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DECRET
PSIH UNELE MASURI PENTRU RATIUNALIZAREA 

CONSUMULUI DE GAZE NATURALE SI ENERGIE ELECTRICA
Economisirea la maximum a gazelor naturale și energiei electrice constituie o cerință prioritară, o îndatorire patriotică a fiecărui om al muncii, a fiecărui cetățean.Pentru desfășurarea normală a activității economico-sociale este necesară a- doptarea unor măsuri ferme care să asigure un regim sever de economisire a energiei electrice și a combustibililor, introducerea unei discipline riguroase la toate locurile de muncă și eliminarea oti- căror forme de risipă, aplicarea cu fermitate a celor mai severe sancțiuni împotriva tuturor celor Care depășesc consumurile normate, care nu respectă reglementările în domeniul gospodăririi energiei și combustibililor.în scopul gospodăririi judicioase și economisirii gazeloir naturale și energiei electrice de către toate unitățile economice, instituțiile social-culturale, organizațiile cooperatiste și obștești și cetățeni,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :Art. 1. — Pentru lunile februarie și martie 1987, la gazele naturale livrate pentru încălzirea locuințelor și pentru pregătirea apei calde menajere și a hranei se stabilesc cotele lunare și tarifele prevăzute în anexa nr. 1. Cotele lunare stabilite sînt mai mici cu 20 la sută decît cele actuale.Art. 2. — La centralele care produc agent termic pentru încălzirea locuințelor, consumul de gaze se stabilește în raport cu programul de funcționare și furnizare a energiei termice aprobat.Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare și unitățile economice care au în subordine centralele prevăzute la alin. 1 sînt obligate să urmărească zilnic consumul de gaze și să ia măsuri ferme pentru încadrarea în cotele stabilite.Art. 3. — Pentru lunile februarie și rriartie 1987, la energia electrică livrată populației pentru iluminat și utilizări casnice, cotele lunare și tarifele sînt cele prevăzute în anexa nr. 2. Cotele lunare stabilite sînt mai mici cu 20 la sută decît cele actuale.Art. 4. — Toți cetățenii sînt obligați să ia măsuri stricte pentru economisirea1 consumului de gaze naturale și energie electrică și să se încadreze in cotele stabilite prin prezentul decret.

în cazul depășirii cotelor lunare se vor lua următoarele măsuri :I. PENTRU GAZE NATURALE :a) pentru depășirea între 1—5 la sută se aplică un tarif de 1 500 lei/1 000 mc ;b) pentru depășirea între 5—10 la sută se aplică un tarif de 3 000 lei/1 000 mc și se avertizează consumatorul ;c) dacă după avertizare se va depăși consumul cu 10 la sută se procedează la întreruperea temporară a gazelor pînă la recuperarea depășirii ;d) în cazul cînd depășirea de pînă la 10 la sută se repetă, se procedează, la întreruperea definitivă a livrării gazelor.II. PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ :a) pentru depășirea consumului între 1—5 la sută se aplică un tarif de 1 leu/kWh;b) pentru depășirea consumului cu 5—10 la sută se aplică un tarif de 2 lei/kWh și se avertizează consumatorul ;c) consumatorii care, după ce au fost avertizați, depășesc cota stabilită vor plăti pentru întreaga cantitate consumată un tarif de 2,50 lei/kWh, pînă la încadrarea în cotele lunare.Art. 5. — Conducerile centralelor industriale, întreprinderilor, tuturor unităților economice sînt obligate să ia măsuri de organizare a activității la fiecare loc de muncă, în așa fel încît să se asigure încadrarea strictă în cotele de gaze naturale și energie electrică alocate, utilizarea rațională și eliminarea pierderilor de energie și combustibili.Consumurile de gaze naturale și energie electrică pentru activități neproductive se reduc cu cel puțin 30 la sută.Pentru depășirea repartițiilor lunare de gaze naturale și energie electrică de către unitățile economice se aplică sancțiunile și penalizările prevăzute de lege.Penalizările și majorările plătite de către unitățile economice pentru depășirea cotelor repartizate de gaze naturale și energie electrică se suportă de către cei vinovați.

Sumele ce nu au putut fi recuperate de Ia cei vinovați vor fi suportate din fondul de participare al oamenilor muncii la beneficii, în condițiile legii.în caz de repetare a depășirii consumurilor se aplică măsura înlocuirii din funcție a cadrelor de conducere vinovate.Art. 6. — Conducerile ministerelor, celorlalte organe centrale de stat și obștești, consiliilor populare, organizațiilor comerciale, instituțiilor de învățămînt, știință, cultură și artă, asistență socială, organizațiilor cooperatiste și obștești sînt obligate să ia măsuri pentru încadrarea strictă în cotele de gaze naturale și energie electrică alocate, care vor fi cu cel puțin 30 la sută mai mici decît cele actuale.Pentru depășirea cotelor de gaze naturale și energie electrică repartizate se a- plică penalizările și majorările prevăzute de lege, care se suportă de către cei vinovați.Sumele ce nu au putut fi recuperate de la perșoanele vinovate se suportă din fondul de premiere anuală.în cazul depășirii cotelor de gaze naturale și energie electrică aprobate pentru unitățile prevăzute la alin. 1 se întrerupe furnizarea pînă la recuperarea depășirilor.Art. 7. — Se interzice folosirea pentru încălzirea spațiilor din toate unitățile socialiste de stat, cooperatiste și obștești și din imobile a oricăror aparate consumatoare de energie electrică.Art. 8. — Instituțiilor și unităților socialiste, prevăzute la art. 6, precum și pentru imobilele de locuit care au instalații de utilizare a gazelor naturale și păcurii li se pot repartiza numai un singur tip de combustibil, cel aprobat.Art. 9. — Ministerele, celelalte organe centrale de stat și obștești și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor controla ' permanent încadrarea Tigurnasă a unităților din subordine in cotele de consum a- probate pentru gaze naturale și energie electrică și vor lua măsuri ferme pentru evitarea depășirii acestora.Art. 10. — Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezentul decret.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

ANEXA 1 ANEXA 2

Cote normate de consum gaze naturalei. pentru Încălzirea locuințelor cu sobe sau MICROCENTRALE, PRECUM ȘI PENTRU PREGĂTIREA APEI CALDE MENAJERE ȘI A HRANEI — mc —Niveluri normate de consum pentru :

Consumuri normate lunare și tarif unic la energia 
electrică livrată populației pentru iluminat 

și utilizări casnice

LUNA Apartament cu 1 cameră (familie cu 1—2 persoane)
Apartament cu 2 camere (familie cu 2—3 persoane)

Apartament cu 3 camere (familie cu 3—4 persoane)
Apartament cu 4 camere și peste (familie cu 4—5 persoane și peste)februarie 118 203 261 309martie 90 153 195 231II. PENTRU PREPARAREA HRANEI LA LOCUINȚELE ÎNCĂLZITE ÎN SISTEM CENTRALIZAT SAU CU ALȚI COMBUSTIBILI — mc lunar —

Tipul apartamentului (componența familiei) — kWh — lunar —Niveluri Urban pină Ia de consum Rural pină la— Apartament cu 1 cameră (familie cu 1—2 persoane) 30 20 '— Apartament cu 2 camere (familie cu 2—3 persoane) 43 29— Apartament cu 3 camere (familie cu 3—4 persoane) 47 33— Apartament cu 4 camere și peste (familie cu 4—5 persoane și peste) 57 37Componența familiei (număr persoane)1—2 persoane3 persoane4 persoane peste 5 persoane
Cote de consum normat *)17202226*)

L
Cotele lunare se mențin egale pentru lunile februarie și martie. Tariful pentru consumul normat este de 1 000 lei/1 000 mc. Depășirea consumului normat se tarifează astfel :— pînă la 5% — cu 1 500 lei/1 000 mc.— între 5—10% — eu 3 000 lei/1 000 mc.

a) Tariful pentru nivelurile de consum prevăzute mai sus este de 0,65 lei/kWh ;b) Depășirea consumului cu pină lă 5% se tarifează cu 1,00 lei/kWh ;c) Depășirea consumului cu 5 pînă la 10% se tarifează cu 2,00 lei/kWh și Se avertizează consumatorul.,d) depășirea consumului, după avertizare, se tarifează cu 2,50 lei/kWh, pentru întreaga cantitate consumată, pînă la încadrarea în cotele lunare.

Mai mult ca oricînd, trebuie să se imprime un spirit 
de înaltă răspundere, de exigență în întreaga activitate 
de organizare și bună repartizare a forțelor - de aceasta 
depinzînd, în fond, felul în care fiecare își va îndeplini 
atribuțiile și sarcinile pe care le are.

Spiritul revoluționar, comunist trebuie să se mani
feste nu teoretic, ci în felul în care fiecare își îndepli
nește, în cele mai bune condiții, sarcinile încredințate!

NICOLAE CEAUȘESCURecent a avut loc, așa cum se cunoaște, ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R;, care a examinat și a aprobat Raportul și Comunicatul cu privire la Îndeplinirea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1986. Cu acest prilej a fost efectuată o profundă analiză, intr-un spirit de înaltă exigență, a modului in care ș-a acționat pentru îndeplinirea planului din anul trecut, precum și a căilor de realizare a planului In acest al doilea an al actualului cincinal. într-o amplă și deosebit de importantă cuvîntare, secretarul general al partidului s-a referit pe larg la realizările deosebite obținute de poporul nostru în primul an al actualului cincinal. Cu toate acestea, înfăptuirile din 1986 nu sînt. așa cum a precizat tovarășul Nicolae Ceaușescu, la nivelul cerințelor, al programelor de modernizare și dezvoltare mai puternică a diferitelor sectoare de activitate. Dacă munca ar fi fost mai bine organizată, dacă s-ar fi acționat cu mai multă răspundere, cu spirit revoluționar, a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, rezultatele ar fi fost mult mai bune, iar o serie de rămîneri în urmă nu s-ar fi înregistrat.A reieșit, în mod evident, din ampla cuvîntare a secretarului general al partidului, faptul că între cauzele neimplinirilor și neajunsurilor se înscrie și aceea a insuficientei răspunderi, . la diferite niveluri, față de calitatea muncii, a insuficientei preocupări pentru îndeplinirea exemplară a tuturor îndatoririlor. Aceasta înseamnă, în fapt, că atit la nivelul răspunderii colective, cit și al celei personale au existat lacune, că nu toți cei cărora partidul și poporul le-au încredințat sarcini de conducere și-au onorat îndatoririle la nivelul cerințelor actuale. Așa cum a arătat secretarul general al partidului, „trebuie să se înțeleagă bine eă nimeni nu se poate ascunde la adăpostul conducerii colective. Fiecare poartă răspunderea și trebuie să acționeze atit pentru buna funcționare a organelor colective in toate domeniile, cit și pentru îndeplinirea sarcinilor, a obligațiilor ce-i revin fiecăruia în sistemul conducerii democratice, colective, a activității." Dispunem de tot ceea ce este necesar, sint asigurate condițiile tehnico-rnâteriale, cadrele necesare pentru îndeplinirea integrală a planurilor și programelor din acest al doilea arr al actualului cincinal, din anii viitori. Aceste condiții se cer a fi pe deplin valorificate.Tn concepția partidului, a secretarului său general, înfăptuirea cutezătoarelor obiective proprii actualei etape implică perfecționarea globală a tuturor domeniilor vieții economice și sociale, a întregii societăți.

Este nevoie, prin urmare, nu numai de dezvoltarea in continuare a bazei tehnico-materiale a societății, ci și de perfecționarea omului, de asigurarea cadrului econo- mico-social in care el să muncească și să trăiască la înălțimea noilor sarcini, a noilor cerințe. Este nevoie, așadar, de pregătirea unui revoluționar cu o gîndire înaintată, capabil de acțiuni temerare în folosul societății, dar îndeosebi temeinic pregătit pentru muncă într-un moment in care terenul principal pe care se desfășoară revoluția este munca.Misiunea fundamentală a omului, în actuala etapă, este progresul întregii societăți. A omului ca expresie a marii colectivități pe care o reprezintă întregul nostru popor, a colectivelor de muncă, de învățătură din întreprinderi, din unitățile agricole, din instituțiile de știință, de cultură, de ocrotirea sănătății, din administrația de stat, din școli și facultăți, dar și a omului ca individ. Răspunderea colectivă nu poate fi despărțită de colaborarea rodnică a individualităților, a conștiințelor individuale. „Omul de omenie", la care se referea, recent, in cuvîntarea rostită Ia solemnitatea aniversării zilei sale de naștere și a îndelungatei activități revoluționare, secretarul general al partidului, se afirmă, întîi și întîi, prin oameni de omenie. Prin personalități de omenie, înțelese nu ca privilegiu al unora, ci ca un ideal la Înălțimea căruia să se ridice absolut toți cei ce muncesc și trăiesc în această țară, întregul popor. Și este cert că valorile personalității de omenie’se exprimă nu pe plan biologic, ci pe plan social, prin aptitudini, prin caracter, prin cunoștințe, prin răspunderea față de muncă, față de îndatoririle ce-i revin omului în societatea noastră socialistă, prin rezultatele muncii, prin fapte. Iar raportul individ — colectivitate constituie criteriul fundamental de măsurare a valorilor personalității.. Sînt, în acest sens, autentic far călăuzitor cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu„Noi pornim permanent de la necesitatea unui umanism nou, revoluționar, în care omul să se poată afirma plenar, în strinsă legătură cu societatea, cu colectivitatea din care face parte. Numai așa fiecare om, fiecare personalitate iși poate pune mai bine in valoare capacitatea, talentul, energia și forța creatoare, se poate afirma în viața colectivității, a întregii noastre națiuni".Conceptul de umanism revoluționar dobindește astfel fundamentări noi, profunde. El are în centrul său omul de omenie, căruia i se cere să cunoască oamenii, realitățile sociale; să se cunoască pe sine și să se raporteze continuu la realitățile înconjurătoare ; să-și propună țeluri personale în conformitate cu idealurile sociale, cu tendințele de dezvoL

tare a societății ; să-și înfrîngă — acolo unde se mai manifestă — tarele morale, lenea spiritului, conformismul social ; să se ferească de a fi simplu observator al vieții și să-și asume răspunderi majore, să se afirme printr-un înalt simț al răspunderii. Dar, mai presus de toate, umanismul revoluționar implică acțiunea revoluționară și exigența revoluționară. La ședința din 30 ianuarie a.c. a Comitetului Politic Executiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Umanismul, spiritul de omenie nu înseamnă a trece cu vederea peste neajunsuri, peste lipsuri; dimpotrivă, aceasta impune exigență, fermitate în respectarea legilor și aplicarea lor. Nu facem un bine nici muncii, nici dezvoltării noastre, dar nici persoanei respective care nu reușește, nu este corespunzătoare pentru un anumit domeniu de activitate ; avem destule alte domenii unde poate să lucreze. Nu se pot admite justificări de felul : «e un tovarăș bun, a recunoscut și poate să se îndrepte» — și facem asta și peste un an, și peste doi, iar lucrurile continuă să meargă prost". Această concepție înaintată, superioară despre umanism se afirmă cu deosebire — și trebuie să se afirme —. în sistemul democrației socialiste, revoluționare. Pentru că participarea colectivă la soluționarea problemelor muncii și vieții, la decizie, activitatea de conducere colectivă nu pot fi desprinse de răspunderea individuală — ca înaltă expresie a umanismului revoluționar.Democrația socialistă, democrația muncitorească revoluționară constituie un sistem complex de drepturi și de îndatoriri. Nimeni nu poate, in societatea noastră ca și in oricare altă societate, să aibă numai drepturi, fără să-i revină și o serie de îndatoriri, fără să-și asume, in mod democratic, răspunderi sociale. Iar în raport de modul în care își îndeplinește îndatoririle, de gradul de răspundere de care dă dovadă in muncă, in viața societății, fiecare se poate bucura de drepturile ce-i revin prin legile țării și prin normele de echitate și1 dreptate socială instituite în societatea noastră socialistă. Secretarul general al partidului s-a referit pe larg, in cadrul recentei ședințe a Comitetului Politic Executiv, la faptul că în condițiile socialismului cointeresarea materială, pentru absolut toți oamenii muncii, Ttn poate1 fi1 -decît "stririS legată' de principiul retribuției după muncă șî după calitatea muncii. Iar atitudinea celor ce încalcă acest principiu șî caută căi pentru a asigura unor oameni venituri fără muncă, sau pentru o muncă necorespunzătoare, departe de a fi umanistă este împotriva legilor omeniei.La urma urmei, poate fi considerată umanistă menținerea în sta-(Continuare in pag. a V-al
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Pentru depășirea planului, pentru ridicarea întregii activități 

economice la un nivel superior de calitate și eficiență
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tuturor organizațiilor județene de partidComuniștii, oamenii muncii din patria noastră, angajați cu toată ființa în înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea, a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae' Ceaușescu, au înscris în anul 1986 o strălucită pagină în istoria devenirii socialiste a țării, obținind rezultate deosebite în toate domeniile de activitate.La bogatul și însuflețitorul tablou al realizărilor obținute de economia noastră națională se înscriu și rezultatele înregistrate de județul Olt în primul an al celui de-al VIII-lea cincinal, în toate sectoarele de activitate.In agricultură, cu toate condițiile climatice mai puțin favorabile, în anul 1986 s-au obținut cele mai mari producții vegetale și animaliere din istoria județului, comuniștii, oamenii muncii aducîndu-și pe această cale contribuția la înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare în patria noastră, la satisfacerea nevoilor economiei naționale și ale populației cu produse agroalimentare. S-au obținut, în medie, la hectar peste 6 000 kg grîu. 7 050 kg orz, 3 541 kg floarea-soarelui, 21 624 kg porumb știuleți. și 43 459 kg sfeclă de zahăr, precum și producții mari la celelalte culturi de cirhp, la legume, fructe, struguri. Ca urmare, cantitățile de produse livrate la fondul de stat au fost mai mari față de plan cu 35 la sută la grîu, 80 la sută la orz, 35 la sută la porumb, 47 Ia sută la floarea-soarelui, 11 la sută la orez.Pentru rezultatele obținute în creșterea producției agricole, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a conferit județului Olt, precum și unui număr de 51 unități agricole de stat și cooperatiste din județ înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare".. Rcafirmînd sentimentele de aleasă mulțumire și profundă recunoștință pentru

sprijinul permanent și multilateral acordat, pentru înalta apreciere care încununează rezultatele activității noastre consacrate dezvoltării agriculturii, comuniștii, toți oamenii muncii de pe ogoarele județului Olt văd în decernarea titlului de „Erou al Noii Revoluții Agrare" un nou și mobilizator imbold in muncă, un puternic stimulent în eforturile îndreptate spre valorificarea deplină a posibilităților de sporire a producției agricole în acest an și pe întregul cincinal.Angajați cu toate forțele în înfăptuirea neabătută a hotăririlor Congresului al XIII- lea al partidului, a orientărilor și indicațiilor formulate de secretarul general al partidului în magistralele cuvîntări rostite la marea adunare populară de la Slatina, prilejuită de sărbătorirea „Zilei recoltei". Ia plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii din luna decembrie 1986 și la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., organizația județeană Olt a Partidului Comunist Român adresează organizațiilor județene de partid și sectorului agricol Ilfov, tuturor oamenilor muncii din agricultură chemarea la întrecere pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor din domeniul agriculturii, pentru realizarea unor producții vegetale și animaliere record, la nivelul cerințelor actualei etape de dezvoltare a agriculturii, de înfăptuirea noii revoluții agrare.în dorința de a întîmpina cu noi realizări de seamă Conferința Națională a partidului și aniversarea a 25 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii ne asumăm următoarele angajamente :1. Printr-o preocupare susținută pentru dezvoltarea intensivă a producției vegetale, ne propunem să realizăm în anul 1987 pe întreaga suprafață următoarele producții medii Ia hectar :

86 la sută la bovine, 107 la sută la ovine în a obținerii a 19 purceiI.A.S., 102 la sută la C.A.P. și în medie, de la fiecare scroafă, la I.A.S. și 17 la C.A.P.Pentru realizarea efectivelor greutăților medii la sacrificare lor se vor lua măsuri pentru crearea țmor condiții optime de adăpostire și furajare pentru tineret, extinderea creșterii animalelor în taberele de vară, îmbunătățirea asistenței sanitar-veterinare.O atenție deosebită vom acorda realizării sarcinilor ce ne revin din programele speciale privind dezvoltarea sericiculturii, apiculturii, pisciculturii și creșterea iepurilor de casă.
ÎN SECTORUL DE MECANIZARE 

A AGRICULTURIITrustul S.M.A., stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, și întreprinderile agricole de stat vor asigura repararea, întreținerea și exploatarea cu randament maxim a mijloacelor mecanice din dotare, in vederea efectuării tuturor lucrărilor agricole în perioadele optime, la un nivel calitativ superior și cu consumuri reduse de carburanți și lubrifianți.Organele și organizațiile de partid si consiliile oamenilor muncii din unitățile de mecanizare și întreprinderile agricole de stat vor acționa ferm pentru întronarea ordinii și disciplinei în muncă, pentru organizarea taberelor de cimp și extinderea utilizării agregatelor complexe pentru executarea mai multor lucrări printr-o singură trecere.Se vor produce și recondiționa în atelierele proprii piese de schimb pentru activitatea de așa fel ca 65 la sută

și sporirii a animale-

A

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Organizația județeană Arad a P.C.Iî. 

tuturor organizațiilor județene de partidAcționind în spirit revoluționar, cu înaltă dăruire patriotică pentru înfăptuirea neabătută a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului, poporul român a adăugat in anul 1986 noi realizări de seamă în vasta operă de ridicare a patriei pe o treaptă nouă, superioară de dezvoltare. în ansamblul marilor înfăptuiri din primul an al celui de-al 8-lea cincinal s-au înscris și rezultatele obținute de .oamenii muncii din județul Arad în dezvoltarea industriei și agriculturii, a tuturor ramurilor producției materiale și a celorlalte, sectoare ale vieții economico-sociale.Militind cu consecvență pentru înfăptuirea noii revoluții agrare, ale cărei obiective au fost formulate cu deosebită claritate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, aplicind întocmai orientările și indicațiile date de conducătorul partidului și statului cu prilejul vizitelor efectuate in județul nostru, oamenii muncii din agricultură au obtinut în anul 1986, cu toate condițiile climatice mai puțin favorabile, cele mai mari producții vegetale și animaliere din istoria județului. Astfel, s-au realizat peste 1,7 milioane tone cereale, revenind în medie 4 694 kg orz, 3 060 kg grîu și 10 517 kg porumb știuleți la hectar. Recolte sporite s-au obținut Ia sfecla de zahăr, cartofi și legume. Au crescut, de asemenea, efectivele de animale și producțiile' animaliere. Ca urmare, s-au livrat la fondul de stat și la fondul de furajare a animalelor 1,3 milioane tone cereale, 45 mii tone carne, 623 mii hl lapte, 96 milioane ouă și alte produse agroalimentare.Prin executarea unor importante lucrări de sporire a fertilității solului, folosirea ba

zei tehnico-materiale în 'continuă dezvoltare și aplicarea agrotehnicii avansate, un număr de 16 unități agricole din județul nostru au realizat în 1986 producții medii la hectar de peste 8 000 kg grîu și Orz și de peste 20 de tone știuleți, pentru care ap fost distinse cu înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții. Agrare".Animată de mărețele obiective ale dezvoltării cconomico-sociale a patriei in cel de-al 8-lea cincinal și in perspectivă pînă în anul 2000, conturate cu rigoare științifică de Congresul al XIII-lea al partidului, angajată plenar în înfăptuirea neabătută a orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in magistralele cuvîntări rostite la marea adunare populară de la Slatina, cu prilejul „Zilei recoltei", la plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii și la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Organizația județeană Arad a Partidului Comunist Român adresează organizațiilor județene de partid și sectorului agricol Ilfov, tuturor oamenilor muncii din agricultură o entuziastă chemare la întrecere pentru a întîmpina cu realizări deosebite Conferința Națională a partidului și aniversarea a 25 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii în țara noastră.Prin punerea în valoare a potențialului productiv al pămîntului. promovarea tehnologiilor avansate de cultură, executarea la timp și la înalt nivel calitativ a tuturor lucrărilor, vom acționa în continuare pentru dezvoltarea intensivă a producției vegetale, ăngajindu-ne să realizăm, pe întreaga suprafață, următoarele producții medii :

stat vor asigura repararea la timp șl de bună calitate a tuturor tractoarelor și utilajelor agricole, întreținerea și exploatarea lor cu randament maxim în vederea realizării tuturor lucrărilor agricole în perioadele optime șl de calitate superioară.— Pentru asigurarea necesarului pieselor de schimb prin centrele de reparații proprii se vor asimila 1 700 repere de la tractoare, combine și mașini agricole ; se vor recupera, recondiționa și refolosi piese în valoare de peste 67 milioane lei.— în scopul reducerii consumului de carburanți și. folosirii mai eficiente a utilajelor se vor realiza peste 1 100 agregate complexe pentru executarea mai multor lucrări printr-o singură trecere, acționin- du-se concomitent pentru organizarea a 320 tabere de cimp, executarea la timp și de calitate a intervențiilor tehnice la utilajele agricole.
ÎN SECTORUL 

GOSPODĂRIILOR POPULAȚIEIOrganele și organizațiile de partid și consiliile populare vor acționa cu fermitate pentru înfăptuirea Programului unic de creștere a producției agricole in gospodăriile personale ale membrilor cooperativelor agricole de producție și în gospodăriile producătorilor particulari, precum și pentru îmbunătățirea activității de contractare astfel incit gospodăriile populației să livreze suplimentar la fondul de stat următoarele cantități de produse :

Cultura Plan kg/ha Angajament kg/ha Procent față de plan• - Griu 6 900 6 300 105— Orz 6 300 6 700 106— Porumb știuleți 12 000 18 000 150— Floarea-soarelui 2 500 2 925 117— Sfeclă de zahăr 46 535 48 400 104— Soia 2 500 3 050 122— Legume 27 000 30 000 111Prin extinderea culturilor intensive de cereale și plante tehnice vom obține producții medii la hectar de minimum 8 tone grîu, pe o suprafață de 23 500 hectare, 9 tone orz pe 10 mii hectare, 23 tone porumb știuleți pe 80 mii hectare, 3 500 kg floarea-soarelui pe 6 000 hectare, 3 500 kg
soia pe 5 000 hectare și 60 tone sfeclă de zahăr pe 5 000 hectare.2. Acordînd permanent o atenție deosebită dezvoltării mai accentuate a zootehniei. vom realiza următoarele efective de animale și păsări :

reparații a utilajelor agricole. în ponderea acestora să ajungă la din valoarea pieselor necesare.
ÎN SECTORUL 

GOSPODĂRIILOR POPULAȚIE!Se va acționa în vederea înfăptuirii programului unic de creștere a producției agricole în gospodăriile membrilor cooperatori și ale producătorilor particulari, precum și îmbunătățirea activității de contractare, astfel incit din gospodăriile, populației să se livreze la fondul centralizat al statului următoarele cantități suplimentare de produse :
Produsul U/M Angajament Procent față de plan

Specia șl categoria U/M Plan Angajament Procent fa|ă de plan— Bovine total— vaci plus junlnci— Porcine total— scroafe— Ovine și caprine— Păsări ouătoare
mii
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»»
»»
,»
t»

234,0 77,0528,0 41.0656,0 2 502,0
239.085.0554,044.0682.02 652,0

102110105107104106

— Sfeclăde zahăr tone 816 104— Floarea-soarelui tone 208 114— Legume tone 1 102 105— Carne total tone 549 106din care :— bovine tope 170 106— porcine tone 104 106— ovine tone 122 111— pasăre tone 116 14 5— iepure tone 37 112— Lapte de vacă mii hl. 98 103— Ouă mii buc. 22 110

în domeniul zootehniei, ne propunem să realizăm următorii indicatori :

Cultura Pian Angajament Procentkg/ha kg/ha față de plan— Griu 5 500 6 000 109— Orz și orzoaică 6 000 6 500 108— Poț-umb știuleți 12 000 15 000 125— Sfeclă de zahăr 37 420 40 000 107— Soia 2 500 3 000 120— Cinepă 6 905 8 000 116— Legume 23 760 29 000 122— Cartofi de toamnă 30 330 38 000 125

Produsul U/M Angajamentfajădc plan La sufă față de plan— Legume tone 2 000 102— Carne — total 237 103din care :— bovin» 147 103— porcine 66 103— ovine 5 104— pasăre mii hl 9 105— Lapte de vacă 11 102— Ouă mii buc. 654 106— Fructe tone 1 176 114Specia și categoria— Bovine — total— vaci și juninci— Porcine — total— scroafe— Ovine și caprine.— Păsări ouătoare
U/M Plan Angajament Procent fafă dc pianmii cap. 251.4101,2

>» »» 572,2
>» >> 41,9

»> 644,41 853.0
259,4 103,2103.9 102,7617,9 108,046.1 110.0664,4 103.11 945.0 105,0Prin sporirea producțiilor medii la uni- Here, vom livra suplimentar la fondul detatea de suprafață și a producțiilor anima- stat următoarele cantități de produse :Produsul U/M Angajament Procent față de plan

3. Prin sporirea producțiilor medii și to- • tulul următoarele cantități suplimentate de tale, vegetale și animaliere, vom livra sta- produse :Produsul U/M Angajament Procent față de plan— Grîu mii tone 30,2 107— Porumb mii tone 78,0 120— Floarea-soareluiși soia mii tone 13,1 111— Sfeclă de zahăr mii tone 20,3 103— Legume mii tone 14,0 106— Carne tone 3 021 105— Lapte vacă mii hl. 21 103— Lină tone 24 103— Ouă mii. buc. 8 108

Gospodăriile populației vor fi sprijinite prin semințe și material săditor, efectuarea mecanizată a lucrărilor de bază ale solului și semănat, asigurarea furajelor concentrate conform prevederilor legale, repartizarea de suprafețe corespunzătoare pentru pășunat. în scopul sporirii efectivelor de animale, unitățile agricole vor livra gospodăriilor populației 32 000 purcei și 1,6 milioane pui de o zi.în scopul cointeresării oamenilor muncii pentru sporirea producției vegetale și animale, în toate unitățile agricole

— Grîu— Porumb— Sfeclă de zahăr— Soia— Cinepă— Legume— Carne— Lapte de vacă— Lină— Ouă

mii tone 41,0 111107.0 11925,8 1057,7 1158,5 12030,0 115tone 2 100 103mii hl 11 101tone 48 103mii. buc. 4.9 105

Pentru transpunerea în fapt a angajamentelor asumate vom întreprinde următoarele acțiuni :
ÎN SECTORUL 

PRODUCȚIEI VEGETALEPe baza sarcinilor izvorîte din programul național privind obținerea unor recolte mari, sigure și stabile, vom acționa energic pentru extinderea amenajărilor de irigații pe o suprafață de 79 900 hectare, a celor de desecare pe 36 400 hectare, eliminarea excesului temporar de umiditate pe -87 000 hectare, combaterea eroziunii solului pe 3 900 hectare, corectarea acidității solului pe 42 400 hectare, scarificarea și afînarea solului pe 100 mii hectare și fertilizarea terenului cu îngrășăminte organice pe 65 500 hectare. Vom asigura creșterea suprafeței ’ " j ’ " 7"hectare și pentru punerea în cultură a tuturor terenurilor din incintele gospodărești și vetrele de sat.Dezvoltînd experiența acumulată vom acționa pentru îmbunătățirea zonării culturilor. a structurii de soiuri și hibrizi, asigurînd semințe numai din categorii biologice și verigi de înmulțire superioare.In vederea realizării și depășirii producțiilor planificate, organele și organizațiile de partid, consiliile populare, organele agricole, consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste, specialiștii, toți lucrătorii ogoarelor vor acționa permanent pentru executarea la timp și de calitate a tuturor lucrărilor cuprinse în tehnologia specifică fiecărei culturi. O atenție deosebită vom acorda pregătirii terenului și în epoca optimă, executării la

arabile a județului cu 8 500

timp și de cea mai bună calitate a lucrărilor de întreținere a culturilor, realizarea densității optime de plante la unitatea de suprafață, folosirii cu eficiență maximă a îngrășămintelor organice și chimice, a substanțelor fitosanitare, exploatării eficiente a sistemelor de irigații, recoltării timp și fără pierderi.
ÎN SECTORUL ZOOTEHNICîn centrul preocupărilor organelor organizațiilor de partid, consiliilor populare, organelor agricole, consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste și al conducerilor unităților agricole va sta îmbunătățirea permanentă a condițiilor de îngrijire și furajare a animalelor prin :— asigurarea integrală a furajelor pe seama creșterii producției Ia hectar și a măririi ponderii leguminoaselor perene pînă la 80 la sută din suprafața de culturi furajere în ogor propriu ;— ameliorarea pășuniloo șl fînețelor naturale prin supraînsămințarea suprafeței de 6 400 hectare și introducerea în asola- mentul furajer a suprafeței de 1 800 hectare pajiști naturale, folosirea cu eficiență maximă a tuturor resurselor locale de furaje, în special a grosierelor, care se vor administra în hrana animalelor numai tocate și pregătite prin amonizare, drojdui- re, cu urocel. In hrana vițeilor se va folosi și hidrolizatul de soia ;— îmbunătățirea procesului de reproducție în vederea realizării unei natalități de

la
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, . se va organiza activitatea de producție și retribuire a muncii pe principiile acordului global.O atenție deosebită vom acorda bunei desfășurări a învățămîntului agrozootehnic de masă, precum și instruirii cadrelor de conducere și a specialiștilor din agricultură pentru însușirea temeinică a tehnologiilor de cultivare a plantelor si de creștere a animalelor. Se va intensifica munca politico-educativă în vederea creșterii conștiinței socialiste a cooperatorilor, mecanizatorilor, a tuturor oamenilor muncii de pe ogoare pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.în întreaga lor activitate, desfășurată sub conducerea și îndrumarea permanentă a comitetului județean de partid, organele și organizațiile de partid de la sate, de masă și obștești, consiliile populare, organele a- gricole, uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție vor acționa cu fermitate in vederea aplicării tehnologiilor stabilite pentru fiecare cultură și specie de animale, întărirea ordinii și disciplinei în întreaga activitate din agricultură.Angajați cu toată ființa noastră în sporirea necontenită a rodniciei pămîntului, dînd neabătut viață indicațiilor, îndemnurilor și orientărilor marelui ctitor al României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, vom înscrie în anul sărbătoririi unui sfert de veac de la încheierea cooperativizării agriculturii noi izbînzi în vastul proces de înfăptuire a noii revoluții agrare, contribuind in acest fel la necontenitul progres al patriei, la creșterea bunăstării și fericirii poporului.
COMITETUL JUDEȚEAN OLT 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Pentru îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate vom întreprinde următoarele măsuri :
ÎN SECTORUL 

PRODUCȚIEI VEGETALE— Potrivit prevederilor Programului național de îmbunătățiri funciare și creșterii potențialului productiv al pămîntului, vom acționa ferm pentru realizarea în termenele planificate și de bună calitate a următoarelor lucrări : desecarea a 8 100 hectare, combaterea eroziunii solului pe 3 000 hectare, corectarea acidității solului pe 39 000 hectare, scarificarea și afînarea adîncă pe 89 000 hectare, fertilizarea cu îngrășăminte organice pe 44 000 hectare.— Vom acționa pentru îmbunătățirea organizării teritoriului și asolamentelor, in sole optime, zonarea culturilor, structura soiurilor și hibrizilor, luind măsuri pentru asigurarea necesarului de semințe pe plan județean numai din categorii biologice superioare. .— în vederea realizării și depășirii sarcinilor de plan, organele și organizațiile de partid, consiliile populare, organele agricole, consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste, specialiștii, toți lucrătorii ogoarelor arădene vor acționa permanent pentru executarea la timp și la înalt nivel calitativ a tuturor lucrărilor prevăzute în tehnologia specifică fiecărei culturi. O atenție deosebită vom acorda pregătirii patului germinativ, insămințări- lor în epoca optimă, realizării densităților stabilite, executării prașilelor manuale și mecanice, fertilizării cu îngrășăminte organice și chimice, aplicării tratamentelor fitosanitare, recoltării la timp și fără pierderi.— Vom înfăptui integral programul de culturi duble, succesive și intercalate și vom exploata la întreaga capacitate instalațiile și echipamentele de irigații pe suprafețele amenajate.— Vom acționa permanent pentru utilizarea rațională a bazei tehnico-materiale, reducerea consumului de carburanți, lubrifianți și energie, încadrarea fiecărei culturi în noile haremuri de cheltuieli în vederea sporirii veniturilor și rentabilizarea tuturor culturilor.

ÎN SECTORUL 
PRODUCȚIEI ZOOTEHNICE— Pentru realizarea șt depășirea prevederilor de plan Ia fondul de stat, în atenția organelor și organizațiilor de partid, consiliilor populare, organelor agricole, consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste și a conducerilor unităților agricole va sta îmbunătățirea permanentă a bazei materiale, a condițiilor de creștere a efectivelor și a producției animaliere prin :— realizarea unei natalități de 86 la sută Ia bovine, de 107 la sută la ovine în I.A.S. și de 102 la sută in C.A.P. și obținerea de la fiecare scroafă în medie a 19 purcei la unitățile de stat și 18 la cooperative ;— asigurarea la nivelul necesarului a furajelor în structura și sortimentele■ prevăzute fiecărei specii și categorii de animale, asigurîndu-se obținerea a 9 000 unități nutritive la ha prin mărirea ponderii suprafețelor cultivate cu leguminoase perene la peste 70 la sută și realizarea de recolte sporite la toate culturile furajere ;— ameliorarea pășunilor și fînețelor naturale, îmbunătățirea compoziției floristice prin insămînțarea și suprainsă- mînțarea a peste 30 000 ha ;— folosirea cu maximă eficiență a tuturor resurselor locale de furaje, in special a grosierelor, care se vor administra în hrana animalelor numai după îmbunătățirea calității lor prin amonizare, drojduire, tocare in amestec cu urocel și lactosil ;— îmbunătățirea asistenței sanitar- veterinare in scopul prevenirii îmbolnăvirilor și al pierderilor de animale prin crearea condițiilor optime de adăpostire și furajare, asigurarea zooigie- nei, aplicarea tratamentelor și dezin- fecțiilor, extinderea creșterii animalelor în tabere de vară.

ÎN SECTORUL 
MECANIZĂRII AGRICULTURIITrustul S.M.A., unitățile de mecanizare a agriculturii și întreprinderile agricole de

în scopul realizării acestor obiective, gospodăriile populației vor fi sprijinite cu semințe și material săditor, efectuarea mecanizată a lucrărilor de bază ale solului, asistență tehnică. Totodată, unitățile a- gricole vor livra gospodăriilor populației, pentru creștere șl ingrășare 10 mii purcei și 1 milion pui de o zi.
★— Pentru sporirea substanțială a producțiilor vegetale și animale, un accent deosebit vom pune pe activitatea de cercetare științifică și pe promovarea operativă in practică a celor mai valoroase rezultate ale cercetării. Prin programele adoptate la nivel județean în cercetarea științifică din domeniile vegetal, legumicol, pomivitieol, arbuști fructiferi, de îmbunătățire a fondului funciar și zootehnic, se vor urmări obiectivele concrete din cele 104 teme și peste 150 experiențe integrate privind selecția Și ameliorarea de soiuri și hibrizi de înaltă productivitate, rezistente Ia boli și dăunători, producerea de material semincer din categorii biologice superioare. Vom acționa pentru optimizarea procesului de reproducție la bovine, ovine și porcine, in vederea sporirii fecundității și natalității prin intervenții tehnologice șl terapeutice ; materialul de prăsilă rezultat din încrucișările dirijate va fi difuzat in unitățile de producție și in gospodăriile populației pentru ameliorarea raselor autohtone.— Organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii din unitățile a- gricole vor acționa ferm pentru întărirea ordinii și disciplinei, bunei organizări a producției și a muncii îp acord global, pentru a asigura cointeresarea personalului muncitor în sporirea producției agricole vegetale și animale.— Vom pune accent deosebit pe instruirea cadrelor de conducere și specialiștilor din agricultură, buna desfășurare a Invă- țămîntului agrozootehnic de masă pentru însușirea temeinică a tehnologiilor de cultură a plantelor și de creștere a animalelor. De asemenea, vom intensifica munca politico-educativă in vederea creșterii conștiinței socialiste a cooperatorilor, mecanizatorilor, a tuturor oamenilor muncii de pe ogoarele județului, urmărindu-se, așa cum a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Congresul al III-Iea al țărănimii, crearea unui nou mod de gindire, a unei concepții revoluționare despre munca în agricultură.Comuniștii, toți lucrătorii din agricultura județului Arad își exprimă convingerea că această largă întrecere ce se va desfășura în anul 1987 între toate colectivele de oameni ai muncii din agricultură va stimula și mal puternic gindirea și inițiativa creatoare a cadrelor de conducere, a specialiștilor, a tuturor lucrătorilor de pe ogoare, va determina creșterea spiritului revoluționar în realizarea exemplară a sarcinilor, întărirea ordinii și disciplinei în toate sectoarele de activitate, va contribui la Îmbogățirea mărețelor împliniri ale poporului nostru din anii de glorie ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", Ia înfăptuirea neabătută a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

COMITETUL JUDEȚEAN ARAD 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Terenuri neproductive redate în circuitul agricolEste un lucru dificil, dacă nu imposibil, ca intr-o singură imagine să fie înfățișate la adevărata dimensiune amploarea acțiunilor de îmbunătățiri funciare ce se desfășoară in județul Argeș.Pe o distantă de 25 km. de la Pitești pină la Leordeni. dealurile din stingă șoselei au căpătat o nouă geometrie. Din poale și pină in virf ele au fost sculptate in terase largi, me- canizabile, plantate cu viță de vie. Aceleași imagini pot fi văzute și la I.A.S. Costești, ferma Stolnici, ca și la Asociația economică viticolă din Suseni, unde plantațiile amenajate manual prin anii ’60 și abandonate între timp au fost refăcute complet, într-o concepție nouă. în perimetrul Institutului de cercetare și producție pentru pomicultură de Ia Mărăcineni se poate vedea cum versanții dealurilor, amenajați prin diferite sisteme intensive de plantații pomicole, s-au metamorfozat din terenuri neproductive in grădini roditoare. Aceste metode au fost extinse în multe alte unități agricole din județ. Așa, bunăoară, la Broșteni, Călinești, Beleți- Negrești, Richițele, Ciulnița, Boteni, Mareea, Gruiu etc., importante forțe umane și mijloace mecanice sînt

concentrate la recuperarea si redarea in circuitul productiv a unor întinse terenuri neagricole.Despre dimensiunea obiectivelor stabilite în acest domeniu și despre stringenta lor necesitate ne-a vorbit Vasile Duță, directorul general al direcției agricole.— Mai mult ca în alte județe, în Argeș — ne-a spus interlocutorul — realizarea unor vaste lucrări de îmbunătățiri funciare, și mai ales de desecări, combaterea eroziunii solului pentru creșterea suprafeței arabile și folosirea la un nivel superior a fiecărei categorii de teren, la care se adaugă aplicarea complexului de măsuri pentru ameliorarea solurilor sărace, de tip podzol, reprezintă cerințe o- bligatorii, fără de care nu se poate concepe creșterea puternică a producției la nivelul sarcinilor pe care le avem. Este suficient să arăt, referitor la stringenta unor asemenea lucrări, că șesul sau cimpia ocupă numai 27 Ia sută din suprafața județului. Ponderea din suprafață — 45 la sulă — este situată in zonele coiinară și dc deal, unde ne confruntăm și cu cele mai grele fenomene, ce impun intervenția omului pentru valorificarea deplină a pă-

mintului. Pe ansamblul județului, 93 000 hectare sint afectate de eroziunea de suprafață, din care 3 534 hectare — de eroziunea de adîncime, 133 000 hectare au exces temporar de umiditate, iar 143 000 hectare sint soluri aciție, podzolice.In acest context, se cuvine subliniat faptul că problema bunei folosiri a întregului fond funciar și ridicarea potențialului productiv al pămîntului constituie o preocupare permanentă a comitetului județean de partid și a organelor agricole județene. Pe baza sarcinilor ce revin județului din Programul național de îmbunătățiri funciare și din Programul special privind organizarea teritoriului, introducerea asolamentelor și creșterea fertilității solurilor în perioada 1986—1990, au fost elaborate programe proprii de acțiune, a căror realizare este urmărită riguros. Din ansamblul obiectivelor a- flate pe ordinea de zi, ne vom referi doar la cîteva acțiuni, dar semnificative pentru amploarea eforturilor ce se depun in acest domeniu.Creșterea suprafeței agricole și îndeosebi a celei arabile reprezintă in momentul de față unul din obiectivele de cea mai mare însemnătate pentru sporirea producției agricole.

Și trebuie spus că în acest domeniu sarcinile ce revin județului nu sînt deloc ușor de realizat. In perioada 1986—1990, suprafață agricolă, din care cea mai mare parte arabilă, trebuie să crească cu aproape 12 000 hectare. Au fost luate în calcul toate posibilitățile existente pentru îndeplinirea acestui obiectiv. Numai
ficțiuni și inițiative 

în județul Argeșprin organizarea judicioasă a teritoriului și introducerea asolamentelol cu sole mici, suprafețele de teren in proprietate cooperatistă și de stat au crescut cu 2 067 hectare. Dar cele mai complexe probleme le ridică în prezent atragerea în circuitul agricol a unor pămînturi noi, neproductive. „în prezent nu mai dispunem de surse tradiționale de teren care șă poată fi introduse Ia arabil prin amenajări simple — ne explică Vasile Ciocîrdel, directorul I.E.E.L.I.F. Argeș. Au rămas ca surse terenurile cu probleme, așa-zis periferice, de care ne-am ferit pînă acum tocmai datorită greutăților pe

care le prezintă luarea lor în cultură. Amenajarea unor astfel de teres nuri afectate de eroziune sau cu bălți, stufăriș, vegetație de luncă necesită un complex de lucrări, unele conexe, foarte scumpe. Este un efort deosebit pe care îl face statul, efort ce incumbă o mare răspundere pentru ca efectiv terenurile astfel amenajate să poată fi luate în cultură". La Călinești, în lunca Argeșului, ne-am convins pe viu despre complexitatea lucrărilor pentru redarea in circuitul productiv a noi terenuri. Aici, pe 110 hectare de zăvoi, din care 30 hectare cu bălți, se ridică probleme deosebite, a căror soluționare impune parcurgerea mai multor etape pină ce, în sfirșit, aceste pămînturi noi vor putea fi cultivate. Dar cum arătam la început, asemenea lucrări se execută nu numai la Călinești, ci în multe alte locuri. Datorită lor, in luna martie, unitățile agricole din județ vor putea cultiva o suprafață mal mare cu 1 600 hectare.In județul Argeș există pe terenurile in pantă întinse suprafețe agricole care nu produc nimic. Cu ani în urmă, multe din aceste terenuri au fost amenajate cu forțe manuale în terase mici și plantate apoi cu pomi fructiferi sau cu viță de vie. După un timp insă, din cauze obiective — lipsa forței de muncă și imposibilitatea mecanizării lucrărilor,

dar și subiective — lipsa de preocupare, bună parte din aceste plantații au fost lăsate in paragină, degra- dindu-se. în prezent, din inițiativa comitetului județean de partid a fost elaborai un vast program de dezvoltare a pomiculturii, viticulturii, pășunilor și fînețelor pe terenurile in pantă. Rezultatele au început să a- pară. Un exemplu edificator pentru ceea ce se poate realiza pe terenurile in pantă ii oferă Stațiunea de cercetare și producție pentru viticultură din Ștefănești. Aici, pe circa 500 hectare de terenuri in pantă abandonate, au fost amenajate terase largi, de 12 pină la 50 m, și s-au executat celelalte lucrări necesare înființării unor plantații viticole moderne. în a- ceastă acțiune este implicat direct și Institutul de cercetare și producție pentru pomicultură din Mărăcineni. Directorul științific al institutului, Mihal Iancu, ne-a prezentat diferite sisteme intensive de plantații pomicole, eficiente și necostisitoare, pentru amenajarea versanților, in funcție de pantă. Important este că soluțiile oferite de cercetare, atit de stațiunea din Ștefănești, cit și de institutul de la Mărăcineni au început să fie aplicate, în baza programului județean, intr-un număr mare de unități agricole. Or, dacă avem în vedere că numai plantațiile pomicole abandonate pe terenurile în pantă Însumează circa 20 000 hectare, re

zultă ce cîștig pentru producție prezintă generalizarea metodelor de a- menajare intensivă pentru pomicultură sau viticultură a versanților.Desigur, modalitățile concrete privind îndeplinirea sarcinilor de creștere a suprafeței agricole și arabile sint diverse și, în unele situații, deosebit de complexe. Tocmai de aceea, in scopul realizării Întocmai a obiectivelor din acest domeniu, este nevoie ca unele probleme incă neclarificate să-și găsească o grabnică soluționare. Iată citeva din aceste probleme, semnalate de Constantin Glurgea, directorul oficiului județean de cadastru și organizarea teritoriului, pe care le supunem atenției factorilor in drept :• Delimitarea la marginea pădurilor a celor circa 4 000 hectare de enclave, care fn prezent sint înregistrate ca terenuri agricole, dar nu pot fi folosite de unitățile agricole.• Rectificarea hotarelor Intre terenurile agricole și cele silvice pentru menținerea suprafețelor de pășuni pe circa 3 500 hectare.• Urgentarea regularizării riurilor cu accent pe reducerea albiilor minore, acțiune prin care pot fi redate circuitului productiv aproape 2 500 hectare.
Aurel PAPADȚUC 
Gheorghe CîffSTEA 
corespondentul „Scinteii"
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în interesul întregii societăți, al fiecărui cetățean!

O cerință vitală pentru desfășurarea normală
a activității economice și sociale ■

RAȚIONALIZAREA CONSUMULUI DE GAZE
NATURALE Șl ENERGIE ELECTRICA

I

t

li

JițJncrețul Consiliului de Stat privind u- nele măsuri pentru raționalizarea consumului do gaze naturale și energie electrică. Așa cum se arată în Desret, economisirea la maximum a gazelor naturale și energiei electrice constituie o cerință prioritară, o îndatorire patriotică a fiecărui om al muncii,' a fiecărui cetățean. Pentru desfășurarea normală a activității e- conomicib-sociale este necesară adoptarea unor măsuri ferme care să asigure un regim sever de economisire a energiei' electrice și a combustibililor, introducerea unei discipline riguroase la toate locurile de muncă și eliminarea oricăror forme de risipă, aplicarea cu fermitate a celor mai severe sancțiuni împotriva tuturor celor care depășesc consumurile normate, care nu respectă reglementările în domeniul gospodăririi energiei și combustibililor.Pe bună dreptate, în scopul gospodăririi judicioase și economisirii gazelor naturale șd energiei electrice de către toate unitățile economice, instituțiile social-culturale, organizațiile cooperatiste, obștești și cetățenești, s-au stabilit măsurile prevăzute în Decret.Pentru fiecare om tru fiecare cetățean pede că asigurarea male pentru desfășurarea activității productive, a întregii activități e- conomico-sociala depinde de spiritul gospodăresc, de atitudinea fermă ce se manifestă pretutindeni, acasă și Ia locul de muncă, pentru gospodărirea cu maximă severitate a e- nergiei și gazelor naturale. Practica a dovedit că într-o serie de întreprinderi sarcinile de plan, în creștere de la un an la altul, pot fi rea-, lizate și chiar depășite in condițiile reducerii substanțiale a consumurilor energetice. Asemenea realizări sînt rezultatul unor măsuri complexe aplicate in ultimul timp pentru promovarea tehnologiilor moderne de fabricație, pentru raționalizarea proceselor de producție, pentru întărirea răspunderii fiecărui om al muncii și a întregului colectiv fgțp,. . cejțiijț^ jnajoră . ș .ecq- . pentru realizarea unui copsum ener- nomisirii energiei șl combustibilului, getic echilibrat pe întreaga durată a t/ Totuși ’, înțr-un șir de întreprin- ................................................deri, la, nivelul unor subramurl și județe, atit în anul trecut, cît și în luna ianuarie din acest an, consumurile de energie și combustibil au fost depășite. La o analiză atentă rezultă că în marea majoritate a acestor situații cauzele depășirii. consumurilor rezidă nu în nivelurile scăzute ale normelor planificate, ci în slaba preocupare a specialiștilor șl muncitorilor din aceste unități pentru lichidarea tuturor surselor

ziarul de astăzi se publică De-

al muncii, pen- a devenit lim- conditiilor nor-

de risipă, superficialitatea cu care este abordată una dintre cele mai importante sarcini economice la ora actuală. Este, desigur, o atitudine intolerabilă și tocmai de aceea trebuie să se acționeze cu toată fermitatea pentru sancționarea tuturor celor vinovați, pentru introducerea normelor de economisire severă a energiei electrice și combustibililor. Fie că este vorba de consumatori din unități productive, din sectorul casnic sau din cel edilitar-gospo- dăresc trebuie să se manifeste o poziție fermă din partea celor datori să supravegheze și să asigure folosirea judicioasă a energiei și combustibililor.Desigur, problemele economisirii severe a energiei și combustibililor sînt complexe și în multe privințe ele impun soluții profunde, de anvergură. Dată fiind relația tehno- logie-energie, principalele domenii de acțiune în vederea economisirii energiei sînt de ordin tehnic și tehnologic, ceea ce face ca reducerea consumurilor să fie condiționată în primul rînd de luarea unor măsuri specifice de la o întreprindere la alta, de la o ramură la alta, potrivit particularităților producției.Criteriul minimizării consumurilor energetice dobîndește în prezent calitatea de reper primordial în dimensionarea și evaluarea oricărei activități la nivel macro, cît și microeconomic. Un lucru este cert, posibilitățile de a acționa în vederea reducerii consumurilor energetice nu sînt nici pe departe epuizate, în întreprinderi, în toate sectoarele economiei naționale existind încă rezerve importante care așteaptă șl trebuie să fie valorificate prin eforturi permanente, susținute.în această perioadă se impun o serie de măsuri de stringentă actualitate care să asigure în condițiile date desfășurarea normală a activității economico-sociale. în primul rînd, trebuie să se acționeze cu fermitate pentru încadrarea strictă în repârti- ■ țiile planificate de energie electrică și de gaze naturale. Totodată, se impune luarea unor măsuri eficiente•zileî și a săi tizării vîrfu._.__ ___________    „încărcare cit mai judicioasă a tuturor celor trei schimburi, se poate realiza un consum relativ constant, contribuind astfel la echilibrarea balanței de puteri. în fiecare unitate economică se rea cu strictețe a lucru stabilite, iar lajelor tehnologice celorlalte activități energie să fie făcute în așa fel incit

Q

OAMENI Al MUNCII, CETĂȚENI!

virfurile de consum să scadă la maximum. în toate întreprinderile, consumul de energie electrică și de gaze naturale trebuie controlat în permanență, ținute evidențe exacte pe secții, linii tehnologice și pe ansamblul unității, permițînd astfel luarea operativă a măsurilor necesare pentru încadrarea în normele planificate și în cotele stabilite, în puterile aprobate pe schimburi și la virful de sarcină și eliminarea oricărei forme de risipă.Un lucru trebuie subliniat : se impun pretutindeni, în întreprinderi, în sectoarele neproductive. în domeniul casnic, eforturi ample și susținute pentru întronarea unui spirit riguros de ordine și disciplină în îndeplinirea prevederilor privind gospodărirea resurselor energetice. La nivelul întreprinderilor, aceste prevederi trebuie să constituie nu numai preocuparea unor compartimente de specialitate, ci, în primul rînd, să se afle, zi de zi și ceas de ceas, în atenția întregului colectiv. De modul cum acționează fiecare la locul său de muncă depinde utilizarea cît mai judicioasă a energiei. De pildă, in secțiile de producție nu tre-

buie admis nici o clipă ca un sau o instalație să funcționeze sau la sarcină redusă. Este obligația nu numai a celor care exploatează echipamentele respective, ci ș.i a celor din alte sectoare de activitate, care asigură aprovizionarea cu materiale, elaborarea tehnologiilor de uzinare, întocmirea programelor de fabricație ș.a. Așadar, preocuparea în acest domeniu trebuie privită ca o cauză a tuturor oamenilor muncii.Acum, mai mult ca oricînd. trebuie să se acționeze cu fermitate pentru respectarea cu strictețe a măsurilor privind raționalizarea consumului de gaze naturale și energie e- lectrică, consumuri care potrivit Decretului pentru lunile februarie și martie vor fi mai mici cu 20 la sută decît cele actuale. Economisirea severă a energiei, raționalizarea ei reprezintă acțiuni de maximă însemnătate și toți oamenii muncii sînt profund interesați ca la locul, de muncă și acasă să reducă, pe toate căile, consumurile de energie, să dovedească înaltă răspundere, spirit gospodăresc în utilizarea cit mai judicioasă a resurselor energetice.
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Aveți in atentie, urmăriți cu grijă si răspundere
• Pentru activități neproductive consumurile 

de gaze naturale și energie electrică trebuie 
reduse cu CEL PUȚIN 30 LA SUTĂ

• Consumul casnic de energie electrică 
trebuie diminuat cu PESTE 20 LA SUTĂ

Acționați cu hotărire, manifestați o atitudine 
intransigentă față de orice risipă, luați toate 
măsurile pentru a asigura încadrarea strictă 
in cotele prevăzute!

i
*

impune respecta- programelor de functionarea uti- și desfășurarea consumatoare de

© IN TOATE ÎNTREPRINDERILE. LA FIECARE
LOC DE MUNCĂ MĂSURI FERME PENTRU ÎNCĂ
DRAREA IN NORMELE DE CONSUM STABILITE!

® ATITUDINE DRASTICĂ FAȚĂ DE TOTI CEI CARE
TOLEREAZĂ RISIPA, ÎNCALCĂ NORMELE DE GOSPO
DĂRIRE RAȚIONALĂ A ENERGIEI ELECTRICE SI GA
ZELOR NATURALE!

© PRETUTINDENI. ACASĂ ȘI LA LOCUL DE MUN-
CA, SA SE MANIFESTE GRIJA MAXIMĂ PENTRU ECO
NOMISIREA SEVERĂ A ENERGIEI ELECTRICE ȘI GA
ZELOR NATURALE!
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RESPECTAREA NORMELOR DE CONSUM LEGALE
obligatorie pentru toți, excepții,
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Ziarul „Scîntela" îșl propune să urmărească sistematic, la nivelul județelor și ramurilor economice, pe baza datelor furnizate de Centrala industrială de rețele electrice, cum evoluează consumu-
rile de energie electrică, cum se asigură încadrarea fn repartițiile planificate. Iată cum se prezintă situația consumului de energie electrică înregistrat în luna ianuarie.
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DEPĂȘIT
cu 6,8 la sută0 CALARAȘI —

0 GORJ — cu 5,7 la sută
In întreprinderi— mH kWh —

In JudețeleBRĂILA — cu 42.6 Ia sută CONSTANȚA — cu 12.6 la sută Municipiul BUCUREȘTI — cu 10.8 la sutăARAD — cu 8,4 Ia sută VRANCEA — cu 8.1 la sută IALOMIȚA — cu 7,1 la sută

Combinatul minier Rovlnari Combinatul minier Motru întreprinderea de transport țiței prin conducte Ploieștiîntreprinderea „Victoria*  Căl0n«)Combinatul siderurgic ReșițaȘantierul naval Oltenița

7 7081 128
4 376

974r

întreprinderea „Dumbrava" SibiuFilatura „Balotești" întreprinderea „11 Iunie" CisnădieI.A.S. OgradaI.A.S. GiurgeniI.A.S. BărăganulTrustul de construcții hidroenergetice — grup șantiere Porțile de Fier 2Regionala C.F. Timișoara — tracțiune_ electrică Deva Regionala•tracțiuneBacăuBuzăuRegionala tracțiune
C.F. Galați electricăC.F. Craiova electrică Oltîntreprinderea „Carbosin Copșa MicăCombinatul de fibre sintetice Cîmpulungîntreprinderea de dispozitive, ștanțe, matrițe și scule așchietoare Focșani de conduc- Zalău mecanicăîntreprinderea tori electrici întreprinderea Plopeniîntreprinderea București întreprinderea ții de mașini „23 Augustde construc- Reșițaîntreprinderea și nutrețuri Berzovia de proteine combinate

Știți cît este de prețios

întreprinderea Codleaîntreprinderea Cîmpulung întreprinderea Craiova
mecanicămecanicăde avioaneCombipatul de loză și hîrtie întreprinderea „Colorom" Codleafibre, celu-Brăila*)  de colorant!Combinatul de lianți Cîm- pulungîntreprinderea textilă Calafat

148
7 745
1 297

întreprinderea județeană transport local Brașov Constanțaîntreprinderea județeană gospodărire comunală cală Arad — sector redresori

derogări!•) Unități cu surse proprii de producere a energiei electrice și care nu au realizat cantitățile planificate

BIHOR, HUNEDOARA, GIURGIU, BRAȘOV, ARGEȘ, BACAU, OLT, CARAȘ-SEVERIN

LA LIMITĂ

in județele
Pentru a asigura o bună aprovizionare cu energie a tuturor sectoarelor sînt stabilite pentru fiecare întreprindere în parte, pe ansamblul fiecărui ramuri, cote de pe ore și zile, faptul că aceste depășite sub nici ce încălcare a lor se face în detrimentul asigurării cu energie a altor consumatori și chiar a celor în cauză. în fața acestui argument trebuie să se acorde o a- tenție deosebită încadrării ferme a tuturor consumatorilor mari sau mici în cotele de energie alocate. Iată de ce se impune ca în toate întreprinderile consumul de energie electrică să fie controlat în permanentă, iar programarea proceselor de producție să fie făcută cît mai judicios. Repartiția de energie este necesar să fie defalcată cu rigurozitate pe fiecare secție, atelier sau linie tehnologică, iar consumurile să fie înregistrate , cu maximă exactitate. Orice abateri de la programele stabilite să fie analizate cu exigență, să se intervină operativ. Pretutindeni este necesar să se înțeleagă că sarcinile de plan trebuie să fie realizate prin încadrarea strictă în cotele de energie elec.trică.

județ și fiecărei consum defalcate Trebuie precizat cote nu pot fi un motiv, că ori-

electrice trebuie să devină o cauzăEconomisirea severă a energieia tuturor oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor. Cu toții sintem profund interesați ca la locul de muncă și acasă să reducem, pe toate căile, consumurile de energie electrică, să dovedim inaltă răspundere, spirit gospodăresc in utilizarea cit mai judicioasă a aceșteia. Tocmai de aceea, toate organele și organizațiile de partid, toate ministerele, centralele și întreprinderile, toate consiliile populare au datoria să acționeze cu fermitate pentru economisirea severă a energici, asigurînd participarea tuturor oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor la această acțiune de mare interes național. Orice kilowatt-oră economisit este in folosul dezvoltării economiei naționale, al fiecărui om al muncii, al fiecărui cetățean.

PRODUCEREA UNUI KILOWATT-ORĂ NECESITĂ
un kilowatt-oră ?

LIGNIT

PĂCURĂ

UNUL DIN PRODUSELE DE MAI JOS

• 1,5 kg lignit
• sau 280 g păcură
• sau 0,32 mc gaz metan

• de un bec de 
100 W care arde 
timp de 10 ore

• de un strung 
care funcționea 
ză 10 minute

• de un război 
de țesut care 
funcționează 20 
de minute

10 minute

20 de minute

IAR CU UN KILOWATT-ORĂ SE POATE REALIZA

• Alumină - 1,3 kg
• Oțel în cuptoare electrice - 1,5 kg
• Fontă brută de furnal — 25 kg
• îngrășăminte complexe — 7 kg
• Ciment - 10 kg
• Paste făinoase — 6 kg
• Țesături finite din lină — 1,5 mp

De aceea, ÎNCADRAREA RIGUROASA IN NORMELE 
DE CONSUM STABILITE PENTRU FIECARE PRODUS IN 
PARTE ESTE OBLIGATORIE, orice depășire a consumu
rilor specifice de energie și combustibil în fabricația 
unor produse puțind afecta balanța energetică na
țională, respectiv realizarea în condiții optime a altor 
produse.

13671
442 287
454 169

«
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Educația civică a elevilor
CRIZA CAPITALISMULUI CONTEMPORAN în școala românească

Șl PROCESUL DE RADICALIZARE
A INTELECTUALITĂȚIISchimbările revoluționare care au loc în societatea contemporană au determinat mutații semnificative și in structura socială a țărilor capitaliste dezvoltate. în special datorită afirmării tot mai puternice a revoluției științifice și tehnice contemporane, au crescut numeric și calitativ ponderea și importanța intelectualității în evoluția societăților moderne. In consecință, s-au diversificat în acești ani și concepțiile privind rolul, responsabilitățile social-politice și funcțiile Iectualității în viața socială temporană.Intelectualitatea nu poate fi siderată doar ca o forță social-po- litică „pasivă" și „fluctuantă", nu poate fi dominată de „indiferentism politic". Ea se ilustrează tot mai . energic printr-un militantism activ, printr-o fermă angajare în lupta pentru pace, pentru progres social și emancipare politică. Intelectualitatea formează un contingent semnificativ al forțelor social-politice revoluționare, democratice și progresiste din țările capitaliste ; numeroși intelectuali fac parte din partidele clasei muncitoare, inclusiv din partidul revoluționar al a- ccsteia, iar in desfășurarea luptelor social-politice din țările capitaliste dezvoltate ei se angajează tot mal mult alături de cjasele exploatate. Tendința evoluției socie-

inte- con-con'

tății capitaliste contemporane face ca în luptele politice o parte însemnată a intelectualității să devină un aliat din ce în ce mai important al clasei muncitoare. A- ceastă tendință este accentuată astăzi de însuși procesul de diversificare socio-profesională a intelectualității, în mod deosebit de creșterea ponderii intelectualității tehnice, care prin condițiile social-e- conomice ale activității sale manifestă în mod evident tendința de a se integra evoluției de ansamblu a clasei muncitoare. „In lupta revoluționară, evidenția în acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu, este o necesitate obiectivă să se tină seama de noile schimbări care au loo in structura societății moderne, precum și de tendințele tot mai e- vidente de angajare directă a intelectualității alături de clasa muncitoare, de masele largi de oameni ai muncii in lupta antimonopolistă, pentru transformarea progresistă a societății, pentru rezolvarea unor probleme stringente ale vieții popoarelor".Aceste teme, care ocupă un loc important in confruntarea actuală de idei, constituie obiectul dezbaterii organizate de redacția noastră. la care participă prof. univ. dr. NICOLAE KALLOS, lector universitar dr. ION UNGUREANU. dr. MIHAI MILCA.

dale pe fondul cărora intelectualitatea din țările capitaliste dezvoltate se manifestă tot mai mult ca o categorie socială aflată, prin interesele sale fundamentale, în strînsă legătură cu clasa muncitoare, cu masele largi populare. Din unele puncte de vedere, cum este de pildă poziția față de problemele dezarmării și păcii, care probleme fundamentale noastre, intelectualitatea capitaliste dezvoltate azi, așa cum sublinia
constituie ale epocii din țările reprezintă tovarășul Nicolae Ceaușescu. una din forțele sociale cele mai înaintate, care a Înțeles bine pericolul armelor nu-

cleare, al altor arme de distrugere in masă și s-a ridicat împotriva lor.' „Alături de celelalte forțe înaintate ale epocii noastre, arăta în acest sens secretarul general al partidului nostru, intelectualității îi revin răspunderi de mare importanță in opera de edificare a unei lumi mai bune și mai drepte, in afirmarea și promovarea concepțiilor umaniste și democratice, in apărarea drepturilor popoarelor la o viață demnă și prosperă, în făurirea unei societăți in care omul să-și poată manifesta plenar energiile și capacitățile sale creatoare".Perenitatea valorilor umaniste, a aspirațiilor de progres social

Procese obiective ce contrazic teoriile și iluziile tehnocraticeNICOLAE KALLOS : In perspectiva teoretică pe care o deschide materialismul istoric, fizionomia politică a unei societăți este determinată, în ultimă instanță, de relațiile dintre clasele sociale fundamentale. In societatea capitalistă, de exemplu, caracterul relațiilor politice dintre toate clasele și categoriile sociale este determinat, in ultimă instanță, de lupta politică a clasei muncitoare, împreună cu clasele și categoriile sociale aliate ei împotriva dominației politice și e- conomice a burgheziei. Caracterul acestor relații evoluează în conformitate cu interesele economica fundamentale ale claselor respective. Participarea unor pături tot mai largi ale populației la lupta pentru transformări democratice dezvoltă nemijlocit colaborarea pa scena politică între acestea și clasa muncitoare, afirmă tot mai mult rolul clasei muncitoare în conducerea luptei economice și politice a maselor pentru transformarea înnoitoare a societății.Intelectualitatea are un rol important în această luptă socială, opțiunile politice ale intelectualiță- | ții progresiste: aspeiindu-sț’irț- mod firesc cu cele ale clamelor șFcate- i goriilor sociale • defavorizate’ i vietatea burgheză. Este semnificativ faptul că în țările in curs da dezvoltare, de pildă, intelectualita- to,3„!a jucat și joacă un rol deosebit de important in mișcările de eliberare națională. Prin originea lor socială, intelectualii din aceste țări provin, în parte, din rindurile burgheziei naționale și, in parte, din rindurile oamenilor muncii, iar interesele lor sociale și economice converg în mod esențial în direcția asigurării suveranității depline și a progresului economico-social al țărilor lor.ION UNGUREANU : In analiza rolului și locului structura socială taliste, ideologia ditat în diferite ideea că această
intelectualilor in a societății capi- burgheză a acre-, perioade istorice categorie socialăar fi în cea mai mare parte „dominată" și „dirijată" de interesele capitalului. O atare ipoteză demobilizatoare folosește ca „argument" teoretic profunda stratificare socială a intelectualității, precum și mobilitatea ei profesională. Stratificarea socială a intelectualilor este in stririsă legătură cu veniturile, funcțiile socioprofesionale și prestigiul de care se bucură intelectualii in diferitele sectoare ale vieții sociale in care ei lucrează și este evident că mobilizarea și stratificarea socială a intelectualității reprezintă realități pe care nimeni nu le poate ignora.Este, desigur, o realitate a societății capitaliste contemporane și faptul că o parte a intelectualității din țările puternic dezvoltate a fost „mobilizată" de clasa dominantă in serviciile ei și că, in această situație, respectivele categorii de intelectuali însărcinați cu realizarea u- nor funcții economice și politice ale clasei dominante tind să se conformeze tot mai mult modelelor so- cio-culturale și politice ale acestei clase. In sistemul relațiilor sociale și al exploatării capitaliste, caracteristica socială principală a intelectualității rămine însă relația de vinzare-cumpărarc a forței de muncă pe piața capitalistă, iar prin această caracteristică cea mai mare parte a intelectualității este apropiată, din punct de vedere obiectiv, de condiția clasei muncitoare.Ignorind sau răstălmăcind aceste realități, dentali litatea de mijloc", situată între burghezia dominantă și clasa muncitoare din țările capitaliste. în calitate de componentă a „noii clase de mij-

unii sociologi occi- definesc azi intelectua- ca fiind „noua clasă„noua

Documentele celui de-al XIII-lea Congres, ale Congresului științei și invâțămintului, cuvintă- rile secretarului general al partidului au prefigurat, cu inaltă responsabilitate și clarviziune, tipul de personalitate umană reprezentativă pentru societatea noastră, o personalitate multilaterală, aptă de multiple competențe, cu o conștiință înaintată, in care se reflectă aspirațiile și exigențele morale și sociai- profesionale ale omului de tip nou, făuritor de valori durabile, cu valoare exponențială. ■ „Marile transformări revoluționare — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — noile relații sociale și economice, cuceririle științei, ale cunoașterii universale impun ca o necesitate intensificarea activității politico-educative, de ridicare a conștiinței oamenilor muncii, popor, de formare constructor <

loc", intelectualității l-ar reveni cu precădere rolul social și politic de „îmblinzire" sau „mediere" a conflictelor și tensiunilor dintre cele două clase fundamentale, fără însă ca intelectualitatea să-și asume vreun rol politic propriu, ci limi- tindu-se doar să-i urmeze, cum spunea sociologul american C. W. Mills, „pe cei care vor fi ciștigat deja puterea politică". Este evident că această concepție despre intelectualitate amestecă criteriile definirii clasei sociale, ajungind in fapt, nu de puține ori, la negarea chiar a contradicțiilor de clasă din societatea capitalistă. Se încearcă pe a- ceastă cale respingerea ideii că intelectualitatea ar reprezenta o forță social-politlcă In societate, redu- cînd-o la rolul de „servant" al puterii.MIHAI MILCA 5 Este cit se poate de semnificativ faptul că una din resursele mitului tehnocratic — ce a exercitat o neignorabilă hegemonie intelectuală la scara doctrinelor economice și politice burgheze in deceniile din urmă — are drept pandant convingerea larg răspindilă prin intermediul propagandei politice la!' nivelul cnnștiiti" ței comune conform căreia toate

NICOLAE KALLOS : Angajarea socială tot mai puternică a intelectualității infirmă tezele elaborate in ideologia burgheză cu privire la așa-zisa „neutralitate" acestei categorii sociale, noscute tezele lui Karl despre menirea istorică tualității, care „din punct de vedere social plutește liber". Această trăsătură i-ar da intelectualității posibilitatea exclusivă de „cunoaștere istorică și socială cu șanse optime de veridicitate", dar a izola-o, în același timp, de clasele sociale fundamentale ale societății burgheze. In ultimă instanță însă, așa cum am mai evidențiat în dezbaterea noastră, nici o încercare de analiză a relațiilor de clasă în societatea capitalistă, și, în acest cadru, nici o încercare de a evidenția rolul specific al intelectualității, nu poate face abstracție 'de contradicțiile fundamentale ale acestei societăți. Sint contradicții care polarizează întreaga structură socială in jurul opoziției dintre forțele care se o- pun dominației de clasă a burgheziei și cele care acționează pentru perpetuarea acestei dominații. Participarea intelectualității la lupta pentru transformări democratice e- vidențiază în acest cadru. în modul cel mai direct, unitatea sa de interese cu clasa muncitoare.Concepția marxistă despre clasele sociale și în mod deosebit accepția pe care marxismul a dat-o fenomenului polarizării politice a intelectualității între cele două clase fundamentale ale societății burgheze au determinat în permanență reacții de apărare a vechilor u- topii ale „neutralității politice" a intelectualității. Finalitatea nemăr-

politică a Sint cu- Manheim a intelec-
turisită a acestor încercări a fost de fiecare dată aceea de a preveni radicalizarea politică a unei însemnate părți a intelectualității legată de clasa muncitoare și de a o izola de obiectivele luptei politice a a- cesteia.ION UNGUREANU : Tezele ne- apartenenței politice a intelectualilor continuă să aibă și astăzi audiență printre teoreticienii societății capitaliste, deși ele au fost infirmate de evoluția reală a proceselor sociale.Intr-o lucrare recentă consacrată „viitorului intelectualilor", sociologul american Alwin Gouldner pledează într-un mod propriu în favoarea ideii „autonomizării" politice a intelectualității, ca o garanție a păstrării „gramaticii raționalității sociale". în opinia sa, intelectualitatea ar trebui să se angajeze, de pe asemenea poziții autonome, in luptele politice din societate, renunțind la . „atitudinea ei tactică tradițională". Cu toate acestea,. autorul apreciază că șansele politice ale intelectualității ar fi totuși nesemnificative. Alții cer pe un ton patetic „o nouă a- lianță a intelectualilor" cu scopul mărturisit de a reconstitui „vechea atmosferă a războiului rece". Numai o asemenea atmosferă ar garanta in opinia lor succesul... destinderii. In fapt, ideologii neocon- servatorismului contemporan, în numele unei intelectualități înțeleasă abstract, caută să acrediteze ideea după care munca intelectualului ar fi prin natura ei conservatoare, că ea ar viza cu precădere „păstrarea valorilor existente".Intelectualitatea - strîns legată de clasa muncitoare, de țărănime, de poporîn să- problemele privind satisfacerea nevoilor vitale ale omului și ale societății capitaliste ar avea in ultimă instanță un caracter pur tehnic. Aceste probleme ar comporta deci soluții tehnice, exigențele soluționării lor implicind concursul specialiștilor, determinarea cit mai exactă a dimensiunilor respectivelor probleme umane, sociale și traducerea exigențelor lor în „programe" economice și politice susceptibile de a răspunde așteptărilor generale. Progresul tehnologic și încrederea în virtuțile omnipotente ale științei, apelul necondiționat și masiv la. tehnicile moderne de organizare' planificare și control conferă doctrinei și practicilor tehnocratice o aură de aparent incontestabilă autoritate. Th. Roszak, unul dintre cei mai recunoscuți teoreticieni ai „contraculturii" la sfîrși- tul deceniului al șaptelea, remarca în această privință că putem să definim tehnocrația ca „o societate în care guvernanții se justifică ape- ■lînd la expert! tehnici, care, la rîndul lor, se justifică apelînd la cunoașterea științifică". Tinzînd să-și estompeze caracterul expres ideologic. conștiința tehnocratică aspiră aă ajungă la o putere para sau supra-politică, o putere consonantă cu „dictatul eficacității". Chiar cei aflați în serviciul sistemului tehnocratic, executori ai deciziilor și directivelor ce asigură functionarea acestuia, cad pradă aceleiași fascinații cvasimistice că totul poate fi raționalizat, conformizat, controlat și exploatat. în funcție de imperativele și obiectivele desemnate de centrele de inițiativă și adoptare a deciziilor, de centrele puterii care au cooptat specialiști și experti. Iluzia tehnocratică a unei „schimbări" a puterii în sinul căreia politicienii tradiționali ar fi lăsat locul unei elite intelectuale, unei tehno- birocrații in măsură să rezolve toate problemele economice, sociale și politice a putut o vreme să seducă, dar nu să convingă și să confirme creditul acordat. In realitate, procesele ce au loc în sfera conducerii politice a societății capitaliste dezvoltate relevă nu numai o „alianță" între „tehnocrați" și politicienii profesioniști, ci și numeroase contradicții latente sau manifeste între aceștia.Infirmarea severă a iluziilor tehnocratice ale subordonării intelectualității intereselor de clasă ale burgheziei are loc, azi, în condițiile progresului tehnico-științific și ale transformărilor revoluționare din lumea contemporană, procese so-

MIHAI MILCA : Recrudescența gîndirii conservatoare, afluxul „noului conservatorism" în ideologia contemporană și audiența în creștere a ideilor și valorilor considerate pină mai ieri apanajul u- nei drepte sortite marginalizării pot părea cel puțin stranii fără o raportare la conținutul complex al proceselor sociale din capitalismul contemporan. Mutațiile Ideologice survenite la cumpăna anilor ’70—'80 in Europa occidentală și în Statele Unite nu pot fi determinate cu exactitate și înțelese în esența lor în afara acestei analize a eșecului valorilor liberalismului burghez, tot mai golite de substanță și tot mai discreditate in condițiile accentuării pe toate planurile a manifestărilor de criză în lumea capitalistă.Sub efectul atacurilor concentrice pe care le-a declanșat conservatorismul, armătura ideologiei burgheze liberale, bazată in bună măsură pe iluziile de tip tehnocratic, s-a fisurat, evidențiind precaritatea unui proiect și a unor soluții infirmate de viață. Teoreticienii liberalismului burghez, care au desfășurat în perioada anilor ’70 o defensivă susținută în fața criticilor tot mai directe ale reprezentanților gîndirii radicale contestatare, s-au trezit în focul acestei polemici gli- sînd deodată spre liniamente ideologice care intrau in dezacord cu propriile lor postulate. Dreapta conservatoare nu a întîrziat să profite de situație. Intii,' pentru a îngusta spațiul de influență și de manevră al ideologiei liberale. Apoi, pentru a recupera o parte a audienței pe care liberalismul burghez și-o asigurase în rîndul intelectualilor. E cunoscut astfel faptul că o parte însemnată a intelectualității s-a apropiat în decursul anilor tot mai mult de mișcările sociale democratice și progresiste pe fondul agravării crizei spirituale a societății burgheze. Repudierea azi de către ideologia conservatoare a intelectualilor liberali, pe care îi consideră implicați în declinul valorilor tradiționale, se constituie de a- ceea intr-o nouă tentativă de izolare politică a acestei categorii sociale, pentru a anihila potențialul ei destabilizator pentru ordinea socială burgheză. Semnificația majoră a acestor noi luări de poziție din ideologia burgheză, adevărul de necontestat pe care ele îl pun în evidență este acela că intelectualitatea. alături de toți creatorii bunurilor materiale și spirituale din societatea contemporană, constituie un factor important al progresului economic și social. Revoluția tehni-

co-științifică, creșterea rolului științei și culturii în dezvoltarea societății ît conferă, azi, intelectualității un loc deosebit in lupta pentru punerea geniului uman în slujba cunoașterii, a progresului și păcii.ION societăților azi tre ale parte, și ale clasei muncitoare, pe de altă parte. Această apropiere se produce în cadrul unor schimbări semnificative atit în ceea ce privește clasa muncitoare contemporană, cit și in privința intelectualității. Sensul social și politic ai a- cestor schimbări este determinat de creșterea forțelor democratice, revoluționare și progresiste din lumea contemporană, ceea ce presupune formarea undi alianțe tot mai largi și mai complexe ale acestor forțe, apropiindu-se astfel de realizarea unui obiectiv important ; u- nitatea lor de acțiune în lupta împotriva inegalităților asupririi de clasă.In această lumină pretată și teza de o teoretică și practică .. _________Nicolae Ceaușescu privind asimilarea unei părți a intelectualității, a intelectualității tehnice, in rindurile clasei muncitoare. „Trebuie să privim puțin mai larg, evidenția tovarășul Nicolae Ceaușescu, însăși noțiunea de clasă muncitoare sau de proletariat. în orice caz, trțbuie șă cuprindem neapărat în această noțiune cea mai mare parte a intelectualității. Intelectualitatea nu poate să se rupă sau să fie tratată ca o categorie in sine, ruptă de clasa muncitoare. Forța ei este legată de clasa muncitoare și de țărănime, de fapt de aceste două categorii de bază".Această teză are în.vedere faptul că, paralel cu schimbările produse in evoluția intelectualității ca o categorie socială, s-au produs schimbări semnificative și in ceea ce privește clasa muncitoare din societățile contemporane. „Intelectuali- zarea" muncii îi apropie pe muncitori de intelectuali, iar sistemele tehnologice complexe pe care Ie conduc inginerii presupun comportamente economice și socio-cultu- rale specifice, apropiate de cele ale clasei muncitoare. Schimbările care se produc în condițiile obiective de existență ale unei clase sau categorii sociale nu pot fi separate, desigur, de mutațiile corespunzătoare care au loc in planul opțiunilor politice și ideologice.

UNGUREANU 1 Evoluția moderne generează un proces, de apropiere în- unele componente de bază intelectualității, pe de o

revoluționarc a a întregului a omului nou, _______ conștient al noii orin- duiri sociale. Să așezăm la baza întregii activități politico-educative concepția revoluționară despre lume și viață — socialismul științific, materialismul dialectic și istoric — să înarmăm partidul și întregul popor cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane in general. Să avem în vedere permanent că trebuie să acționăm și șă lucrăm ca revoluționari, că revoluția nu s-a încheiat, ci ea continuă in condițiile noii etape de dezvoltare, că trebuie să luptăm permanent pentru noi și noi descoperiri in toate domeniile, să perfecționăm gîndirea și concepția politico-socială !“.în lumina acestor exigențe se impune, în primul rind, desfășurarea exemplară a muncii educative și informaționale care e datoare să formeze viitori cetățeni capabili să perpetueze idealul, profund umanist, al personalității comuniste, complexă, sensibilă, cu disponibilitate profundă pentru înțelegerea și satisfacerea imperativelor contemporaneității. Al personalității moderne, de tip revoluționar, corespunzătoare etapei de dezvoltare a societății românești.Aportul și intervenția decisive ale școlii se reflectă, în mod predilect, în procesul predării, devenit sincron cu modernizarea tuturor aspectelor vieții contemporane. Proces care nu trebuie, prin urmare, limitat la un act stereotip de „transfer" al cunoștințelor, ci trebuie să însemne o invitație generoasă și convingătoare de a explora in profunzime, temeinic, universul oferit de fiecare disciplină școlară. „Non multa, sed multum", reamintim străvechiul imperatival calității, care ne sfătuiește să ocolim excesele cantitative, relevind esența fenomenului studiat. Ora de curs nu trebuie transformată, confundată cu un prilej de etalare a unei mari cantități de informații, eventual luate ad litteram din manuale, fără o sistematizare vie, sintetică. fără suficient exercițiu și farmec — atît de necesar — in expunere. Rolul profesorului este de a dirija procesul de cunoaștere, de a forma oameni capabili să ajungă singuri la sursa de informație, creînd deci necesarele structuri cognitive și operaționale, dublate de pregătire temeinică și de spirit critic. Un om incapabil să aleagă, să opteze, fără putere siderat om cu lucrezeDar, . bine cunoscute, care pedagogia contemporană le-a reformulat cu atita pregnanță și insistență, rolul prioritar al școlii este de a forma oameni cu personalitate multilaterală, cu o conștiință revoluționară. Munca de educație, făcută în forme multiple, permanent, la cotele celei mai ridicate exigențe, reprezintă principalul demers școlar. In acest sens, obiectivul dinții care se cuvine atins pentru a putea vorbi

de o veritabilă influență educativă este formarea, de la cele mai fragede virste, a deprinderilor — a nevoii de a munci. „...Temelia societății moderne este munca. Fiecare, și mare și mic, este dator cu un echivalent de muncă societății în care trăiește", scria Mihai Eminescu. Cuvinte adevărate oricînd și oriunde, cuvinte care dobîndesc însă, in societatea socialistă, bazată pe cultivarea modernă a valorilor umaniste, avind în centrul ei omul, după principii atît de clar conturate, o greutate specifică. Principala instituție chemată să educe în cultul muncii, al activității creatoare, de maximă utilitate socială, este desigur școala. Tocmai de aceea e o greșeală pedagogică flagrantă ignorarea, indiferent de natura obiectului predat, a educației moral-cetățenești in spiritul muncii, al educației patriotice menite să formeze viitoare conștiințe responsabile in plan profesional și uman-cetățenesc. Ca pedagogi, trebuie să ne reamintim in permanență riscul pe care il reprezintă ignorarea acestui imperativ, anume acela de a obține „creiere" bine informate, eru- diți sterili, în detrimentul unor spirite fecunde, sensibile, capabile să vibreze în fața valorilor umaniste, a frumosului artistic, a pilduitoarelor valori umane — eroismul, jertfa nobilă, curajul, cinstea, modestia. Sint, acestea, principalele valori in spiritul cărora trebuie concepută activitatea de educație pentru a răspunde cu adevărat exigențelor vieții contemporane.Un adjuvant prețios al educației moral-cetățenești, a cărui semnificație nu se cuvine, de asemenea, ignorată, il constituie educația artistică, latură benefică, luminoasă a spiritului nostru. Simțul estetic, gustul pentru frumos, capacitatea de a discerne valoarea veritabilă de fals și improvizație, făcind apel la potențialul de sensibilitate — la educarea acesteia — sint componente atît de necesare profilului uman contemporan. Chiar in condițiile actuale, ale hipertehnicizării, automatizării și cibernetizării majorității ramurilor de producție și ale vieții sociale, cind imperativul major al invăță- mîntului il constituie adaptarea la exigențe tehnico-științifice imperioase, e greu de presupus că un profe- sor-diriginte, mai ales, n-ar găsi timpul și modalitățile adecvate de educație estetică. Vizionarea unor spectacole și filme cu certă valoare și consistent mesaj artistic, audițiile muzicale, etalarea unor albume de artă plastică, vizitarea muzeelor, discuțiile colocviale, în cadrul orelor de dirigenție, pe tema artei, a operei unor mari creatori, sint tot atîtea manifestări accesibile tuturor virste- lor școlare, de la cel care învață componența spectrului cromatic la orele de desen din ciclul primar pină la adolescentul aflat in preajma' bacalaureatului.Discernămintul estetic, bunul gust, combaterea kitsch-ului, fenomen social poluant, tot mai răspindit, din păcate, o sensibilitate accentuată — iată „beneficiile" deloc neglijabile

ale educației artistice, vitală în completarea unei tinere personalități contemporane.Mi se pare un fapt redundant acela de a reaminti că formarea profesional-cetățenească, morală și artistică a elevului trebuie să se facă pe fundalul unei solide, permanente educații patriotice, al insuflă- rii venerației și dragostei pentru jertfa eroilor naționali, figurile luminoase, tradițiile de luptă șl revoluționare ale poporului român, pentru eroismul contemporan. Cunoașterea în amănunt a istoriei noastre implică înțelegerea procesului dialectic al evoluției societății românești, al imperativului major pe cara l-a constituit in cadrul acestei evoluții crearea Partidului Comunist Român și devenirea sa ca forță motrice decisivă in dezvoltarea României independente, liberă pe destinul său. Totodată, numai prin educație corespunzătoare, bazată pe Înțelegerea tezelor fundamentale ale materialismului dialectic și istoric, ale socialismului științific, se poate ajunge la formarea de oameni tineri care să înțeleagă in profunzime necesitățile de dezvoltare a societății românești contemporane, să aibă o viziune științifică, realistă asupra principalelor probleme ale lumii de astăzi.Cultivarea patriotismului nu implică insă afirmații și manifeștări de exacerbare naționalistă ; dimpotrivă, orice elev trebuie să cunoască, de la virstă fragedă, că a fi patriot, educat în spiritul valorilor tradiției noastre, înseamnă a respecta demnitatea altor popoare, lupta lor pentru eliberare și afirmare națională, a dezaproba manifestările șovine, rasiste, politica de apartheid, recrudescențe de tip neonazist, flageluri cu care se confruntă, nu numai pe plan ideologic, mult încercatul nostru sfirșit de veac. In acest climat internațional, al accentuării dramaticelor curse ale înarmării, al sporirii pericolului unui cataclism planetar declanșat de forțe scelerate, trebuie, ca educatori conștient!, să pledăm In fața elevilor noștri cauza luminoasă a păcii, in care înflorește și se desăvirșește vocația umană supremă : aceea a construcției, edificării materiale și spirituale. în dauna unor concepții retrograde, alarmiste și fataliste, vehiculate de unele minți sumbre, devine absolut necesar să le cultivăm tinerilor optimismul și încrederea în forța rațiunii și responsabilității, care veghează și luptă pentru salvarea planetei, a vieții, demnității și valorilor umane. De aceea, o sarcină educativă de prim ordin este înțelegerea profundă și, totodată, cultivarea legitimei mîndrii față de inițiativele de pace ale președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, inițiative ce Și-au găsit larg ecou în rindurile opiniei publice internaționale, ca un act de înțeleaptă maturitate politică, de responsabilitate in fața destinelor omenirii.
Prof. Aspazia STANCU

sociale și atrebuie inter- mare valoare a tovarășului

O imagine a noilor construcții din 
cartierul Cringași din Capitală

i

cinema
• Sania albastră : SCALA (11 03 72)
- 9; 11; 13; 15; 17, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13: 15; 17; 19. GLO-

— 9; 11; 13; 15; 17; 19 
(„Zilele filmului 

STUDIO (59 53 15) — 10; 
16,45; 19
in Atlantic : LUMINA 

9; 11; 13: 15; 17; 19, FA- 
9; 11; 13; 15; 17; 

. ..) — 9; 11; 13;

țuu tu — y ,
RIA (47 46 75)
G Pantă in soare 
japonez") : 
12,15; 14,30;
G Intîlnire
(14 74 16) —
VORIT (45 31 70) — 9; 1 
19. FLAMURA (35 77 12) 
15; 17; 19
G Mușchetarii
13. O (iată în
DOINA (16 35 33)

în vacanță — 8.30; 11; 
viață — 15; 17; 19 ;

O Toate pinzele sus : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, LIRA (31 71 71)
— 15; 17; 19
• Misterul mărilor 1 COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA 
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Domnișoara Aurica I VIITORUL
(10 67 40) - 15; 17; 19
• Pacea — victorie a rațiunii t FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
e All-Baba șl cel 40 de hoți : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 12; 15; 18
• Nava extraterestră: TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Acțiunea „Topolino" t BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Atenție la Pana de Vultur t CO- 
TROCENI (49 48 48) - 15; 17; 19
• 100 000 pentru comnlicitate: PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19

• Apașii I VOLGA (79 71 26) — 9; 11 î 
13; 15; 17
G Luptătorul cu sabia
(14 27 14) — 9; 11; ,
® Muzica și filmul :
(35 15 17) - 15; 17; 19
• Acrobatele ; PROGRESUL (23 94 10) 
— 15; 17; 19

MIORIȚA
13; 15; 17; 19

POPULAR

G Teatrul Național (14 71 71, sala 
mare) : Titanic vals — 18 ; (sala am
fiteatru) : Poveste din Hollywood — 
18 ; (sala atelier) : D-ale carnavalu
lui — 15 ; (sala studio) : Casa noas
tră — gazdă a frumosului — 17.

G Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) ; Integrala 
simfoniilor și a lucrărilor concertan
te de Ludwig van Beethoven. Concert 
simfonic. Dirijor : Michiyoshl Inoue 
(Japonia). Solist : Dan Grigore — 18. 
G Opera Română (13 18 57) : Frei- 
schtitz — 18.
G Teatrul de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național) : Mam’zel- 
le Nitouche — 18,30.
G Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) i 
Secretul familiei Poskct — 18.
e Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani 
— 18
G Teatru) de comedie (16 64 60) : O 
dragoste nebună, nebună, nebună 
— 18
G Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03,

de selecție nu poate fi con- ț o personalitate modernă,'un., o gindire înaintată, care Să' * ■ prospectiv, revoluționar.pe lingă aceste obiective ' !, mereu actuale, pe
" V■ț.O'-i

*

< •

IV-y

S' '

sala Magheru) : Ultimul bal — 18 ; 
(sala studio) : Craii de curtea veche 
— 18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Gluleștl, 
18 04 85) : Medalionul de argint — 18
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — 18,30 ; (sala Victoria,
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
O Ansamblul artistic „Rapsodia ro
mână" (13 13 00) : Pe sub cetini la Iz
voare — 18
G Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9 ; Muzicanții 
veseli — 15
e Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Arvintc șl Pepelea — 15
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 15 ; 18.30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Asta-i ciudat — 18,30

S/ NU
...Nu vi s-a întim- 

plat uneori, stimați 
cetățeni, să întîmpi- 
nați dificultăți la pre
darea unor materiale 
care nu vă mai făceau 
trebuință? Mergind cu 
sticle și borcane, hîr- 
tie sau fier vechi, să 
fiți refuzați, pe dife
rite motive — „nu 
există navete", „nu 
există bani" — intr-un 
cuvint, că nu există 
covorul fermecat care 
să transporte mate
rialele ? Dar ați con
statat că, in asemenea 
cazuri, cerbicia achizi- l torului se inmuia și 1 „insurmontabilele" di- l ficultăți dispăreau su- 

J bit dacă se manifesta ț „bunăvoință" sau vreo i „atenție" de... co- 
’ interesare. Dar poate 

nu cunoașteți epilogul 
unor asemenea cazuri?

De vreo doi ani se 
tot deșiră ghemul ne
regulilor petrecute la 
întreprinderea de re
cuperare și valorifi
care a materialelor re
folosibile (I.R.V.M.R.) 
București. Mai 
au „picat", unul 
unul sau doi cite 
un număr de 11 
tionari 
Apoi s-a 
chiar scaunul directo
rului, ocupantului — 
pe numele său Arde
leanu Mircea — ofe- 
rindu-i-se un loc in
tr-o sală de tribunal, 
pe banca acuzaților. 
Nu s-a uscat bine cer
neala pe sentința con
damnării lui la 8 ani 
și jumătate închisoa
re, că a venit rindul 
contabilului-șef. Căpă- 
țină Nicolae Stelian. 
A „primit" și el 8 ani. 
Acum se afli pe rol 
procesul inginerului- 
șef. Inculpații „de 
rind" au fost judecați 
și condamnați pentru 
grave prejudicii aduse 
avutului obștesc. Cei 
din conducere, pentru 
sistematică luare de 
mită — lună de lună 
și siptămină de săp- 
tămină. Fostul direc
tor, spre exemplu, 
primise periodic bani 
sau bunuri de la 40 de I subalterni, a cincea 

’ parte a personalului 
\ de a cărui activitate

intii
cite 
doi, 
ges- și achizitori.

„rostogolit"

*
■ răspundea.
’ In disperare de cau

ză. apărătorii contabi
lului Căpățină au în
cercat o ultimă stra
tagemă. Referindu-se 
la afirmația rechi
zitoriului Procuratu
rii Generale că la 
I.R.V.M.R. s-a întreți
nut „un adevărat cli
mat de nelegalitate", 
concluziile scrise ale

COMPLEZENTĂ
FERMITATE ?apărării au ripostat : 

„Acest climat, dacă a 
existat, nu a fost im
pus de inculpat, iar 
activitatea sa finan
ciar-contabilă, astfel 
cum rezultă din carac
terizările de la dosar, 
a fost corespunzătoa
re". Probabil că însuși 
fostul contabil s-a ru
șinat de atita îndrăz
neală. Oferindu-l-se 
ultimul cuvint — după 
ce recunoscuse, in linii 
mari, infracțiunile co
mise — a consternat 
auditoriul prin cinica 
lui concluzie : „N-am 
făcut decit să respect 
obiceiul locului".

Este greu să recapi
tulăm sintetic acel 
„obicei". Valoarea peș
cheșului primit de 
director totaliza apro
ximativ 200 000 de lei, 
a celui print de con- 
tabilul-șef — aproxi
mativ 115 000 lei. Mo
tivele : ca să încredin
țeze gestiunea unor 
unități sau rulote de 
colectare, ca să vizeze 
autorizațiile stringăto
rilor de deșeuri, ca să 
acorde mașini pentru 
transportul materiale
lor recuperate, ca să dispună executarea 
unor lucrări gospodă
rești minimale, ca să 
închidă ochii in fața 
dezordinii de la unele 
puncte de colectare 
(dezordine care afecta și sortarea materiale
lor, care atrăgea și de
precierea lor), ca să 
nu sancționeze absen- 
tări de la program, ca 
să vizeze acte de de
contare a avansurilor... 
Deci diimuiau perso
nalul in loc să rezolve 
ceea ce 
vat.

„Era 
că fără 
„atentă"

trebuia rezol-

de notorietate 
o atitudine 
nu se putea 

trăi cu șeful contabil" 
— declara un martor. 
„Aș fi mulțumit de 
ciștig — conversau la 
vremea respectivă doi 
achizitori intre ei — 
dacă nu m-ar omori 
obligațiile față de 
Ardeleanu". „A trebuit 
să mă retrag din func
ție — spune fostul 
gestionar al depozitu
lui din Buftea — de
oarece nu mai puteam 
face față solicitărilor 
de genul celor men
ționate la anchetă. 
Intr-un cuvint, nu am 
vrut să ajung in si
tuația de a fura din 
avutul obștesc pentru 
a satisface pretențiile 
unor oameni ca fostul 
director și fostul con- 
tabil-șef“.

De unde, atunci, în
drăzneala apărării de

1

Preda ț 
'.abilul )

a ignora evidențe 
scandaloase șt unanim 
cunoscute in unitate ? 
Probabil că se spri
jinea pe caracterizări
le emise pentru cei 
doi inculpați de către 
directorul — T
Gh. — și contabilul 
șef — Firea O. — < 
centralei titulare, 
fi fost 
ca 
tea 
matului 
creat la 
București

.re. Ar i 
așteptat ' 
gravita- i 

a cit-

de 
măcar 
extremă 

incalificabil 
I.R.V.M.R.

______ să-i oblige 
— in ceasul al 15-lea, 
dacă n-au făcut-o pină 
atunci — pe repre
zentanții centralei la 
o analiză tăioasă și o atitudine de fermă 
detașare față de rău
făcători. Dar dacă șl 
după dezvăluirea, scan
daloasei situații se , 
mai umblă cu sferturi » 
de măsură, cu ■
jonglate, cu 1_____și optimi de critică 
(cel mai grav lucru 
atribuit șefului con
tabil e că... avea o 
„fire închisă", iar di
rectorului că „a știut 
să-și ascundă adevă
ratul său caracter") 
înseamnă că termenul 
„exigență" e foarte 
departe de optica fac
torilor respectivi.

Aducem in discuție 
această problemă de 
oarece 
multe 
cum se știe, 1 
recuperărilor de

cu vorbe 1
semilaude 1

1*
. de~ l
implică mai ’ aspecte. După ț 

rețeaua i 
'e ma- *

teriale refolosibile mai i 
cunoscuse, in trecut, J

*

*

•ț

fapte grave și cazuri, 
de inculpare juridică. 
Pe atunci, această ac
tivitate se afla însă 
în zonele mai perife
rice ca importanță ale 
circuitului economic. 
An de an însă, pon
derea materialelor re
cuperabile în balanța 
generală a resurselor 
a crescut, ajungind să 
aibă o importanță 
siderabilă pentru 
nomia națională, 
noile răspunderi 
pot fi onorate 
mentalități de pe 
mea stringătorilor spo
radici de fier vechi. 
Vnei activități de în
semnătatea pe care a 
dobindit-o reciclarea 
resurselor trebuie să-i 
corespundă un 
de 
tudini in
cu
ale actualității. Tole
ranța față de abateri 
nu este un material 
recuperabil sau refo- 
losibil — ci, dimpo
trivă, sortit eradicării 
totale.

con- eco-Or, nu cu 
vre-

nivel 
conștiință și ati- 

consonantă 
exigențele înalte

Sercjiu ANDON
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Tovarășului RENE URBANY
Președintele Partidului Comunist LuxemburghezAniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a mea personal calde felicitări, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Luxemburghez vor continua să se dezvolte și în viitor spre binele partidelor și popoarelor noastre, al cauzei destinderii, înțelegerii și păcii in Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu sinceră recunoștință mesajul de felicitare trimis de Excelența Voastră cu ocazia Zilei naționale a Thailandei.Doresc, la rîndul meu, să vă adresez aceleași bune urări.

BHUMIBOL

Cronica zileiVineri, la Ambasada Uniunii Sovietice din București a avut loc o conferință de presă, la care au participat ziariști români, cadre didactice, corespondenți ai presei străine.Au fost prezenți ambasadorul E. M. Tiajelnikov, precum și membrii delegației Asociației dc prietenie so- vieto-române, aflată în țara noastră cu prilejul aniversării a 39 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistentă mutuală dintre România și U.R.S.S.Serghei G. Șcerbakov, membru supleant al C.C. al P.C.U.S., ministrul învățămintului al U.R.S.S., președintele conducerii centrale a A.P.S.R., a vorbit cu acest prilej despre reforma școlii sovietice, iar cosmonautul L. I. Popov, comandantul navei cosmice pe care a zburat și cosmonautul român Dumitru Prunariu, s-a referit la dezvoltarea cosmonauticii sovietice in etapa actuală.(Agerprcs)

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCAIITĂȚILOR PATRIEIDIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEU"

TELEGRAMĂ vremea
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, a trimis o telegramă primului ministru al Guvernului Republicii Democratice Somalia, Mohamad Aii Samantar, cu prilejul numirii sale in această funcție, prin care îi adresează calde felicitări, precum și cele mai bune

urări de sănătate și fericire personală. In telegramă se exprimă, totodată, convingerea că guvernele celor două țări vor acționa într-o tot mai strinsă colaborare, în spiritul înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel, pentru dezvoltarea continuă a raporturilor de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre.
ROVINARI : înnoiri edilitare în cel mai tînăr oraș al țăriiVești de „ultimă oră" din Rovinari, cel mai tinăr oraș al țării : harnicii constructori au înălțat noi’ blocuri de locuințe cu o arhitectură modernă, funcțională, astfel că numărul apartamentelor date în folosință oamenilor muncii de aici a ajuns în prezent la 3 100. Tot in aceste zile a fost finalizat un obiectiv social de mare utilitate, pentru localnici. Este vorba de noua piață agroali- mentară a orașului, care cuprinde spații, dotări și amenajări pentru cele mai diverse activități și servicii. La parterul noilor blocuri au fost deschise, de asemenea, alte unități comerciale și meșteșugărești.

— In orașul nostru, care abia a împlinit 5 ani de existență — ne-a spus tovarășul Constantin Dobromir, primarul localității — practic, fiecare zi aduce ceva nou in înfățișarea urbei, in viața locuitorilor săi. Ne mîndrim cu faptul că, la numai cinci ani de existență, orașul Rovinari dispune, pe lingă bogatul fond locativ. de toate dotările specifice vieții și confortului urban : sistem de termoficare, de canalizare și alimentare cu apă potabilă, străzi și bulevarde spațioase, liceu industrial cu profil minier cu 24 săli de clasă și internat, școală generală nouă,

5 grădinițe de copii, creșă cu cămin, o largă rețea comercială. Și nu ne vom opri aici. In 1987 vor fi construite alte peste 500 apartamente, se află în stadii avansate de construcție un spital cu 250 paturi și policlinică, o frumoasă casă de cultură prevăzută cu sală de spectacole cu 500 de locuri, un magazin BIG. Născut și edificat pe temelia puternicei industrializări a acestei zone carbonifere, orașul Rovinari conferă locuitorilor săi — a căror vîrstă medie nu depășește 23 ani — condițiile unei vieți moderne, civilizate. (Dumitru Prună).

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 7 februarie, ora 20 — 
10 februarie, ora 20. în țară : După o 
încălzire de scurtă durată, vremea se 
va răci începînd din nordul țării. Ce
rul va fi variabil, mai mult noros. 
Vor cădea ninsori locale în nordul, 
centrul și estul țării și, izolat, în ce
lelalte regiuni. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat cu intensificări lo
cale în estul țării și la munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 15 și minus 5 grade, mai 
ridicate în prima noapte, dar mal 
coborîte la sfîrșitul intervalului in 
depresiunile lntramontane și în nor
dul țării, iar maximele se vor situa 
între minus 8 și plus 2 grade, local 
mai ridicate în primele zile. In a 
doua parte a intervalului, pe alocuri, 
în vestul și centrul țării, se va sem
nala ceață.

t V
13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă (parțial 

color) • Cîntece de pe Valea 
Bîrgaelor • Gala desenului ani
mat ® O marcă de renume : 
,,Dorobanțul". Reportaj ® Clnte- 
cul cuvintelor — moment poetic 
ft Premiați în festivaluri interna
ționale © Telesport O Melodii 
pe... zăpadă © Marile momente 
ale baletului Afa Autograf muzical

14.45 Săptămînă politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia (color)
19.45 Meridianele umorului șl cîntecu- 

lui (color)
20.45 Film artistic (color). ,.Enigma" 

Ecranizare după romanul ,,Oglin
da spartă" de Agațha Christie

22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

BOCȘA : Un nou agregat 
de sudurăFructuoasa colaborare statornicită între colectivul întreprinderii de construcții metalice din Bocșa și cel al Institutului de sudură și încercări materiale din Timișoara se concretizează prin elaborarea și aplicarea cu succese remarcabile a unor noi și eficiente tehnologii de sudare a otelurilor, utilizate în construcții metalice. Cea mai nouă realizare comună o reprezintă agregatul de sudare cu două arcuri, in tandem, prin a cărui utilizare se dublează productivitatea muncii, consumul de materiale de adaos se reduce cu 40 la sută, iar consumul de energie electrică scade cu 30 la sută față de procedeul utilizat pină în prezent. (Ion D. Cucu).

SATU MARE : Pentru 
prestigiul „mărcii fabricii"Acționind cu fermitate pentru creșterea necontenită a prestigiului mărcii fabricii, a confecțiilor pe care ie realizează pentru , piețele interne. în pas cu ultimele cerințe ale modei, colectivul întreprinderii „Mondiala" din Satu Mare a introdus în cursul lunii ianuarie în procesul de fabricație 100 de noi modele, aproape toate destinate exportului. Este vorba. între altele. de o gamă largă de articole pentru femei, ca impermeabile, compleuri, bluze, jachete, rochii și fuste cu un înalt, grad de prelucrare și finisare. (Octav Grumeza).

TOPOLOVENI : Spații 
pentru repararea 
mașinilor agricoleIn Stațiunea de mașini agricole Topoloveni din județul Argeș au fost date în funcțiune trei hale moderne pentru efectuarea de reparații curente și capitale la utilajele proprii și ale unităților similare din țară. Este vorba de lucrări de setizare și reparare a motoarelor utilajelor, verificarea segmenților bolțurilor, pistoanelor și cămășile acestora. Noi spații

sint înzestrate cu scule, verificatoare, freze, strunguri, mașini de alezat, prese hidraulice de înaltă tehnicitate. Se află, de asemenea, in construcție o hală pentru efectuarea de reparații capitale la tractorul S-l 500 buldozer. (Gheorghe Cirstea).
FILIAȘI : Motorul 

cu numărul 300 000Deși tinăr, colectivul întreprinderii de transformatoare și motoare electrice Filiași a devenit cunoscut nu numai în țară, ci și peste hotare prin calitatea produselor ce le realizează. Aici se fabrică transformatoare cu puteri cuprinse intre 15 KVA și 1 600 KVA, motoare electrice pină la 315 kW, precum și condensatori de forță.— In aceste zile am înregistrat un jubileu de producție : livrarea produsului cu numărul de fabricație 300 000 realizat aici de la începerea producției — ne spune Ion Măciucă, secretarul comitetului de partid. Dintre acestea, ponderea este reprezentată de transformatoare, aproape 160 000, produse cu fiabilitate sporită ce se exportă în prezent in mai multe țări ale lumii. (Nicolae Băbălău).
CHILIA VECHE : 

Construcții de locuințeLa Chilia Veche a fost dat in folosință un nou bloc de locuințe, numărul apartamentelor puse la dispoziția oamenilor muncii din această localitate in ultimul an ri- dlcîndu-se astfel la o sută. In aceste zile, in viitorul centru urban al Deltei, Chilia Veche, au început lucrările de construcție la noi blocuri, care vor însuma peste 100 de apartamente și spații comerciale la parter cu o suprafață de 3 600 mp.— Lucrările efectuate de constructori in localitatea noastră — ne spune Vladimir Nicolau, primarul comunei — sint in măsură să materializeze indicațiile date cu prilejul vizitelor de lucru efectuate aici de secretarul general al partidului. menite să transforme Chilia intr-un puternic centru urban al

Deltei, care va asigura valorificarea corespunzătoare a bogățiilor naturale din această zonă. (Neculai Amihulesei).
CLUJ : Utilaje 
modernizateDe la Întreprinderea „Metalul Roșu" din Cluj-Napoca au fost expediate in aceste zile beneficiarilor interni și partenerilor externi noi utilaje și instalații pentru industria ușoară și industria alimentară.— Mai buna organizare a. muncii și folosirea judicioasă a capacităților de producție, precum șl a materialelor și resurselor energetice, — ne-a spus inginerul Mircea Pe- lau, directorul unității — au constituit principalii factori care au condus la îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan. Din bilanțul muncii de pînă acum este de remarcat depășirea producției marfă, sporul fiind obținut pe seama creșterii productivității muncii. Beneficiarilor le-au fost livrate aparate de vopsit sub presiune, mașini de .tricotat și linii de îmbuteliat lichide alimentare. Tot in acest an au fost introduse In fabricație și se află in diferite stadii de execuție utilaje și instalații asimilate șl modernizate în ultimul timp de către specialiștii întreprinderii sau în colaborare cu unități de cercetare și proiectare de profil. Peste 50 la sută din produsele aflate In prezent în fabricație au fost asimilate în cursul anului trecut. (Marin Oprea).

IAȘI : La export 
peste prevederiAcționind In spiritul indicațiilor șt orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvlntarea rostită la recenta ședință a Comitetului Politic-Executiv al C.C. al P.C.R., colectivul întreprinderii de mașini-agregat și mașini-unelte speciale din Iași a reușit să furnizeze suplimentar la export, in perioada care a trecut de la începutul anului, produse în valoare de peste 14 milioane lei. Succesul se dato- rește introducerii și generalizării de tehnologii și soluții constructive a-

vansate, care au condus la creșterea productivității muncii, înnoirea și diversificarea producției, îmbunătățirea parametrilor tehnico-func- ționali ai produselor destinate exportului. (Manoie Corcaci).
ALBA IULIA : Un cartier 

cit vechiul orașîn municipiul Alba Iulia s-a încheiat in aceste zile recepția unor noi apartamente din ansamblul Moțllor-Victoriei. Faptul relatat are o semnificație deosebită, deoarece odată cu aceasta se încheie construcția celui mai mare cartier de locuințe din orașul Unirii — Cartierul Platoul Romanilor. Pe lingă cele 16 000 apartamente construite in acest mare cartier, au mai fost realizate însemnate dotări social- culturale, printre care spitalul județean cu 700 paturi și policlinică, hotelul turistic „Cetate", Casa de cultură a sindicatelor, un liceu și 4 școli generale, creșe și grădinițe, unități comerciale emo suprafață de peste 11 000 mp, unități prestatoare de servicii. In prezent. în acest cartier locuiesc peste 30 000 de oameni ai muncii, o populație egală cu cea a municipiului Alba Iulia de acum două decenii, ceea ce i-a determinat pe localnici să denumească a- cest cartier „Orașul nou". (Ștefan Dinică).
FOCȘANI : Energie termică 

din resurse secundareLa Combinatul de prelucrare a lemnului din Focșani, aproape 50 la sută din energia termică utilizată in procesul de producție este obținută prin folosirea resurselor secundare. în toate sectoarele s-a organizat un sistem riguros de colectare a resturilor tehnologice provenite din prelucrarea lemnului. iar prin autodotare s-au realizat instalațiile de ardere și de distribuție a energiei termice. Se preconizează ca prin aplicarea unor noi măsuri tehnice, cantitatea de energie termică obținută din resurse secundare să fie mult mai mare. (Dan Drăgulescu).
• reportaje • însemnări •

AUTOFINANȚAREA BUGETELOR LOCALE
-stimulent pentru participarea tuturor locuitorilor

la activitatea edilitar-gospodărească
Birourile de contabilitate au încheiat socotelile, s-a tras linie și s-a adunat ; este perioada în care bugetele locale au fost analizate, dezbătute de plenul deputaților fiecărui consiliu popular. Exercițiul unui an financiar se încheie, exercițiul unul alt an financiar a început. Coloanele riguroase ale cifrelor rezumă, in limbajul lor sobru, un an de muncă, de momente vii, de soluții, uneori captivante, de elanuri gospodărești, dar și uneori de pasivitate și delăsări. Ele, cifrele bugetelor locale, sint mai mult ca oricînd semnificative acum, după încheierea anului 1986, primul an al aplicării generalizate a principiului autofinanțării teritoriale. Primul an in care în bugetul nici unei localități n-au mai apărut subvenții de la bugetul central. S-a încheiat astfel un lung, bine gin- dit și bine fundamentat proces de revigorare financiară — deci și economică — a tuturor localităților, ca aspect esențial al procesului de trecere la autoconducerea și autogospo- dărirea teritorială.Inițiată cu mai bine de 7 ani in urmă, aplicarea principiului autofinanțării bugetelor locale s-a extins în ritm tot mai viu, invingind rutină, comodități, îndoieli, soldîndu-se cu tot mai numeroase argumente în favoarea aplicării noilor principii economico-financiare și în administrația locală și permițind. o dată cu anul 1986, generalizarea lui prin lege.Concluzii interesante relevă la a- ceastă oră de bilanț chiar și consiliile populare care, cronologic, au trecut ultimele la autofinanțare. Prin intermediul corespondenților „Scîn- teii“ (Dan Drăgulcscu, Mihai Grigo- roșcuță, Octav Grumeza, Eugen Hrușcâ și Constantin Timaru) ne-am adresat primarilor din 8 asemenea localități, solicitindu-le aprecierile privind experiența primului an al autofinanțării integrale.Concluzia cea mai „la îndemlnă" este oferită tot de evidențele financiare : autofinanțarea s-a dovedit pe deplin realizabilă, chiar acolo unde aplicarea ei a întirziat pînă au venit obligațiile legale. Pretutindeni bugetele s-au încheiat cu excedent, iar in trei din cele opt localități studiate, chiar cu depășiri ale veniturilor planificate : in comuna Turț (județul Satu Mare) cu 20 000 lei, în comuna Crimpoia (județul Olt) cu 300 000 lei — deși localitatea nu e prea importantă — iar in orașul Covasna s-au obținut aproximativ o jumătate de milion venituri peste cele 7,9 milioane lei planificate.Totalitatea soldurilor excedentare cu care s-a Încheiat bugetul pe 1986 al localităților marchează, astfel, depășirea unei mentalități învechite, instaurarea unui mod nou, mai implicat, mai responsabil, de înțelegere a activității de conducere și gospodărire pe plan local. Este o concepție nouă care se manifestă — și trebuie să se manifeste in tot mai mare măsură — în fiecare localitate, de sus pînă jos, de la primar la cetățean. Prin autofinanțare se poate observa mai bine și funcția educativă a bugetului asupra spiritului civic. Cim- pul de manifestare al acestei valențe civice e foarte larg, de la actul elementar al îndeplinirii obligațiilor legale — în bani sau în muncă — pînă la răspunderea generală asupra gos

podăririi resurselor financiare, materiale și umane ale fiecărui oraș sau comună.Ilustrind un nivel nou al răspunderii în multe localități, „pulsul financiar" al atitudinii civice — adică actul simplu al achitării sumelor prevăzute de lege — a devansat in multe locuri termenele limită. Spre exemplu, „pozițiile de rol" ale tuturor contribuabililor au putut fi închise cu mențiunea „achitat integral" încă de la 1 decembrie in orașul Covasna sau în comuna Paltin județul Vrancea, și încă de la 31 octombrie în comuna Păltiniș, județul Botoșani, iar contribuția bănească la care s-au angajat locuitorii comunei Tu- dora — Botoșani a fost depusă de locuitorii uneia din circumscripțiile electorale (nr. 10) încă din luna... februarie (1986, bineînțeles) ! Care este „secretul" acestei promptitudini 7 Ni l-a expus Vasile Ungureanu, primarul respectivei localități :— De fapt, ce este principiul auto-
Concluzii reieșite 

din experiența 
unor consilii populare

finanțării privit nu financiar, cl din punctul de vedere al relației consiliu popular — cetățeni ? Este o excelentă posibilitate ca toți oamenii să înțeleagă, aș- zice „să vadă cu ochii", cum orice formă de participare a lor — cu idei, cu soluții, cu muncă sau bani — se transformă in ceva folositor lor și tuturor. Iată de’ ce noi am acordat o mare atenție explicării noului sistem de formare șl utilizare a veniturilor comunale și, mai ales, respectării întocmai a legii în ceea ce privește consultarea cetățenilor, atît la stabilirea cuantumului, cit și a modului de folosire a contribuției lor bănești.— Și cum a fost utilizată contribuția bănească in 1986 7— La construirea unui nou local pentru magazinul sătesc și la reparația capitală a clădirii școlii generale, inclusiv înlocuirea acoperișului.Dar în orașul Covasna 7 Ne-a răspuns tovarășa Deak Melinda, secretar al biroului executiv al consiliului :— Lucrările noi au vizat, în special, funcția de stațiune balneară a orașului nostru, știut fiind că Înflorirea localității, gradul de civilizație al vieții locuitorilor depind in mare măsură și de eficiența cu care valorificăm resursele naturale ale fiecărei așezări, în cazul nostru potențialul curativ. Fără a neglija construcțiile de interes strict local — spre exemplu repararea clădirii școlii din cartierul Voinești — ne-am concentrat deci pe dotările care să sporească farmecul și renumele stațiunii : un parc de 18 000 mp, o pirtie de schi de 600 m cu schi-Iift și cu perspectiva amenajării în preajmă a unui lac, pe care iarna să se patinele, iar vara să plutească ambarcațiuni de agrement......Dacă informațiile din orașul Co

vasna pot suscita interesul unor cercuri mai largi de cititori, se cuvine subliniat, revenind la tema în discuție, că pretutindeni aplicarea principiului autofinanțării' s-â soldat cu lucrări de marc interes pentru locuitorii așezării respective. Chiar dacă reprezintă dotări edilitare comune, obișnuite, piața agroalimenta- ră și noua conductă de apă potabilă din Paltin (Vrancea), repararea drumului stricat de viituri dintre Turț și Vîlceleni (Satu Mare) sau pietruirea celui între Turț și Turț-băi, secția de îmbuteliat băuturi răcoritoare din Zăbala (Covasna) ori podul da peste apa Iaslovățului din raza comunei Păltiniș (Botoșani), ele au, fără îndoială, o însemnătate specială pentru localnici, răspund unor deziderate stringente, rezolvă probleme reale> de1 viață. Soluționarea acestor probleme gospodărești a fost favorizată, grăbită, încurajată de trecerea la autofinanțare. In noul sistem, filiera propunere-înfăptuire este mai promptă, controlul obștii asupra activității consiliului popular și al consiliului popular asupra participării cetățenilor la înfăptuiri — mai direct, participarea cetățenilor la lucrările de interes general — mai substanțială.Ca una din concluziile generale cristalizate de ancheta întreprinsă, s-a putut consemna că activitatea generală, economică și socială a fiecărei localități, iar în cadrul localităților a fiecărui cartier sau sat a cunoscut și cunoaște o înviorare. Majoritatea acestor dotări nu sint „construcții oarecare", cum pot părea Ia simpla enumerare, ci lucrări din cele mai stringente la un moment dat, deoarece mecanismul autofinanțării asigură o mai corectă eșalonare a priorităților. Bunăoară, printre e- xemplele citate anterior, figura și drumul Turț centru — Turț Băi. Ce palid sună simpla Iui enunțare, dar cu cită înflăcărare vorbea despre el primarul Chirilă Gherman :— Nu e vorba de simpla pietruire a citorva kilometri de drum, ci de scoaterea din izolare a unui sat, de perspectiva certă a deschiderii unei exploatări forestiere, a extinderii explorărilor geologice, adică a cuprinderii lui în circuitul economic general. Sau : creșterea cu 2,7 milioane lei a producției industriei mici din Paltin-Vrancea (stimulată în mod direct de cerințele autofinanțării) a însemnat, pe de o parte, noi secții de prelucrare a lemnului, pieilor ș.a.,— cu consecințe evident favorabile în ceea ce privește înmulțirea bunurilor de consum — dar a însemnat și 30 de noi locuri de muncă, cu tot atîtea retribuții în plus, ceea ce, la dimensiunile unei comune, reprezintă destul de mult.Consecințele de ordin edilitar-gos- podăresc, vizi nd creșterea gradului de civilizație din toate localitățile, reprezintă numai una din categoriile de efecte favorabile cu care se soldează autofinanțarea teritorială. Alte categorii de efecte privesc viața economică locală, precum și stilul de muncă al consiliilor populare ca instituții strins legate de masa largă a cetățenilor.
Serqiu ANDONcu sprijinul corespondenților „Scinteii"

Dunărea duce spre mare cohorte de sloiuri. Urcă pe fluviu nave cu minereu de fier, cu cărbuni și calcar. Coboară pe Dunăre nave cu pavilionul tricolor, nave străine cu laminate, cu alte produse ale industriei românești. Iarnă aspră, nopți cu ger de îngheață macaralele ; spărgătoarele au de lucru, benzile transportoare — sutele de kilometride benzi — care duc „plinea" furnalelor și cocserii- lor din vatra de foc.a.Ga- lațiului își fac și ele datoria.Priveliștea aceasta îi este foarte familiară macaragiului Dumitru Bahnă, unul dintre oamenii portului mineralier Galați. De la 30 metri înălțime el vede bine vasele care-și croiesc drum printre sloiuri, benzile transportoare. care merg sau. sint in impas. Pe ger sau ninsoare, macaragiul, unul din sutele de comuniști ai portului, contribuie și el ca în cel mai mare port românesc al Dunării să se manipuleze, anual, în jur de 11 milioane tone mărfuri, Iarna in port iși are asprimile ei. Aflăm de la macaragiu :—.Ieri dimineață, colegii mei au fost nevoiți să spargă cu greiferele gheata de la mal pentru ca navele să se apropie cit mai mult de chei. Azi, din cauza gerului de astă- noapte, împreună cu mașinistul de bandă am înlăturat o defecțiune aici ’a Înălțime. Navele aflate la descărcare trebuie urgent operate, combinatul are nevoie de minereu, căr- bun'e sau calcar.In timpul acestui dialog, spărgătorul „Voinicul" pa

trulează la Mila 24, iar „Viteazul" are de lucru cu ghețurile la Mila 23. Notăm veștile la temperatura de minus 11 grade pe chei — temperatură „bună", glumesc unii, pentru că aici s-a lucrat și la peste minus 20 grade. Temperatură cu mult mai ridicată insă în „operativă", analiza care se ține aici în port în timp ce navele vin ori pleacă, în timp

au de lucru întins.De față la dialog se află și reprezentantul combinatului siderurgic, ing. Ștefan Banu. Cîteva calcule, pare mulțumit și nu prea, sau cel puțin așa înțelegem din întrebarea pe care o pune :— Se pot descărca 17 000 tone de minereu în 24 de ore ?Răspunsul docherilor este fără echivoc :— Putem. Cu efort,, .pu-

dai drumul 7“ Tonul ferm, imperativ a intrat aici în reflex. Tocmai pentru că in portul mineralier iarna — și mai ales în iernile aspre — se dau examene severe.O imagine a muncii, a abnegației și dăruirii comuniste pe ziua precedentă : docherii de aici au expediat combinatului 17 500 tone minereu, cărbune, Falcar’ . '
Examene de abnegație 

printre sloiuri de gheată 
ZILE Șl NOPȚI IN PORTUL MINERALIER GALAȚI

ce macaralele se pun in mișcare, pe măsură ce benzile transportoare, iși incep și ele cursa către izvorul oțelului :— Cit mai are „Bîrla- dul" ?, întreabă Iulian Si- mionescu, directorul întreprinderii de navigație fluvială NAVROM Galați.— 4 000 de tone, răspunde ing. loan Nițulescu.— Deci pînă la noapte nava va fi descărcată...— Da, iar cit durează manevrele de scoatere de la dană folosim timpul și aducem altă navă din radă.— Care-i situația cu „Bumbești" 7— Descărcarea e pe sfir- șite.— Aduceți in loc cargoul „Dragomirești". Are 8 000 de tone, deci docherii

tem chiar mai mult. Totul e să avem un timp cit mai mare de funcționare a macaralelor, a benzilor transportoare.Deschidem aici o paranteză. întreaga activitate, tensiunea pe care o trăiește portul mineralier. în a- ceastă iarnă se concentrează și la tabloul sinoptic (de comandă), unde operatoarele urmăresc 24 de ore din 24 călătoria minereului, cărbunelui, calcarului — de aici, de la fluviul cu sloiuri, pină in vatra fierbinte a oțelului. Traseele în funcțiune sint marcate optic, cele in suferință sint' imediat reperate și urmează întrebările : „Banda X, ce se întimplă acolo 7 Banda Y, de ce v-ați oprit 7 Banda Z, de ce nu-i

Este chemat In „operativă" ing. Paul Costan. Un tinăr cu șubă, căciulă, mănuși, accesoriile vestimentare nelipsite aici. Doar o singură întrebare pentru el, la obiect :— Concret, care este situația greiferelor atît de necesare pentru operațiunile de descărcare a navelor 7— Două greifere mari merg la capacitate. Miine vom avea incă unul, pol- miine altul.— Perfect, ești liber. Răspunzi de greifere, grei- fer te faci dacă nu merg.Tinărul inginer pleacă ducind cu el urma de răcoare, de ger, cu care intrase in încăpere.Se trasează sarcină inginerului Constantin Iacob :

toate greiferele să fie trecute în revistă, „vedeți ce trebuie să mai facem la ele ca să meargă ceas".Sarcină pentru ing. loan Nițulescu : toate utilajele să fie pregătite și pentru primăvară. „Vedeți care se pot repara cu forțe proprii, pe locul lor de muncă : aduceți-le in ateliere pe cele unde lucrurile sint mai complicate. Nu uitați că și la primăvară avem un plan de transport".In „operativă" din nou o informație de ultimă clipă:— Cu navele „Făurei" si „Bumbești" totul este în ordine, descărcarea a intrat In ritm normal.— Ca totul să fie și mai In ordine, trebuie ca pînă diseară să descărcăm și să punem pe bandă cel puțin 7 000 tone de minereu. E posibil 7— Nu-i ușor, dar e posibil.Fiecare pleacă la punctul lui de lucru. La nave. La macarale. La benzile transportoare. La panoul sinoptic. Fiecare știe ce are de făcut. Ca niște ostași aflați în linia intii, într-o bătălie pe care nu au voie să nu o ciștige. Pe chei suflă un vint rece, nu știm cite grade are, știm doar atît : că aici oameni vrednici iși fac datoria. Că aici, în portul mineralier, aceasta înseamnă a munci cu o înaltă răspundere muncitorească, comunistă 24 de ore din 24. In timp ce Dunărea mină spre mare cimpiile ei de ghețuri, navele cu minereu. cu cărbune, cu calcar urcă necontenit, zi și noapte, spre izvorul oțelului...
Ilie TANĂSACHE
Ștefan D1M1TRIU

SPIRIT REVOLUȚIONAR, EFICIENTA $1 RESPONSABILITATE
1 * » »(Urmare din pag. I)tul de funcțiuni a unuia care, în mod constant, face o muncă necorespunzătoare, de mîntuială, în condițiile în care realitatea impune o temeinică și permanentă pregătire pentr- a fi in pas cu cerințele unei ecr. .ii moderne, în plin progres, pentru a nu fi depășit de probleme. Cine poate da dreptul cuiva să nu-și facă datoria, să nu-și respecte sarcinile de producție, iar dacă are răspunderi organizatorice să nu organizeze bine munca, să nu asigure condiții celor pe care-i conduce pentru a-și îndeplini îndatoririle 7 Incompetența, delăsarea, lipsa de angajament dovedesc in orice împrejurare o atitudine antiumanistă față de un întreg colectiv. Ce fel de omenie s-ar putea manifesta față de asemenea atitudini și situații? A le admite, a le tolera ar însemna a nu dovedi o adevărată omenie revolu- -ționară, ar echivala cu o falsă omenie, prin care se încurajează delăsarea în muncă și în pregătirea pentru muncă. Numai după o logică fără logică s-ar putea considera drept umanistă încercarea de a asigura încasarea retribuției de către cei ce nu-și îndeplinesc îndatoririle la locul lor de muncă, indiferent care ar fi acesta. într-o întreprindere sint realizate piese de slabă calitate, pentru că în colectivul respectiv nu se manifestă răspundere față de muncă, nu sint preocupări pentru perfecționarea pregătirii profesionale. Piesele respective ajung într-o altă unitate, unde sint încorporate în utilaje complexe. Și, cu toate că în cea de-a doua întreprindere se muncește cu răspundere și cu înaltă competență, produsele realizate pot fi necorespunzătoare, din punct de vedere calitativ din cauza pieselor sosite de Ia prima unitate. Societatea, în ansamblu, pierde, co

lectivul care a livrat utilaje necorespunzătoare, fără să aibă în totalitatea sa o vină directă, iși pierde prestigiul, oamenii nu-și încasează în totalitate retribuția, iar la cea dinții unitate se poate întimplă ca, în baza legilor omeniei, de fapt ale falsei omenii, să se asigure toate drepturile celor ce au livrat piese de slabă calitate. Ce fel de omenie poate fi asta 7 Ce fel de omenie poate fi cocoloșirea citorva inși care dau dovadă, prin nepricepere și delăsare, de autentică neomenie față de o întreagă colectivitate 7 A tolera, in numele omeniei, lipsa de pregătire, superficialitatea în muncă, nepriceperea în organizarea activității, ar fi de fapt o dovadă de neomenie. Pentru că toate aceste tare, încurajate, lăsate să-și manifeste nocivitatea, grevează, in cele din urmă, asupra vieții oamenilor, asupra dezvoltării societății. Adică, falsa „o- menie" față de un neglijent se poate răsfrînge asupra a mii și zeci de mii de oameni care își văd de muncă în mod responsabil, conștiincios.Adevăratul umanism se manifestă în muncă. Și în exigența față de delăsarea in muncă. Atitudinea înaintată față de muncă, față de îndatoririle sociale, promovarea cu fermitate a principiului muncii colective, care nu numai că nu diminuează, dar obligă la creșterea răspunderii personale, constituie dovada cea mai înaltă a umanismului revoluționar, a omeniei autentice. De o astfel de dovadă, din partea tuturor, a comuniștilor în primul rind, este nevoie acum, în actuala etapă a dezvoltării țării. La un astfel de umanism cheamă secretarul general al partidului : un umanism al muncii, al răspunderii ; un umanism al faptei pentru țară.
Adrian VA5ILESCU

INFORMAȚII• Pe patinoarul „23 August" din Capitală, ieri a început competiția internațională de hochei pe gheață pentru „Cupa federației". In partida inaugurală, selecționata României a întrecut cu scorul de 5—1 (2—0, 3—1, 0—0) formația Bulgariei.• „Cupa A.S.A. Brașov" la blat- lon a programat pe Valea Rîșnoa- vei o probă individuală de 20 km pentru seniori, ciștigată de S. CsedS (A S A. Brașov), cu timpul de lh 05’44”, urmat, de S. Popa (Dinamo Brașov) — lh 06’47” și M. Rădu- lescu (A.S.A. Brașov) — lh 12’23”. In cursa de 15 km rezervată juniorilor, pe primul loc s-a situat A. Ma- cavei (A.S.A. Brașov) — lh 10’28”.• La 19 februarie va începe la Balaton (Ungaria) turneul zonal feminin de șah pentru campionatul mondial, turneu ce va reuni 17 concurente. între care și șahistele românce Dana Nuțu. Margareta Mureșan, I.igia Jicman și Cristina Bâdulescu. Vor mai lua parte jucătoare din Ungaria (Madl, Verâczi, Ivanka), Bulgaria (Anghelova, Voiska, Savova), Cehoslovacia (Klimova), Polonia (E- renska, Wiese, Szmacinska).• Proba feminină de slalom uriaș din cadrul campionatelor mondiale de schi alpin, ce se desfășoară Ia Crans Montana (Elveția), a revenit elve- țienei Vreni Schneider. înregistrată în cele două manșe cu timpul de 2'21”22/100. Pe locurile următoare s-au situat Mateja Svet (Iugoslavia) — 2’21”78/100 și Maria Wailiser (Elveția) — 2’23”51/100.• In ziua a treia a competiției Internaționale feminine de handbal de la Cheb (Cehoslovacia), reprezentativa U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 24—14 (14—7) formația R.F. Germania. Alte rezultate : Cehoslovacia — Austria 20—20 (12—11) ; Ungaria — Bulgaria 25—18 (10—9).

SPORTIVE• In mecî retur pentru „Cupa campionilor europeni" la hochei pe gheață, echipa Ț.S.K.A. Moscova a întrecut pe teren propriu, cu scorul de 7—5 (3—1, 1—4, 3—0), formația finlandeză Tappara Tampere. învingători și în primul joc, hocheiș- tii sovietici s-au calificat pentru faza finală a competiției.O Proba masculină din cadrul campionatelor europene de patinaj artistic de la Sarajevo a fost ciștigată de sovieticul Aleksandr Fadeev, urmat in clasamentul final dc coechipierii săi Vladimir Kotin, Viktor Petrenko și polonezul Grzegorz Fi- lipowski.• In prima rundă a turneului zonal de șah pentru Campionatul mondial masculin ce se desfășoară la Varșovia. Florin Gheorghiu a remizat cu Hazai (Ungaria), Adrian Ne- gulescu a obținut, de asemenea, remiza în partida cu Ftacnik (Cehoslovacia). iar Mihai Șubă a pierdut la Plnter (Ungaria). Alte rezultate : Andonov (Bulgaria) — Mokry (Cehoslovacia) 1—0 ; Sax (Ungaria) — Radulov (Bulgaria) remiză ; Sta- niszewskl (Polonia) — Farago (Ungaria) 0—1 ; Pekarek (Cehoslovacia) — Sznapik (Polonia) 0—1.
ADMINISTRAȚIA DE STAT 

LOTO—PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ :NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 6 FEBRUARIE 1987Extragerea I : 41 5 28 72 51 7734 38 63Extragerea a Il-a : 60 67 18 62 1161 49 37 87Fond de cîștiguri : 1 007 820 lei.
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! IDEI SI DIRECȚII FUNDAMENTALE ALE GINDIRII Șl ACȚIUNII I 
i POLITICE INTERNATIONALE ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU j

MOSCOVA

Schimb de mesaje la nivel inalt 
româno-sovietic

8. încetarea cursei înarmărilor - condiție 
esențială a dezvoltării economice mondiale

„Trebuie să pornim de la realitatea lumii de azi, de la faptul că între proble
mele subdezvoltării economice, problemele politice și ale dezarmării există o in
terdependență și condiționare reciprocă. Numai soluționarea complexă, într-un 
mod nou, democratic, a acestora va deschide calea spre o lume a dreptății și 
echității sociale, spre o lume mai dreaptă și mai bună pe planeta noastră".

NICOLAE CEAUȘESCUPe baza analizei riguros științifice a evoluțiilor, tendințelor si proceselor ce caracterizează lumea contemporană. secretarul general al partidului. președintele Republicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a evidențiat, în repetate rînduri, inclusiv în cuvîntarea rostită în ajunul noului an cu prilejul primirii șefilor misiunilor diplomatice și a reprezentanților unor organizații acreditați în țara noastră, adincirea interdependenței organice dintre relațiile economice și cele politice și militare dintre națiunile lumii, dintre ordinea economică internațională și ordinea politică internațională, subliniind cu putere necesitatea unei noi abordări a problematicii care confruntă, la ora actuală, umanitatea. In concepția președintelui României, o asemenea abordare și soluționare în chip nou — cu forțe unite, printr-o colaborare largă a tuturor popoarelor — constituie azi o necesitate obiectivă si reprezintă un factor de importantă majoră în soluționarea gravelor probleme care s-au acumulat în viața internațională : accentuarea crizei economice și, in primul rînd, înrăutățirea continuă a situației țărilor în curs de dezvoltare, inclusiv prin creșterea poverii datoriei externe : escaladarea cursei înarmărilor, in special a celor nucleare ; menținerea si agravarea unora din conflictele militare existente; transformarea războaielor mondiale într-o categorie imposibil de acceptat, întrucît tehnica militară a schimbat însusi conținutul acestora, transformindii-le în mijloace de distrugere a întregii vieți de pe planetă.
Situația țărilor „lumii a 

treia" — în continuă dete
riorare Intr-adevăr, realitățile vieții internaționale confirmă pe deplin aprecierile președintelui Nicolae Ceaușescu. Instabilitatea situației economice în lume, determinată de accentuarea crizei mondiale, este agravată de încordarea existentă in relațiile politice internaționale, de continuarea, pe trepte superioare, a cursei înarmărilor.Cea mai simplă analiză, bazată pe cifre si date furnizate de foruri internaționale competente, reliefează continuarea procesului de agravare a situației economice mondiale, in general, si a aceleia a țărilor în curs de dezvoltare. în special. Astfel, in cursul anului 1985 și în prima jumătate a anului 1986 — după cum arată rapoarte ale F.M.I. și B.I.R.D. — a fost înregistrată o încetinire ..considerabilă" a producției mondiale : de la 4,5 la sută în 1984. ritmul de creștere a scăzut la 3 la sută in 1985 și se estimează că va continua să scadă si în următoarele 18 luni. Aceste stări de lucruri nu numai că nu au permis realizarea unor progrese din punctul de vedere al soluționării problemei șomajului — care continuă să sporească în special in țările industrializate — dar au influențat în mod negativ și desfășurările din comerțul mondial, care, după o creștere de 8.6 la sută in 1984. a cunoscut în 1985 un ritm mult, scăzut — doar de. 3 la sută.Declinul activității productive din statele industrializate a compromis relansarea creșterii economi'-e. care începuse in 1984. în țările în curs de dezvoltare. înrăutățind și mai mult situația acestora. De la 5.4 la sută cit a1 fost în 1934 sporul produsului jntern brut în aceste țări, el s-a redus la 4.3 la sută în 1985. Dacă si.iț excluse din calcul China. India și Brazilia (cu ritmuri de creștere de 10 la sută, în cazul primei țări, și 8 la sută în cel al ultimelor două), ritmul de creștere în țările lumii a treia a fost doar de 2,4 la sută. Situația devine cu atît mai dramatică dacă se are în vedere că, potrivit raportului anual al U.N.C.T.A.D.. creșterea economică pe ansamblu a țărilor în curs de dezvoltare se preconizează a fi. în 1987. doar de 2.7 la sută. Acest procent ascunde, însă, mari deosebiri intre tarile respective : pentru cele mai puțin dezvoltate dintre ele, de pildă, se progno- zează nu o creștere, chiar redusă, ci. dimpotrivă, o scădere a activității economice, de 0,6 la sută.In același timp, așa cum a subliniat în repetate rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, criza datoriei externe a țărilor 

în curs de ■ dezvoltare constituie fenomenul care reliefează cel mai pregnant interdependența crescîn- dă între problemele economice și cele politice, condiționarea lor reciprocă. Evoluind rapid, de la 180 de miliarde în 1975. suma totală a datoriilor externe ale lumii a treias-a triplat la 610 miliarde în 1980,ajungînd la aproape 1 000 de în 1985 și devenind frînă în calea reluării dezvoltării, prin povara de miliar- principala procesului financiarăexcesivă pe care o reprezintă serviciul acestei datorii. în special dobin- zile. pentru tarile respective. Dacă in 1978 ponderea dobinzilor în serviciul datoriei era — potrivit date
MĂRTURII ALE ÎNALTEI STIME Șl PREȚUIRI

CONTRIBUȚIE IMPORTANTĂ Lfl LUPTĂ PENTRU 
ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR,,Importanta dumneavoastră contribuție, domnule președinte, la lupta pentru destindere, pentru pace, pentru reducerea înarmărilor, și în primul rînd a înarmărilor nucleare, lupta dumneavoastră pe toate meridianele lumii pentru o nouă ordine economică, pentru soluționarea problemei exploatării Sudului de către Nord, pentru a se redeschide drumurile unei dezvoltări economice și sociale pentru toate popoarele — această luptă v-a consacrat drept una dintre cele mal importante personalități ale epocii noastre".

Andreas Papandreu primul ministru al Greciei
EXEMPLU DE ABORDARE REALISTĂ A PROBLEMELOR 

PROGRESULUI MONDIAL„Președintele Nicolae Ceaușescu a demonstrat că numai un program complet de dezarmare generală va deschide calea înlăturării pericolului unui război, a întăririi încrederii pentru ca fiecare națiune să-și poată consacra eforturile dezvoltării sale independente, fără teama unei agresiuni".
Josâ Augustin Catală * *

BEIRUT 6 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise .calde felicitări tovarășului George Hawi cu prilejul realegerii sale în funcția de secretar general al C.C. al P. C. Libanez, urări de sănătate și succese in îndeplinirea sarcinii încredințate.Mulțumind, conducătorul Partidului Comunist Libanez a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu expresia senti-
★în localitatea Baakline au luat sfirșit lucrările celui de-al V-lea Congres al Partidului Comunist Libanez. In cursul ședinței de închidere au fost aprobate documentele

WASHINGTON 6 (Agerpres). — Peste 2 009 de cetățeni americani au participat la o demonstrație de protest împotriva experiențelor nucleare, chiar în fața poligonului din statul Nevada, unde, la 3 februarie, a fost efectuată o nouă experiență subterană. La această demonstrație — considerată cea mai amplă desfășurată pînă acum in fața poligonului — au participat cetățeni ve- niți din toate regiunile Statelor Unite, printre ei aflîndu-se opt membri ai Congresului american, fostul ministru al justiției, Ramsey Clark, și cunoscuți actori de film americani.Pe de altă parte, cunoscutul astro- fizician american Carl Sagan și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu explozia nucleară din Nevada. El a arătat că experiențele nucleare impulsionează. cursa înarmărilor, în timp ce interzicerea lor completă ar constitui modalitatea cea mai eficientă pentru încetarea escaladării acestei curse. Carl Sagan a subliniat că în rindurile populației americane și in Congresul S.U.A. se multiplică cererile in favoarea unui acord privind interzicerea completă a experiențelor nucleare.BONN 6 (Agerpres). — Efectuarea de către S.U.A. a unei noi experiențe nucleare la poligonul din Nevada a stîrnit în R'.F. Germania un puternic val de proteste ale opiniei publice. In numeroase localități au fost organizate demonstrații, mitinguri și alte manifestări de protest. Sub devizele ..Interziceți experiențele nucleare!", „NU, programului S.D.I. !“, „Popoarele lumii doresc pacea, și nu noi tipuri de arme", demonstrațiile, care au avut loc in aceste zile la Bonn, Hamburg, Diisseldorf și în alte orașe din R.F.G., au exprimat hotărîrea opiniei publice vest-germane de a acționa în direcția dezarmării nucleare, a instaurării unei păci durabile in lume.Pe de altă parte, se anunță că Prezidiul Conducerii P.C. German apreciază, într-o declarație difuzată Ta Bonn, că prin noua experiență nucleară S.U.A. au spulberat speranțele omenirii in realizarea unui prim pas important pe calea dezarmării.
BONN 6 (Agerpres). — La Bonn au început negocierile între Uniunea Creștin-Democrată (U.C.D.) și Uniunea Creștin-Socială (U.C.S.). pe de o parte, și Partidul Liber Democrat (P.L.D.), pe de altă parte, în vederea formării noului guvern după alegerile parlamentare care au avut loc la 25 ianuarie.
MOSCOVA 6 (Ager

pres). — La 6 februarie, 
in Uniunea Sovietică a 
fost lansată nava cosmi
că sovietică „Soiuz TM- 
2", avind la bord pe colo
nelul furi Romanenko, 
comandantul echipaju
lui, și Aleksandr Lavei- 
kin, inginer de bord, re
latează agenția T.A.S.S.

editorul volumului „România, socialism, democrație, independență, pace", apărut in Venezuela
0 VIZIUNE UNICĂ ASUPRA LICHIDĂRII SUBDEZVOLTĂRII

.„Nicolae Ceaușescu este, probabil, singurul om de stat din lume li care a legat eliminarea subdezvoltării de încetarea cursei înarmărilor II pentru ridicarea la cele mai înalte niveluri culturale și de securitate li materială nu numai a compatrioților săi, ci a oamenilor de pretutin- II deni, în special din lumea în curs de dezvoltare".
Robert Govenderpublicist din Marea Britanie H

lor prezentate la Conferința la nivel inalt a țărilor nealiniate — de 37,6 la sută, in 1985 procentul s-a ridicat la 54,7 la sută. In ultimii cinci ani. numai plățile efectuate în contul dobinzilor au totalizat 235 miliarde de dolari, aiungîndu-se la absurda situație în care, prin interme^ diul dobinzilor. statele ..sărace" le subvenționează pe cele bogate cu uriașe mijloace financiare, atit pentru acoperirea marilor deficite bugetare. survenite în mare măsură din cauza cheltuielilor militare, cit și pentru reînnoirea echipamentelor industriale. depășite tehnologic.Deteriorarea constantă a situației financiare a țărilor in curs de dezvoltare. ca urmare a evoluției in spirală a crizei datoriilor, cu toate consecințele pe plan politic, economic si social, refuzul statelor industrializate occidentale de a se începe un autentic dialog international. — coroborate cu procesul de înăsprire a condițiilor de creditare oe olan international. cu reducerea ajutorului oficial — au constituit obiectul a numeroase initiative si acțiuni bilaterale sau multilaterale ale țărilor în curs de dezvoltare, subliniindu-se faptul evident că. prin implicațiile sale, problema datoriilor externe ale acestui grup de țări nu este numai o problemă financiară, ci si una politică. Aceasta cu atît mai mult cu cit, asa cum a demonstrat-o realitatea, mecanismele propuse, „pur economice" sau „pur financiare", nu au dus la rezultate așteptate.
Cursa înarmărilor — factor 

agravant al crizei economice 
mondiale. Dar instabilitatea> convulsiile din economia mondială pu sint determinate doar de „reprodu

cerea subdezvoltării" și, Implicit adincirea decalajelor economice dintre state, prin înrăutățirea situației țârilor lumii a treia. Cu deosebită tărie, secretarul general al părtidului a evidențiat că principala componentă a crizei economice pe care o traversează lumea contemporană o constituie cursa aberantă a înarmărilor. Aceasta 'a introdus în desfășurările din viața economică internațională modificări substanțiale de ordin calitativ, devenind element permanent al politicilor macroeconomice, prin includerea bugetului militar între prioritățile decizionale ale statelor. Și nu este vorba doar de cheltuielile directe, prevăzute în bugetele decla

rate ca atare, deși si acestea au atins fabuloasa sumă de peste o mie de miliarde de dolari, ci si de cele disimulate in sferele activității productive; in cercetare, comerț exterior si relațiile financiare internaționale, cheltuieli al căror nivel nu poate fi determinat cu exactitate. Efectele negative ale cursei înarmărilor pe plan economic, datorită acestor cauze, sînt multiple și în cele mai diferite direcții, începind cu deturnarea unor uriașe resurse umane, financiare și materiale de la procesul dezvoltării pînă Ia modificările de structură și sens ale unor ramuri întregi ale economiilor naționale.Pornind de Ia punctul înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale a O.N.U., încă din 1972, din inițiativa țârii noastre in legătură cu „Consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor", grupuri de experți ai Organizației Națiunilor Unite au elaborat, de-a lungul anilor, o serie de studii în această problemă. Aceste documente arată că, în mod direct sau indirect, numărul celor implicați în activitățile militare din întreaga lume este apreciat la 70 de milioane de persoane. din care 25 milioane sînt oameni sub arme. Potrivit estimărilor O.N.U.. cei care contribuie direct la producția de arme însumează peste 8 milioane de persoane, dintre care 5 milioane muncitori. 2,5 milioane ingineri si tehnicieni si 500 000 de cercetători. Caracteristica esențială a producției militare o constituie înaltul său grad de specializare, fapt care duce la separația ei aproape totală de sectorul civil si implicit la cvasiimposibilitatea convertirii ei rapide în producție de pace. Pe de altă parte, sint tot mai numeroase cazurile in care o bună parte a producției dintr-o serie de întreprin

deri este destinată scopurilor militare. suferind schimbări si devieri de structură. Astfel. în rîndul primelor 100 de firme vest-europene, de pildă, producția în scopuri' militare depășește 50 la sută din cifra de afaceri a 25 de concerne, iar în 14 dintre acestea proporția este de 75 la sută. Valoarea producției militare vest-europene s-a ridicat în perioada 1979—1980 la aproximativ 34 miliarde de dolari. în S.U.A.. la începutul actualului deceniu. în cele peste 1 000 de firme importante angrenate în sectorul armamentului erau angajate nu mai puțin de 700 000 de persoane, iar valoarea producției militare americane. în aceeași perioadă. se cifra la circa 46 miliarde de dolari anual.
O imensă risipă de re

surse materiale. Totodata> tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că un aspect agravant al cursei înarmărilor constă în. irosirea, pentru a produce instrumente tot mai sofisticate ale distrugerii, a unor imense resurse materiale si minerale. Producerea si amplasarea a 200 de rachete intercontinentale cu baze terestre mobile, pentru a nu da decît acest exemplu dintre multe altele, solicită circa 10.000 de tone de aluminiu. 2 500 tone de crom. 150 de tone de titan. 24 de tone de beriliu, 890 000 de tone de otel si 2.4 milioane de tone de ciment.Orice creștere a producției militare agravează procesul de irosire a rezervelor de materii prime epuizabile ale planetei. în același timp, deoarece producția militară este localizată în principal în statele dezvoltate. tributare ale importului de materii prime, aceasta antrenează o creștere a costurilor de producție din țările în curs de dezvoltare în care sînt localizate mare, parte din rezervele de materii primp. care, de altfel, sint si ele • antrenate tot mai mult în viitoarea înarmărilor. Cheltuielile militare ale tarilor sărace absorb anual 6 la sută din produsul lor national brut. resursele alocate de aceste state pentru înarmare sporind cu 40 la sută numai în prima jumătate a actualei decade.
Necesitatea unei abordări 

noi, complexe, a problemelor 
ce confruntă contemporanei
tatea Așa cum a subbniat frecvent secretarul general al partidului, președintele Republicii, influența negativă pe termen lung pe care o exercită cheltuielile militare asupra economiei mondiale, în ansamblu, ca și asupra fiecărei economii naționale, in parte, se manifestă și in accentuarea deficitelor bugetare. creșterea presiunilor inflaționiste. fenomene ce se răsfrîng în sfera relațiilor politice si economice internaționale, ducînd la încordare, la dezordine monetară. la ’ exacerbarea protectionismului si rdstrîn- gerea comerțului mondial.Pornind de Ia aceste stări de lucruri. România. președintele Nicolae Ceaușescu se pronunță pentru o abordare' nouă, complexă a problemelor ce confruntă contemporaneitatea. avînd în vedere tocmai interdependenta crescîndă. condiționarea reciprocă a problemelor. economice. politice si militare.Privind evoluțiile si procesele din viata mondială in unitatea 1or dialectică. președintele României consideră .că problemele subdezvoltării, inclusiv ale datoriilor externe, ca si cele care privesc actualul sistem economic internațional (criza mone- tar-financiară., proliferarea protec- tionismului etc.) sint probleme nu numai economice, ci, în primul rînd, politice. Ele cer o abordare nouă, o abordare politică, care să aibă în vedere soluționarea lor complexă, globală, asigurarea păcii prin reale și concrete măsuri de dezarmare și realizarea unor relații noi. de deplină egalitate si echitate, care să permită progresul fiecărei economii naționale si. in primul rind. dezvoltarea mai rapidă a țârilor in curs de dezvoltare, ecum si dezvoltarea armonioasă :. tuturor statelor. o reală si sănătoasă relansare a Întregii economii mondiale.

Valentin PĂUNESCU

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Trimisul Agerpres, M. Chebeleu, transmite : Ambasadorul țării noastre la Moscova, Ion M. Nicolae, a fost primit, la 6 februarie, de tovarășul N. I. Rijkov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.Cu acest prilej, N. I. Rijkov a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un salut cordial și cele mai bune urări din partea to
BEIRUT

Schimb de mesaje intre secretarul general al P.C.R. 
și secretarul general al C.C. al P.C. Libanez

După recenta experiență nucleară americană

Vii reacții de dezaprobare în lume

Negocieri la Bonn pentru formarea noului guvern

Lansarea navei cosmice sovietice „Soiuz TM-2”
Programul de zbor 

prevede cuplarea navei 
„Soiuz TM-2“ cu com
plexul orbital „Mir" — 
„Progress-27" și desfă
șurarea unor cercetări 
și experiențe te'hnico- 
științifice pe orbita cir- 
cumterestră. Vor con
tinua, de asemene#; lu
crările privind perfec
ționarea navei de serie

varășului M. S, Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a transmis tovarășului M. S. Gorbaciov un salut călduros și cele mai bune urări.în cadrul convorbirii a fost evocată evoluția ascendentă a raporturilor de prietenie și colaborare româno-sovietică și s-au abordat unele probleme privind dezvoltarea și diversificarea pe mai departe a acestora, în spiritul înțelegerilor la nivel înalt, în interesul popoarelor celor două țări.

mentelor sale de Înaltă stimă și prețuire, cele mai calde urări de fericire și sănătate, pentru a conduce poporul român pe calea construirii societății socialiste.Schimbul de mesaje a avut loc cu ocazia primirii de către secretarul general al C.C. al Partidului Comunist Libanez a tovarășului Constantin Radu, secretar al C.C. al P.C.R., care a. reprezentat Partidul Comunist Român la cel de-al V-Iea Congres al P. C. Libanez.
★congresului și a fost aleasă noua componentă a organelor de conducere ale partidului. George Hawi a fost reales în funcția de secretar general al C.C. al P. C. Libanez.

VIENA 6 (Agerpres). — Sub devizele „încetați experiențele nucleare !“, „Nu vrem războiul . stelelor!", în centrul capitalei austriece s-a desfășurat o amplă demonstrație a partizanilor păcii, în cursul căreia participanții și-au exprimat protestul impotriva continuării de către S.U.A. a experiențelor nucleare. In cadrul unui miting organizat cu acest prilej, vorbitorii au subliniat că, astfel, se pierde o posibilitate reală de eliminare a cursei înarmărilor nucleare, de creare a condițiilor pentru încheierea unei convenții internaționale privind interzicerea experiențelor cu armele atomice.HELSINKI 6 (Agerpres). — Prin efectuarea experienței nucleare de la 3 februarie, Statele Unite au Întreprins un pas periculos, care se va solda cu .creșterea in continuare a cursei înarmărilor nucleare — se a- rată într-o declarație a Consiliului Mondial al Păcii, dată publicității la Helsinki. Explozia din Nevada — subliniază documentul — subminează speranța de pace a popoarelor.TOKIO 6 (Agerpres). — Consiliul nipon de interzicere a armei atomice și cu hidrogen și-a exprimat protestul hotârit față de continuarea e- fectuării de către S.U.A. a experiențelor nucleare. într-o telegramă a- dresată președintelui S.U.A. se subliniază că această acțiune constituie o sfidare serioasă la adresa opiniei publice care se pronunță pentru preîntâmpinarea războiului atomic, pentru lichidarea armei nucleare.DELHI 6 (Agerpres). — India !și exprimă „Profunda dezamăgire" in legătură cu efectuarea de către S.U.A. a unei noi experiențe nucleare — a declarat ziariștilor un reprezentant al Ministerului de Externe. Această experiență — a subliniat vorbitorul — contravine cererilor o- piniei publice mondiale și celei din Statele Unite.Guvernul Indiei va continua eforturile pentru realizarea dezarmării nucleare. India, speră că S.U.A. vor da curs apelului in acest sens lansat in „Declarația de Ia Delhi", semnată de șefi de stat și de guvern de pe toate continentele.
După cum informează agenția D.P.A., delegațiile celor trei partide din coaliția guvernamentală sint conduse de cancelarul federal Helmut Kohl (U.C.D.), Franz-Josef Strauss (U.C.S.) și, respectiv, Martin Bange- mann, ministrul federal al economiei și președintele P.L.D.

„Soiuz TM" in regim de 
zbor pilotat.

Potrivit datelor tele- 
metrice. sistemele de la 
bord funcționează nor
mal. Cei doi cosmonaut! 
se simt bine.

Cuplarea navei cu 
complexul „Mir" — 
„Progress-27" este pre
văzută pentru data de 
8 februarie, precizează 
agenția.

Reuniune a Comitetului 
special pentru Carta 

O.N.U.NAȚIUNILE FINITE 6 (Agerpres). — Comitetul special pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului organizației se va întruni la New York în cadrul unei . sesiuni de trei săptă- mîni, in perioada 9—27 februarie, s-a anunțat la Națiunile Unite. Toamna trecută. Adunarea Generală a cerut comitetului să acorde prioritate problemei menținerii păcii și securității internaționale sub toate aspectele sale, în vederea creșterii roiului Națiunilor Unite, în primul rînd al Consiliului de Securitate, în exercitarea responsabilităților ce revin acestui organism.Comitetul menționat, format din 47 de state, între care și România, a fost creat în 1975.
ORIENTUL MIJLOCIU
• Situația din sudul Libanu
lui • Convorbiri iordaniană— 
libaneze • Reuniunea de la 

LisabonaBEIRUT 6 (Agerpres). — In sudul Libanului au fost înregistrate noi incidente între forțele de ocupație și luptătorii libanezi din rezistență. Agenția A.D.N. informează că milițiile așa-zisei „Armate a Libanului de Sud", creată și finanțată de Israel, și luptătorii libanezi au fost angajați in puternice schimburi de focuri in. regiunea Arnaoun, situată la nord de „zona de securitate", instituită unilateral de armata israeliană în sudul Libanului. Totodată, se relevă faptul că milițiile „ALS" întreprind frecvente operațiuni militare in localitățile din zonă, producînd o atmosferă de nesiguranță și teroare in rîndul populației civile.NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). — Reprezentantul permanent al Libanului la O.N.U. a adresat o scrisoare secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, în care informează despre noile acțiuni agresive israeliene impotriva teritoriului libanez. Scrisoarea, difuzată ca document oficial al Adunării Generale și Consiliului de Securitate ale O.N.U., subliniază că acțiunile israeliene, întreprinse din aer, de pe uscat și de pe mare, sînt in totală contradicție cu normele dreptului internațional.Potrivit unor rapoarte provenita din teritoriile arabe ocupate, noi acte de agresiune ale forțelor israeliene au fost. înregistrate în ultimele 24 de ore. In regiunea Gaza, aflată sub ocupație israeliană, militarii is- raelieni au blocat principalele căi de acces, instalînd posturi de control in diferite puncte. Aceste măsuri urmăresc să împiedice participarea, tot mai intensă în ultima vreme, a populației din Gaza la manifestații de protest împotriva continuării ocupației israeliene.AMMAN 6 (Agerpres). — Președintele Libanului, Amin Gemayel, și-a încheiat vizita în Iordania, unde, a avut două runde de convorbiri cu regele Hussein. Potrivit știrilor oficiale din Amman, au fost abordate probleme ale țărilor arabe, tre- cîndu-se în revistă, în special, ultimele evoluții din Liban. Cele două părți au scos în evidență posibilitatea rezolvării crizei interne din Liban pe baza . asigurării independenței și suveranității acestei țări. După convorbirile din Iordania, Amin Gemayel va întreprinde vizite in Franța și Belgia.LISABONA 6 (Agerpres). — La Lisabona au luat sfirșit lucrările Comitetului Internaționalei Socialiste pentru Orientul Mijlociu. După cum relevă agenția Taniug, au fost adoptate mai multe propuneri vizînd o reglementare cuprinzătoare a crizei din Orientul Mijlociu. Comitetul a hotărit să trimită in luna septembrie misiuni în Israel, Siria, Iordania, Egipt și Liban în scopul relansării inițiativei privind convocarea unei conferințe internaționale in problema Orientului Mijlociu, cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei.REPRESIUNI LA SEULSEUL 6 (Agerpres). — Poliția sud- eoreeană a arestat vineri la Seul 2 373 persoane — muncitori, studenți, funcționari, reprezentanți ai clerului. O parte a celor reținuți au fost deferiți justiției sub acuzația desfășurării de „activități antiguvernamentale" și de „tulburarea ordinii publice", formule utilizate de regimul de la Seul în cazul militanților in favoarea democrației, impotriva represiunilor. De asemenea, 10 lideri ai opoziției au fost plasați sub stare de arest la domiciliu.Arestările sînt apreciate drept o nouă încercare menită să împiedice demonstrațiile programate pentru sîmbătă în memoria unui student ucis de poliție luna trecută.
TRATATIVE. La Geneva continuă tratativele sovieto-americane cu privire la armele nucleare și cosmice. După cum relatează agenția T.A.S.S., în cursul acestei săp- tămîniau avut loc convorbiri intre șefii delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. Totodată, s-au desfășurat și întîl- niri de lucru în cadrul grupurilor care examinează armele cosmice, armamentele strategice și rachetele nucleare cu rază medie de acțiune.PREGĂTIRI. — Intr-o declarație făcută la postul de radio Monte Carlo, Georges Marchais, secretar general al P.C. Francez, s-a pronunțat pentru întărirea poziției comuniștilor în viața politică a țării. El s-a referit la pregătirile. în vederea celui de-al XXVI-lea Congres al partidului, care vă avea loc spre sfîrșitul acestui an. Georges Marchais a reafirmat poziția partidului privind menținerea și consolidarea sectorului de stat în economie.

CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ. — La Bogota s-au desfășurat lucrările Conferinței Naționale a Partidului Comunist din Columbia, a- nunță agenția T.A.S.S. Documentul final adoptat cheamă comuniștii să-și intensifice activitatea in cadrul organizațiilor obștești și sindicale pentru a le mobiliza la lupta in vederea înfăptuirii reformelor sociai-politice, in apărarea procesului democratic desfășurat în țară.DECLARAȚIE. — Intr-o declarație a ambasadei angoleze din capitala Zambiei se relevă că Africa de Sud pregătește un atac militar masiv împotriva Angolei. In acest sens, se relevă că în provincia an- goleză 'Cunene se remarcă o concentrare de unități militare sud-a- fricane. De mult timp, regimul de la Pretoria, sub-pretextul urmăririi forțelor patriotice namibiene, comite acte criminale impotriva Angolei — se arată in declarație.
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Totodată, săptămîna trecută, trupe sud-africane au ocupat o parte din sudul țării in scopul de a sprijini forțele contrarevoluționare.PLENARA. La Atena s-au desfășurat lucrările plenarei Comitetului Central, al Partidului Comunist din Grecia. Plenara a dezbătut și adoptat tezele pentru ce) de-al XII-lea Congres al P.C.G., care va avea loc in luna mai anul acesta.

APEL. — Rashid Kawawa, secretarul general al Partidului Revoluționar din Tanzania, a adresat partidelor din țările africane independente apelul de a-și coordona eforturile în lupta pentru eliberarea Africii. într-o declarație făcută cu prilejul aniversării a 20 de ani de la semnarea Declarației de la Arusha, el a subliniat că solidaritatea și cooperarea intre partidele de guvernămint din țările a- fricane independente sint deosebit 

de importante pentru eliberarea totală a continentului, informează agenția tanzaniană de presă, citată de agenția China Nouă.ÎNTÎLNIRE. Președintele Franței, Franșois Mitterrand, s-a intîlnit cu secretarul genera) al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, care a efectuat o vizită la Paris. în cursul întrevederii. relevă agenția Kuna, președintele francez și-a exprimat sprijinul pentru eforturile secretarului gene

ral al O.N.U. in direcția Încetării conflictului iraniano-irakian.OȚEL. — După cum s-a anunțat, producția mondială de oțel a continuat să scadă și in anul care a trecut, totalul acesteia cifrîndu-se la 714 milioane tone, ceea ce echivalează cu un recul de 0,7 la sută față de 1985. în pofida îmbunătățirii relative a producției țărilor în curs de dezvoltare, cota ce revine acestora din totalul mondial se menține la un nivel extrem de scăzut, respectiv 4,3 la sută.
POPULAȚIA FRANȚEI era la 1 

ianuarie 1987 de 55 506 000 locuitori, 
în creștere cu circa 228 000 locuitori 
față de aceeași perioadă a anului 
1986, relevă un raport al Institutu
lui național de statistică dat publi
cității la Paris, citat de agenția 
Kuna.PROBLEMA CIPRIOTA. într-o alocuțiune rostită în Camera Repre

zentanților — parlamentul unicameral cipriot — Ezekias Papaioan- nou, secretar general al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), a declarat că reglementarea problemei cipriote ar contribui la consolidarea păcii, eli- minîndu-se astfel un focar de tensiune din lume. Această problemă, a apreciat vorbitorul, poate fi reglementată în cadrul unei conferințe internaționale, sub egida Orga- nizâției Națiunilor Unite.CRIZA BUGETARA acută a Pieței comune, izbucnită în decembrie anul trecut, nu a fost depășită, C.E.E. funcționînd in prezent pe baza bugetului precedent. După cum a declarat. într-o conferință de presă la Bruxelles. Henning Chris- tophersen, vicepreședinte al Comisiei C.E.E., prin faptul că bugetul pe anul în curs nu a fost adoptat. există riscul abandonării unorprograme sociale, economice și teh- nico-științifice.
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