest peisaj 

republicane.
cestea nu ....._____
tinărul colectiv de aici
— virsta medie, mai 
puțin de 21 de ani ! — 
să obțină rezultate 
bine apreciate, cum a 
confirmat și trecerea 
cu succes a „testului 
competitivității" la re
centele contractări de 
mărfuri. Contractanți: 
15 întreprinderi ale 
comerțului cu ridicata 
din tot atîtea județe, 
numeroase magazine 
cunoscute, Intre care 
„Unirea", „Cocor", 
„Bucur-Obor".

„Cuvîntul nostru de 
ordine: -Mai multă in
geniozitate, cheltuieli 
materiale mai puține-"
— afirmă directorul u- 
nității, Vasile Ilegitin. 
Cum se dezvoltă a- 
ceastă ingeniozitate ? 
Electronica industrială 
implementată in me
diul rural este ilustra
tă aici, la Holboca, de

Toate a- 
împiedică

ment. De atunci, face 
curse aproape zilnice 
la centrul S.G.L. Săp- 
tămini și luni in șir, 
tehnicianul sau șeful 
de centru i-au tot 
spus „vino miine, vino 
peste zece zile, vino...". 
Și păgubita s-a dus și 
s-a tot dus. Dar de
geaba.

Și mai mult a păti
mit Maria Ionescu, o 
bătrînă din str. Tg. 
Neamț nr. 26. tn luna 
august a.c., ea a ape
lat la un meseriaș al 
centrului S.G.L. nr. 6 
(același I.C.R.A.L.) 
pentru confecționarea 
a trei chei yale, care 
i-au fost însă execu
tate greșit. Din acest

nou — anume strada 
Flăminda. Are un 
aspect dezolant, e pli
ni de gropi, cu tro
tuarele deteriorate, cu 
bălți de apă și noroaie, 
ca pe vremurile de 
odinioară ale cartie
rului, creînd impresia 
de stradă „uitată". 
Ceea ce, într-un fel, 
este adevărat, căci, în 
cadrul modernizării 
cartierului, toate cele
lalte străzi au fost re
făcute, cu o unică ex
cepție — strada Flă- 
mînda. (Fapt cu atit 
mai de neînțeles, cu 
cit este o arteră des
tul de importantă, in
tens circulată, care 
leagă bulevardul Con
structorilor de Calea 
Ciulești). Spre meri

unele spații de folosință comună 
(uscătorii, spălătorii, grupuri sani
tare) au fost ocupate in mod abu
ziv de către unii locatari și trans
formate în depozite și boxe „perso
nale". Comitetul asociației locata
rilor a inițiat diferite acțiuni pen
tru a se pune capăt acestor stări 
de lucruri abuzive, pentru a reda 
spațiile respective în folosința co
mună a tuturor locatarilor, așa cum 
este firesc și cum prevăd normele 
legale. Majoritatea celor în cauză 
au înțeles acest lucru și au elibe
rat încăperile respective. Au mai 
rămas însă ocupate un număr de 
grupuri sanitare precum și de us- 
cătorii-spălătorii, cel mai recalci
trant dintre deținătorii lor dove- 
dindu-se locatarul Guzga Lache de 
la apartamentul 23. scara A din 
blocul nr. 3, care, în pofida unei de
cizii a consiliului popular munici
pal, refuză să intre în legalitate. 
Această situație se datorește fap
tului că pînă acum comitetul aso
ciației locatarilor nu a primit spri
jinul necesar de la organele muni
cipale competente pentru a-i de
termina pe cei în cauză să respecte 
legea. Pină cînd se poate merge cu 
„duhul blîndeții", care este înțeles 
de cei în cauză ca indiferență față 
de încălcarea legalității 7

Constantin DRAGAN 
președintele comitetului asociației 
locatarilor „Piața Unirii, 
etapa a ll-a" — lași

industrieindustrie
cîteva realizări presti
gioase. Inginerul elec
tronist Constantin Pa
sat a conceput un dis
pozitiv original pentru 
controlul densității se
mințelor la semănăto- 
rile SPC-6 și SEMO-8 
pentru insămințarea 
porumbului. O reală 
performanță a inge
niozității, incăjtn exa
men al competenței 
promovat cu succes 1 
Păcat doar că o piedi
că in popularizarea 
unității este denumi
rea, 
Căci 
ține 
tate 
dacă 
considerat 
A.E.I.A.I.C.P.S., 
Asociația 
intercooperatistă pen
tru activități indus
triale, construcții și 
prestări servicii.

deloc inspirată, 
unitatea care ob- 
asemenea rezul- 
se numește — 
acesta poate fi 

nume ! — 
adică 

economică

C. BORDEIANU

motiv, a fost nevoită 
să se deplaseze de 
cinci ori la „meșter", 
care le-a mai pilit, 
le-a mai sucit și... de
geaba. tn cele din 
urmă, șeful centrului 
a dat dispoziție meș
terului să se deplaseze 
el la domiciliul solici
tantei. Bineînțeles, cu 
scopul de a indrepta 
cheile — și nicidecum 
pentru a o insulta pe 
locatară, cum și-a 
permis să facă. Deo
camdată, fără a-și fi 
primit binemeritata 
sancțiune. Dacă nu 
pentru insolentă, mă
car pentru incompe
tentă.

D. M ANOLE

stradă uitată...
tul lor, cetățenii care 
locuiesc aici au efec
tuat numeroase ore de 
muncă patriotică pen
tru înfrumusețarea ei, 
au plantat pomi, au 
amenajat garduri vii 
și spații verzi. Cu toa
te acestea, aspectul 
general al străzii este 
cel descris mai sus — 
și așa riscă să rămină 
pînă cind și edilii, 
respectiv cei care au 
vitregit-o in mod in
explicabil, vor lua mă
surile ce se impun. 
Astfel ca și această 
stradă să capete o în
fățișare frumoasă, la 
fel cu celelalte artere 
din noul și modernul 
cartier Cringași.

Gh. IONITA
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ZILE DECISIVE PENTRU INDEPLINIREA^LANULUI PE ACEST AN

Ritm înalt de lucru pentru 
realizarea producției fizice

O OBLIGAȚIE LEGALĂ Șl MORALĂ:

ÎNVAȚĂ PERMANENT, 
ÎNVAȚĂ LA ORICE VÎRSTĂ’

Secvențe din amplul proces de pregătire profesională 
la nivelul exigențelor noii calități a muncii și a vieții

Viata politică a tării a fost marcată în aceste zile de lucrările unor 
foruri reprezentative pentru conducerea democratică a societății româ
nești : plenara Consiliului Național.al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, plenara Consiliului National al Oamenilor Muncii, plenara Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, lucrările Camerei le
gislative a consiliilor populare, sesiunea Marii Adunări Naționale.

Fină la sfirșitul acestui an au mai rămas doar 14 zile. O perioadă 
scurtă de timp, in care colectivele de oameni ai muncii din intreaga tară 
sub conducerea organizațiilor de partid trebuie să acționeze cu spirit 
revoluționar, abnegație și dăruire pentru realizarea întocmai a planului 
pe acest an. pentru recuperarea neintirziată a răminerilor în urmă acolo 
unde acestea există. Răspunzind prin lapte vibrantelor chemări adre
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pre
tutindeni. in întreprinderile industriale, pe șantierele de construcții, ij> 
institutele de cercetare științifică și inginerie tehnologică oamenii muncii 
acționează eu fermitate și hotărire pentru îndeplinirea in bune condiții a 
sarcinilor de plan pe acest prim an al cincinalului, pentru buna pregă-

Măsuri organizatorice 
bine gîndite și eficiente

Perfecționarea pregătirii profesionale- 
in concordanță cu cerințele actuale ale producției!

în aceste zile de sfirșit de an, cind 
se apropie momentul bilanțului și 
fiecare colectiv iși pune in mod fi
resc întrebarea — cum și cit de bina 
a muncit in acest an, la întreprinde
rea „Electromagnetica" din Capitală 
— unitate de virf a industriei noas
tre electrotehnice — se finalizează 
ultimele produse din planul pe acest 
an. Rezultatele obținute in perioada 
care a trecut din acest an. și 
anume realizarea suplimentară a 
unor echipamente de telecomu
nicații și electronică industrială 
în valoare de peste 12 milioane 
de lei, dovedesc că aici s-a acumulat 
o bogată și valoroasă experiență in 
ce privește îndeplinirea sarcinilor la 
producția fizică. După cum ne spu
nea inginerul Victor l’opescu, direc
torul ’întreprinderii, întregul colectiv 
este hotărit să muncească zi de zi 
cu pasiune, așa cum a cerut secre
tarul general al partidului, pentru 
obținerea in acest an a unor rezul
tate cit mai bune in producție, pen
tru pregătirea temeinică a produc
ției anului viitor.

Ce înseamnă să muncești cu pa
siune intr-un domeniu al tehnicii de 
virf ? Înseamnă ca in fiecare atelier 
si secție de producție planul nu nu
mai să fie îndeplinit, ci chiar depă
șit. Si mai înseamnă ca toate pro
dusele executate să fie de cea mai 
bună calitate. Ceea ce, de altfel, a 
intrat in obișnuința acestui puternic 
detașament muncitoresc.

...Trecem prin citeva din secțiile 
cu pondere în activitatea întreprin
derii. între care se numără și secția 
de centrale telefonice automate elec
tronice. Activitatea este organizată 
și se desfășoară perfect, cu precizie 
de metronom. Fiecare montator și 
electronist de Ia banda de montaj in 
flux continuu nu numai că își reali
zează norma, ci chiar o depășește. 
Microprocesoarele, circuitele inte
grate, feritele și diodele, toate cele

Disciplina tehnologică - 
riguros respectată

întreprinderea „Alumina" din Ora
dea. începe o nouă zi de muncă. O 
zi ca toate celelalte din acest an. 
Adică o nouă zi in care planul va 
fi îndeplinit și depășit, așa cum 
ne-au obișnuit oamenii muncii din 
această puternică citadelă indus
trială. Mergem și noi pe „filiera" 
elaborării fiecărei șarje de „aur alb". 
La concasoare, subinginerul Dumi
tru Sirb a preluat schimbul cu o 

peste 100 de componente electronice 
cite intră intr-o singură centrală, 
sint montate cu atenție de miini 
harnice și pricepute. Testerele finale 
nu mai prididesc, lată pe cițiva din
tre fruntașii acestei secții fruntașe : 
Marcela Spoială. Ioan Cristina. Maria 
Axente. Constanța Nedelcu. George 
Bănie. Sorin Radu și Constantin 
Enache.

Discutăm cu maistrul coordonator 
Constantin Sacagiu, care ne spune : 
..Acest lot de 100 de centrale tele
fonice automate electronice pentru 
50 de abonați va fi livrat in citeva 
zile beneficiarilor interni care ne-au 
solicitat suplimentar aceste produse. 
Cum am reușit într-un timp foarte 
scurt să onorăm această cerere ? 
Am organizat munca în schimburi 
prelungite. Lucrăm in flux conti
nuu. Dar înainte de toate ne-am 
deplasat la colegii noștri de la Fa
brica de elemente de automatizări 
București și la întreprinderea de 
piese radio si semiconductori Bă- 
neasa. care ne-au sprijinit, livrîn- 
du-ne prompt componentele necesa
re. Ca urmare a acestei cooperări 
fructuoase și a efortului propriu am 
reușit, să realizăm această comandă 
suplimentară. De altfel, secția noas
tră și-a realizat integral planul pe 
acest an la data de 15 decembrie, 
urmind ca in perioada următoare să 
lucrăm efectiv comenzile anului 1987.

Urmărind, așadar, modul în care 
se muncește în aceste zile la între
prinderea „Electromagnetica" din 
Capitală se poate afirma că. prin 
faptele de muncă de zi cu zi. în
tregul colectiv de aici manifestă 
dorința de autodepășire, dorința 
fierbinte de a răspunde prin fap
te îndemnului adresat de condu
cerea partidului 
perioada care a 
sfirșitul acestui 
mai mari și de

de a obține în 
rămas pină la 

an producții tot 
bună calitate.

depășire de 5 la sută a planului, pe 
care o va „transmite" și in schimbul 
următor, ca pe o ștafetă a datoriei 
împlinite exemplar. Calculul hîrtiei 
evidențiază: suficient front de lucru 
pentru „măcinare". Inginerul Livius 
Chiriciu remarcă faptul că pe sita cu 
nenumărate ochiuri pe centimetrul 
pătrat a rămas mai puțin de 15 la 
sută din bauxita măcinată pînă la 
particule de ordinul micronilor.

tire a producției anului viitor. Acum. în aceste zile, o atenție prioritară 
trebuie acordată în fiecare intreprindere, centrală industrială, minister 
realizării planului la producția fizică la fiecare sortiment în parte. în 
acest sens. în cuvîntarea rostită la plenara Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „trebuie să se în
țeleagă bine că înfăptuirea in toate unitățile a planului producției-marfă 
presupune realizarea producției fizice — și trebuie să se acționeze nu 
atit pentru valoarea producției-marfă, ci pentru realizarea tuturor sorti
mentelor, a producției fizice, in toate sectoarele de activitate. Realizind 
aceste sortimente, producția fizică, vom avea implicit realizată și va
loarea producției-marfă. vom asigura buna desfășurare a întregii activi
tăți".

Tinînd seama de această cerință exprimată cu toată claritatea de 
secretarul general al partidului. în ancheta de azi a „Scînteii" ne vom 
referi la felul cum se acționează in aceste zile pentru indeplinirea inte
grală. la fiecare sortiment a planului la 
tăți industriale.

Semn că disciplina tehnologică a 
fost riguros respectată. Moder
nizarea cuptorului de calcinare 
nr. 2 atestă valoarea ideii propuse 
de inginerii de aici, care asigură 
creșterea capacității de calcinare cu 
150 tone in 24 ore și reducerea con
sumului de păcură cu 19 la sută. în 
al doilea rind, experimentarea in
stalației de leșiere tubulară con
cepută de specialiștii unității se 
soldează cu o diminuare de 15 la 
sută a consumului de abur.

Bilanțul zilei avea să fie pe măsu
ra răspunderii cu care s-a muncit — 
40 tone alumină calcinată peste pre
vederi, întregind la 13 700 tone pro
ducția suplimentară obținută de la 
inceputul anului, ceea ce echivalea
ză cu îndeplinirea in avans a planu
lui la producția fizică pe 1986. Se-

Producții sporite
cu consumuri materiale reduse

în ziua documentării noastre, adi
că 13 decembrie a.c., oamenii muncii 
de la Întreprinderea de textile nețe- 
sute „NETEX" din Bistrița raportau • 
realizarea sarcinilor anuale de plan 
la producția-marfă. urmind ca, în 
două-trei zile, să finalizeze și pro
ducția fizică. Se pune întrebarea : 
de ce nu au coincis exact aceste 
date 1 Răspunsul e simplu, „jocul" 
valorilor pe care îl presupune gama 
sortotipodimensională variată — 
peste 75 de articole produse curent 
din cele peste 300 care se pot ob
ține cu actuala dotare a unității. .

— Pină la sfirșitul anului, ne-a 
precizat tehnicianul principal Sabin 
Budnar. șeful colectivului plan-dez- 
voltare, vom realiza o producție su
plimentară de peste 500 000 metri 
pătrați țesături din bumbac și tip 
bumbac și mai bine de 24 000 metri 
pătrați țesături lină și tip lină. în 
spiritul indicațiilor formulate recent 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, vom 
acționa astfel ineît să nu înregistrăm 
nici un fel de restanță, la nici un 
articol cuprins In programul de fa
bricație, fiind perfect conștienți că 
de ritmicitatea livrării, produselor 
noastre depinde buna desfășurare a 
activității in multe alte sectoare ale 
economiei naționale.

într-adevăr. în prezent, produsele 
realizate la „Netex" sint intens soli
citate de economia națională. Dar 
important este faptul că toate aceste 
țesături sint realizate in condiții de 
eficientă sporită. Bunăoară, econo
miile înregistrate la materii prime, 
materiale, combustibil și energie de
pășesc 3,4 milioane lei. peste 2 200 
tone materiale refolosibile fiind 
reintroduse in circuitul productiv, 

producția fizica in trei man uni- 

cretul ? Atingerea unor indici de 
folosire a utilajelor și instalațiilor 
tehnologice superiori cu 3 procente 
celor planificați. Dar tot o perfor
manță este și faptul că 88,4 Ia sută 
din alumina produsă la Oradea e de 
calitate superioară, depășind cu mai 
bine de 10 la sută norma planificată.

— Pentru noi. aluminiștii, con
știința datoriei nu poate fi măsurată 
decit în fapte exemplare. Aceasta e 
măsura angajării noastre la îndem
nul secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
a valorifica fiecare resursă pentru 
îndeplinirea exemplară a planului 
pe anul în curs, fapt ce constituie 
cea mai bună pregătire a producției 
anului viitor — conchidea inginerul 
Constantin Ștefănoiu. directorul 
acestei unități.

iar greutatea medie a fiecărui me
tru pătrat de produs finit redueîn- 
du-se cu 1,12 grame.

— Și totuși, în perioada care a 
trecut din acest an. ne-am confrun
tat și noi cu o serie de greutăți — 
ne-a spus tovarășa Mariana Centea, 
directorul unității, dar n-am spus 
niciodată că’sînt de neînvins, ci am 
demonstrat prin fapte că întotdeau
na se găsesc soluții atunci cind le 
cauți. Dintr-o paletă diversă de 
exemple am să mă opresc doar la 
citeva. Limitarea puterii absorbite, 
ca și încadrarea in cotele de energie 
electrică le-am rezolvat prin încăr
carea echilibrată a tuturor zilelor 
săptămînii. Uneori am primit fir de 
bumbac pe fuse, deși aveam nevoie 
de ele pe bobine. Am trimis la fur
nizor o echipă formată din operato
rii noștri, care au rezolvat urgent 
această problemă. în acest fel nu 
am oprit producția. Demn de rele
vat este faptul că pe 11 luni gradul 
de utilizare a capacităților la pro
dusele din bumbac și tip bumbac a 
fost de sută la sută, față de 95 la 
sută cit s-a stabilit, iar la cele din 
lină și tip lină — de 99,5 la sută, 
fată de 99.2 planificat.

în ce privește producția anului 
1987, trebuie subliniat că ea a con
stituit subiectul unei analize minu
țioase in întreprindere și la nivelul 
centralei de resort, la care au parti
cipat furnizorii de materii prime șl 
beneficiarii. în așa fel incit progra
mul de fabricație pentru anul viitor 
să fie judicios si exact Întocmit.

Gheorqhe IONIȚA 
Gheorqhe CR1SAN 
Ioan LAZA

Paralel cu construirea și punerea în funcțiune a unor noi capacități 
de producție, in toate unitățile industriale existente are loc un accentuat 
proces de modernizare și perfecționare a tehnologiilor de fabricație, de 
introducere a progresului tehnic, ca o cerință firească a dezvoltării in
tensive a economiei noastre naționale. Acest obiectiv este, de altfel, te
meinic jalonat în documentele celui de-al XIII-lea Congres al partidului, 
iar înfăptuirea lui in perspectiva actualului cincinal impune cu nece
sitate ca făuritorii bunurilor materiale să acumuleze permanent noi cu
noștințe de specialitate, să-și imbogățească permanent pregătirea pro
fesională. Cum se înfăptuiește acest deziderat ? Iată întrebarea la care 
vom încerca să răspundem în ancheta întreprinsă in două unități indus
triale din județul Vîlcea.

în perioada care a trecut din 
acest an, la întreprinderea de tex
tile nețesute din Rimnicu Vîlcea au 
fost omologate și introduse in fabri
cația de serie 2-7 produse noi. ceea 
ce a impus modificarea unor tehno
logii de lucru ori introducerea altora 
noi. completarea cunoștințelor profe
sionale ale muncitorilor. De altfel, in 
toți cei patru ani de cind funcțio
nează întreprinderea au fost asimi
late în fabricație noi și noi produse 
de complexitate ridicată, au fost per
fecționate tehnologiile de lucru.

— Tocmai de aceea a trebuit să 
luăm permanent măsuri pentru asi
gurarea echilibrului necesar între 
complexitatea tehnică a producției și 
nivelul de pregătire al personalului 
muncitor — ne spune economistul 
Marin Preda, șeful compartimentu
lui plan. învățămînt. retribuire. în 
acest scop, pe parcursul acestui an 
am organizat 25 de cursuri, la care 
am antrenat practic întregul colectiv, 
toate categoriile profesionale, de la 
muncitori la maiștri, de la econo
miști la ingineri.

Măsurile luate au avut ca efect 
direct corelarea categoriilor de în
cadrare a personalului muncitor cu 
gradul de complexitate al lucrărilor 
și producției executate. „Ținînd sea
ma de noutățile tehnice și tehnolo
gice introduse în procesul de fabri
cație. ne-a precizat inginerul Gheor- 
ghe Popescu, directorul întreprinde
rii. am stabilit să se facă adaptări 
operative la tematicile cursurilor, 
asigurindu-le acestora o elasticitate 
corespunzătoare".

în susținerea opiniei sale, interlo
cutorul a adus un exemplu edifica
tor. La un moment dat. pe linia do 
formare a vălului au apărut tot mai 
numeroase cazuri de oprire a fluxu
lui. Mergînd pe firul lucrurilor s-a 
constatat că principala cauză se afla 
în altă parte, respectiv la atelierul 
de preparație mecanică, unde se fă
cuseră unele modificări tehnologice 
la executarea destrămăturii. pe care 
personalul de execuție nu le stăpi- 
nea suficient de bine. Această situa
ție a fost analizată operativ în ca
drul cursului de perfecționare a 
pregătirii profesionale a muncitori
lor din atelierul de preparație și 
s-au organizat o serie de lecții pentru 
însușirea noilor soluții tehnologice.

Cu citeva zile în urmă. în ședința 
consiliului oamenilor muncii s-a 
analizat în detaliu modul cum au fost 
organizate, cum s-au desfășurat și ce 
rezultate concrete s-au obținut în 

acest an la cursurile de perfecționare 
a pregătirii profesionale. Fără a intra 
în detaliile analizei vom reține că 
sistemul de organizare și desfășurare 
a cursurilor de perfecționare a pregă
tirii profesionale explică operativita
tea cu care noutățile tehnologice 
introduse pe fluxurile de fabricație 
sint receptate și aplicate de persona-

Insemnări 
din două întreprinderi 

din județul Vîlcea

Iul muncitor, cu influențe directe 
asupra îndeplinirii sarcinilor de plan.

Cum au fost organizate si cum 
s-au desfășurat cursurile de perfec- 
iionare a pregătirii profesionale la 
ntreprinderea de ață din Rimnicu 

Vîlcea 2
— Bine, ba chiar foarte bine — ne 

asigură de la început tovarășa Maria 
Măcelaru, președintele consiliului oa
menilor muncii. Chiar în ședința de 
acum citeva zile a consiliului de con
ducere al Centralei industriale a 
bumbacului am fost evidențiați 1

Nu știm ce suporturi faptice a 
avut această evidențiere de vreme 
ce pe tot parcursul anului nici un 
reprezentant al centralei n-a anali
zat la fata locului problema amin
tită. Dacă s-ar fi făcut o astfel de 
analiză se putea lesne observa că, in 
realitate, această importantă activi
tate s-a rezumat, practic, la organi
zarea unor cursuri de calificare la 
locul de muncă și a abordat mai pu
țin problemele de fond ale perfecțio
nării pregătirii profesionale. Iată în 
acest sens opinia inginerei Elena 
Ghergu, directoarea întreprinderii : 
„Prin cursurile organizate a trebuit 
să completăm cit de cit cunoștințele 
de bază ale noilor muncitoare înca
drate pe parcursul trimestrelor 2 și 
3 a.c. La angajarea acestora am ob
servat că. deși maiștrii le acordă ca
lificative mari la proba practică, la 

Perfecționarea pregătirii profesionale a personalului muncitor nu este 
și nici nu poate fi considerată o sarcină adiacentă, secundară producției 
materiale. Indiferent de domeniul de activitate, ea trebuie integrată 5 
permanent în procesul neîntrerupt de modernizare a producției. Cu atit /* 
mai mult se impune acest lucru în actualul cincinal, cind desfășurarea 5; 
largă a revoluției tehnico-științifice determină schimbarea și perfecția- ■■' 
narea rapidă a utilajelor și instalațiilor, a tehnologiilor de lucru.

Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteii*

verificarea cunoștințelor teoretice 
noile muncitoare nu stăpînesc nici 
măcar noțiunile elementare de mese
rie si tehnologie".

Evident, in atare situație era fi
resc ca muncitoarele nou încadrate 
să parcurgă uh traseu de reîmpros
pătare a cunoștințelor asimilate mai 
mult sau mai puțin în școală. în ce
lelalte forme de calificare. Dar 
acest lucru nu trebuia să determine 
transformarea cursurilor de perfec
ționare a pregătirii profesionale 
pentru intreg personalul muncitor 
într-o lungă și neeficientă introdu
cere in tainele meseriei de răsucitor 
sau filator. De altfel, convinși 
că asemenea lucruri le știe orice 
muncitor calificat, lectorii n-au 
mai acordat nici ei atenția cuvenită 
împletirii datelor introductive cu 
noutățile intervenite în ramura in- r 
dustrială din care face parte Între
prinderea. Argumente ? Cea de-a 
doua temă pe care am exemplifi
cat-o mai înainte a fost tratată de . 
maistrul Nicolae Mihai din secția ră
sucit bumbac in... 7 rînduri, printr-un 
„referat" realizat la nivel școlăresc. 
Și din păcate nu este singurul exem
plu de acest fel.

Un alt argument ni-1 oferă șl te
maticile stabilite pentru toate cele 23 
cursuri, care, cu modificări nesemni
ficative. par a fi trase la șapirogra'f. 
Și ca să completăm seria argumen
telor ce demonstrează formalismul cu 
care a fost tratată problema perfec
ționării pregătirii profesionale, ne 
vom referi și la modul cum sint an
grenate cadrele tehnico-inginerești 
în această activitate. Potrivit pro
gramului stabilit, inginerii și tehni
cienii iși perfecționează pregătirea 
profesională prin studiu individual, 
care trebuie să se regăsească însă in 
conceperea și aplicarea unor soluții 
tehnice și tehnologice noi, menite să 
sprijine procesul de perfecționare 
neîntreruptă a producției. Ce soluții 
a luat în studiu și ce probleme a re
zolvat. de pildă, inginerul Gheorghe 
Ilie, șeful compartimentului control 
tehnic de calitate ?

— Am avut sarcina să procur un 
aparat pentru determinarea rapidă a 
contracției filamentului din poliester, 
ne-a spus interlocutorul. Am aflat I 
însă că așa ceva nu se fabrică în j
țară, cu excepția unui prototip rea- ;
lizat la întreprinderea de ambalaj 
metalic din Timișoara.

Și cu aceasta, „problema tehnică" j 
luată in studiu a fost rezolvată, ceeg -ț 
ce ne determină să ne oprim aici cu ■ 
exemplele ce pot fi date.

„Campania agricolă de iarnă" pregătește

De la echipa de reporteri 
ai „Scînteii"

rodnicia celorlalte campanii din agricultură <«>

La ora șase în zootehnie
Marți, 2 decembrie, la 5 și 30 de minute, sîntem 

in fermele zootehnice de la C.A.P. Tdrlungeni, Purcă- 
reni, Budila și la Asociația economică intercoopera- 
tistă Teliu. Sint unități cu rezultate nu prea bune, de
parte de a reprezenta zootehnia județului, deși, cel 
puțin in ultima, sint condiții pentru o zootehnie de cel 
mai bun randament. In jurul orei șase incepe ritualul 
obișnuit. Oamenii vin la lucru, nu toți la ora fixată, nu 
chiar toți cu chef de muncă, dar vin. Durează încă 
prea mult timp pînă se face curățenia, pînă începe 
mulsul, pină incepe furajarea, dar încet, încet, chiar 
prea încet, lucrul intră în normal. La Purcăreni, tinărul 
Secâreanu Călin, ajutorul șefului fermei zootehnice, ne 
privește îndelung și intrebător. Bănuim ce vrea să ne 
întrebe, dar nu ne lasă prea mult să presupunem că

chiar ne întreabă : Vă place cum e la noi ?, puteți 
să comparați cu ce-ați văzut în alte părți ? Ceva se 
schimbă in bine aici. Deocamdată, producțiile sint 
slabe, dar măsura luată (aici, dar și in alte unități) 
de a pune in fruntea fermei zootehnice doi oameni 
inimoși, doi localnici în locul unora care n-aveau 
cocoși in apartamentele lor din Brașov, să-i scoale la 
timp, s-a dovedit profitabilă pentru zootehnia coope
rativei. Sint însă aici, ca și în alte unități coope
ratiste din județ, probleme foarte serioase in legătură 
cu modul in care este organizată una dintre cele mai 
importante activități : întreținerea și ameliorarea fine- 
țelor și pășunilor naturale, aducerea acestora la capa
citatea optimă de producție. Dar aceasta merită o tra
tare specială asupra căreia vom reveni.

Condiții bune; 
dar cum sînt 
valorificate ?

La Asociația economică intercoo- 
Deratistă Teliu. la prima oră a di
mineții intîlnim pe tinăra tehnicia
nă Vasilica Ciobanu si ii subli
niem cu aldine numele pentru că 
merită. Merită pentru că înțelege 
să-si facă bine datoria. Ceilalți spe
cialiști ai unității nu au nici ei co
coși in balconul caselor din Brașov 
si dună exemplul lor o bună parte 
din muncitorii unității nu găsesc de 
cuviință să vină la lucru decit după 
ora 7. Fără a intra in amănunte 
privind desfășurarea programului, 
aplicarea tehnologiilor, să notăm ci
teva fapte care. într-o asemenea 
unitate capătă circumstanțe agra
vante. Furajarea se face adeseori 
anapoda, fără nici o rațiune, moti
vație fiziologică si de producție, pro
gramul de grajd se desfășoară in 
condiții absolut neindicate, iar nu
mărul mortalitătilor sau sacrificări
lor de necesitate este o acuza gravă 
la adresa conducerii unității, a spe
cialiștilor si a comitetului de partid 
al comunei.

Mărturisim că, îndreptindu-ne spre 
acest complex zootehnic modern, 
pentru construcția căruia s-au chel
tuit citeva zeci de milioane de lei. 
ne așteptam să găsim animale de 
mare valoare biologică si care să 
aibă la bază tehnologii pe cit de 
avansate, pe atit de. simple sub as
pectul funcționalității. După ce am 

asistat insă la desfășurarea progra
mului de muls si am constatat că 
din cele 1 400 de taurine, cite se 
cresc aici, se mulg doar 200 de vaci, 
de Ia care se obțin pe zi doar cu 
ceva mai mult de 600 litri de lapte, 
ne-am dat prea bine seama că prin
cipala regulă de funcționare a aces
tui complex o constituie... totala 
lipsă de eficientă. Ineficientă proba
tă si de costul ridicat al unui litru 
de lapte, de indicele de natalitate 
foarte scăzut (sub 60 la sută), pre
cum si de starea de întreținere^ si 
de producție extrem de precară a 
unei părți importante din efectivul 
de animale. Mai multe cauze, care 
nu au nimic comun cu rigorile unei 
activități normale in zootehnie, fac 
ca. anual să fie trimise la abator 
sau pur si simplu să fie confiscate 
de organele sanitare intre 400 și 500 
de animale, ceea ce obligă la cum
părări masive. Numai că de cele 
mai multe ori se cumpără mai ales 
ceea ce in alte locuri se vinde ca 
necorespunzător. Cazul celor 150 de 
animale, achiziționate anul trecut 
din zona Sucevei, este numai unul 
din exemplele nedorite in acest sens.

Desigur, o parte din rezultatele 
nesatisfăcătoare înregistrate con
stant in această unitate zootehnică 
încă de la înființarea ei tin si de 
cauze care își au originea, cum s-ar 
spune, dincolo de porțile complexu
lui. Dar am intilnit aici multe ne
ajunsuri ce țin mai ales de modul 
concret de organizare a muncii, de 
modul în care îsi inteleg specialiștii 
datoria lor de a contribui Ia revita- 
lizarea unei activități criticabile din 
toate punctele de vedere. Deși ar 
putea Părea incredibil, la fata lo
cului ne-am convins că nu exista 
nici măcar acel lucru, elementar fără, 
de care nu poate fi concepută acti

vitatea într-o unitate zootehnică fie 
ea cit de mică : programul de mun
că, sau programul de grajd, cum i se 
spune, care să stabilească ordinea 
de executare a diferitelor operații, 
răspunderea specialiștilor si ingriji- 
torilor. Nu am înțeles, si nici cei 
afla ti la conducerea complexului nu 
au reușit să ne lămurească, de ce 
pentru o parte din îngrijitori — de 
exemplu, pentru mulgători — pre
zenta la programul de dimineață 
este fixată la ora 5, pentru cei 
care îngrijesc animalele — la ora 6, 
în timp ce mecanicii si lucrătorii 
care prepară si administrează fura
jele înceo munca după ora 7. 
După programul specialiștilor care 
nu au... cocoși in balcoanele din 
Brașov. Timp de 2 ore și jumătate, 
de la intrarea primilor îngrijitori in 
grajduri, animalele stau pur si sim
plu in picioare, „in poziție de 
drepți", fără ca cineva să se ocupe 
de îngrijirea lor, pentru ca apoi, 
cind li se aduc furajele la iesle, 
mecanicii să pornească instalațiile 
de evacuare mecanizată a dejecțiilor 
aflate in paturile de odihnă, adică 
să deranjeze animalele tocmai atunci 
cind acestea ar avea nevoie de cea 
mai mare liniște.

Din rețetele 
de furajare 

să se aleagă 
cea mai bună

Am solicitat la complex si rețetele 
furajere stabilite pentru această pe
rioadă. Si nu mică ne-a fost mi

rarea cind am găsit aici cite două 
calculate de retetă pentru una și 
aceeași categorie de animale. Pri
ma era făcută de zootehniști. cum 
s-ar spune, si reprezenta în fapt un 
fel de adaptare a rețetelor STAS la 
resursele de nutrețuri existente, in 
timp ce a doua retetă era întocmi
tă de inginerul cu baza furajeră, 
după principii de nutriție numai de 
el înțelese. Și ceea ce este mai grav, 
(la fața locului ne-am convins). în
grijitorii respectă.această ultimă rp- 
tetă. Adică administrează animalelor 
furaje fără nici un discernămint : în 
dimineața respectivă toate anima
lele. inclusiv vacile și junincile 
aflate in ultimele luni de gestație, 
mîncau siloz. Iar din modul in care 
inginerul cu baza furajeră avea pla
nificată repartizarea nutrețurilor pe 
grajduri, ne-am convins că cele vă
zute în dimineața respectivă nu 
constituie un simplu accident, asa 
cum încercau Unii să ne determine 
să credem.

Cind ne refeream la acele cauze ce 
țin de competența sau răspunderea 
specialiștilor de aici aveam în ve
dere si faptul că în acest complex 
este practic imposibil să ai o ima
gine reală a stării de reproducție a 
fiecărui animal. Chipurile, vina ar 
purta-o fostul tehnician cu repro
ducția. dar mărturisim că ne este 
greu să putem accepta o asemenea 
explicație, atit timp cît aici există 
un medic veterinar care este chiar 
șeful fermei de vaci, atit timp cit 
pe raza comunei se află .0 circum
scripție sanitar-veterinară încadrată 
cu specialiști a căror obligație este 
tocmai de a asigura asistenta teh
nică de specialitate.

Cum este 
îngrijit pămîntul 

așa sînt producțiile

Ne abținem să facem o apreciere 
cu privire la felul în care se în
cearcă aici să se realizeze acel echi
libru normal al balanței furajere, 
bazat pe asigurarea unui raport cit 
de cît acceptabil între rațiile de 
producție si cele de întreținere a 
animalelor. Trebuie să arătăm însă 
că intr-o unitate zootehnică in care 
au fost cultivate în ogor propriu 
280 hectare cu nutrețuri, si care mai 
dispune de 315 ha cu finețe, hră- 

nirea animalelor se va face în spe
cial cu rădâcinoase si puțin fin. pen
tru că ceea ce s-a însilozat abia va 
ajunge pînă la sfîrsitul lunii. Atit 
pe finețe, cit si oe terenurile culti
vate. randamentele continuă să se 
mențină scăzute, uneori chiar la 
jumătate fată de nivelurile planifi
cate. si aceasta pentru că preocu
parea pentru sporirea fertilității pă- 
mintului lasă mult de dorit. Pentru 
producția anului viitor, bunăoară, 
abia au fost fertilizate cu îngrășă
minte organice 37 hectare, dar și din 
acestea doar 7 hectare cu gunoi 
propriu-zis.

Sînt încă multe alte probleme de 
rezolvat la complexul zootehnic de 
la Teliu. Soluționarea lor nu este 
deloc ușoară — dar nici nu mai 
poate fi tărăgănată — cu atit mai 
mult cu cît in destule cazuri se im
pun măsuri radicale de îmbunătăți
re. Există posibilități reale de re
dresare. si o premisă în acest sens 
este reîntregirea. începînd din anul 
viitor, a suprafeței arabile afectate 
initial complexului si care, exploa
tată corespunzător, ar putea asigura 
nu numai o abundentă de furaje, ci 
si acel echilibru necesar între con
ținutul nutritiv si proteic al rațiilor 
furajere. Dar pentru îmbunătățirea 
de fond a activității acestui complex 
sint necesare în primul rînd acele 
măsuri organizatorice care să asigu
re ordinea și disciplina muncii, care, 
după părerea noastră, constituie 
cauza-cauzelor ineficientei acestui 
complex.

Se impune 
controlul 

sistematic

Vorbind- despre răspunderea comi
tetelor comunale de partid, a consi
liilor populare, trebuie spus că este 
îngrijorătoare lipsa lor de preocu
pare pentru controlul activității din 
zootehnie. Să ne explicăm. Există 
obligația din partea acestora de a 
stabili răspunderi personale pentru 
fiecare zi a săptâminii in ceea ce 
privește controlul in sectorul zoo
tehnic asunra desfășurării progra
mului. începind de Ia prima oră a 
dimineții. Să fie oare o întimplare 
că in nici una din unitățile pe unde 
am trecut nu am intilnit pe ni
meni de la consiliile populare ? La 
Tărlungeni. de exemplu, vicepreșe
dinta consiliului popular fiind între
bată ne cine a găsit si cu cine a 
discutat marți. 2 decembrie. în sec
torul zootehnic, ne-a răspuns ca la

scoală că a discutat cu mulgătorii și 
îngrijitorii. „Si cu mai cine ? — în
trebăm noi.' Numiți o persoană anu
me dintre specialiști, dintre cei care 
răspund de sectorul zootehnic". Tă
cere semnificativă. La Teliu ii cerem 
secretarului adjunct al comitetului 
comunal de partid să ne spună cine 
a fost în sectorul zootehnic atunci 
cind trebuia să fie dînsul. dar de 
fapt era in concediu. Nu știa. „Dar 
In zilele... ?“ si numim citeva zile din 

PE SCURT DESPRE SUBIECTE 
PENTRU MAI TÎRZIU

Din discuțiile cu oameni din agricultura județului, cu activiști 
ai comitetului județean de partid au rezultat citeva observații și 
sugestii (unele cunoscute) pe care le reproducem pe scurt, ca 
subiecte, așa cum menționam, pentru articole viitoare.

• Conform unor reglementări legale, absolut îndreptățite, nu este 
îngăduită ridicarea unor construcții decit in perimetrul construibil al 
localității. Dar prin interpretarea acestor reglementări, practic se inter
zice și amenajarea unor simple tabere de vară pentru animale in zonele 
montane, ceea ce conduce la numeroase și serioase, să le spunem neplă
ceri, in primul rînd de ordin economic, apoi, pentru sănătatea anima
lelor, pentru productivitatea lor, în ultimă instanță pentru extinderea 
pășunatului în zonele alpine pe o perioadă cit mai lungă.

• în paginile ziarului nostru s-a mai sugerat și cu alt prilej de a fi 
gîndite și adoptate măsuri pentru prepararea corespunzătoare a dejec
țiilor din zootehnie, in condițiile in care după tehnologia de creștere a 
animalelor in sistem industrial, fără așternut de paie, situație în care 
sint și majoritatea unităților agricole din județ din cauza lipsei de paie, 
dejecțiile nu pot fi folosite ca atare cu eficiență la fertilizarea pămin- 
tului. Cum bine remarcau mai mulți crescători de animale cu care am 
discutat, se eheltuie milioane de lei pentru diferite modernizări în fer
mele zootehnice, dar nu se investește nimic pentru amenajarea unor 
simple platforme in vederea producerii compostului.

• Ce regim de valorificare au cartofii destinați industrializării ? Dacă 
o fabrică de spirt, de exemplu, apreciază că X“,o din cartofi sint vătă- 
mați, deși pentru industrializare aceasta nu are nici un fel de impor
tanță, poate merge pînă acolo incit să spună că 85°,'o (caz concret al 
fabricii din Ozun, județul Covasna) din cantitatea de cartofi nu poate fi 
plătită. De ce nu se întocmește un STAS anume pentru cartofii desti
nați industrializării ?

• în zona destinată producerii cartofilor de sămință se utilizează ma
terial biologic valoros pentru obținerea căruia se fac mari cheltuieli. 
Totuși avansurile primite de Ia unitățile contractante sint doar la nivelul 
producției de consum, care nu acoperă nici pe departe cheltuielile pe 
care trebuie să le facă unitățile pentru producerea cartofilor de sămință.

• Pentru ameliorarea celor 164 000 hectare pajiști naturale, cite există 
în județul Brașov, este nevoie de o mare cantitate de semințe din diferite 
plante furajere pentru îmbunătățirea compoziției floristice. Firesc, prin
cipalul producător ar trebui să fie întreprinderea județeană de exploa
tare și îmbunătățire a pajiștilor. Numai că nu este așa. Prin plan, Mi
nisterul Agriculturii dă acestei întreprinderi alte sarcini de producție, 
care dezafectează pentru producerea de semințe furajere circa 800 de 
hectare, din 1 200 cit are întreprinderea. De ce nu este lăsată întreprin
derea să-și îndeplinească atribuțiile pentru care a fost înființată ?

I. POP, A. PAPADIUC, N. MOCANU

noiembrie în care — știam precis — 
nu fusese nimeni de la consiliul 
popular în sectorul zootehnic. „Nu 
știu". „Deci — conchidem noi — 
graficul este pentru ca să se vadă 
agățat în perete, nu ?“. Si nu ne 
contrazice.

Sint situații care te Îndeamnă să 
spui : „e bun controlul după un 
Plan, dar e si mai bun chiar si fără 
plan, dar real, sistematic, urmat de 
măsuri".

/
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Perfectionarea continuă a mecanismului economico-financiar,
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aplicarea cu fermitate a principiilor autoconducerii, autogestiunii
si autofinanțării

PERFECȚIONAREA CONTINUA 
A MECANISMULUI ECONOMICO- 
FINANCIAR — LEGITATE A FĂU
RIRII SOCIETĂȚII SOCIALISTE 
MULTILATERAL DEZVOLTATE. 
Perfecționarea continuă a conducerii 
și planificării activității economice 
și sociale, a mecanismului de func
ționare a economiei socialiste este 
conșiderată. de către partidul nostru, 
drept o cerință obiectivă a făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate și inaintării României spre 
comunism.

Pe baza cunoașterii profunde a le
gităților construirii (Societății socia
liste, partidul nostru a întreprins, 
din inițiativa și sub directa îndru
marea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
o serie de măsuri, pe linia adop
tării șl aplicării unui, nou mecanism 
economico-financiar. a perfecționării 
continue a acestuia, corespunzător 
cerințelor vieții. Secretarul general 
ăl partidului nostru sublinia : „Am 
adoptat acest mecanism, ca și alte 
măsuri privind perfecționarea con
ducerii economiei și societății, por
nind de la analiza realistă a stărilor 
de lucruri din patria noastră și ba- 
zindu-ne pe legitățile generale ale 
dezvoltării economice și sociale. Am 
considerat, însă, că nu trebuie să ră- 
mînem la niște dogme sau modele 
învechite, ci să găsim acele forme și 
căi de activitate care să corespundă 
cel mai bine noilor cerințe ale dez
voltării forțelor de producție, ale 
dezvoltării sociale în general".

Cele peste două decenii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului au înscris o largă succe
siune de acțiuni concrete pe linia 
perfecționării, organizării și condu
cerii economiei naționale. Astfel, 
Conferința Națională a partidului 
din 1967, prin măsurile adoptate, 
a creat premisele pentru înlăturarea 
fenomenelor de centralism excesiv, 
pentru lărgirea atribuțiilor unităților 
economice, a colectivelor de oameni 
ai muncii în planificarea, organiza
rea și conducerea activității. Congre
sul al X-lea al partidului, corespun
zător obiectivelor stabilite de trecere 
la o nouă etapă de dezvoltare a țării 
— etapa făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate — a adoptat 
hotărîri privind adîncirea democra
ției socialiste, prin participarea tot 
mai activă a oamenilor muncii la 
dezbaterea principalelor probleme 
ale politicii interne și externe.

Continuînd cu neslăbită fermitate 
șl consecvență acest drum rodnic, 

>' partidul a stabilit noi măsuri, vizînd 
j perfecționarea în continuare a ca- 
i drului organizatoric de participare a 

oamenilor muncii la conducerea so
cietății, adîncirea democrației socia
liste în toate domeniile vieții econo
mice și sociale. Plenara Comitetului 1 Central al Partidului Comunist Ro
mân din martie 1978 — moment de 
referință în procesul perfecționării 
mecanismului de funcționare a eco- . 
nomiei socialiste — a adoptat o ho- 
tărir? specială cu privire la per fee- ' 

[ționarea conducerii și planificării e- A, 
conomico-financiare, stabilind princi- 
piile noului mecanism economico-fi- 

j nanciar, bazat pe autoconducerea 
: muncitorească, autogestiunea și au- 
!; tofinanțarea unităților economice, 
ț- Un moment deosebit de important 
; în desfășurarea amplului proces de 
. perfecționare a organizării și con

ducerii economiei naționale l-a con
stituit Conferința Națională a P.C.R. 
din decembrie 1982. Analizind stadiul 
edificării socialismului in țara noas
tră, această conferință a fundamen
tat, totodată, o serie de programe 
speciale de măsuri, care să permită 
înlăturarea, cu forțe proprii, a con
tradicțiilor apărute și continuarea 
înfăptuirii pe noi trepte a Progra
mului de făurire a societății .socia
liste multilateral dezvoltate în patria 
noastră. Un loc principal în cadrul 
acestor măsuri îl ocupă cele referi
toare la aplicarea fermă a principiilor 
noului mecanism economico-finan
ciar, Ia sporirea cointeresării mate
riale și, în același timp, a răspunde
rii fiecărui colectiv de oameni al 
muncii. în fundamentarea și realiza- 
rea planului. Pe baza hotărârilor a- 
cestei conferințe naționale s-a fun
damentat și întocmit Programul pri
vind aplicarea fermă a principiului 
autoconducerii muncitorești și auto
gestiunii, perfecționarea mecanismu
lui economico-financiar, a sistemului 
de retribuire a muncii și creșterea 
retribuției muncii, măsuri dezbătute 
și aprobate la Plenara C.C. al P.C.R. 
din iunie 1983.

Congresul al XlII-lea al partidului 
înscrie o nouă etapă în desfășurarea 
procesului de perfecționare a meca
nismului de funcționare a economiei 
naționale. Stabilind drept obiectiv 
programatic realizarea unei noi ca
lități a muncii și vieții întregului 
popor, forumul suprem al partidului 
a adoptat măsuri privind funcționa
rea întregii activități economico-so- 
ciale pe principiile noului mecanism 
economic, ale autoconducerii și auto
gestiunii.

Corespunzător noilor cerințe ale 
dezvoltării economico-sociale a pa
triei, pe baza hotăririlor Plenarelor 
C.C. al P.C.R. din aprilie și iunie a.c., 
precum și a Congresului al III-lea al 
oamenilor muncii, a fost elaborat și 
adoptat Programul prirind perfecțio
narea sistemului de finanțare și cre
ditare a activităților economice și a 
normativelor economico-financiare. 
„Prin noile măsuri ce au fost 
adoptate — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
III-lea al oamenilor muncii — avem 
în vedere întărirea răspunderii con
siliilor de conducere și adunărilor 
generale în conducerea întregii acti
vități economice și sociale. Am por
nit de la necesitatea unei normări 
corespunzătoare a cheltuielilor mate
riale, de muncă, a fondurilor și mij
loacelor circulante, in așa fel incit, 
în orice moment, in fiecare sector, in 
fiecare unitate și pe ansamblu, să se 
poată stabili, ce se produce, la ce ni
vel tehnic, cu ce costuri se realizează 
producția respectivă".

APLICAREA CU FERMITATE A 
PRINCIPIILOR AUTOCONDUCE
RII, AUTOGESTIUNII ȘI AUTOFI
NANȚĂRII ; SUBORDONAREA AC
TIVITĂȚII UNITĂȚILOR ECONO
MICE CERINȚELOR DEZVOLTĂRII 
ECONOMIEI NAȚIONALE, REALI
ZĂRII PLANULUI NAȚIONAL 
UNIC. Aplicarea noului mecanism 
■feconomico-financiar presupune, in 
esență, asumarea de către fiecare 
colectiv de oameni ai muncii, de că
tre fiecare unitate economică a răs
punderii pentru realizarea producției 
necesare economiei naționale in vo
lumul, structura și calitatea stabilite 
prin plan" și prin contracte, respec- 
tîndu-se întocmai normativele de 
costuri și eficiență economică ; 
Funcționarea fiecărei unități econo
mice pe baza principiilor autogestiu
nii și autofinanțării impune, totoda
tă, acoperirea, pe tot parcursul anu
lui, a cheltuielilor prin veniturile 
proprii, realizarea beneficiului nece
sar pentru dezvoltarea și stimularea 
oamenilor muncii, în condițiile înde
plinirii și depășirii planului de pro
ducție, atît din punct de vedere can
titativ, cit și calitativ. O cerință e- 
sențială a noului mecanism economi
co-financiar o constituie, de aseme
nea. asigurarea conducerii unitare a 
economiei naționale, prin încadrarea 
întocmai a activității tuturor unită
ților economice în planul național u- 
nic de dezvoltare economico-socială 
a țării. în acest sens. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia la re
centa plenară ai C.C. al P.C.R.. ne
cesitatea ca planul național unic să 
devină „un instrument viu de stimu
lai^ a inițiativei creatoare a tuturor 
organismelor statului nostru demo
cratic, a tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii", un instrument efi
cient în „buna folosire a mijloacc-

încadreze strict în normele și norma
tivele economico-financiare apro
bate.

Aplicînd principiile noului meca
nism economico-financiar, ale auto
conducerii, autogestiunii și autofi
nanțării, multe unități din economie 
au înregistrat, în ulțimii ani. rezul
tate economice și financiare tot mai 
bune, asigurindu-și dezvoltarea trai
nică pe baza resurselor proprii și 
contribuind, totodată, la formarea 
fondurilor de dezvoltare a economiei 
naționale. în același timp, așa cum 
s-a apreciat la plenârele C.C. al 
P.C.R. din aprilie și iunie 1986, re" 
zultatele obținute în acest domeniu 
nu sînt pe deplin mulțumitoare, 
existînd încă unități economice care 
nu utilizează destul de eficient re
sursele și fondurile pe care le au la 
dispoziție, precum și unități care 
înregistrează o viteză scăzută de 
rotație a mijloacelor circulante, ape- 
lind în mare măsură la credite de 
Ia stat. Conducerea partidului nostru 
a apreciat că sistemul de finanțare 
pe bază de credite s-a dovedit 
necorespunzător, transformîndu-se 
într-o frină în aplicarea noului me
canism economico-financiar. în des
fășurarea activității economice și 
financiare a unităților, potrivit ce
rințelor actuale.

Ținînd seama de neajunsurile ma
nifestate în sistemul de finanțare șl 
creditare, precum și In privința 
eficienței folosirii unor resurse ma
teriale și financiare, în Prograrftul 
privind perfecționarea sistemului de 
finanțare și creditare a activităților 
economice și a normativelor econo
mico-financiare, adoptat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din iunie 1986, se pre
vede întocmirea șl aplicarea de nor
mative privind costurile unitare pen
tru principalele produse industriale

lor de eare dispune societatea noas
tră intr-un moment dat, atît în di
recția dezvoltării, cit și în direcția 
ridicării generale a nivelului de trai 
al poporului".

Fiecare dintre principiile noului 
mecanism are un conținut precis și 
o sferă de acțiune bine delimitată, 
Intre ele existînd, totodată, intercon- 
diționările necesare. Astfel, autocon
ducerea muncitorească înseamnă 
conducerea colectivă, directă de că- 
tre oamenii muncii, a unităților eco- < 
nomice. prin forme democratice spe- ' 
cifice : adunarea generală a oameni- j; 
lor muncii și respectiv consiliul oa
menilor muncii. în același timp, au- ■= 
toconducerea muncitorească repre
zintă un sistem unitar de conducere, 
în care se îmbină armonios autono
mia unităților cu conducerea demo
cratică a întregii vieți economico-so
ciale, în care scop funcționează și la 
nivel central organe de conducere 
colectivă, cum sint : Consiliul Națio
nal al Oamenilor Muncii, Consiliul 
Național al Agriculturii și altele.

La rindul său, autogestiunea eco- 
nomico-financiară reprezintă un an
samblu de pîrghii și mijloace econo
mice și financiare, atribuții și răs- / 
punderi ale unităților de producție, 
ale colectivelor de oameni ai muncii 
în calitatea lor de proprietari, pro
ducători și beneficiari ai avuției na
ționale, prin care se asigură realiza
rea sarcinilor de plan, acoperirea in
tegrală, pe tot parcursul anului, a 
cheltuielilor din veniturile încasate, 
pe baza livrării mărfurilor produse 
obținind, totodată, beneficiul necesar 
pentru dezvoltarea unității, sporirea 
stimulării materiale a oamenilor 
muncii, precum și pentru a contribui 
la satisfacerea unor nevoi generala 
ale societății.

Un instrument de bază în realiza
rea autoconducerii, autogestiunii și 
autofinanțării, al planificării și con
ducerii activității financiare, al ana
lizei și controlului, al asigurării echi
librului financiar în toate unitățile 
îl constituie bugetul de venituri și 
cheltuieli. Acesta sintetizează, în ex
presie bănească, activitatea economi
că din fiecare unitate, modul de gos
podărire și utilizare a resurselor ma
teriale, umane și bănești, precum și 
rezultatele obținute, fiind utilizat de 
către organele de conducere colec
tivă. ca mijloc de dirijare a activi
tății economice si financiare, pen
tru obținerea producției maxime cu 
cheltuieli minime.

Prin legislația In vigoare, mai 
precis prin Legea Planului unic de 
dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe peri
oada 1986—1990. precum si prin 
legile planurilor și bugetelor anuale, 
se interzice creșterea veniturilor și 
a rentabilităților pe seama majorării 
prețurilor de producție și de livrare. 
Singura cale de realizare a valorii 
producției-marfă, a veniturilor și be
neficiilor unităților eoonomioe trebuie 
să o reprezinte — așa cum subli
niază tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— obținerea producției fizice la 
toate sortimentele prevăzute în plan.

în privința cheltuielilor se impune 
aceeași analiză aprofundată, efec
tuată de organele colective de con
ducere, de .colectivele de muncă din 
fiecare unitate pentru stabilirea și 
aplicarea concretă a programelor de 
măsuri privind reducerea costurilor 
de producție, scăderea consumurilor 
de materii prime, materiale, com
bustibil, energie și de forță de mun
că, aplicarea in producție a rezul
tatelor cercetării științifice și promo
varea largă a progresului tehnic. 
Cheltuielile prevăzute în bugetul de 
venituri și cheltuieli trebuie să se

și agricole, cheltuielile la 1 000 lei 
producție-marfă. mijloacele circu
lante și creditele la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă, volumul producției- 
marfă care trebuie obținută la 1 000 
lei fonduri fixe. De asemenea, pen
tru creșterea vitezei de circulație a 
mărfurilor, realizarea permanentă a 
veniturilor și lichidarea stocurilor 
supranormative neeconomfeoase, au 
fost stabilite normele și normativele 
de stoc pentru materii prime și ma
teriale, producția neterminată și pro
duse finite. „Programele și măsurile 
pe care le-am stabilit sint foarte 
bune — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plena
ră a Consiliului Național al Oameni
lor Muncii —• însă și ele se realizează 
prea încet". în acest sens, secreta
rul general al partidului a evidențiat 
necesitatea aplicării unor măsuri ho- 
tărîte în direcția reducerii consumu
rilor și a cheltuielilor materiale și de 
producție, în aplicarea fermă a noi
lor normative economico-financiare, 
pentru reducerea substanțială a cre
ditelor necesare activității de pro
ducție, pentru creșterea mai puter
nică a rentabilității, a beneficiilor' în 
toate sectoarele.

Perfecționarea sistemului de fi
nanțare și creditare, aplicarea nor
mativelor economico-financiare tre
buie să contribuie la impulsionarea 
folosirii depline, cu înalt randament, 
a tuturor capacităților de producție 
existente și a suprafețelor construite, 
reducerii investițiilor specifice, pu
nerii in funcțiune, la termenele sta
bilite, a noilor obiective și atingerea 
la timp a parametrilor proiectați, 
diminuării substanțiale a consumu
rilor materiale și energetice, sporirii 
mai puternice a productivității mun
cii, scăderii la limitele normate a 
costurilor pe fiecare produs. Tot
odată, Programul privind perfecțio
narea sistemului de finanțare și 
creditare a activității economice și 
aplicării normativelor economico- 
financiare, prin măsurile importante 
pe care le prevede, are drept scop 
întărirea ordinii și disciplinei finan
ciare, a răspunderii fiecărei unități, 
a fiecărui colectiv de oameni ai 
muncii In activitatea economică pe 
care o desfășoară. Este necesar acest 
lucru pentru că, așa cum a mențio
nat în mai multe rînduri secretarul 
general al partidului, unele unități, 
unii conducători din economie au 
înțeles noul mecanism economic in
tr-un sens'îngust, unilateral, adică 
în sensul de a obține cit mai multe 
avantaje din partea statului, de a 
cheltui cît mai mult și de a se sus
trage, într-un fel sau altul, de la 
răspunderea în fața partidului și sta
tului, a poporului pentru activitatea 
depusă și rezultatele obținute, invo- 
cînd libera inițiativă și autonomia 
prevăzute de noul mecanism econo
mic, de sistemul autoconducerii și 
autogestiunii. „Or — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — auto
conducerea asigură intr-adevăr o 
largă inițiativă a tuturor unităților, 
consiliilor de conducere a oamenilor 
muncii din aceste unități, dar în 
concordanță cu planurile generale de 
dezvoltare și pornind de la faptul 
că fiecare administrează o anumită 
parte a avuției naționale și poartă 
răspunderea deplină în fața po
porului, a organelor de stat — care 
reprezintă interesele întregii națiuni 
pentru felul cum administrează și 
gospodăresc partea din avuția națio
nală încredințată".

SARCINILE CE REVIN COLEC
TIVELOR DE MUNCA IN VEDE
REA DUBLĂRII, PÎNA IN ANUL 
1990, A PRODUCTIVITĂȚII MUN

CII, DESFĂȘURĂRII UNEI AC
TIVITĂȚI DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ 
ȘI RENTABILITATE, LICHIDĂ
RII STOCURILOR DE PRODUCȚIE 
NEECONOMICOASE. Aplicarea fer
mă, deplină a principiilor noului 
mecanism economico-financiar are 
drept scop final creșterea cantita
tivă și calitativă a producției, pro
ductivității muncii și eficienței în 
toate unitățile economice și pe an
samblul economiei naționale.

Documentele Congresului al 
XlII-lea al partidului și cele ulte
rioare au stabilit ca un obiectiv 
principal pentru cincinalul 1986— 
1990 creșterea substanțială a pro
ductivității muncii, dublarea acesteia 
pînă în anul 1990. Sînt, de1 asemenea, 
riguros stabilite sarcinile privind re
ducerea costurilor de producție, în 
principal a celor materiale, și creș
terea pe această bază a rentabilității 
și eficienței economice în întreaga 
economie. Căile realizării acestor 
importante sarcini economice con
stau în organizarea științifică a pro
ducției și a muncii, modernizarea, 
cibernetizarea și robotizarea produc
ției, aplicarea unui regim strict de 
economii la toate consumurile ma
teriale și de forță de muncă, 
respectind normele temeinic fun
damentate, introducerea pe sca
ră largă a progresului tehnic, 
organizarea rațională a locurilor de 
muncă și a fluxurilor de fabricație, 
normarea producției și a muncii, 
ridicarea pregătirii profesionale a 
personalului muncitor. întărirea or
dinii și disciplinei. Transpunerea in 
viață a acestor cerințe — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R.— nu 
se realizează de la sine, ci numai cu 
participarea directă, cu înaltă respon
sabilitate a colectivelor de muncă 
din unitățile de producție.

Programele speciale pentru spo
rirea mai accentuată a productivi
tății, pentru ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, redu
cerea cheltuielilor materiale de .pro
ducție prevăd ca orgajiele și orga
nizațiile de partid, consiliile oame
nilor muncii, organele sindicale și 
organizațiile de tineret să elaboreza 
anual programe proprii de măsuri, 
care să constituie instrumente con
crete pentru descoperirea și punerea 
în valoare a tuturor rezervelor exis
tente în fiecare unitate. Pentru a fi 
pe deplin eficiente, aceste programe 
trebuie să stabilească cele mai'adec
vate căi și mijloace pentru mobili
zarea integrală a rezervelor din fie
care unitate, de la fiecare loc de 
muncă, fiind defalcate pe formațiuni 
de lucru și aduse la c-noștință fie
cărui om al muncii. Este esențial 
ca fiecare om al muncii, în 
calitate de proprietar, producător 
și beneficiar, să cunoască în amă
nunțime ce sarcini îi revin, personal, 
din planul Întreprinderii și din pro
gramele adoptate, precum și forma
ției de lucru în care-și desfășoară 
activitatea. înțelegerea clară de către 
fiecare om al muncii a semnifica
țiilor și rațiunilor majore ale sar
cinilor concrete ce-i revin stimu
lează spiritul de inițiativă și răs
pundere. creează condițiile necesare 
participării active. în cunoștință de 
cauză.

Transpunerea în practică a auto
gestiunii economico-financiare im
pune creșterea spiritului de inițiativă 
și răspundere al organelor de con
ducere colectivă a oamenilor muncii 
în organizarea și desfășurarea acti
vității de producție, acționînd pentru 
concentrarea și specializarea aces
teia. astfel îneît să se asigure vin- 
zarea in flux continuu a mărfurilor, 
încasarea ritmică a veniturilor, li
chidarea stocurilor neeconomicoase.

Deosebită preocupare și răspun
dere trebuie să manifeste în perma
nență compartimentele ’ financiar- 
contabile, în frunte cu contabilul- 
șef, pe linia folosirii cu cea mai 
mare chibzuință a banilor poporului.

Aplicarea in viață a noului meca
nism economico-financiar, perfec-' 
ționarea lui continuă, în raport' cu 
cerințele dezvoltării, necesită, pe 
lîngă măsuri tehnice, organizatorice 
și economioe, și o revoluție in felul 
de a gindi și a acționa al lucrători
lor din domeniul economic și finan
ciar. „Este nevoie — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — de o schimbare 
radicală a concepțiilor în domeniul 
financiar și activității economice. 
Revoluția iehnico-științifică nu se 
face numai in domeniul producerii 
de mașini și utilaje. Desigur, este 
foarte important să se facă aceasta 
acolo, dar revoluția tehnică, revolu
ția științifică trebuie făcută și în 
domeniul financiar și economic. 
Pentru noi, problema revoluției în 
domeniul financiar și economic este 
de actualitate imediată — și trebuie 
să o înfăptuim foarte rapid și cu 
toată fermitatea !".

în acest sens se pune problema 
de a li bine înțelese conceptul, prin
cipiile și obiectivele practice ale 
noului mecanism și a fi aplicate în 
mod corespunzător. La recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. secretarul ge
neral al partidului a pus un accent 
deosebit pe rolul conștiinței revolu
ționare a membrilor societății, pe 
nivelul pregătirii lor politice, profe
sionale. Viata a dovedit că, oricît de 
bune ar fi normele și legile, ele 
trebuie aplicate de oameni. lucru 
pentru care se cer cunoașterea și 
înțelegerea profundă a sensului 
acestor legi și norme, o conștiință 
înaintată, cunoștințe temeinice, mul
tilaterale. îndeplinirea mărețelor 
obiective de dezvoltare economico- 
socială stabilite de Congresul al 
XlII-lea al partidului cere cu ade
vărat eforturi sporite, spirit revo
luționar din partea fiecărui' comu
nist, a fiecărui om al muncii, a în
tregii națiuni, pentru ridicarea în
tregii activități la cele mai înalte 
cote de eficiență și calitate.

Dr. Tralan LAZĂR

Vitalitatea tradiției de
pinde intr-o măsură 
evidentă de vitalita

tea prezentului. Cum alt
fel ar putea să fie nu
mită energia contempora
nilor de a-și asuma din 
prodigiosul și complexul 
trecut valorile durabile 
prin care să urce o 
nouă treaptă spre cu
noaștere si afirmare ? Cei 
doi termeni, tradiția si 
prezentul, pot, teoretic, să 
nu „știe" unul de celălalt 
sau. dimpotrivă, pot intra 
într-un cîmp de reciprocă 
și fertilă condiționare, în 
care, desigur, ultimul cu- 
vint se naște In freamătul 
inovator al zilelor trăite. 
Prezentului ii revine rolul 
transfigurator. el poate 
acționa asemenea unui 
„juriu" convențional, ani
mat de interese mărunte, 
de tot efemere, sau poate 
discerne în cele întîmplate 
premisele originii și ale 
timpului străbătut. Este 
vorba, desigur, de tradiție 
care este expresia sau sin
teza a tot ce a izvorît din 
idealul de progres și a 
servit cauză acestuia. La 
urma urmei. vitalitatea 
tradiției depinde de recep
tarea corectă a devenirii 
condiției umane. în ceea ce 
are ea propulsiv sub va
riatele raporturi. inclusiv 
sub raport cultural-literar.

Cînd este vorba de lite
ratură. un prezent ..negli
jent" fată de această deve
nire se surclasează prin 
chiar opțiunile sale ana
poda. Creațiile actualei 
noastre literaturi fructifică 
din unghiurile cele mai di
ferite experiența scriitori
lor noștri clasici. In primul 
rind. Caragiale. Rebreanu 
și Marin Preda. în proză si 
dramaturgie. Eminescu, 
Arghezi. Blaga. Barbu. Ba- 
covia. în poezie, si acum 
Nichita Stănescu. Titu

Maiorescu si G. Călinescu, 
în critică, se constituie 
fiecare în inepuizabile 
semne referențiale pentru 
prezentul nostru literar. 
O polemică abia încheiată 
despre configurația inte
lectuală a lui Maiorescu și 
rolul său în critica națio
nală a surprins prin cap
canele în care pot cădea 
prezumția și ignoranta. 
Cei prea grăbiți să „vote-

rla In genere, se supune 
neîntreruptelor metamor
foze imaginate de prezent. 
Aceste metamorfoze nu-i 
schimbă esența, ci îi con
firmă potențialitatea crea
toare. Nevoia prezentului 
de a-și descoperi un semn 
tutelar nu poate fi pusă 
la îndoială. Fără certitudi
nea unui set de valori, sau. 
dacă vrem, a unor rezul
tate palpabile in domeniul

Actualitate 
și tradiție 
literară

contra trecutului, fără 
să-1 cunoască exact și a- 
tribuindu-i valențe fictive, 
se îneacă în fumul produs 
de propriul lor orgoliu. 
Prudenta proiectată în acte 
de progresivă continuitate 
și îndrăzneala suprave
gheată de transgresarea 
prezentului într-un trecut 
viu. care. în cazul literatu
rii. numește opera eternă, 
vitalizeaza' trecutul prin 
prezent și face din cultură 
un corp unitar de rezonan
tă specifică.

Vitalitatea tradiției se' 
Înfățișează, așadar. dia
lectic. ea nu există in sine, 
ca un soi de energie ma
sată într-un recipient. Ori- 
cit de mică sau oricit de 
mare, tradiția e vitală ori 
nonvitală, în dependență 
directă de spiritul care o 
contemplă. Interpretabilă, 
tradiția literară, ca si isto-

literaturii. ca si In celelal
te ramuri de activitate 
umană, prezentul ar fi o 
batere a pasului si a gin- 
dului pe loc. Trebuie să 
știm cine ne-au fost pre
cursorii pentru a ști ce pu
tem fi noi înșine. De aceea, 
tradiția, oricît de variate 
ar fi posibilitățile de recep
tare rămine. cum spunea 
Arghezi. „un Dumnezeu 
de piatră", de neînlăturat 
și într-un fel testamentară 
pentru cei în viată, adică 
pentru ființele angrenate 
în devenirea creatoare. O 
tradiție redimensionată 
după chipul evoluat al 
prezentului acționează Sti
mulativ. cită vreme o tra
diție fictivă, simplă însce
nare conjuncturală. steri
lizează conștiința prezentu
lui si se varsă într-un tre
cut gol.

Din operă literară in

sine, creația care se im
pune valoric se traditio- 
nalizează. intrind in patri
moniul clasic al spirituali
tății artistice. Citeva se
cole de viată literară na
țională. aflate în necesară 
confluentă cu alte culturi, 
au determinat o estetică a 
condiției noastre specifice, 
de la care orice, devotat al 
scrisului pleacă năzuind 
spre altceva, sporind cu
noașterea de sine a uma
nității naționale. Nimic mai 
banal și totuși mimic mal 
greu. Ce este mai lesni
cios decît să mimezi o for
mulă sau alta, să te pre
tinzi promotorul ei in in
teriorul unui spațiu literar 
și ce este mai dificil șl 
totodată mai exultant de- 
cit a descoperi că încorda
rea unui spirit este și a 
noastră, inspirată din ace
lași aer ? Arta scrisului 
furnizează omulții de litere 
ideal sentimentul aparte
nenței la o durată intelec
tuală care vine din vechi
me. asimilindu-1. pentru 
a-1 transforma în constan
tă clasică a unei culturi.

Inovația autentică se ve
rifică de fapt prin gradul 
de rezistentă a unei opere 
la exigentele tradiției, ea 
este un prezent cu funcție 
de liant între un trecut 
care a învins si un viitor 
ineluctabil. Tradiția este 
solul din care crește orice 
noutate viabilă, elementul 
motrice al oricărui început. 
In nesfîrșita sa primenire, 
dinamica valorilor gene
rează. dar și legitimează, 
inovația artistică, originali
tatea in cadrele unor serii 
stilistice dominate de un 
sens. Cei ce alcătuim „pre
zentul" nu putem să fim 
altceva decît o verigă, un 
pas, o treaptă în drumul 
existenței noastre literare.

V. FANACHE

Citiți

în Almanahul 
„SCÎNTEIA" 

1987
Omul

și uriașa 
lui putere 
de creație

F

Sîntem contemporani cu o 
nouă revoluție științifico-tehni- 
câ. Roboții, calculatoarele, la
serele, biotehnologiile, noile 
materiale și surse de energie își 
găsesc astăzi noi și noi aplica
ții, își demonstrează noi și noi 
valențe. Dar aventura tehnolo
giei, a cunoașterii, a spiritului 
uman continuă... Vreți să știți 
ce vor gîndi despre tehnologiile 
secolului XX istoricii anului 
3000 ? Doriți să aveți o imagi
ne despre fabricile viitorului, 
despre profesiile oamenilor din 
aceste fabrici, despre roboții și 
calculatoarele care vor lucra 
acolo ? Doriți să cunoașteți și 
noile „meserii" ale laserului sau 
cele ale microorganismelor ? 
Sînteți interesați ce rol va avea 
informatica în școala de mîine 
și în relațiile dintre oameni ? 
Vreți să aflați ce impact vor 
avea „uneltele" și tehnologiile 
viitorului asupra vieții și activi
tății umane ? La toate aceste 
întrebări și la multe altele răs
punde ampla anchetă „Omul și 
uriașa lui putere de creație".

ALMANAHUL 
„SCINTEIA" 1987

se găsește la centrele 
de difuzare a presei

t V
10,00 Telejurnal
20,15 Viața economică. Fată In fată. Ex

periențe, soluții, rezultate în do

Manifestări muzicale 
sub semnul tinereții

Asociem, în gîn- 
direa curentă, tinere
țea și muzica, mai 
ales in spectacolele 
cu desfășurări ritma
te, concepute după 
criteriul largei accesi
bilități, publicul fiind 
invitat să vadă și să 
audă, în aceste ocazii, 
interpretii preferați, 
formațiile orchestrale 
care îi dau cea mai 
mare satisfacție. Nu 
foarte des, în acest 
cadru au loc și eve
nimente artistice, pre
cum cel pe care l-am 
urmărit in spectacolul 
Cîntați cu noi, zim- 
biți cu noi, desfășu
rat la Sala polivalentă 
și reunind cjteya per
sonalități, Slujitori 
neobosiți ai genului. 
Sau, in aceeași săptă- 
mină. întîlnirea cu an
samblul „Licuricii" al 
Școlii generale 164, 
inițiat și condus de 
conf. univ. Domnica 
Constantinescu, de la 
Conservatorul „C. Po- 
rumbescu", în colabo
rare cu prof. Elena 
Radu, ai cărui mem
bri. în jurul virstei de 
zece ani, povestesc 
teu mijloace instru
mentale specifice și în 
versuri) joaca lor din 
pădure, cind au fost 
surprinși de furtună, 
in plină Zi de vară, 
sau aventura lui Bu
jorel, un prieten 
exemplar, pus la grea 
încercare și salvat de 
apropiatii lui de 
care-1 leagă firele 
unor frumoase senti
mente. Sinceri, parti
cipativi cu toată fiin
ța. frumoși in mani
festările lor, interpre
tii se constituie intr-o 
exemplară școală de 
muzică și de compor
tament.

Pe o altă treaptă de 
instruire, ceva mai 
înaltă, cu fiecare apa
riție publică, oferind 
adevărate demonstra
ții de virtuozitate și 
bun gust, copiii din 
Corul Radio-Televi- 
ziunii se înscriu și ei 
în filele marii cărți 
a dragostei pentru 
muzică, sub îndruma
rea valoroasei diri- 
joare Eugenia Văcă- 
rescu Neeula. An
samblul lor a împlinit 
40 de ani de la în
ființare. Concertul pe 
care l-au susținut in 
Studioul Radiotelevi- 
ziunii ne-a încălzit 
inima cu o gamă 
foarte largă de mij
loace. aparținînd ex
presiei muzicale re
nascentiste. apoi școlii 
de compoziție clasico- 
romantice, precum și 
celor mai noi curente 
de creație, chiar 
limbajelor modeme. 
Printre realizări, o 
primă audiție ce ne-a

îneîntat în chip par
ticular. Ghicitori de 
Dan Buciu, inspirate 
din lirica argheziană, 
lucrare în care și-au 
dat mîna inspirația, 
nota spirituală și pre
zentarea scenică inte
ligentă (semnată de 
Cristian Mihăilescu).

Trecînd mai înainte, 
pe scara speranțelor 
in domeniul interpre
tării muzicale, vom 
aminti că, tot recent, 
la a 36-a ediție a 
„Studioului tînărului 
interpret". organizat 
de Colegiul criticilor 
muzicali din ATM și 
Radioteleviziune, am 
ascultat șapte tineri 
mînuind instrumente 
cu claviatură, cu corzi 
sau de suflat, ce s-au 
făcut apreciatl In ulti
mele stagiuni din 
Capitală și din tară, 
dovedindu-și nivelul 
de excepție pe care 
l-au atins în slujirea 
marelui repertoriu de 
concert. Foarte tînăra 
craioveancă Mirabela 
Dina, stăpînind cu 
multă siguranță pa
gini concertistice pen
tru pian. scrise de 
Joseph Haydn, violo
nistul Liviu Ailincăi, 
enescizînd celebrul 
Poem de Chausson, 
Viorella Ciucur și 
Oana Velcovici, dove
dind, fiecare în parte, 
experiența bogată ce 
le caracterizează evo
luțiile pianistice, flau- 
tista Nicole Formes- 
cu și harpista Maria
na Bâldea întărin- 
du-ne convingerea că 
au ceva de spus în 
interpretarea muzicii 
baroce și, mai ales, 
clarinetistul Dan A- 
vramovici. doinind 
răscolitoarea Baladă 
de Alexandru Pașca- 
nu — toate aceste 
ipostaze (prezentate 
cu tonul cel mai po
trivit de .către Dumi
tru Avakian) ne-au 
făcut să privim cu 
speranță viitorul, ce 
Începe din zilele noas
tre, în domeniul con- 
certisticii, aflată In 
continuarea celor mai 
frumoase tradiții.

Că situația se pre
zintă astfel, ne-a.m 
convins și într-o altă 
seară. la Ateneu, 
urmărind recitalul tî
nărului pianist Remus 
Manoleanu, foarte ac
tiv și laborios dedicat 
slujirii muzicii din 
toate timpurile. Cele 
două sonate de Chopin 
și Variațiunile în fa 
minor de Brahms^ in
terpretate la Ateneu, 
au probat calitățile 
lui deosebite.

Din pleiada tineri
lor compozitori, me
rită o atenție specială 
simfonistul de vocație 
care este Adrian Ior-

gulescu. Lucrările lui 
se disting prin rigoa
rea și frumusețea con
strucției. Lucrarea sa 
recentă. Ipostaze II. 
pentru clarinet, corzi 
și percuție, prezentată 
magistral de Aurelian 
Octav Popa, în com
pania simfonicului Fi
larmonicii „G. Enes- 
cu“, condus, la fel, cu 
adevărată strălucire, 
de Cristian Mandeal, 
se constituie intr-o 
muzică neliniștită,
uneori culminînd in 
■strigăte folclorice,
materialul sonor fiind 
supus unor intime legi 
de condensare, esen- 
țializare. Povestirea 
sa. cu un expres ca
racter concertant, nu 
se desfășoară firesc, 
ci surprinde, șochea
ză. de pe poziția com
pozitorului ce stăpl- 
nește- cu abilitate 
meșteșugul. înzestrat 
cu talentul marilor 
șefi de orchestră, co
legul său. dirijorul 
Cristian (Mandeal, a 
mai colaborat In 
același concert, me
morabil, cu pianistul 
sovietic Evgheni Mo- 
ghilevski, in paginile 
cutremurătorului Con
cert nr. 3 pentru pian 
și orchestră de Ser- 
ghei Rahmaninov, 
semnînd, in final, o 
înflăcărată, robustă, 
chiar wagneriană ver
siune a Simfoniei a 
3-a „Renana" de Ro
bert Schumann.

în sfirșit, intrat de 
curînd în grupul celor 
mai tineri și valoroși 
șefi de orchestră pe 
care îi avem. Ion 
Marin începe să se 
afirme promițător. 
Am putut urmări 
acest lucru cu ocazia 
concertului susținut 
in Studioul Radiotele- 
viziunii. Programul 
său. reunind caleidos- 
copicul Ecran de 
Anatol Vieru, Concer
tul nr. 2 de Chopin, în 
interpretarea prea 
blindului Alessio Ave- 
rone, și Simfonia 
fantastică de Hector 
Berlioz, i-a înlesnit 
realizări dirijorale de 
marcă, întreaga desfă
șurare dovedindu-se a 
fi regizată cu maximă 
inteligență. Ion Marin 
se dovedește un susți
nător al preciziei, un 
dirijor stăpin pe meș
teșugul său.

Iar prezența tineri
lor în atît de diverse 
Ipostaze interpretative 
și fereatoare merită a 
fi evidențiată ca un 
argument al perma
nentei îmbogățiri a 
unei tradiții muzicale 
prestigioase.

Anton 
DOGARU

meniul utilizării mijloacelor de 
transport

20,25 Cu inimile pline de zbor șl de lu
mină. Versuri și cînteee patrioti
ce, revoluționare (color)

20,35 Tribuna TV. „Epoca
Nicolae Ceaușescu". Calitatea — 
responsabilitate muncitorească, 
dăruire patriotică.

20,50 Film serial (color). Ambulanța.

Producție a televiziunii cehoslova
ce. Premieră pe țară. Cu : Jaro
mir Hanzlik, Eva Hudeckovă, 
Zlata Adamovska, Tomăs Jurlcka, 
Joset Karlik, Josef Vlnklar, Petr 
Kostka, Jiri Bartoska, Pavel Zed- 
nicek. Scenariul : Jlrl Hubac ; Re
gia i Jlrl Adamec. Episodul 5

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

BUZĂU. Ieri. In municipiul Bu
zău, a avut loc simpozionul „2 500 
de ani de la primele mențiuni do
cumentare despre luptele geto- 
dacilor pentru libertatea și neatir- 
narea pămîntului strămoșesc", or
ganizat de Comitetul județean de 
partid. Comunicările și referatele 
susținute au evidențiat rolul im
portant al geto-dacilor in formarea 
poporului român, au prezentat noi
le descoperiri arheologice de la 
Cîrlomănești și Pătirlagele-Neho- 
lașu, care atestă continuitatea și 
unitatea românilor de-a lungul mi

leniilor pe plaiurile Buzăului. A 
fost reliefată concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu despre istoria 
poporului român, unică si unitară, 
contribuția originală, de excepțio
nală valoare teoretică șl practică, 
adusă la cunoașterea și înțelegerea, 
în spiritul materialismului dialec
tic și istoric, a adevărului științific 
al trecutului nostru glorios de 
muncă și luptă, la elaborarea și 
fundamentarea unor concluzii care 
au deschis cîmp larg afirmării șl 
dezvoltării științei istorice româ
nești. (Stelian Chiper).

GALAȚI. La Galati s-au desfă
șurat „Colocviile literare gălătene", 
organizate de Comitetul județean 
de .cultură și educație socialistă, 
cenaclul gălățean al Uniunii scrii
torilor. Asociația scriitorilor din 
Iași și revista „Luceafărul". Mani
festările literare cuprinse sub acest 
generic, la care au participat scrii
tori din București. Iași. Focșani, 
Galați, Brăila, cadre didactice, ac
tiviști culturali, au debutat la Tea
trul dramatic din localitate cu o 
masă rotundă pe tema : „Scriitorul 
— militant revoluționar, cetățean și

CARNET CULTURAL

artist al cuvîntului". în continuare, 
în întreprinderi și instituții gălă
tene și în localități din județ au 
avut loc dezbateri și șezători lite
rare. (Ștefan Dimitriu).

OLT. La Teatrul popular din Ca
racal s-a desfășurat o amplă mani
festare înscrisă sub egida Festiva
lului național „Cîntarea României"

și deschisă formațiilor artistice de 
amatori din agricultură, silvicul
tură și industria alimentară. Este 
vorba de finala pe ramură a con
cursului „Roadele toamnei", orga
nizat de Comitetul uniunii sindi
catelor din agricultură, silvicultură 
și industrie alimentară. Consiliul 
județean al sindicatelor și Comite
tul de cultură și educație socialistă 
al județului Olt. (Mihai Grigo- 
roșcută).

BRAȘOV. La numai o săptămină 
de Ia concursul de creație literară

„Andrei Mureșanu", viața spiri
tuală a Brașovului a fost marcată 
de un nou eveniment artistic : con
cursul interjudetean al corurilor 
de cameră Gheorghe Dima. 
Desfășurat, timp de două zile, sub 
aceeași generoasă emblemă a Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei". concursul corurilor de ca
meră a întrunit unele dintre cele 
mai prestigioase formații de gen 
din Cluj-Napoca. Iași. Arad. Dej, 
Caransebeș, Focșani. Brașov. (Ni
colae Mocanu).

CONSTANȚA. în organizarea Co
mitetului județean pentru cultură 
și educație socialistă Constanta, a 
fost vernisat Salonul interjudetean 
de pictură cu tema „Virtuți plas
tice ale peisajului românesc". Cele 
două expoziții organizate la gale
riile „Arta" din Constanta și la 
Muzeul de artă din Medgidia pre
zintă lucrări aparținînd unui mare 
număr de artiști plastici amatori 
din București. Constanta și din alte 
14 județe ale țării. Cele mai valo
roase lucrări au fost distinse cu 
premii. (George Mihăescu).
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Președintelui Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUSESCU

Primului ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

Vă adresăm sincere mulțumiri pentru felicitările transmise cu ocazia 
Zilei noastre naționale.

Folosim acest prilej pentru a exprima urările noastre de fericire po
porului român prieten, de dezvoltare a tradiționalelor relații dintre cele 
două țări.

RAMIZ ALIA
Președintele

Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Socialiste Albania

ADIL CARCANI
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Socialiste Albania

Maximă răspundere pentru asigurarea 
si economisirea energiei electrice!

(Urmare din pag. I)
actualitate gospodărirea riguroasă a 
fiecărui kWh. încadrarea strictă în 
cotele planificate, stabilite pentru 
fiecare județ, minister și unitate 
economică. Fără îndoială că nu vom 
putea consuma mai multă energie 
decît producem. Tocmai pentru a 
asigura o bună aprovizionare cu 
energie a tuturor sectoarelor au fost 
stabilite pentru fiecare întreprinde
re in parte, pe ansamblul fiecărui 
județ și fiecărei ramuri cote de con
sum defalcate pe ore și zile. Tre
buie precizat faptul că aceste cote 
nu pot fi depășite sub nici un mo
tiv. că orice încălcare a lor se face 
în detrimentul aprovizionării cu 
energie a altor consumatori, și chiar 
a celor in cauză. în fața acestui ar
gument trebuie să se acorde o atenție 
deosebită încadrării ferme a tutu
ror consumatorilor mari sau mici în 
cotele de energie alocate. Totodată, 
este necesară realizarea unui con
sum echilibrat pe întreaga durată a 
zilei și a săptăminii in scopul apla
tizării vîrfului de sarcină. Pentru 
evitarea suprasolicitării sistemului 
energetic național au fost stabilite 
cu exactitate pentru fiecare imitate 
economică niveluri maxime de putere 
pe diferitele paliere orare. Aceste 
măsuri impun ca în toate întreprin
derile consumul de energie electrică 
să fie controlat in permanență, iar 
programarea proceselor de producție 
să fie făcută cit mai judicios. Re
partiția de energie este necesar să 
fie defalcată cu rigurozitate pe fie
care secție, atelier sau linie tehnolo
gică, iar consumurile să fie înre
gistrate cu maximă exactitate. Orice 
abateri de la programele stabilite să 
fie analizate cu exigență, să se in
tervină operativ. Pentru a econo
misi cu severitate energia este ne
cesar să existe capacitatea efectivă, 
organizatorică și tehnică, in vederea 
realizării acestui obiectiv.

în fiecare unitate economică au 
fost adoptate programe de măsuri 
pentru diminuarea consumurilor 
energetice. Trebuie urmărit stăruitor 
ca fiecare măsură în parte să fie 
aplicată la termen și cu maximă efi
ciență. în lunile de iarnă sînt pre
văzute importante lucrări de repara
ții a utilajelor din diferite sectoare 
de activitate. Cu acest prilej să se 
efectueze și modernizările avute în 
vedere pentru creșterea randamen
tului acestora și reducerea consumu
lui de energie electrică și combusti
bil. Totodată, este necesar ca insta
lațiile de recuperare a resurselor 
-nergetice refolosibile să funcțione
ze la capacitate maximă, in acest fel 
realizîndu-se economii importante 
de energie electrică și combustibil. 
Si aceasta se impune cu atît mai 
mult cu cit în balanța energetică a 
fost luată în calcul cu rigurozitate 
fiecare resursă potențială.

Iată de ce. la ora actuală se cere 
o maximă mobilizare pentru econo
misirea severă a energiei, eliminarea 
hotărită a risipei. în această perioa
dă se pune un accent deosebit pe o 
serie de măsuri organizatorice me
nite a asigura toate condițiile nece
sare bunei desfășurări a activității 
economice și sociale. în acest sens, 
în toate întreprinderile se impune 
aplicarea unor măsuri ferme pentru 
reducerea consumului de energie 
electrică, pentru încadrarea strictă

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 17 decembrie, ora 20 — 
20 decembrie, ora 20. în tară : Vremea 
va fl schimbătoare, cu cerul mat mult 
noros. Vor cădea precipitații sub for
mă de lapovlță și ninsoare, In nordul 
și centrul țării și sub formă de ploaie, 
lapovlță șl ninsoare In sudul și sud- 
estul țării. In regiunile sud-vestice 
precipitațiile vor fi locale. Vlntul va 
sufla slab plnă la moderat cu unele 
intensificări în sudul șl estul țării, 
precum șl la munte. Temperatura ae
rului In ușoară scădere. Minimele vor 
fi cuprinse Intre minus 8 șl plus 2 
grade, iar maximele Intre minus 2 șl 
plus 8 grade. Izolat, In sud-vestul șl 
sudul țării, se va produce polei. In 
București : Vremea va II schimbătoa
re, cu cerul temporar noros. Vor că
dea precipitații sub formă de ploaie, 
lapovlță și ninsoare, mai ales In a doua 
parte a intervalului. Temperatura tn 
scădere ușoară. Minimele vor oscila 
Intre minus 3 șl 1 grad, iar maximele 
intre 3 și 6 grade. Condițiile meteoro
logice sînt .favorabile producerii pole
iului. 

în normele de consum aprobate șl 
care trebuie considerate ca fiind 
maxime. în unitățile cu foc continuu 
trebuie să se realizeze o echilibrare 
a schimburilor de lucru, iar utilajele 
cum ar fi : cuptoarele electrice de 
topit metal și instalațiile aferente 
vor fi astfel programate incit fazele 
tehnologice care necesită consumuri 
mari de energie să fie in afara ore
lor vîrfului de sarcină 17—23. La fel 
trebuie să se procedeze și cu insta
lațiile de tratament termic. Atelie
rele de reparații și întreținere, sec
toarele auxiliare din întreprinderile 
cu foc continuu, dar care nu sînt 
direot legate de funcționarea instala
țiilor tehnologice își vor organiza 
activitatea cu preponderență in 
schimburile I și III. In celelalte 
unități, activitatea trebuie astfel or
ganizată incit să se asigure un con
sum energetic echilibrat in profil 
teritorial pe perioada celor 21 de ore 
ale zilei și întreaga durată — 7 zile 
— a săptăminii. în fiecare unitate 
economică, pentru încadrarea în co
tele și repartițiile alocate pe schim
buri este necesar să se asigure uti
lizarea la capacitate maximă a utila
jelor, liniilor tehnologice, eliminîn- 
du-se orice funcționare în gol. Pre
tutindeni trebuie limpede înțeles că 
sarcinile de plan trebuie să fie rea
lizate prin încadrarea strictă în cotele 
de energie electrică.

La locurile de muncă sau acasă 
sintem chemați să dovedim înaltă 
responsabilitate și răspundere civică 
în ampla acțiune de economisire se
veră a energiei. Toți cetățenii au 
datoria să gospodărească cu maximă 
grijă energia eleotrică. contribuind 
astfel la efortul general de utilizare 
cit mai rațională a energiei electrice 
de care dispune țara. Orice kilowatt- 
oră economisit este în folosul dez
voltării economiei naționale, al fie
cărui om al muncii, al fiecărui ce-’ 
tățean.

(Urmare din pag. I) 
noastră. în prezent, eite 
aceea de a materializa toa
te ideile valoroase reieșite 
si cu acest prilej.

Un număr însemnat de 
Întrebări in investigația 
sociologică amintită a 
stăruit asupra modului 
cum participă fiecare, la 
locul lui de muncă de la 
strung, forjă sau planșetă, 
in cadrul inițiativelor de 
soluționare a temelor de 
progres tehnic continuu, al 
acțiunilor cu eficientă eco
nomică ridicată. Răspunsu
rile primite au fost, nu o 
dată, neașteptate. De pil
dă : cei mai activi în a- 
ceastă direcție sînt oamenii 
cu o vechime între 1 an si 
5 ani în unitate. Motivația 
ne care ei înșiși o formu
lează ? Vor să se afirme și 
au în această direcție ca
drul necesar, climatul adec
vat. Urmează apoi catego
ria de oină la 30 de ani 
vechime. Dornică să arate 
ce poate, să pună în operă 
experiența dobindită în 
lungul anilor, hotărită să-și 
apere ..platforma" de pres
tigiu profesional eîstigată. 
Un al treilea grup de răs
punsuri a fost dat de oa
meni cu peste 30 de ani 
vechime în unitate. La a- 
cestia s-a observat — nu
mai la o parte din ei. evi
dent — o oarecare stare de 
blazare. Sociologul a insis
tat să afle si cauza pentru 
a sugera si căile de acces 
spre combaterea apatiei 
amintite. Astfel, unii dintre 
subiecți au atins categorii 
de încadrare superioară si 
deci s-ar presupune că din 
punct de vedere material 
nu mai au o motivație a 
participării. Alții au intrat 
ne un culoar de rutină si 
a existat prea puțin inte
res să fie activizați., Unii 
se află in pragul pensio
nării. Etc. etc.

— Față in față cu ase
menea constatări ce ati 
crezut de cuviință că sa 
poate Întreprinde 1

— Se poate 7 — ne în
toarce întrebarea. mirat, 
secretarul comitetului de 
partid, președinte al C.O.M. 
Am trecut hotărît la ac
țiune. S-au organizat con
sfătuiri, mese rotunde.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă de condoleanțe tovarășu
lui N. I. Rîjkov. președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.. in le
gătură cu accidentul aviatic care a

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis 
o telegramă de condoleanțe tovară
șului Willi Stoph. președintele Con
siliului de Miniștri al R. D. Germa
ne. în legătură cu accidentul de

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEll”

Angajamente 
exemplar îndeplinite

Activitatea desfășurată de colec
tivul Regionalei de Căi Ferate Cluj 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan, așa cum s-a an
gajat cu prilejul decernării Ordi
nului Muncii clasa I, pentru ocu
parea primului loc In întrecerea 
socialistă pe anul trecut, s-a con
cretizat in aoest an în obținerea 
unor realizări remarcabile. Ca ur
mare a unei mai bune utilizări a 
materialului rulant, sarcina de 
plan la volumul de transport a fost 
depășită cu 795 milioane tone/kilo- 
metri convenționale. Totodată. în
cărcătura statică a fost depășită cu 
2 la sută, iar tonajul brut , pe tren 
de marfă cu 2,4 la sută. Vorbin- 
du-ne despre aceste rezultate, in
ginerul Nioolae Chertes. directorul 
regionalei, ne-a spus că este de 
remarcat faptul că în această pe
rioadă a fost depășită sarcina de 
creștere a productivității muncii 
cu 5,4 la sută și s-au economisii, 
față de normele de consum. 2 763 
MWh energie eleotrică. (Marin 
Oprea).

VRANCEA : Materiale 
de construcții 

pentru șantiere
Ritmul susținut de lucru de pe 

șantierele de investiții impune o 
cerere suplimentară de materiale, 
cerință onorată cu bune rezultate 
de către colectivele de muncă din 
întreprinderile de profil din jude
țul Vrancea. Pînă acum au fost 
livrate suplimentar 8 450 m c pa
nouri pentru locuințe. 6 470 m c 
produse din beton celular autocla- 
vizat, 560 000 cărămizi, cantități 
mari de agregate minerale. La în

dezbateri ne secții. Sub 
egida sindicatului, a U.T.C.- 
ului. a comisiei inginerilor 
si tehnicienilor. Scopul a- 
cestora : 1. să stimulăm
creația tehnică, să întreți
nem entuziasmul unora, al 
celor care s-au angajat 
cu... entuziasm ne acest 
drum; 2. să trezim din 
inerție categoriile de vîr- 
stă numite de investigația 
sociologică. Chiar acum, 
împreună cu toti factorii 
responsabili, analizăm gum 
se ocupă fiecare. în com
partimentul lui. de creația 
tehnică de masă in măsură 
să deschidă mai larg por
țile progresului tehnic. A-

dicarea nivelului tehnic si 
calitativ al producției. Sînt 
toate acestea condiții obli
gatorii care, intr-un loc de 
muncă sau altul condițio
nează ritmurile progresu
lui tehnic. în genere. Toc
mai din atest motiv con
statarea la care a ajuns in
vestigația sociologică a re
prezentat si ea Un semnal 
de alarmă în sensul de a 
organiza mai bine folo
sirea întregului potential 
de gindire tehnică si de 
inițiativă de care dispu
nem.

— Să trecem dincolo de 
afirmația generală.

— în primul rind s-a in-

slabă a unor produse. Au 
numit concret si cauzele, 
pe vinovați. Am procedat 
la o analiză temeinică. Ia 
un ajutor concret. S-a fă
cut o problemă din aceste 
..derogări" de la calitate, 
în organizația de partid, 
în organizațiile de masă si 
obștești. Vinovății au răs
puns in fata întregului co
lectiv.

Orice idee, soluție, pro
punere de perfecționare 
nu-i deloc de prisos aici. 
Chiar si cele mai neaștep
tate. mai insolite. O dove
dește si următorul fapt : 
cineva a aflat despre o 
teză de doctorat în care

GINDIREA VIE, DINAMICĂ IN ECUAȚIA PROGRESULUI TEHNIC
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ceasta este cu atît mai ne
cesar cu cît în anul 1987 
avem o sarcină deosebit de 
mobilizatoare privind creș
terea productivității muncii.

Una din întrebările tes
tului — adresate celor 1550 
de subiecți — se intitula : 
..Socotiți că sinteti folosit 
la întreaga capacitate ?“

Nu mai puțin de 78 la 
sută din cei chestionați au 
afirmat că. intr-adevăr, 
potențialul lor de cunoș
tințe. de experiență. de 
inițiativă este folosit din 
plin. O privire mai ..îngă
duitoare" ar socoti proba
bil că lucrurile stau bine 
în acest domeniu. Comite
tul de partid, organul de 
conducere colectivă apre
ciază însă că si rezerva 
neantrenată trebuie adusă 
urgent în circuitul produc
tiv. pusă să lucreze pentru 
obiectivele majore ale pro
gresului tehnic. Dar să no
tăm aici punctul de vedere 
al tovarășului Vasile Ior- 
dache :

— La recenta plenară a 
C.C. al P.C.R.. tovarășul 
Nicolae Ceausescu orienta 
preocupările din economie 
spre îndeplinirea exem
plară a programelor de 
modernizare, pentru elabo
rarea de noi tehnologii și 
de noi produse superioare, 
pentru perfectionarea si ri-

staurat drept cuvînt de 
ordine ca orice idee care 
vizează perfecționarea, pro» 
greșul tehnic .'să fie 
prompt captată, definitiva
tă si cît mai repede pusă 
în operă. Numai in ulti
mele 11 luni ale anuluț, 
1986 s-au adjudecat 70 de 
propuneri de inovații — 
din acestea 10 sînt de fapt 
invenții. S-a initiat o lar
gă publicitate în jurul au
torilor. a economiilor post- 
calculate la un an de apli
care (care se ridică la 17 
milioane de lei). Au fost 
stimulați si material — 
pentru asta s-a alocat, po
trivit prevederilor legii, 
suma de 82 000 lei — au
torii de idei novatoare.

în jur de 78 la sută din 
cei chestionați — în imen
sa lor majoritate comu
niști. oameni cu prestigiu 
profesional recunoscut — 
iau atitudine critică, folo
sesc cu pricepere argu
mentele potrivit cărora 
progresul tehnic este o 
cauză a tuturor. M-as opri 
la o secție unde si cerce
tarea sociologică a înregis
trat răspunsuri care pro
bează intransigentă în a- 
precierea muncii omului de 
alături. Acolo, mai multi 
oameni, comuniști si neco- 
munisti. s-au arătat ne
mulțumiți de calitatea mai

se avansau teorii în legă
tură cu ascuțirea sculelor 
din materiale dure. ..Să 
facem rost de teza asta, 
poate cine știe, tragem un 
folos". ..Lumea e plină de 
teorii", au replicat alții. 
Teza a fost totuși procu
rată. a fost invitat in uzi
nă si autorul ei. Si s-a do
vedit că soluțiile... teore
tice propuse au valoare 
practică. Ascuțirea. după 
noile procedee, a sculelor 
din materiale dure uzează 
piatra de polizor cu 70 la 
sută mai puțin fată de 
mijloacele clasice.

Una din întrebările care 
a suscitat cele mai multe 
si detaliate răspunsuri în 
studiul sociologic îritre- 
prins la Plopeni a avut 
următoarea formulare : 
..întîmpinati greutăți în 
introducerea progresului 
tehnic în uzină?" Covîrși- 
toarea majoritate a celor 
1550 de subiecți au răs
puns că nici nu se poate 
vorbi de asa ceva. Munci
tori. șefi de echipă, mai
ștri. tehnicieni. ingineri, 
proiectanti. pe umerii că
rora apasă răspunderile 
modernizării unității au ar
gumentat de fapt cu rezul
tatele lor. cu opțiunea con
cretă pentru progres teh
nic. în același timp, de la 
înălțimea acestui prestigiu

avut loc în zona aeroportului Schd- 
nefeld din Berlin.

în telegramă sînt transmise, de 
asemenea, familiilor Îndoliate sen
timente de profundă compasiune, iar 
persoanelor rănite urarea de grabni
că însănătoșire.

avion în care si-au pierdut viata 
cetățeni ai R.D.G.

în telegramă sînt transmise, tot
odată. sincere condoleanțe familiilor 
celor dispăruți, iar persoanelor ră
nite urarea de grabnică însănătoșire.

treprinderea de materiale pentru 
construcții Doaga s-au realizat și 
însemnate economii de ciment, 
oțel-beton, gaze naturale și energie 
electrică. (Dan Drăgulescu).

FETEȘTI : Un nou 
ansamblu de locuințe

Orașul feroviarilor și al con
structorilor de poduri de pe malul 
Borcei, Feteștiul, și-a îmbogățit 
zestrea edilitară cu un nou ansam
blu de locuințe. Demn de remarcat 
este faptul că noile blocuri s-au 
înălțat in imediata vecinătate a 
gării și depoului C.F.R., iar apar
tamentele au fost repartizate, în 
marea lor majoritate, personalului 
muncitor feroviar. (Mihai Vișoiu).

VASLUI : Instalații 
de recuperare a energiei

Concomitent cu aplicarea progra
melor de organizare și moderniza
re a producției, colectivele de oa
meni ai muncii din întreprinderile 
economice ale județului se preocu
pă stăruitor de găsirea unor noi 
surse de recuperare și economisire 
a energiei termice și de utilizare a 
energiei neconvenționale. Astfel, la 
întreprinderea de materiale izola
toare din municipiul Vaslui a fost 
realizată cu forțe proprii o instala
ție de recuperare a căldurii din ga
zele arse de la cuptorul de ulei din 
cadrul gospodăriei de bitum, care 
economisește anual zeci de tone 
combustibil convențional. în ace
lași timp, Ia alte unități economice 
au fost puse în funcțiune 3 noi sta
ții de biogaz de mare capacitate, 
care asigură însemnate economii 
de combustibil. (Petru Necula).

Cronica zilei
La invitația Comitetului Național 

pentru Știință și Tehnologie, in pe
rioada 11—16 decembrie a făcut o vi
zită în țara noastră o delegație a Co
mitetului de Stat pentru Știință și 
Tehnică (C.S.S.T.) din R.P.D. Co
reeană, condusă de tovarășul Li Za 
Bang, președintele Comitetului.

Președintele C.S.S.T. a avut con
vorbiri cu tovarășul Ion Ursu, prim- 
vicepreședinte al Comitetului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, in 
cadru] cărora s-a efectuat un larg și 
util schimb de informații privind ac
tivitatea de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și introducere a 
progresului tehnic în cele două țări.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația coreeană a vizitat institute 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică, institute de învățămint 
superior și unități economice, luînd 
cunoștință de unele realizări în do
meniile științei, tehnologiei, învăță- 
mintului și producției.

(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
• în comentariul pe marginea me

ciului desfășurat la Tokio între echi
pele River Plata Buenos Aires și 
Steaua București, contind pentru 
Cupa intercontinentală de fotbal. co
respondentul agenției Prensa Latina 
notează, intre altele : „Steaua Bucu
rești a jucat mai bine decît River 
Plata, fotbaliștii români demonstrînd 
o bună pregătire tehnică și abilitate 
în manevrele tehnico-tactice. Dar lor 
le-a lipsit atributul pe care argenti
nienii l-au avut și s-au servit de el 
pentru a cîștiga Cupa intercontinen
tală. Este vorba de o anume „vicle
nie" pe care o posedă fotbaliștii cu 
experiență.

Partida in general a fost animată, 
cu faze interesante de ambele părți 
și un ritm susținut. Românii păreau 
mai puternici, mai ales prin țesătura 
lor de pase la mijlocul terenului, însă 
jocul lor nu avea precizia necesară 
finalizării".

în comentariul agenției E.F.E.-Ma- 
drid se scrie : „Partida dintre River 
Plata și Steaua București s-a carac
terizat printr-un joc echilibrat, cu 
faze interesante și de o bună valoa
re tehnică. Românii au dominat mij
locul terenului, dar River Plata a 
fost mai incisivă și mai clară in fa
zele de atac. Steaua București a avut 
o comportare meritorie".

• Pe stadionul Dinamo din Capi
tală s-a desfășurat ieri meciul dintre 
echipele Victoria București și Corvi- 
nul Hunedoara, meci restanță din 
etapa a 17-a a campionatului diviziei 
A Ia fotbal. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 1—0 (0—0) în favoarea for
mației Victoria București. La în
cheierea primei părți a campionatu
lui, pe primul loc în clasament se 
află echipa Steaua București, cu 30 
puncte (un joc mai puțin disputat), 
urmată de formațiile Dinamo Bucu
rești — 24 puncte, F.C, Olt — 22 
puncte, F.C. Argeș Pitești — 20 
puncte, Victoria București — 19 
puncte etc.

cistigat. ca membri ai co
lectivului destoinic din 
care fac parte, ei nu au 
putut să nu vadă mai de
parte. Adică, ce mai tre
buie făcut pentru afir
marea deplină a progresu
lui tehnic.

în această ordine de idei 
s-a arătat că mai există o 
slabă dotare a unor secții, 
necesitatea modernizării 
ori înlocuirii utilajelor 
uzate, o mai ritmică si ra
țională aprovizionare cu 
piese de schimb absolut 
necesare desfășurării ne
stingherite a procesului de 
producție. Nu au fost oco
lite nici fenomene mai... 
spinoase, cum sînt colabo
rarea încă necorespunză
toare a nroiectantilor teh
nologiilor si grupelor teh
nice cu producătorii de 
mașini unelte. lipsa simțu
lui de răspundere la unii 
in rezolvarea promptă a 
problemelor oe care le ri
dică producția, neîncre
derea si nepromovarea 
unor cadre tinere meri
tuoase. slaba pregătire în 
domeniul stiintei condu
cerii a unor maiștri.

Din cele înfățișate pină 
acum reiese evident pen
tru oricine că în efortul 
de promovare a progresu
lui tehnic trebuie pornit 
de la conștientizarea oa
menilor. O stăruitoare 
muncă de educație, cu ar
gumente palpabile. îi poa
le face să înțeleagă ade
vărul potrivit căruia, în 
condițiile tehnicii de azi, 
ale producției moderne, 
competitive devine o dato
rie a fiecăruia de a acționa 
decis pentru introducerea 
Pe scară largă. în toate sfe
rele creației materiale si 
spirituale, a progresului 
tehnic. în această ordine 
de idei, comitetul de partid 
de la întreprinderea meca
nică din Plopeni a recurs 
la amintita investigație so
ciologică care, din păcate, 
este prea puțin folosită în 
practică. Important e acum 
ca toate concluziile via
bile reieșite din această 
cercetare să-si afle afir
marea în viata de produc
ție, să fie fructificată din 
plin.

CONGRESUL Al VI-IEA

Al PARTIDULUI COMUNIST DIN VIETNAM
t

Raportul politic al Comitetului Central 
prezentat de tovarășul Truong Chinh, 
secretar general al C.C. al partidului

în introducerea raportului, to
varășul Truong Chinh, secretar ge
neral al C.C, al P.C. din Vietnam, a 
relevat că, desfășurînd o luptă plină 
de bărbăție pentru realizarea sarci
nilor trasate de Congresul al V-lea 
al P.C. din Vietnam, eliminînd greu
tățile și obstacolele, poporul viet
namez a obținut succese importante 
în opera de construire a socialismu
lui. în producția agricolă și indus
trială s-a înregistrat un progres 
vizibil. Importante realizări s-au 
obținut în producția de alimente.

Subliniind succesele obținute, a 
spus raportorul, constatăm în același 
timp în mod clar că țara noastră 
este confruntată în sfera social- 
economică cu anumite dificultăți. 
Deși volumul producției, a sporit, 
creșterea respectivă este Insuficientă 
în comparație cu posibilitățile și 
cerințele existente, cu fondurile in
vestite. Nu au fost realizați o serie 
de indicatori ai planului cincinal, 
inclusiv în ce privește producția de 
alimente, cărbune, ciment, ceea ce 
s-a răsfrînt asupra întregii economii 
naționale și asupra vieții oamenilor 
muncii. Sarcinile globale trasate de 
cel de-al V-lea Congres .pentru pe
rioada 1981—1985 nu au fost încă 
realizate.

Am efectuat analize sincere și am 
recunoscut cu cifraj greșelile și ero
rile îndelungate și serioase pe care 
le-am comis in luarea unor impor
tante hotărîri și în elaborarea poli
ticii, precum și în orientarea strate
gică și în ' înde
plinirea acestor 
decizii și a aces
tei politici.

Referindu-se la 
, învățămintele tra
se din realitatea 
evoluției din ulti
mii ani, raportorul a arătat că. in în
treaga sa activitate, partidul trebuie să 
fie călăuzit pe deplin de ideea bizuirii 
,pe mase, trebuie să susțină și să 
dezvolte dreptul de stăpin al poporu
lui muncitor. Țelul partidului este 
fericirea poporului. El trebuie să 
pornească permanent de la situația 

/ reală, să țină seama de legile obiec
tive și să acționeze conform aces
tora. Pentru a depăși lipsurile și a 
schimba situația, partidul trebuie 
să-și schimbe mai întîi modul de 
gindire. El trebuie să se ridice la 
înălțimea sarcinilor unui partid de 
guvernămint, partid care conduce o 
revoluție socialistă.

Politica economică — se arată în 
continuare în raport — trebuie să 
aibă drept obiectiv valorificarea 
grabnică și eficientă a tuturor capa
cităților existente in economie, de
pistarea tuturor capacităților latente 
ale țării și folosirea eficientă a în
tregului ajutor internațional pentru 
dezvoltarea viguroasă a forțelor de 
producție, paralel cu edificarea și 
consolidarea relațiilor socialiste de 
producție. In. raport se evidențiază 
orientările și măsurile stabilite în 
acest sens, între care o reorganizare 
a structurii de producție și o reajus
tare majoră in domeniul investițiilor 
în vederea concentrării depline a 
resurselor de forță de muncă și 
materiale în scopul realizării a trei 
programe — referitoare la alimente, 
bunuri de larg consum și exporturi. 
Sarcina de transformare socialistă 
prevăzută pentru etapa inițială este 
ca economia socialistă, avînd ca nu
cleu sectorul^ condus de stat, să 
crească în toate domeniile și să preia 
rolul decisiv în economia națională.

Trebuie să reînnoim mecanismul 
conducerii economice — se arată în 
continuare — să eliminăm hotărit 
mecanismul birocratic al conducerii 
economice bazat pe subvenții de 
stat, să îmbunătățim activitatea or
ganizatorică și de cadre, asigurîn- 
du-se ■ astfel un mecanism simplu, 
viguros și eficient și un contingent 
de cadre suficient de calificate mo
ral și profesional pentru a satisface 
necesitățile aplicării noului me
canism.

în raport se relevă apoi necesita
tea de a se folosi din plin forța 
motrice a științei și tehnologiei 
pentru realizarea obiectivelor dez
voltării economice. Trebuie să reor
ganizăm forțele noastre științifice și 
tehnice și să sporim investițiile pa
ralel cu reînnoirea mecanismului de 
conducere, pentru a îmbina strins 
activitatea tehnico-științifică cu pro
ducția și viața.

Raportorul a subliniat, de asemenea, 
cerința de a extinde și spori efici
ența in domeniul relațiilor economice 
externe, pentru ca economia vietna
meză să participe profund și amplu 
la diviziunea internațională a mun
cii, in primul rînd prin lărgirea di
viziunii muncii și cooperarea mul
tilaterală cu țările socialiste, sporind 
eficiența cooperării economice cu 
țările membre ale C.A.E.R., lărgind

★

HANOI 18 (Agerpres). — Marți 
eu continuat lucrările Congresului al 
Vl-lea al P.C. din Vietnam. Delega
ții au dezbătut raportul politic al 
C.C. al P.C. din Vietnam, precum și 
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relațiile economice și tehnico-știln- 
țifice cu țările lumii a treia, cu 
statele dezvoltate din punct de ve
dere industrial, cu organizații inter
naționale și cu organizații particu
lare străine, pe baza principiului 
egalității și avantajului reciproc.

Trebuie să acționăm pentru creș
terea exporturilor, astfel incit să 
satisfacem necesitățile de import. 
Trebuie să încurajăm țările străine, 
în primul rînd țările socialiste, pre
cum și pe vietnamezii din străinătale 
să investească sub multe forme, de 
la subcontractare, cooperare și so
cietăți mixte la investiții directe, in 
forme corespunzătoare, care să 
asigure eficienta.

Politica economică trebuie să fie 
In concordantă cu politica socială și 
trebuie să se dea posibilitatea de
plină manifestării factorului uman 
în construcția socialistă. Raportul 
subliniază, de asemenea, necesitatea 
'respectării echității sociale, in pri
mul rind printr-o mai largă apli
care a principiului retribuirii în 
funcție de munca depusă.

Trecind la problemele politicii ex
terne, raportul subliniază că sarci
nile partidului constau în lupta pen
tru menținerea păcii în Indochina, 
pentru o contribuție activă la salv
gardarea păcii în Asia de sud-est șl 
în întreaga lume, pentru întărirea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală cu U.R.S.S., cu alte 
țări socialiste, pentru crearea de 
condiții internaționale favorabile 

construirii socia
lismului.

în raport se 
arată totodată că 
trebuie continua
tă retragerea tru
pelor de volun
tari vietnamezi 

din Kampuchia și că, în același 
timp, R. S. Vietnam se pregătește 
pentru a coopera cu toate părțile 
in vederea unei soluții politice în 
Kampuchia.

P.C. din Vietnam — se arată in 
continuare — își aduce o contribu
ție activă la întărirea solidarității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, la consolidarea cola
borării partidelor frățești în lupta 
pentru pace, independență națio
nală, democrație și socialism. Parti
dul nostru sprijină pe deplin miș
cările de independență șl eliberare 
națională. Sprijinim ferm lupta eroi
că a clasei muncitoare din țările 
capitaliste dezvoltate împotriva opre
siunii și exploatării, împotriva cursei 
înarmărilor nucleare, pentru pace și 
democrație. Vietnamul sprijină poli
tica de coexistență pașnică între țări 
cu sisteme politice și sociale dife
rite, eforturile Uniunii Sovietice 
pentru eliminarea armelor nucleare 
și crearea unui sistem internațional 
de securitate, planul de pace cu
prinzător al Uniunii Sovietice pri
vind Asia șl zona Pacificului, expus 
de tovarășul Mihail Gorbaciov, pre
cum și planul de transformare a 
Oceanului Indian într-o zonă a păcii.

Guvernul și poporul vietnamez de- 
pun eforturi susținute pentru dez
voltarea unor relații de prietenie și 
cooperare cu India, Indonezia și alta 
țări din Asia de sud-est, pentru 
stabilirea de relații de coexistență 
pașnică și transformarea Asiei în
tr-o regiune a păcii, stabilității și 
cooperării.

Actualul congres al P.C.V. mar
chează un pas important în procesul 
de consolidare a rolului conducător 
al partidului pe plan politic, ideo
logic și organizatoric, un pas ce are 
o mare semnificație în strîngerea 
pe mai departe a unității și coeziu
nii partidului nostru.

Avem in față numeroase dificul
tăți, dar partidul șl poporul nostru 
dispun de forța necesară pentru a le 
depăși și a face ca glorioasa noas
tră cauză revoluționară să meargă 
înainte — a spus raportorul în în
cheiere. Tradiția valoroasă a parti
dului și poporului nostru constau in 
faptul că, în fața dificultăților șl a i 
grelelor încercări, și-au strins șl mai i 
mult rîndurile, uniți prin aceleași 
concepții, luptînd curajos pentru in- 1 
dependența națională șl pentru li
bertate, pentru idealurile mărețe ale 
comunismului.

în 1990 vom sărbători a 60-a ani- ; 
versare a partidului și împlinirea a 
45 de ani de existență a Republicii ! 
Socialiste Vietnam. Va fi sărbătorit, ■ 
de asemenea, centenarul nașterii ma
relui președinte Ho Și Min. întregul ; 
partid, întregul popor și forțele ar
mate trebuie să întimpine aceste j 
date importante continuînd să acțio- j 
neze în conformitate cu testamentul | 
lui Ho Șl Min, inițiind o mișcare 
revoluționară clocotitoare și eficien
tă, acționînd din toate puterile pen
tru Îndeplinirea prevederilor planu
lui cincinal 1986—1990.

★

raportul „Cu privire la direcțiile 
principale ale dezvoltării economice 
și sociale a R. S. Vietnam pe peri
oada 1986—1990“ — transmite agen
ția T.A.S.S. !

r
! • împotriva energofa-
J GIEI. Poîonia se extinde rapid utili-
< zarea, Ia automobile, a economizoarelor 
1 de benzină puse la punct și fabricate în 
i țară. Este vorba de mici turbine care, 
’ montate la motoarele automobilelor func- 
l ționînd pe bază de benzină, asigură redu- 
i cerea consumului de carburant cu circa 30 
1 la sută. Noile dispozitive sint realizate în 
1 producție de serie la cooperativele „Motor" 
’ din Poznan și „Motostuga" din Varșovia.

• MODELUL MATEMATIC AL
PAJIȘTILOR ALPINE. Nu numal an‘- 

. malele, dar și plantele sint expuse stresu- 
ț lui, susțin specialiștii Institutului de bota- 
1 nică al Academiei de științe a R.S.S. Gru- 
' zine, in urma studiilor întreprinse, mai ales 
l în raionul Kazbeghi, în legătură cu protec- 

ția pășunilor și a pajiștilor alpine. El au 
t cercetat nu numai componența, pe specii, 
i a florei din unele zone muntoase ale re- 

publicii, dar și caracterul, gravitatea efec- 

!_ ___________  
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telor provocate de intervenția omului asu
pra naturii. Pe aoeastă bază, a fost elabo
rat un model matematic al „comportării" 
pășunilor și a pajiștilor, ceea ce va per
mite ‘formularea de utile recomandări pri
vind utilizarea rațională a vegetației al
pine, astfel incit plantele să nu fie afec
tate de stres.

• ELICE CU... ARCURI. Pen- 
tru reducerea consumului de combustibil al 
navelor, specialiști ai Institutului de con
strucții navale din Aachen, R.F.G., au pro
pus să se instaleze in fața elicei vaselor 
maritime și fluviale un dispozitiv alcătuit 
din două structuri de oțel sub formă de 
arc. Normalizînd scurgerea apei către eli
ce. aceste arcuri de ghidare determină uni
formizarea rotației acesteia și, implicit, 
economisirea a 10 la sută din combustibilul 
consumat în mod obișnuit. într-o primă 
etapă, 40 de nave au fost înzestrate cu noul 
dispozitiv. în prezent, se finalizează a 
doua etapă, prin care alte 150 de vase sînt 
astfel dotate.

• ROBOT-PĂIANJEN. Pent™ 
întreținerea și vopsirea fațadelor de blocuri 
înalte, in Japonia a început să se comer
cializeze un robot înzestrat cu opt picioare 
prevăzute cu discurl-ventuze. înconjurate 
de „gulere" dintr-un material plastic spon
gios, ventuzele asigură aderarea picioarelor 
robotului pe orice fel de suprafețe, oricît de 
puțin netede ar fi acestea. Ca atare, robotul 
este capabil să urce și să coboare pe zi
duri sau să escaladeze cu ușurință tot felul 
de obstacole. „Creierul" robotului îl con
stituie o unitate de comandă aflată la ni
velul solului și legată de „păianjen" prin
tr-un sistem de cabluri electrice și de tu
buri pneumatice.

• ACELEAȘI MEDICAMENTE, 
DAR FĂRĂ EFECTE SECUNDA
RE. Toxicitatea, cit și eficacitatea medi
camentelor depind nu numai de doză, dar 
și de ora administrării lor. Noi dovezi in 
acest sens au fost aduse și de cercetările 

efectuate recent de un grup de specialiști 
din Minneapolis. A rezultat că anestezicele 
locale folosite de către stomatologi în 
S.U.A. produc o desensibilizare cu o dura
tă variabilă, tn funcție de ora la care se 
administrează. în timp ce dimineața. in
tre orele 7 și 9, unele anestezice își men
țin efectul doar 12 minute, între orele 13 
și 14, sau pe tot parcursul după-amiezii, 
ele sint de 5—6 ori mai eficace. Cum se 
explică aceste variații ? Căile metabolice 
ale medicamentelor sînt deschise sau de
viate, în funcție de oră, în cursul zilei șl 
al nopții, explică specialiștii. Excreția, 
adică eliminarea substanțelor chimice din 
organism, în urma proceselor biochimice, 
este legată de ciclul de producere a hor
monilor. Ea depinde de aparatul digestiv, 
de rinichi și chiar de glandele sudoripare. 
Cronobiologii americani susțin că luarea 
unui medicament, de trei ori pe zi, în 
timpul meselor, este o absurditate. Cel 
mai grăitor exemplu, în acest sens. îl con
stituie „tratarea" astmului alergic prin 
administrarea comprimatelor de trei ori pe 

zi. De fapt, reușita tratamentului derivă 
din observarea atentă a ritmurilor bolii, 
întrucît, spre miezul nopții, bronhiile se 
contractă, astmaticii alergici devin mai 
sensibili la histamină, substanță implicată 
în alergie. Ca moment oportun pentru cal
mare, medicii au găsit că este ora opt 
seara, deci’ atunci trebuie administrată 
teofilina.

în ce privește cortizonul, medicament cu 
acțiune antiinflamatorie, antialergică. anti- 
toxică, atît de utilizat de către bolnavii de 
astm, de reumatism, administrarea acestuia 
ar trebui să „corespundă" ritmului natural 
de secreție a cortizonului, principalul hor
mon al corțicosuprarenalei. Important de 
reținut este că. în general, tratamentul me
dicamentos trebuie să fie rodul unei strînse 
colaborări între medici și pacienți. afirmă 
specialiștii în cronofarmacologie.

• PENTRU „DIAGNOSTICUL" 
AUTOSTRĂZILOR. Lovind in struc
tura de beton armat a unui pod cu un
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ciocan special si urmărind apoi cifrele J 

care apar pe miniecnanul cu cristale llchi- ) 
de al aparatului de detectare a fisurilor, 1 
la care este branșat un senzor, se poate * 
constata dacă în respectiva zonă betonul 1 
este sau nu fisurat. Senzorul noului apa- i 
rat, conceput de specialiști din Marea * 
Britanie, este, de fapt, un accelerometru, 
care conține un cristal piezoelectric. Apă- l 
sat pe structura a cărei integritate trebuie ’ 
verificată, cristalul piezoelectric, ca urma- ț 
re a șocului produs de izbitura ciocanului. I 
produce un miorocurent electric, care este ? 
amplificat, măsurat și afișat de un dispo- 1 
zitiv electronic. Aparatul permite detecta- 
rea fisurilor și a porțiunilor șubrezite din i 
structurile de beton ale construcțiilor, pînă * 
la o profunzime de 50 cm. în plus, el poa- 
te fi utilizat la estimarea gravității unor l 
crăpături vizibile, iar branșat la o instala- ’ 
tie specială de măsură, noul aparat poate ) 
fi folosit la verificarea unor suprafețe în- l 
tinse, cum ar fi autostrăzile.

-------------------------J
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Convorbiri economice româno-ungare
ANUL INTERNAȚIONAL 

AL PĂCII IN LUME

„NU" militarizării
LISABONA. — La Lisabona s-au 

Încheiat lucrările întîlnirii naționa
le a oamenilor de știință consa
crate analizării rolului științei în 
lupta împotriva cursei înarmărilor 
nucleare. Cunoscuți reprezentanți 
ai științei din Portugalia au atras 
atenția în intervențiile lor la acest

spațiului cosmic
forum asupra pericolului uriaș pe 
care il prezintă înfăptuirea progra
mului american de militarizare a 
spațiului cosmic, cunoscut sub nu
mele de „războiul stelelor". Ei au 
relevat că acest program constituie 
o nouă etapă, mai periculoasă, a 
cursei înarmărilor.

BUDAPESTA 16 (Agerpres). — La 
Budapesta au avqt loc convorbiri 
între ministrul român al comerțului 
exterior si cooperării economice in
ternaționale. Ilie Văduva, și Veress 
Peter, rhinistrul comerțului exterior 
al R. P. Ungare, cu ocazia semnă
rii protocolului privind schimburile 
de mărfuri si plățile dintre Româ
nia si Ungaria pe anul 1987.

Au fost convenite măsuri pentru 
lărgirea si diversificarea. în conti
nuare. a relațiilor economice româ- 
no-ungare.

Ministrul român a fost primit de 
Marothy Laszlo. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții ungare în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-ungară de co
laborare economică. Cu acest prilej 
au fost evidențiate posibilitățile de 
care dispun economiile naționale ale 
celor două țări pentru dezvoltarea 
colaborării si cooperării bilaterale.

La convorbiri a participat Nicolae 
Vereș, ambasadorul României la 
Budapesta.

VIENA: Lucrările reuniunii general-europene

Cheltuielile militare agravează problemele economice I
î

<

ț

i

și sociale în lume
HARARE. — Sub titlul ..Exigența 

rațiunii", revista „Afrique-Asie" 
relevă, referindu-se la documentul 
consacrat 
reuniunea de la Harare a țărilor 
nealiniate, 
există un mit mai periculos decît 
ideea potrivit căreia pacea mon
dială poate fi menținută prin 
descurajarea nucleară".

Articolul subliniază. totodată, 
discrepantele existente astăzi in 
lume între cursa înarmărilor, ga
lopantă. care înghite miliarde de 
dolari, și cheltuielile tot mai scă
zute pe plan economic și social. în 
detrimentul calității vieții. Suma 
totală a cheltuielilor militare atinge 
astăzi două milioane de dolari pe 
minut, scrie „Afrique-Asie". Acum,

dezarmării realizat la

din acest an. că ..nu

în lume, la 100 000 de persoane 
există 556 soldați, dar numai 85 
medici. Fiecare soldat costă. în 
medie. 20 000 de dolari. în timp ce 
pentru educația unui copil de 
vîrstă școlară nu se alocă decît 380 
dolari. Statele dezvoltate cheltuiesc 
de 20 de ori mai mult pentru înar
mări decit pentru ajutor economic. 
Dacă intr-un an s-ar consacra nu
mai o cincime din cheltuielile mi
litare luptei împotriva foametei, 
atunci acest flagel ar dispărea 
anul 2000.

A sosit timpul ca rațiunea 
triumfe, ca ordinea priorităților 
favoarea vieții și dezvoltării. îm
potriva morții și distrugerii să 
fie restabilită, conchide revista 
„Afrique-Asie".

îndemn la înlăturarea pericolului 
unei catastrofe nucleare

CIUDAD DE MEXICO, 
din „Grupul celor șase" 
au adoptat o serie de 
pentru pace și dezarmare — Argen
tina. Grecia. India, Mexic., Suedia 
și Tanzania — s-au întîlnit la 
Ciudad de Mexico. într-o declara
ție dată publicității, participantii 
Ia această reuniune cheamă tînăra 
generație din întreaga lume să

— Tineri 
țări care 
initiative

în

să 
în

sprijine activ lupta pentru salvgar
darea păcii, pentru oprirea cursei 
înarmărilor nucleare și eliminarea 
pericolului unei catastrofe nuclea
re. Tînăra generație de pretutin
deni trebuie să acționeze unită in 
vederea apărării dreptului ei sacru 
la un viitor senin și la o lume din 
care să dispară analfabetismul, 
foametea și violenta — se spune 
în declarație.

s. u. a. : Noi critici privind hotărirea 
de nerespectare a prevederilor Tratatului S.A.I.T. II

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Un grup de 57 de senatori republi
cani și democrați și-au pus semnă
tura pe o scrisoare adresată pre
ședintelui Reagan in care iși expri
mă îngrijorarea in legătură cu hotă
rirea Statelor Unite de a nu mai res
pecta prevederile Tratatului S.A.L.T. 
II — relatează agențiile internațio
nale de presă. Faptul că S.U.A. au 
fost prima țară care a încălcat prin
cipala prevedere a tratatului, relevă 
documentul, adttce prejudicii atit 
securității naționale a Statelor Uni
te, cît și perspectivelor încheierii 
unui nou acord în domeniul contro
lului armamentelor.

Autorii scrisorii cer șefului execu
tivului american „să adopte măsu
rile necesare pentru ca S.U.A. să 
revină la respectarea limitelor sta
bilite de Tratatul S.A.L.T. II".

în cadrul unei conferințe de presă 
— in cursul căreia a fost difuzat și 
textul scrisorii — senatorul republi
can John Chafee a apreciat drept „o 
tragică greșeală" hotărirea președin
telui' de a nu mai respecta prevede
rile Tratatului S.A.L.T. II. La rîndul 
său, senatorul democrat Patrick 
Leahy a menționat că această acți
une a administrației „constituie un 
regres în domeniul controlului asu
pra înarmărilor". După întilnirea la 
nivel înalt sovieto-americană de la 
Reykjavik — a arătat el — adminis
trația ar fi trebuit să manifeste 
continuitate în acțiunile ei. dar acest 
lucru nu s-a intimplat. De aseme
nea. senatorul democrat Dale Bum
pers a atras atenția că „cu cît se vor 
acumula mai multe arme nucleare 
pe Pămint. cu atît vom avea o secu
ritate mai precară".

VIENA 16 (Agerpres). — Radu 
Bogdan transmite : Grupul de lucru 
care se ocupă de aspectele militare 
ale securității europene dezbate în 
aceste zile, la reuniunea general-eu- 
ropeană de la Viena. probleme lega
te de modul de transpunere în viață 
a măsurilor de încredere prevăzute 
în Actul final de la Helsinki și a 
prevederilor documentului Conferin
ței de la Stockholm privind măsuri 
de încredere și securitate și pentru 
dezarmare în Europa.

Reprezentantul țării noastre a 
subliniat în cuvintui său că Româ
nia a depus și depune toate efortu
rile pentru transpunerea în viață a 
măsurilor de încredere prevăzute în 
documentele menționate. El s-a pro

nunțat pentru reducerea și limitarea 
activităților militare în Europa, și în 
primul rind ale celor două alianțe 
militare, arătind, în același timp, că 
reducerea forțelor militare, a arma
mentelor și cheltuielilor militare con
stituie calea cea mai importantă pen
tru întărirea încrederii și securității 
pe continent. Tocmai de aceea — a 
subliniat reprezentantul român — 
ar fi deosebit de important dacă ac
tuala reuniune general-europeană de 
la Viena ar adopta hotărirea de con
vocare a celei de-a doua etape a 
Conferinței pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezarma
re în Europa cu un mandat care, pe 
lingă noi măsuri de încredere, să 
permită examinarea și negocierea 
unor măsuri concrete de dezarmare.

Disputa dintre S.U.A. și Piața comună > 
privind comerțul cu produse agricole

BRUXELLES 16 (Agerpres). — 
într-o declarație dată publicității la 
Bruxelles, Consiliul Ministerial al 
C.E.E. își exprimă regretul cu pri
vire la eșuarea negocierilor și a 
consultărilor cu reprezentanții Ad
ministrației S.U.A. în legătură cu 
conflictul ce s-a iscat după adera
rea Spaniei și Portugaliei la C.E.E. 
Miniștrii au împuternicit Comisia 
C.E.E. să continue negocierile cu 
S.U.A. pînă la 31 ianuarie anul vi
itor.

★
Referindu-se la eșecul negocierilor 

dintre S.U.A. și Piața comună în le
gătură cu disputa privitoare la li
vrările reciproce de produse agrico
le, Clayton Yeutter, principalul ne

gociator american în probleme co
merciale. a declarat că țara sa este 
dispusă să reia aceste discuții pină 
la sfîrșitul anului, dacă și partenerii 
vest-europeni vor fi de acord. Agen
țiile de presă relevă că disputa din
tre oele două părți — una dintre 
cele mai serioase, ivite între ele — a 
început o dată cu intrarea Spaniei și 
Portugaliei în C.E.E., țările din Pia
ța comună impunînd tarife mai ri
dicate la grînele importate din 
S.U.A. Ca urmare a acestei măsuri, 
S.U.A. au cerut compensații, care 
au fost refuzate de C.E.E. Totodată, 
partea americană a anunțat că va 
recurge la o serie de măsuri pro- 
tecționiste.

Prognoze pesimiste referitoare la dezvoltarea economică

Apel al forțelor 
insurgente din Salvador

în vederea soluționării 
crizei interne

CIUDAD DE PANAMA 16 (Ager
pres). — Guillermo Ungo, lider al 
Frontului Democratic Revoluționar 
din Salvador (F.D.R.). a adresat un 
apel guvernului președintelui Jose 
Napoleon Duarte să reia convorbi
rile cu forțele democratice insurgen
te in vederea soluționării crizei in
terne.

Intr-un interviu acordat agenției 
China Nouă. Guillermo Ungo a acu
zat regimul Duarte că vizează o so
luție militară la conflictul Salvado
rian cu asistenta Administrației 
S.U.A., alocînd peste două milioane 
de dolari zilnic în vederea atingerii 
acestui scop. în pofida acestei po
ziții, organizația noastră continuă să 
insiste asupra necesității de a se re
lua convorbirile de pace.

Referindu-se la noul pact semnat 
la 30 noiembrie cu Frontul Fara- 
bundo Marti pentru Eliberare Națio
nală (F.M.L.N.) din Salvador, liderul 
F.D.R. a subliniat că acesta păstrea
ză autonomia grupărilor participante 
și constituie „un pas pozitiv spre 
întărirea unității de acțiune a forțe
lor revoluționare".

SAN SALVADOR 16 (Agerpres). 
— In mai multe zone din Salvador 
au fost semnalate. în ultimul timp, 
puternice ciocniri între trupe ale 
guvernului și forțele insurgente, ătit 
în preajma unor mari localități, cît 
și in zonele rurale. Membrii Fron
tului Farabundo Marti de Eliberare 
Națională, principala grupare politi- 
co-militară a insurgenților salvado- 
rieni, au atacat mai multe poziții ale 
trupelor guvernului. Din surse ale 
insurgenților, agenția U.P.I. infor
mează că trupele guvernului. în ul
timele 25 de zile, au pierdut — morți 
sau răniți — 420 militari. Din surse 
de la San Salvador se relevă cp. în 
săptămina trecută. 32 de insurgenți 
au fost uciși, alți 15 fiind răniți.

LIMA 16 (Agerpres). — Într-o de
clarație făcută la Lima, ministrul 
peruan al relațiilor externe. Allan 
Wagner, s-a pronunțat pentru reac
tivarea „Grupului de la Contadora" 
și găsirea unei soluții negociate pen
tru starea conflictuală din America 
Centrală. „Țările latino-americane 
trebuie să facă propuneri concrete 
privind realizarea păcii în regiune și 
tiu trebuie să permită, sub nici un 
motiv, folosirea teritoriilor lor na
ționale pentru manevre destabiliza
toare la adresa climatului politico- 
social regional", a declarat el.

VARȘOVIA, Plenara
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — La 

Varșovia se desfășoară lucrările 
Plenarei C.C. al P.M.U.P., care exa
minează sarcinile actuale și de per
spectivă ale partidului în vederea 
aocelerării dezvoltării economico-so-

C.C. al P.M.U.P.
ciale a Poloniei. în conformitate cu 
hotărîrile Congresului al X-lea al 
P.M.U.P.

Raportul Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. a fost prezentat de Ma
rian Wozniak, membru al Biroului 
Politie, secretar al C.C. al P.M.U.P.

ORIENTUL MIJLOCIU
• O.E.P. a acceptat acordurile privind încetarea tocului Ia 
Beirut si în sudul Libanului • Noi acțiuni de protest ale 

populației palestiniene pe malul de vest al Iordanului
CAIRO 16 (Agerpres). — Conduce

rea Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.) a acceptat acor
durile privind încetarea focului la 
Beirut și in sudul Libanului intre 
combatanții palestinieni și milițiile or
ganizației politico-militare „Amal", 
a anunțat la Cairo un purtător de 
cuvint al O.E.P. în acest sens — 
precizează agenția M.fl.N. — el a 
menționat că forțele palestiniene sint 
în curs de retragere din orașul 
Maghdousheh.

Totodată, purtătorul de cuvint a 
precizat că aceste acorduri au fost 
acceptate de conducerea O.E.P. în 
urma contactelor cu lideri libanezi 
la Beirut și Saida și cu organizații 
palestiniene din unele capitale 
arabe.

O.E.P. a acceptat aceste acorduri 
cu condiția. înainte de toate, a în
cetării imediate a focului și ridicării 
stării de asediu în jurul taberelor 
de refugiați palestinieni. Totodată, 
s-a convenit ca pozițiile militare 
deținute la Maghdousheh să fie pre
date forțelor naționale libaneze care 
nu au fost implicate in luptele îm
potriva taberelor de refugiați pales
tinieni, a declarat purtătorul de 
cuvint al O.E.P.

BEIRUT 16 (Agerpres). — Pentru 
a doua zi consecutiv, situația s-a 
menținut marți încordată la. Beirut. 
Poliția libaneză, citată de agențiile de 
presă, a precizat că intre milițiile 
„Amal" și combatanții palestinieni au

avut loc noi ciocniri cu arme de ar
tilerie și lansatoare de rachete in pe
rimetrul taberelor Shatila și Bourj 
El Barajneh.

PARIS 16 (Agerpres). — Intr-un 
Interviu acordat revistei de limbă 
arabă „Altaliaa Al Arabia", care 
apare la Paris, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, a declarat că este gata să 
intîlnească orice oficialitate arabă 
pentru găsirea unor soluții menite 
să ducă la încetarea așa-numitului 
„război al taberelor" din Liban.

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— într-o scrisoare adresată secreta
rului general al O.N.U.. reprezentan
ta permanentă a Libanului la Orga
nizația Națiunilor Unite a condam
nat hotărit continuarea atacurilor 
israeliene împotriva Libanului. în 
cursul acestui an — se arată în scri
soare — ca urmare a raidurilor avia
ției israeliene au fost ucise 35 de 
persoane, iar alte 130 au fost rănite,

, ★
In teritoriul de pe malul de vest 

al Iordanului au loc noi acțiuni de 
protest ale populației palestiniene 
Împotriva practicilor represive ale 
forțelor israeliene. După cum rela
tează agenția Reuter, studenții pa
lestinieni de la Universitatea 
An-Najah din Nablus au organizat 
marți o demonstrație antiisraeliană.

r.s.a.: Lupta împotriva apartheidului continuă 
cu intensitate neslăbită

a țărilor occidentale
WASHINGTON 16 (Agerpres). —

Ținînd seama de deprecierea sub
stanțială suferită de dolarul ameri
can în ultimele 20 de luni, experți 

• guvernamentali din S.U.A. antici
pează că în 1987 deficitul comercial 
al tării se va reduce cu 40 miliarde 
dolari, pentru a se cifra la circa 130 
miliarde dolari. Cursul monedei a- 
mericane in raport cu principalele 
devize occidentale a înregistrat un 
recul de circa 25 la sută fată de ni
velul maxim din primăvara anului 
trecut.

Nu se poate insă aprecia de pe, 
acum — relevă agenția China Nouă 
— dacă reducerea deficitului comer
cial va fi suficient de semnificativă 
pentru a asigura si o creștere eco
nomică susținută. Respectiv, per- 

< spectiva diminuării deficitului poate

fi afectată de prognozele nu prea 
optimiste privind evoluția economi
că a principalilor parteneri ai Sta
telor Unite. Pentru Europa occiden
tală, de pildă, care absoarbe 23 la 
sută din exporturile americane, 1987 
va fi un alt an de creștere econo
mică sub nivelul scontat, ca și pen
tru Canada și Japonia, țări cărora le 
sint destinate 22 și, respectiv, 11 la 
sută din exporturile S.U.A.

Alte incertitudini sînt legate de Im
pactul posibil al noii legi asupra 
impozitelor si de dorința si capaci
tatea administrației de a controla 
deficitul bugetar. Multi economiști 
sînt de părere că legea menționată 
va avea, cel puțin la început, efecte 
negative asupra sectorului industrial 
si comercial.

........ - (dzv actualitatea economică) ——
Schimburile comerciale, componentă importantă 

a securității și cooperării europene

Pentru consolidarea unității 
de acțiune a grupărilor 

de stînga din Chile
SANTIAGO DE CHILE 16 (Ager

pres). — La Santiago de Chile au 
luat sfirșit lucrările unei „convenții 
a forțelor de stingă" din țară con
sacrate continuării procesului națio
nal. de lărgire și consolidare â uni
tății de acțiune împotriva regimului 
militar, pentru democratizarea vieții 
politice interne și instaurarea unui 
guvern civil, de largă reprezentare 
a forțelor democratice — relatează 
agenția de presă spaniolă E.F.E. 
Participanții s-au pronunțat. pentru 
,,o soluție politică menită să garan
teze afirmarea reală a democrației 
în Chile și instaurarea unui sistem 
politic reprezentativ și stabil" — re
latează agenția.

Totodată, s-a hotărit elaborarea 
unui program de măsuri și mecanis
me care să conducă rapid la crearea 
unui front amplu al stingii chiliene 
în favoarea democrației.

La lucrări au fost reprezentate 
Partidul Comunist. Partidul Socia
list, Mișcarea Muncitorească Țără
nească. Stînga Creștină, Mișcarea de 
Acțiune Populară Unitară, Mișcarea 
de Stingă Revoluționară.

La 17 decembrie se împlinesc 25 
de ani de la începerea luptei ar
mate a poporului sud-african. sub 
conducerea Congresului Național 
African (A.N.C.), împotriva regi
mului rasist de la Pretoria, pen
tru instaurarea unei societăți de
mocratice în Republica Sud-Afri- 
cană, care să asigure condițiile 
unei conviețuiri libere și egale în 
drepturi între toți cetățenii țării.

Aniversarea acestui eveniment, 
are loc intr-un moment cind situa
ția din R.S.A. este deosebit de 
încordată. Potrivit știrilor transmi
se de agențiile internaționale de 
presă, populația majoritară con
tinuă. în pofida stării de urgență 
instaurate in urmă cu șase luni, 
să organizeze noi acțiuni de luptă, 
demonstrații, greve și alte mișcări 
de protest. La Soweto. Capetown, 
Port Elizabeth se înregistrează zil
nic ciocniri violente cu politia, care 
încearcă să înăbușe în singe lupta 
pentru drepturi a populației sud- 
africane. De la 12 iunie si pînă 
azi, peste 350 de persoane au fost 
ucise de către forțele de represiu
ne. iar alte 20 000 întemnițate. 
Aceste răfuieli cu demonstranții, ca 
și alte măsuri represive luate în 
ultima vreme de autoritățile rasis
te au provocat și provoacă ample 
acțiuni de protest în întreaga lume.

In fotografie : aspect din timpul 
unei demonstrații antiapartheid din 
R.S.A.

La Palatul Națiunilor din Geneva 
s-a desfășurat, zilele trecute, sesiu
nea Comitetului pentru dezvoltarea 
comerțului al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa, din care fac 
parte statele europene, S.U.A. și 
Canada — țări ce realizează aproape 
trei pătrimi din producția și comer
țul mondial. Deși s-a înscris in 
programul obișnuit de lucru al 
C.E.E./O.N.U., reuniunea amintită a 
dobindit semnificații sporite în ac
tuala conjunctură, marcată de evo
luțiile deosebit de complexe și de 
grave din viața politică internațio
nală, de accentuarea fenomenelor de 
criză din economia mondială, ale 
căror efecte se fac tot mai mult 
simțite, inclusiv in țările de pe 
continentul nostru. Acestea sînt îm
prejurările în care comitetul a ana
lizat tendințele recente și perspecti
vele comerțului dintre statele mem
bre, obstacolele din calea schimburi
lor economice, tranzacțiile în com
pensație, cooperarea industrială și 
problemele comerciale specifice țâri
lor în curs de dezvoltare din zona 
C.E.E./O.N.U.

Pe baza concluziilor desprinse din 
dezbateri și a propunerilor făcute de 
diverse delegații, intre care și cea 
a României, a fost schițat programul 
de lucru pe anul 1987, ce prevede, 
între altele, organizarea de reuniuni 
ale unor grupuri de experți și elabo
rarea de studii menite să continue 
eforturile de identificare a căilor și 
modalităților de dezvoltare a co
merțului și cooperării in cadrul 
C.E.E./O.N.U. Asemenea eforturi sint 
cu atît mai necesare cu cit datele 
și faptele supuse atenției participan- 
ților de Secretariatul C.E.E./O.N.U. 
relevă caracterul neechilibrat sau 
regresiv al schimburilor comerciale, 
stagnarea și, în unele sectoare, chiar 
deteriorarea activității de cooperare 
economică și tehnico-științifică, pre
cum și ritmurile lente de creștere a 
producției in țările membre ale co
misiei. Astfel, potrivit datelor esti
mative cuprinse în „STUDIUL ASU
PRA SITUAȚIEI ECONOMICE A 
EUROPEI ÎN 1985—1986“, ritmul de 
creștere a producției va fi în 1986 
aproximativ egal cu cel din anul 
precedent (2,7 la sută), dar aprecia
bil mai redus decît nivelul atins in 
1984 (4.5 la sută). Totodată, comer
țul dintre țările cu sisteme social- 
economice diferite ale regiunii
— deși a cunoscut în 1986 o oare
care înviorare în raport cu evolu
țiile din 1985, cind ritmul de creș
tere a exporturilor a fost negativ
— rămîne încă departe de expansiu

nea viguroasă din 1983—1984, de po
sibilitățile existente.

Un factor care a contribuit sub
stanțial la acest curs nefavorabil 
este, așa cum s-a arătat și la reu
niunea de la Geneva, multiplicarea, 
in ultima vreme, a măsurilor pro- 
tecționiste și neoprotecționiste, de 
restrîngere. sub diferite pretexte, a 
accesului la piețele internaționale. 
In plus, se recurge tot mai frecvent 
la felurite măsuri restrictive, inclu
siv sancțiuni, presiuni, condiționări 
politice, care nu fac decît să pertur- 
beze relațiile economice. La asemenea 
fenomene s-au adăugat menținerea 
unui nivel înalt al ratei reale a do- 
bînzilor bancare, reducerea cererii 
globale (ca urmare pu numai a rit-

destindere creează condiții favorabile 
pentru dezvoltarea unor ample ac
țiuni de cooperare.

Pornindu-se de la asemenea reali
tăți, Comitetul pentru dezvoltarea 
comerțului a fost chemat să între
prindă noi acțiuni capabile să con
tribuie la extinderea comerțului și 
colaborării economice și tehnico- 
științifice între țările membre ale 
C.E.E. O.N.U., ce s-ar înscrie ca o 
contribuție efectivă la diminuarea 
neîncrederii și incordărîi, la reluarea 
cursului spre destindere pe conti
nentul nostru și in lume. In acest 
sens s-a arătat că de cea mai mare 
importanță sint înlăturarea practici
lor protecționiste și a oricăror în
grădiri și bariere artificiale, redu-

Pe marginea sesiunii Comitetului 
pentru dezvoltarea comerțului al C.E.E./O.N.U.

murilor slabe de creștere din țările 
dezvoltate, ci și uriașei poveri a da
toriilor externe ale țărilor în curs 
de dezvoltare), marile dezechilibre 
comerciale și financiare dintre prin
cipalele state industrializate, amplele 
fluctuații ale raportului valoric din
tre monede — toate acestea exerci- 
tind o puternică influență negativă 
asupra economiei statelor membre 
ale C.E.E./O.N.U. și a relațiilor eco
nomice dintre ele.

In intervențiile lor, numeroși 
participanți s-au referit la faptul că 
înlăturarea protecționismului, a po
liticilor restrictive și discriminatorii 
in general, se impune cu atît mai 
mult cu cît este dovedit că accele
rarea dezvoltării economice, a pro
gresului social al fiecărei țări depin
de. intr-o mare măsură, pe lingă 
efortul propriu, de intensificarea 
schimburilor sale externe, de promo
varea comerțului și cooperării inter
naționale. De asemenea, dezvoltarea 
legăturilor comerciale dintre state 
reprezintă o bază sigură a destin
derii, o cerință primordială a înțele
gerii și încrederii internaționale, a 
consolidării păcii în lume. Viața în
săși demonstrează că securitatea și 
cooperarea se condiționează reciproc: 
extinderea conlucrării economice 
este de natură să contribuie la în
tărirea încrederii între state șl la 
promovarea destinderii in lume. Și 
invers, consolidarea climatului de

cerea la un nivel rezonabil a dobin- 
zilor și promovarea unei politici 
financiare și de credit menite să 
stimuleze comerțul între statele din 
regiune. Atenția participanților s-a 
îndreptat, de asemenea, spre acele 
■mijloace capabile să dea stabilitate 
și perspectivă comerțului intereuro- 
pean, cum sînt acordurile pe termen 
lung, ca și asupra dezvoltării coope
rării industriale, care, intre altele, 
ar înlesni soluționarea, prin eforturi 
comune, a unor probleme de interes 
general european. De altfel, studii 
și cercetări sub egida secretariatului 
C.E.E./O.N.U. relevă existența in 
perioada 1986—1990 a unor posibili
tăți sporite de extindere a cooperării 
în producție, în special îrt domenii 
cum sînt energia, industriile agro- 
alimentare, protecția mediului încon
jurător, construcțiile, serviciile și 
turismul.

România a participat la sesiunea 
•Comitetului pentru dezvoltarea co
merțului al C.E.E.—O.N.U. animată 
de dorința de a acționa pentru eli
minarea protecționismului. a obsta
colelor de orice natură din calea 
extihderii schimburilor intereuro- 
pene, pentru găsirșa unor modali
tăți practice de a se trece la con
sultări și negocieri în vederea redu
cerii treptate a tuturor obstacolelor 
din calea comerțului, pentru dezvol
tarea largă, în forme variate, a coo
perării industriale între țările din

regiune. îndeosebi prin țplăturarea 
limitărilor la transferul de tehnolo
gie impuse de țările occidentale.

De asemenea, delegația țârii noas
tre a prezentat pe larg concepția 
României cu privire la comerțul in 
compensație. condițiile obiective 
decurgînd din actuala situație eco
nomică și financiară care au deter
minat îndeosebi 
dezvoltare 
tranzacții, 
trapartidă 
schimburi ____  ..... _
ciproc avantajoase. Delegația româ
nă s-a pronunțat pentru abordarea 
realistă, intr-un spirit constructiv, 
a acestor probleme, in scopul reali
zării comerțului in compensație în 
condiții mai bune și în interesul tu
turor partenerilor, corespunzător 
prevederilor documentului 'final al 
reuniunii general-europene de la 
Madrid. In același timp, delegația 
țării noastre a arătat că este nece
sar ca la noua reuniune general- 
europeană de la Viena să sporească 
rolul C.E.E./O.N.U.. al comitetului, 
în realizarea componentei comerciale 
a procesului început la Helsinki.

Totodată — avînd în vedere faptul 
că statele europene se află în stadii 
diferite de dezvoltare, că circa o 
treime din populația continentului 
trăiește în țări sau zone ale unor 
țări râmase in urmă pe plan eco
nomic — România consideră nece
sară adoptarea unor măsuri care să 
permită accesul nestingherit al aces
tor state la cuceririle științei, facili
tarea transferului de tehnologie, fa
vorizarea desfacerii produselor state
lor in curs de dezvoltare pe piețele 
celor dezvoltate. Crearea, la propu
nerea țării noastre, a unui grup de 
experți care să se ocupe de proble
mele comerciale specifice țârilor în 
curs .de dezvoltare din.Europa a fă
cut obiectul unor intense dezbateri 
în cadrul sesiunii comitetului.

Corespunzător coordonatelor poli
ticii sale externe, acesta este spiritul 
în care România a acționat, și la 
actuala sesiune, în strînsă colaborare 
cu celelalte state membre, pentru 
întărirea rolului C.E.E./O.N.U., a or
ganismelor sale de lucru, pentru 
adoptarea de măsuri concrete și efi
ciente de extindere a cooperării 
economice intereuropene. în concor
danță cu interesele tuturor statelor 
din regiune, ale cauzei progresului 
și păcii în Europa și în lume.

țările în curs de 
să recurgă la astfel de 
rolul comerțului în con- 
in promovarea unor 

economice echilibrate, re-

Gh. CERCELESCU
Geneva, decembrie

AGENȚIILE DE PRESA
scurt

PRIMIRE LA SOFIA. Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, l-a primit pe 
Hans-Dietrich Genscher, vicecance
lar și ministru al afacerilor exter
ne al R.F. Germania, aflat la Sofia 
intr-o vizită de lucru. A avut loc 
un schimb de păreri privind evolu
ția relațiilor dintre cele două țări, 
fiind discutate, de asemenea, pro
bleme ale actualității internaționa
le, indeosebi relațiile Est-Vest și 
problemele dezarmării nucleare și 
convenționale.

CONVORBIRI SOVIETO—LIBIE
NE. La Moscova au avut loc con
vorbiri între Eduard Șevardnadze, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și Kamel Hassan Al- 
Mansour, secretar al Comitetului 
popular general al Biroului de le
gături externe al Marii Jamahiril 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
aflat intr-o vizită oficială de prie
tenie in U.R.S.S. Examinînd rela
țiile bilaterale, s-a exprimat satis
facția față de stadiul actual al 
dialogului politic bilateral și s-au 
propus măsuri concrete pentru dez
voltarea lui în continuare.

PROTOCOL COMERCIAL. Intre 
guvernele R.P. Mongole și R.P. 
Chineze a fost semnat, la Ulan 
Bator, un protocol privitor la 
schimburile de mărfuri șl plățile pe 
anul 1987.

ACORD. Japonia, S.U.A., Marea 
Britanie, Franța și R.F.G. — grupul 
„celor cinci" al principalelor state 
industrializate occidentale — au 
căzut de acord asupra înființării 
așa-numitului Club de la Tokio, un 
institut de cercetări in problemele 
economiei mondiale. La crearea 
Clubului de la Tokio vor participa 
cinci centre științifice din țările 
respective.

UN CONSULAT GENERAL AL 
U.R.S.S. a fost deschis la 15 de
cembrie la Shanghai. în R.P. Chi
neză.

MIȘCAREA REVENDICATIVA 
DIN ITALIA. Cele trei mari cen
trale sindicale italiene — C.G.I.L., 
C.I.S.L. și U.I.L. — au anunțat că 
la 9 ianuarie va avea loc o grevă 
generală a funcționarilor și a altor 
lucrători din sectorul public, in 
sprijinul revendicării privind în
noirea contractelor colective de 
muncă.

GUVERNUL GUATEMALEZ nu 
va permite partidului de extremă 
dreaptă „Mișcarea de Eliberare 
Națională" (M.L.N.) să antreneze 
luptători care s-ar putea alătura 
forțelor antisandiniste, se arată 
într-o declarație a Oficiului pre
ședintelui Vinicio Cerezo, dată pu
blicității în capitala țării. Declara
ția constituie un răspuns la afir
mațiile unui purtător de cuvint al 
M.L.N. potrivit căreia această 
grupare de extremă dreaptă ar fi 
recrutat 8 000 de „voluntari" ce . se 
antrenează într-un loc secret în 
America Centrală.

DECIZIE. Peru nu va aloca In 
cursul anului viitor mai rpult de 
9.1 la sută din veniturile realizate 
la export pentru rambursarea da
toriei sale externe, a declarat mi
nistrul de finanțe al acestei țări; 
Luis Alva Castro. După aprobarea 
de către Congresul Național a 
bugetului pe anul 1987, ministrul 
de finanțe a subliniat că „faptele 
demonstrează că Peru își va men
ține această decizie liberă și su
verană" pentru a nu perturba pro
cesul de dezvoltare națională.

DECLARAȚIE. Anton Hofer, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Austria, președintele 
Blocului sindical de stînga, a dat 
publicității o declarație în care se 
arată că încercările autorităților 
austriece de a arunca povara ac
tualei crize economice pe umerii 
oamenilor muncii duce la crește
rea șomajului și înrăutățirea con
dițiilor de viață și de muncă ale 
acestora. El a condamnat planurile 
guvernamentale de subminare a po
ziției sectorului de stat al indus

triei, care constituie baza indepen
denței economice a țării.

UNIRE. Cbmitetul Central al 
Partidului Socialist Unificat din 
Mexic (P.S.U.M.) — reunit în ca
drul unei plenare extraordinare — 
a hotărit să fie inițiale în mod ofi
cial demersurile vizind unirea aces
tei formațiuni politice mexicane — 
situată pe locul al treilea pe eși
chierul electoral național — cu alte 
patru partide aparținind stingii 
mexicane.

AUTORITĂȚILE GUVERNA
MENTALE SURINAMEZE si-au 
reinstituit controlul asupra tuturor 
zonelor de importantă economică 
ocupate temporar. în regiunea de 
est a tării, de forte mercenare con
trarevoluționare — anunță un co
municat oficial dat publicității la 
Paramaribo.

DEMONSTRAȚIE. Marți seara, 
la Bruxelles s-a desfășurat o mare 
demonstrație a studenților împotri
va creșterii taxelor de studii și re
ducerii alocațiilor bugetare pentru 
nevoile învățămintului superior și 
satisfacerea unor nevoi sociale.

UN SEMINAR AL TINERETU
LUI LATINO-AMERICAN cu tema 
„Datoria externă și înfăptuirea 
unei noi ordini economice mon
diale" a avut loc la Buenos Aires. 
Documentul final adoptat de par- 
ticipanți subliniază necesitatea in
staurării unei noi ordini economice 
mondiale si înlăturării politicii 
protecționiste a țărilor occidentale 
In relațiile lor comerciale cu ță
rile în curs de dezvoltare.

UN VAL DE FRIG neobișnuit 
afectează cimpiile și zonele de 
munte din Pakistan. în ultimele 
trei zile. 37 de persoane și-au pier
dut viața din cauza aerului. Orașul- 
port Karachi, caracterizat de obi
cei printr-o climă deosebit de blin
da, a cunoscut in aceste zile tem
peratura cea mai scăzută din 
ultimii 54 de ani — 3 grade 
Celsius.
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