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în spiritul cuvintării tovarășului Nicolae Ceaușescu

la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

RESPONSABILITATE, DISCIPLINA, COMPETENTA 
ECONOMICEIN CONDUCEREA ACTIVITĂȚIIIn recenta cuvîntare la ședința Comitetului Politic C.C. al P.C.R., Nicolae Ceaușescu deosebită acuitate problema relației dintre stilul de conducere, eficiența democrației muncitorești revoluționare, rolul adunărilor generale ale oamenilor muncii și rezultatele activității economice în ansamblu. Acolo unde in anul 1986 s-au înregistrat realizări remarcabile — și sint multe unități unde s-au obținut asemenea rezultate — ele sînt .legate în mod organic de capacitatea de conducere, de decizie, a tuturor organismelor autoconducerii muncitorești : adunările generale, consiliile oamenilor muncii, birourile e- xecutive ale acestora. Și invers, acolo unde în anul trecut s-au înregistrat rezultate slabe — și de a- semenea sint multe unitățile cu o asemenea „carte de vizită" — ele nu pot fi despărțite nici un moment de modul anacronic, „plîngăreț**  în fața unor dificultăți inerente, in care acestea au fost conduse. „Lipsurile, rămînerile in urmă — arată secretarul general al partidului — se da- toresc aproape in exclusivitate felului în care conducerile ministerelor, centralelor și întreprinderilor își îndeplinesc sarcinile și obligațiile pe care le au — și este evident că a- ceasta demonstrează și lipsurile serioase din activitatea organizațiilor și organelor de partid".Prin această apreciere exigentă, secretarul general' al partidului a atras atenția încă o dată asupra importanței factorului de conducere în etapa actuală, cind procesul complex in care este angajată economia românească, de înscriere fermă pe coordonatele eficienței și progresului și de învingere a unor greutăți generate de criza economică mondială, se poate finaliza cu bune rezultate numai prin .asigurarea unei « conduceri temeinice, științifice, in toate sectoarele de activitate.

Executiv al tovarășul a pus cu

care, pri- con- an-

întrunite în prima rundă de lucru pe acest an, adunările generale ale oamenilor muncii se constituie într-un prilej optim, binevenit, de a examina, in spirit critic și autocritic, cu înaltă responsabilitate revoluționară, activitatea desfășurată în anul trecut de colectivele de muncă, de organele lor de conducere, și de a fundamenta măsuri eficiente organizatorice și politico-educative, menite să asigure îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan pe anul 1987 — an hotărîtor pentru realizarea întregului cincinal. Ceea ce înseamnă că acestea trebuie să-și pună și să dea răspunsuri clare la un șir de întrebări, vizînd stilul de muncă în domeniul conducerii, din de pildă, nu pot lipsi cele vind modul în care conduce siliul oamenilor muncii alesterior activitatea întreprinderii ? ; asigură el participarea efectivă a membrilor săi Ia îndeplinirea exemplară a sarcinilor încredințate ? ; îmbină in mod organic, in munca sa, preocupările curente cu cele de perspectivă ? ; asigură înfăptuirea judicioasă a programelor de dezvoltare intensiv-eficientă a activității unității ? ; are în componenta sa pe cele mai capabile cadre, care să garanteze. prin competența și spiritul lor revoluționar, ridicarea calității activității de conducere la nivelul sarcinilor actuale ?O asemenea abordare nu răspunde numai exigențelor formulate de secretarul general al partidului referitoare la înregistrarea unei anu- rnite rămîneri in urmă în activitatea de conducere, dar se înscrie, în același timp, în mod ferm în înseși cerințele legii. Legea prevede, între altele, și obligativitatea adunărilor generale de a analiza temeinic in prima întrunire din anul calendaristic. activitatea organului de conducere colectivă in întregul său. modul în care s-a ocupat de realizarea în

cele mai bune condiții a planului și de a aproba sau nu munca acestuia ; de a confirma pe funcție cadrele din conducerea unității ; de a revoca pe cei care nu au desfășurat o activitate corespunzătoare.Avind asemenea atribuții, adunările generale nu pot, in reuniunile lor in care confirmă cadrele de conducere pe funcții, să nu examineze cu exigență activitatea fiecăruia, stilul de muncă in ansamblu al echipei de conducere. Iar stilul de muncă nu este o noțiune abstractă, fără unități de măsură. El se exprimă, in cazul consiliilor oamenilor muncii, într-o serie de parametri atit individuali, cît și colectivi. Pentru cunoașterea modului de materializare a acestor parametri, adunările generale au dreptul și datoria să ceară membrilor organelor de conducere colectivă să informeze asupra felului în care și-au îndeplinit sarcinile încredințate ; asupra modului în care au acționat ca oameni investiți cu răspunderea de a conduce întreprinderile și de a gospodări avuția acestora ; asupra climatului pe care l-au creat în cadrul organului de conducere colectivă, astfel incit hotăririle acestuia să fie tregului organ și nu numai a directorului și a acestuia ; asupra stilului de conducere practicat de cadrele profesioniste — dacă el este fundamentat științific, se întemeiază pe cunoașterea realității și a consultării cu oamenii, dacă se caracterizează prin decizii operative și eficiente sau prin așa-zisa „așteptare**  pînă lucrurile se vor rezolva de alții.Ceea ce înseamnă că, în mod firesc, în dările de seamă, în dezbateri. să existe aprecieri clare, nominale. la modul în care cadrele de conducere și-au îndeplinit și își îndeplinesc răspunderile încredințate, -e la medul in. care--organele de conducere, in ansamblul lor, își desfășoară munca in spiritul sarcinilor

emanația gindirii in-2—3 colaboratori ai

ce le revin, al normelor democratice ce trebuie să le caracterizeze întreaga activitate. Dar nu exprimate în așa-zisele formulări „consacrate**,  prin care să se lase doar impresia că astfel de probleme sînt „abordate", ci in mod concret, vizînd exact atit realizările, experiența dobîndită, cit și lipsurile unui membru sau altul al consiliului oamenilor muncii și ale organului de conducere în ansamblul său.Semnificativ în această privință ni se pare următorul exemplu dintr-o întreprindere din județul Constanța, unde, în darea de seamă, s-au formulat caracterizări-fișă concrete, nominale, pentru fiecare din membrii consiliului. Ele n-au ocupat in spațiul rezervat dării de seamă mai mult de o pagină și jumătate. Dar efectul lor — in cele 3—4 rinduri rezervate activității fiecărui membru al consiliului oamenilor muncii s-au spus atitea lucruri cite nu s-au spus intr-un an despre activitatea aces- tpra ! — a fost neașteptat de mare. Patru din membrii consiliului, în dreptul cărora au apărut asemenea aprecieri, „nu participă la toate șe- dințele1*,  „nu ia cuvîntul la dezbateri* 1, „nu aduce la cunoștință oamenilor muncii probleme discutate**,  au fost interpelați in adunare și, con- firmîndu-se exactitatea celor spuse in darea de seamă, au fost revocați.Nu putem spune, desigur, că atitudini precum cele evocate mai sus ar fi de excepție. Dar nici că venit o regulă. Puține, prea adunări generale își exercită țiile încredințate de legea de liza temeinic, profund, modul
au de- puține atribu- a ana- ____ _________ , ,____ _______în care își îndeplinesc sarcinile încredințate — începind cu directorul și terminînd cu ultimul reprezentant al oamenilor muncii — cei pe care i-au învestit să exercite actul conducerii. Iar implicațiile acestei omisiuni — ca s-o nu-

**’ -* Constantin PRIESCU
(Continuare în pag. a V-a>

ambasadorul Republicii GabonezeIn timpul convorbirii care a avut loc cu această ocazie au fost evocate bunele relații de prietenie și colaborare existente între România și Gabon, exprimîndu-se dorința dezvoltării lor în continuare, atît pe plan bilateral, cit și pe arena internațională.
Ambasadorul gabonez a adresat calde mulțumiri pentru sprijinul ce i-a fost acordat de președintele Nicolae Ceaușescu, de Consiliul de Stat și guvernul român în îndeplinirea misiunii sale în țara noastră.

POLITICE INTERNAȚIONALE ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Obiectivul prioritar - edificarea unei lumi
a păcii, fără arme și fără războaie

bacâu: Rezultatele obținute-o premisă 
pentru rezultate superioare

In 1987 se împlinesc 5 ani de la trecerea la auto- aprovizionarea in profil teritorial. Conceput ca o formă superioară de organizare a mecanismului aprovizionării, principiul autoaprovizionării a oferit fiecărei localități și județ posibilitatea valorificării superioare a resurselor proprii de creștere a producției agroali- mentare, în folosul direct al localnicilor, ca și al întregii economii naționale. Drept rezultat, un număr tot mai mare de localități și județe au reușit să-și acopere în măsură sporită pe plan local nevoile proprii de consum, apelind tot mai puțin la ajutorul altor județe, la fondul centralizat.Anul 1987 marchează însă nu numai un moment de bilanț, dar și trecerea la o etapă nouă, superioară în domeniul autoaprovizionării. Așa cum a indicat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a Consiliului Național al Agriculturii, incepînd din acest an toate județele vor trebui să-și asigure baza proprie de pro-

ducție pentru produsele animaliere și celelalte produse alimentare, incit din 1988 să nu se mai bazeze pe livrările din afara județului. Este o cerință de mare răspundere, la îndeplinirea căreia sînt chemate să aducă o contribuție importantă consiliile populare, în calitatea lor de organe locale ale puterii și administrației de stat, datoare să asigure coordonarea întregii activități productive din raza lor teritorială, precum și buna gospodărire și folosire a fondului local de consum.Cu ce bilanț se prezintă județele după cinci ani de aplicare a principiului autoaprovizionării, ce măsuri se au în vedere pentru trecerea la noua etapă in acest domeniu — iată subiectul unor convorbiri cu factori de răspundere ai diferitelor consilii populare.Astăzi ne oprim la experiențele și inițiativele din județul Bacău, interlocutor fiind tovarășul Vasile Ardeleanu, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean.
— în urmă cu cinci ani, județul Bacău își acoperea din resurse proprii doar 50 la sută din necesarul local de consum. Care este situația în prezent ?— în prezent, județul se autoapro- vizlonează integral la toate produsele. aducind totodată o contribuție sporită la constituirea fondului central de produse agroalimentare. A- ceastă reușită constituie o probă a capacității gospodărești a localităților, avind la bază inițiativele cetățenilor, perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale primăriilor, care au urmărit mai perseverent și mai eficient punerea in valoare a marilor rezerve de creștere a producției agricole existente în unitățile de stat și cooperatiste, ca și în gospodăriile populației.— Vă rugăm să concretizați.— Atenția principală a fost acordată folosirii cit mai eficiente a pă- mintului. împreună cu activul obștesc al primăriilor, deputății și specialiștii consiliilor populare au mers din comună în comună, din sat in sat. inventariind toate terenurile intravilane, drumurile și potecile inutile, in vederea cultivării lor cu legume, cartofi, sfeclă de zahăr și plante furajere. Rezultatul ? Au fost recuperate peste 1 200 ha de pămint, reintroduse în circuitul productiv, de pe care s-au obținut mai multe zeci de mii de tone de produse a- gricole destinate producătorilor și livrărilor Ia fondul de stat.— O problemă-cheie a autoaprovizionării este asigurarea necesarului de produse animaliere. Ce s-a întreprins pentru sporirea producției de carne, lapte, ouă. de alte produse similare ?— Alături de cadrul fermelortăților agricole, consiliile populare s-au preocupat de creșterea aportului gospodăriilor populației. în acest /scop, au fost amplasate în județ mai multe incubatoare (cu o capacitate de aproape 5 ori mai mare decît în urmă cu 3 ani) și organi-

măsurile luate în zootehnice ale uni-

zate maternități care s-au livrat pentru creștere _ .pentru contractanții de animale au fost puse la dispoziție suprafețe sporite de pășuni și finețe, inclusiv din fondul silvic, iar după recoltarea culturilor păioase (de griu și orz), o parte din terenurile cooperativelor agricole de producție au fost plantate cu nutrețuri — in sistem de culturi duble. în acest fel a fost posibilă creșterea efectivelor din gospodăriile populației cu peste 15 000 bovine, 11 000 porci, 20 000 oi, 170 000 păsări, livrările la fondul de stat sporind și ele cu mai multe mii de capete de animale, 3 000 hl lapte de ovine, 1,3 milioane ouă, livrările de carne de pasăre au sporit de 2 ori, iar cele de carne de iepure de peste 20 de ori.în mod deosebit a fost urmărită extinderea gospodăriilor-anexă de pc lingă unitățile de alimentație publică și consumuri colective. Numărul acestor gospodării este aproape dublu decît în urmă cu 5 ani, efectivele lor de animale ajungînd la peste 50 000 capete — deci cît mai multe complexe zootehnice la un loc! Prin producțiile de carne și lapte (peste 900 tone anual), ca și prin recoltele de legume și zarzavaturi (peste 400 tone) cele 190 de cantine și restaurante pe lîngă care funcționează asemenea gospodării- anexă își necesarul la fondul— Cînd la autoaprovizionare, județul Bacău era in situația unui solicitant de „importuri**  din alte județe pentru aproape 50 000 tone de legume, fructe și cartofi. Ce s-a întîmplat între timp ?— Ca urmare a măsurilor aplicate, în prezent, județul nostru ss autoaprovizionează cu întregul necesar de legume, fructe și cartofi (exceptînd bineînțeles acele soiuri extratimpurii, improprii zonei și con-

de scroafe, de la populației purcei și ingrășare. Tot climaterice), de- din „importator1*,  livrează mai multe de asemenea pro-

asigură o bună parte din de consum, nemaiapelînd de stat.s-a pus problema trecerii

dițiilor noastre venind totodată, un furnizor care mii de vagoane duse la fondul central al statului.S-a acționat pe două căi : a) sporirea suprafeței destinate acestor culturi (cu 1 300 ha) și b) creșterea producției la hectar. In plus, in fiecare comună s-a stabilit să se cultive •— în afara terenurilor din gospodăriile populației — cite 5—15 ha cu legume în cadrul cooperativelor a- gricole de producție pentru consumul propriu al sătenilor.Pentru fiecare localitate urbană au fost arondate mai multe comune a- propiate — constituite în „bazine de aprovizionare**  — care realizează principalele legume necesare aprovizionării populației orășenești. De regulă, raza teritorială a fiecărui „bazin**  nu depășește 10—15 km, pentru a șe permite o legătură rapidă între unitățile furnizoare și magazinele de desfacere, o aprovizionare fluentă a pieței. S-au avut, de asemenea, în vedere optimizarea transportului și livrarea mărfurilor în stare proaspătă, evitîndu-se intermediul depozitelor. La livrările din „bazinele**  limitrofe s-au adăugat producțiile obținute de însăși populația urbană în curțile proprii și pe terenurile dintre blocuri.Pentru a se evita . ficultăți în legătură materialului săditor, fiecare comună să-și ducerea semințelor de legume, atit pentru unitățile de stat și cooperatiste de pe raza lor teritorială, cit și pentru gospodăriile populației. A fost extinsă, de asemenea, producerea răsadurilor de solar — avin- du-se în vedere că în zona noastră, datorită climei mai reci, plantele au la dispoziție o perioadă mai scurtă pentru creștere și coacere.

Noi construcții 
de locuințe în 

municipiul VasluiImpetuoasa dezvoltare industrială a municipiului Vaslui a determinat o adevărată explozie urbanistică, întinerind și fă- cînd practic de nerecunoscut istorica localitate ce a pășit în al șaptelea veac de existență. Numai în ultimele două decenii, constructorii au ridicat aici șapte noi și moderne cartiere de locuințe, cu toate dotările necesare, între care Ana Ipătescu, Centru, Donici, 16 000 bulevarde cu mai multe benzi de circulație, parcuri și locuri de joacă pentru copii. Peste 85 la sută din populația municipiului, care a sporit în aceeași perioadă de trei ori și jumătate, locuiește acum în case noi și confortabile. Vasluiul deținînd unul dintre cei mai înalți indici demografici din țară, aici a fost prevăzut acest an tamente, intens la . ___ ____cartiere în zonele Traian, publicii, Călugăreni, care totaliza în final circa 4 000 de apartamente, o piață agroali- mentară, școli, magazine. (Petru Necula).Foto : Eugen Dichiseanu

Gară, 13 Decembrie, care însumează peste de apartamente, mari

să se ridice numai în aproape 850 de apar- în prezent lucrindu-se înălțarea altor două Revo r

eventualele di- cu procurarea s-a stabilit ca organizeze pro-

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

Trăsătură definitorie a edificării noii orînduiri în țara noastră, politica de pace, bună înțelegere și cooperare cu conturează esențială a a președintelui său, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în viața internațională contemporană. „Punînd în centrul activității sale înfăptuirea neabătută a planurilor și programelor de dezvoltare de construcție România acordă timp o atenție problemelor mondiale, participă activ la soluționarea acestora, la lupta pentru dezarmare și pace, pentru o largă colaborare intre toate națiunile lumii**  : această orientare programatică de la care țara noastră nu s-a abătut in nici o împrejurare și sub nici un pretext se înscrie pe traiectoria unei luminoase tradiții de pace și bună vecinătate, ce întruchipează însuși felul de a fi de întotdeauna al poporului român, dorința sa fierbinte de pace și afirmare liberă, suverană, de sine stătătoare. Astăzi, activitatea dedicată edificării unei lumi fără arme, fără războaie și agresiuni poartă plusul de principialitate. umanism și de prestigiu pe care l-a imprimat afirmării suverane și independente a țării tre noua orînduire, carea nemijlocită și marca deosebit de prestigioasă a secretarului general al partidului in edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale, in uriașa acțiune a popoarelor dedicată salvării omenirii de amenințarea distrugerii nucleare, promovării marilor teluri ale păcii și colaborării, înfățișării temeiurilor științifice, a caracterului profund novator, umanist al programului românesc de pace și de.zarmare, precum șj dezvăluirii rațiunii încrederii țării noastre in capacitatea forțelor progresiste și antiim- perialiste, a popoarelor de a ma evoluțiilor vieții internaționale un curs nou, de înțelegere, securitate, destindere, cooperare îi este dedicată lucrarea „CONTRIBUȚIA ROMÂNIEI, A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU LA LUPTA PENTRU DEZARMARE ȘI PACE**,  rod al unei cercetări colective, desfășurată sub îndrumarea Frontului Democrației și Unității Socialiste, de specialiști în domeniul relațiilor internaționale, lucrare apărută în Editura politică.Așa cum, pe bună dreptate, se subliniază în studiile cuprinse în volum, politica externă a României se caracterizează printr-un profund caracter științific. Menită a realiza corelarea neîntreruptă dintre eforturile poporului nostru de edificare a noii orînduiri și evoluția de ansamblu a lumii, politica externă românească se întemeiază pe investigarea creatoare, materialist-dialectică a inter-

toate statele lumii dominanta majoră, afirmării României, tovarășul
economico-socială, socialistă, in același deosebită

noas- impli- afir-

dependențelor mondiale, marcate atit de evoluțiile ce au loc în lume, de creșterea complexității vieții internaționale, cît și de dorința și eforturile de afirmare independentă și suverană a tuturor statelor. Atît pe termen mai scurt, cît și în perspectivă, realizarea obiectivelor edificării socialismului și comunismului presupune înfăptuirea neîntreruptă a unei depline unități dinamice între politica externă și cea inter-

impri- nă, între evoluțiile ce au loc pe plan mondial și realizările constructive ale poporului. Concretizare a unei remarcabile capacități de analiză prospectivă, tabloul evoluțiilor economice și conturat de gîndirea politică românească realizează o viziune de incontestabilă forță de argumentare, închegată și unitară, asupra existenței în lume a două tendințe diametral opuse, ce concentrează ansamblul contradicțiilor mondiale, precum și asupra echilibrului relativ ce s-a creat și se menține între aceste tendințe diametral opuse din viața internațională. Pe bună dreptate, secretarul general al partidului atrage atenția că situația internațională continuă să fie deosebit de gravă : a continuat cursa înarmărilor, inclusiv a celor nucleare ; Statele Unite ale Americii au continuat experiențele cu arma nucleară ; au avut loc noi acțiuni de forță împotriva unor state

politice contemporane

independente ; s-au menținut și chiar agravat unele din conflictele militare existente. Ca urmare, popoarele, toate forțele progresiste din lume sînt chemate să-și intensifice acțiunile pentru a schimba cursul evenimentelor internaționale, pentru a asigura climatul de pace, securitate, înțelegere și cooperare necesar dezvoltării și progresului tuturor națiunilor lumii. In acest scop președintele Nicolae Ceaușescu propune tuturor statelor un program complex de apărare și edificare a păcii, articulat coerent în jurul respectării dreptului la existență, la ființă națională, liberă și independentă a tuturor popoarelor, ca o condiție sine qua non a armonizării, pe baze echitabile, a intereselor statelor. Strategia păcii, prefigurată de programul românesc, este axată, în mod esențial, așa cum evidențiază studiile incluse în lucrare, pe constatarea, subliniată în repetate rinduri de secretarul general al partidului, că „problema fundamentală a epocii noastre este oprirea cursei înarmărilor, și în primul rînd a celor nucleare, trecerea la dezarmare și asigurarea unei păci trainice în lume**.în studiile pe care le cuprinde, lucrarea prezintă elocvent ansamblul conceptelor fundamentale ale. gindirii politice românești, ale programului de dezarmare propus de țara noastră in vederea soluționării celei mai grele probleme cu care se confruntă omenirea, evidențiază realismul acțiunilor șl inițiativelor României, temeiul rațional al argumentărilor privind nu numai necesitatea imperativă a opririi cursei înarmărilor, dar și constatarea că există forțele capabile să determine schimbarea actualului curs al vieții internaționale.Fenomen condamnat în principiu de toate statele, dar de care nimerii nu “se consideră vinovat, cursa înarmărilor, departe de a spori capacitatea de apărare a statelor, în numele căreia este promovată, se manifestă ca cea mai gravă amenințare'la adresa păcii și colaborării, la adresa muncii constructive a popoarelor. Cauză principală a diseminării războaielor și recurgerii la violență, instrument al politicii de forță și dictat, în special in ipostaza sa nucleară, cursa înarmărilor a pus * omenirea în fața întrebării ultimative privind însăși continuarea ori lichidarea condițiilor menținerii vieții pe Pămint și folosirii în continuare sau a excluderii definitive a războiului ca mijloc de rezolvare a problemelor dintre state.întruchipare strălucită a înaltei responsabilități cu care partidul nostru își îndeplinește, într-o organică
Prof. Univ. dr.
Mircea NICOLAESCU

(Continuare în pagina a Vl-a)

PENTRU 1AMENII CU SIMȚUL DATORIEI
NU EXISTĂ GREUTĂȚI DE NEÎNVINSUltima etalonare a fost edificatoare :— Sonda 140 a ajuns să piardă 2 tone de țiței in douăzeci și patru de ore. trebuie înlocuit pistonul.— Acum ?— Acum !Dialogul de mai sus a avut loc săptămîna trecută, in noaptea de joi spre vineri (29 spre 30 ianuarie) între inginerul Ionel Furtună și maistrul Ion Grigore, ambii aflați de serviciu la sediul brigăzii a doua Grin- du, aparținînd de Schela petrolieră Berea. Constatarea era de trei ori neplăcută : pentru că era periclitat planul de producție al brigăzii (210 oameni), pentru că pe afară era mai întuneric decît intr-un cazan cu pentru cea de sucind, suind peste Bărăganul ialo- mițean tone și tone de
smoală și în plus că, crivățul iși fă- cap călătorind, ră- tăvălind și inghe-

fuioare de zăpadă, care păreau că vin din toate părțile.— Și cum ați procedat ? Sîmbătă dimineața (31 ia-
alături de noi, înnebunite de ger și de vintul cîmpiei, alergau, în zigzaguri neașteptate, vulpi roșcate, dovadă că nu-și mai găseau

aburul produs într-o baterie de cazane abur care le vălătuci albi, exterior, după puternică, învăluie in chiar și în ce în inte-
DIN ACȚUAUȚAȚU SOCIALISTĂ A TĂRII

• reportaje • însemnări •

Secvențe din munca petroliștilor ialomițeni

nuarie), ca să putem pune această întrebare, noi înșine am fost nevoiți să ne hurducăm într-un ARO cu două diferențiale cale de peste 60 km, uneori pe drumuri ce păreau definitiv troienite, alteori sărind, pur și simplu, peste arături, pe piste înghețate și netezite de viscol pe care.

nici cum vizuinile, îngropate, cine știe pe unde, sub care nămeți. Nu ne-am mai mirat de vreme ce și noi era cît pe ce să nu zărim pilcul de rulote în care trăiesc petroliștii... De fapt, este un adevărat sătuc cu căsuțe din tablă, căptușite cu panouri melaminate și foarte bine încălzite de

rioare a făcut să duduie țevile caloriferelor. Este și motivul pentru care era gata-gata să nu le vedem, așa cum erau înfășurate în alb, pe albul nesfirșit al cîmpiei. Fiecare căsuță iși are destinația ei : dormitoare, club, cantină, birouri, două stații de radio- emisie-recepție... Nu lip-

sește nimic din cele strict necesare vieții. Revenim la întrebarea pe care i-o a- dresasem inginerului Ionel Furtună.— Cum ați procedat ?— Eu zic că bine, de vreme ce totul s-a terminat cu bine. Cred însă că ar trebui să discutați cu cei care au făcut treaba. Și să știți că au fost mai multe evenimente, nu numai unul.Așa am și făcut : am vorbit cu oamenii. Firește, mai întii cu cei care ieșiseră din schimb. Apoi, cu ceilalți, care erau duși pe la sonde, fiecare cu treaba lui. Relatarea care urmează este în parte trăită, în parte reconstituită pe baza spuselor celor mai multi dintre eroii intîmplărilor
Mircea BUNEA 
Milhai VIȘOIU

(Continuare in pag. a II-a)
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Condiția esențială a sporirii capacității organizațiilor
de partid de a uni și mobiliza toate energiile colectivelor

FIECĂRUI COMUNIST
o sarcină de partid concretăȘi anul trecut, colectivul de la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală a înscris remarcabile succese în muncă, la înălțimea prestigiului său, confirmat prin cele două titluri de „Erou al Muncii Socialiste" conferite pînă acum. In exercitarea rolului de conducător politic al întregii activități din întreprindere, în îndeplinirea misiunii sale de a uni intr-un singur șuvoi toate energiile colectivului de oameni ai muncii, pentru a da consistență faptelor, prevederilor planului de producție, organizația de partid de aici desfășoară acțiuni multiple. „Una dintre preocupările definitorii ale organizației noastre de partid — apreciază tovarășul Nicolae Duțu, secretar adjunct al comitetului de partid din întreprindere — constă în grija de a încredința fiecărui comunist o sarcină de partid concretă, o responsabilitate precisă pe linia perfecționării organizării muncii și a producției, a introducerii și generalizării metodelor înaintate, bunei funcționări a mașinilor, a reducerii cheltuielilor de producție, consumurilor de materii prime și materiale, energie și altele pentru a asigura îndeplinirea și depășirea prevederilor planului de producție, obiectivul primordial al activității politico-organizatorice desfășurate de comuniști. De altfel, pregătind adunările pentru dări de seamă și alegeri, membrii comitetului de partid repartizați pe lîngă organizațiile de bază au grijă ca acestor aspecte să li se acorde o atenție prioritară".Cu cîteva luni în urmă, pe baza unui studiu efectuat de comisia pentru problemele organizatorice de partid și de cadre, ale organizațiilor de masă și obștești, biroul comitetului de partid a inițiat o analiză a modului în care sînt respectate de către birourile organizațiilor de bază măsurile legate de repartizarea și îndeplinirea sarcinilor de partid. Astfel, biroul comitetului de partid a constatat că marea majoritate a comuniștilor sînt cuprinși în sistemul de sarcini și responsabilități, că s-a încetățenit procedeul ca, de regulă, la fiecare adunare generală, unul sau doi, trei comuniști — de la caz la caz — să informeze asupra modului

în care și-au îndeplinit răspunderile încredințate. Totodată, a reieșit că în organizațiile de bază din secția a Il-a mecanică și din sectorul transporturi și depozite, birourile nu s-au ocupat suficient de antrenarea tuturor comuniștilor în îndeplinirea planurilor de măsuri, a obiectivelor stabilite de adunările generale. Pentru a remedia această situație, biroul comitetului de partid a cerut ca această situație să fie supusă dezbaterii comuniștilor din organizațiile de bază respective pentru a se adopta măsuri în consecință. Demn de remarcat este și faptul că prima sarcină este

de export, sarcină onorată în patru zile ; Gheorghe Petre răspunde de urmărirea strictă a consumurilor de materiale. Și alți comuniști au dat răspunsuri prompte și exacte.O situație asemănătoare am întîl- nit și la organizația de bază de la turnătoria de oțel. în plus, aici se manifestă o mai pronunțată orientare a sarcinilor spre problemele producției. Astfel, turnătorul Aurel Sofian a pus la punct un procedeu de turnare la unele repere destinate exportului cu o productivitate sporită. Sudorul Gheorghe Berbec, împreună cu alți muncitori, a efectuat
VIAȚA DE PARTID

la întreprinderea „Grivița roșie"

încredințată noilor membri de partid o dată cu confirmarea lor, ceea ce are un puternic efect educativ, contribuind de la bun început la creșterea răspunderii comuniste față de sarcinile de partid.în secția sculărie, la intrebarea dacă tuturor membrilor de partid li s-au încredințat sarcini, secretarul biroului organizației de bază, tovarășul Gheorghe Cioroabă, a răspuns : „Potrivit evidenței pe care o ținem, toți comuniștii au primit sarcini și răspunderi diferite. Ele au fost stabilite fie în baza planurilor de măsuri adoptate de adunările generale, fie in urma discuțiilor individuale, fie în cadrul altor acțiuni organizate. N-aș putea însă susține că această evidență este la zi, deoarece mulți membri de partid primesc sarcini potrivit necesităților impuse de producție care trebuie îndeplinite în cîteva zile. De aceea, mai nimerit ar fi să ne adresăm direct oricărui comunist din secție". A urmat un mic sondaj : Petru Pîrvu este propagandist, membru în colectivul de redacție, Petre Dumitru a primit sarcina ca împreună cu alți matrițeri să execute de urgență (termen șase zile) sedevistica pentru o comandă

o comandă urgentă în numai 16 ore în loc de 32 de ore cit se prevăzuse inițial. Comunista Elena Roșu a fost la înălțimea încrederii acordate de a executa piese extrem de dificile destinate punerii în funcțiune a unei prese.Secretarul organizației de bază din această secție, tovarășul Ion Moraru, ne împărtășește și o opinie : „In mecanismul repartizării sarcinilor de partid un important aspect îl reprezintă măsura în care se ține seama de nivelul de pregătire al comuniștilor, de priceperea și înclinațiile lor, de spiritul lor de inițiativă și organizare. Biroul organizației noastre de bază acordă o deosebită importanță acestei cerințe, ceea ce explică și faptul că se întîmplă foarte rar ca un comunist să nu-și onoreze la timp și în bune condiții sarcina încredințată. Aș putea spune, autocritic, că uneori răspunderile conferite multor membri de partid sînt sub posibilitățile lor. Mulți comuniști tineri s-au maturizat, au dobîndit experiență profesională și politică. Iată de ce cu prilejul adunării de dare de seamă și alegeri va fi necesar să efectuăm o analiză temeinică a posibilităților de care dispune or

ganizația noastră de partid și să trecem la o evaluare mai exactă, mai judicioasă a răspunderilor și sarcinilor".O importantă modalitate de stabilire a unor sarcini corespunzătoare fiecăruia o constituie și sugestiile formulate de comuniști in adunările generale sau cu alte prilejuri, în organizația de bază din cadrul serviciului de organizare a producției și a muncii, inginerul Vasile Io- nescu a propus crearea unei „camere curate" în care să se realizeze schimbătoarele de căldură pentru instalațiile de apă grea. Unii au formulat la început rezerve, dar organizația de partid a avut încredere în comuniștii săi și a transformat această propunere într-o sarcină de partid pe care au dus-o la bun sfîrșit autorul propunerii împreună cu inginerul Alexandrina Hurbenca și tehnicianul Pavel Andrei, secretar al biroului organizației de bază. „Camera curată" reprezintă acum o remarcabilă izbîndă tehnică, cu performanțe la nivel mondial după aprecierea unor specialiști din afara întreprinderii. „Acest succes, alături de alte reușite ale comuniștilor din organizația noastră de bază — ne spunea secretarul biroului — sint dovezi concludente ale capacității tehnice a colectivului. De aceea, la adunarea pentru dare de seamă și alegeri în prim-plan vom situa analizarea posibilităților de a pune mai puternic în valoare acest potențial".în unele organizații de bază, chiar și în cele amintite, frecvența unor răspunderi cu mult sub posibilitățile comuniștilor, este însă prea mare în detrimentul unor sarcini mai complexe, legate de problematica de producție care să stimuleze gîndirea, spiritul de inițiativă al comuniștilor. In această privință, adunările pentru dări de seamă și alegeri reprezintă un bun prilej de a adopta măsuri care să dea mai multă consistență sarcinilor de partid, să determine atit implicarea mai puternică a comuniștilor în înfăptuirea obiectivelor economice, cit și creșterea forței lor de mobilizare, în această direcție, a celorlalți oameni ai muncii.
Constantin VARVARA

Podul de piatra de la Vnșoara

GRAUREGh

pentru „ocazii"?Mester
că omul stă

sate 
pod, 
gata 
mai

Se vor duce 
apa... Dimbo-

atit 
circulația 
pod. ceea 

oameni- 
necazuri.

„Comuna noastră e 
mare, bogată și fru
moasă — ne spunea 
deunăzi un gospodar 
din comuna Viișoara 
de Dîmbovița. Așeza
rea capătă un plus de 
frumusețe tocmai de 
la riul Dîmbovița, care 
curge domol chiar pe 
fruntea ei. Si fiindcă 
riul e larg chiar aici, 
spre izvoare, cu ani în 
urmă s-a turnat o 
mîndrețe de pod, cum 
nu era altul prin îm
prejurimi. Dar. cu, 
timpul, au mai apărut 
crăpături in planșeu, 
podul s-a șubrezit, 
incit trebuia reparat. 
Sătenii din satele în
vecinate au dat să vină 
în ajutor, dar cum po
dul e din beton armat, 
treaba respectivă a 
căzut în sarcina între
prinderii de drumuri 
și poduri Brașov. Se 
cerea mină calificată, 
scule, pricepere de in
giner...".

în fine, prin octom
brie 1986, reparația a

început. Potrivit grafi
cului, trebuia să ' fie 
încheiată la 31 decem
brie 1986. Șapte 
erau cu ochii pe 
așteptind să fie 
lucrarea, cu 
mult cu cit 
se oprise pe 
ce aducea 
lor destule
Fiindcă trebuia să faci 
un ocol prin citeva 
așezări cale de 25 km: 
să ocolești prin comu
nele Priseaca. Dra- 
gomirești, Rîncaciov, 
ocol care însemna zil
nic. pentru localnici, 
mii de ore pierdute.

Se pare că între
prinderea de drumuri 
și poduri a fost foarte 
„grijulie" să prețuias- 
că timpul oamenilor : 
incit a repartizat pen
tru lucrarea cu prici
na forțe mari de mun
că, astfel ca lucrarea 
să fie terminată repe
de. Adică a detașat la 
Viișoara 2 (doi} oa
meni ! (Probabil că 
s-au gindit că dacă

vor detașa unul sin
gur, nu va avea, bie
tul, cu cine mai 
schimba o vorbă).

Cei doi și-au împăr
țit munca: unul dădea 
cu ciocanul intr-o 
săptămină, celălalt in 
alta. Dădeau rar, dar 
tare, că se auzea cale 
de kilometri. Pină in 
localitățile Dragodana 
și Picior de Munte. 
Și așa au trecut... 
patru luni.

în cele din urmă, 
întreprinderea se pare 
că a renunțat la re
parația cuvenită, pen
tru că a construit... alt 
pod. Din bîrne de 
lemn. Bun și ăsta — 
și-au zis oamenii. Dar 
s-au întrebat : ce se 
va întimpla cu banii 
investiți în podul cel 
mare, de beton ? Cu 
materialul consumat, 
cu cheltuielile făcute 
pină acum_ pentru re
parații ? 
toate ne 
viței ?

După cum este bine 
cunoscut, cetățenii sau 
asociațiile de locatari 
din Capitală, care au 
nevoie de efectuarea 
unor lucrări de între
ținere a locuinței, pot 
apela fie la ICRAL, 
fie la unitățile coope
rației meșteșugărești, 
sau chiar, in anumite 
situații, la ambele ca
tegorii de unități. De 
pildă, după zugrăvirea 
de către ICRAL a blo
cului din strada Rușe- 
țiu nr. 2 din sectorul 6 
al Capitalei, președin
tele asociației de loca
tari a apelat la coope
rativa „Tehnica sti
clei" pentru a scrie

adresa pe geamuri
le de la intrare.

Așa a inceput po
vestea. După asculta
rea doleanței, dispece
rul Uniunii cooperati
velor meșteșugărești 
București — U.C.M.B. 
— l-a îndrumat pe 

adre- 
stra- 

131. 
aici 
„nu 

care

se 
din 
nr. 
de 
că

client să 
seze unității 
da Viilor 
Dar... cei 
au precizat
dispun de oameni 
să meargă pe teren‘ 
și, drept urmare, pre
ședintelui i s-au pro
pus două alternative : 
ori să scoată geamurile 
și să le aducă la ate
lier, ori să transporte 
ușile cu totul. Și cum

se vedea 
pe ginduri, cineva i-a 
șoptit că ar putea 
apela la un meșter 
particular... după în
cheierea programului. 
Ciudățenia invitației 
către meseriașii parti
culari din chiar par
tea cooperativei meș
teșugărești s-a lămu
rit abia cind a reieșit 
că „particularul" nu 
era altul decît... șeful 
unității in cauză !

Alte comentarii le 
considerăm de prisos. 
Cu excepția celor pe 
care le așteptăm din 
partea forurilor 
drept de. la U.C.M.B.

in

D. MANOLE

Peisaj de iarnă in frumoasa stațiune Poiana Brașov

Un mic dar util îndreptar
de comportareComitețul județean U.T.C. — Sălaj a avut o inițiativă pe cit de folositoare pe atit de interesantă. Pornind de la constatarea că există anumite reguli nescrise de comportament — pe care orice membru al societății trebuie să le respecte, pentru a fi, la rîndu-i, respectat, dar care nu constituie „materie de predare" a niciunui curs — a luat măsuri de tipărire a unor broșuri pe care tinerii să le consulte spre a ști

cum să se poarte în a- numite împrejurări.Spicuim din capitolele uneia din aceste broșuri intitulate „A fi plăcut celor din jur" : „Știți să salutați ?“, „Știți să vă prezentați ?“, „Gazdă și musafir", „Pe stradă", „In localurile publice", „La telefon", precum și alte capitole referitoare la ținută, la alegerea celui mai potrivit cadou în raport cu împrejurarea și persoana etc. O altă broșură poartă titlul

„Sfaturi pentru tinerele gospodine" și conține o serie de îndrumări pentru tinerele fete — de la aranjarea și întreținerea locuinței pină la rețete culinare și modă.De prisos să precizăm că aceste utile îndrumări se bucură de mult succes în rîndul tinerilor. Dar oare a- semenea sfaturi n-ar fi utile și unor cetățeni chiar și mai virstnici ?
Rodica ȘERBAN

BRAȘOV : Dezvoltarea activităților de mică producție 
de serviciiționat și recondiționat diverse o- biecte din mică, sticlă12 unități prestări de înființate în ultimul timp. Se prevede ca pînă în 1990 volumul activităților de mică producție și prestări de servicii ale întreprinderii să se dubleze față de anul 1986. (Nicolae Mocanu).

și prestăriPe bulevardul Grivitei din noul cartier Mihai Viteazul din municipiul Brașov, întreprinderea de producție industrială și prestări de servicii a deschis un complex de unități și activități de mică producție și prestări de servicii pentru populație. Se execută aici lucrări de tapițerie, recondiționări de mobilier, reparații de obiecte e- lectrice de uz casnic, de confec-

material plastic, cera- etc. El se alătură altor de producție mică și servicii, care au fost

Din noile construcții ale municipiului Petroșani Foto : S. Cristian
- O-z

Cititorii noștri, corespondenții noștri

Comuna fără
navetiștiDe cînd, în urmă cu trei ani, am ocupat locul III pe țară în întrecerea dintre consiliile populare, dorința de afirmare a comunei noastre, Valea Nucarilor, de pe meleagurile tulcene, a ținut mereu treaz spiritul de inițiativă al locuitorilor.în anul trecut, de pildă, s-au inițiat numeroase acțiuni de modernizare, de bună gospodărire și înfrumusețare, paralel cu eforturile pentru obținerea unor producții agricole dintre celș mai bune, la cultura mare și în zootehnie. Acum avem în comună trei cooperative agricole de producție, două asociații economice intercooperatiste și patru secții de mecanizare. Dar ceea ce este mai important se poate spune doar într-o propoziție : comuna Valea Nucarilor este o comună fără navetiști, trăind mună, tehnic de la cooperativa agricolă Valea un exemplu, și-a triplat în cîțiva ani producția, prin regenerări ale efectivelor din prăsilă proprie.în cele 12 apartamente din blocul construit locuiesc specialiști agricoli. Magazinele au vîndut anul trecut mărfuri în valoare de peste 15 milioane lei. Locuitorii comunei au contribuit cu forțe proprii ca să aibă — și acum au — apă adusă pe conducte direct în gospodărie.Cea mai mare dorință a locuitorilor comunei Valea Nucarilor este aceea a repetării sau depășirii locului fruntaș în întrecerea socialistă, din care avem de cîștigat și noi, și întreaga țară.

loacelor de transport — care adeseori merg în convoi cite 5—6, ceea ce duce la decalaje în circulație de 30—40 minute, timp în care călătorii așteaptă în stații. Sînt neglijențe care, cu mai multă preocupare din partea personalului de transport, ar putea fi lesne înlăturate.
Tot pe drum, 

de patru luni...

Ioan LAZASibiu
„Omul sfințește 

locul“

oamenii din munca prestată în coin agricultură. Sectorul zoo-Nucarilor, ca să dau doar

NicuIIna OSTAFIEsecretar cu problemede propagandă, comitetul comunal de partidValea Nucarilor, județul Tulcea
Unde sînt 

gospodarii 
transportului 

sibian ?Vă scriu din orașul Sibiu despre un necaz al nostru. Este vorba de transportul în comun urban, de care se ocupă întreprinderea denumită pe scurt E.T.S. în cele ce urmează am să mă refer la troleibuze. Majoritatea troleibuzelor circulă cu geamurile așa de murdare, incit călătorul nu știe în ce punct al orașului se află ; nu puține au geamurile sparte — toate acestea vădind tea în altfel, ^blema
neglijența și superficialita- desfășurarea activității. De aceasta se vede și în pro- ritmicității și orarului mij-

PENTRU OAMENII CU SIMȚUL DATORIEI
(Urinare din pag. I)din ultimele ore ale săp- tămînii trecute. Cuvîntul „eroi" nu-1 folosim deloc întîmplător, deși ni s-a sugerat în mai multe rînduri să-1 evităm. N-am vrut. De ce ? Judecați dumneavoastră...Deci, noaptea de joi spre vineri, ora 4 și treizeci. Maistrul Ion Grigore primește sarcina să înlocuiască pistonul de la sonda 140, una dintre cele mai bune din perimetrul petrolier ia- lomițean. Cei care se pricep știu cit de greu este să schimbi pină și pistonul motorului unei macini aflate intr-un garaj... Să schimbi pistonul unei pompe de la o sondă e infinit mai greu. Mai intîi pentru că trebuie să ajungi la ea. Dar cum, atit timp cit mașina de intervenții nu a reușit să străpungă troienele drumului ? Ceea ce n-a putut mașina, au reușit însă oamenii. Au înotat prin viscol și au ajuns. Pirtia a deschis-o maistrul Ion Grigore. Ion Guran și Stoica Ispas și-au ocupat locurile la gura puțului, Ion Andronache a urcat pe turlă, sus, pe podul aflător la 25 de metri înălțime, și primul făcut a mijlocul guran ță. de glumit.tractor S-1300 a sosit și Ion Panait, sondorul-șef. EI a rămas la comenzile grani- cului, pe tractor. Au început lucrul la lumina celor patru faruri conectate

lucru pe care l-a fost să-și prindă în centura de si- Cu crivățul nu-i Apoi, cu un

ia rețea. Zăpada îi orbea. Vîntul îi șfichiuia, tijele... frigeau, dacă scoteai mina din mănușile protejate, la rîndu-le de pălmare. Pistonul sondei 140 se află la 1 240 de metri sub pămint. Ca să-1 scoți, trebuie să extragi mai intîi toate tijele, pînă la adîncimea zisă. Operația se face rubîndu-le două cite Cu clești speciali. Se de treaba asta cei gura puțului. Sondorul-șef trage cablul pe troliu. Prăjinile ies din puț două cite două. Omul de la înălțime, podarul, desface elevatorul... La urmă de tot — după cite ore ? — apare și pistonul cuNu 1 și-au două pauze minute, ca cană de (fiert de maistrul Grigore) și să mănînce. Nici unul n-a vrut să intre la adăpost, in cabina sondei. Am întrebat de ce ? „Știți cum te taie căldura ? în cinci minute nu mai ești bun de nimic !“ N-au observat că s-a făcut ziuă, nu și-au dat seama că timpul curge, totuși. Le-au venit înlocuitorii din cealaltă tură. Și-au schimbat locurile cu Ștefan Bonifati, Gheorghe Potîrni- che, Damian Ion, Dinuț Nicolae. Maistrul Ion Grigore a rămas pe loc. Ăsta-i serviciul lui, datoria lui...Nu-i suficient să schimbi pistonul. Trebuie scos și corpul pompei. Asta se extrage odată cu tubingul. Tot așa, deșurubîndu-1 pas cu pas. Cînd totul se termină, se înlocuiește ceea ce

deșu- două. ocupă de la
buclucul.permis decît de treizeci de să bea cite o ceai fierbinte

trebuie înlocuit, apoi operația incepe din nou, dar invers. Nici ei n-au observat cum treceau orele. Din nou a venit noaptea. Din nou farurile. Vîntul atinsese 85 de km pe oră. Temperatura a scăzut la minus 21 de grade Celsius (a fost cea mai geroasă noapte din ianuarie). ,.Ce-i important ? Faptul că in astfel de condiții am reușit să readucem sonda la debitul normal în numai 30 de ore“ (Ștefan Bonifati, sondor-șef).L-am căutat la sediu pe secretar. Se numește Constantin Mincă, are 40 de ani și-i maistru electrician. De loc e din Grindu. Ni s-a răspuns că „e plecat la Co- lelia, are de montat un motor de 55 kW“. Ne-am deplasat acolo (12 km). Am făcut cunoștință cu oamenii maistrului Mincă : Popa Stan, Grigore Constantin, Voicu Spiridon, Cristea Nicolae. Ca să poată monta motorul, a fost nevoie să întindă un cablu suplimentar pe o distanță de o sută de metri. Dar cablul trebuia prins pe stîlpi, iar pentru ei îți trebuie gropi adinei de 1,5 metri. Pămîn- tul era înghețat bocnă. Au scobit cu răngile. Au topit zăpadă în căldări și au fiert apa, pe care apoi au turnat-o în gropile începute. Numai așa au putut săpa la adîncimea cerută de instrucțiuni. Apoi, au fixat izolatorii și au îngropat stîlpii. S-au urcat pe ei cu... scări de pisică. „Ghearele" prindeau greu, lemnul era înfășurat de gheață groasă de-un deget. Care,

sub greutatea corpului, se sfărîma, iar omul se... trezea din nou pe pămînt. A- lunecau mereu, dar mereu au luat-o de la capăt. Cînd au reușit să urce au început să tragă cablurile și ele de trei ori mai grele decît în condiții normale. Motivul 1 Tot gheața. Și, totuși, motorul a fost montat intr-un timp record.Petroliștii brigăzii a doua Grindu au dovedit în foarte grelele zile ale săptămî- nii trecute că știu și meserie, și să se miște repede. încă două exemple : in noaptea de 30 spre 31 ianuarie, în numai șapte ore, maistrul Alexandru Rîurea- nu, împreună cu sondorii Vasile Zaharia, Constantin Drugă, Dinu Capră și Marin Pîslaru au eliminat ruptura survenită din cauza gerului la sonda 130. Ca să nu mai vorbim de intervenția condusă de maistrul Ion Pița, care sub ochii noștri, in numai trei ore, a reușit să pornească din nou erupția liberă la sonda 103... Astfel de oameni are brigada Grindu a Schelei Berea. Văzîndu-i cum lucrează, înțelegi mai bine cum au reușit — deși au avut de recuperat serioase rămîneri în urmă — să încheie anul 1986 cu planul îndeplinit țiței, iar _chiar să-l depășească substanțial. ~ tîmplat și la abia iata lună ianuarie, în ciuda gerurilor și a viscolelor din ultimele zile. Faptele dovedesc că petroliștii își respectă cuvîntul.

la producția de Ia cea de gazeCeea ce s-a în- înche-

...spune un vechi proverb izvorît din înțelepciunea poporului nostru, care se confirmă încă o dată la ferma zootehnică a cooperativei agricole de producție din Hațeg. Pînă mai ieri, la toate analizele activității desfășurate de unitățile de profil din județul Hunedoara, ferma aceasta era dată exemplu negativ. Dar lucrurile s-au schimbat cu totul de cînd la conducerea ei a fost repartizat un inginer tînăr, bine pregătit profesional, par sionat de munca lui, care, în scurt timp, a reușit să îndrepte lucrurile. Este vorba de tînărul Liviu Mo- raru, care, pe lîngă buna pregătire profesională, știe să și lucreze cu oamenii, să-i mobilizeze, să-i atragă la redresarea unității ; nici un cuvînt urît, nici un ton de comandă, îndemnul fiind făcut numai prin vorbă frumoasă și bazîndu-se pe exemplul său personal. în acest fel, ferma zootehnică a fost canalizată pe drumul cel bun. Acum, ea figurează printre unitățile fruntașe ale județului.
Nicu SBUCHEAcorespondent voluntar

Ca orice bun gospodar, care s-a pregătit din timp pentru iarnă, m-am îngrijit și eu, încă din toamna anului trecut, să-mi procur o mașină de gătit, care să funcționeze pe bază de combustibil solid (cărbune). Un nepot mi-a cumpărat-o din Hunedoara, expe- diindu-mi-o pe data de 10 octombrie 1986 (cu buletinul de expediție nr. 60 663) din stația C.F.R. Hunedoara. Pînă aici, toate bune și la locul lor !Numai că, toamna a trecut, am ajuns, cum se vede, în mijlocul iernii și mașina de gătit tot n-a sosit la Aleșd. M-am hotărît să o caut eu, scop în care m-am adresat tuturor stațiilor C.F.R. pe unde am presupus că s-ar fi împotmolit, încercare nu lipsită de nervi și „consumatoare" de zeci de convorbiri telefonice interurbane. Nu puteam să renunț la mașina de gătit, pe de o parte, pentru că mă costase 2 200 lei, iar pe de altă parte, că aveam efectiv nevoie de ea. Am dat în sfîrșit de urma coletului la Cluj-Triaj. Iar pentru a-1 obține m-am adresat Regionalei C.F.R. Cluj. Din păcate, nu am găsit înțelegerea cuvenită nici aici, deoarece nici pînă astăzi Regionala C.F.R. Cluj nu a răspuns cererii mele. Continuînd investigațiile, am aflat că mașina de gătit ar fi luat drumul spre... Dej !Sînt în drept să întreb — oare pînă cînd va mai trebui să aștept? Cit se va mai plimba acest colet prin „bunăvoința" — adică neglijența — unor lucrători ai C.F.R. 7
Nicolae N. ARIONAleșd, str. Crișan nr. 12, județul Bihor

Pe scurt, din scrisori• Biblioteca orășenească Sinnicolau Mare și-a atras un număr mare de cititori prin desfășurarea unei activități intense de difuzare și popularizare a cărții. Cei 4 000 de cititori ai bibliotecii, în mare parte din mediul rural, au lecturat în anul recent încheiat peste 40 000 volume, atit cu caracter beletristic, cit și social-politic, tehnico-științific, agrozootehnic etc. (Gheorghe Negricioiu, tehnician). • In acțiunea de recuperare, recondiționare și refolosire a pieselor necesare agregatelor din dotarea atelierelor mecanic, de lăcătușerie și de sudură de la Combinatul siderurgic din Hunedoara s-au obținut însemnate realizări, planul fiind depășit cu 8 tone piese de schimb în anul trecut, ceea ce reprezintă o economie în valoare de peste 840 000 lei. (Vasile Grigoraș, muncitor). • Pentru economisirea energiei electrice în consumul casnic, am schimbat sistemul de iluminat, înlocuind becurile obișnuite cu tuburi fluorescente de 14—20 wați. Cum era și firesc, după un timp de funcționare, tuburile s-au epuizat și trebuiau înlocuite. Am început să le caut în toate unitățile comerciale de profil, atit în orașul nostru, cit și în județul Mureș, dar fără rezultat. Pe unde am trecut, mi s-a răspuns „nu avem". Nu-mi rămine altceva decît să investesc alți bani pentru trecerea la vechiul sistem de iluminat, cu un consum mai mare de energie electrică. Oare aprovizionarea magazinelor de profil cu asemenea produse reprezintă o problemă 1 (Alexandru Răcin, Tg. Mureș). ® Optimizarea transporturilor, încă din primele săptămîni din acest an. oamenii muncii de la coloana Călimănești a întreprinderii de transporturi auto Vîlcea și-au îndreptat atenția spre aplicarea unor noi măsuri de reducere a consumului de combustibil. Astfel, noi autovehicule vor fi trecute de la consumul pe benzină la cel pe motorină. Toate adaptările și reparațiile curente se efectuează în atelierele proprii ; de remarcat că anul trecut aici s-au economisit peste 30 tone combustibil. (Ion V. Marin, tehnician).
REZULTATELE OBȚINUTE-0 PREMISA

PENTRU REZULTATE SUPERIOARE
(Urmare din pag. I)— în materializarea programului local de autoaprovizionare, ce dificultăți au trebuit să fie învinse ?— N-aș zice dificultăți, ci mal mult piedici de natură strict subiectivă. Bunăoară, deși se știe că producția agroalimentară, inclusiv cea din gospodăriile populației, are o anume „liniaritate", ni s-au stabilit, de către unele departamente centrale, modificări de la un an la altul, de ordinul sutelor de procente. Un exemplu : în primii ani de aplicare a principiului autoaprovizionă- rii s-a planificat județului nostru o creștere a livrărilor de ouă la fondul de stat din gospodăriile populației de circa 500 la sută, pentru ca apoi să se planifice o reducere cu 300 la sută, apoi o nouă reducere, după care iar o creștere cu mai multe sute de procente, iar o scădere la jumătate ș.a.m.d. — ca și cum asemenea oscilații de la un an la altul ar fi nu dar și posibile...Aș mai aduce pect : spiritul de tîlnit la unele tractante care, lege, „uită" să cursul derulării cinile ce le revin față de producători. Doar în final își mai fac simțită prezența, cînd își aduc aminte că au de preluat produsele contractate. Ceea ce se dovedește tardiv...— în mod autocritic, ce deficiențe pe linia autoaprovizionării credeți că aparțin consiliilor populare și cum se va acționa pentru înlăturarea lor în acest an ?— Dacă consiliilor populare li se datorează în bună măsură reușitele din domeniul autoaprovizionării, tot

numai admisibile,în discuție un as- superficialitate în- întreprinderi con- deși obligate prin se achite, pe contractelor, de sar-par-

ele poartă răspunderea și pentru nereușitele înregistrate. în primul rînd, nu ne putem declara mulțumiți de modul în care au fost onorate livrările la fondul de stat în 1986, cînd s-au înregistrat importante ne- realizări. Pentru evitarea repetării unor asemenea neajunsuri, ne-am propus ca, atit în unitățile agricole da stat și cooperatiste, cit și în gospodăriile populației, să punem accentul pe creșterea randamentelor la hectar. Analiza exigentă a rezultatelor, ca și a neajunsurilor din activitatea agricolă de anul trecut ne-a demonstrat că avem condiții și posibilități să obținem producții mult mai mari în acest an — așa cum a cerut secretarul general al partidului.în altă ordine de idei, este de datoria noastră să ajutăm consiliile populare din subordine să înțeleagă că nivelul autoaprovizionării depinde in exclusivitate de propriile rezultate în producerea bunurilor agro- alimentare. Dacă vom produce atit cit se prevede vom avea resursele necesare de acoperire a solicitărilor populației, orice depășire constituind suplimentări în aprovizionare. Dacă nu ne vom strădui să realizăm producțiile preconizate, nici un fel de justificări, explicații sau scuze nu vor putea suplini produsele lipsă.Judecind prin prisma modulul în care s-a acționat pînă acum, a experienței acumulate, se poate afirma că acest an trebuie să confirme progresele anilor trecuți, să aducă noi acumulări cantitative și calitative, incit județul să fie în măsură să se autoaprovizioneze la un nivel superior și, totodată, să livreze cantități sporite de produse agroali- mentare la fondul de stat ,,
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în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicoiae Ceausescu

EXIGENTA, calitate, organizare superioară a muncii
1NTREPRINDERILE-ETAL0N ÎȘI CONFIRMĂ EMBLEMA?

SONDAJUL „SCÎNTEII“ ÎN UNITĂȚI INDUSTRIALE DIN SECTORUL 4 AL CAPITALEIIn prezent există, in toate unitățile, programe speciale — eșalonate pe două etape — care stau la baza activității unitare de modernizare ce se desfășoară în întreaga economie. Un eșantion important de întreprinderi, reprezentînd unități din toate ramurile economiei, au fost stabilite — încă din faza de declanșare a acțiunii de modernizare — ca uni- tăți-model, unități-etaion, atribut care trebuie să însumeze o eficiență maximă atit pe parcursul, cit și la inchierea întregii acțiuni de modernizare.O dată cu finalizarea activității de producție a anului 1986 s-a încheiat și o bună parte a primei etape a acestei importante acțiuni strategice cu caracter național. Ce rezultate au obținut pinâ acum in- treprinderile-etalon, ce concluzii impun ele pentru activitatea viitoare, și nu numai a lor, în acțiunea de modernizare ? — iată obiectivul sondajului efectuat de ziarul „Scinteia" in întreprinderi din sectorul 4 ai Capitalei, sector in care iși desfășoară activitatea cel mai mare număr — cinci — de unități-etaion.
Certitudinile unui bilanț 

optimist
— Actuală și necesară tema sondajului — ne spune tovarășul ing. Stelian Văcărelu, secretar cu problemele economice al comitetului de partid al sectorului. Chiar la sfîrși- tul anului 1986 am efectuat și noi o asemenea analiză în secretariatul comitetului de partid.— Și la ce concluzii s-a ajuns 7în loc de răspuns, ne pune la dispoziție informarea prezentată în secretariat, Ce rezultă, în esență, din conținutul ei ? In primul rind, stadiul îndeplinirii de către fiecare din cele cinci unități a măsurilor prevăzute in programele de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție pentru prima etapă. Dar nu in general, ci concret, prin aducerea în prim plan a tuturor elementelor de eficiență, prin sublinierea unor măsuri necesare pentru amplificarea lor.Extragem și noi din această informare cîteva date esențiale vizind activitatea intreprinderilor-etalon.întreprinderea de mașini grele. E- ficiența economică a măsurilor realizate, în număr de 11, se materializează in anul 1986 printr-un spor de producție-marfă de 53,6 milioane lei (față de 49,7 milioane prevăzute in program), printr-un spor anual de productivitate a muncii de 4 442 iei pe fiecare angajat, printr-o reducere a costurilor materiale față de realizările anului anterior eu 16,4 milioane lei și a celor totale cu 25,6 milioane lei. Trei din măsurile stabilite în programul primei etape nu au fost rezolvate la termenele. stabilite.Eficiența măsurilor realizate nu se (regăsește și in indicatorul beneficii, întrucît alte cauze, pe care nu le-au putut contracara măsurile de modernizare, au influențat nerealizarea acestuia.întreprinderea de anvelope „Danubiana". Toate măsurile înscrise în program au fost realizate. Eficiența economică a acestora se regăsește intr-un spor de producție-marfă pe anul 1986 de aproape 100 milioane lei, din care 20 milioane lei pentru producția de export, într-un spor de creștere a productivității muncii de 3 300 lei/an, în reducerea costurilor totale și materiale cu 7 și respectiv 5,3 milioa-

ne lei, în realizarea unui spor de beneficii de 7 milioane lei.întreprinderea de prefabricate „Progresul". Cele 12 măsuri aplicate au avut o eficiență economică materializată într-un spor de 1,8 mi

rind. a comisiei învestite să. coordoneze această activitate pe întreaga întreprindere, O comisie o- rientată permanent în activitatea sa pentru realizarea programului de modernizare de către directorul întreprinderii și care analizează săptă- mînal, in prezența secretarului comitetului de partid, toate problemele legate de asigurarea derulării în bune condiții a acestei importante '• acțiuni. Participarea permanentă a celor doi factori de răspundere la activitatea comisiei a imprimat acesteia un stil de muncă concret, operativ, străin de obișnuitele manifestări formale. Problemele sint abordate aici — prin înțelegerea profundă a rațiunilor modernizării lor — într-un singur fel : să fie rezolvate cit mai repede și cît mai bine ! Iar atunci cind apar dificultăți — și apar nu o dată — se caută în primul rind soluții, și, in al doilea rind, vinovății pentru anumite întîrzieri și nereușite.Care este menirea desfășurării analizelor săptămînale ale comisiei de modernizare sub conducerea secretarului comitetului de partid ? Ne-o explică clar tovarășul Gheor- ghe Geantă, secretarul de aici: „Importanța acestei acțiuni, care vizează
M09EHAH
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lioane Iei la producția-marfă, de 2 800 Iei om/an la productivitatea muncii și de 1,5 milioane lei la beneficii. Măsurile realizate in anul 1986 la această unitate nu asigură eficiența economică prevăzută în programul de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție — situație ce va trebui reanalizată de urgență cu centrala de resort, pentru completarea acestora în 1987 spre a suplini deficitul neacoperit.Celelalte două unități-etaion întreprinderea pentru prelucrarea cărnii și Fabrica de piine Berceni — au îndeplinit toate măsurile înscrise în anul 1986 în programele de perfecționare a organizării și modernizare și au înregistrat o eficiență economică mult superioară celei prevăzute.Așadar, unitățile-etalon ale sectorului se prezintă la sfirșitul anului 1986 — cu mici excepții — cu rezultate pe măsura increderii cu care au fost învestite de a se constitui încă de la început ca unități-model, ca unități reprezentative pentru această acțiune de importanță strategică.

practic eficiența .economiei noastre, necesită in mod obiectiv conducerea ei directă dc către organele de partid. O conducere, în primul rind, politică, menită să confere perma-

nent activității desfășurate in acest domeniu trăsăturile spiritului de muncă revoluționar. Prin ce se relevă pînă acum aceste trăsături 1 Prin crearea de către organizațiile de partid — și în anul 1986 fiecare din organizațiile noastre de partid a analizat cel puțin o dată probleme specifice locului de muncă legate de modernizare — a unei stări de spirit generale favorabile acțiunii de promovare cu mai mult curaj a noului în toate sectoarele de activitate". Argumente ale acestei „stări de spirit" sint multe. îndeplinirea exemplară a măsurilor prevăzute pentru anul 1986. Angajarea tuturor forțelor colectivului pentru depistarea de soluții ce pot fi realizate cu forțe proprii, fapt concretizat in două bătălii paralele care au cuprins întregul colectiv : promovarea activității creative și extinderea activității de policalificare. Concret, aceasta înseamnă realizarea în 1986 a peste 40 de invenții și a peste 70 de inovații cu eficiență postcoftulată de circa 12 000 000 lei. Dar mai înseamnă și însușirea celei de-a doua sau a mai multor meserii de peste 300 de oameni. ■Dar starea de spirit de care vorbeam are aici și alte dovezi ale ca- pacitării tuturor forțelor. Este vorba de colaborarea cu cele două institute de cercetare de profil care s-a ridicat la stadiul unei „cauze comune" pentru a cărei reușită nimeni nu-și cruță forțele ; dc faptul că reprezentanți ai centralei participă cu regularitate la analizarea, de către conducerea întreprinderii, de către consiliul oamenilor muncii, a problemelor de modernizare ; de prezența unui adjunct al ministrului de două ori în anul trecut in această unitate pentru a examina, la fața locului, stadiul desfășurării primei etape.„Ca pregătiri organizatorice — ne spune directorul întreprinderii — avem un avans de cel puțin 3 luni în derularea etapei I și pregătirea celei de a Ii-a. Important, e să-l păstrăm și nu să-l pierdem. De urgentarea aprobării investiției privind organizarea fluxurilor de producție pentru trecerea la fabricarea radia- lizată a anvelopelor depinde accelerarea ritmului acțiunii de modernizare în etapa a II-a“. Concluzie clară, care cere o abordare ca atare.
Organizațiile de partid 

— în prima linie 
a promovării noului

„CAMPANIA AGRICOLA DE IARNA" 
PREGĂTEȘTE RODNICIA CELORLALTE

La I.A.S. ,,Dunârea"-Brâila se pregătesc cu migala și răspundere viitoarele producții de tomote, ardei și vinete
ÎN LEGUMICULTURA JUDEȚULUI BRĂILA

Sezon de muncă intensă pentru 
asigurarea unor recolte mariCu fiecare zi ce trece, lucrările pentru pregătirea campaniei agricole de primăvară, ca și lucrările specifice zilelor de iarnă capătă amploare și intensitate. Eforturile oamenilor de la sate sint concentrate acum cu precădere spre buna îngrijire și furajare a animalelor pentru a asigura in fiecare unitate realizarea și chiar depășirea producțiilor stabilite de lapte și carne, în ordinea priorităților imediate se situează sectorul horticol, unde volumul de muncă și complexitatea activității sînt atit de mari incit am putea spune că oamenii se consideră de ‘acum in plină campanie agricolă. După un program riguros, cu sarcini zilnice precis delimitate, se acționează și in stațiunile de mecanizare, sector în care, pe măsură ce vremea înaintează, tot mai mulți mecanizatori raportează despre încheierea reparațiilor la o serie de mașini și utilaje care vor fi folosite în apropiata campanie de primăvară. in cîmp, deși pămîntul este încă înghețat și pe alocuri acoperit de un strat enate de zăpadă, semnele marii bătălii a pregătirii viitoarei recolte sint tot mai

evidente. Forțe din ce in ce mai mari sînt mobilizate la fertilizarea ogoarelor și semănăturilor ; in sistemele de irigații și de desecări continuă nu numai lucrările propriu-zise de amenajare, dar și cele de întreținere și curățire a canalelor și instalațiilor ; în sate oamenii condiționează sămînța și, pe măsură ce sint în posesia analizelor de laborator, o pregătesc pentru ca la vremea semănatului ea să poată fi aptă de incorporat în sol. Am putea spune deci că, deși este încă iarnă, la sate suflul primăverii începe să bată tot mai puternic.Imaginile pe care le prezentăm in grupajul de mai jos — imagini ce pot fi întilnite pretutindeni pe ogoare — atestă seriozitatea cu care organizațiile de partid de la sate, conducerile unităților agricole coordonează munca de mobilizare a oamenilor la executarea lucrărilor specifice de sezon, la încheierea pregătirilor în vederea declanșării apropiatei campanii rgricole de primăvară.

O cerință esențială: 
înainte de toate, 

modernizarea gindirii
— Ce obligații în plus a creat comitetului de partid din sector — îl intrebăm in continuare pe tovarășul Steliari Văcărelu — faptul de a avea pe teritoriul său cinci unități-etaion ?— Existența în cadrul sectorului a unui număr mare de unități-etaion s-a constituit ătît intr-un examen deosebit de dificil pentru activitatea noastră în acest domeniu, dar și într-un avantaj mare. O dată cu a- probarea programelor de modernizare, cele cinci unități-etaion au devenit o adevărată școală pentru celelalte întreprinderi ale sectorului. Atit în perioada de elaborare a programelor, cit și în cea de trecere la aplicarea măsurilor în practică, fiecare din unitățile-etalon au fost vizitate de mai multe ori de conducătorii celorlalte întreprinderi din sector, de secretarii comitetelor de partid. Dialogurile purtate, confruntările de opinii între cadrele care răspund de înfăptuirea modernizării ne-au dat posibilitatea să ne implicăm mai temeinic in desfășurarea acestei importante acțiurti, să adoptăm măsuri menite să contribuie la soluționarea problemelor.

Vizitele de documentare pe care le-am organizat cu cacțrele de conducere în unități reprezentative ale sectorului, și în mod special la întreprinderea „Oltcit" din Craiova, care au avut ca obiect cunoașterea celor mai moderne sisteme de organizare a fluxurilor de producție, schimburile de experiență in domeniul cunoașterii și aplicării celor mai noi cunoștințe oferite de literatura de specialitate, organizate la institutele de profil din București, analizarea cu toți șefii compartimentelor controlului tehnic de calitate a sistemului practicat la I.M.G.B. de asigurare a calității produselor s-au constituit în metode și acțiuni menite să contribuie, în primul rind, la modernizarea gîndirii cadrelor chemate să conducă practic, concret, înfăptuirea acestei acțiuni. Fără acești pași fermi pe planul reactivizării gindirii tehnice, economice și informaționale a cadrelor care au răspunderea de a promova progresul tehnic în întreprinderi, desfășurarea acțiunii de modernizare, concomitent cu activitatea de producție, cu nenumăratele ei probleme curente, n-ar fi intrat în ritmul pe care-1 cunoaște astăzi.
Prin ce se definește 

o unitate-model ?Revenind la datele bilanțului consemnat la începutul acestui sondaj, ne propunem să vedem „pe viu", la fața locului, cum s-a acționat, cum se acționează în continuare pentru realizarea acțiunii de modernizare la întreprinderea de anvelope „Danubiana". care a încheiat anul 1986, după cum ați putut constata, cu rezultate bune.Interlocutor — tovarășul ing. Lucian Moțiu, directorul unității.— Prin ce se definește în mod sintetic, ca unitate-etalon, „Danubiana" ?— Prin cîteva trăsături fundamentale, care și-au pus și își pun tot mai accentuat amprenta asupra dezvoltării unității noastre. în primul rind prin fundamentarea științifică a programului de perfecționare a organizării și de modernizare a producției in ansamblul său. In al doilea rind, prin capacitarea tuturor factorilor chemați să contribuie Ia

realizarea măsurilor prevăzute pentru prima etapă. în al treilea rind, prin nivelurile de eficiență atinse pînă acum, care atestă, și prin aceste rezultate, că ne înscriem ferm în orientările stabilite. în al patrulea rind, prin cristalizarea unei concepții organizatorice și metodologice pe baza căreia să ne desfășurăm activitatea.Spațiul nu ne permite să analizăm în detaliu toate aceste trăsături pe care le-am surprins efectiv în activitatea desfășurată aici pentru modernizarea producției și care explică, în bună măsură, și rezultatele pozitive ale întreprinderii pe anul 1986. Rezultate materializate în îndeplinirea tuturor indicatorilor de plan, inclusiv exportul. Dar asupra uneia dintre ele vom insista, și anume : angajarea temeinică a tuturor factorilor chemați să contribuie la realizarea programului propriu de modernizare. In primul

Adresăm tovarășului Virgil Untaru, inginerul-șef al întreprinderii de mașini grele București, aceeași întrebare : „Prin ce se definește in mod sintetic, ca unitate-etalon, după rezultatele din 1986, întreprinderea dv. ?“ „Prin două elemente caracteristice. înainte de toate, prin faptul că, deși confruntată permanent cu comenzi speciale, unicat, ceea ce ne obligă la concentrarea eforturilor asupra sarcinilor urgente, întreprinderea noastră a reușit să-și realizeze sarcinile de plan Ia principalii indicatori, mai puțin exportul, și să asigure, prin prisma eficienței stabilite, îndeplinirea prevederilor programului de modernizare pentru prima etapă. în al doilea rind, să creăm toate condițiile pentru ca etapa a doua să demareze eu bune rezultate".în legătură cu acest din urmă aspect, există aici o experiență care merită să fie cunoscută. Complexitatea acestei întreprinderi, în care fiecare secție este de mărimea unei întreprinderi obișnuite, a determinat conducerea unității să adopte o formulă organizatorică de coordonare dublă a activității de modernizare. Alături de comisia centrală pe întreprindere — spunem centrală pentru că asemenea organisme există și la nivelul secțiilor — s-a constituit un colectiv, alcătuit din 7 specialiști, care răspunde atit de aplicarea la termenele stabilite a măsurilor de modernizare, cît și de asigurarea asistenței tehnice necesare în principalele domenii, și anume : modernizarea sectoarelor calde, modernizarea instalațiilor din sectoarele me- cano-energetice, modernizarea fabricației de echipament nuclear, modernizarea fabricației de echipament energetic clasic, extinderea tehnicii de calcul, a roboticii și electronicii ș.a. Acest colectiv este coordonat de inginerul-șef al întreprinderii și raportează săptămînal despre stadiul îndeplinirii sarcinilor cu care a fost învestit în fața comisiei de modernizare pe întreprindere.O dată pus în evidență acest mecanism organizatoric, practic, de desfășurare a acțiunii de modernizare — și într-adevăr el funcționează bine — ne-am interesat de modul în care participă la înfăptuirea programelor de modernizare, în calitate de conducători politici ai locului de muncă, organele și organizațiile de partid din întreprindere. Cu atit mai mult cu cît răspunderea de a conduce în-
ÎN LOC DE

treaga acțiune de modernizare a fost încredințată de tovarășul Nicoiae Ceaușescu, secretarul general al partidului, direct organelor și organizațiilor de partid. O asemenea răspundere se manifestă și aici, pînă la un anumit punct, exact în spiritul cerințelor stabilite.Comisia de modernizare din cadrul întreprinderii se întrunește cu regularitate, deși nu întotdeauna săp- tăminal, așa cum s-a cerut, sub conducerea secretarului comitetului de partid, și analizează problemele curente ale activității de modernizare.• Am constatat — lucru deosebit de pozitiv — că asemenea analize se transformă, prin prezența permanentă a secretarului de partid. într-un raport comunist despre îndeplinirea sarcinilor stabilite în domeniul modernizării. Ceea ce constituie in fapt „platforma politică" de la înălțimea căreia se cer abordate și rezolvate problemele acestei acțiuni de covir- șitoare importanță pentru economia noastră.Cum folosește secretarul comitetului de partid prezența sa în „miezul fierbinte" al modernizării, pentru a imprima această stare de spirit tuturor organizațiilor de partid, consiliului oamenilor muncii ? întrebarea nu l-a surprins pe tovarășul Năstase loniță, secretarul comitetului de partid, dar nici nu i-a oferit posibilitatea unui răspuns argumentat pe loc. „Este evident că toate problemele de acțiune concretă, de responsabilitate și educație — pentru că în domeniul modernizării e nevoie de o educație, de educația gîndirii politice, tehnice și economice — le rezolvăm prin intermediul organizațiilor de partid".Așa ar trebui să fie — și în unele situații așa se și procedează. Dar iată că, apelînd la fapte, rezultă o anumită discrepanță între ceea ce se spune și ceea ce se face. Cu consecințele ei. In 1986, de pildă, din cele 76 de organizații de bază cite numără întreprinderea numai în 20 a figurat ca punct distinct pe ordinea de zi a adunărilor generale de partid problema modernizării. *Nu  e oare mult prea puțin ? E o întrebare la care ar trebui să se reflecteze (dar mai ales să se acționeze) mai mult. Pentru ca organizațiile de partid să se integreze mai temeinic în această acțiune, atît prin munca concretă a fiecărui comunist, cit și prin modul în care asigură desfășurarea practică a întregii activități în domeniul modernizării.
CONCLUZII

In acest an, în județul Braila se vor cultiva 10 810 hectare cu legume îh ogor propriu, 5 000 hectare în cultură intercalată, 2 695 hectare in cultură succesivă și 10 800 hectare în cultură dublă. De pe aceste suprafețe se prevede a se realiza o producție totală de 372 000 tone legumș, cu 21 000 tone mai mult decit în 1986. La trustul horticol, inginerul-șef Alexandru Bordeianu ne face o primă prezentare • a acțiunilor ce se întreprind acum în grădini pentru pregătirea viitoarei producții. La locurile de producere a răsadurilor se află deja depozitate 57 382 tone amestecuri nutritive și 21 000 tone biocombus- tibil. De asemenea, au fost revizuite și reparate 54 000 mp tocuri și 63 500 mp rame pentru răsadnițe. In solarii, din totalul de 104 hectare, s-au revizuit și reparat 75 hectare, fiind fertilizate cu îngrășăminte organice 46 hectare, iar cu îngrășăminte chimice 82 hectare. La ora actuală s-a însămînțat întreaga suprafață necesară de răsaduri pentru culturile timpurii din solarii. Este vorba de 2,7 milioane fire tomate, 350 000 fire ardei, 70 000 fire vinete etc., iar pentru culturile timpurii din cîmp — 4,9 milioane fire varză și 2,1 milioane fire conopidă, în cîmp, pe suprafețele ce vor fi cultivate cu legume, au fost fertilizate organic 340 hectare și chimic 1 557 hectare, iar la cartofi 311 hectare organic și 300 hectare chimic. Acțiunea de fertilizare e în plină desfășurare. In fruntea acestei importante activități se situează Stațiunea de cercetare și producție legumicolă Brăila, care și-a realizat programul pe luna ianuarie la fertilizări organice, în timp ce legumicultorii de la Asociația economică de stat și cooperatistă „1 Mai“- Brăila ca și cei de la cooperativele agricole Movila Miresii, Mircea Vodă, Găiseanca, Ulmu au de-acum toate suprafețele fertilizate cu îngrășăminte chimice. Cu forțe sporite se lucrează la amenajarea platforme-

Aceleași miini harnice și pricepute care în plină iarnă au cultivat salată o culeg acum spre a o trimite spre piațălor de preîncălzire a gunoiului, iar începînd cu 1 februarie, conform programului, s-a declanșat amenajarea paturilor calde pentru răsaduri.I.A.S. „Dunărea" este una din unitățile cu tradiție în producerea legumelor. „In 1986, deși a fost un an cu condiții mai puțin favorabile culturii legumelor — ne spune inginerul Nico

iae Popescu, directorul I.A.S.-ului — de pe cele 750 hectare cultivate cu legume (în care intră și suprafețele cu loturile se- mincere) am obținut 11 508 tone legume, cu 1 500 tone mai mult față de plan. Realizări bune s-au înregistrat la tomatele de vară — peste 45 000 kg la hectar, la ardei grași — peste 35 000 kg la hectar, la vinete —
Subliniem, în finalul acestui sondaj, în loc de concluzii, trei cerințe :1. lntreprinderile-etalon din sectorul 4 al Capitalei își justifică, în cea mai mare măsură, după rezultatele bune obținute in 1986, titulatura pe care o au. Experiența lor se cere in continuare cunoscută și generalizată. Pentru că „etalonul" în domeniul modernizării nu trebuie să aparțină numai unui grup de unități, ci tuturor întreprinderilor angajate în acest proces complex.2. Actuala legislație obligă întreprinderile-etalon să înainteze lunar rapoarte centralelor și ministerelor asupra modului în care se îndeplinesc programele de modernizare. Ceea ce este foarte important pentru cunoașterea la timp, la toate nivelurile decizionale, a mersului acestei importante acțiuni. Dar această cunoaștere trebuie să se producă și în sens invers : centralele și ministerele să analizeze ele însele, la fața locului, evoluția activității în acest domeniu. Despre o asemenea preocupare ni s-a vorbit în cadrul sondajului nostru doar într-o singură întreprindere.3. In toate întreprinderile-etalon de care ne-am ocupat în acest sondaj există o bună pregătire pentru etapa a doua. Cerința esențială este aceea a urgentării aprobării investițiilor prevăzute in planuri, pentru ca — așa cum a cerut de mai multe ori secretarul general al partidului — anii 1989 și 1990 să fie anii culegerii roadelor maxime de pe urma acțiunii de modernizare.

Constantin PRIESCU

In cîmp, fertilizarea grădinilor se face atit cu îngrășăminte organice, cit și cu îngrășăminte chimice

28 000 kg ; la varză timpurie și de loarpnâ, producțiile realizate depășesc, de asemeneft,*  nivt’— lurile stabilite.Și în acest an, ca de altfel și in anii trecuți, se vor produce aici peste 40 milioane răsaduri de legume. Pentru realizarea lor, unitatea s-a aprovizionat pînă la a- ceastâ dată cu pesta 5 000 tone amestecuri nutritive (mraniță, turbă, nisip, pămînt de țelină) care, așa după cum rezultă și din fotografia a- lăturată, sînt pregătite sub atenta supraveghere a inginerului Fănică Pă- dineanu, șeful fermei nr. 1. O suprafață de 2 500 mp este deja semănată cu varză și conopidă, ur- mind ca peste cîteva zile, în perioada optimă, să înceapă repicarea primelor2 milioane de fire. Oamenii lucrează cu migală la întreținerea semănăturilor de varză și conopidă timpurii.„In acest an ne-am propus să depășim producțiile planificate la legumele destinate consumului populației cu ueste- 20 la sută, iar la cele destinate exportului cu peste 25 Ia sută" — ne spune inginerul-șef al I.A.S. „Dunărea", Alexandru Cirlioru. Printre măsurile deosebite luate se situează nivelarea, pregătirea și modelarea, încă din toamnă, a unei suprafețe de 150 hectare destinate însămînțărilor din urgența întîi, astfel îneît să se devanseze, cu circa 10—15 zile, însămîn- țarea și plantarea legumelor timpurii. Din rîn- dul celorlalte acțiuni se detașează lucrările de scarificare ce se execută în zonele joase, cu exces de umiditate, în vederea folosirii integrale a ogorului. De asemenea, continuă lucrările de fertilizare a 50 hectare — așa după cum se vede și din fotografia alăturată — care se adaugă celor 50 hectare fertilizate cu3 000 tone gunoi în toamna anului trecut — suprafața destinată plantării ardeiului, cultură cu o mare pondere la export. Dar pînă la vremea ieșirii în cîmp vor ma: fi fertilizate 100 hectare pentru cultura de tomate, vinete etc. „Ne încadrăm și chiar depășiri programul de fertilizare stabilit pentru primul trimestru — ne spune direc torul unității. Avem îr atenție, în perioada ime diată, fertilizarea cu în grășăminte chimice a une suprafețe de 200 hectar însămînțate în toamnă ci spanac, salată, ceap verde, usturoi etc. Ne-an propus să realizăm pro ducții-record de legume să candidăm la un lo fruntaș între unitățile d profil din țară și sînter hotărîți să dovedim pri fapte acest lucru".
Candiano 
PRICEPUTUFoto : Eugen Dichiseau
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RIDICAREA NIVELULUI PREGĂTIRR PROFESIONALE^ Mesajul educativ al cărții

- FACTOR DETERMINANT
AL DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE *)

*) Tema nr. 5 : „Perfecționarea continuă a sistemului de pregătire a cadrelor, a întregului personal muncitor. Sarcinile ce revin organismelor de conducere colectivă, organelor și organizațiilor de partid, tuturor oamenilor muncii pentru ridicarea nivelului de pregătire și instruire profesională, aplicarea cu fermitate a programelor privind policalificarea pentru formarea de muncitori și specialiști cu multiple cunoștințe din mai multe domenii".

în concepția partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, invățămîntul, formarea și perfecționarea continuă a pregătirii cadrelor au un rol esențial în amplul proces de edificare a noii societăți. în Raportul prezentat la Congresul al XlII-lea al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că : „ridicarea nivelului pregătirii profesionale și tehnice pe baza celor mai noi cuceriri ale științei constituie factorul determinant al dezvoltării economico-sociale, al făuririi cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerii la edificarea comunismului in România".Această apreciere este fundamentată pe analiza științifică a interdependențelor dintre educație și societate, pe înțelegerea, in toată complexitatea sa. a unității dialectice dintre laturile materială și umană a forțelor de producție în condițiile revoluției tehnico-științi- fice contemporane. Socialismul și comunismul se pot realiza numai pe baza celor mai înalte cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane. De aceea, construcția acestei societăți depinde în mod hotărîtor și nemijlocit de calitatea și competența oamenilor, de capacitatea lor de a stăpini mijloacele de producție mereu mai perfecționate, de priceperea de a administra bogățiile țării, avuția națională, de receptivitate Ia tot ceea ce este nou și înaintat, de puterea de a ține pasul cu progresul mondial.Este meritul secretarului general al partidului nostru de a fi elaborat o concepție unitară, atotcuprinzătoare, cu privire la pregătirea multilaterală a forței de muncă in concordanță cu cerințele fiecărei etape de dezvoltare economico- socială a țării, ținindu-se seama atît de obiectivele imediate, cit și de cele de perspectivă, in conformitate cu prevederile Programului Partidului Comunist Român de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism.în acest spirit, de deosebită însemnătate este aprecierea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 30 ianuarie a.c. pțțin care sublinia necesitatea real />^*>i  programelor de ridicare a lățirii profesionale și tehnice „i toate sectoarele de activitate. „Avem nevoie — sublinia secretatul general ai partidului — de o ridicare mai puternică a nivelului de cunoștințe pentru înfăptuirea modernizării, pentru realizarea obiectivelor revoluției teh- nico-științifice și ale noii revoluții agrare". Pornind de la faptul că realizarea unei pregătiri multilaterale constituie o cerință importantă a economiei moderne, o condiție primordială a creșterii rolului creator al omului, învăță- mintul nostru asigură formarea in profil larg a viitoarelor cadre calificate, o temeinică pregătire teoretică bazată pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, precum și o orientare democratică și uma- nist-revoluționară a procesului in- structiv-educativ, fundamentată pe concepția materialist-dialectică și istorică, pe teoria revoluționară a clasei muncitoare.De numele tovarășului Nicolae Ceaușescu este legată, pentru totdeauna, ideea revoluționară privind integrarea invățămintului cu cercetarea științifică, producția și practica social-politică, care reprezintă o componentă esențială a unui învățămint modern, ancorat puternic in realitățile vieții social- economice. „Numai împletirea strinsă a invățămintului cu cercetarea și producția — subliniază secretarul general al partidului — asigură formarea unor specialiști de inaltă calificare, capabili să îndeplinească orice sarcină, atit in producția materială, cit și în sfera activității spirituale". Fundamen- tind principial necesitatea integrării și urmărind cu perseverență drumul de la idee la faptă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a orientat școala de toate gradele pe un făgaș nou, care o situează, și în această privință, pe poziții înaintate. Astăzi, această idee-forță străbate, literalmente, întreaga concepție de organizare și desfășurare a activității instructiv-educative, întregul ansamblu de reglementări care privesc pregătirea și perfecționarea forței de muncă, funcționarea noilor structuri ale invățămintului.De o deosebită importanță este concepția secretarului general al partidului nostru privind orientarea fermă a procesului de invăță- mînt în consonanță cu afirmarea plenară a revoluției tehnico-știin- țifice, subliniind în acest sens necesitatea, înnoirii conținutului tuturor cunoștințelor, in concordanță cu dinamica evoluției vertiginoase a științei, tehnicii și tehnologiei din zilele noastre, perfecționarea metodologiei didactice, accentuarea laturii practic-aplicative și educative a pregătirii cadrelor.O componentă esențială a concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la pregătirea cadrelor, a întregului personal muncitor o constituie politehnizarea invățămîntu- lui, care presupune atît însușirea unui vast volum de cunoștințe tehnice, cît și capacitatea de a înțelege și stăpîni fenomenele social-econo- mice care apar în corelație cu restructurarea producției la nivelul celor mai înalte exigențe de ordin calitativ.

Așezînd această strălucită gindi- re la temelia politicii noastre școlare, in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului au avut loc, și în acest domeniu, prefaceri adinei, revoluționare. Comparativ cu anul de învățămint 1938—1939, populația școlară a crescut de 3,2 ori, ajungind să reprezinte, in anul școlar 1985—1986, aproximativ 25 la sută din totalul populației. Conținutul întregului învățămint a fost orientat cu precădere spre pregătirea forței de muncă pentru domeniile de bază ale economiei naționale, pentru creșterea aportului său la soluționarea marilor probleme ale dezvoltării economico-sociale a țării, în perioada 1965—1985, școala românească a pregătit și format pentru toate domeniile de activitate economico-socială peste 3,4 milioane muncitori și maiștri și circa 625 000 specialiști cu pregătire superioară. O atenție deosebită a fost acordată dezvoltării și perfecționării rețelei invățămintului de toate gradele, precum și repartizării judicioase in teritoriu a acesteia ; a crescut numărul liceelor industriale și agroindustriale, precum și preocuparea pentru meseriile necesare ramurilor de bază ale economiei naționale: mine, petrol, energie, metalurgie, construcții de mașini, agricultură etc.; mai bine de 90 la sută din numărul elevilor din învățămintul liceal și 70 la sută din cel al studenților se pregătesc în profiluri tehnice și agroindustriale, iar numărul elevilor din școlile profesionale a ajuns în anul de învățămint 1985—1986 la circa 329 mii, față de 140 mii în anul 1980—1981. în ultimii ani s-a extins învățămintul seral și superior, îndeosebi în centrele muncitorești care cunosc o dezvoltare economică impetuoasă pe marile platforme industriale.în vederea realizării unui înalt nivel calitativ de pregătire a cadrelor. s-a asigurat formarea lor 

pe baza unui trunchi comun de discipline fundamentale și de pregătire generală, pentru meseriile și specializările din cadrul aceluiași profil. S-au realizat progrese în ceea ce privește Îmbinarea între disciplinele fundamentale și cele de specialitate, pe de o parte, și între disciplinele tehnologice și pregătirea în meserie, pe de altă parte, astfel ca specialiștii formați să posede o temeinică pregătire profesională și să aibă, totodată, largi posibilități de adaptare la tot ceea ce este nou și înaintat în știință și tehnică.Transpunind în viață concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind educarea multilaterală a tinerei generații, lărgirea continuă a orizontului profesional, tehnic, politic și de cultură generală al tuturor oamenilor muncii, se acordă o atenție deosebită predării disciplinelor fundamentale, limbii și literaturii române, istoriei și celorlalte discipline de științe sociale, educării prin muncă și pentru muncă a elevilor și studenților.Este meritul secretarului general al partidului nostru de a fi fundamentat concepția cu privire la perfecționarea pregătirii personalului muncitor din întreaga economie, care stă la baza Legii nr. 2/1971, România fiind una din primele .țări din lume care a legiferat obligativitatea reciclării, la flecare 5 ani, a tuturor cadrelor.în documentele Congresului al XlII-lea al P.C.R. și în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu la primul Congres al științei și învă- țămîntului, în cuvîntările la cel de-al III-lea Congres al oamenilor muncii și la deschiderea anului de învățămint 1986—1987 este prezentată concepția Partidului Comunist Român cu privire la desfășurarea unei politici active și dinamice in domeniul formării și perfecționării forței de muncă, corespunzător unei structuri socio-profesionale moderne și unui nivel de calificare ridicat. Realizarea obiectivelor stabilite pentru actualul cincinal și, in perspectivă, pînă în anul 2000 Impune perfecționarea în continuare a invățămintului, a întregului sistem de pregătire și perfecționare profesională, tehnică și științifică a tuturor oamenilor muncii.
Obiectivele și sarcinile 

stabilite de Congresul al 
XlII-lea al Partidului Comu
nist Român, ale Congresu
lui științei și invățămintului 
privind ridicarea nivelului 
profesional, tehnic al tutu
ror oamenilor muncii. Pe baza orientărilor cuprinse in Programul partidului și în Directivele Congresului al XlII-lea al P.C.R., a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, învățămintul de toate gradele va asigura, în cincinalul 1986—1990, formarea profesională a unui număr de aproape 2 milioane persoane, din care : 290 mii prin treapta I și 675 mii prin treapta a Il-a a invățămintului liceal. învățămintul profesional va pregăti circa 800 mii muncitori calificați, în special pentru sectoarele de bază ale economiei — minerit, foraj extracție, metalurgie, electrotehnică, construcții de mașini ș.a. — asigurîndu-se astfel îndeplinirea sarcinii ca întreaga forță de muncă să fie formată prin școală.Pentru realizarea unei structuri 

corespunzătoare de calificare a populației ocupate în agricultură, se va asigura formarea profesională a unui număr de aproape 590 mii persoane calificate în meserii specifice sectorului vegetal și zootehnic, precum și industriei mici și prestărilor de servicii in mediul rural. în strinsă legătură cu nevoile de modernizare a economiei românești și a celorlalte sectoare de activitate vor fi pregătite 146 mii cadre cu studii superioare.Conferind invățămintului un rol fundamental în desfășurarea amplului proces revoluționar contemporan, documentele Congresului al XlII-lea al P.C.R. și ale Congresului științei și invățămintului impun ca o problemă stringentă — care decurge din exigențele noii etape de dezvoltare economico- socială a țării — realizarea unei noi revoluții în nivelul de formare a cadrelor, a specialiștilor, a întregului personal muncitor din toate domeniile, ridicarea nivelului calitativ a! invățămintului. „Avem — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — un sistem de învățămint modern, care asigură pregătirea cadrelor și forței de muncă pentru toate domeniile. Acum este necesar să facem totul pentru ridicarea nivelului învăță- mintuiui Ia cerințele noii revoluții tehnico-științifice, la cerințele societății Socialiste multilateral dezvoltate".Legitimitatea acestei orientări este determinată de faptul că, în împrejurările actuale, cind omenirea pășește într-o nouă revoluție tehnico-științifică, cind rezultatele cercetărilor pătrund în toate ramurile, calitatea resurselor de muncă, gradul de pregătire profesională, de cultură generală și politico- ideologică pe care o asigură școala, capacitatea de adaptare rapidă a absolvenților la noile situații care apar in activitatea social-economi- că capătă o însemnătate deosebită.Pe baza orientărilor și sarcini

lor care decurg din documentele Congresului al XlII-lea și ale Congresului științei și invățămintului, procesul de formare și perfecționare a cadrelor capătă o serie de trăsături distinctive, între care esențiale sint :• pregătirea forței de muncă în raport cu prevederile programelor de dezvoltare a fiecărei ramuri ;• respectarea corelației dintre orientarea profesională, pe de o parte, și cerințele diviziunii muncii sociale, pe de altă parte ;
0 stabilirea judicioasă a priorităților în formarea cadrelor, precum și a necesarului de forță de muncă, în strînsă legătură cu progresul tehnico-științific contemporan și cu ceilalți factori care determină dezvoltarea predominant Intensivă a economiei naționale și a celorlalte sectoare de activitate;O pregătirea forței de muncă cu cel puțin 5 ani înainte de intrarea în funcțiune a noilor obiective economice ;
O asigurarea pentru toate sectoarele de activitate a unui nivel de instruire care să pună accent pe creativitate și pe capacitatea forței de muncă de a se adapta la progres și de a-I promova rapid ; în acest sens, este necesar ca pregătirea specialiștilor să se facă, în continuare, în profil larg și pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii ;
0 legarea tot mal strînsă a învă- țămîntului de practică, necesitatea perfecționării în continuare a practicii în producție a elevilor și studenților, în vederea asigurării formării deprinderilor necesare viitoarei profesii, integrării rapide a absolvenților în producție ;
0 accentuarea pregătirii economice a cadrelor din toate domeniile, pentru a fi bine înțelese și corect aplicate în viață prioritățile legate de creșterea mai substanțială a productivității muncii, ridicarea nivelului calitativ al producției și produselor, reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie, sporirea eficienței economice.In ansamblul direcțiilor de modernizare a invățămintului, un loc de mare importanță îl ocupă creșterea aportului cercetării științifice a cadrelor didactice și studenților la îmbogățirea procesului de învățămint, la perfecționarea pregătirii cadrelor didactice, la stimularea capacității de concepție a tineretului — ca studenți și mai ales ca viitori specialiști. Totodată, cercetarea științifică din instituțiile de învățămint superior trebuie să-și sporească contribuția la realizarea programelor prioritare de dezvoltare economico-socială a țării, la progresul științei, tehnicii și culturii.în lumina documentelor Congresului al XlII-lea al P.C.R., este necesar să se intensifice munca educativă, de formare și ridicare pe o treaptă calitativ superioară a conștiinței socialiste a tineretului. Pentru a realiza o adevărată revoluție in pregătirea cadrelor, în mentalitatea oamenilor, este necesar ca prin toate disciplinele de în- vățămînt și acțiunile ce se inițiază, împreună cu organizațiile de copii și tineret, școala să dezvolte puternice sentimente patriotice de dragoste față de popor, față de partid, față de unitatea oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, să combată orice manifestări retrograde, obscurantiste.Mutațiile înnoitoare care au loc în conținutul și desfășurarea procesului instructiv-educativ a celorlalte activități educative au fost pregnant relevate și de hotărîrile 

primului Congres al științei și In- vățămintului, care asigură participarea și mai activă a științei și școlii la dezvoltarea economico-socială rapidă a României. Alegerea, cu prilejul desfășurării lucrărilor acestui important forum, a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu — eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională — ca președinte al Consiliului Național al Științei și Invățămintului este expresia deplinei încrederi și profundei gratitudini a intelectualității noastre, a întregului popor. înalta competență și dăruire revoluționară cu care tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu îndrumă nemijlocit și conduce învățămintul, știința și cultura, contribuția sa hotărîtoare la dezvoltarea cercetării științifice și la afirmarea chimiei românești, ca domeniu de vîrf al progresului tehnico-științific, realizările remarcabile în cercetarea și ingineria chimică, oglindite într-o impresionantă operă, însumînd lucrări capitale de specialitate, contribuie la sporirea continuă a aportului științei, tehnologiei și invățămintului la dezvoltarea intensivă a economiei naționale și la modernizarea forțelor de producție, Ia valorificarea tot mai eficientă a întregului potențial material și uman al țării și la înflorirea culturii românești, la formarea cadrelor necesare economiei naționale și la educarea omului nou. constructor conștient și devotat al socialismului.
Sarcinile organelor și or

ganizațiilor de partid, ale 
colectivelor de conducere 
din întreprinderi și instituții 
pentru aplicarea fermă a 
programelor de pregătire și 
reciclare profesională, de 
policalificare. Avind în ve_ dere rolul determinant al calității forței de muncă pentru îndeplinirea programelor de dezvoltare multilaterală a țării, capătă o însemnătate deosebită îmbunătățirea conținutului, organizării și eficienței activității de perfecționare a personalului muncitor din întreaga economie. Pe baza sarcinilor Congresului al XlII-lea, de cuprindere în sistemul de perfecționare a circa 3 milioane de persoane anual, au fost elaborate măsuri ca fiecare om al muncii să parcurgă, în anii 1986—1990, un ciclu de perfecționare vizînd, într-o primă etapă, dobîndirea de cunoștințe și deprinderi necesare asimilării în fabricație a noi tehnologii, iar în etapa a doua — dezvoltarea capacității de înnoire și modernizare continuă a producției.Pentru realizarea in bune condiții a noilor exigențe privind perfecționarea pregătirii personalului muncitor este necesar ca :

0 organele colective de conducere să se preocupe de stabilirea unui raport optim între diferite categorii de lucrători, supunînd spre aprobare — în cadrul adunărilor generale — planurile privind perfecționarea forței de muncă ;
0 in consiliile oamenilor muncii să fie dezbătute și aprobate planurile de ridicare a calificării, precum și formele concrete de acțiune : instruire la locul de muncă, policalificare, cursuri de creativitate tehnică ;0 pentru organizarea eficientă a cursurilor de perfecționare, să se adopte programe concrete și măsuri specifice fiecărei unități ;0 întregul personal muncitor să fie mobilizat pentru un efort continuu de creație tehnico-științifică; să se dezvolte mișcarea de invenții și inovații ;0 în procesul de perfecționare să fie utilizate cele mai noi cuceriri științifice și tehnice dobîndite pe plan mondial ;0 în cadrul comitetelor de partid să se analizeze evoluția pregătirii profesionale a oamenilor muncii, a modulul de desfășurare a programelor de pregătire ;0 în sprijinul perfecționării personalului muncitor, să fie organizată o documentație bine pusă la punct ;0 față de manifestările de lor- malism și superficialitate în pregătire să se ia atitudine critică ;0 organele colective de conducere să urmărească modul în care sint aplicate practic cunoștințele dobîndite după încheierea perfecționării.Asemenea obiective privind pregătirea și perfecționarea pregătirii profesionale dobîndesc o maximă importanță în condițiile cerințelor de înfăptuire a programelor de modernizare a întreprinderilor, ale necesității de a se înlătura neajunsurile existente în activitatea economică in ramuri de bază — minieră, petrolieră, energetică etc. — în care, așa cum reiese din cuvîn- tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., nu s-a acționat cu întreaga răspundere pentru a se îndeplini obiectivele stabilite. Este neîndoios că în realizarea, în bune condiții, a sarcinilor economice ale celui de-al doilea an al cincinalului, ca și a întregului cincinal, un rol de deosebită importanță, determinant revine și pregătirii profesionale a muncitorilor, tehnicienilor, specialiștilor. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „spiritul revoluționar, comunist trebuie să se manifeste nu teoretic, ci in felul în care fiecare iși îndeplinește, în cele mai bune condiții, sarcinile încredințate". Iar aceasta nu se poate realiza fără competență profesională, fără o temeinică pregătire, fără preocuparea pentru continua ridicare și perfecționare a nivelului de cunoștințe. Aceasta este o problemă de etică a muncii, de responsabilitate comunistă.

Prof. univ. dr. 
Gheorqhe P. APOSTO1

„Luna cărții la sate" — deschisă la 1 februarie in două importante centre rurale : Periș, în sectorul a- gricol Ilfov, și Pechea, județul Galați — parcurge în aceste zile cea de-a 27-a ediție a ei. Manifestare prestigioasă, organizată în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", ea se desfășoară în acest an sub genericul „Cartea în sprijinul formării conștiinței socialiste, al perfecționării pregătirii profesionale a oamenilor muncii de la sate, al înfăptuirii noii revoluții agrare", în lumina sarcinilor izvorîte din documentele programatice ale Congresului al Xlll-lea al P.C.R.tn cadrul unei largi game de manifestări — lansări de cărți, mese rotunde, dezbateri, simpozioane, întîlniri ale cititorilor cu scriitori, editori, oameni de știință și artă — vor fi abordate di'ferite aspecte ale publicării și răspîndirii cărții de toate genurile, sș va discuta despre activitatea editorială pe 1987, vor fi prezentate profilurile unor serii de colecții de largă audiență. Acțiunile ce vor avea loc vor aduce In atenția cititorilor lucrările care ilustrează marile realizări ale poporului nostru, sub conducerea partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cei peste 20 de ani de istorie nouă, revoluționară, care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Un loc deosebit îl ocupă prezentarea și difuzarea lucrărilor de o excepțională valoare teoretică și practică ale tovarășului Nicolae Ceaușescu editate în seria „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate" sau „Opere alese", ca și a seriilor „Din gîndirea social-politică", „Din gîndirea filozofică", „Din gîndirea economică a președintelui României".In scopul sprijinirii pregătirii profesionale a oamenilor muncii de la sate se vor organiza întîlniri ale cititorilor cu scriitorii și redactorii de specialitate, prezentări și dezbateri pe marginea unor colecții și serii de carte științifică și tehnică, precum: „Știința și tehnica pentru toți", „Caleidoscop", „Cristal", „Pe harta lumii", „Popoare. Culturi. Civilizații" și altele. Aceste acțiuni vor

A primi sau a cuceri noile cunoștințe?
Documentele de partid șl de stat, ideile și tezele secretarului ' general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rezervă școlii românești unul din cele mai însemnate roluri în măreața operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de trecere a României spre comunism. Activitatea școlară și universitară se situează astfel sub semnul exigențelor sporite pentru trecerea la o nouă calitate a muncii în toate domeniile de activitate. Pe de altă parte, se are în vedere că etapa actuală de dezvoltare a învățămîntului, efort la care sînt angajate toate statele și popoarele lumii, presupune însușirea și aplicarea creatoare a celor mai mărețe cuceriri ale geniului uman, a tradițiilor nobile, progresiste, a tot ceea ce a fost durabil istoricește în viața fiecărei națiuni.Numărindu-se printre primele state ale lumii in privința ritmului de dezvoltare, România, partidul său comunist pun în fața școlii sarcini cu totul deosebite. „într-adevăr, ne propunem — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la deschiderea anului școlar 1986/87 — să realizăm o nouă calitate, dezvoltarea intensivă. revoluția in domeniul tehnicii, științei, al agriculturii. Acum trebuie să realizăm și o nouă revoluție în nivelul de formare a cadrelor, a specialiștilor în toate domeniile !“.Cine se apleacă atent asupra istoriei noastre, și în particular asupra istoriei învățămîntului românesc, observă lesne situarea cadrelor didactice, învățători de țară, institutori, profesori, de partea ideilor progresiste, de partea acțiunii practice pentru educarea și cultivarea poporului, pentru progresul patriei. Persoana dascălului a reprezentat întotdeauna aspirația spre porțile luminii, ale înțelepciunii, ale comunicării.Salturile uriașe în știință și tehnologie, cantitatea tot mai impresionantă de informații presupun azi ca profesorul să devină tot mai mult omul de sistem, creatorul de metode. Ceea ce se impune cu necesitate în învățămintul de azi este un exercițiu mai sistematic, „depoetizarea" demersului didactic, aducerea lui la un realism și un limbaj specific cît mai penetrant. Nu poate fi lucru mai dăunător decît ancorarea în modalități de expunere și dialog fastidioase, în poza teatrală pe care unii, puțini, ce-i drept, o împrumută, cre- zînd că astfel se fac mai repede — și mai elocvent — înțeleși, că ajung să comunice nuanțat cu conștiințele în formare ale tinerilor pe care îi instruiesc. Profesorul adevărat a impresionat dintotdeauna prin organizare, claritate, prin proprietatea termenilor. O lecție, chiar mai „prozaică", impecabil sistematizată, cu accente clare pe lucrurile esențiale, cu reluarea acestora pentru a fi ușor însușite, cu exerciții bine alese, relevante și solicitînd din plin capacitatea de asimilare și aplicare a cunoștinței abia dobîndite, o lecție „comună" — dar cît de greu ajungi la această simplitate ! — are unefect pedagogic incomensurabil mai mare decît una de spectaculoase asociații sau divagații, in care totul ar fi minunat, subtil, rafinat, dar, din păcate, doar pentru atît de puțin timp...Se mai folosea în trecut, și uneori se mai obișnuiește și acum, metoda impunerii în fața elevului prin erudiție ori prin cerințe copleșitoare. Sigur că impunerea prin cunoștințe deosebite, prin comportare ireproșabilă sub toate aspectele ori chiar

fi completate cu numeroase inițiative pe plan local, unde vor fi organizate „zile ale editurilor", concursuri gen „Cine știe, cîș- tigă", dezbateri literare, recitaluri de poezie patriotică. în magazinele sătești, în librării, în bibliotecile publice și școlare se vor organiza expoziții tematice și vitrine de cărți. Este de remarcat că difuzarea cărții în mediul rural a înregistrat în primul an al cincinalului realizări importante. Astfel, in 1986 au a- juns în comunele și satele patriei noastre, prin rețeaua cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, 2 300 de

pămlntul, a ști să-l folosești chibzuit pentru a scoate cele mai bune recolte și azi, și mîine, a fi capabil să anticipezi viitorul prin munca de observare și cercetare. Cartea în mediul rural presupune un evantai larg de acțiuni bine gindi- te, dîndu-i acea finalitate lăudată de cronicarul învățat „că nu este alta și mal frumoasă și mai de folos în viața omului decît ceti- tul cărților", adică funcția complexă care trece dincolo de simpla plăcere, în- tr-tm spectru larg de acțiuni de prezentare și difuzare a unor lucrări esențiale lucrătorului ogoarelor, în manifestările de acest
„LUNA CĂRȚII LA SATE"

titluri de cărți diverse, în peste șapte milioane de exemplare. Difuzarea cărții în localitățile în care iși desfășoasâ activitatea cooperația se realizează prin 2 350 librării și raioane specializate de librărie, 6 500 puncte de desfacere în cadrul magazinelor sătești, 34 secții „Cartea prin poștă" județene, precum și o secție centrală în București, profilată pe difuzarea literaturii so- cial-politice și tehnico-științifice, care primește zilnic sute și sute de solicitări din întreaga țară, precum și prin 5 000 puncte de difuzare organizate in cadrul unităților agricole socialiste, al întreprinderilor și instituțiilor din mediul rural.Ediția din acest an a „Lunii cărții la sate" va contribui la îmbogățirea și diversificarea activității politico-educative în unitățile economice, instituțiile și a- șezămintele din mediul rural, la intensificarea difuzării în rîndul locuitorilor satului a cărților social-po- litice, agro-zootehnice, beletristice și, prin aceasta, la dezvoltarea continuă a conștiinței socialiste a oamenilor muncitToate acestea dovedesc rolul tot mai important al cuvîntului tipărit în efortul de perfecționare al activității productive, printr-o tot mai profundă și complexă pregătire profesională. Iar aceasta presupune, în primul rînd, a cunoaște

gen, expoziția de carte are un rol deosebit, ca și prezentarea de către autori, editori, specialiști a celor mai recente apariții editoriale din domeniile de vîrf ale cercetării științifice. Iar aceste domenii din- spațiul profesiunilor sătești privesc deopotrivă lucrul cîmpului, creșterea vitelor, cultivarea plantelor tehnice, unele de recentă adopțiune la noi, dar și cunoașterea complexului de mașini agricole, a sistemelor de irigații, a chimizării sau a modernelor mijloace oferite de genetica modernă.în multe locuri o asemenea carte se află în bibliotecile publice sătești, la îndemîna doritorilor. „Luna cărții la sate" le poate pune mal bine In valoare, sublinia noutatea, face mai evidentă utilitatea. Mai mult, adaugă altele noi, neajunse încă la cititorii săi firești sau nedescoperite de aceștia. Adeseori, din asemenea întîlniri, oamenii satului pleacă mai bogați în cunoștințe, mai pregătiți să recepteze noul in acest domeniu, chiar cu o carte ce se adaugă zecilor, sutelor de volume aflate in casele lor.Diversitatea lecturilor în acest spațiu este însă mult mai mare, pe măsura complexității socio-profesionale a satelor noastre. Această realitate se impune și în manifestările din cadrul „Lunii cărții la sate". La loc de frunte se situează cartea social-poli

prin simpla prezență sînt necesare, puțind modela personalitatea în formare. Sentimentul unei uriașe răspunderi, pasiunea și convingerea, patosul revoluționar devin însă cu atit mai mult obligatorii. Tot așa cum necesară este proiectarea asupra activității didactice și educative, în modul cel mai eficient, a conștiinței apartenenței la o societate concret istorică, la o societate socialistă care și-a propus țeluri mărețe, cîndva inimaginabile.Calitatea profesorului este, mai mult ca oricînd, condiția esențială a calității procesului instructiv-educativ. Perfecționarea demersului didactic, modernizarea întregului proces de învățămint și de educație patriotică, revoluționară a tinerei generații presupun îmbunătățiri la nivelul programelor școlare, al manua-
Opinii despre calitatea 

stilului de muncă 
al profesorului

lelor, al tehnicilor cu care se operează la lecție. Acestea se arată insă insuficiente dacă nu sînt dublate de o nouă calitate a profesorului, văzut ca persoană individualizată concret în structura societății noastre.Un tînăr profesor de limba și literatura română afirma, într-o împrejurare, că sînt elevi care îl solicită intens la lecție și primea, cu perplexitate, răspunsul, singurul posibil în acest caz : Nu trebuie să aștepți, ca educator, ca elevul să te „tragă de mînecă", e nevoie să-i vii în în- tîmpinare, să-i trezești și orientezi interesul, să-i satisfaci așteptările, să-i dirijezi opțiunile și inițiativele, să-1 faci să simtă cu adevărat satisfacția muncii, rezultatul căutării, cu mijloacele pe care i le-ai format și educat. A te dărui, la toate clasele și pentru toți elevii, este verbul dinții în activitatea dascălului. Nu toți fac însă acest lucru, la dimensiunea lui exactă, căci nu e suficientă afirmarea voinței de a o face. E necesară știința de a o face, pornind de la înțelegerea faptului că elevul este subiectul și autorul principal al procesului numit de specialiști „impuls explorator" și considerat drept instinct înnăscut al ființei umane. E o eroare a neglija această coordonată activă a omului, punerea ei la locul cuvenit presupunînd tactul pedagogic al prețuirii inițiativei și al încrederii în puterea de creație a copilului sau adolescentului. Este un lucru bine cunoscut că nu învățătura vine spre om, ci el tinde către ea din nevoia de autoconstruire. Cunoștințele care vin din partea profesorului, prin memorare, repetare, exercițiu, au, se știe, o valoare mai mică decît cele obținute prin căutare, curiozitate, manifestarea propriei creativități.în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat, de fiecare dată cind s-a adresat tinerei
tv
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tică, de filozofie, pentru că oamenii doresc să fie deopotrivă buni muncitori, dar să se și afle în fluxul de idei al timpului, să mediteze asupra lor. Intîlnirile cu istoricii și cu cărțile acestora sînt tot atîtea momente de cultivare a patriotismului intr-un spațiu cu o veche și durabilă tradiție eroică. Nu lipsesc cărțile de popularizare a științei, cartea de sociologie sau de artă, aflate în expoziții itinerante, în standurile sau rafturile bibliotecilor. Desigur, cartea de literatură face parte intimă din lectura oricărui om și cu atît mai mult a omului de la sat, în lumea căruia Iși află originea o bună parte a literaturii noastre. Prilejul acesta este folosit nu numai pentru a cunoaște lucrările clasice ale genului, a reîntîlni personajele iui Rebreanu, Sado- veanu sau Marin Preda, ci și pentru a vedea cum literatura de azi reflectă chipul satului contemporan, noile lui dimensiuni. Și dacă din filele unor cărți recente, din întîlni- rile cu scriitorii, numeroase și binevenite, se va observa marea atracție a literaturii noastre pentru u- niversul satului, cititorii vor putea să-și spună părerea, cum au făcut-o și cu alte prilejuri, asupra felului in care sînt cuprinși în cărțile actuale. Desigur, așa cum omul de la sat pretinde o carte științifică pe măsura nevoilor și a aspirațiilor sale, a înțelegerii lui tot mai largi, tot astfel și cartea literară — oglindă a vieții lui — are nevoie de profunzime rezultată din cunoașterea temeinică a vieții lui de azi, aflată în continuă schimbare. Dialogurile dintre autori și cititori devin astfel un moment necesar al cunoașterii reciproce.Iată de ce, relevînd funcția publică a cărții în educația cetățenească, manifestările din cadrul „Lunii cărții la sate" sînt și un bun prilej de analiză în a- cest domeniu, de „prospectare" a căilor de sporire a calității cărții oferite, de înlesnire a drumului spre cititorul din toate colțurile țării, pentru ca dezideratul „cartea la îndemina fiecăruia" să devină o realitate deplină a zilelor noastre.

generații, să facă totul pentru a se forma ca oameni cu o largă pregătire, cu orizonturi științifice vaste, cu un înalt nivel de conștiință socialistă, pentru a fi participant activi la făurirea propriei personalități. De altminteri, sondajele efectuate de specialiști atrag atenția că din ceea ce cunoaște un om numai o zecime este primit, celelalte nouă zecimi fiind cucerite de fiecare individ. Nu există motivație a învățării (asupra căreia se glosează atît, din păcate, uneori mai mult metaforic) mai puternică decît dorința autoafirmării, a realizării propriei formații profesionale și culturale. Aici intervine rolul fundamental al școlii, al profesorului — acela de a face mai rapid și mai eficient acest proces, de a urmări cu atenție împărțită fiecărui elev cum și cită energie pune acesta în făurirea sa și de a o potența permanent, la nivelul celei mai ridicate calificări pedagogice.Neconsiderarea acestui mecanism al cunoașterii și acțiunii umane poate avea consecințe nefaste în ce privește activitatea, atît de delicată, do făurire a personalității, apoi de modelare a ei în conformitate cu exigențele vieții contemporane. Mal sint incă de întîlnit cadre didactice adepte ale unui demers pedagogic învechit, lipsit de elasticitate, profesori care confundă sala de clasă cu sala de curs universitar. Unii mai cred încă în presupusa finalitate a cantității mari de teme, de exerciții devoratoare de timp și în valoarea pedagogică a exigențelor de această natură. E adevărat, numărul parametrilor de performanță intelectuală la care poate ajunge un tînăr în formare poate fi și el luat în considerație. dar nu acest număr este în primul rînd semnificativ. Esențial este dacă atingerea obiectivului didactic permite autoafirmarea, auto- construcția individului. O lecție bună. așa cum realizează cea mai mare parte dintre profesorii de astăzi, va ști să pună în calea elevului, cu finețe, culmi de cucerit cu instrumentele proprii, îi va trezi impulsul de a avansa conștient în procesul de cunoaștere, mergînd direct la esența fenomenului științific, consultînd bibliografii, făcînd exerciții etc. O lecție bună este aceea care trezește interesul șj care dă totodată elevului instrumentele de orientare rapidă in universul, ca și în sursele respectivei discipline școlare.Profesorul trebuie să ofere pilda de adevăr, el este călăuza care arată calea de acces spre adevăr. Numai printr-o activitate didactică elastică și modernă, în consens cu cele mai noi cuceriri ale cunoașterii umane, capacitatea tineretului nostru, creativitatea, inventivitatea, puterea lui de muncă se vor exprima concludent în marile realizări ale epocii revoluționare pe care o trăim.Este aceasta dovada unui învățămint de calitate, activ, în care cei direct implicați, profesorii, sînt cei dintîi susținători ai noului, al noii calități.
Prof. Constantin PETRESCU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să vă exprim profunde mulțumiri pentru felicitările și urările cele mai sincere pe care cu amabilitate mi le-ați adresat în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al dumneavoastră personal, cu ocazia realegerii mele în funcția de președinte al Republicii Populare Democrate Coreene.Convins că relațiile excelente de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor întări și dezvolta continuu și în viitor, folosesc această ocazie pentru a vă transmite dumneavoastră și poporului român urări de succese tot mai mari în transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român.
KIM IR SEN

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

RESPONSABILITATE, DISCIPLINĂ, COMPETENȚĂ
(CJnnare din pag. 1)mim eufemistic așa — au influențe inevitabile asupra modului de funcționare in ansamblu a acestui important organism al autoconducerii muncitorești. Este oare nevoie să mai spunem că există cadre de conducere care, prin modul de comportare, prin promovarea in activitatea de conducere numai a unor decizii personale, dovedesc că n-au înțeles încă esența sistemului de conducere colectivă ? Este oare nevoie să mai spunem că unele consilii ale oamenilor muncii activează cu forțe înjumătățite datorită faptului că o parte însemnată din membrii lor, fie că nu sînt informați din timp, fie că nu se pregătesc, fie nu sînt solicitați, iau parte la activitatea organismului numai cu... prezența fizică ? E nevoie să mai spunem că nu toți președinții consiliilor oamenilor muncii — prin cele două funcții pe care le cumulează — transmit organelor de conducere colectivă atît spiritul revoluționar de muncă, cit și răspunderea și disciplina de partid ce trebuie să caracterizeze activitatea unor comuniști învestiți să desfășoare o asemenea muncă ?Actualele adunări generale — primele întruniri ale forurilor autoconducerii muncitorești chemate să răspundă la întreabarea: care sint cauzele Înregistrării unei anumite rămi- neri în urmă în domeniul conducerii

In Întreaga țară se desfășoară recensămIntul animalelor domestice

Acțiune concretă, în interesul 
dezvoltării zootehnieiMaramureșenii sint renumiți pentru priceperea lor în creșterea animalelor și mai ales pentru rasa „brună" creată de ei și de acum răspîn- dită în multe județe ale țării. Și aici, ca in toată țara, in aceste zile, se află în plină desfășurare recensă- mîntul animalelor domestice. Comisiile de recensămint acționează cu răspundere, iar locuitorii satelor și cadrele de conducere de la comune sprijină această acțiune de mare importanță pentru dezvoltarea și mai puternică a zootehniei în Maramureș....Comuna Băsești, unde am urmărit modul de desfășurare a recensă- mintului, este recunoscută in zona Codrului pentru hărnicia locuitorilor, hotăriți de a ține trează această frumoasă tradiție de a crește animale. Comuna este împărțită în 6 sectoare de recensămint, fiecare fiind condus de recenzori bine instruiți. în marea majoritate a gospodăriilor vizitate de recenzori, formularele sînt completate aproape la toate rubricile, ceea ce dovedește că locuitorii din comună sint vrednici gospodari, oameni cu dragoste de pămînt și animale. Conștienți de această vrednicie, oamenii deschid larg porțile gospodăriilor pentru ca echipele de recensămint să-și ducă la îndeplinire misiunea pe care o au. Ajunși, împreună cu una din echipe. în curtea gospodarului Traian Sălăjan, din satul Săliște, omul deschide grajdul și ne arată 6 bovine, apoi, in curtea altui gospodar din Băsești, Victor Remeș, comisia trece în foaia de recensămint 7 bovine, Gheorghe

INFORMAȚII SPORTIVE
0 Secretariatul Federației internaționale de haltere a dat publicității clasamentele celor mai buni halterofili din lume pe anul 1986. La categoria 100 kg, pe locul întîi se află sportivul român Nicu Vlad, campion mondial și european, cu performanța de 437,500 kg la totalul celor două stiluri, urmat de Boris Sereghin (U.R.S.S.) — 430 kg, Pavel Kuznețov (U.R.S.S.) — 420 kg. Iată primii plasați la alte categorii de greutate*  supergrea : Leonid Taranenko (U.R.S.S.) — 467,500 kg ; categ. 110 kg : Orij Zaharevici (U.R.S.S.) — 447,500 kg ; categ. 90 kg : Anatoli Hrapatîi (U.R.S.S.) — 412,500 kg ; categ. 82,500 kg : Asen Zlatev (Bulgaria) — 405 kg ; categ. 75 kg : Alexandr Vîrbanov (Bulgaria) — 377.500 kg ; categ. 67,500 kg : Andreas Bem (R.D.G.) — 357 kg ; categ. 56 kg : Mitko Grablev (Bulgaria) — 290 kg ; categ. 52 kg : Snev- dalin Marinov (Bulgaria) — 257,500 kg. în clasamente (incluzînd și pe cele continentale) figurează 883 de halterofili, reprezentind 53 de țări din cele 126 afiliate la federația internațională de specialitate.

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 18; 
(sala Amfiteatru) : între patru ochi 
(B) — 18; (sala Studio) : Puterea de 
fascinație a imaginii — 11; 17
• Opera Română (13 18 57) : Lacul 
lebedelor — 18
• Teatrul de operetă (la sala mică

0 Proba de slalom superuriaș din cadrul campionatelor mondiale de schi alpin de la Crans-Montana (Elveția) a revenit elvețianului Pirmin 

față de nivelul dezvoltării forțelor de producție ? — chiar dacă nu pot aborda și soluționa în mod global și imediat toate problemele legate de acest proces complex — sînt datoare să-și contureze anumite conluzii si să propună anumite măsuri pentru perfecționarea activității de conducere. Pentru ca ea să înregistreze in cel mai scurt timp un reviriment, un progres.S-a spus, și pe bună dreptate, că ecuația oricărei dezvoltări intensive, eficiente are patru termeni : — știința. tehnologia, conducerea și educația. Or, în cazul economiei românești, în care conducerea se exercită prin sistemul autoconducerii muncitorești, avînd un complex caracter democratic, toți acești factori sint și pot fi amplificați de capacitatea factorului de conducere. Ceea ce necesită în mod obligatoriu ca acesta să aibă o asemenea capacitate sau să fie determinat, la rîndul lui, de resorturile intime ale aceluiași sistem democratic, să și-o însușească. Iar actualele adunări generale ale oamenilor muncii, prin modul în care își vor exercita prerogativele pe care le au, de a analiza activitatea tuturor organismelor autoconducerii muncitorești, pot să reactiveze și să întărească mult capacitatea factorului conducere. Pentru ca acesta, la rîndul lui, să valorifice din plin potențialul celorlalți factori.

Marchiș, tot din Băsești, declară 6 capete de bovine, iar Gheorghe Con- traș din satul Stremț — 5 capete, adică exact cîte are fiecare in gospodăria lui. Ca acești harnici gospodari sint mulți în comuna Băsești. La fiecare, în fișa de recensămint, pe lingă un număr destul de mare de taurine, sint trecuți cîte 2—3 porci, ovine, cai, păsări. în curtea gospodarului Dumitru Cosma. cel care
într-o comună 

din județul Maramureșanul trecut a vîndut 2 617 litri de lapte la fondul de stat, după terminarea numărării animalelor, gospodarul ține să ne spună : „Vreau ca în acest an, de la cele două vaci, să depășesc cantitatea de lapte predată anul trecut. Noi sîntem oameni ai pămintului din tată-n fiu. iar omul de la sat trebuie să fie cumpănit, să înțeleagă că este de datoria lui săi răspundă prin produse cit mai multe sprijinului pe care îl primim din partea statului. Meseria de crescător de animale este frumoasă și de aceea toți gospodarii comunei trebuie să se pună pe treabă". Ca el gîndesc și alți gospodari din comună : Florian Cuc, din satul Săliște, care a predat 2 030 litri lapte. Vasile Pop din Stremț și Ilie Pop din Băsești, care au vîndut anul trecut peste 2 000 litri de lapte la fondul de stat.
Zurbriggen, cronometrat cu timpul de 1T9”93/1OO, urmat de Marc Gi- rardelli (Luxemburg) —, l’20”80/100 și Markus Wasmeier — l’21”08/100.

0 în cadrul concursului internațional de biatlon de la Gajateto (Ungaria), proba de ștafetă 3X7,5 km rezervată juniorilor s-a încheiat cu victoria echipei României, cronometrată cu timpul total de 95’21”. La 4X7,5 km seniori, pe primul loc s-a situat ștafeta U.R.S.S. (113’35”), urmată de Cehoslovacia (118’03”) și Polonia (124’02”). Proba feminină de 3X5 km a revenit echipei U.R.S.S. (81’25”).
0 La Sainte Foy (Canada) au luat sfirșit campionatele mondiale de patinaj viteză rezervate sprinterilor. La feminin, titlul a fost cucerit de Karin Kania (R.D. Germană), urmată în clasamentul final de Bonnie Blair (S.U.A.) și Christa Rothenburger (R.D. Germană). în concursul masculin. pe primul loc s-a situat japonezul Akira Kuroiwa, urmat de Nick Thometz (S.U.A.) și Yukihiro Mitani (Japonia). Rezultate înregistrate în ultima zi de întreceri: 500 m masculin: Serghei Fokicev (U.R.S.S.) — 37”82/100 ; 1 000 m masculin : Mitani — l’16”71/100 ; 1 000 m feminin : Karin Kania — l’22”25/100.

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu. prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit o telegramă din partea primului-mi- nistru al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, Maung Maung Kha, prin care îi adresează mulțumiri pentru felicitările transmise cu prilejul zilei naționale a acestei țări.
CRONICAPrin decret prezidențial :— Tovarășa Alexandrina Găinușe se eliberează din funcția de ministru al industriei ușoare ;— Tovarășa Lina Ciobanu se numește în funcția de ministru al industriei ușoare.

Cronica zileiîn legătură cu încetarea din viață a lui Galo Plaza Lasso, fost președinte al Republicii Ecuador, o delegație condusă de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, a prezentat, marți, condoleanțe îa Ambasada Republicii E- cuador din București. Membrii delegației au semnat în cartea de condoleanțe deschisă la ambasadă.
*La cinematograful „Studio" din Capitală a început, marți. „Săptămî- na filmului japonez", manifestare organizată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste in colaborare cu Ambasada Japoniei la București. La spectacolul de gală au luat parte membri ai conducerii Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Centralei „Româniafilm", Asociației cineaștilor, Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, un numeros public.Au participat, de asemenea, Ma- sanari Ozaki, ambasadorul Japoniei la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.(Agerpres)

Comisiile de recensămint, care își desfășoară activitatea in comuna Băsești, trec din casă în casă. Gospodarii, ințelegînd importanța acestei acțiuni, declară corect, cu deplină răspundere cetățenească toate animalele pe care le cresc în gospodăria lor. Spre seară. Mihai Pop. primarul comunei, ne spune cu satisfacție : „Această acțiune a fost pregătită cu deplină răspundere, deoarece știm că este in interesul economiei naționale. dar și al fiecărui producător agricol, ca ea să se desfășoare normal. Dacă anul trecut am avut în comună 806 bovine, 1 198 ovine și 1 009 porcine, după datele estimate la această oră, putem afirma că efectivele sînt în creștere. Acest fapt demonstrează eficiența acțiunilor pentru întărirea și lărgirea asistenței zooveterinare, ameliorarea și selecția animalelor, acțiunile pentru sporirea potențialului productiv al pajiștilor naturale. Și nu trebuie să uităm că sporul de efective dovedește și dragostea locuitorilor pentru această ocupație strămoșească. Sînt convins că efectivele prevăzute a fi realizate în acest an vor fi mult mai mari, cum tot mai mari vor fi și producțiile animaliere".Seara, cînd comisiile au terminat cea de-a doua zi a recensămîntului, datele au fost centralizate la primărie. în cele peste 500 gospodării, din 786 existente, animalele au fost recenzate.
Gheorqhe PARJAcorespondentul „Scînteii"

cinema
0 Sania albastră : SCALA (11 03 72)
— 9: 11; 13; 15; 17, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15: 17; 19 
0 Stegulețele galbene ale fericirii. 
(„Zilele filmului japonez") : STUDIO 
(59 53 15) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,30 
0 Inttlnire tn Atlantic : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13;

.15; 17; 19
0 Mușchetarii tn vacanță — 8,30; 11; 
13, O dată in viață — 15; 17; 19 : 
DOINA (16 35 38)
0 Toate pinzele sus: DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19. LIRA (317171) 
— 15; 17; 19
0 Misterul mărilor : COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Domnișoara Aurica : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
0 Pacea — victorie a rațiunii : CA

sărbătoarea națională a republicii

DEMOCRATICE SOCIALISTE SRI LANKA

Domnului JUNIUS RICHARD JAYEWARDENE
Președintele Republicii Democratice Socialiste Sri DankaCOLOMBOCu prilejul Zilei naționale a Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka, vă adresez, în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, cordiale felicitări. împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului srilankez pace și prosperitate.Sînt încredințat că raporturile de prietenie și colaborare statornicite între țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, în folosul celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 4 februarie, poporul srilankez sărbătorește împlinirea a 39 de ani de la importantul act al proclamării independenței naționale, care a pus capăt unei lungi perioade de dominație colonială și a deschis o etapă nouă, de a- dînei transformări e- conomico-sociale în viața țării. Aceste prefaceri cu caracter înnoitor au cunoscut o deosebită extindere în special după adoptarea constituției din 1972, care a proclamat republica, redînd tînă- rului stat, denumit a- tunci Ceylon, vechiul nume — Sri Lanka. Ele au impulsionat puternic acțiunea de valorificare a resurselor naturale în folosul propriu. Așa cum se știe, acest stat din zona Oceanului Indian (suprafața — 65 610kmp ; populația — 15 milioane de locuitori) este un mare producător de ceai (locul trei în lume) și de

cauciuc natural. Ca rezultat al măsurilor întreprinse in ultimele decenii, suprafețele destinate celor două culturi au fost extinse, ajungind la 250 000 și, respectiv. 200 000 hectare. Ceaiul și cauciucul natural reprezintă principalele articole de export ale țării. Totodată, s-a trecut la modernizarea agriculturii și la crearea unei industrii proprii in sectoare ca metalurgia, construcțiile de mașini, mijloacele de transport ș.a. Unu! dintre cele mai importante obiective economice aflate in curs de realizare este sistemul hidroenergetic Samanalowe- wa. de pe fluviul Ma- haweli. Lacul de acumulare ce va lua ființă în spatele barajului înalt de 122 m va contribui Ia irigarea unei suprafețe de 50 000 hectare de teren arabil.Eforturile poporului srilankez pentru
VIDELE : Se extinde rețeaua comercialăConcomitent cu construirea și darea în folosință a unor noi blocuri de locuințe, în orașul Videle se extinde și se diversifică rețeaua unităților comerciale. La parterul unor blocuri ridicate în centrul localității au fost deschise noi magazine moderne pentru des

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 4 februarie, ora 20—7 fe
bruarie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
predominant frumoasă, mai ales în 
prima parte a intervalului, iar cerul 
variabil, cu înnorări mai accentuate 
spre sfîrșitul intervalului în vestul și 
nordul țării. Vor cădea precipitații 
locale, sub formă de ninsoare, lapoviță 
și ploaie, favorizînd producerea po
leiului spre sfîrșitul intervalului în 
vestul și nordul țării. în rest, precipi
tațiile vor fi Izolate. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu unele inten

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :O nouă TRAGERE LOTO 2 — a doua din anul acesta — se organizează duminică, 8 februarie 1987. Este un nou prilej pentru ca parti- cipanții să-și valorifice pe deplin șansele. Ei își pot exprima cu toată încrederea opțiunile în ceea ce privește numerele jucate pînă sîmbătă, 7 februarie. Dintre numeroasele argumente care justifică participarea la acest gen de tragere este de reținut gama largă a
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15:
17; 19
0 Ali-Baba și cel 40 de hoți : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 12; 15; 18
0 Nava extraterestră : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
• Acțiunea „Topolino" : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
0 Atenție la Pana de Vultur : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19
0 100 000 pentru complicitate: PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19
0 Apașii : VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 
13; 15; 17
0 Luptătorul cu sabia : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

teatre 

dezvoltarea țării, pentru consolidarea independenței naționale sînt urmărite cu simpatie și interes de poporul român. între țările noastre s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, care cunosc o evoluție ascendentă. O expresie grăitoare în a- cest sens o constituie realizarea, cu asistență românească, a unor obiective economice importante în țara prietenă, cum sînt complexul de prelucrare a lemnului de la Arissawela, prima linie de asamblat tractoare din Sri Lanka ș.a. Extinderea în continuare a conlucrării româno-srilankeze, găsirea unor noi forme de cooperare corespund pe deplin intereselor celor două țări și popoare, constituind, în același timp, o contribuție importantă la cauza păcii și înțelegerii internaționale.
facerea mărfurilor alimentare și industriale, avînd o suprafață comercială de aproape 1 000 mp. Totodată, se acționează pentru modernizarea unităților existente și perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din rețeaua comercială a orașului petroliștilor teleormăneni. (Stan Ștefan).
sificări în ultima zi, în sud-vest. Tem
peratura aerului în creștere ușoară, 
mai ales în partea a doua a interva
lului. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 10 și zero grade, mai coborîte 
în prima noapte în depresiuni și în 
nord-estul țării, dar mai ridicate în 
sud-vest, iar maximele între minus 6 
și plus 4 grade, mai ridicate în zonele 
deluroase. Local se va produce ceață 
cu chiciură. In București : Vreme pre
dominant frumoasă, cu cerul variabil. 
Tendință de precipitații slabe, sub for
mă de ninsoare, lapoviță șl chiar 
ploaie, favorizînd producerea poleiului. 
Vînt slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între minus 
5 și minus 1 grad, mai coborîte în pri
ma noapte, iar cele maxime între 
minus 1 și plus 4 grade. Dimineața 
ceață cu depunere de chiciură.

cîștigurilor atribuite în bani, inclusiv in autoturisme „Dacia 1300". In ceea ce privește formula tehnică, aceasta prezintă, la rîndul său, o mare atractivitate. O trăsătură caracteristică este — între altele — posibilitatea de a se cîștiga și cu 2 numere. Așa se și explică numărul mare de participant! care înregistrează, de fiecare dată, frumoase succese.
a Teatrului Național, 14 80 11) : O 
noapte la Veneția — 18.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan dra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Hamlet 
(amînat din 28 D — 16
• Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul și 
bunul Dumnezeu — 18
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pețitoarea — 18
• Teatrul „C. I. Nottara- (59 31 03, 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
18; (sala Studio) : O noapte furtu
noasă — 18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Giuleștl, 
18 04 85) : Cursa de Viena — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18,30; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tînăr printre alții — 9; Pinocchio 
— 15; Muntele dragostei — recital de 
poezie și muzică cu Leopoldina Bălă
nuță și V. Socaciu — 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Boroboață — 15; (sala
Cosmonauților, 11 12 04) : Anotimpu
rile mînzului — 15
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30

Sub semnul conlucrării rodnice, 
al prieteniei trainice româno-sovieticeSe împlinesc, la 4 februarie, 39 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică. încheierea acestui important document a marcat o etapă calitativ nouă în relațiile dintre cele două țări și popoare. După cum se știe, încă de la crearea sa. Partidul Comunist Român a acționat pentru stabilirea unor raporturi de prietenie între România și marea țară socialistă vecină, intre popoarele lor, a militat neabătut împotriva ascensiunii fascismului și pregătirilor războiului antisovietic. pentru ieșirea din acest război nedrept și alăturarea la coaliția antihitleristă. Participarea României, după actul revoluționar de la 23 August 1944, cu in- tregul său potențial material și uman, alături de U.R.S.S. — care a purtat greul celui de-al doilea război mondial — la luptele pentru eliberarea deplină a teritoriului patriei, iar apoi pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și a unei părți a Austriei, singele vărsat în comun, pină la zdrobirea mașinii de război hitleriste, au cimentat pentru tot- , deauna prietenia româno-sovietică.în noile condiții, încheierea tratatului româno-sovietic a ridicat prietenia și colaborarea dintre cele două țări la rang de politică de stat. în perioada în care au acționat prevederile tratatului, țara noastră a parcurs o întreagă perioadă istorică, a înregistrat importante realizări în construcția socialistă, iar colaborarea prietenească româno-sovietică a cunoscut o puternică dezvoltare in toate domeniile. Noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre cele două țări, semnat în 1970 — document în care și-au găsit reflectare prefacerile revoluționare, realizările dobîndite, experiența a- cumulată în relațiile bilaterale, precum și schimbările importante pe continentul nostru și în întreaga lume — a exprimat voința și ho- tărîrea reciprocă de a extinde și aprofunda în continuare colaborarea pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural, pe temelia trainică a deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești.Aniversarea de azi are loc In condițiile în care întregul popor român depune stăruitoare eforturi pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XlII-lea al P.C.R., a orientărilor și sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind progresul economic și social al patriei noastre, dezvoltarea intensivă și modernizarea economiei naționale, accentuarea puternică a laturilor ei calitative, promovarea în producție a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehni- co-științlfice, perfecționarea întregii activități de făurire a noii orîn- duiri, pentru înfăptuirea obiectivului strategic de trecere a României la un stadiu nou, superior de dezvoltare — la cel de țară socialistă mediu dezvoltată.Aniversarea de azi are loc In condițiile in care Uniunea Sovietică a pășit într-o etapă nouă, superioară de făurire a noii orîn- duiri. Pornind de la realizările de seamă dobîndite, de la cerințele interne și condițiile externe — așa cum s-a arătat și în raportul prezentat de tovarășul Mihail Gorbaciov la recenta Plenară a C.C. al P.C.U.S. — în societatea sovietică au loc prefaceri profunde, în spiritul hotărîrilor celui de-al XXVII-lea Congres al partidului, reorganizarea în curs de desfășurare fiind menită să mobilizeze întregul potențial creator al socialismului, al oamenilor muncii din toate domeniile de activitate. Este bine cunoscut că. acțio- nînd pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, în primul rînd cu țările socialiste vecine. România a- cordă o atenție deosebită intensificării conlucrării multilaterale cu Uniunea Sovietică, orientare consacrată în Programul P.C.R. și reafirmată de Congresul al XlII-lea al partidului. Reliefînd această orientare de la tribuna celui de-al XXVII-lea Congres al P.C.U.S.,

★La clubul întreprinderii de mecanică fină din București a avut loc, marți, o adunare organizată cu prilejul celei de-a 39-a aniversări a semnării primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și U.R.S.S.Au participat activiști de partid și de stat, reprezentanți ai Asociației de prietenie sovieto-române, ai Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, oameni ai muncii din întreprinderi bucureștene. Au luat parte membri ai delegației Asociației de prietenie sovieto-română, care se află în vizită în țara noastră, și ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.Despre semnificația evenimentului aniversat au vorbit Victor Nico- 

39 de uni de la semnarea 
primului Tratat 

de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală 

dintre România 
și Uniunea Sovietica

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a declarat : „Doresc să folosesc acest prilej pentru a evoca, cu multă satisfacție, relațiile trainice îndelungate, cu vechi tradiții în istoria popoarelor noastre, colaborarea statornicită de-a lungul anilor între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și să afirm hotărirea noastră de a face totul pentru ca ele să cunoască o dezvoltare continuă, spre binele și în interesnl ambelor țări, al cauzei generale a socialismului și păcii".Așa cum învederează viața însăși, rolul hotărîtor în dezvoltarea raporturilor româno-sovietice îl au legăturile de prietenie dintre P.C.R. și P.C.U.S., iar în acest cadru convorbirile la nivelul cel mai înalt. O deosebită însemnătate au avut și au în acest sens întîlnirile și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mihail Gorbaciov, înțelegerile convenite cu aceste prilejuri avînd o puternică înrîurire asupra ansamblului relațiilor dintre cele două țări și popoare, stimulînd puternic dezvoltarea colaborării în toate domeniile.în ansamblul conlucrării, un rol deosebit de important are colaborarea in domeniul economiei — factorul fundamental al progresului multilateral al celor două țări. De-a lungul întregii perioade ce a trecut de la încheierea tratatului, U.R.S.S. s-a situat pe primul loc in ansamblul relațiilor economice ale țării noastre, iar în ultimii ani ponderea sa în cadrul acestor raporturi a crescut simțitor. De altfel, un important factor de impulsionare a relațiilor în etapa actuală îl constituie „Programul de lungă durată privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico- științifice dintre România și U.R.S.S., pe perioada pînă în anul 2000“ — document semnat anul trecut de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mihail Gorbaciov. Realizarea prevederilor acestui amplu program, conceput intr-o largă perspectivă, pornind de la potențialul economic și tehnico-științific cres- cînd al celor două țări, este menită să determine sporirea însemnată a schimbului de mărfuri, adîncirea cooperării și specializării în producție, satisfacerea, într-o măsură tot mai largă, a necesităților de materii prime, combustibili, mașini și utilaje de înaltă tehnicitate, bunuri de larg consum, intensificarea colaborării în domeniile științei și tehnicii. în alte sectoare.Se lărgește, de asemenea, colaborarea pe planul culturii și artei, se extind schimburile de experiență pe linie de partid și de stat, între organizațiile de masă și obștești, în cele mai variate domenii ale făuririi noii orînduiri.în spiritul prevederilor tratatului, România și Uniunea Sovietică conlucrează strîns pe arena mondială, unde, împreună cu celelalte țări socialiste, cu forțele progresiste, democratice, iubitoare de pace Își aduc contribuția Ia soluționarea, in interesul tuturor popoarelor, a marilor probleme ce confruntă omenirea, la lupta pentru preîn- tîmpinarea unui nou război, la promovarea politicii de destindere, de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, la instaurarea în Europa și în întreaga lume a unui climat de securitate, înțelegere și largă colaborare internațională.Cu prilejul celei de-a 39-a aniversări a primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică, comuniștii, întregul nostru popor adresează comuniștilor, tuturor popoarelor sovietice cele mai calde felicitări și urarea fierbinte de a obține succese tot mai importante în traducerea în viață a obiectivelor mărețe stabilite de cel de-al XXVII-lea Congres al P.C.U.S., pentru ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități de făurire a societății socialiste dezvoltate și înaintarea spre comunism, pentru asigurarea păcii, în spiritul acestor sentimente, poporul român are convingerea că relațiile de prietenie și colaborare rodnică multilaterală româno-sovietică vor cunoaște o dezvoltare continuă. în interesul făuririi noii orînduiri in cele două țări, al cauzei generale a păcii și comunismului.
★lescu, director adjunct al întreprinderii, și Serghei G. Șcerbakov, membru supleant al C.C. al P.C.U.S., ministrul Invățămintului al U.R.S.S., președintele conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-română. Vorbitorii au relevat importanța tratatului pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre România și U.R.S.S. și au evidențiat rolul hotărîtor pe care l-au avut întîlnirile și convorbirile la nivel înalt româno-sovietice în întărirea șl diversificarea raporturilor de conlucrare dintre partidele, țările și popoarele noastre, în interesul reciproc, al cauzei socialismului. înțelegerii și păcii în lume.(Agerpres)

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTEM!
• SALBĂ DE HIDROCENTRA

LE. „Pentru moment, penuria de electrici- taie reprezintă un serios obstacol în calea l realizării obiectivului prioritar vizînd7 cvadruplarea, pînă in anul 2000, a valorii| producției industriale și agricole anuale( brute a’ Chinei", afirmă publicația „Beijing
1 Information". Iată de ce, in prezent, ini R.P. Chineză, paralel cu construirea de
J mari termocentrale, in principalele zone) producătoare de huilă și în apropierea ora-
1 șelor de coastă, se realizează un numărJ fără precedent de hidrocentrale, ceea cei deschide promițătoare perspective pentrui producția națională de electricitate.I Pentru asigurarea unei dezvoltări dina- 4 mice a economiei naționale, se prevede ? construirea a numeroase centrale electri- ) ce cu o putere instalată totală de 60—65 i milioane kW, ceea ce va asigura, în urmă- J torii cinci ani, o creștere anuală cu 7 mi- 4 lioane kW a capacității naționale de pro- ? ducție în sectorul energetic. Prioritate se * va acorda exploatării resurselor cursului su- 
4 perior al Fluviului Galben, cursului mijlo

ciu și superior al fluviului Yangtze și fluviului Hungshui. în bazinele acestor fluvii se vor amenaja centrale electrice de mare capacitate. în același timp, se vor construi citeva hidrocentrale și in nord-estul și estul Chinei, unde resursele de apă curgătoare sint abundente. De cea mai mare anvergură este însă proiectul legat de construirea unei hidrocentrale in zona celor trei chei ale fluviului Yangtze, care va deveni una dintre cele mai mari din lume, în prezent, specialiștii chinezi studiază efectele economice și ecologice ale unui asemenea proiect.
• UN MODEL DEMN DE 

PRELUAT curînd se vor împlini 20 de ani de cind a intrat în funcțiune în Franța prima centrală electrică acționată de energia mareelor. Inițial, s-a considerat că acest obiectiv va constitui mai curind un punct de atracție pentru turiști decît o sursă de alimentare cu energie electrică. Ce-i drept, barajul centralei din estuarul rîului Rance, din partea de vest a Franței. ale cărui generatoare funcționează cu 

ajutorul mareelor, atrage anual peste 400 000 de vizitatori. Centrala de la Rance a jucat și va continua să joace însă și un rol deosebit de important în aprovizionarea cu energie electrică a unor întinse regiuni din Bretania. Totodată, ea a deschis calea spre afirmare a unei noi tehnologii de producere a energiei electrice.De notat că electricitatea produsă de centrala de la Rance este mai ieftină decît cea obținută în centralele nucleare, constituind deci o sursă competitivă de energie. Din păcate însă, în Franța, practic, nu mai există, în afară de Rance, și alte locuri care să se preteze la fel de bine la construirea de noi centrale funcțlonînd cu ajutorul mareelor.La Rance funcționează, în prezent, 24 de turbine acționate de apa mării. Palele variabile ale generatoarelor permit producerea de energie, atît în timpul fluxului, cit și al refluxului. Se consideră însă că este mai economic să se producă electricitate numai în perioada refluxului. Deocamdată, centrala de la Rance este singura din lume care funcționează cu ajutorul mareelor. în prezent însă, o centrală ase

mănătoare este in curs de realizare în Canada, în Golful Fundy. Și in Marea Britanie se află in fază de proiect două asemenea centrale.
• BACTERII ANTIEXPLOZIVE.Pe plan mondial, bacteriile au început să fie, încă de pe acum, grație cercetării științifice, de mare ajutor în separarea substanțelor utile din reziduurile rămase de pe urma extragerii minereurilor, recuperare imposibil de realizat prin metodele convenționale. Deosebit de utile se vor dovedi, în curind, microorganismele în domeniul exploatării resurselor miniere și în ce privește înlăturarea unui redutabil pericol de explozie, respectiv gazul grizu — amestec natural, inflamabil și exploziv, de metan și de alte hidrocarburi gazoase, care se formează mai ales în minele de cărbune. Bunăoară, în acest scop, specialiști ai Institutului de microbiologie al Academiei de științe a U.R.S.S. au elaborat o tehnologie constînd din folosirea în mine a unor bacterii care se hrănesc cu... gaz metan. In principal, locul de baștină al acestor microorganisme, descoperite, încă de la începutul 

secolului, îl constituie apele de pe fundul lacurilor, al mărilor și al rîurilor. Așadar, condițiile care asigură activitatea vitală a microorganismelor ■ din stratul de cărbune se deosebesc mult de cele care le sînt lor familiare. De aceea, oamenii de știință au fost nevoiți nu doar să selecteze tulpinile care „digeră" mai bine metanul, dar să și găsească o soluție menită să asigure microorganismelor, cu cheltuieli minime, suficient „confort" în mediul minier, atît de nou pentru ele. în ce constă această soluție ? La nivel de laborator, se cultivă o biomasă alcătuită din bacterii din tulpina selecționată. Se prepară apoi o soluție sărată, care imită obișnuitul mediu de viață al bacteriilor. în continuare, sînt posibile două variante de utilizare a respectivelor microorganisme. Fie că în stratul de cărbune se pompează prin puțuri, cu o jumătate de an înainte de a începe exploatarea lui, un „cocteil" alcătuit din biomasă și soluție sărată ; fie că, simultan cu funcționarea combinei pentru dislocat cărbunele, se pulverizează acest „cocteil" în spațiul de extracție și peste cărbunele extras. De fapt, cel mai bun efect se obține combi-

nind cele două procedee. Plnă acum, < noua metodă a fost testată in patru mine * din bazinul carbonifer Donețk. S-au redus 4 timpii de staționare a utilajelor și a eres- ; cut ritmul de extracție a cărbunelui. |
• SURSĂ DE PROTEINE. In- Ț deosebi în Africa, maniocul, arbust tropical 4 cu rădăcina în formă de tubercul, din care / se extrage o făină hrănitoare, constituie ) alimentul de bază pentru populația unor 1 întinse zone. Recent, s-a demonstrat că și ’ maniocul, ca atîtea alte vegetale, prezintă 4 particularitatea de a putea fi „îmbogățit" , cu proteine, dacă se recurge la ajutorul ț unor ciuperci microscopice. Mai precis, este i vorba de o metodă pe care un grup de ’ cercetători din Franța au pus-o la punct, 4 în vederea realizării unei asemenea trans- i formări. In ce constă noua metodă ? Mal 1 întîi, tuberculii de manioc se fierb în i abur, apoi se usucă,și se macină. Din făina ,' astfel obținută se fabrică granule, în care ț se introduce ciuperca Aspergillus niger, i într-un recipient special se obține trans- ’ formarea unei părți din produs în pre- 4 țioase proteine.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



} IDEI SI DIRECȚII FUNDAMENTALE ALE GÎNDIRII Șl ACȚIUNII ț 
î POLITICE INTERNAȚIONALE ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU \

Obiectivul prioritar - edificarea unei lumi a păcii,
fără arme și

(Urmare din pag. I)unitate, îndatoririle sale principale față de poporul din care face parte, precum și față de soarta întregii omeniri, programul de dezarmare elaborat de secretarul general al partidului nostru vine — noua lucrare demonstrează elocvent această realitate — in intîmpinarea aspirațiilor de pace, prosperitate și colaborare ale tuturor popoarelor, oferă perspective optimiste rezolvării celei mai grave dileme ce confruntă pe toți locuitorii Terrei — aceea a supraviețuirii ori dispariției speciei umane. întemeiat pe adevărul că nevoia de pace și cooperare este universală, pentru că exprimă năzuințele vitale ale tuturor locuitorilor Terrei, ale tuturor țărilor, indiferent de orinduire, mărime, putere militară, programul românesc de pace și dezarmare ia în considerare ansamblul interdependențelor prin care cursa înarmărilor se repercutează profund negativ, destabilizator, asupra întregului sistem al relațiilor internaționale, Dezarmarea, cu deosebire dezarmarea nucleară, presupune, dar și impulsionează noi concepte și practici de securitate, bazate nu pe amplificarea, ci pe reducerea armamentelor. De aceea, dezarmarea implică, dar și stimulează acțiuni ferme in sensul destinderii, dialogului și colaborării, al promovării negocierilor drept unică modalitate de rezolvare a problemelor dintre state.Totodată, dat fiind că — așa cum subliniază președintele Republicii — „problema dezarmării, problema reducerii substanțiale a cheltuielilor militare este nemijlocit legată de asigurarea dezvoltării economico- sociale, de întărirea independenței, bunăstării fiecărei națiuni", programul românesc corelează strîns eforturile pentru dezarmare cu acțiunile privind soluționarea și a celorlalte probleme grave, îndeosebi cu nevoile social-economice ale țărilor în curs de dezvoltare. „între pace și noua ordine economică — arată tovarășul Nicolae Ceaușescu — există o strinsă legătură, o unitate dialectică, ele se condiționează reciproc și trebuie să facem totul pentru o nouă ordine, pentru o pace trainică in lume".Legarea eforturilor de dezarmare de interesele de dezvoltare ale tuturor statelor și popoarelor, .ca și de nevoia de securitate deschide perspective reale pentru creșterea capacității de influență a forțelor progresiste ce acționează pentru transformarea structurilor internaționale și a vechiului sistem bazat pe inegalitate, pe dominația celor puternici asupra celor slabi. Potrivit concepției românești. oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare reprezintă condiția fundamentală a, asigurării dreptului suprem al popoarelor, al fiecărui locuitor al Terrei — la viață, la existență, la libertate, independență și pace. Expresie a celei mai largi comunități de interese ce unește întreaga omenire — acelea legate de însăși salvarea condițiilor vieții și civilizației pe Pămint — problematica globală a păcii și războiului nu mai poate fi abordată în cadrul îngust al uneia sau alteia din contradicțiile majore ce determină sensul evoluțiilor internaționale, nu mai poate găsi soluții în lumina intereselor numai ale unei clase sau alteia, ale unei orînduiri sau alteia, ale unor state sau altora : oprirea escaladării competiției înarmărilor și trecerea la dezmembrarea angrenajului său monstruos, răspunzînd cerințelor asigurării dreptului egal la existență independentă, liberă și suverană a tuturor națiunilor, se constituie, în mod obiectiv, ca îndatorire fundamentală a tuturor statelor față de propriile popoare, față de toți locuitorii Terrei. Contribuția de excepțională deschidere a gîndirii președintelui Nicolae Ceaușescu spre înțelegerea și rezolvarea complexă, interdependentă și unitară, a tuturor problemelor globale, sublinierea caracterului universal al nevoii de pace și dezarmare permite identifi
r

■).

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

PRIMIRE LA BERLIN. Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, l-a primit luni, la Berlin, pe Eduard Șevardnadze, ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, aflat intr-o vizită oficială de prietenie in R.D. Germană, informează agenția T.A.S.S. Au fost abordate, cu acest prilej, aspecte ale relațiilor bilaterale, precum și probleme privind situația internațională actuală. In aceeași zi au început convorbirile oficiale dintre Oskar Fischer, ministrul afacerilor externe al R.D. Germane, și E. Șevardnadze.TURNEU. Secretarul de stat al S.U.A.. George Shultz, va efectua, intre 1 și 6 martie, o vizită oficială in R.P. Chineză, la invitația ministrului de externe Wu Xueqian, informează agenția China Nouă. A- ceastă vizită face parte dintr-un turneu pe care șeful diplomației americane îl va întreprinde în Extremul Orient.
REUNIUNE, Specialiști din 28 de 

țări care fac parte din Comitetul 
consultativ al O.N.U. pentru știință 
și tehnologie in favoarea dezvol
tării au început in localitatea bra
ziliană Itaipacva o reuniune con
sacrată promovării cooperării în 
materie de dezvoltare. — relatează 
agenția E.F.E. O atenție specială va 
fi acordată măsurilor îndreptate 
spre sprijinirea eforturilor țărilor 
in curs de dezvoltare de depășire 
a dificultăților lor social-economice 
actuale. 

L

carea căilor de acțiune practică care să antreneze, intr-o tot mai strinsă solidaritate, forțele social-politice cele mai largi. Dezarmarea, in concepția românească, nu este o simplă doleanță, un deziderat oarecare, ci o exigență vitală, de extremă urgență, care interesează toate statele, mari și mici, indiferent de forța militară, de regimul social-politic sau de situare geografică — și, în același timp, un mobilizator îndemn la unirea eforturilor popoarelor planetei pentru a determina factorii de răspundere la nivel statal să adopte deciziile ce se impun.
EXPRESII GRĂITOARE 

ale Înaltei stime și prețuiri
Meritat prestigiu internațional„Ca președinte al Republicii Socialiste România, conduceți lupta poporului român pentru demnitate și prosperitate, în condiții pe care natura și istoria nu le-au vrut ușoare. In lume, politica activă pe care dumneavoastră o duceți în favoarea păcii și cooperării internaționale conferă României un meritat prestigiu". Habib BourguibaPreședintele Kepublicii Tunisiene

Activitate neobosită dedicată cauzei destinderii„Dumneavoastră, domnule președinte, în nenumărate ocazii, ați dat exemplul unei dedicări active și neobosite față de cauza destinderii, a apărării drepturilor inalienabile ale tuturor popoarelor de a-și hotărî destinele pe calea care servește cel mai bine intereselor lor și a-și folosi integral resursele proprii, fără nici un fel de ingerințe străine care se opun exercitării deplinei lor suveranități". Juan Carlos I regele Spaniei
Neobosite îndemnuri Ia unirea eforturilor 

pentru evitarea unui nou război„M-a impresionat chemarea adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu In vederea opririi cursei înarmărilor, potrivit căreia este necesar ca toate popoarele să-și unească eforturile pentru evitarea unui nou război mondial, a unei catastrofe nucleare, deoarece viața noastră, a tuturor este in pericol". Joaquim Gomesmembru al Comisiei politice, secretar al C.C. al P.C. Portughez
Inițiative, propuneri și demersuri stăruitoare 

pentru înlăturarea primejdiei nucleare' „Intre politica internă și politica externă a președintelui Nicolae Ceaușescu există o unitate indisolubilă. Același spirit activ, propriu omului faptelor și nu al vorbelor, a făcut ca inițiativele, propunerile și demersurile sale pentru înlăturarea pericolului de război nuclear ce planează asupra omenirii, pentru asigurarea dreptului popoarelor la pace, la viață, să ocupe în permanență un loc central. El este primul om de stat care a ridicat idealul păcii la rangul de drept suprem al tuturor popoarelor, echivalent cu dreptul la independență, la dezvoltare, la existență". „Dhaka Courier'-Bangladesh
în concepția președintelui Republicii, așa cum este ea evidențiată și in studiile cuprinse în volum, statelor socialiste membre ale Tratatului de la Varșovia le revine o responsabilitate deosebită în ce privește oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, adoptarea de inițiative concrete în această direcție fiind, neîndoios, de natură a spori prestigiul socialismului în lume. dovedind că noua orinduire iși afirmă superioritatea în primul și în primul rînd prin activitatea constructivă și nu prin înarmări.Programul de dezarmare pe care România l-a propus tuturor țărilor și activitatea, deosebit de intensă și amplă, consacrată de țara noastră acestui generos obiectiv se înfățișează, așa cum studiile cuprinse în volum evidențiază cu prisosință, ca o strategie globală, ce cuprinde toate aspectele dezarmării, în primul rînd a celei nucleare, și care-și propune ca obiectiv final dezarmarea generală și totală. Acțiune ce nu se poate realiza decît pe cale negociată, ca un proces gradual, atotcuprinzător, programul de dezarmare preconizat de țara noastră reprezintă, in

LA ROMA s-au desfășurat, timp de trei zile, lucrările unei Conferințe naționale a Partidului Comunist Italian consacrate problemelor justiției in Italia. La încheierea lucrărilor a luat cuvîntul secretarul general al P.C.I., Alessandro Natta, care a subliniat necesitatea unei politici de reforme profunde în domeniul juridic, ca și în alte sectoare ale vieții publice italiene. Vorbitorul a pus accentul, totodată, pe necesitatea relansării stîngii unite, evidențiind că o politică de reforme nu este posibilă fără a avea in vedere problema raporturilor cu P.C.I., informează agenția A.N.S.A.ALEGERI. — Comunicatul cu privire la rezultatele alegerilor de deputați în Adunarea Populară a R.P.S. Albania, desfășurate la 1 februarie, arată că toți cei 1 830 653 de alegători înscriși pe liste au participat la voț, informează agenția A.T.A. Pentru candidați! Frontului Democratic au votat 100 la sută din alegători.
IN MEMORIA UNUI ANTIFAS

CIST. Răspunzînd cerinței expri
mate de forțele democratice, auto
ritățile municipale din localitatea 
Gelsenkirchen (landul Ruhr) au dat 
uneia dintre piețele centrale ale 
orașului numele Fritz Rakob, co
munist, participant la mișcarea de 
rezistență împotriva regimului 
hitlerist, care a fost executat din 
ordinul unui tribunal nazist, in 

anul 1944.

fără războaieesență, un instrument de bază al edificării noii ordini economice și politice internaționale ce consacră pacea și colaborarea între națiuni drept valori fundamentale. în cadrul acestui program este evidențiată necesitatea ca procesul de dezarmare să fie început de către statele puternic înarmate, în primul rînd de puterile nucleare, prin angajamente ferme, prin acțiuni concrete de oprire a cursei înarmărilor, a celor nucleare în primul rînd. însoțite de măsurile cuvenite pentru garantarea îndeplinirii cu bună credință a obligațiilor. Cu deosebită hotărîre

a răsunat glasul României, al președintelui țării în a preveni marile puteri, toate statele asupra pericolului grav pe care îl reprezintă pentru pacea mondială noile rachete nucleare instalate pe teritoriul unor țări europene, ca și asupra necesității deosebite de a se acționa ho- tărît pentru oprirea militarizării Cosmosului. întregul proces trebuie completat cu măsurile politice și juridice care să facă efectiv principiul nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța în relațiile dintre state.Bucurîndu-se de aprecierea tuturor forțelor progresiste din lume, tocmai ca o expresie a viabilității lor, tezele fundamentale ale programului românesc de dezarmare și pace, așa cum își găsesc reflectare și în această culegere de studii, întrunesc adeziunea nețărmurită a întregului nostru popor care, strîns unit în jurul partidului, susține neabătut prodigioasa activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu dedicată opririi cursei înarmărilor și edificării unui climat de securitate și cooperare în lume. Prin numeroase: demonstrații și mitinguri de pace,
"1NUMIRE. William ' Casey, director al Agenției Centrale de Informații (C.I.A.), spitalizat din luna decembrie, și-a prezentat luni demisia — a anunțat purtătorul de cuvînt al Casei Albe. Președintele Ronald Reagan a acceptat demisia și a numit in locul lui Casey pe Robert Gates, care a deținut postul de director adjunct ai C.I.A.R.P.D. COREEANĂ își exprimă profunda îngrijorare față de intenția S.U.A. de a disloca la baza militară Sasebo din Japonia un detașament naval — scrie ziarul „No- don Sinmun", citat de agenția A.C.T.C. Această măsură, intervenită in momentul in care se fac pași pentru relansarea dialogului Nord-Sud. este de natură să sporească pericolul unui război in Peninsula Coreeană — relevă ziarul.

LA COSMODROMUL BAIKO
NUR se fac ultimele pregătiri in 
vederea lansării navei cosmice 
„Soiuz TM-2" cu echipaj uman la 
bord. După cum informează agen
ția T.A.S.S., piloții cosmonauți Iuri 
Romanenko și Aleksandr Laveikin 
vor constitui echipajul de bază al 
stației orbitale sovietice „Mir". Zil
nic se fac simulări ale manevrelor 
de apropiere și cuplare între nava 
„Soiuz“ și stația orbitală, se stu
diază reacția organismului la sta
rea de imponderabilitate. Cei doi 
cosmonauți au de îndeplinit pe 
orbita circumterestră un program 
complex, pe o durată de mai mul
te luni. Ei vor pilota o nouă va
riantă a navei „Soiuz".

Direc- 
Națiu- 
în do-

POPULAȚIA GLOBULUI, 
torul executiv al Fondului 
nilor Unite pentru activități 
meniul populației (U.N.F.P.A.), Ra
fael Salas, a anunțat marți că, po
trivit estimărilor O.N.U., numărul 
locuitorilor planetei va ajunge la 5 
miliarde în luna iulie 1987. 

prin declarații ale Marii Adunări Naționale și ale altor foruri ale democrației noastre socialiste, poporul ro- mân și-a manifestat cu înflăcărare sprijinul unanim față de inițiativele șefului statului român pentru preîntâmpinarea războiului nuclear, pentru scoaterea din impas a negocierilor de dezarmare, pentru trecerea de la declarații de bune intenții la măsuri practice, reale, efective, pe linia opririi imediate și diminuării substanțiale a cursei înarmărilor. Iar votul unanim cu care întregul nostru popor a aprobat, la referendumul din 23 noiembrie 1986, hotărîrea României privind reducerea unilaterală, fără a se aștepta un acord în această privință, cu 5 la sută a efectivelor, armamentelor și cheltuielilor militare, exprimă, cum nu se poate mai clar, fermitatea cu care țara noastră înțelege să-și aducă contribuția la marea cauză a păcii și dezarmării.Lucrarea pune în lumină resorturile adinei, de natură obiectivă, ale concepției președintelui României privind creșterea rolului popoarelor în soluționarea problemelor războiului și păcii, în general în soluționarea tuturor marilor probleme ale omenirii. Pe acest temei secretarul general al partidului este promotorul unei viziuni noi asupra solidarității de acțiune a tuturor forțelor revoluționare, progresiste, avansate, a tuturor popoarelor și națiunilor, în lupta pentru o lume fără arme și fără războaie. „Sint în pericol minunatele cuceriri ale științei, roadele evoluției naturii, mărețele realizări ale societății umane. Este in pericol creația cea mai de preț, creația supremă a naturii — omul, viața însăși", avertiza tovarășul Nicolae Ceaușescu, atrăgînd atenția întregii omeniri că necesitatea implicării hotărîte a popoarelor în lupta pentru dezarmare nu este un simplu deziderat, o dorință fără acoperire, ci o exigență obiectivă, de a cărei soluționare depinde supraviețuirea speciei umane. Salvarea păcii, subliniază președintele României, este, incontestabil, valoarea supremă, condiția primordială pentru supraviețuirea omenirii, ea constituie un imperativ absolut — și, ca atare, popoarele, tineretul, femeile, oamenii de cultură și artă, opinia publică din toate țările trebuie să se implice mai mult în marea luptă pentru pace și dezarmare.în lucrare sînt puse în lumină. argumentat și convingător, amplele dimensiuni și temeiurile profunde ale prestigiului internațional al președintelui Nicolae Ceaușescu, unanim cunoscut și apreciat ca promotor neobosit al păcii, al intereselor vitale ale poporului nostru, ale tuturor popoarelor, ceea ce se răs- frînge nemijlocit asupra prestigiului și demnității țării. Prestigiul internațional al României de astăzi este, astfel, indisolubil legat de gîn- direa cutezătoare și activitatea prodigioasă a secretarului general al partidului, președintele Republicii, întemeiată pe o fundamentare științifică materialist dialectică de nezdruncinat și pe deslușirea responsabilă a tendințelor evoluției lumii contemporane, politica de pace și dezarmare a României se înscrie astfel — în coordonatele și în sensul exigențelor procesului transformator revoluționar mondial — ca o contribuție de cea mai mare însemnătate la soluționarea problemelor fundamentale ale contemporaneității.Programul de pace și dezarmare al României, expresie a unei înalte responsabilități față de soarta întregii omeniri,' evidențiază, prin propunerile, inițiativele și activitatea prodigioasă a secretarului general al partidului, că, în. condițiile deosebit de grele și complexe ale evoluțiilor mondiale, este pe deplin posibil să se ofere omenirii răspunsuri optimiste la întrebarea ultimativă pusă de amenințarea nucleară, la toate problemele complexe care afectează lumea, insuflînd încrederea nestrămutată că, prin forța unită a popoarelor, se va reuși să se impună victoria rațiunii.
Măsurile protecționiste 

agravează situația 
economică a țărilor 

in curs de dezvoltareGENEVA 3 (Agerpres). — Un studiu întocmit in vederea lucrărilor Comisiei pentru produse de bază a Conferinței O.N.U. pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), care au început la Geneva luni, oferă o imagine de ansamblu a evoluțiilor pe piața mondială a produselor industriale primare și, în strînsă legătură, a situației și perspectivelor economice ale țărilor în curs de dezvoltare, ale căror exporturi se bazează intr-o măsură covîrșitoare pe acestea.Studiul relevă că, intre 1980 și 1986, prețurile mondiale la produsele de bază au scăzut cu 14,2 la sută, o diminuare mai abruptă produeîndu-se incepind cu 1983.Reducerile de prețuri sînt puse de autorii raportului pe seama măsurilor protecționiste luate de principalele țâri occidentale industrializate și a politicii de subvenționare a propriilor exporturi.în paralel cu scăderea continuă a prețurilor produselor de bază s-a înregistrat o creștere marcată a datoriei externe a acestui grup de țări. Astfel, dacă în 1980 datoria lor globală se cifra la 500 miliarde de dolari, cu un serviciu al acesteia la nivelul a 77 miliarde de dolari, cinci ani mai tîrziu ea atinsese nivelul de 800 miliarde de dolari, la care se a- dăugau alte 114 miliarde sub formă de dobînzi.în cazul Americii Latine, datoria externă a evoluat in acest interval de la 230 miliarde de dolari la 368 miliarde.

Lucrările reuniunii general-europene ORIENTUL MIJLOCIUVIENA 3 (Agerpres). — Dumitru Ținu transmite : Lucrările reuniunii general-europene de la Viena au trecut la dezbaterea propunerilor prezentate de statele participante cu privire la problematica de pe agenda reuniunii. Pe masa reuniunii se află astfel propuneri referitoare la aspectele militare ale securității europene — in principal cu privire la mandatul unei noi conferințe de tipul celei de la Stockholm pentru măsuri privind creșterea încrederii și secu
Conferința pentru dezarmare de la GenevaGENEVA 3 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor din Geneva au început marți lucrările primei sesiuni din acest an a Conferinței pentru dezarmare. La lucrări participă delegații din partea celor 40 de state membre, între care și România.După cum se știe. Adunarea Generală a O.N.U. a însărcinat Conferința pentru dezarmare — prin rezoluțiile adoptate la sesiunea din 1986 — să accelereze negocieri asupra tuturor aspectelor dezarmării, în primul rînd ale dezarmării nucleare. Conferința pentru dezarmare de la Geneva este chemată să continue eforturile în vederea realizării unui acord asupra interzicerii totale a armelor chimice, problemă care a făcut obiectul unor dezbateri intense în
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S.U.A. au efectuat o nouă experiență 
nucleară subteranăWASHINGTON 3 (Agerpres). — După curii a anunțat Ministerul a- merican al energiei — citat de a- genția T.A.S.S. — Statele Unite au efectuat marți, la poligonul special din deșertul Nevada, o nouă experiență nucleară subterană. Testul nuclear american a avut loc în pofida numeroaselor și insistentelor a-

Opoziție categorică față de prezența 
armelor nucleare în Noua ZeelandăCANBERRA 3 (Agerpres). — Nici o presiune nu va determina Noua Zeelandă să accepte prezența armelor nucleare pe teritoriul său, a declarat ministrul apărării al acestei țări, Frank O’Flynn, citat de agenția T.A.S.S. El a făcut această declarație ca urmare a hotărîrii S.U.A. ca Noua Zeelandă să nu mai beneficieze de statutul de țară aliată.

A.N.C. luptă pentru o societate 
fără prejudecăți rasialeWASHINGTON 3 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la o conferință de presă la Los Angeles, Oliver Tambo, președintele Congresului Național African (A.N.C.), a pledat pentru continuarea luptei împotriva regimului de apartheid din Republica Sud-Africană. EI a declarat, informează agenția T.A.S.S., că situația din Africa de Sud se caracterizează prin represiuni brutale și violente împotriva populației africane. Sînt

din actualitatea economica) 
Tensiuni în relațiile comerciale interocci dentale

Un nou episod in diferendul 
economic S.U.A.-Piafa comunăStatele Unite și C.E.E. au ajuns în extremis, in ultima zi cind acest lucru mai era posibil, la un compromis în diferendul comercial ce amenința să ducă ia un adevărat război comercial între cele două părți. Ca și în alte împrejurări, în cursul diferendelor din relațiile comerciale dintre S.U.A. și C.E.E., la prima „salvă" trasă de una dintre cele două părți, cealaltă amenință cu o ripostă cel puțin egală, tensiunea crește și se înmulțesc declarațiile belicoase. De data aceasta, prima „salvă" a fost trasă de dincolo de Atlantic. prin anunțarea deciziei Administrației de la Washington ca — în lipsa unui acord asupra compensațiilor cerute de Statele Unite ca urmare a intrării Spaniei și Portugaliei în C.E.E. — să majoreze cu 200 la sută impozitele cu care ’sînt taxate o serie de produse alimentare vest-europene importate de S.U.A. Aceste impozite, care urmau să intre în vigoare Ia 30 ianuarie, s-ar fi ridicat. teoretic, la circa 400 de milioane de dolari, sumă egală cu pierderile estimate de S.U.A. prin reducerea exporturilor tradiționale de porumb american, sorg și soia în cele două țări amintite.Măsură la care C.E.E. nu a întîr- ziat să dea o replică, imediată. Willy de Clercq, responsabil cu relațiile externe al Comisiei C.E.E., a reamintit, cu acest prilej, că miniștrii de externe ai „celor 12“ au decis, încă din iunie 1986, adoptarea în mod automat a unor măsuri de retorsiune, în asemenea cazuri. Guvernul francez (Franța fiind cel măi puternic afectată prin noile măsuri adoptate de S.U.A.) a considerat „inacceptabilă" decizia S.U.A. — cum sublinia ministrul comerțului exterior, Michel Noir — pronunțîndu-se pentru o ripostă „ochi pentru ochi, dinte pentru dinte". Mai nuanțată a fost poziția britanică, expusă, de altfel, și intr-un raport elaborat de „Comitetul britanic—nord-american", organism din care fac parte reprezentanți ai cercurilor de afaceri din Statele Unite, Marea Britanie și Canada, raport care aprecia că divergențele economice intervenite între S.U.A. și țările membre ale C.E.E. vor trebui soluționate, altfel existînd riscul unor serioase consecințe. „Un eșec — se sublinia în raportul respectiv — s-ar solda cu un război comercial de o amploare fără precedent". La rîndul său, ministrul vest-german al economiei, Martin Bangeman, a atras atenția asupra creșterii „spiritului protecționismului" în unele cercuri industriale și politice din S.U.A., a- preciind că acest fenomen se expli

rității și pentru dezarmare în Europa, la dezvoltarea cooperării economice, tehnico-științifice și în domeniul protecției mediului înconjurător, la extinderea cooperării culturale și în probleme umanitare.De un larg interes intre aceste propuneri s-au bucurat pozițiile și ideile exprimate de reprezentanții României încă in ședința inaugurală a reuniunii și care urmează a fi dezvoltate și concretizate in actuala etapă a lucrărilor.
ultimii ani. Totodată, trebuie intensificate tratativele pentru elaborarea unui program cuprinzător de dezarmare, in favoarea căreia se pronunță majoritatea covîrșitoare a statelor lumii.într-un mesaj adresat conferinței, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, subliniază faptul că activitatea acestui organism are o însemnătate vitală pentru întreaga omenire.Din această cauză, se arată în document, comunitatea internațională va urmări cu interes lucrările conferinței in speranța că ele se vor încheia cu succes și vor contribui la reducerea pericolului ce planează a- supra lumii ca rezultat al cursei înarmărilor.

peluri din partea opiniei publice a- mericane și internaționale, a diferitelor mișcări pentru pace, care au cerut Statelor Unite să renunțe la experiențe și să se alăture morato- riului instituit unilateral de Uniunea Sovietică, contribuind astfel la prevenirea unei noi escaladări a competiției militare.
La rîndul său, premierul neozeelandez, David Lange, referindu-se la măsura anunțată de Washington, a subliniat că anul acesta va fi adoptată o legislație în baza căreia va fi interzisă intrarea în porturile țării a navelor ce sînt puse în mișcare de energia nucleară sau au la bord arme nucleare.

necesare acțiuni energice pentru a se pune capăt regimului antipopular de la Pretoria, a subliniat el. Noi, a relevat vorbitorul, luptăm pentru făurirea unei societăți fără prejudecăți rasiale, în care condiția 0- mului să nu depindă de culoarea pielii. Țările occidentale ar putea sâ-și aducă o contribuție considerabilă la această luptă dreaptă, re- nunțînd să coopereze cu regimul de la Pretoria, a adăugat liderul A.N.C.

că prin scăderea competitivității produselor americane pe piața externă.De altfel, comentatorii noilor măsuri anunțate de Washington în domeniul relațiilor comerciale externe au remarcat coincidența adoptării lor cu publicarea de către Departamentul Comerțului a cifrelor privind deficitul comercial record al S.U.A. înregistrat in luna noiembrie — de 19.2 miliarde dolari (pe primele unsprezece luni ale anului 1986, deficitul comercial al S.U.A. depășise deja recordul stabilit în 1985). Calculat pe an, acest deficit atinge 173,6 miliarde de dolari, explicîn- du-se, îndeosebi, prin reculul înregistrat de exporturile americane.Dincolo de acest „zăngănit de arme", așa cum, de asemenea, se în- tîmplă de obicei, s-au desfășurat negocieri cu ușile închise, negocieri care s-au încheiat „in extremis" cu acordul anunțat. Esențialul acestui aranjament constă intr-un angajament al „celor 12“ de a permite Statelor Unite să exporte cu taxe reduse pină la 2,3 milioane de tone de cereale în Spania și acordarea — după cum declara Willy de Clercq — de compensații din partea C.E.E. la unele mărfuri agroalimentare și produse industriale din S.U.A. In schimbul acestora, S.U.A. renunță la taxele vamale de 200 la sută anunțate să intre în vigoare la 30 ianuarie.Un „armistițiu armat", cum sublinia un comentator al compromisului realizat, care nu este de natură să diminueze riscul de „noi tensiuni între două părți (Ruud Lubbe- res, primul ministru al Olandei). Vest-europenli au acuzat maniera forte în care au negociat americanii, în care au văzut o nouă expresie a cunoscutei politici a „marii bite", și, îndeosebi, faptul că, prin compromisul încheiat se recunoaște implicit Statelor Unite un fel de drept de imixtiuni în comerțul intercomu- nitar. în același timp, producătorii agricoli de peste ocean sînt nemulțumiți de cota redusă ce le-a fost acceptată, acuzînd Administrația că 
a cedat presiunilor vest-europene.Noua răbufnire a confruntărilor comerciale dintre S.U.A și C.E.E. a fost a doua după intrarea Spaniei și Portugaliei, la 1 ianuarie 1986, în Piața comună. Estimînd că au pierdut un debușeu anual de 450 de milioane de dolari pentru produsele lor agroalimentare (dintre care 380 de milioane de dolari pentru porumb și sorg vîndute Spaniei), S.U.A. nu au încetat să reclame compensații, în baza unui articol din G.A.T.T. (Acordul General pentru Tarife și Comerț). Cu atît mai mult, cu cit, după 1 martie 1986, data aplicării efective la frontierele Spaniei a pre

TUNIS 3 (Agerpres). — La Tunis a fost dat publicității un apel al Ligii Arabe în care se cere încetarea imediată a focului în zona taberelor de refugiați palestinieni din Liban. Potrivit agenției K.U.N.A., a- pelul. care este semnat de secretarul general al ligii, Chedli Klibi, și Taleb Al-Ibrahimi, președinte al Comitetului arab de bune oficii, cere părților implicate în conflict să-și retragă trupele de pe pozițiile de luptă și să pună capăt ostilităților.Documentul relevă că, deși toate părțile interesate au aprobat planul Comitetului arab de bune oficii al Ligii Arabe, aprobat de reuniunea consiliului ministerial al organizației, care a avut loc la 25 ianuarie în Kuweit. în Liban continuă să se desfășoare lupte în zonele amintite.ABU DHABI 3 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat cotidianului „Al Ittihad", care apare la 'Abu Dhabi, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, a calificat rezoluțiile adoptate de recenta reuniune la nivel înalt a Organizației Conferinței Islamice în problema palestiniană drept clare șî hotărîtoare pentru cauza palestiniană, pe toate planurile — transmite agenția A.P.S. El a anunțat că în scurt timp va avea loc reuniunea comitetului iordaniano-palestinian, potrivit înțelegerii intervenite cu regele Hussein al Iordaniei de a se deschide o pagină nouă în relațiile dintre Iordania și O.E.P.CAIRO 3 (Agerpres). — într-o conferință de presă ținută cu prilejul încheierii vizitei sale la Cairo, primul ministru australian, Robert Hawke, a subliniat că țara sa se pronunță pentru respectarea drepturilor poporului palestinian la autodeterminare, această problemă constituind nucleul oricărei soluții de paca î-n Orientul Mijlociu. De asemenea, el a relevat că Australia sprijină ideea convocării unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu și a constituirii în acest scop a unui comitet de pregătire. Potrivit agențiilor T.A.S.S. și China Nouă, premierul australian s-a pronunțat pentru încetarea războiului iraniano- irakian și soluționarea pe cale negociată a conflictului dintre cele două țări.Autoritățile îsraeliene continuă represiunile împotriva populației arabe din teritoriile ocupate. Astfel, în orașele Ramallah și Nablus 10 studențl palestinieni au fost condamnați de un tribunal israelian la pedeapsa cu închisoarea pe termene între doi șl cinci ani pentru că au participat la demonstrații de protest împotriva autorităților de ocupație.Potrivit agenției Petra, aceste autorități continuă, pe de altă parte, acțiunea de confiscare a terenurilor arabile de la populația palestiniană. Asemenea confiscări au avut Ioc in localitatea Khader din teritoriul situat pe malul vestic al Iordanului. în cursul lor militari israelieni au distrus livezi de măslini aparținlnd populației palestiniene.Agenția WAFA, citată de INA, semnalează o grevă a deținuților palestinieni din închisoarea din Hebron în semn de protest față de tratamentul inuman la care sint supuși.(Agerpres)

vederilor vamale ale politicii agricole comune, vînzările americane au încetat practic, in profitul concurenței europene. în această situație, Statele Unite vor să obțină un acccS garantat pe piața spaniolă a 4 milioane de tone de cereale pe an, în timp ce C.E.E. nu a fost de acord decit cu 1,6 milioane de tone. C.E.E. consideră daunele reclamate de S.U.A. ca exagerate, argumentînd că Statele Unite pot profita, la rîndul lor. de deschiderea pieței spaniole pentru produsele industriale. S.U.A. resping acest punct de vedere, afir- mind că deschiderea respectivă favorizează în special pe celelalte țări membre ale C.E.E. puternic industrializate. De altfel, aceeași poziție o au și o serie de analiști spanioli, unul dintre ei remareînd cu amară ironie că. „de fapt nu Spania a 
intrat în C.E.E., ci C.E.E. a intrat in 
Spania", concurența produselor industrializate provenite din țările membre ale C.E.E. ducînd la ruinarea a numeroși producători spanioli.Analizînd diferitele aspecte ale actualei dispute dintre S.U.A. și C.E.E., numeroși analiști o înscriu în aria mai largă a unei lupte pentru piețe de mai veche durată. Schimbările în producția și comerțul cu cereale ale Pieței comune, ca și cele survenite ca urmare a lărgirii sale prin aderarea Spaniei și Portugaliei au afectat interesele producătorilor americani nu numai pe piețele vest-europene, ci și în alte zone ale lumii, unde aceștia acționau în mod tradițional. Aceste schimbări, plus o serie de alți factori — cum ar fi, amplele fluctuații ale dolarului, do- binzile înalte etc. — au accentuat criza pe care o traversează agricultura americană, ale cărei datorii se ridicau la peste 250 miliarde în 1986, provocînd insolvabilitatea a peste 30 la sută dintre fermieri și nenumărate drame.Ceea ce multiplică disputele, asprește fricțiunile, alimentează tensiunile impietînd nu numai asupra raporturilor economice dintre cei doi parteneri, ci și la scară globală, stimulînd protecționismul și impune" rea de măsuri cu caracter discriminatoriu în comerțul internațional. Toate acestea demonstrează necesitatea unor schimbări de fond, crearea, dincolo de interesele politice șl economice înguste și de grupările închise, a unor largi relații de schimb, la scară globală, necondiționate politic sau economic, căci nu practicile protecționiste, barierele artificiale și „războaiele comerciale", ci stabilirea unor raporturi reciproc avantajoase răspunde intereselor tuturor popoarelor.

Valentin PAUNESCU
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