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Intr-o economie planificată, în 
care sarcinile de producție sînt 
riguros dimensionate pe fiecare 
județ, pe fiecare ramură de acti
vitate. pe fiecare întreprindere, nu 
pot fi admise perioade de relaxare, 
încetiniri de ritm care pot genera 
rămîneri în urmă, dereglări în me
canismul activității 
nanciare.
sarcinilor subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,' secretarul ge
neral al partidului, la reeenia șe
dință a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., în fiecare 
întreprindere, la fiecare loc de 
muncă, organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii trebuie 
să asigure o puternică mobilizare 
a tuturor forțelor pentru ca in fie
care zi care a mai rămas pînă la 
sfirșitul anului să se obțină rezul
tate maxime in realizarea planului 
la producția fizică și în special la 
export, in pregătirea producției 
anului viitor.

Fără îndoială, acum, mai .mult ca 
orieînd. decisivă este buna organi
zare a lucrului în toate com parti.- 
mentele de activitate ale unităților 
economice. Ca atare, șe impune ca. 
zi de zi, cadrele de conducere, spe
cialiștii din întreprinderi să asi
gure programe concrete de lucru.

economico-fi-
Iată de ce, in spiritul

ÎN JUDEȚUL MUREȘ

Z7/e ale producțiilor record,
de cea

elaborate pînă în cele mai mici 
detalii și pentru toate sectoarele 
de producție, pentru toate secțiile și 
atelierele, pentru fiecare loc de 
muncă. In același timp este nece
sar să se asigure o cunoaștere 
exactă a problemelor cu care se 
confruntă colectivele de oameni ai 
muncii, astfel încit să se poată 
lua operativ, cu maximă promp
titudine, măsurile ce se impun pen
tru desfășurarea normală a între
gii activități. In fiecare ramură, 
în fiecare județ, în fiecare între
prindere există condiții tehnice și 
materiale corespunzătoare pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Esențial este ca munca să fie ast
fel organizată încit în fiecare uni
tate sarcinile zilnice de producție 
să fie realizate necondiționat, la 
un inalt nivel calitativ, iar obli
gațiile contractuale — îndeosebi 
cele de cooperare interuzinală — 
să fie onorate exemplar. .Subliniem 
acest lucru întrucît din sondajele 
efectuate într-o serie de între- 

. prinderi rezultă că un volum în
semnat de producție, aflat în stadii 
avansate de execuție, nu poate fi 
finalizat din cauza lipsei unor 
piese, materiale sau subansamble. 
In unele cazuri de mică valoare, 
dar absolut necesare. Asemenea pro
bleme trebuie soluționate cu maxi
mă operativitate, prin contacte di
recte între furnizori și beneficiari, 
prin intervenții prompte ale. cen- 

. tralelor industriale și ministerelor, 
Intervențiile ministerelor și cen
tralelor pentru soluționarea acestor 
probleme „la zi" trebuie să fie 
fără îndoială operative, dar conco
mitent trebuie să se aibă in vedere 
.găsirea unor soluții de fond, de 
durată, astfel încit din primele 
zile ale anului viitor să se poată 
realiza ritmurile prevăzute în plan.

O organizare exemplară trebuie

mai bună calitate!
să se asigure în toate sectoarele, 
in toate întreprinderile care au de 
onorat în aceste 
export. Zi de zi, 
export trebuie să 
întregul flux de 
trolată riguros în 
ceselor tehnologice, 
fiecare comandă să fie realizată 
în cele mai bune condiții calita
tive. Practica multor întreprinderi 
fruntașe arată că termenele stabi
lite pentru realizarea unor comenzi 
pot fi substanțial reduse printr-un 
efort sporit de organizare rațio
nală a muncii, printr-o disciplină 
riguroasă, prin folosirea cu randa
ment maxim a utilajelor și insta
lațiilor din dotare, a fiecărui ceas, 
a fiecărei zile de lucru.

După cum se știe, printr-uii pro
gram special s-au luat măsuri ca 
in fiecare întreprindere, la nivelul

r-
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Vești bune din

A fost îndeplinit planul 
producției-marfă 

industriale
unitățile

Mureș au
22 decern -

Oamenii muncii din 
economice ale județului 
îndeplinit — in ziua de 
brie — prevederile planului pro
ducției-marfă industriale pe anul 
1986, fiind astfel asigurate con
diții pentru realizarea, pînă la 
sfirșitul anului, a unei producții 
industriale suplimentare de peste 
850 milioane lei. îndeplinind sar
cinile de plan pe acest an cu 9 zile 
mai devreme, industria județului 
Mureș va produce peste prevederi 
264 milioane kWh energie electri* 
că. produse ale industriei electro
tehnice și electronice în valoare 
de 124 milioane lei. produse de 
mecanică fină și optică. însumlnd 
60 milioane lei. peste 400 tone de 
utilaje pentru exploatarea și pre
lucrarea lemnului, peste 5 000 mc 
prefabricate din beton, aproape 15 
mii mc cherestea și alte impor
tante produse destinate pieței in
terne și exportului.

în telegrama adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de Comitetul 
județean Mureș al P.C.R. și Consi
liul popular județean, se exprîjnă 
hotărirea tuturor oamenilor mun
cii mureșeni de a acționa cu și 
mai multă abnegație in vederea 
pregătirii și înfăptuirii, din pri
mele zile, a planului pe 1987. al 
doilea an al actualului cincinal, 
âducîndu-și astfel întreaga contri
buție la înfăptuirea istoricelor ho- 
tăriri ale Congresului al XIII-lea 
al partidului, ale Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate șl 
înaintare a României spre comu
nism.

Ne angajăm solemn și cu acest 
prilej — se spune In telegramă — 
să nu precupețim nici un efort in 
vederea perfecționării neîntrerupte 
a Întregii noastre activități, mate- 
rializînd întocmai prețioasele in
dicații și orientări pe care le-ați 
pus în fața partidului și a poporu
lui la recenta plenară a Comite
tului Central al partidului, la fo
rumurile democrației noastre mun
citorești revoluționare.

PORȚILE DE FIER II

A fost pus In funcțiune 
al 8-lea grup energetic
Constructorii și montorii de pe 

șantierul Sistemului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier II 
inscriu zi de zi ritmuri tot mai 
Înalte in graficele de execuție. Ast
fel, printr-o temeinică organizare 
a muncii șl folosirea la întreaga

zile comenzi la 
producția pentru 
fie urmărită pe 
fabricație, con- 

toate fazele pro- 
astfel incit’

fiecărui județ să se asigure resur
sele materiale și energetice nece
sare, în 
cerințele producției, 
de plan, 
științific fundamentate. Nicăieri și 
sub nici un motiv aceste norme nu 
pot fi depășite. Iată de ce, în a- 
ceste zile, ca și în continuare, în 
anul viitor, in centrul atenției tu
turor colectivelor de oameni ai 
muncii trebuie , să se situeze gos
podărirea judicioasă, economisirea 
severă a resurselor materiale și 
energetice. în toate întreprinderile, 
în toate ramurile economiei, sar
cinile de plan trebuie să fie rea
lizate cu consumuri materiale și 
energetice cît mai reduse. în con
cordanță 
cerințele 
economiei

strinsă concordanță cu 
cu sarcinile 

cu normele de consum

cu sarcinile stabilite, cu 
dezvoltării intensive a 
naționale.

OAMENI Al MUNCII DIN ECONOMIE I

Printr-o bună organizare a lucrului, 
printr-o amplă mobilizare a tuturor forțelor 
și prin afirmarea deplină a inițiativei munci
torești transformați zilele care au rămas 
pînă la sfirșitul acestui an in zile ale 
producțiilor record, de cea mai bună 
calitate !

întrecere

capacitate a mijloacelor tehnice din 
dotare. în perioada care a trecut 
din acest an energeticienii de aici 
au obținut la toate punctele de 
lucru rezultate de prestigiu. Ho- 
tăriți să întimpine apropiata ani
versare a Republicii cu realizări 
deosebite, montorii raportează un 
succes de ultimă oră : efectuarea

paralelului la sistemul energetic 
național al celei de-a 8-a turbine. 
S-a realizat astfel în centrala elec
trică românească intreaga capacita
te proiectată, de 216 MW. Din acest 
moment, hidrocentrala Porțile de 
Fier II poate produce din plin cu 
toate cele 8 
Tătaru).

turbine. (Virgiliu

VASLUI

Realizări in acțiunea de
în întreprinderile industriale ale 

județului Vaslui se desfășoară am
ple si susținute acțiuni pentru a- 
plicarea tuturor măsurilor prevă
zute în programele de organizare 
si modernizare a proceselor de pro
ducție. Astfel în perioada care a 
trecut din acest an 
cate toate măsurile 
nizatorice prevăzute, 
tâ totală de peste o 
Hard lei productie-marfă si o creș
tere a productivității muncii de

modernizare a producției
de fiecare lucră-

ARAD

au fost apli- 
tehnico-orga- 
cu o eficien- 
iumătate ml-

peste 10 000 Iei 
tor. După cum ne informează in
ginerul Marian Paicu. directorul 
cabinetului județean de organizare 
economico-socială. au fost intro
duse în producție 37 tehnologii 
noi de mare randament, și au 
fost reorganizate 32 de fluxuri teh
nologice. cu ajutorul cărora se rea
lizează si mari economii de metal, 
energie electrică si combustibil 
conventional. (Petru Necula).

Tehnologii noi, productive și economicoase
în scopul creșterii ritmurilor de 

fabricație și realizării unor produse 
de calitate superioară, colectivul 
fabricii de vagoane pentru călători 
din cadrul întreprinderii de vagoa
ne Arad a asimilat o serie de noi 
tehnologii de montare-sudare. Ast
fel, a fost introdusă sudura semi- 
automatizată in mediu de gaz pro
tector la realizarea ansamblului 
cutie-carcasă de la vagoanele des
tinate exportului, prin care — față 
de metoda folosită pînă acum — 
timpul de lucru se reduce, se eco
nomisesc electrozi și se diminuează

consumul de energie electrică pe 
fiecare vagon. Remarcabilă, prin 
gradul sporit de eficientă, este și 
introducerea noii metode de su
dură electrică, tot în mediu de gaz 
protector, la ansamblul planșeului 
vagoanelor de călători, prin care se 
elimină sudura manuală cu elec
trozi înveliți, timpul afectat exe
cutării afcestui important ansamblu 
se reduce cu peste 8 ore. economia 
de electrozi este de 6 kg, iar con
sumul energetic este mai mic cu 
86,4 kWh pentru fiecare vagon 
realizat. (Tristan Mihuța).

MESAJUL
președintelui Republicii Socialiste România,
NICOLAE CEAUȘESCU,

adresat cu prilejul deschiderii la București a Reuniunii țărilor
balcanice privind realizarea, in Balcani, a unei zone fără arme chimice

Cu prilejul deschiderii la București a 
țărilor balcanice privind transformarea 
intr-o zonă fără arme chimice, adresez 
cordial și cele mai bune urări șefilor de 
guvern ai țărilor care și-au dat acordul 
ganizarea acestei întîlniri.

De asemenea, 
zentanților țărilor 
salut prietenesc.

Participarea la 
expresia dorinței
balcanice, în condițiile cind in 
situația s-a agravat tot mai mult, ca urmare a 
nuării cursei înarmărilor și creșterii pericolului 
război cu consecințe catastrofale pentru intreaga 
omenire.

Reuniunii 
Balcanilor 
un salut 
stat și de 
pentru oi-

vă transmit dumneavoastră, repre- 
balcanice la această reuniune, un

această importantă reuniune 
de pace și conlucrare a 

Europa și în

este 
țărilor 

lume 
conti- 

de

După cum se cunoaște, România se pronunță și 
acționează consecvent pentru dezarmare generală, 
pentru eliminarea armelor chimice și nucleare, pentru 
reducerea armamentelor, efectivelor și cheltuielilor 
militare, pentru pace și colaborare cu toate statele. 
Milităm ferm pentru încetarea oricăror 
arme chimice 
unor zone 
nucleare.

Convins 
lor țărilor 
seamă la 
deschide perspectiva unor noi acțiuni privind întărirea 
in continuare a relațiilor de colaborare și bună veci
nătate in Balcani, in Europa și in intreaga lume, 
urez succes deplin lucrărilor reuniunii dumnea
voastră.

de

experiențe cu 
și nucleare, facem totpl pentru crearea 
pace și cooperare, fără arme chimice și

că
balcanice se va înscrie ca 
eforturile ^pentru dezarmare

această primă intîlnire a reprezentanți- 
o contribuție de 

și pace, va

Economistul și exigențele
noului mecanism

economico financiar

Mai mult de jumătate din 
producția realizată în acest an 
la întreprinderea de scule și e- 
lemente hidraulice din Focșani 
a revenit produselor noi și re- 
proiectate. Dintre produsele a- 
preciate de beneficiarii interni 
și de partenerii de peste hotare 
s-au remarcat prin performan
tele lor tehnice și calitative 
noile tipuri de distribuitoare 
hidraulice folosite la echiparea 
tractoarelor și mașinilor agri
cole, mandrinelor de mare pre
cizie. noua gamă de seule și ac
cesorii destinată mașinilor-unel- 
te. In prezent, aici au fost în
cheiate pregătirile pentru lan
sarea în fabricație a producției 
care are termen de livrare tri
mestrul I 1987. în fotografie : 
se execută un nou lot de piese 
pentru mașinile de găurit. (Dan 
Drăgulescu).

...Trece în aval „Tîrgu 
Jiu". Motoarele navei du
duie viguros în ceata sub
țire a Dunării. Vasul co
boară o dată cu apa. la 
incărcat. Poate se îndreap
tă spre Mahmudia. poate 
spre noul port Constanta- 
Sud. Dacă am urca in În
căperea calculatorului aflat 
in clădirea masivă a în
treprinderii de navigație 
fluvială „Navrom" Galati, 
acesta ne-ar lămuri cu 
exactitate. Calculatorul în
registrează „tot ce mișcă", 
sub pavilion românesc, pe 
fluviu, de la intrarea în 
tară și pînă ia Sulina. Iar 
între aceste 
acvatice, 
seamnă. 
calcar. Calcar 
aerul și ca 
otelul 
milioanelor de 
vatra fierbinte 
care l-a 
Cuza. viitorul 
Unirii", ar fi de neconceput 
fără calcar. Circa trei mi
lioane de tone sînt .trans
portate pe apă, într-un an, 
spre cuptoarele ce nu cu
nosc odihna. Mina din ini-, 
ma Deltei lucrează și ea 
non-stop. navele bat zi și 
noapte „bulevardul acva
tic". cadența asta propune 
ritmuri acolo, la izvoarele 
de otel.

Cind ceva o tulbură...
Dar mai bine să vedem 

cum arată un „S.O.S." lan
sat de inginerul Stelian 
Bojneag. șeful portului 
mineralier al combinatului 
siderurgic gălătean :

— Mahmudia ? Ce se în- 
tîmplă ? Primesc numai 
calcar de var. Or. în con
tract scrie că trebuie să

două repere 
Mahmudia in- 

înainte de toate, 
necesar ca 

focul pentru 
gălătean. Nașterea 

tone în 
a orașului 

avut pîrcălab pe 
„Domn al

Cum este folosit potențialul de concepție, de analiză al economiștilor 
din întreprinderi ? — iată o întrebare la care „Scinteia" a solicitat punctul 
de vedere a peste 180 de specialiști, din șapte unități industriale.

Datorită unor susținute eforturi investiționale consacrate edificării 
unui puternic potențial industrial, armonios structurat atît pe ramuri 
și subramuri, cit și în profil teritorial, economia socialistă românească 
s-a înscris ferm in anii actualului deceniu pe linia dezvoltării inten
sive. Astfel, economisirea muncii vii și materializate pe unitatea de 
efect util a fost promovată de Congresul al XIII-lea al partidului drept 
imperativ al celui de-al optulea cincinal.

Noul mecanism economico-financiar, bazat pe principiile autocondu- 
cerii și autogestiunii muncitorești, asigură cadrul adecvat pentru creș
terea contribuției tuturor oamenilor muncii la utilizarea cu eficientă su
perioară a resurselor tehnice, materiale, financiare, științifice și umane 
ale societății.

Relevind caracterul mobilizator al măsurilor întreprinse în ultimele 
luni in direcția creșterii și mai puternice a rolului autoconducerii si 
autofinanțării, tovarășul Nlcolae Ceaușescu sublinia la recenta plenară a 
Consiliului National al Oamenilor Muncii că „Prin aplicarea tuturor aces
tor măsuri trebuie să realizăm o creștere mai puternică a rentabilității șl 
beneficiilor in toate sectoarele, a venitului net, a venitului national, a 
avuției întregii noastre națiuni".

în acest cadru stimulativ, propice manifestării Inițiativei și respon
sabilității, evocat cuprinzător de secretarul general al partidului în cuvîn- 
tarea rostită la plenara C.C. al P.C.R., alături de toți oamenii muncii, 
economiștii sînt chemați să ocupe un loc de prim ordin în efortul general 
consacrat perfecționării organizării și modernizării producției, creșterii 
simțitoare a eficientei întregii activități economice. Nimic mai firesc ca par
tidul, societatea să ceară economiștilor, ca și tuturor celorlalte cadre cu pre-

provenind din alte medii profe
sionale.

O atare situație favorabilă am avut 
in vedere atunci cînd am inclus în 
chestionar întrebarea :

Care sînt activitățile 
sau studiile 

ce vă reprezintă 
ca economist ?

Cum era și de așteptat, răspunsu
rile au fost extrem de diverse, atit 
In ce privește paleta rezolvărilor 
concrete la care s-au referit subiec
ții. în ansamblul cărora predomină 
„analizele economice în secții și sec
toare" pe diverse probleme, cît mal 
ales in planul stărilor de fapt. La 
extrema cea mai favorabilă am re
ținut drept semnificative pentru con
diția de om de concepție a econo
mistului. preocupările profesionale 
ale tovarășului Mihail lurcu, șeful 
laboratorului de cercetare-prolectare 
ergonomică de la întreprinderea doUdul, societatea să ceară economiștilor, ca și tuturor celorlalte cadre cu pre- utilai petrolier din Tirgoviște • Cel 

gătire superioară ,o sporire energică a eficienței in acțiune. Această largă ca- mal c*re
tegorie de specialista de înaltă calificare are datoria sa se situeze in prime e zlntă rin speciaiițatea formali in
rindun ale efortului național pentru „realizarea unei noi ealități In acti- facultate 11 ronitituiv umanizareavitatea economică", asummdu-și misiunea de „strategi" In „bătălia" pentru L »rottinurt neX ar-
înaltă eficientă.

Din această perspectivă am realizat sondajul de față în Importanta ■ 
unități industriale precum : Combinatul de oțeluri speciale și întreprin
derea de utilaj petrolier din Tîrgoviște. întreprinderea de contactoare 
și Întreprinderea de utilaj tehnologic din Buzău. întreprinderea de 
scule și elemente hidraulice și întreprinderea de confecții din 
întreprinderea „Timpuri Noi" din București.

Focșani,

Chestionarul adresat celor peste 
180 de specialiști, cit și dialogul 
direct, purtat ulterior cu unii dintre 
ei. au circumscris sfera investigației 
în jurul unei probleme de fond : in 
ce măsură esțp folosit potențialul de 
concepție, de analiză al economiștilor 
din întreprinderi ?

Investigația î.și justifică pe deplin 
oportunitatea chiar și numai din 
considerentul că. în prezent, majori
tatea covîrșitoare a unităților pro
ductive dispun de un număr apre
ciabil de economiști cu pregătire su
perioară. Cei peste 180 de economiști 
cuprinși în sondaj nu reprezintă 
decît o parte, și nu cea majoritară, 
dintre specialiștii în domeniul eco
nomic de care dispun cele șapte uni
tăți — de la planificatori, contabili, 
finanțiști și pînă la analiști. Din cei 
aproximativ 180 de economiști, peste 
26 la sută au obținut diploma de eco
nomist în anii cincinalului trecut ; 
alți 31 la sută aveau o vechime în 
această profesie cuprinsă între 6—10

ani. iar circa 22 la sută se 
în grupa 11—15 ani. Deci.
80 ia sută din numărul lor au fost 
pregătiți după anul 1970, perioadă in 
care, așa cum este bine cunoscut, 
școala ' economică românească a 
parcurs un vast proces de perfec
ționări. de substanțiale îmbunătățiri 
în ideea legării mai strînse a învă- 
țămîntului cu producția și cercetarea, 
orientării viitorilor economiști spre 
'o activitate de concepție pe temeiul 
unei adinei înțelegeri dialectice a fe
nomenelor din economie. Se poate 
spune pe drept cuvint că. în prezent, 
întreprinderile din economia noastră 
cuprind in structura personalului 
muncitor un fond reprezentativ de 
economiști, atit sub raport cantitativ, 
cit și calitativ, situație ce se deo
sebește radical de starea în care se 
aflau acestea în urmă cu două-trei 
decenii, cînd o bună parte dintre 
posturile de economiști erau ocupate 
de persoane cu derogări de studii sau

Încadrau 
aproape

atelierului de prototipuri pentru ar- 
'■ mături destinate centralelor nu- 

clearo-electrice. Tn perioada 1981— 
1986, de cînd lucrez in acest labo
rator, am realizat o serie de studii, 
Cum ar fi cele privind normarea, 
organizarea ji amplasarea optimă a 
utilajelor, organizarea economici a 
iluminatului industrial j.a.“.

Aveam să aflăm ulterior 
„cartea de vizită" a acestui 
mist se află înscrisă la ... . . 
cinste și realizarea unor proiecte de 
dotări în diverse sectoare ale între
prinderii. in marea majoritate înre
gistrate ca invenții și inovații.

Chestionarele oferă 
asemenea exemple.

• Marius Dumitriu, 
de secție la „Timpuri 
parcursul ultimildr doi 
tocmit următoarele lucrări mai re
prezentative : -Analiza diagnostic a 
sistemului de lansare-urmărire și 
raportare a producției-, -Analiza 
circulației SDV-urilor- (cu implicații 
in organizarea depozitării)".

Ioan ERHAN 
Stelian CHIPER 
Gheorqhe MANEA

că in 
econo- 
loc de

multe alta

contabil-șet
Noi" : „Pe 
ani am ln-

(Continuare in pag. a III-a)
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ne trimiteți și 
cial. și pentru 

Semnal
multan șl __________
„Navrom" Galati., îi desci
frează rezolvarea ingine
rul Ion Simionescu. direc
torul acestei întreprinderi 
de cărăușie pe Dunărea 
maritimă, fluvială și prin 
Canalul făurit de mintea și 
mina omului acestui 
timp :

calcar spe- 
furnale... 

recepționat si
de conducerea

ai întreprinderii miniere 
„Dobrogea" 
loc soluțiile 
neau. Acum 
cărcare un 
zece mii 
din toate sorturile. Foarte, 
foarte necesar la început de 
iarnă.

— Mulțumită unui 
semnal... preventiv.

— Se poate spune și așa. 
După cum la fel de bine se

au stabilit pe 
ce se impu- 
avem la în- 

stoc de circa 
tone de calcar

o capacitate de 3 000 tone, 
ar trebui o mie de barie. 
Un imens convoi care. în 
răstimpul unul an. trebuie 
stăpînit cu competentă de 
marinari, de minerii din 
exploatare, de docherii din 
porturile de incărcare-des- 
cărcare. Muncă omenească 
așezată sub semnul răs
punderii- comuniste, al exi
gentelor acestui timp re
voluționar.

Marinarii Dunării

— împreună cu Ion Ba
ban, secretarul comitetului 
de partid, ne-am deplasat 
urgent la Mahmudia. Poa
te s-au ivit acolo cine știe 
ce greutăți în exploatare. 
Ori la transport. Activita
tea productivă ridică ne
contenit. în fata oameni
lor. imperative de tot felul 
care trebuie 
mai ales, 
toriul de 
de regulă, 
tie. și cu 
mai bine.
să-l stăpînim mai bine.

— Ce-ati aflat Ia Mah
mudia ?

— Că nu prea mergeau 
toate concasoarele. Dar 
furnalele nu iau în ecua
ția producției de fontă 
acest neajuns. Normal. 
Așa că. factorii de decizie

înțelese și. 
rezolvate. Teri- 
confruntare este, 
locul de produc- 
cît îl cunoaștem 
cu atit învățăm

poate adăuga și „viteza de 
reacție" la problemele rea
lității de producție. Chiar 
și în cel mai fin me
canism pot interveni — 
cel puțin teoretic — nesin- 
cronizări. Iată motivul 
pentru care ochii noștri 
sînt atintiti la realitate, la 
fluxurile și refluxurile ei. 
iar o privire grijulie, com
petentă. mereu în stare de 
cart, ca să mă exprim în 
termeni marinărești, poate 
preintimpina nesincroniza- 
rea. ii poate atenua șocul, 
efectele nedorite...

Trei milioane 
calcar cărăușite 
într-un an. numai pentru 
Combinatul siderurgic de 
la Galati. Ajunși aici să 
încercăm putină aritme
tică : dacă această cantita
te s-ar încărca în barje cu

tone de 
pe apă.

...A venit pasagerul 
„Muntenia". Acostează cu 
elegantă Ia ponton. Pe 
fluviu urcă în marș întins 
un mineralier încărcat. 
Dincolo de gura Șiretului, 
la danele durate în ulti
mele două decenii, o pă
dure de macarale îl aș
teaptă. cupele lor vor da 
de lucru benzilor transpor
toare. călătoria cărbunelui 
ori a minereului sfîrsind 
în aventura temperaturilor 
înalte din puternica vatră 
siderurgică.

— Cît minereu urcă ma
rinarii Dunării. într-un an. 
pînă aici, la Galati ?

— în jur de opt milioa
ne tone.

Sîntem tentati să încer
căm și aici un exercițiu 
simplu, de aritmetică, dar 
un alt tablou capătă în-

tiietate j Canalul. Canalul 
Dunăre — Marea Neagră. 
Spun interlocutorii noștli. . 
cu adresă exactă la con
structorii splendidei ma
gistrale :

— Canalul a dat un im
puls nou și flotei fluviale 
comerciale românești, 
mărit perspectivele 
transport.

— Cum anume ?
— Noul drum 

scurt, mai 
economic, 
transport 
furi. De la 
ori nisip la produsele me
talurgice. minereul, cărbu
nele. cimentul. îngrășă- 
mintele chimice etc,...

La acest nomenclator de 
mărfuri sporit se cuvine 
alăturată și o... economie. 
Ne oferă în această pri
vință. un argument, un 
calcul ingineresc : la un 
transport de numai 200 000 
tone minereu, prin Canal, 
față de ruta tradițională : 
Constanta — Sulina 
lati. se 
200 tone combustibil con
vențional și se realizează 
o economie de 2 milioane 
lei. Dacă am extinde 
calculul la cele opt milioa
ne tone de minereu pe an. 
la călătoria pe apă a pro
duselor metalurgice, la în- 
grășămintele chimice...

...Trece „Năsăud". Nava 
a fost golită în portul mi
neralier și acum : cap- 
compas Constanța-Sud. la 
încărcat. „Astă noapte s-au 
descărcat într-un singur

I-a
de

apă. 
mai

pe
lesnicios, 

prilejuiește un 
sporit de măr- 

balast, piatră

Ga-
crută în jur de

Ilie TANASACHE 
Ștefan DIMITRIU

(Continuare în pag. a III-a)
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A

PLANUL PE ACEST AN - iNDEPlfflî EXEMPLAR!

PRODUCȚIA FIZICĂ 
- realizată la toate sortimentele
-----Fapte relatate ieri de corespondenți ai „Scînteii“-----

LA EXPORT - promptitudine și calitate înaltă
Au mai rămas doar cîteva zile pînă la sfîrșitul acestui prim an al ac

tualului cincinal. Iată de ce este necesar ca în fiecare întreprindere și cen
trală. in toate ramurile economiei să se depună eforturi stăruitoare pen
tru realizarea integrală in condiții de înaltă calitate a tuturor comenzi
lor încheiate cu partenerii străini. Practic. în următoarele zile, fiecare 
colectiv de muncă trebuie să se mobilizeze exemplar, in așa fel incit pri
mul an al cincinalului să se incheie cu rezultate cit mai bune la export.

In sondaiul de azi ne-am propus să urmărim cum se acționează pen
tru realizarea și livrarea producției de export în cîteva întreprinderi cu 
sarcini deosebite în acest domeniu.

La capătul benzilor de fabricație 
confecțiile finalizate sint atent .con
trolate, apoi ambalate și livrate spre 
magazii. O precizare : din discuțiile 
cu controlorii de calitate am reținut 
că nu există nici un refuz de marfă. 
Țoale confecțiile sint de calitate 
„extra". Mare parte din acestea ur
mau ca in aceeași zi să fie livrate 
partenerilor străini. Iată pe cîteva

dintre muncitoarele fruntașe ale a- 
cestei secții : Valeria Sîrghie, Des- 
pina Oancea, Olga Martiniuc, Geor- 
geta Preda, Maria Poțirnea. Sint 
numai cîteva dintre miile de confec- 
ționere care prin munca lor migă
loasă și de bună calitate au făcut 
ca in toată lumea să se vorbească 
la superlativ despre confecțiile rea
lizate la I.C.T.B.

Zi de zi, pină la sfîrșitul anului, pretutindeni, in fiecare unitate eco
nomică. secție, atelier și loc de muncă, toate forțele trebuie să fie mo
bilizate exemplar pentru îndeplinirea cu rezultate cit mai bune a sarci
nilor de plan pe 1986. îndeosebi Ia producția fizică și la export, și reali
zarea în întregime și în condiții de calitate a producției stabilite în con
tractele încheiate cu beneficiarii interni și partenerii de peste hotare.

Prezenți ieri în întreprinderi, corespondenți ai „Scînteii" relatează :

Fiecare comandă — 
onorată prompt, 

în condiții calitative 
superioare !

La această dată. întreprinderea 
„Electromureș" din Tîrgu Mureș este 
tn măsură să raporteze că și-a înde
plinit și depășit planul producției 
fizice la toate sortimentele. Ca ur
mare. colectivul de aici a realizat 
fată de graficele ..la zi". în plus 
față de sarcinile de plan, o produc- 
ție-marfă în valoare de 86 milioane 
lei. depășire căreia colectivul de la 
„Electromureș" este hotărît să-i 
adauge. în zilele care au mai rămas 
din acest an. alte milioane lei. Cum 
se va realiza acest obiectiv aflăm de 
la inginerul loan Toader. secretarul 
comitetului de partid : ..Am acordat 
cea mai mare atenție organizării su
perioare a producției și a muncii. 
Astfel, reorganizarea atelierului de 
producție a casetofoanelor si a celui 
de producție de elemente componente 
destinate întreprinderii de piese ra
dio Băneasa din București a asigu
rat creșterea cu peste 15 la sută a 
productivității muncii. întrucit pro
ducția de export pe acest an a fost 
îndeplinită înainte de termen, exis
tă condiții ca pînă la sfîrșitul anului 
să se livreze, pe adresa unor parte
neri externi. în plus față de sarci
nile de plan, o producție în valoare 
de peste 3 milioane lei. De altfel, 
aprecierile de care se bucură pro
dusele unității pe piața externă au 
făcut ca întreaga producție de ex
port planificată pentru 1987 să fie 
acoperită cu comenzi ferme. In con
secință. producția de export din pri
mul trimestru al viitorului an a și 
fost lansată în fabricație, aflindu-se 
in diferite faze de execuție. (Gheor
ghe Giurgiu).

Suportul bunelor rezultate 
— înalta productivitate

< iRjoslirra ' »t> ....wifdRTooi.;
" Succes de prestigiu înregistrat ;.de 
colectivul de muncă de la întreprin
derea mecanică Bacău : olanul la 
producția fizică pe acest prim an al 
actualului cincinal a fost îndeplinit 
incă din primele zile ale lunii de
cembrie. Au fost create astfel con
diții ca pină la finele anului să se 
obțină in plus circa 1 800 tone de 
organe de asamblare, producție des
tinată in cea mai mare parte expor
tului. Semnificativă pentru modul în 
care si-a desfășurat activitatea co
lectivul de aici ni s-a părut si ur
mătoarea precizare a economistei 
Adriana Zbirea, șefa biroului de pla- 
nificare-dezvoltare : „întregul spor 
de producție se realizează ne seama 
creșterii productivității muncii, in
dicator care Pe 11 luni a fost de
pășit cu 4 000 Iei pe fiecare om al 
muncii. Realizarea ritmică si inte
grală la toate sortimentele a pro
ducției fizice a făcut posibilă și de
pășirea sarcinilor la export cu 3,3 la 
sută".

în secțiile de producție unde se 
realizează elemente de asamblare 
pentru industria constructoare de 
mașini si industria chimică, oamenii 
s-au preocupat pentru introducerea 
unor noi tehnologii de fabricație 
care să conducă atit la creșterea pro
ductivității muncii, cit si la reali
zarea unor produse de înaltă tehni
citate si complexitate, competitive 
ne Piața externă. In atelierele de 
forjă si presă, bunăoară, a fost în
locuită tehnologia de presare la cald 
si așchiere cu cea de presare la rece 
la o serie de sortimente de organe 
de asamblare. Noua tehnologie asi

gură. pe de o parte, realizarea unor 
însemnate economii de metal, com
bustibil si energie electrică, iar. pe 
de altă parte, creșterea considera
bilă a fiabilității produselor.

Maistrul principal Constantin 
Chindea. secretarul comitetului de 
partid, ne-a spus : „Am avut un an 
bun si acum pregătim unul si mai 
bun. Faptul că planul pe 1987 pre
vede o creștere a producției cu 7 la 
sută fată de 1986 ne mobilizează și 
mai mult în muncă; Ca urmare, zilele 
care au mai rămas pînă la finele 
lui decembrie au fost declarate zile— 
record în muncă pentru a putea 
spori si mai mult realizările aces
tui an. In acest scop au fost luate 
măsuri suplimentare de aprovizio
nare ritmică si permanentă cu ma
terii prime și materiale, de îmbună
tățire a asistenței tehnice în toate 
schimburile". (Gheorghe Baltă).

Mai multă atenție ' 
bunei funcționări 

a mecanismului cooperării 
interuzinale

La Întreprinderea „înfrățirea" — 
Oradea, bilanțul pe 11 luni nu re
flectă posibilitățile maxime, umane, 
materiale și tehnice de care dispune 
unitatea, lucru lesne de sesizat de 
vreme ce restanțele însumează cîteva 
milioane lei. In aceste zile. în fie
care secție se remarcă atmosfera 
unei munci tenace, în care exemplul 
personal convinge, însuflețește. La 
montai, urmărim la lucru echipa 
maistrului loan Costea, care înre
gistrează un ritm bun la montajul 
centrelor de prelucrare orizontală. 
Aflăm însă că finalizarea lor e con
diționată de primirea motoarelor de 
la întreprinderea de mașini electrice 
București. Un stadiu mai puțin mul
țumitor se constată la montajul unei 
mașini de alezat și frezat cu co- 
mapdă numerică. ..Terrppnul,, de JiT,. 
yrșre, s-ar. putea să ne „scape prin
tre degete" — este de părere spfein- 
gineru! Li viu Pașca ' —dacă între
prinderea <îe scule și subansamble 
din Rădăuți nu expediază neintirziat 
un transportor de span TFA 160/300, 
iar întreprinderea de pompe Bucu
rești nu furnizează operativ o pompă 
TC 32 4X4. într-o situație similară 
se află 5 mașini de frezat cu coman
dă numerică și 5 mașini de găurit cu 
comandă numerică a căror terminare 
este condiționată de livrarea panou
rilor electrice de către „Automatica" 
— București. Alte două agregate au 
termenele de finalizare sub semnul 
incertitudinii datorită neasigurării 
de către „Balanța" — Sibiu a panou
rilor hidraulice contractate. Totoda
tă, nclivrarea de către întreprinderea 
de profil din Slatina a 10 tone alu
miniu determină nerealizarea volu
mului de piese turnate atit pentru 
luna decembrie, cit și pentru pro
ducția lunii ianuarie a anului viitor, 
lansată în fabricație.

O concluzie se desprinde de la 
sine : esențiale sint acum buna con
lucrare cu toate unitățile furnizoare, 
funcționarea riguroasă a mecanismu
lui cooperării interuzinale. (loan 
Laza).

Un semnal 
către unitățile 

furnizoare
— Ca urmare a mobilizării tuturor 

resurselor interne. în perioada care a 
trecut din acest an întreprinderea 
mecanică din Vaslui a realizat o 
producție-marfă suplimentară în va

loare de 35 milioane lei — ne spune 
Viorel Gologan, directorul întreprin
derii mecanice din Vaslui. Cu toate 
acestea, la unele produse destinate 
unor obiective prioritare ale econo
miei avem anumite restanțe. De 
exemplu, n-am produs și livrat 800 
ventilatoare industriale, din care 456 
din gama celor ce asigură aerajul 
subteran în minele de cărbune, ne 
înscriem cu restanțe de 1 100 cuplaje 
hidraulice pentru utilajul minier și 
energetic și 300 tone de modificatori 
pentru turnarea fontei cu grafit 
nodular.

— Care sint cauzele acestor nerea- 
lizări ?

— Unele dintre aceste produse, 
cum sînt cuplajele, servomecanisme- 
le și prealiajele. nu sînt nominaliza
te intre produsele ce se urmăresc 
pe plan central, șij deci nu ni se asi
gură nemijlocit baza materială, ceea 
ce ne creează mari dificultăți în 
aprovizionare. Astfel, ne lipsesc 150 
tone aluminiu, necesar atit pentru 
cuplaje, cit si pentru ventilatoare, și 
30 tone magneziu. în același timp, 
deși am avut contract pentru venti
latoare. reductoare și servomeca- 
nisme. n-am primit de la furnizor un 
mare număr de motoare electrice. 
Cu însemnate restanțe se prezintă 
întreprinderile de profil din Timișoa
ra. Săcele. Sfîntu Gheorghe. Bucu
rești și Pitești. Motoarele restante 
echipează produse care sînt desti
nate unor sectoare prioritare ale eco
nomiei. Să nu știe furnizorii acest 
lucru ? (Petru Necula).

O CERINȚĂ, O ÎNDATORIRE, UN ÎNDEMN !

Din situația existentă Ia Cen
trala industrială de reț^Ș elec
trice rezultă ' că în perioada 1—20 
decembrie 6 serie de unități au 
depășit cotele de energie electri
că alocate. O situație nefirească și 
inacceptabilă ! Astfel, mari depășiri 
se înregistrează la Combinatul chi
mic Giurgiu, combinatele de îngră
șăminte chimice Slobozia si Turnu 
Măgurele. întreprinderea de auto
turisme Pitești, combinatele siderur
gice Reșița și Galați, întreprinderea 
„Tractorul" Brașov. Este deci abso
lut necesar ca toate unitățile econo
mice, și îndeosebi cele menționate, 
să-și diminueze consumurile, să ac
ționeze ferm pentru realizarea inte
grală a sarcinilor de plan prin înca
drarea riguroasă în cotele de energie 
stabilite.

Totodată, trebuie luate ( măsuri 
eficiente pentru realizarea unui 
consum energetic echilibrat pe în
treaga durată a zilei și a săptămînji, 
în scopul aplatizării virfului de sar
cină. După cum se știe, solicitării^ 
de energie electrică sînt diferite în 
perioade diferite ale zilei. Graficul 
alăturat ilustrează evoluția orară a 
puterii programate și a consumului 
realizat pe ansamblul economiei na
ționale, care se întocmește zilnic la 
Dispeceratul energetic național. Intre 
curba programată și cea realizată se 
observă diferențe nedorite, care pro
voacă dificultăți in funcționarea nor- 
mală a 
analiza 
rezultă 
deosebi 
înregistrează vîrfuri de sarcină des
tul de ridicate. In vederea aplatiză
rii curbei de consum, sau altfel 
spus, a echilibrării consumului pe

sistemului energetic. Din 
curbelor de consum zilnic 
că în această perioadă. în- 
intre orele 7—10 și 17—23, se

Avantajele
I.C.T.B. — patru inițiale care re

prezintă o marcă de prestigiu în do
meniul confecțiilor pe plan mondial. 
Argumente ? Confecțiile executate 
aici sînt exportate lâ peste 90 de fir
me din 60 de țări de pe toate conti
nentele. în acest an, peste 95 la sută 
din producția realizată este nouă, 
modelele fiind executate de creatorii 
din întreprindere. Și tot în acest an 
au fost prezentate la tîrguri interna
ționale și contractări peste 5 000 de 
modele noi de confecții apreciate și 
solicitate de parteneri străini din
R. F. Germania, Franța, Anglia,
S. U.A., Canada, Italia și, mai recent. 
Noua Zeelandă. în fine, faptul că 
anul acesta comenzile adresate aces
tei întreprinderi de diverși parteneri 
străini sînt mult mai mari decit anul 
trecut, iar volumul desfacerilor de
pășește cu 15 la sută realizările anu
lui trecut dovedește că „moda" cea 
mai durabilă în timp, cu valențe per
manente de actualitate, este hărnicia, 
priceperea, bunul gust, promptitudi
nea în livrarea comenzilor de export.

Așa se si explică faptul că de la 
începutul acestui an și pînă în pre
zent puternicul colectiv de aici și-a 
onorat Ia termen toate comenzile la 
export.

— Rezultatele obținute demon
strează că întreprinderea noastră a 
acumulat o valoroasă experiență în 
ce privește îndeplinirea sarcinilor la 
export — ne spune tovarășa Anghe- 
Iina Galupa, inginerul-șef al platfor
mei. Producția se realizează pe linii 
specializate pe firme și parteneri, în

{ ‘di;-.
toată durata celor 24 de ore ale zilei, 
este necesar \să Se ia măsuri pentru 
repartizarea cit mai uniformă a con
sumului pe durata unei zile și a în
tregii săptămini, in vederea reduce- 

LEGENDA : Cifrele reprezintă ORE ; curbă programată ; curbă realizată

specializării
secții specializate. Peste 90 Ia sută din 
producția noastră se exportă, între
prinderea fiind de acum o unitate 
specializată în producția de export.

Alături de calitatea confecțiilor 
realizate la I.C.T.B., ce anume stîr- 
nește interesul partenerilor străini ? 
In primul rînd. eleganța confecțiilor, 
coloristica variată. Apoi, promptitu
dinea onorării fiecărei comenzi, adap
tarea rapidă la solicitările parteneri
lor. Cum se îndeplinesc aceste ce
rințe ? în primul rînd, prin întărirea 
atelierului de creație cu cei mai buni 
specialiști. Demn de relevat este fap
tul că acest atelier a reușit nu numai 
să satisfacă toate cerințele parteneri
lor străini, ci chiar să vină in intîm- 
pinarea tendințelor modei, oferind în 
acest an sute de modele noi. origi
nale, intens solicitate la export.

Cum se muncește la I.C.T.B. în 
aceste zile de sfîrșit de an pentru 
onorarea tuturor comenzilor de ex
port la un înalt nivel calitativ ?

...Secția a Il-a confecții femei. Aici 
se execută acum o varietate de con
fecții — bluze, fuste, jachete, im
permeabile, rochii, pantaloni — pen
tru... sezonul primăvară-vară 1987, 
destinate unor parteneri străini din 
Italia, S.U.A. și Franța.

— Lucrăm pe opt linii specializate 
în producția de export. Am luat 
toate măsurile organizatorice — în- 
cepînd cu aprovizionarea cu mate
riale și reglarea mașinilor — pentru 
a ne realiza și depăși graficele „la 
zi" — ne spune șefa secției, ing. 
Leontina Atanase.

ț’l •; ; ;<■ -.stS
rii în mare parte a acestor vîrfuri 
de sarcină.

Deci, printr-o încărcare cît mai 
judicioasă a tuturor celor trei schim
buri. se poate realiza un consum fe

• ACȚIUNI ® INIȚIATIVE • REZULTATE
In fabricație, produsele 

ANULUI 1987. O parte însem
nată din producția realizată la în
treprinderea de mecanică fină 
București este livrată la export. 
Demn de relevat este faptul că, de 
la începutul anului și pină în pre
zent. harnicul colectiv de aici și-a 
îndeplinit lună de lună sarcinile la 
export. Atelierul de scule pneu
matice, specializat în producția 
de export, lucrează încă din 
luna noiembrie Ia comenzile cu 
termen de livrare în trimestrul I 
1987. Prin folosirea judicioasă a 
capacităților de producție, prin re
organizarea unor fluxuri de fa
bricație și dotarea lor cu dispozi
tive perfecționate, executate prin 
autoutilare, colectivul acestui ate
lier va realiza suplimentar, pină la 
31 decembrie a.c., peste 1 000 de 
scule. Așadar, primele comenzi ale 
anului viitor vor fi executate și li
vrate încă țiin acest an. Un 
exemplu demn de urmat.

SUPLIMENTAR — RULMENȚI 
In valoare de io milioane 
LEI. Acționînd. cu responsabilitate 
muncitorească pentru onorarea la 
termen și în condiții de calitate 
ireproșabilă a contractelor încheia
te cu partenerii externi, colectivul 
întreprinderii de rulmenți din A- 
lexandria și-a îndeplinit planul 
anual la export; Pină la sfîrșitul 
acestui an. colectivul de aici s-a

, lativ constant.. contribuind astfel la 
echilibrarea balanței de puteri., In 
fiecare unitate economică se impune 
respectarea cu strictețe a programe
lor de lucru stabilite, iar funcționa-

angajat să realizeze suplimentar 
la export o producție în valoare de 
10 milioane lei. Angajament care, 
o dată îndeplinit, constituie, cea 
mai bună pregătire a producției 
anului viitor.

TOATE COMENZILE — ONO
RATE IN AVANS. Ca urmare a 
măsurilor întreprinse pentru mo
dernizarea producției, mai buna 
utilizare a capacităților de produc
ție, colectivul întreprinderii „Car- 
bosin" din Copșa Mică a reușit 
lună de lună —- așa cum ne-a spus 
inginerul Ovidiu Isailă, directorul 
întreprinderii — să-și depășească 
planul la export. In felul acesta, 
in perioada care a trecut din acest 
an au fost livrate peste plan par
tenerilor străini importante canti
tăți de negru de fum, metacrilat 
și polimetacrilat de metil. Cu men
țiunea că toate aceste produse au 
fost de calitate superioară, bine 
apreciate de partenerii străini. In 
prezent, concomitent cu execuția 
unor produse de înalt nivel calita
tiv, care urmează să fie livrate la 
export, in întreprindere s-au luat 
toate măsurile tehnice și organiza
torice pentru introducerea in fabri
cație a produselor prevăzute în 
contractele pe primul trimestru al 
anului viitor.

Grupaj realizat de .
Gheorghe IONIȚA

rea utilajelor tehnologice șl desfă
șurarea celorlalte activități consuma
toare de energie să fie făcute în așa 
fel incit vîrfurile de consum să 
scadă la maximum. In toate între
prinderile. consumul de energie elec
trică trebuie controlat in perma
nență, ținute evidente exacte pe sec
ții. linii tehnologice si ansamblul 
unității, permițind astfel luarea ope
rativă a măsurilor necesare pentru 
încadrarea în normele planificate și 
în cotele stabilite. în puterile apro
bate pe schimburi și la vîrful de 
sarcină si eliminarea oricărei forme 
de risipă. Nu vom insista asupra ac
țiunilor concrete ce trebuie între
prinse. acestea diferă de la o uni
tate la alta, în ’funcție de specificul 
producției, insă un lucru trebuie 
Subliniat, că se imptm eforturi 
ample șl susținute pentru întro
narea unui spirit riguros de or
dine și disciplină in îndeplinirea 
prevederilor privind gospodărirea 
resurselor energetice. La nivelul în
treprinderilor. aceste prevederi tre
buie să constituie nu numai preocu
parea unor compartimente de spe
cialitate. ci. în primul rind. să se 
afle, zi de zi și ceas de ceas. în aten
ția întregului colectiv. De modul 
cum acționează fiecare Ia locul său 
de muncă depinde utilizarea cît mai 
judicioasă a energiei. De pildă, in 
secțiile de producție nu trebuie ad
mis nici o clipă ca un utilaj sau o in
stalație să funcționeze în gol sau la 
sarcină redusă. Este obligația nu nu
mai a celor care exploatează echipa
mentele respective, ci și a celor din 
alte sectoare de activitate, care asi
gură aprovizionarea cu materiale, 
elaborarea tehnologiilor de uzinare, 
întocmirea programelor de fabrica
ție ș.a. Așadar, preocuparea în acest 
domeniu trebuie privită ca o cauză 
a tuturor oamenilor muncii.

Pretutindeni trebuie limpede înțe
les că economisirea este. în primul 
și in primul rînd. o mare sursă de 
energie. La recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., se arăta că este asigurată 
baza tehnico-materială și energetică 
pentru realizarea sarcinilor de Plan 
pe anul viitor. Satisfacerea cores
punzătoare cu energie a întregii vieți 
economico-sociale depinde în mod 
hotăritor și de modul cum ea este 
gospodărită.

Grupaj realizat da
Ion LAZAR

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ - BINE CUNOSCUTĂ, LARG GENERALIZATĂ!
I.A.S. Jegălia nu era cotată prin

tre unitățile agricole care ar fi putut 
constitui punct de referință pentru, 
activitatea celorlalte unități, lată 
însă că începind din 1980 producțiile 
au început să crească treptat, pentru 
ca în 1986 să se obțină o ade
vărată producție-record de 8 543 kg 
grîu în medie la hectar de pe 1 950 
hectare, recoltă ce a adus unității 
înaltul titlu de „Erou al Noii Revo
luții Agrare".

Unul din elementele esențiale ce 
determină nivelul producțiilor este 
sistemul de irigații. „Nu poți să ob
ții recolte mari, practic nu poți face 
agricultură intensivă fără să cunoști 
cu exactitate drumul apei — spunea 
directorul tehnic al unității, ingine
rul Aurel Stoenescu. Apa este cea 
care face să încolțească bobul, ea 
transportă substanțele nutritive din 
pămint in plante și tot apa ajută 
spicul să se formeze și să rodească".

Da, apa face să rodească pâmintul 
după cum o folosești, după cît și cum 
o dai. Și nu arareori, drumul suitor 
al producțiilor are ca punct de spri
jin irigațiile făcute, subliniem, ca la 
carte, după cum atunci cind nu se 
procedează așa culturile suferă și te
renurile se degradează. Așadar, ce 
fac in mod deosebit lucrătorii de la 
I.A.S. Jegălia în domeniul iriga
țiilor ?

— In ce privește irigarea griului — 
continuă directorul tehnic al unită
ții — acum cîțiva ani la noi și nu 
numai la noi exista o prejudecată, o 
înțelegere greșită a rostului acestei 
lucrări. Totul pornea de la o prac
tică mai veche, potrivit căreia pentru 
toate culturile irigațiile încep pe la 
sfîrșitul primăverii, cind se intro

duce apa pe canale, și se încheie în 
august, cind se apropie perioada de 
recoltare a culturilor de toamnă, 
în același interval urmind să se iri
ge și cerealele păioase. Or, griul 
trebuie să primească apă în perioa
dele critice, toamna, înainte de se
mănat, dacă pămintul e uscat, apoi 
la nevoie în timpul vegetației, pe
rioade ce nu concordă cu cele în 
care culturile prășitoare au mare ne
voie de apă.

Dintre toate udările însă, hotărî- 
toare pentru producția de grîu este 
cea care se dă înaintea semănatului, 
adică irigarea de aprovizionare. Ci
neva ar putea spune : ce rost are să 
introduci toamna apă pe canale. Doar 
o să vină ploi. Aparent așa stau lu
crurile. Care este însă realitatea ? 
Este primul an în care în această 
unitate s-a realizat o densitate mare 
care s-a menținut pină la recoltare. 
Dar o densitate corespunzătoare în 
condiții de uniformitate se obține 
greu dacă n-au fost precipitații, mai 
ales pe terenuri cu cernoziom, ca 
acelea din zona unde se află I.A.S. 
Jegălia. Ca să insămințezi in rîn- 
duri dese, condiția este ca pămintul 
să fie foarte bine mărunțit. Or, în 
cazul în care soiul este uscat, ori - 
cîte lucrări s-ar efectua, e imposibil 
să fie adus la o granulație fină, așa 
cum cere tehnologia. O soluție ar fi 
să se aștepte ploaia. Dar așteptînd-o 
trece perioada optimă de semănat. 
De cind facem udare de aprovizio
nare așa, n-avem probleme cu ră
sărirea și densitatea. Două lucruri 
se pot rezolva pe această cale: a) pu
tem ara, mărunți și nivela terenul, 
așa cum se cere la însămințarea cul
turii intensive de griu, și, întrucit 

cultivăm numai soiuri de mare pro
ductivitate care au o vegetație bo
gată și b) să asigurăm plantelor apă 
din belșug pe o durată mare de timp.

— Se practică și udarea de răsă
rire...

— Da. dar nu cu același efect. Și 
aici e vorba tot de o prejudecată. 
Trebuie să irigi că altfel nu răsare 

IRIGAREA CORECTĂ - 
sursă importantă a creșterii producției

I.A.S. Jegălia, județul Călărași, a obținut 8 543 kg grîu la hectar
cultura. Intr-adevăr, dacă ai apucat 
să insămințezi în teren uscat, n-ai 
încotro. Dar de ce să nu faci această 
lucrare înainte ? Doar tot se consu
mă energie și intr-un caz. și in celă
lalt. Aplicarea udărilor de aprovizio
nare s-a făcut simțită și pe planul 
producțiilor. între solele irigate cu 
norme de 3 000 mc de apă la hectar 
(inclusiv udarea de aprovizionare) 
și cele irigate cu numai 1 600 mc 
la hectar (fără udarea de aprovizio
nare) diferența de producție a fost 
de 920 kg de griu la hectar în fa" 
voarea solelor irigate corect.

O a doua udare s-a aplicat in pri
măvară pe baza datelor din buleti
nele de analiză, iar cea de-a treia 

udare s-a aplicat în ultima decadă a 
lunii mai. perioadă în care apa are un 
rol însemnat în valorificarea maximă 
a îngrășămintelor chimice, asigurînd 
dezvoltarea puternică a vegetației. 
După aplicarea udărilor, rezerva de 
apă în sol la adincimea de 80 cm s-a 
ridicat la mai mult de 300 mc la 
hectar peste valoarea plafonului mi

nim, plantele menținîndu-se în bună 
stare de vegetație. De asemenea, nu 
trebuie scăpat din vedere efectul 
deosebit de pozitiv al acestei irigări 
pentru însămințarea culturilor duble.

Chiar dacă perioadele de irigare a 
cerealelor păioase sint în contratimp 
cu cele in care se aplică udarea plan
telor prășitoare, funcționarea siste
melor de irigații pentru ambele gru
pe de culturi este eficientă. Iată și 
argumentele. Culturile păioase ocu
pă o treime din suprafața unității, 
la care se adaugă legumele și fu
rajele care au în permanentă nevoie 
de apă. De asemenea, rezultatele ob
ținute de ferme evidențiază clar 

efectele irigațiilor. La ferma nr. 2, 
unde datorită unor defecțiuni în 
funcționarea stațiilor de pompare nu 
s-a făcut irigația de aprovizionare, 
iar cele din timpul vegetației s-au 
executat cu norme mai mici de apă 
și nu în perioadele cind de aplicarea 
acestora era cea mai mare nevoie, 
s-au obținut cu 2 570 kg de grîu la 

hectar mai puțin dccît la ferma nr. 
11, unde toate aceste lucrări au fost 
realizate in mod exemplar. Iată și 
efectele economice : beneficiile înre
gistrate la hectar la cultura griului 
au fost Ia ferma nr. 2 de 2 005 lei, 
iar la ferma 11 — de 4 390 lei.

Din analiza modului în care s-a 
realizat în acest an producția de grîu 
la I.A.S. Jegălia rezultă că aceasta 
s-a datorat, in bună măsură, preocu
pării constante manifestate în ultimii 
ani de cadrele tehnice ale unității 
pentru introducerea celor mai noi 
cuceriri ale . științei agricole. „Reali
zările noastre pleacă in bună măsură 
de la loturile experimentale — ne 

spune ing. Gheorghe Eftimie, direc
torul întreprinderii. Avem convinge
rea că oricît de bine stăpinești și 
aplici tehnologia-cadru, nu poți ob
ține producții maxime decit în mă
sura in care știi să adaptezi reco
mandările de ordin general la con
dițiile .specifice fiecărei parcele. Iată 
de ce pe aceste loturi experimentale, 
repartizate in toate cele opt ferme 
de cimp și însămin'țate cu grîu și alte 
culturi, am urmărit în mod special 
stabilirea soiurilor care se comportă 
cel mai bine in condițiile locale, 
densitățile optime și schemele de se
mănat. Alte experiențe au avut ca 
scop determinarea normelor optime 
de udare, efectele aplicării diferen
țiate a acestora, cu deosebire Ia cul
tura griului. S-a constatat, de exem
plu, că soiul „Fundulea 133“ înfră
țește bine și dă producțiile cele mai 
mari pe parcelele în care s-a asigu
rat o densitate mare la semănat. Or, 
aceasta depinde de modul in care s-a 
pregătit terenul datorită irigațiilor 
de aprovizionare. De asemenea, soiul 
„Fundulea 262“ a reacționat puternic 
în sens pozitiv la aplicarea celei de-a 
treia udări. S-a mai observat că iri
garea culturilor atit în toamnă, cît 
mai ales în perioada de primăvară- 
vară, în fazele critice de alungire a 
paiului, de burduf, înspicare și în
florire a favorizat obținerea produc
ției mari de griu".

Am avut prilejul nu o dată să 
vedem „pe viu", atit ziua cît și 
noaptea, cum se irigă la I.A.S. Je
gălia. Notăm in această privință 
părerea dr. ing. Nicolae Horia, direc
torul Stațiunii de cercetări pentru 
culturi irigate Mărculești : „Lucrăto

rii de la I.A.S. Jegălia au învățat să 
irige, eliminînd din practică aplica
rea mecanică a udărilor doar atunci 
cind e apă pe canale. Colaborarea 
strînsă cu specialiștii noștri pe toate 
planurile aduce folos atit producției, 
cit și cercetării. De la noi oricine 
vine poate să „culeagă" modelul. La 
rîndul nostru, ne sint de folos re
zultatele obținute în loturile experi
mentale din unități. împreună cu 
specialiștii din producție și de la 
sistemul de irigații am stabilit pen
tru fiecare cultură consumul de apă 
și regimul optim de irigații, modali
tăți rapide de avertizare și prognoză 
a datei udărilor. Pot afirma că în 
această unitate s-a făcut din plin 
dovada că irigarea culturilor dă cele 
mai bune rezultate cind e realizată 
corect".

La I.A.S. Jegălia. griul anului vii
tor se prezintă bine. Și cum ziua 
bună se cunoaște de dimineață, an- 
ticipînd, recolta de griu ’87 se poate 
„cîntări" încă de pe acum după vi
goarea. uniformitatea și densitatea 
semănăturilor. Aflăm că solul are re
zervă de apă suficientă din ploi și 
irigații. Concomitent cu repararea 
tractoarelor și mașinilor agricole s-a 
trecut" la revizuirea echipamentelor 
de udare, a hidranților și conducte
lor, la curățirea canalelor de iriga
ții. Totodată se efectuează lucrări de 
revizii și întreținere la stațiile de 
pompare, astfel ca în primăvară, cind 
se va da semnalul, să se acționeze 
din plin.

Lucian CIUBOTARII 
Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Sciiteii"
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Lucrările Reuniunii țărilor balcanice privind 

realizarea unei zone fără arme chimice
Luni au înceDut la București, la 

nivel de experti. lucrările Reuniunii 
țărilor balcanice privind realizarea 
unei zone fără arme chimice în Bal
cani.

în deschidere a fost prezentat 
mesaiul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, președintele Re
publicii Socialiste România, care a 
fost primit cu deosebit interes si 
subliniat cu aplauze de particioanti.

La deschiderea lucrărilor au parti
cipat loan Totu. ministrul afacerilor 
externe, si Aurel Duma, ministru 
secretar de stat.

La întâlnire iau parte delegații ale 
Republicii Populare Bulgaria. Repu
blicii Elene, Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia. Republicii So
cialiste România si Republicii Tur
cia.

Lucrările reuniunii continuă.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 45-a aniver

sări a Zilei armatei populare iugo
slave. atașatul militar, aero si naval 
al R.S.F. Iugoslavia la București, 
colonel Kosta Dankovic. a oferit, 
luni, o recepție.

Au participat membri ai condu

cerii Ministerului Apărării Națio
nale. reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, generali si ofi
țeri.

Au luat parte atasati militari, alti 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
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Informații de la G E. C.
Pe depunătorii care econo

misesc pe instrumente de economi
sire prevăzute cu ciștiguri. Casa 
de Economii și Consemnațiuni îi 
nformează că tragerile la sorți 
.lentru acordarea cîștigurilor la li
bretele de economii cu ciștiguri șl 
la cele cu dobindă și ciștiguri pen
tru trimestrul IV 1986, precum și 
la obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri 
pentru luna decembrie a.c. . vor 
avea Ioc in ziua de 31 decembrie 
a.c., ora 11,30, în sala Casei de 
cultură din str. Zalomit nr. 6 din 
Capitală.

Cu acest prilej, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni va acorda 
numeroase ciștiguri in bani.

Tragerile la sorți fiind publice. 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni invită pe cei interesați să ia 
parte Ia lucrările de efectuare a 
acestora.

♦
Varietatea instrumentelor de eco

nomisire puse la dispoziția popu
lației de către Casa de Economii și 
Consemnațiuni oferă posibilitatea 
ca fiecare cetățean să aleagă, tn 
vederea economisirii, pe cel care 
răspunde cel mai bine dorințelor 
sale.

Cetățenilor care doresc să eco
nomisească pe un libret la care 
dobînda anuală se acordă sub for-

l de ciștiguri prin trageri la sorți

Ie prezentăm libretul de economii 
pentru turism.

Avantajul specific al depunerilor 
pe acest libret constă in faptul că 
întreaga dobindă anuală de 3,5 la 
sută se acordă sub formă de ciști
guri în excursii în străinătate, or
ganizate de Ministerul Turismului. 
Ciștigurile se acordă prin trageri 
la sorți trimestriale libretelor care 
au în tot cursul trimestrului pen
tru care se efectuează tragerea la 
sorți un sold de minimum 3 000 de 
lei. provenit din depuneri anteri
oare trimestrului respectiv. în va
loarea cîștigurilor sînt incluse și 
soldurile de 3 000 de lei ale libre
telor ciștigătoare.

Emiterea libretelor de economii 
pentru turism, operații de depuneri 
și restituiri se pot efectua la ori- ' 
care unitate proprie CiE.Ci si ofi
ciile poștale autorizate.

De reținut că titularii libretelor 
de economii ieșite ciștigătoare pot 
ceda excursiile celorlalți membri 
ai familiei lor. respectiv soției (so
țului). copiilor minori, precum și 
părinților. în cazul titularilor 
minori.

Titularii libretelor de economii 
pentru turism ciștigătoare sau per
soanele menționate mai sus bene
ficiază de excursia cîstigată. înde
plinind formalitățile necesare prin 
O.N.T.

Viața economico-socială 

a localităților patriei 

DIN VEȘTILE TRANSMISE 
DE CORESPONDENȚII 

„SCÎNTEir
TELEORMAN : In circuitul 

productiv — importante 
cantități de materiale 

refolosibile
Printr-o bună organizare a acti

vității. prin strinsa colaborare cu 
organizațiile de masă si obștești, 
deputății și asociațiile de locatari, 
unitățile întreprinderii județene 
pentru recuperarea si valorificarea 
materialelor refolosibile Teleorman 
au îndeplinit sarcinile anuale de 
plan. Fată de prevederile de Plan 
..la zi” au fost colectate si predate 
suplimentar, spre a fi reintroduse 
in circuitul productiv. 4 501) tone 
otel. 1 800 tone fontă si alte im
portante cantităti de plumb, bronz, 
aluminiu. Pină la sfirșitul anului, 
colectivul întreprinderii s-a anea- 
iat să recupereze peste sarcinile 
de plan materiale refolosibile in 
valoare de 10 milioane lei. (Stan 
Ștefan).

ARGEȘ : Apartamente 
peste prevederi

Prin mai buna organizare a 
muncii ne șantiere, modernizarea 
lucrărilor si creșterea productivi
tății muncii, colectivul Antreprizei 
generale de construcții si montai 
Argeș si-a îndeplinit înainte de 
termen planul anual de producție. 
Pină la sfirsitul lunii decembrie, 
constructorii s-au angaiat să rea
lizeze o producție suplimentară in 
valoare de 55 milioane lei. Peste 
prevederi vor fi predate oamenilor 
muncii 150 apartamente. (Glieorghe 
Cirstea).

DOLJ : Produse noi 
cu înalți parametri 
tehnico-funcționali

Pe baza programului județean 
privind înnoirea si modernizarea 
produselor. în toate unitățile eco
nomice se acționează cu răspun
dere în vederea introducerii in fa
bricație a unor produse si tehno
logii noi competitive. Astfel. in 
perioada ce a trecut din acest an 
au fost asimilate 77 produse si 1190 
modele noi. precum și 39 tehno
logii moderne de înaltă productivi
tate. Printre acestea, transforma
torul de 55 MVA. întrerupătorul în 
hexaflorură de sulf de 72.5 kV, 
motoare antiexolozive. pluguri 
seminurtate cu lățime variabilă si 
mașini de împrăștiat îngrășăminte 
naturale tip MIG-6 (Nicolae Bă- 
bălău).

MEHEDINȚI : 65 000 tone 
de cărbune peste plan
Obtinind lună de lună sporuri 

tot mai mari de producție, minerii 
de la Zeguiani s-au situat în tot 
cursul acestui an în fruntea între
cerii dintre colectivele de muncă 
din bazinul carbonifer al Mehedin- 
tiului. .Acest succes se datorează 
Întăririi ordinii si disciplinei, 
scurtării cu 15 pînă la 20 de zile 

.g-, nerodelor de revizii prevăzute 
; Ja «mașinile si instalațiile <jih dip- 
tafe. .uolQ^ji cu indic; superiori a 
cețpbinelor de înaintare- și a ,com
plexelor mecanizate de abatai. Da
torită avansului dobindit în reali
zarea sarcinilor planificate pentru 
acest an sînt create premise pentru 
extracția suplimentară ia acest an 
a 65 000 tone cărbune. Totodată, 
minerii din Zegujani pu luat toate 
măsurile tehnice si organizatorice, 
astfel incit din prima zi a anului 
viitor să extragă din subteran cu 
40—50 tone cărbune mai mult față 
de graficul zilnic stabilit. (Virgiliu 
Tătaru).

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA
SOCIALISTĂ

PANOUL FRUNTAȘILOR PE 11 LUNI ALE ANULUI
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea so

cialistă, pe perioada 1 ianuarie — 30 noiembrie, de către colectivele 
fruntașe de oameni ai muncii din unități industriale, transporturi, din 
domeniul prestărilor de servicii, precum și din centrale industriale.

Ca urmare a rezultatelor înregistrate și a punctajului general stabilit 
pe baza realizării indicatorilor prevăzuți tn criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, la 30 noiembrie, pe primele locuri se situează :

R.P. CHINEZA: Se extinde rețeaua

(Urmare din pag. I)

• Vasiie Ciobanu, șef birou plan 
la întreprinderea de scule și echipa
mente hidraulice Focșani : „Studiul 
privind programarea comenzilor de 
fabricație in flux optim pentru re
ducerea timpilor de așteptare intre 
operații", „Studiul privind îmbunătă
țirea indicelui de utilizare a mașini- 
lor-unelte", „Analiza corelării dintre 
calificarea muncitorilor și categoria 
lucrărilor".
• Tom» Nicolae, șeful serviciului 

de aprovizionare la întreprinderea 
de utilaj tehnologic Buzău : „Trece
rea pe calculator a întregii activități 
tehnico-materiale", „Raționalizarea 
transportului intern".
• Silvia Chelu, șef birou costuri 

și prețuri la Combinatul de oțeluri 
speciale din Tirgoviște : „Realizarea 
in colaborare cu cițiva ingineri a 
unui studiu de eficiență privind asi
milarea unor mărci de oțel. De ase
menea, am participat la introducerea 
-Gestiunii calității-".

Este îmbucurător faptul că. aproa
pe in totalitate, răspunsurile insera
te la .întrebarea de mai sus vădesc 
interesul major al economiștilor, 
orientarea precumpănitoare a pre
ocupărilor lor către aspectele calita
tive. de fond, ale activității între
prinderilor respective : perfecționa
rea organizării muncii și moderni
zării producției, reducerea cheltuie
lilor materiale si încadrarea in con
sumurile normate, creșterea accele
rată a productivității muncii, ridica
rea nivelului tehnic si calitativ al 
produselor, sporirea forței lor com
petitive pe piața externă, lichidarea 
stocurilor supranormative. încadra
rea în normativele economico-finan- 
ciare aprobate în spiritul măsurilor 
adoptate de plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii șl a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale din iunie a.c. 
Un asemenea evantai larg de anga
jare îndreptățește aprecierea că eco
nomiștii se manifestă tot mai pu
ternic ca factori de investigație șl 
analiză a mecanismului economico- 
productiv al întreprinderilor, ca ele
mente ..cu pondere” în adoptarea de
ciziilor. Este vorba de o tendință 
remarcabilă, nu însă și de un fapt

generalizat. Pentru că. din păcate, 
in unele chestionare, in dreptul în
trebării s-a tras o simplă linie. Con
cluzia : cei în cauză nu au avut cu 
ce să se prezinte ca specialiști cu 
înaltă calificare in domeniul ana
lizei economice. în altele, cei in 
cauză au recunoscut deschis această 
realitate nefirească.

De ce persistă pe alocuri o ase
menea stare de lucruri ? Cauza re
zidă — așa cum confirmă răspun
surile date la întrebarea : cum apre- 
ciați activitatea pe care o desfășu- 
rați ? — în perpetuarea Unor sisteme

tate consistentă, de durată și de 
înaltă ținută științifică în marile pro
bleme ale întreprinderilor.

Scoaterea tuturor economiștilor din 
„lumea cifrelor seci” — tocmai acest 
obiectiv trebuie atins în etapa ac
tuală. de a mobiliza la o activitate 
de analiză, de concepție, întreg fron
tul economiștilor — si orientarea lor 
spre o muncă de concepție, de acțiune 
concretă pentru eficientă și un mare 
efort de reintegrare din partea aces
tora. în sensul de a-și apropia ar
mele principale ce le oferă econo- 
metria. limbajul programării mate-

Economistul si exigentele 
noului mecanism ecnnnmico-financiar

de lucru Învechite in folosirea eco
nomiilor de către conducerile de în
treprinderi ce imprimă caracter ru
tinier anumitor activități desfășurate 
de economiști.

Răspunsurile primite Ia o altă în
trebare a chestionarului, privitoare 
la problemele concrete ce fac obiec
tul activității zilnice, pun in evi
dentă faptul că economiștii. îndeo
sebi cei din compartimentele finan- 
ciar-contabil. aprovizionare, desface
re și chiar planificare se manifestă 
cel mai adesea doar ca sirguincioși 
culegători de cifre, pe care le inșiră 
pe orizontalele și verticalele unor 
cearșafuri de hirtie — tabele prea 
puțin folositoare insă pentru efi
ciență. pentru progres. în alte ca
zuri. munca de rutină este alimen
tată si de „excesul de raportări zil
nice cerute de forul tutelar (centrală, 
minister) de bancă etc.” — cum pre
ciza șeful serviciului financiar de la 
întreprinderea de utilaj tehnologic 
din Buzău.

Faptele atestă persistenta ecouri
lor acelei atitudini cantitativiste care 
a făcut „carieră” cu ani in urmă, a 
grijii exclusive pentru problemele 
curente ale realizării planului. De 
aici, abdicarea gîndirii economice de 
la angajarea temeinică într-o activi-

matlce. calculatoarele electronice. 
Intr-un cuvint conceptele si tehnicij 
le moderne de investigație si analiză 
economică.

Numeroși participanți la anchetă 
au subliniat faptul că „realizarea 
unei noi calități în activitatea eco
nomiștilor” este condiționată în mod 
hotăritor de folosirea tehnicii elec
tronice. în acest sens s-au impus 
atenției două căi de acțiune : pe de 
o parte. „necesitatea raționalizării 
activităților de birou în vederea uti
lizării superioare a echipamentului 
de calcul existent” (Ion Alecu. ana
list la Combinatul de oteluri specia
le) ; pe.de altă parte. îmbunătățirea 
simțitoare a însăși activității oficii
lor de calcul existente în multe uni
tăți industriale pentru „realizarea, 
implementarea și exploatarea unor 
subsisteme informaționale, precum și 
studiul unor limbaje de programare” 
(Mariana Manea, analist la între
prinderea de utilai petrolier).

Un lucru este evident : in actuala 
etapă, cind procesul dezvoltării eco
nomice este tot mai puternic con
centrat pe rigorile eficienței, poten
țialul economiștilor din unitățile 
noastre trebuie să fie deplin utilizat, 
mai ales sub raport calitativ. A de-

IN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI ENERGIEI 

ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de re

țele electrice Suceava, cu 795,1 
puncte.

Locul II : întreprinderea de re
țele electrice Iași, cu 580,2 puncte.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Vaslui, cu 538,3 
puncte.

IN INDUSTRIA ARTICOLELOR
CASNICE

Locul I : întreprinderea 
lica” Oradea,

Locul II : 
taloglobus” 
puncte.

Locul III : 
bunuri 
puncte.

„Meta- 
cu 866,6 puncte, 
întreprinderea „Me- 

București, cu 563,5

metaliferelor București, cu 474,2 
puncte.

INDUSTRIA METALURGICĂ
Locul I : Centrala industrială 

pentru produse refractare Brașov, 
cu 84,6 puncte.

INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI

Locul I : Centrul National al In
dustriei Aeronautice Române 
București, cu 561,2 puncte.

INDUSTRIA ELECTROTEHNICA

întreprinderea 
metalice Arad, cu

de
447

ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : întreprinderea de con

fecții Focșani, cu 852,8 puncte.
Locul II : întreprinderea de con

fecții Tulcea, cu 617,6 puncte.
Locul III : ‘ ’

confecții și tricotaje București, 
570,2 puncte.

întreprinderea de
cu

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
AUTO. ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de trans
port specializat pentru agricultură 
și industria 
Ministerul 
puncte.

Locul II : întreprinderea de 
transporturi și utilaje pentru con
strucții Rovinari, județul Gorj — 
Ministerul Minelor. Petrolului 
Geologiei, cu 822 puncte.

Locul III : întreprinderea 
transport auto pentru produse 
troliere „PECO” București — 
nisterul Petrochimiei, cu ' 
puncte.

alimentară Vilcea — 
Agriculturii, cu 1 011,6

întreprinderea

și

de
■ pe- 

Mi- 
741.9

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea econo

mică de odihnă Sinaia, cu 362.3 
puncte.

Locul II : întreprinderea balneo
climaterică Sovata. județul Mureș, 
cu 334,7 puncte.

Locul III : întreprinderea balneo
climaterică Vatra Dornei, județul 
Suoeava, cu 302,9 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE 
INDUSTRIA MINIERA 

Locul I : Combinatul minier 
Ploiești, cu 6ă8,2 puncte.

Locul II : Centrala sări! și ne-

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 23 decembrie (ora 20) — 26 
decembrie (ora 20). In țară : Vremea 
va fi rece în toate regiunile, geroasă 
noaptea și dimineața în nordul, cen
trul șl vestul țării. Cerul va fi varia
bil, mai mult noros tn est și sud, unde 
vor cădea ninsori locale, tn celelalte

venit o deviză a economiei moderne 
adevărul că reducerea drastică a 
consumului de muncă simplă, prea 
puțin rodnică in planul eficienței 
economice, solicită tocmai o cheltuia
lă din ce în ce mai mare de muncă 
complexă.

Faptul că economiștii sînt „Incăr- 
cați” încă în mare măsură cu lu
crări administrative, ocupîndu-se 
prea mult cu activități de rutină — 
rapoarte, situații, evidențe, urmări
rea problemelor curente etc. — este 
o realitate. Economista Filofteia Po
pescu, de la Combinatul de oțeluri 
speciale din Tirgoviște, adăuga în 
acest sens și faptul câ : „economistul 
din cadrul serviciului aprovizionare, 
bunăoară, are aceleași sarcini cu 
primitorul-distribuitor, cu merceolo
gul etc., cadre cu o pregătire medie".

Fenomenul este propriu și altor 
compartimente economice din struc
tura întreprinderilor. O asemenea si
tuație impune necesitatea reanaliză- 
rii conținutului sarcinilor economiș
tilor cuprinse in fișa postului, pen
tru o mai bună clarificare a statutu
lui lor. in ideea ca timpul de muncă 
al acestor specialiști să fie consumat 
precumpănitor în folosul muncii de 
concepție.

Astăzi, cînd in procesele complexe 
din economie sint implicate imense 
resurse materiale, științifice, finan
ciare si umane, de inteligentă orga
nizatorică și tehnică, optica eficien
tei. rigoarea analizei și a deciziei nu 
pot să lipsească în actul conducerii 
— și unor asemenea exigente tre
buie să le răspundă. înainte de toate, 
economistul.

în această viziune, datoria econo
mistului. a adevăratului economist, 
este să ofere acele studii temeinice, 
in măsură să reflecte limpede situa
ția întreprinderii, tendințele care 
există în alte părți, atît in tară, cit 
și în străinătate și. în funcție de 
acestea, să sugereze căi viabile de 
acțiune. Tocmai to asemenea sferă 
superioară de preocupări impune in 
atenția economistului actualului me
canism economico-financiar.

Despre alte aspecte ale responsa
bilităților sporite ale economiștilor 
în cadrul mecanismului nostru eco
nomico-financiar. intr-un viitor ar
ticol.

Locul I : Centrala Industrială de 
echipament special București, cu 
627,5 puncte.

Locul II : Centrala industrială 
de electronică și tehnică de calcul 
București, cu 275,3 puncte.

INDUSTRIA PETROCHIMICĂ
Locul I : Centrala de utilaje 

și piese de schimb pentru prelu
crarea țițeiului și petrochimici 
Ploiești, cu 1 067,3 puncte.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru industria 
chimică București, cu 997,2 puncte.

INDUSTRIA LEMNULUI ȘI 
MATERIALELOR DE 

CONSTRUCȚIE
Locui I : Centrala de exploatare 

a lemnului București, cu 253,6 
puncte.

INDUSTRIA UȘOARĂ
Locul I : 

confecțiilor 
puncte.

Locul II : 
confecțiilor I

Locul III : 
tricotajelor 
puncte.

Centrala 
București,

industriei 
cu 228,7

Centrala
Sibiu, cu 195,6 puncte. 
: Centrala industriei

București, cu 154

industriei

INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Locul I : Centrala industrializă

rii tutunului București, cu 890,9 
puncte.

Locul II : Centrala vinlflcării, 
băuturilor diferite și produselor 
spirtoase București, cu 733,6 puncte. '

Locul III : Centrala industrială 
de morărit și panificație București, 
cu 312,7 puncte.

TRANSPORTURI
Locul I : Centrala industrială de 

reparații auto București, cu 424,1 
puncte.

regiuni, ninsorile vor avea un caracter 
Izolat. Vintul va sufla slab pină la mo
derat. cu intensificări temporare tn re
giunile estice si sud-estice ale țării, cu 
viteze de 40—70 km pe oră, viscolind 
zăpada, tn zona de munte, viteza vîn- 
tului va atinge 100 km pe oră. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 18 și minus 8 grade tn nordul, 
centrul și vestul țării, și tntre minus 
10 șl zero grade in rest. Iar cele ma
xime Intre minus 7 și plus 3 grade. 
Se va semnala ceață, cu depunere de 
chiciură, mal ales spre sfirșitul inter
valului, In regiunile vestice șl centra
le. In București : Vremea va fi rece, 
cu cerul variabil, mai mult noros. 
Temporar, va ninge. Vintul va sufla 
slab pină la moderat, cu unele Inten
sificări de 40—60 km pe oră. Tempe
raturile minime vor oscila intre minus 
7 șl minus 4 grade, iar cele maxime 
între minus 3 și plus 1 grad.

MUIIEȘ: în organizarea comite
tului de partid și a senatului uni
versitar, Ia sediul Institutului de 
medicină și farmacie din Tirgu Mu
reș a avut loc dezbaterea intitulată- 
Educația materialist-știintifică și 
umanisi-revolutionară — parte in
tegrantă a procesului instructiv- 
educativ. Comunicările au vizat, in 
principal, modalitățile de sporire a 
rolului disciplinelor de stiinte so
ciale in procesul de educare ma- 
terialist-stii ratifică a studenților. 
(Glieorghe Giurgiu).

IAȘI. în întreprinderile si insti
tuțiile ieșene. In scoli si facultăți, 
precum si la sate se desfășoară va
riate manifestări politico-educative 
consacrate aniversării a 2 500 de 
ani de la primele lupte ale po
porului geto-dac pentru libertate si 
independentă. între cele mai re
cente acțiuni s-a înscris simpozio
nul 2500 de ani de lupte si jertfe 
ale poporului român pentru liber
tate si neatirnare. pentru dreptul 
sacru de a fi stăpin in propria-i 
tară. Comunicările prezentate au

subliniat permanenta si continuita
tea poporului nostru in spațiul 
carpato-dunărean. eroicele lupte 
pentru apărarea vetrei străbune. 
(Manole Corcaci),

BISTRIȚA-NĂSAUD. în organi
zarea consiliului iudetean al sin
dicatelor. acțiunea cultural-educa- 
tivă complexă Dialogul muncii șl 
al hărniciei a adus pină în prezent 
in fata puolicului spectator un nu
măr însemnat de formații corale si' 
vocal-instrumentale. brigăzi artis

tice. grupuri satirice, solist! vocali 
si instrumentiști, colective si an
sambluri coregrafice si folclorice

CARNET CULTURAL

de la întreprinderea de utilaj teh
nologic. întreprinderea de produse 
electrotehnice. Filatura de lină 
pieptănată. Combinatul de prelu
crare a lemnului. întreprinderea 
de sticlărie pentru menaj si între

unităților de
în cadrul procesului de moderni

zare a activității economice și so- 
cial-culturale care are loc in aceas
tă etapă în R.P. Chineză, educației 
și invățămîntului li se acordă o 
atenție cu totul deosebită. Dată 
fiind importanța pe care o are pri
ma parte a procesului educațional, 
respectiv învățămintul primar și se
cundar pentru formarea tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii, 
s-au luat măsuri de consolidare și 
extindere a unităților școlare in 
toate localitățile tării.

învățămînt
Numai in anul 1986 au fost aloca

te investiții in valoare de 4 mi
liarde yuani pentru formarea da 
profesori de școală primară și li
cee. Sume importante au fost utili
zate pentru construirea de noi 
școli, o atenție specială fiind acor
dată realizării de noi școli tehnice 
și profesionale,. întrucît dezvoltarea 
rapidă a industriei, agriculturii si 
a altor sectoare solicită cadre ca
lificate cit mai complet cu putin
ță încă din primii ani de la in
trarea in cimpul muncii.

R.D. GERMANA: In obiectiv
creșterea productivității muncii

în primele 10 luni ale anului, ve
nitul național în R. D. Germană a 
crescut cu 4,3 la sută, in cea mai 
mare parte ca urmare a sporirii 
productivității muncii — relevă 
date preliminare date publicității 
la Berlin. în întreprinderile de stat 
producția netă a sporit. în medie, 
cu 8.6 ia șută, iar rata 
productivității muncii 
la sută. Producția 
consum a crescut, în 
oadă, cu 4,3 la sută.

de creștere a 
a fost de 8,8 
bunurilor de 
aceeași peri-

Un ritm înalt al producției a fost 
menținut in industria tehnicii de 
vîrf, in special in microelectroni
că : computerele de uz industrial și 
particular au înregistrat o produc
ție superioară cu 142 la sută, în 
comparație cu "anul trecut. Indus
tria construcțiilor raportează, de a- 
semenea. rezultate însemnate : pînă 
la sfirșitul lunii octombrie au fost 
construite sau reamenajâte 176 053 
apartamente.

R.S.F. IUGOSLAVIA: Noi capacități
de producție în industria de automobile
întreprinderea iugoslavă produ

cătoare de automobile „Țrvena 
Zastava” din Kraguevaț — unitate 
de frunte a acestui sector al indus
triei R.S.F.I. — va investi circa 16 
miliarde dinari in realizarea noului 
ei program de producție. Lucrările 
la noile capacități vor fi finalizate 
in 1987.

în prezent, specialiștii din Kra- 
guevaț lucrează la dezvoltarea unui 
tip de motor, o nouă cutie de vite
ze in cinci trepte, precum și a unor 
dispozitive electronice destinate e- 
chipării automobilelor.

în 1987, „Țrvena Zastava” ur
mează să producă 216 200 de auto
turisme.

REPUBLICA CUBA Mașini perfecționate
pentru plantațiile de trestie de zahăr

Colectivul fabricii de mașini agri
cole din provincia Holguin a rea
lizat prima tranșă de piese și mo
dule pentru combina de recoltat 
trestie de zahăr KTP-2. care re
prezintă cea mai nouă generație de 
astfel de mașini realizate în Cuba. 
Pină la sfirșitul anului, constructo
rii cubanezi vor realiza o nouă serie

de combine. Față de modelul an
terior, noul tip de combină dispu
ne de un motor mai puternic și un 
sistem perfecționat de recoltare.

Crearea unui parc de combine 
pentru recoltarea trestiei de zahăr 
a permis pină acum economiei cu
baneze să înlocuiască munca a 
200 000 de lucrători.

INFORMAȚII
RUGBI. Farul Constanta (Româ

nia) și Stade Toulousain (Franța) se 
lntilnesc astăzi in finala primei edi
ții a „Turneului campionilor” la 
rugbi, competiție ce se desfășoară în 
Franța. După cum se știe, in semi
finale Farul a intrecut cu 10—3 pa 
Agen (Franța), iar Stade Toulousain 
a invins cu 27—3 formația australia
nă Wests Brisbane. Rezultate din 
turneul pentru locurile 5—8: Ponsoby 
(Noua Zeelandă) — Selecționata 
Fidji 47—12; Banco Nacion (Argen
tina) — Aquila (Italia) 20—14.

ȘAH. Campionatul republican fe
minin de șah de la Sovata a con
tinuat cu runda a 10-a, în care Ligia 
Jicman a cîștigat la Edith Cosma, 
Marina Pogorevici-Makropoulous la 
Cristina Bădulescu, Nadejda Mitescu 
a Invins-o pe Angela Cabariu, iar 
în partidele Eugenia Ghindă — Vio
rica Ionescu, Mariana Ionită — Cris
tina Stanca și Gertrude Baumstark 
— Smaranda Boicu a fost consemna
tă remiză. în clasament conduce 
Marina Pogorevici—Makropoulous
(7,5 puncte), urmată de Ligia Jic- - 
man (7 puncte) și Cristina Bădu
lescu (6,5 puncte).

GIMNASTICA. Concursul feminin 
pe echipe din cadrul Campionate
lor balcanice de gimnastică pentru 
juniori de Ia Atena s-a încheiat cu 
victoria selecționatei României, cla-

SPORTIVE
sată pe primul loc cu un total de 
192 puncte. Pe locurile următoare 
s-au situat formațiile Bulgariei 
(191,35 puncte) și Greciei (189,25 
puncte). La individual compus pri
mul loc a fost ocupat de Ghergana 
Peeva (Bulgaria) — 39,10 puncte, ur
mată de româncele Gabriela Gheor- 
ghe — 38,75 puncte și Maria Neculită 
— 38,40 puncte. Reamintim că între
cerile concursului masculin au 
dominate de gimnaștii români, 
vingători pe echipe (280,40 
la individual, prin Adrian 
puncte).

BASchEȚ. în ultimele două zile 
ale Campionatului balcanic feminin 
de baschet, desfășurat la Atena, s-au 
Înregistrat următoarele rezultate ; 
România — Grecia 79—52 (42—17) ; 
Bulgaria — Iugoslavia 66—55 
(27—j2) ; Iugoslavia — România 
86—68 (50—40) ; Bulgaria — Grecia 
136—65 (64—35), Clasament final : 
1. Bulgaria — 6 puncte ; 2. Iugo
slavia — 5 puncte ; 3. România — 
4 puncte ; 4. Grecia — 3 puncte.

NATAȚIE. Cu prilejul concursului 
de natatie desfășurat la Arad, tînă- 
ra înotătoare Noemi Lung a stabilit 
cea mai bună performantă mondială 
a anului în proba de 400 m mixt, cu 
timpul de 4'40”50/100. în proba de 
50 m liber, campioana mondială Ta
mara Costache s-a clasat pe primul 
loc cu excelentul timp de 25”93/100.

fost 
in- 

puncte) si 
Gal (56,70

MARINARII DUNĂRII-LA DATORIE
(Urmare din pag. I)

schimb 6 barje, venite 
prin Canal. Alt convoi de 
sase barie va intra din 
clipă în clipă la descărcat”. 
File din raportul de muncă 
aici, pe Dunărea maritimă 
si fluvială.. . Cuvintele 
încărcat, descărcat revin 
frecvent în* dialogul prin 
eter, pe cursul Dunării 
românești. Dincolo de ele. 
ori cuprinse în marginile 
lor. o trepidantă activita
te umană. O fierbinte an
gajare de forte, 
mare puternică a 
derii marinărești, 
tului revoluționar, 
sod dintre 
de curînd. 
Sud. așteptau la încărcare 
optsprezece barie. Aștep
tarea : egal timp de sta
ționare. Egal : timp pier
dut. Temă nu de... medi
tație, ci de acțiune con
cretă. imediată pentru dis
peceratul celor două cape
te de rută : Constanta-Sud 
— Galati. Un dialog la 
obiect, prin eter și. în ega
lă măsură, la fata locului. 
Calculatoare puse la lucru. 
Programarea marșurilor, a 
fiecărei activități por
tuare. Luarea în calcul și 
a... necunoscutelor in mă
sură să facă mai cu
noscute. cît mai eficiente 
acțiunile marinarilor, ale 
docherilor.

O succintă paranteză 
propusă de un om al Du
nării. Motivația ei ? Un 
alt „portret robot” al ma- ’ 
rinarului de azi., care... 
„Care este și... economist.

O afir- 
răspun- 
a spiri- 
Un epi- 

muite altele : 
la Constanța-

Pentru că una din princi
palele sale griji este înde
plinirea întocmai a indica
torilor de plan. El urmă
rește necontenit eficienta 
„uzinelor” pe apă. Toate 
aceste trăsături, preocu
pări se adaugă, sigur, la 
meseria de, marinar...”

, „Decupăm” din această 
privire generală : nu mai 
departe decît ieri, coman
dantul de pe nava „Tim- 
pa“ s-a oferit să navigheze 
pe canalul Măcin, cu cea
tă densă, de unde trebuia 
luat un transport de pia
tră pentru ~

— Avem 
la bord, a 
ales, cu 
avem posibilitatea să ne 
depășim cu mult indica
torii de plan.

Deci, eforturi subordo
nate unui scop precis : in
teresul declarat pentru 
functionarea din plin a 
„uzinelor plutitoare”...

Și încă un fapt petrecut 
la bordul pasagerului „Is
tria”. Aici, de o bună 
bucată de vreme s-a în
cetățenit preocuparea pen
tru policalificarea echipa
jului. ............................
lucru 
marș, 
treia 
însă s-a reușit. Motiv de 
satisfacție și pentru co
mandantul Săndel Dobrotă, 
care socotește avantajele :

— Facem și economie de 
cheltuieli, acoperim și ne
voile altor nave cu oameni 

' bine pregătiți.
Marinarii... economiști. 
Sugestia noului „portret

prinderea mecanică. în următoarea 
etapă vor intra în concurs artișill 
amatori ai celorlalte unități de pe 
platforma industrială a munici
piului Bistrița. (Glieorghe Crisan).

DOLJ. în modernul edificiu al 
Casei stiintei si tehnicii pentru tr- 
neret Craiova s-au desfășurat lu
crările unui simpozion dedicat ani
versării unui secol de la nașterea 
savantului român, de reputație in
ternațională. Henri Coandă. Cu

Constanta-Sud. 
radiolocatoare 

spus el. Și. mai 
acest transport

Nu-i cel mai ușor 
să înveți. în plin 
cea de-a doua ori a 
meserie. Cu efort

robot” al celor în serviciul 
Dunării își are temeiurile 
ei. Ea 
acești 
sînt azi. în 1986. Cu înda
toriri exacte, 
pări 
Nu mai surprinde 
nimeni, de exemplu, 
un om 
Ion Iorga, de pe i 
gerul „Muntenia” — 
la fiecare trei zile, 
de... matematică. Este 
mentul cînd aduce în 
echipajului „oglinda 
tivitătii” ; cît s-a i„„ 
tuit pentru cursele Galați 
— Tulcea — Sulina — Chi
lia. ce mai trebuie făcut 
pentru ca indicatorii de 
plan să fie necontenit 
realizați exemplar, unde 
se află rezervele care, puse 
in valoare, pot determina 
o activitate economică la 
bord și mai fructuoasă ?

„Ce mai trebuie făcut ?“ 
a fost întrebarea tuturor 
echipajelor de pe Dunăre 
in perioada cînd apele 
erau scăzute. Astfel incit 
călătoriile pe cea mai mare 
magistrală de transport a 
tării să se desfășoare ne
stingherit. ■ Și s-au aflat 
soluții : s-a scos din apa 
tancurilor de balast, s-a 
luat combustibil la bord 
doar cit era nevoie, s-a 
renunțat la unele instalații 
grele de pe punte care nu 
erau absolut necesare. Na
vele au fost în măsură să 
treacă 
fi cile.
re nu 
pă.

...O

ni-i înfățișează pe 
oameni așa cum

cu preocu- 
la fel de riguroase, 
mai surprinde pe 

că 
comandantul 

de pe pasa- 
are, 
ore 

mo- 
i fata 

ac- 
chel-

astfel pragurile di- 
marșul lor pe Dună- 
s-a întrerupt o cli-

comunicare pentru 
Tulcea :

acest prilej, au fost prezentate co
municări si referate cu privire la 
activitatea multidisciplinară a sa
vantului român, la contribuția de
terminantă a acestuia la realizarea 
primului avion cu reacție, reali
zare ce a nas bazele aviației mo
derne. (N. Băbălău).

BOTOȘANI. La Botoșani s-a 
desfășurat ediția a 6-a a concursu
lui interiudetean al cineamalori
lor Pelicula de cristal. Manifes

„A plecat spre voi «Alba 
Iulia» cu 6 500 tone... măr
găritar”.

Mărgăritarul ? Nisip bun, 
foarte bun. căutat de con
structori. Iar comandan
tul Vasiie Alexandrache 
știe cit e de așteptat 
transportul său de con
structorii Deltei. Dovadă 
că dă ordin mașiniștilor : 
„Cu toată forța, înainte !...“

Zeci, sute de mii de cal 
putere au pus stăpînire pe 
fluviu. Milioane și milioa
ne de tone de mărfuri lea
gă, anual, la „un semn” 

port de altul. Arun- 
o privire pe un ra- 
al calculatorului : 
unsprezece luni 
în porturile din Ga- 

Brăila, Tulcea au fost

un... 
căm 
port 

în 
1986, 
lăți, 
încărcate și descărcate 1771 
nave maritime, iar numă
rul navelor fluviale ope
rate, in acest răstimp. în 
porturile dunărene, se ri
dică la 15 785. Principalii 
indicatori de plan — de
pășiți.

Și tot dintr-un raport al 
calculatorului :

„Dolj” se află la Hîrșo- 
va. în marș întins spre 
Galati, cu cărbune:.. „Tul
cea” vine de la Constanta- 
Sud. cu șase barje cu mi
nereu... „Filiași î“, și el 
tot cu minereu, a depășit 
Cernavoda........Giurgiu IV”
e la Turcoaia. pentru pia
tră...

Raportul e lung, drumu
rile pe Dunăre, grăbite. 
Marele fluviu nu cunoaște 
odihna. El tine cadența 
tării, își sincronizează res
pirația cu cea a tării.

tarea a fost organizată de secția 
propagandă a Comitetului iudetean 
de partid. Consiliul iudetean de 
cultură si educație socialistă. Con
siliul iudetean al sindicatelor. Co
mitetul iudetean U.T.C.. Consiliul 
iudetean al organizației pionieri
lor in colaborare cu ACIN, rea- 
lizindu-se un fructuos schimb de 
experiență privind contribuția fil
mului de amatori la promovarea 
eticii socialiste, la educarea multi
laterală a oamenilor muncii. (Eu
gen Hruscă).

din

pe.de


ASUL INTERNAȚIONAL 
AL PĂCII IS LUME

Convorbiri privind îmbunătățirea relațiilor 
chino-laoțiene

Demersuri în vederea 

soluționării pașnice 

a situației 
din America Centrală
LIMA 22 (Agerpres). — Principa

lele organizații de femei din Peru 
au adresat președintelui S.U.A., 
Ronald Reagan, și șefului statului 
hondurian, Jose Azcona, scrisori 
deschise, cerindu-le să acționeze 
pentru încetarea imediată a agresiu
nii militare împotriva Nicaraguei, 
informează agenția Prensa Latina.

Semnatarele scrisorilor au mai so
licitat, între altele, să nu mai fie fo
losite teritorii latino-americane pen
tru. declanșarea unor conflicte arti
ficiale' între țări frățești ; să fie 
respectate rezoluțiile Curții Interna
ționale de Justiție de la Haga și ale 
O.N.U. în legătură cu Niearagua ; 
să fie retrase materialele de război 
existente la frontiera dintre Nica
ragua și Honduras și sistate imediat 
livrările de arme către contrarevo
luționarii nicâraguani.

MANAGUA 22 (Agerpres). — Vice
președintele Republicii Nicaragua, 
Sergio Ramirez, a anunțat că, pină 
la sfîrșitul acestui an, țara sa1 va fi 
vizitată de miniștrii de externe ai 
țărilor membre ale „Grupului de la 
Contadora" (Mexic, Panama, Colum
bia și Venezuela). Aceste contacte se 
înscriu în acțiunile grupului vizînd 
ajutorarea statelor din America Cen- 
rală afectate de actualele conflicte 
din regiune, informează agenția 
Prensa Latina.

Acțiuni ce frînează progresul țărilor în curs de dezvoltare
Practicile protecționiste...
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coșmarul unei conflagrații nucleare. 4
care, inevitabil, ar duce la distru- ’
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(
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• Acțiuni • Poziții • Manifestări

\
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i „Apelul de la Hiroshima si Naga-
’ saki" — a făcut cunoscut Consiliul
l nipon pentru interzicerea armei
1 atomice șl cu hidrogen. Intr-o de- 
ț clarație dată publicității la Tokio.

ț „Cine aspiră la viitor trebuie să lupte pentru pace
ț BERLINUL, OCCIDENTAL.
ț Necesitatea
l pentru
* sublinia.„, ..... „ ___„
i în unanimitate, de participanta la
' Conferința Tineretului socialist
‘ „Karl Liebknecht" din Berlinul oc-
1 cidental. De asemenea, rezoluția
ț cheamă la noi acțiuni împotriva șo-
1 majului în rindul tinerilor.
i Luind cuvîntul la conferință,
1 Horst Schmitt, președintele Parti-
\
\ Să se pună capăt experiențelor cu armele atomice !
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I
ț î

*
*

*

Peste 22 milioane de semnături pe „Apelul 
de la Hiroshima și Nagasaki"

VIENTIANE 22 (Agerpres) — La 
Vientiane au început luni convorbi
rile dintre delegațiile ministerelor 
de externe din R.P. Chineză și 
R.D.P. Laos pentru îmbunătățirea și 
normalizarea relațiilor bilaterale. 
Cele două delegații — relevă agen
țiile China Nouă și K.P.L. — sînt 
conduse de Liu Shu Quing. adjunct 
al ministrului de externe al R.P. Chi

neze, și Khamph Y Boupha, prim 
adjunct al ministrului laoțian de ex
terne.

în declarații făcute înaintea con
vorbirilor. șefii celor două delegații 
au exprimat dorința părților de a 
îmbunătăți relațiile bilaterale, pe 
baza respectării principiilor coexis
tenței pașnice, în scopul menținerii 
păcii și stabilității în Indochina și în 
Asia de sud.

TOKIO. — Peste 22,5 milioane de 
japonezi și-au pus pină in prezent 
semnătura pe documentul intitulat

intensificării luptei 
j pace și dezarmare a fost 

subliniată, intr-o rezoluție adoptată

,BONN. Hans-Jochen Vogel, pre
ședintele Grupului parlamentar al 
Partidului Social-Democrat din 
R.F.G., principala forță a opoziției, 
a cerut Statelor Unite să pună ca
păt experiențelor nucleare. „Dez
voltarea armelor nucleare și siste-

Apelul nipon pune In evidentă 
necesitatea intensificării eforturilor 
oamenilor de bună credință de pre
tutindeni pentru oprirea cursei 
înarmărilor și eliberarea omenirii de

gerea întregii noastre civilizații.

,w

dului Socialist Unit din Berlinul 
Occidental, a relevat că deviza sub 
care s-au desfășurat lucrările — 
„Cine aspiră la un viitor trebuie să 
lupte pentru el“ — exprimă cerin
ța unor acțiuni consecvente pentru 
încetarea cursei înarmărilor, pentru 
eliberarea deplină a Terrei de arme 
nucleare pină în anul 2000, împotri
va programului „Inițiativa de apă
rare strategică".

melor de arme cu bază cosmică î 
este periculoasă", a declarat Vogel. i 

Președintele Grupului parlamen- , 
tar al P.S.D. a adresat un apel ' 
tuturor țărilor posesoare de arme 
nucleare să se abțină de a efec
tua experiențe nucleare în anul 
viitor.

„Darul cel mai de preț ce poate fi oferit popoarelor" J

ROMA. — Printre numeroasele 
acțiuni ale tineretului italian în fa
voarea păcii și dezarmării se nu
mără și realizarea unor sondaje de 
opinie. Răspunsul unanim al celor 
interpelați in cadrul sondajului, 
inițiat de organizațiile de tineret 
din Italia, a fost „Pacea este darul 
cel mai de preț care poate fi oferit 
popoarelor lumii".

Totodată, datele unui studiu so-

- - t
ciologic efectuat in Italia, cu pri- l 
lejul Anului International al Păcii, ’ 
reliefează adeziunea tineretului ita- ț 
lian la idealurile păcii și colabo
rării internaționale, la edificarea 
unei lumi fără războaie si fără 
arme nucleare. Da întrebarea „Care 
este lucrul cel mai important pen
tru dumneavoastră ?“ peste 81 la 
sută dintre tineri au răspuns „Pa
cea pentru toate popoarele lumii".

Adeziune crescîndă față de ideea privind crearea 
de zone denuclearizate

ÎNȚELEGERI INDO-PAKISTANEZE
ISLAMABAD 22 (Agerpres). — 

Pakistanul și India au căzut de a- 
cord să stabilească relații de bună 
vecinătate si de cooperare între ele 
pe baza principiilor coexistentei paș
nice. se menționează în comunicatul 
comun dat publicității la încheierea 
convorbirilor de două zile purtate 
în orașul pakistanez Lahore de re
prezentanți ai celor două guverne. 
Potrivit documentului. în cadrul 
convorbirilor au fost stabilite măsuri

de cooperare privind controlul tre
cerilor ilegale de frontieră, al trafi
cului de droguri, contrabandei si te
rorismului de-a lungul graniței din^ 
tre cele două țări. S-a hotărit con
stituirea unui comitet pentru com
baterea traficului de stupefiante si 
contrabandei. Acest comitet se va 
întruni periodic pentru a stabili ac
țiuni concertate de natură să ducă la 
eliminarea activităților menționate 
— relatează agenția China Nouă.

Conflictul dintre Iran și Irak

COPENHAGA. — Consiliul muni
cipal al orașului Alborg, important 
centru industrial din Danemarca, a 
hotărit declararea acestei localități 
zonă denuclearizată. O rezoluție si
milară a fost adoptată și de muni
cipalitatea orașului Aarhus. Aceste 
măsuri evidențiază adeziunea cres-

*
*

*

cîndă a poporului danez la propu- i 
nerea privind crearea de zone lip- 7 
site de arme nucleare in nordul ț 
Europei, ca si In alte părți ale con- i 
itinentului, în cadrul eforturilor de > 
oprire a cunsei înarmărilor si tre- i 
cere la măsuri efective de dezar- / 
mare. 1

Pentru o rezolvare justă 

și durabilă a problemei 
cipriote

O cuvîntare a președintelui 
Spyros Kyprianou

NICOSIA 22 (Agerpres) — La în
cheierea lucrărilor celui de-al IlI-lea 
Congres al Partidului Democratic din 
Cipru, de guvernămint, președintele 
țării. Spyros Kyprianou. a fost 
reales președinte al partidului, func
ție pe care o deține neîntrerupt din 
anul 1976.'

în cuvîntarea de încheiere a con
gresului, relatează agenția cipriotă de 
presă C.N.A., Spyros Kyprianou a 
reafirmat poziția partidului privind 
reglementarea situației din Cipru, 
precizînd că va fi adoptată o atitu- < 
dine pozitivă fată de orice propu
nere menită să ducă la o soluționare 
justă și durabilă a problemei ciprio
te. în conformitate cu rezoluțiile 
O.N.U.

TEHERAN 22 (Agerpres). — în 
cursul zilei de duminică au avut loc 
raiduri ale forțelor aeriene irakiene 
asupra unor zone locuite din orașul 
Bakhtaran (Kermannshah), infor
mează agenția IRNA, adăugind că in 
cursul bombardamentelor citeva zeci 
de civili și-au pierdut viața, iar mai 
multe clădiri au fost distruse.

Tot duminică, avioane irakiene au 
bombardat orașul Islamabad-e 
Gharb (Shahabad), din provincia 
Bakhtaran, provocind victime în rîn- 
dul populației civile, afirmă agenția 
IRNA.

BAGDAD 22 (Agerpres). — în 
ultimele 24 de ore, aviația irakiană 
a efectuat mai multe raiduri în in
teriorul Iranului, provocînd inami
cului pagube în tehnică de luptă — 
transmite agenția I.N.A.. care citează 
surse oficiale de la comandamentul 
general. al forțelor armate irakiene. 
Au fost bombardate obiective mili
tare și aglomerări de trupe de la 
baza aeriană Kermannshah (Bach- 
taran), în zona Dezful și tabăra mi
litară de la Shahabad (Islamabad-e 
Gharb), menționează agenția I.N.A.
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încetarea experiențelor nucleare - 
cerință arzătoare a cauzei păcii și dezarmării

Este un fapt bine cunoscut, o 
realitate incontestabilă că Româ
nia socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu, situind in centrul 
activității desfășurate pe arena in
ternațională cauza apărării pă
cii, participă activ la eforturile pen
tru oprirea cursei înarmărilor și 
pentru dezarmare, formulează în 
mod stăruitor propuneri și inițiati
ve in această privință, pornind de 
la convingerea că in actualele îm
prejurări internaționale, grave și 
complexe, trebuie făcut totul pen
tru eliberarea omenirii de primejdia» 
unui război mondial nimicitor, a 
unei catastrofe nucleare care ar pune 
sub semnul întrebării însăși existen
ța vieții pe Pămînt. în acest spirit, 
la recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
așa cum se arată în comu
nicatul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat o se
rie de propuneri privind intensifica
rea activității internaționale a parti
dului și statului nostru pentru opri
rea cursei înarmărilor și pentru tre
cerea la măsuri concrete de dezar
mare, pentru asigurarea unei păci 
trainice în lume. în acest context, 
a fost acordată o deosebită aten
ție problemei încetării experien
țelor nucleare, obiectiv de prim 
ordin, pentru a cărui înfăptuire 
România socialistă a acționat de mult, 
acționează energic și în prezent și 
va acționa în continuare cu neabătu
tă perseverență.

Această preocupare stăruitoare nu 
este cituși de puțin întîmplătoare. 
Astăzi este un adevăr unanim re
cunoscut că dezvoltarea si perfectio
narea armelor nucleare au dus la o 
situație cu totul nouă pe olan mon
dial. intrucît un război purtat cu 
asemenea arme ar însemna distru
gerea întregii planete. în aceste con
diții. în epoca noastră nu există ce
rință mai imperioasă decit încetarea 
cursei înarmărilor, în primul rind a 
înarmărilor nucleare, care amenință 
insăși viața pe planeta noastră.

în lumina acestei cerințe vitale, 
încetarea și interzicerea oricăror ex
periențe cu arma atomică au o uria
șă însemnătate. România socialistă, 
prin glasul de înaltă autoritate al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a sub
liniat și subliniază în permanentă că 
înlăturarea pericolului unei catastrofe 
nucleare impune, ca o primă măsură, 
de cea mai mare stringență, sistarea 
tuturor experiențelor cu aceste arme 
de distrugere in masă. „în mod 
deosebit — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — consi
derăm că trebuie să intensificăm 
activitatea pentru Încetarea expe
riențelor nucleare, avînd în vedere 
că acestea reprezintă un grav peri
col pentru existenta omenirii. înce
tarea acestor experiențe trebuie să 
fie primul pas in dezarmarea nu
cleară".

România, ca si alte tărl iubitoare 
de pace, a arătat, în repetate rin- 
duri. consecințele profund negative, 
pe multiple planuri, ale experiențe
lor cu arme nucleare. Este, astfel, o 
realitate incontestabilă că asemenea 
experiențe nu se fac ca un scop in 
sine, nu urmăresc citusi de puțin 
obiective abstracte, ci se întreprind și 
slujesc nemijlocit dezvoltării înar
mărilor nucleare, perfecționării ar
melor atomice, creșterii mai departe

a forței lor distructive, creării de noi 
si noi tipuri si genuri de arme tot 
mai primejdioase pentru întreaga 
omenire. Efectiv, experiențele nu
cleare constituie o parte componentă 
inseparabilă a cursei înarmărilor 
nucleare. în același timp, experien
țele cu armele nucleare sînt un fac
tor de creștere a încordării, de ac
centuare a neîncrederii si animozi
tății dintre state, un corolar al poli
ticii de forță si amenințare cu 
forța. Totodată, indiferent de con
dițiile în care sînt efectuate, expe
riențele nucleare au efecte dintre 
cele mai nocive si imprevizibile asu
pra mediului înconjurător.

Pornind de la aceste realități o- 
biective, țara noastră s-a pronun
țat consecvent și se pronunță cu 
hotărîre pentru oprirea și interzi
cerea experiențelor nucleare, poziție 
ce și-a găsit expresia în multiple 
propuneri și inițiative la O.N.U. și în 
alte foruri internaționale.

După cum se știe. România a sa
lutat si și-a exprimat spriji
nul deplin fată de hotărirea 
Uniunii Sovietice, care, din vara a- 
nului .1985. a instituit un moratoriu 
unilateral asupra experiențelor nu
cleare — moratoriu prelungit apoi in 
mai multe rînduri, tot din proprie 
inițiativă,' apreciind această hotărîre 
ca un act profund constructiv, ca o 
contribuție importantă la cauza păcii 
și securității internaționale. în a- 
celași timp. România a luat o pozi
ție clară împotriva continuării unor 
asemenea experiențe de către 
S.U A. si alte state, a întreprins stă
ruitoare demersuri si a adresat aces
tora repetate apeluri să se alăture 
inițiativei sovietice, potrivit interese
lor cauzei păcii, voinței si aspirațiilor 
tuturor popoarelor. Din păcate însă, 
după cum se știe, in pofida pro
testelor popoarelor din întreaga 
lume, inclusiv ale opiniei publice din 
propria țară, S.U. A. au continuat să 
efectueze asemenea experiențe, de- 
clarînd că își vor continua programul 
stabilit. Mai mult, noile experiențe 
nucleare americane sînt, din ce in ce 
mai strîns legate de proiectele de 
militarizare a spațiului cosmic, ceea 
ce implică riscul extinderii în noi 
medii a cursei înarmărilor.

în spiritul poziției sale consecvente, 
principiale privește România și 
recenta declarație a guvernului so
vietic, care, pornind de la faptul, 
regretabil, că administrația S.U.A. 
nu a răspuns pozitiv la chemarea 
U.R.S.S. de a se ralia la inițiativa 
de încetare a experiențelor cu arma 
nucleară, propune, din nou, începe
rea neintîrziată de tratative de mare 
amploare privind încetarea totală 
a experiențelor nucleare. Uniunea 
Sovietică se declară gata să orga
nizeze asemenea tratative în oricare 
componență și în cadrul oricărui 
forum, în cadrul cărora să fie so
luționată și problema cotrolului, 
astfel îneît să fie asigurată o res
pectare strictă a acordului respectiv. 
Totodată, U.R.S.S. se declară dispusă 
să se ajungă la o înțelegere privind 
soluționarea pe etape a acestui o- 
biectiv. în același timp. în declara
ție se arată că Uniunep Sovietică 
este dispusă să-și mențină și pe mai 
departe moratoriul, dar că va relua 
experiențele nucleare imediat după 
prima experiență nucleară a S.U.A. 
în anul viitor.

Interesele vitale ale tuturor po
poarelor, fără nici o excepție, in
teresele generale ale păcii cer să 
se depună eforturi stăruitoare pen
tru a se evita trecerea la o escaladare 
a experiențelor și a înarmărilor nu
cleare, să se acționeze cu maximă 
responsabilitate față de destinele 
păcii, să se dea dovadă de spirit 
constructiv, să se manifeste reținere 
și luciditate pentru a se opri cursul 
primejdios al evenimentelor, pentru 
a se ajunge cit mai grabnic la în
cetarea și interzicerea tuturor ex
periențelor nucleare. România con
sideră că mai este încă timpul să se 
afirme și să se facă să prevaleze 
un spirit pozitiv, să se facă totul 
pentru a se evita crearea unei situa
ții cu grave consecințe pentru soar
ta păcii, să se acționeze cu și mai 
multă energie în vederea opririi și 
interzicerii oricăror experiențe nu
cleare.

Situația internațională este și așa 
destul de gravă, există și așa stocuri 
uriașe de arme nucleare, primejdiile 
la adresa păcii sînt și așa atit de 
mari îneît cu atît mai imperioasă 
este necesitatea de a nu se 
întreprinde nimic de natură a adăuga 
noi pericole celor existente, ci. dim
potrivă. de a se acționa fără răgaz 
pentru eliminarea acestora. Faptul 
că la întîlnirea la nivel înalt de la 
Reykjavik s-a ajuns atît de aproape 
de înțelegeri asupra eliminării ar
melor nucleare — inclusiv perspec
tiva unor discuții privind un acord 
general în problema încetării expe
riențelor nucleare — trebuie să con
stituie un îndemn în vederea conti
nuării si mai hotărîte a străduin
țelor pentru finalizarea unui ase
menea acord. în același timp, 
realizarea unei încetări globale a ex
periențelor nucleare ar marca o con
tribuție de excepțională, importantă 
la destinderea internațională și creș
terea încrederii intre state, ar conso
lida rezultatele pozitive ale conferin
ței de la Stockholm, ar avea efecte 
pozitive asupra tratativelor de la 
Geneva privind ansamblul proble
melor dezarmării, ca si asupra des
fășurării ulterioare a noii reuniuni 
generaî-europene de la Viena.

Popoarele lumii așteaptă, doresc șl 
speră ca Anul Internațional al Păcii 
să intre în istorie ca anul în care 
nu numai că nu s-a declanșat o 
nouă spirală a experiențelor și înar
mărilor nucleare, ci, dimpotrivă, ca 
anul in care s-a conturat perspectiva 
trecerii la interzicerea tuturor ex
periențelor, la încetarea cursei ar
mamentelor nucleare.

în ce o privește. România socia
listă, așa cum arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. va continua să 
desfășoare aceeași activitate neobo
sită, sub toate formele și prin toate 
mijloacele, pentru a se ajunge la 
măsuri concrete, reale de dezarmare, 
de încetare a experiențelor nucleare, 
de înlăturare a pericolului nuclear. 
Poporul român adresează un apel 
stăruitor de a se face totul pentru a 
se ajunge la înțelegeri corespunză
toare care să ducă la încetarea defini
tivă a experiențelor atomice, ca prim 
și necesar pas pe calea dezarmării 
nucleare, de a nu se precupeți nici 
un efort pentru a se îndreptăți spe
ranțele întregii omeniri, voința po
poarelor de a trăi într-o lume elibe
rată de coșmarul distrugerii nu
cleare, în deplină securitate și pace.

CARACAS 22 (Agerpres). — „Ame
rica Latină pierde pozițiile impor
tante în schimburile comerciale in
ternaționale datorită accentuării 
practicilor protecționiste ale statelor 
capitaliste industrializate" — a de
clarat. la Caracas. Sebastian Ale- 
grett. secretarul executiv permanent 
al Sistemului Economic Latino- 
American (S.E.L.A.), transmite agen
ția Prensa Latina. El a anunțat că, 
în ianuarie, la Ciudad de Guatemala, 
se vor desfășura lucrările unei reu
niuni ministeriale regionale axate pa

••• și racolarea de
DELHI 22 (Agerpres). — Racolarea 

de mină de lucru calificată din țările 
în curs de dezvoltare, de către sta
tele capitaliste dezvoltate, este un 
fenomen cu repercusiuni foarte gra
ve asupra situației economice din 
„lumea a . treia", contribuind. îm
preună cu politica dobînzilor exor
bitante. la transferul invers de re
surse. adică dinspre țările sărace 
către cele bogate.

Astfel, un raport al Centrului in

Precizări privind aspecte ale
LUANDA 22 (Agerpres). — în de

clarații făcute la Luanda, președin
tele R. P. Angola. Jose Eduardo dos 
Santos, a afirmat că S.U.A. nu ar 
avea decît de pierdut dacă adminis
trația nord-americană ar obliga în
treprinderea petrolieră ..Cabinda 
Gulf" să-și suspende operațiunile 
din Angola — relatează agenția 
Prensa Latina, citind o informație 
transmisă de agenția angoleză de 
presă, ANGOP. „Dacă aceasta s-ar 
întimpla — a spus el — ne vom aso
cia cu alte întreprinderi de speciali-

GENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

DECLARAȚIE. Convorbirile pe 
care le-am purtat la Beijing ates
tă că în dialogul politic a inter
venit o schimbare evidentă, a de
clarat agenției C.T.K. ministrul 
afacerilor externe al R. S. Ceho
slovace, Bohuslav Chnoupek. Se
cretarul general al C.C. al P. C. 
Chinez. Hu Yaobang. a acceptat 
invitația de a efectua o vizită în 
R.S.C., a arătat el, menționînd că, 
la rîndul său, Hu Yaobang a adre
sat lui Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R.S.C., invi
tația de a vizita China.
i

REALEGERE. Generalul Gnas
singbe Eyadema, candidat unic din 
partea partidului de guvernămînt 
din Togo, „Adunarea Poporului 
Togolez" (R.P.T.) la alegerile pre
zidențiale desfășurate duminică în 
Togo, a fost reales in fruntea sta
tului pentru un nou mandat de 7 
ani, întrunind în favoarea sa a- 
proape 100 la sută din voturile ex
primate. s-a anunțat oficial la 
Lome. Potrivit rezultatelor defini
tive comunicate de Ministerul de 
Interne, din cei 1 690 471 cetățeni 
înscriși pe listele electorale s-au 
prezentat la urne 1 671 475. care au 
acordat voturile lor în proporție 
de 99,95 la sută, respectiv 1 670 648 
sufragii, președintelui Eyadema.

COLABORARE. La Sofia s-au 
desfășurat lucrările sesiunii Comi
siei bulgaro-chineze de colaborare 
economică, comercială și tehnico- 
științifică, anunță agenția B.T.A. 
Cu acest prilej a fost exprimată 
dorința reciprocă de dezvoltare a 
colaborării bilaterale în domeniile 
ce intră în competenta comisiei. Se 
prevede o sporire a comerțului în
tre cele două țări, ca și aplicarea 
mal largă a unor noi forme de con
lucrare economică.

CONGRESUL PARTIDULUI SO
CIALIST DIN SENEGAL, de gu
vernămînt. s-a încheiat la Dakar. 
Au fost alese organele conducă
toare ale partidului — Comitetul 
Central și Biroul Politic. Președin
tele republicii, Abdou Diouf, a 
fost reales secretar general el 
P.S.S.

CERERE. Șapte țări membre ale 
Forumului Pacificului de sud au 
cerut Comitetului special al O.N.U. 
pentru decolonizare să reia pro
blema Noii Caledonii la începutul 
anului 1987. Acest demers a fost 
făcut deoarece Franța refuză să 
coopereze cu organismul O.N.U., 
deși a 41-a Sesiune a Adunării 
Generale a adoptat o rezoluție în 
care se reafirmă dreptul la auto
determinare și independență al 
acestui teritoriu francez de peste 
mări.

„MUNCA ÎN FOLOSUL VIITO
RULUI" este deviza sub care se 
desfășoară la Alger Conferința na
țională în problemele dezvoltării. 
La dezbateri, care se desfășoară 
sub președinția șefului statului al- 
gerian. Chadli Bendjedid, partici
pă oameni politici, cunoscuți eco
nomiști și peste 1 000 delegați din 
diverse întreprinderi. Pe agenda 
lucrărilor figurează probleme pri
vind direcțiile de bază ale dezvol
tării economice algeriene în ac
tuala etapă și aspecte ale perfec
ționării în viitor a activității de 
conducere economică.

NOUL GUVERN AL PAKISTA
NULUI a depus luni jurămîntul în 
fața președintelui țării, Zia-ul- 
Haq. în actualul cabinet (redus la 
16 membri fată de 36 cîti avea cel 
precedent) și-au păstrat portofoli
ile șase miniștri, printre care mi
nistrul de externe și cel de in
terne.

INCIDENTE ÎN URUGUAY. La 
Montevideo au avut loc incidente 
între forțele de ordine și partici- 
panții la manifestația populară 
organizată de alianța forțelor de 
stingă „Frente Amplio" contra 
hotăririi senatului Uruguayan de a 
opri acțiunile judiciare împotriva 
militarilor vinovați de dispariția 
unor personalități politice cu ve
deri democratice în timpul regi
mului ‘militar. în cursul inciden
telor, zeci de persoane au fost 
rănite. De asemenea, au izbucnit 
incidente și in cadrul ședințelor 
parlamentului, ceea ce a condus la 
suspendarea ședințelor forului le
gislativ.

ATENTAT. Un imobil din loca
litatea Bad Muenstereifel, aparți- 
nînd de sediul local al Partidului 
Social-Democrat din R.F.G.,, a fost 
grav avariat de explozia unei 
bombe, plasată în incinta clădirii 
de elemente teroriste,, informează 
agenția France Presse. Atentatul 
nu a fost revendicat.

GREVA. La Anvers, cunoscuta 
„poartă" maritimă a Belgiei, a 
început duminică o grevă a munci
torilor de la ecluze și dane. Gre
viștii cer administrației îmbună
tățirea condițiilor lor de viață și 
muncă.

DOUA CUTREMURE DE PA- 
MÎNT s-au produs duminică dimi
neața, la intervale scurte, în pro
vincia Fars, din sud-vestul Iranu
lui — relatează agenția I.R.N.A., 
reluată de agenția China Nouă. 
Avînd intensitatea de 5.4 și res
pectiv 5,1 pe scara Richter, seis
mele au fost resimțite cu putere în 
zona orașului Mamassani, în sa
tele afectate constatîndu-se ava
rierea unor case de locuit. Nu au 
fost consemnate victime omenești. 
Fars se numără printre provinciile

probleme de comerț exterior la- 
tino-american. în cursul cărora vor 
fi abordate cu precădere aspecte re
feritoare la măsurile discriminatorii, 
restrictive la adresa produselor de 
export latino-americane. adoptate de 
țările capitaliste industrializate. Po
trivit agenției citate, secretarul exe
cutiv permanent al S.E.L.A. s-a pro
nunțat pentru adoptarea unor stra
tegii noi în regiune. în vederea re
lansării exporturilor latino-ameri
cane.

cadre calificate
ternațional de cercetări pentru dez
voltare. cu sediul în Canada, citat de 
agenția K.U.N.A.. subliniază că In
dia. Pakistanul și țările andine ale 
Americii de Sud sint principalele 
furnizoare de mină de lucru califica
tă pentru statele industrializate si 
pentru cele din vestul Asiei.

în ultimii patru ani. de exemplu. 
India și Pakistanul au pierdut peste 
trei milioane de cadre și muncitori 
calificați.'

politicii guvernului angolez
tate. pentru exploatarea st valorifi
carea zăcămintelor noastre de tttei".

Privitor la raporturile cu S.U.A., 
președintele Angdei a arătat că „o 
creștere a schimburilor economice si 
comerciale dintre cele două țări ar 
justifica stabilirea de relații diplo
matice bilaterale".

în leggtură cu situația internă. 
Jose Eduardo dos Santos s-a pro
nunțat pentru realizarea unei recon
cilieri naționale si în regiunea de 
sud a tării, asa cum s-a procedat in 
partea de nord a Angolei.

Iraniene care au avut de suferit 
de pe urma inundațiilor grava da 
la Începutul acestei luni.

AVIONUL EXPERIMENTAL 
AMERICAN „VOYAGER" s-a a- 
propiat luni de țărmurile de vest 
ale Mexicului. După o săptămină 
de zbor continuu, echipajul a fost 
avertizat că va avea de înfruntat 
noi furtuni. în încercarea de a se 
facilita realizarea ocolului Pămîn- 
tului fără. aterizări și fără reapro- 
vizionări cu combustibil în aer, 
echipa de dirijare a zborului a 
abandonat planul inițial potrivit 
căruia urma să fie survolat statul 
Texas. Prin urmare, „Voyager" va 
zbura de-a lungul țărmului vestic 
al Mexicului, făcînd un ocol față 
de traseul direct spre California»

MANIFESTAȚIE. La Colombo a 
avut loc o manifestație în cadrul 
programului vizînd realizarea uni
tății și păcii în Sri Lanka, la care 
au luat parte 350 000 persoane — 
membri ai tuturor comunităților 
din țară. Au fost prezenți pre
ședintele țării, Junius Jayawar- 
dene, membri ai guvernului, de- 
putați.

RAPORT. Potrivit, concluziilor 
unui raport al Minișterului nipon 
el Transporturilor privind cau
zele accidentului din 1985 al unui 
avion „Boeing" aparținînd Liniilor 
aeriene japoneze si soldat cu 
moartea a 520 de persoane, acesta 
s-a datorat unei „erori" comisa 
în cursul reparațiilor din 1973, 
după o avarie minoră a aparatu
lui. Această concluzie a fost pu
blicată în ziarul japonez „Mai- 
nichi".

COTE MONETARE. Dolarul a 
merican a înregistrat luni cote mat 
scăzute față de ■ celelalte monede 
occidentale și yenul japonez, com
parativ cu sfîrșitul săptămînii tre
cute. La Tokio. tranzacțiile s-au 
încheiat la nivelul de 163,08 yeni 
pentru un dolar, față de 163.15 
yeni, cit se înregistrase la încheie
rea operațiunilor de săptămîna tre
cută. La Frankfurt pe Main. cO- 
tația a fost de 1.987 mărci pentru 
un dolar (fată de 2,006). Iar la Pa-, 
ris schimbul s-a efectuat la cota 
de 6,522 franci (de la 6,572 franci 
vineri). Prețul aurului ș-a menți
nut relativ nemodificat.

Încheierea reuniunii la
africane din

LUSAKA 22 (Agerpres). — La Lu
saka s-au încheiat lucrările reuniu
nii la nivel inalt a țărilor africane 
din „prima linie".

Participanții au trecut _ în revistă 
situația periculoasă existentă in 
sudul Africii, ca urmare a politicii 
de apartheid și de destabilizare a 
țărilor vecine promovată de regimul 
minoritar rasist de la Pretoria și au 
ajuns ia un acord asupra măsurilor 
de securitate comune și sancțiunilor 
împotriva R.S.A., transmite agenția 
Taniug.

nivel înalt a țărilor
„prima linie“

La reuniune au luat parte pre
ședinții Botswanei (Quett Masire), 
Mozambicului (Joaquim Chissano), 
Tanzaniei (Aii Hassan Mwinyi), Zam- 
biei (Kenneth Kaunda), primul mi
nistru al statului Zimbabwe (Ro
bert Mugabe), Pascoal Luvoalu, 
membru al Biroului Politic al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii din An
gola, reprezentant al președintelui 
acestei țări, Oliver Tambo. președin
tele Congresului Național African 
(C.N.A.), și Sam Nujoma (președin
tele Organizației Poporului din A- 
frica de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

„DE ÎNCHIRIAT" LA HOUSTON

Proteste împotriva acțiunilor represive ale rasiștilor 
sud-africani

PRETORIA 22 (Agerpres). — 
Frontul democratic Unit (U.D.F.), 
cea mai largă organizație politică 
de luptă împotriva apartheidului din 
Africa de Sud, în rîndul căreia se 
află atit persoane de culoare, cit și 
albi, a acuzat regimul de la Pre
toria de noi acțiuni ce încalcă 
drepturile omului. Astfel, într-o de
clarație dată publicității la Johannes
burg, U.D.F. consideră că răpirea 
unui membru al grupării, comisă pe 
teritoriul Swazilandului, săptămîna 
trecută, în afara caracterului total 
ilegal al acestui act, constituie, în 
același timp, o dovadă a dispe
rării cu care autoritățile sud-afri- 
cane încearcă să mențină un regim 
nepopular. în document se relevă că 
de la 11 decembrie a.c. și alți mem
bri ai U.D.F. au fost arestați 
de autorități, care păstrează secretul 
asupra locului de detenție a acestor 
noi deținuți politici.

Arhiepiscopul sud-african Desmond 
Tutu, laureat al Premiului Nobel 
pentru pace, a declarat că „minimul

absolut necesar" pentru stabilirea 
păcii în Republica Sud-Africană con
stă in abrogarea stării de urgență, 
retragerea armatei din aglomerările 
urbane ale populației de culoare, e- 
liberarea persoanelor deținute fără 
judecată, în special copii, eliberarea 
deținuților politici, și revenirea la 
existență legală a organizațiilor in
terzise „aparținînd poporului".

LUSAKA 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaunda, 
a declarat că autoritățile rasiste din 
Africa de Sud sînt hotărîte să in
tensifice politica de destabilizare a 
țărilor africane din „prima linie", îna
inte de căderea regimului de la Pre
toria și accesul la putere al unui 
guvern democratic în R.S.A. — trans
mite agenția M.A.P. Șeful statului 
zâmbi an, care este președinte în 
exercițiu al statelor din „prima 
linie", a adresat un nou apel comu
nității internaționale pentru a spri
jini cauza popoarelor victime ale 
agresiunii R.S.A.

Decorurile, actorii tint aceleași și 
aceiași, dar piesa, replicile sint 
altele... Texanii, proverbiali prin 
arogantă, nu-și mai ascund, ca 
altă dată, sub largile boruri ale 
faimoaselor lor pălării, nemăsurata 
mindrie pentru bogăția statului lor 
— care și-a avut sorgintea in ma
rile zăcăminte de petrol de aici — 
ci o doză apreciabilă de amărăciu
ne. Pentru că, după o spectaculoasă 
creștere economică, texanii sint 
acum confruntați cu probleme pe 
care le credeau „rezervate" doar 
altor state ale S.U.A. sau „micilor" 
țări europene : recesiune, șomaj, 
marasm imobiliar, falimente ban
care.

Houston, primul oraș al Texasu
lui, cu o populație de 3,6 milioane 
de locuitori, pină nu de mult, „ini
ma bionică" a Americii, oferă azi 
imaginea unei păduri de imobile 
purtînd anunțul „de închiriat". 
Orașul — scria recent agenția 
France Presse — numără mai 
mult de 4 milioane de metri pă- 
trați de birouri goale. părăsite, 
adică aproape 30 la sută din fon
dul imobiliar destinat acestor sco
puri. In ce privește spațiul rezervat 
locuințelor, au fost înregistrate 
67 000 de apartamente pe care foștii 
lor locatari le-au părăsit, pleclnd 
spre alte zări, mai favorabile. Mai 
mult, Te'xasul, care se mândrea a fi 
statul cu cea mai mică rată a șoma
jului, a trecut acum in fruntea lis
tei statelor nord-americane cu cele 
mai multe solicitări de locuri de 
muncă : 9,2 la sută din populația 
activă șomează, față de media ge
nerală de 6,8 la sută. Și această 
tendință este intr-o creștere accen
tuată... Experții au calculat că, 
dacă prețul petrolului nu va depăși 
in viitor 18 dolari barilul — fată de 
mult peste 30 dolari, cit era înain

te — aceasta va provoca creșterea 
numărului șomerilor cu încă 175 000 
de persoane. Veniturile statului au 
scăzut cu 3,5 miliarde dolari și, 
potrivit autorităților, dacă acest 
ritm se va păstra, vor surveni seri
oase probleme bugetare.

Iar in Texas lucrurile se petrec 
ca-n... Texas ! Presați de creditori, 
oameni de afaceri, proprietari de 
mici întreprinderi nu ezită, adesea, 
să recurgă la incendierea intre- 
prinderilor, în timp ce fermierii ii 
intimpină cu arma in mină pe tri
mișii băncilor. Societățile de asi
gurări din Houston au plătit 19 
milioane de dolari victimelor in
cendiilor in 1984 și în medie au 
identificat, în acest an, nouă incen
dii pe zi de origine criminală.

Pe acest fundal s-au desenat și 
mai accentuat recentele manevre 
și contramanevre ale celebrilor mi
liardari texani, frații Hunt (Wil
liam, Nelson șl Lamar) — proto
tipul „familiei Ewing" din nu mai 
puțin celebrul serial TV „Dallas". 
După ce au pierdut cea mai mare 
parte a averii (estimată la începu
tul deceniului la 6 miliarde de do
lari) in diverse speculații, ei se 
află acum „cu cuțitul la os", ame
nințați cu falimentul total, datorită 
agravării brutale a situației gene
rale financiare, ca urmare a scă
derii prețului petrolului. Iar ma
nevrele pe care aceștia le încearcă 
acum pentru salvare au făcut ca la 
Dallas să te spună că avatarurile 
— reale — ale familiei Hunt au 
ajuns chiar să le întreacă pe cele 
plăsmuite ale familiei Ewing.

Cu alte cuvinte, granița dintre 
realitate și ficțiune se șterge rapid. 
In acest sfirșit de an totul este, 
în Texas, ca-n filme!

Valentin PAUNESCU
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