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PLANUL LA EXPORT
-îndeplinit ritmic, integral 
la un nivel calitativ înalt !In întreaga țară, în toate sectoarele economiei naționale, comuniștii, toți oamenii muncii desfășoară o amplă și susținută activitate pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor subliniate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Așa cum s-a precizat cu acest prilej, o atenție prioritară trebuie acordată in acest an, in fiecare întreprindere, realizării integrale, zi de zi, în condiții de inaltă calitate a producției destinate exportului. Experiența multor unități fruntașe demonstrează că atunci cind producția de export este contractată din timp iar comenzile sînt onorate ritmic, la termenele planificate și in condiții de calitate ireproșabilă solicitările partenerilor străini cresc de la an la an. Organele și organizațiile de partid din toate unitățile economice, consiliile oamenilor muncii trebuie să-și intensifice, prin urmare, activitatea pentru mobilizarea tuturor forțelor umane și materiale in vederea îndeplinirii exemplare, la un înalt nivel calitativ a planului la export pe acest an. Ce măsuri tehnice și organizatorice s-au luat pentru realizarea integrală și de bună calitate a fondului de marfă pentru export ? Ce probleme trebuie neîntîrziat rezolvate în unele întreprinderi ? Iată tema sondajului „Scânteii" de azi, efectuat în două mari întreprinderi industriale din județele Caraș-Severin și Prahova.

Toate comenzile • 
livrate în avansîn ultimii trei ani, pe adresa întreprinderii de construcții metalice din Bocșa au sosit numeroase telexuri și adrese prin care firme de prestigiu din Europa și din alte continente solicitau să li se execute diverse subansamble și produse. In acest an, o treime din produsele fabricate aici vor fi livrate partenerilor străini din 10 țări ale lumii. Cu preponderență se vor executa și livra Ia export construcții metalice și structuri de rezistență pentru o gamă largă de utilaje energetice și metalurgice. Ce a determinat creșterea accentuată a solicitărilor ? In primul rînd, calitatea ireproșabilă a produselor, care, datorită fiabilității, sint competitive cu cele mai bune echipamente realizate de firme bine cunoscute din lume. Apoi, promptitudinea cu care sint livrate partenerilor externi toate furniturile contractate. In acest sens, se cuvine remarcat faptul că, aici, a devenit o tradiție ca echipamentele, agregatele și utilajele pentru export să fie executate și livrate partenerilor străini în avans.— înainte de orice, punem în centrul activității noastre exportul — — ne spune tovarășul Victor Creangă, directorul unității. Zilnic, comisia de export din intreprindere ana-

Sondajul SCilltCii 
in actualitatea

economică

lizează In fiecare secție, dar în special în secția construcții metalice echipament hidro, pe sortimente și repere stadiul in care se află fiecare comandă, ce probleme de aprovizionare cu materiale se ridică, consultă cu controlorii de calitate buletinele de laborator, verifică în amănunt respectarea condițiilor tehnice și funcționale solicitate de fiecare partener în parte. Practic, am luat toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru ca producția de export să fie realizată nu numai la termene, ci chiar în avans și la un înalt nivel calitativ. Așa se și explică faptul că în perioada care a trecut de la Începutul anului și pină în prezent planul la export a fost onorat integral și chiar in avans la unele sortimente.Urmărind la lucru cîteva formații specializate In producția de export, aveam să ne convingem că toți oamenii muncii, fără excepție, acordă o atenție deosebită realizării ritmice

a producției, la un nivel calitativ superior. Astfel, la tactele de lucru, pe dispozitive-gigant construite prin autoutilare, instalațiile și utilajele aflate în diverse stadii de execuție au înscrise pe ele firmele beneficiare și termenele de finalizare. Pentru fiecare produs există grafice de lucru detaliate pe faze de lucru și operații. Răsfoim două asemenea grafice. Produsele au termen de execuție 25 februarie. Dar observăm că echipamentele sînt aproape finalizate, urmînd a fi efectuate ultimele finisări în vederea expedierii spre portul Constanța. 11 întrebăm pe șeful secției, Emil Cacherda, cum a fost posibil să se obțină acest avans ?— Prin specificul fabricației, produsele noastre (agabaritice și unicate) au ciclu lung de fabricație. Ca urmare a măsurilor tehnice luate, dar în special datorită mecanizării unor operații și introducerii în fabricație a unor tehnologii noi de sudură, cum ar fi sudarea în tandem cu doi electrozi, productivitatea muncii la aceste operații s-a dublat, ceea ce ne-a permis să realizăm în avans o serie de produse destinate exportului. De altfel, sîntem hotărîți să executăm în avans și structurile de rezistență pentru sala turbinelor și clădirea electrică necesare echipării unei centrale electrice dintr-o țară asiatică.în încheiere, să consemnăm faptul că toate comenzile planificate pentru luna ianuarie au fost onorate în avans, iar pină la 15 februarie vor fi livrate tot în avans partenerilor externi circa 1 200 tone construcții metalice speciale.

a primit delegația Ligii Tineretului Comunist Chinez
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
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Eforturi susținute 
pentru asigurarea la timp 

a fondului de marfăRezultatele obținute anul trecut de oamenii muncii de la Fabrica mecanică de precizie Breaza, concretizate în livrarea suplimentară Ia export a
Gheorqhe IONIȚA 
Ioan MARINESCU corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a)

riguros gospodărită,
~N

Mari consumatori,
cu mari posibilități de economisire

• In toate întreprinderile, sarcinile de plan să fie realizate integral cu 
încadrarea strictă în cotele de energie electrică și gaze naturale.

• Fiecare cetățean, fiecare om al muncii trebuie să acționeze cu exi« 
gență, să fie intolerant față de orice formă de risipă, să valorifice toate po
sibilitățile disponibile pentru reducerea severă, în toate sectoarele de acti
vitate, a consumurilor de energie electrică și gaze naturale.în actuala perioadă, in spiritul sarcinilor stabilite de recentul decret, capătă o importanță cu totul deosebită 

măsurile care se iau in fiecare intreprindere, in fiecare 
județ pentru incadrarea strictă in cotele de energie 
electrică și gaze naturale alocate, pentru utilizarea cu 
înalt simț de răspundere a acestor valoroase resurse 
energetice, lată de ce, ținînd seama de faptul că, în ansamblul lor, cotele de energie electrică și gaze naturale alocate — în strînsă concordanță cu profilul producției, cu normele de consum planificate aprobate - sînt riguros stabilite, important este ca în fiecare unitate economică, in fiecare județ să se elaboreze o

adevărată strategie a economisirii severe și a gospodăririi judicioase a acestor resurse. Este necesar să se înțeleagă că nivelurile de consum stabilite pentru fiecare județ și ramură a economiei naționale, pentru fiecare întreprindere și localitate în parte . trebuie considerate ca maxime și sub nici un motiv ele nu pot fi depășite.
IN PAGINA A III-A : Un program ferm, 
bine fundamentat privind reducerea consu; 

murilor energetice

I DELTA DUNĂRII
440 000 de hectare. Aceasta este suprafața Deltei Dunării (inclusiv complexul lagunar Razelm-Sinoe). Dar nu toată această suprafață este ceea ce euforic a fost descris ca „paradisul Deltei", „paradisul păsărilor", „împărăția apelor" ș.a.m.d. Delta pe care o caută (și uneori, suspinind în fața frumuseților ei, o cam deteriorează) turiștii ocupă mai puțin de jumătate din suprafața amintită — anume „Delta maritimă". In rest, terenuri maturate (dar nefolosite ca atare), nisipuri sărate sau metalifere, turbă. La aceste terenuri (numai și numai la ele !) se referă programul amplu de amenajare și exploatare complexă a resurselor naturale din Delta Dunării. Un program ale cărui elaborare și punere în operă sint strict legate de numele, de activitatea și gindirea creatoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. Geneza și etapele realizării acestui program, lărgit și perfecționat la indicațiile date cu prilejul fiecăreia dintre vizitele de lucru din Delta

activități economiceI
la on nivel superior 

de calitate
si eficientă5 •

PAGINA A ll-A

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii' Socialiste România, a primit, joi, 12 februarie, delegația condusă de Song Defu, prim-secretar al Comitetului Central al Ligii Tineretului Comunist Chinez, care, la invitația Uniunii Tineretului Comunist, efectuează o vizită în țara noastră.Exprimînd, în cele mai vii onoarea de a fi rul general al președintele Republicii, oaspetele a dat o înaltă apreciere succeselor înregistrate dezvoltarea contribuției de tineretulIn cursul evocate relațiile tradiționale de prietenie șl colaborare dintre partidele, țările șl popoarele noastre, fiind

numele delegației, mulțumiri pentru primiți de secreta- partidului nostru,de poporul român în multilaterală a țării, aduse la obținerea lor României socialiste, întrevederii au fost

evidențiată, în acest context, dezvoltarea pe care o cunosc raporturile dintre organizațiile de tineret din România și R.P. Chineză.Subliniind rolul deosebit al tinerei generații în societatea contemporană, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat contribuția importantă pe care tineretul din fiecare țară poate — și trebuie — să o aducă la înfăptuirea programelor de dezvoltare economică și socială, la progresul și prosperitatea popoarelor.Referindu-se la situația internațională actuală, deosebit de gravă și complexă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat asupra necesității ca tineretul de pretutindeni, organizațiile sale să se angajeze cu toată hotărîrea în efortul consacrat opririi cursei înarmărilor și trecerii îndeosebi încetării nucleare,
la dezarmare, la dezarmarea nudieară, definitive a experiențelor prevenirii militarizării

Cosmosului, avînd în vedere că In primul rînd tînăra generație suportă ■ consecințele sporirii cheltuielilor militare, ale războaielor de orice fel.A fost evidențiată însemnătatea dezvoltării, în continuare, a relațiilor dintre Uniunea Tineretului Comunist și Liga Tineretului Comunist Chinez, ca o contribuție de seamă la dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre partidele și popoarele noastre, la extinderea conlucrării dintre tinerii din întreaga lume în lupta pentru soluționarea marilor probleme ce confruntă omenirea.La primire au participat tovarășii Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C., Dinu Drăgan, Florea Volnea și Silviu Dan Pavelescu, secretari ai C.C. al U.T.C.A luat, de asemenea, parte Yu Hongliang, ambasadorul R.P. Chineze la București.

IN adunările generale ale oamenilor muncii
analiză exigentă a intregii activități productive

In întreaga țară se află în plină desfășurare adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderi, șantiere, institute de cercetare științifică și inginerie tehnologică — forumuri supreme ale conducerii activității din toate unității^ productive. în lumina înaltelor exigente formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
participanțil la adunări sînt chemați să analizeze cu spirit de înaltă răspundere muncitorească toate problemele activității economice, să stabilească măsuri concrete pentru perfecționarea întregii activități productive, astfel incit sarcinile cantitative șl calitative din acest an să fie realizate exemplar. Concomitent, adunările generale ale oamenilor muncii — înalte

forumuri ale democrației muncitorești revoluționare — trebuie să analizeze în profunzime, în spirit critic modul In care organele de conducere colectivă își îndeplinesc atribuțiile ce le revin, stabilind măsuri imediate acolo unde este cazul, pentru înlocuirea celor ce nu au desfășurat o activitate corespunzătoare la nivelul exigențelor stabilite de conducerea partidului.
In fruntea întreprinderii, oameni cu simțul răspunderii

Bună parte, poate chiar majoritatea reprezentanților oamenilor muncii care participau la adunarea generală de la întreprinderea „Mecanica" din Oradea erau unii și aceiași cu cei care luaseră parte și la adunarea de acum un an — din 1986. Și totuși, distanța care a separat cele două adunări a fost mai mare, mult mai mare decît un an. De motivele pentru care s-a întîm- plat așa ne vom ocupa în rîndurile ce urmează.Adunarea generală a reprezentanților oamenilor rrtuncii este forul suprem de conducere al întreprinderii. Ea este chemată să dezbată și să decidă în toate problemele unității, cu responsabilitate muncitorească, în spirit revoluționar. Aparent — adunarea generală din 1986 a dezbătut problemele și a decis. Iată însă că la nici o lună de la „dezbateri" (se va explica de ce am pus cuvîntul între ghilimele), ca urmare a unei profunde și cuprinzătoare analize a Comitetului județean de partid Bihor, directorul și inginerul-șef au fost eliberați din funcție și, împreună cu alții, puși în discuția organizațiilor de partid și sancționați. Motivele ? Ele — nici nu se putea altfel — au fost prezentate și în adunarea oamenilor muncii : neîndepliniri siste-

înmatice de plan, lipsuri serioase organizarea muncii, ineficientă economică și altele. Numai că în darea de seamă de acum un an lipsurile au fost scăldate intr-un noian de justificări, prezentate ca fiind consecința unor greutăți obiective. Iar în adunarea de atunci nimeni nu a spus ceea ce peste o lună avea să fie

adunarea generală de atrag cu seriozitate necesității imperioase ca organismele sistemului democrației muncitorești revoluționare să funcționeze în conformitate cu menirea pentru care au fost create. Trebuia, în chip firesc, ca, exercitîndu-și drepturile și îndatoririle democratice, adunarea gene-

anul trecut, atenția asupra

învățăminte despre rolul activ ai democrației 
muncitorești revoluționare

PĂMlNTURI CHEMATE LA O NOUĂ VIAȚĂ
Dunării ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, fac o- biectul acestui reportaj — rememorare a unor momente de caldă emoție și a unui drum de împliniri pentru constructorii și lo-

și-a schimbat în bună parte structura și înfățișarea. Prin lucrări hidroameliora- tive complexe, o parte din solurile Deltei fluviale au fost introduse în circuitul agricol și productiv. Față de
tivele de animale în Deltă, în ferme noi, moderne sau în curs de construcție ți modernizare. Față de acum cinci ani, sînt mai multe cu 8 000 de ovine, cu peste 2 200 de taurine, cu 4 000 de

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
• reportaje • însemnări •

cuitoril de la gurile Dunării. *Mal întli să-1 .ascultăm vorbind despre spectaculoasa metamorfoză a acestor ținuturi pe Marin Nițu, directorul general al Centralei Delta Dunării — departamentul care gestionează avuțiile Deltei, organizează și răspunde de activitatea ei economică, înfăptuind, printr-un impresionant arsenal de mijloace tehnice și prin miile de oameni, Programul Deltei :— In urma indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Delta

14 985 de hectare cîte se foloseau pentru agricultură pină în anul 1982, terenurile arabile productive ocupă azi 33 678 de hectare, începe acum acolo etapa a doua de construcție, aceea a amenajărilor pentru irigații. Incinta „1 Mai" este; dacă vreți, un eșantion pentru ceea ce va fi pe țoate cele 144 000 de hectare, cîte se prevăd în program a fi redate circuitului agricol. Dintre ele, 93 000 de hectare vor fi realizate prin hidroameliorații, ceea ce, vă puteți imagina, presupune un uriaș efort, lucrări de foarte mare amploare. Au crescut și efec-

porcine. Și aici e doar un început. In fermele și complexele zootehnice noi de la Chilia Veche, „1 Mai", Independența și din alte locuri, anul acesta și în următorii 2—3 ani vor crește cu mult efectivele. Pentru că, în final, va trebui să avem aici 350 000 de ovine, 20 000 de bovine la îngrășat, 120 000 de porcine, peste 350 000 de rațe și giște. Ele vor valorifica o parte din produsele agricole ale Deltei, dar și cele 50 000 de țiec- tare de pășuni care există, dar care vor trebui să devină pe deplin productive prin scoaterea lor de sub incidența inundațiilor, prin

A

ameliorări re au în vedere creșterea dirijată și îmbogățirea nutritivă a vegetației. Adăugați amenajarea pentru agricultură a întinselor zone de nisipuri sărate ; sint și se extind acolo plantații experimentale, pe locuri ce erau sterpe cu desăvirșire, cum sint grindurile Săraturile, Caraor- man, Letea. Pocora, Chilia, Ivancea, Țigănuș, Sfiștofca, Acolo vor apărea, în unele mici zone au și apărut, livezi de măr, prun, migdal, smochin, gutui, cireș, piersic sau plantații cu viță de vie sau grădini de legume... O configurație și dimensiuni noi capătă pescuitul și piscicultura. S-au construit deja, la Stipoc, la Chilia, mari și moderne a- menajări piscicole, altele sînt in construcție. Vor fi, în final, 63 000 de hectare cu o producție de 1 500 kg pește la hectar. Și va crește producția în bazinele
Mihai CARANFIL
Neculai AM1HULESE1.corespondentul „Scînteii”
(Continuare în pag. a IV-a)

foarte limpede : că greutățile obiective au avut o anumită pondere, dar că principala sursă a neîmplini- rilor a fost de natură subiectivă — in primul rînd stilul de muncă defectuos al cadrelor de conducere, funcționarea necorespunzătoare a mecanismelor autoconducerii și autogestiunii muncitorești, Proba cea mai evidentă reprezentînd-o însăși desfășurarea respectivei adunări a reprezentanților oamenilor muncii — o adunare liniștită, împăcată, inertă. Starea de suficientă, de împăcare cu lipsurile, de automulțumire dovedită de-a lungul unui an întreg nu putea, la urma urmelor, să aibă o altă încoronare decît o adunare formală, golită de conținut.Cele întimplate la „Mecanica" O- radea, modul în care s-a desfășurat

rală să fie cea care, constatînd gravele deficiențe, să înlăture justificările și să-i tragă la răspundere pe cei responsabili. Cine mai bine decit oamenii muncii din unitate cunoștea situația ? Cine mai bine decît ei putea să ofere soluțiile pentru ieșirea din impas ? Și nu erau ei cei care aveau dreptul — și, subliniem, chiar datoria — de a-i înlocui din funcție pe cei care s-au dovedit a nu fi la înălțimea sarcinii încredințate ?Cel care participă la o adunare generală nu a fost chemat acolo doar ca să ridice mîna atunci cînd din prezidiu, se pune întrebarea „Cine este pentru ?“. El participă în calitate de proprietar al mijloacelor de producție, în calitate de producător interesat să furnizeze o producție cit mai mare și de cît mal bună ca-

litate, în calitate de beneficiar al roadelor muncii sale — dar, mai cu seamă, de beneficiar al sistemului democrației revoluționare. El este chemat să facă o analiză atentă, responsabilă a situației și cu răspundere revoluționară să confirme sau să infirme în funcție cadrele de conducere....Astăzi, la „Mecanica" Oradea lucrurile au intrat pe făgașul lor firesc. O confirmă și modul în care s-a desfășurat adunarea generală din acest an a reprezentanților oamenilor muncii. Darea de seamă a pus de astă-dată în lumină rezultatele bune și foarte bune obținute în anul ce s-a scurs : planul la produc- ția-marfă, la productivitatea muncii, la investiții ca și la alți indicatori a fost depășit — ritmurile de creștere situîndu-se între 12—14 la sută In comparație cu realizările din 1985. Bilanțul situează unitatea orădeană printre fruntașii centralei industriale din care face parte. Dezbaterile care au urmat — dezbateri vii, responsabile — au subliniat capacitatea de angajare a colectivului, implicarea lui în rezolvarea sarcinilor curente și de ' perspectivă, au readus în atenție problemele deosebite și complexe cu care se confruntă o întreprindere aflată în plin proces de dezvoltare Și modernizare ; cei care au luat
George-Radu CHIROV1C1 
loan LA ZAcorespondentul „Scinteîi*

(Continuare în pag. a IlI-a)

Imagine din noua urbanistică a municipiului Satu Mare Foto s Agerprei
i



PAGINA 2 SC1NTEIA — vineri 13 februarie 1987

MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice Cluj-Napoea 

către toate unitățile de prospecțiuni și explorări geologiceMobilizat de însuflețitoarele. îndrumări adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pentru lărgirea bazei de materii prime și materiale in actualul cincinal, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice Cluj-Napoca este ferm hotărît să acționeze și pe mai departe cu toată abnegația pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din Planul național unic de dezvoltare economico-socială a țării pe 1987, pentru obținerea unor rezultate deosebite în activitatea de cercetare geologică.Pornind de la rezultatele de prestigiu obținute în anul 1986. puternic angajați în bătălia pentru eficiență și calitate, oamenii muncii din întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice Cluj-Napoca cheamă la întrecere toate unitățile de prospecțiuni și explorări geologice pentru depășirea planului pe anul 1987, asumîndu-și următoarele. angajamente :1. Depășirea sarcinilor planificate .de creștere a rezervelor de bilanț de substanțe minerale utile cu 10 la sută la lignit, minereuri de aluminiu, argile refractare și nisipuri caolinoase.2. Punerea în evidență, în afara sarcinilor de plan, a 1 milion tone calcare cu brucit și a 100 mii tone alabastru.3. Predarea la beneficiari, peste sarcinile de plan, a trei obiective geologice.4. Depășirea cu 2 000 ml a planului fizic 

la forajul cu sondeze și cu circa 500 ml la galerii, îndeosebi prin organizarea de înaintări rapide, scurtarea cu 2 la sută a timpului de efectuare a lucrărilor de montaj-demontaj și transport al instalațiilor de foraj și îmbunătățirea regimului de foraj.5. Prin folosirea la înalt randament a mijloacelor din dotare, se vor realiza viteze medii de înaintare la galerii cu 1,5 la sută și Ia foraj cu 2 la sută mai mari față de vitezele planificate.6. Economisirea, față de consumurile normate, a 100 mc lemn de mină, 250 MWh energie electrică, 25 tone combustibil convențional și 30 tone metal.7. Recuperarea și refolosirea, peste sarcina planificată, a 50 tone materiale feroase, iar prin recondiționarea pieselor de schimb și subansamblelor obținerea unei economii de peste 200 mii lei.8. Reducerea cheltuielilor la lucrările geologice cu 7 lei la 1 000 lei producție, obținîndu-se beneficii peste plan în valoare de 2,5 milioane lei.9. Depășirea cu 4 la sută a volumului producției normate ce revine pe o persoană prin organizarea mai bună a producției și a muncii, ’ folosirea rațională a utilajelor din dotare și a timpului de lucru.
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10. Creșterea indicelui de utilizare a fondului de timp maxim disponibil al personalului muncitor cu 1 la sută față de anul precedent, prin eliminarea absențelor nemotivate și reducerea învoirilor.11. Perfecționarea pregătirii profesionale a oamenilor muncii și calificarea în a doua meserie în acest an a 50 de muncitori.12. îmbunătățirea condițiilor de muncă, și viață ale oamenilor muncii : dotarea locurilor de muncă din subteran și suprafață cu dispozitive și mecanisme pentru reducerea efortului fizic ; reducerea noxelor Ia lucrările miniere din subteran, asi- gurîndu-se perforaj umed — normalizat la toate fronturile de lucru și îmbunătățirea schemelor de aeraj ; dezvoltarea bazei materiale pentru activități cultural- educative și sportive, dotindu-se spațiile de cazare cu televizoare și aparate de radio, precum și cu alte mijloace de practică cultural-sportivă.Sub conducerea organizației de partid, desfășurînd o largă activitate politico- educativă, tehnică și organizatorică, vom pune un accent și mai puternic pe întărirea ordinii și disciplinei la toate locurile de muncă, astfel incit prin rezultatele muncii să contribuim activ la progresul continuu al patriei noastre socialiste.
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3. Depășirea planului de export cu 1 Ia sută prin organizarea unei secții specializate pentru execuția armăturilor destinate exportului, diversificarea producției și îmbunătățirea continuă a calității acesteia in vederea sporirii competitivității produselor noastre pe piața mondială, onorarea în totalitate pină la 5 decembrie a.c. a contractelor încheiate pe anul 1987 cu partenerii externi.4. Intensificarea preocupărilor pentru îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, astfel îneît în anul 1987 ponderea produselor noi și reproiectate în pro- ducția-marfă să ajungă la 60 la sută față de 55 la sută planificat și să nu înregistrăm nici o reclamație de calitate la produsele de export și la intern.5. Aplicînd cu fermitate principiile mecanismului economico-financiar și încadrîn- du-ne în normativele financiare prevăzute, vom reduce cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă față de cele planificate cu 5 Iei, și cu 2 lei la cele materiale, prin reducerea consumurilor normate cu 300 tone metal, 300 MWh energie electrică, 1 000 tone combustibil convențional.6. Depășirea planului Ia materiale recuperabile cu 4 la sută și a celui de recondi- 
întreprinderea de anvelope „Danubiana*,  municipiul București, 

către toate întreprinderile de prelucrare a cauciucului 
și maselor plastice, de fire și fibre sintetice

ționări de piese șl subansamble cu 5 la sută.7. Depășirea beneficiilor planificate cu 20 milioane lei.8. Prin măsurile de îmbunătățire a organizării producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei in muncă, întreținerea corespunzătoare a mașinilor și utilajelor, vom asigura depășirea cu 4 la sută a indicelui planificat de utilizare a mașinilor- unelte și utilajelor.9. Pentru ridicarea nivelului de calificare și de cunoștințe tehnice al oamenilor muncii vom cuprinde în forme de perfecționare 35 la sută din personalul muncitor și vom asigura ca cel puțin 250 de oameni ai muncii să-și însușească cea de-a doua meserie.10. Vom desfășura ample acțiuni pentru dezvoltarea creației tehnico-științifice de masă, prirj antrenarea tuturor cadrelor teh- nico-inginerești, a specialiștilor și a muncitorilor cu înaltă calificare la rezolvarea unor teme din programul de organizare și modernizare a proceselor de producție, pentru îmbunătățirea calității produselor, dezvoltarea activității de invenții și inovații, asigurindu-se prin aceasta soluționarea 
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a cel puțin 120 teme cu o eficiență economică de peste 12 milioane lei.11. în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și viață ale personalului muncitor, vom acționa pentru eliminarea noxelor din turnătorii, dezvoltarea gospodăriei-ane- xe și sporirea contribuției acesteia la aprovizionarea cantinei, diversificarea meniurilor și creșterea cu peste 600 oameni ai muncii care servesc masa la cantină și micro- cantine.Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid vom desfășura o intensă activitate politico-educativă pentru formarea și dezvoltarea unei înalte conștiințe muncitorești revoluționare, Întărirea ordinii și- disciplinei la fiecare loc de muncă, creșterea responsabilității oamenilor muncii în realizarea exemplară a sarcinilor de plan. In vederea înfăptuirii întocmai a indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut și cu prilejul vizitei de lucru in uhitatea noastră, din mai 1986, contribuind astfel la realizarea grandiosului program adoptat de Congresul al XIII-lea al partidului.
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întreprinderea de produse abrazive Bîrlad către toate 
întreprinderile de produse refractare, abrazive și cărbunoasePrin aplicarea neabătută în viață a prețioaselor ’orientări și indicații date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Congresul al III-lea al oamenilor muncii și la Plenara C.C. al P.C.R. de la finele anului 1986 și la celelalte forumuri ale democrației muncitorești revoluționare, oamenii muncii din întreprinderea de produse abrazive Bîrlad au încheiat anul 1986, primul an al celui de-al 8-lea cincinal, cu rezultate deosebite în realizarea indicatorilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, depășind planul la producția-marfă industrială cu 48 milioane lei. la productivi- tatea muncii cu 25 662 lei/persoană, obți- nind un beneficiu peste plan de 12 milioane lei.Dînd glas voinței întregului colectiv de a-și aduce contribuția deplină la înfăptuirea marilor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, adresăm tuturor colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderile de produse refractare, abrazive și cărbunoase vibranta chemare la întrecerea socialistă, pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce ne revin în anul 1987. angajindu-ne să obținem :1. Depășirea planului la producția-marfă industrială cu 5 la. sută, prin realizarea.unei producții fizice..suplimentare de 200 mii bucăți corpuri abrazive.2. Depășirea planului producției-marfă vîndute și' încasate cu 5 la sută.3. Depășirea prevederilor de plan la producția netă cu 5 milioane lei.4. îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al producției de corpuri abrazive prin creșterea produselor cu caracteristici superioare la peste 80 la sută din totalul producției. în acest scop, vom pune un accent deosebit pe creșterea gradului de tipizare

întreprinderea de construcții navale și prelucrări la cald 
Drobeta-Turnu Severin către toate întreprinderile din industria

Siluind la baza întregii activități tezele și orientările secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din întreprinderea de construcții navale și prelucrări la cald Drobeta- Turnu Severin, sub conducerea organizațiilor de partid, sintem ferm mobilizați în vederea realizării tuturor obiectivelor ce revin întreprinderii din . documentele Congresului al XIII-lea al partidului.Hotărît să întîmpine Conferința Națională a Partidului Comunist Român cu rezultate economico-sociale deosebite, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de construcții navale și prelucrări la cald Drobeta-Turnu Severin cheamă la întrecere socialistă toate colectivele de muncă din industria aeronautică și navală, an- gajindu-se să realizeze următoarele obiective :1. Realizarea unei producții-marfă suplimentare în valoare de 25 milioane lei și a unei producții-marfă vîndute și încasate de 32 milioane lei.2. Depășirea planului nroducțiel fizice cu 23 milioane lei, a sarcinilor prevăzute la reparații nave, accesorii navale și piese forjate și onorarea integrală și la termen a contractelor încheiate.3. Depășirea sarcinilor de plan la export cu 5 la sută, realizarea în devans cu cel puțin 30 de zile a contractelor, în condițiile respectării întocmai a clauzelor de calitate.4. Creșterea productivității muncii față de plan cu peste 5 800 lei pe fiecare om al muncii prin realizarea integrală șl în devans a măsurilor din programul de organizare și modernizare a proceselor tehnologice.5. Vom acționa cu hotărîre pentru creșterea nivelului de calificare și a gradului de cultură tehnică și profesională a personalului muncitor prin cuprinderea în 
întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel Zalău 

către toate întreprinderile industriale de utilaj minier
și mașini de ridicat,Puternic mobilizat de prețioasele indicații și orientări ale secretarului’ general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu prilejul vizitei de lucru in județul nostru, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. din mai anul trecut, colectivul de oameni ai muncii din întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel Zalău a încheiat anul 1986 cu realizarea și depășirea principalilor indicatori de plan : producția fizică a fost realizată în proporție de 109.7 la sută la armături din fontă și 108.2 la sută Ia armături din oțel ; producția-marfă planificată a fost depășită cu 22,5 milioane lei ; producția-

a corpurilor abrazive, pe asimilarea în fabricație a corpurilor abrazive pentru rectificări speciale, ceea ce va contribui la reducerea efortului valutar cu peste 1 milion dolari.5. Creșterea productivității muncii cu 6 la sută față de sarcina planificată, prin aplicarea în devans a 4 măsuri din programul de organizare și modernizare a proceselor de producție, utilizarea cît mai completă a capacităților de producție, perfecționarea pregătirii profesionale a personalului muncitor și însușirea celei de-a doua meserii de către un' număr de cel puțin 100 de oameni ai muncii.6. Aplicînd cu fermitate principiile noului mecanism economico-financiar, ale autogestiunii și autoconducerii muncitorești, generalized inițiativele valoroase în producție vom obține economii de cel puțin 1 600 lei pe fiecare om al muncii, re- ducînd cheltuielile totale și materiale planificate la 1 000 lei producție-marfă cu 10 lei și, respectiv, cu 7 lei. •7. Depășirea planului de beneficii cu cel puțin 7.5 la sută.8. Diminuarea consumurilor față de celenormate la materii prime și materiale cu 1 milion lei, la energie electrică cu 280 MWh și la combustibil cu 215 țone c.c., prin valorificarea superioară p. țeșursielor materiale și îriiăfutarea: oticăror forme-.de risipă, raționalizarea consumurilor .energetice și folosirea cu maximă eficiență.a mașinilor și instalațiilor. *•  .. ,9. Recuperarea peste plan a 85 tone granule abrazive, creșterea ponderii materialelor refolosibile la rețetele de fabricație cu cel puțin 7,5 la sută față de 1986, eco
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aeronautică și navalădiverse forme de perfecționare a 1100 muncitori, 90 cadre tehnico-economice și maiștri și 60 cadre cu pregătire superioară. precum și policalificarea a 140 muncitori în meseriile de sudor, lăcătuș și tubulator.6. Realizarea, integrală a măsurilor cuprinse în programul de îmbunătățire a nivelului tehnic și calitativ al produselor, reproiectarea remorcherului 2 X 1 200 CP, a macaralei de 25/32 t.f. și a suprastructurilor la tancurile petroliere de 7 000 tdw, în vederea creșterii performanțelor tehnice ale acestora lâ nivelul produselor similare pe plan mondial. Aplicarea și generalizarea la toate locurile de muncă a inițiativei „Cercurile calității" și desfășurarea unei activități susținute în rîndul colectivelor de muncă pentru respectarea, strictă a disciplinei tehnologice.7. Prin aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și. autogestiunii economico-financiare și încadrarea în normativele financiare stabilite, vom reduce față de plan cheltuielile totalg cu 1,5 lei și cele materiale cu 1 leu la 1 000 lei pro- ducție-marfă, fapt ce va conduce la diminuarea costurilor cu peste 21 milioane lei.8. Vom acționa pentru reproiectarea tehnologică și. constructivă a produselor, extinderea trasajului optic în croirea și debitarea materialelor, pentru reducerea pierderilor tehnologice, ceea ce va conduce la o economie față de normele planificate de 250 tone metal, 500 MWh energie electrică și 50 tone combustibil convențional.Prin aplicarea inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale", se va asigura realizarea unei economii de cel puțin 1 500
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utilaj petrolier, utilajmarfă vîndută și încasată cu 25 milioane Iei, iar beneficiile cu 17 milioane lei ; productivitatea muncii realizată a fost mai mare decît cea planificată cu 1 717 lei/per- soanâ ; s-au redus cheltuielile totale planificate la 1 000 lei prqducție-marfă cu 12,7 lei.Animați de dorința de a ne spori contribuția la înfăptuirea obiectivelor ce revin ramurii noastre, adresăm tuturor colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderile industriale de utilaj minier și mașini de ridicat, utilaj petrolier, utilaj chimic și alimentar chemarea la întrecerea socialistă, angajindu-ne să înfăptuim următoarele obiective : 

nomisirea a 35 tone metal prin recondiționarea unor piese, subansamble și SDV- uri.10. Prin antrenarea întregului personal muncitor la activitatea de creație științifică și tehnică de masă și aplicarea unui număr sporit de invenții și inovații, vom obține creșterea eficienței economice cu cel puțin 3 milioane lei.11. Vom acționa pentru Îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale personalului muncitor prin darea în folosință, cu o lună de zile înainte de termen, a celor 32 de apartamente locuințe de serviciu și a unor dotări menite să îmbunătățească microclimatul în atelierele de fabricație, mecanizarea operațiilor de transport și manipulare, intensificarea acțiunilor de prevenire a accidentelor de muncă.12. Sub îndrumarea directă a organizației de partid, organizațiile de sindicat și ale U.T.C. vor asigura participarea largă a întregului colectiv la Festivalul național „Cîntarea României" și „Daciada", impri- mind fiecărei acțiuni și manifestări un caracter mobilizator, menit să aibă o influență pozitivă asupra dezvoltării conștiinței oamenilor muncii din întreprinderea noastră, să-i stimuleze în îndeplinirea integrală,.a streinjlpr de plan. .. .Conștignți pa. progresul patriei, bunăstarea întregului popor*  depind de înfăptuirea exemplară a. prevederilor celui -de-al XIII- lea -CppgțeS., ăl partidului, oamenii muncii din întreprinderea n'oaStră vor acționa cu fermitate pentru realizarea planului și angajamentelor asumate în întrecerea socialistă pe anul 1987.
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lei pe fiecare om al muncii, obținîndu-se numai prin recuperarea, recondiționarea și reutilizarea pieselor de schimb și subansamblelor o economie de peste 1 milion lei.9. Depășirea planului producției nete cu 2 la sută și obținerea unui beneficiu suplimentar de 2 milioane lei.10. în cadrul Festivalului național „Cîntarea României" vom amplifica acțiunile de creație tehnico-științifică de masă și vom dezvolta mișcarea inovatorilor și inventatorilor. Prin aplicarea în producție a invențiilor și inovațiilor vom asigura o eficientă economică de peste 2,5 milioane lei, iar prin realizarea celor 160 teme din programul de creație tehnico-științifică peste 8 milioane lei.11. în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și viață ale oamenilor muncii, vom asigura punerea în funcțiune în semestrul I 1987 a instalației solare de încălzire a apei industriale, vom dezvolta gospodăria-anexă și vom diversifica meniurile la cantina-restaurant, sporind numărul de oameni ai muncii care servesc o masă la cantină la peste 30 la sută din totalul personalului muncitor.Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, vom intensifica activitatea politico-ideologică și cultural-educativă pentru mobilizarea întregului colectiv de muncă la realizarea exemplară a sarcinilor de plan și angajamentelor asumate în Întrecerea socialistă pe anul 1987 în scopul creșterii contribuției noastre la progresul economico-social al țării, la înfăptuirea politicii interne și externe a Partidului ®omunist Român.
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chimic și alimentar1. Depășirea planului la producția-marfă industrială cu 30 milioane lei, la producția netă cu 15 milioane lei și la producția- marfă vîndută și încasată cu 30 milioane lei.2. Sporirea cu 2 la sută a productivității muncii planificate, prin aplicarea măsurilor prevăzute în programul de modernizare și perfecționare a proceselor de producție, printre care : punerea în funcțiune la termen a liniei de formare-turnare semiautomată în turnătoria de oțel și a două linii de montaj mecanizat al armăturilor; executarea, prin autoutilare,. a 5 bucăți mașini agregat pentru prelucrarea producției de armături ; mecanizarea operațiilor de sudare a armăturilor.

Colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de anvelope „Danubiana", municipiul București, raportează că a încheiat anul 1986, primul an al cincinalului 1986—1990, cu rezultate deosebite, realizind in plus față de plan la producția- marfă, 31 milioane lei, la producția netă 10 milioane lei, iar productivitatea muncii a fost depășită cu 11 250 lei pe fiecare om al muncii.Puternic mobilizat de orientările și indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara Comitetului Central al P.C.R. din decembrie 1986 și la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 30 ianuarie 1987, colectivul de oameni ai muncii de Ia întreprinderea de anvelope „Danubiana" — întreprindere etalon pe Ministerul Industriei Petrochimice în acțiunea de organizare și modernizare a proceselor de producție — adresează chemarea la întrecerea socialistă pe anul 1987 tuturor colectivelor de muncă din unitățile de prelucrare a cauciucului și maselor plastice, de fibre și fire sintetice, anga- jîndu-se să realizeze următoarele obiective :1. Depășirea planului producției-marfă cu 25 milioane lei și a planului producției-marfă vîndute și încasate cu 30 milioane lei, prin valorificarea superioară a materiilor prime și reducerea consumurilor planificate.
întreprinderea de porțelan de menaj Curtea de Argeș
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către toate întreprinderile din industria sticlei și ceramicii fineAngajați plenar pentru traducerea cu fermitate în viață a îndemnurilor și orientărilor date la Congresul al III-lea al oamenilor muncii de către tovarășul Nicolae xCeaușescu, secretar general al partidului, omul care a înscris. în istoria patriei o nouă epocă ce-i poartă numele, oamenii muncii din întreprinderea de porțelan de menaj Curtea de Argeș, hotăriti să înfăptuiască exemplar obiectivele din Planul național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1987, cel de-al doilea an al actualului cincinal, cheamă la întrecere toate unitățile din industria sticlei șl ceramicii fine, asumîndu-și următoarele angajamente :1. Depășirea planului la producția-marfă Industrială cu 3 la sută, cu desfacerea asigurată la export, în cadrul bazei materiale alocate.2. Depășirea planului producției-marfă vîndute și încasate cu 3 la sută.3. Realizarea unei producții nete suplimentare de cel puțin 5,5 milioane lei.4. Depășirea planului de export cu 2 la sută și realizarea tuturor contractelor de export la termenele prevăzute, în condiții de calitate și eficientă sporită.5. Creșterea productivității muncii față de sarcina planificată cu 5 300 lei pe persoană prin aplicarea măsurilor prevăzute în programul de organizare și modernizare a producției pe anul 1987, printre care : modernizarea fluxului tehnologic la turna
întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Oradea 
către toate întreprinderile din subramurile industriei zahărului 
și produselor zaharoase, morăritului și panificației, uleiurilor 

vegetale, berii, vinului, spirtului, amidonului și tutunuluiCu hotărirea fermă de a îndeplini exemplar obiectivele Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, orientările și indicațiile date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor din decembrie 1986 și la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 30 ianuarie a.c., animați de dorința fierbinte de a obține rezultate deosebite în anul 1987 în realizarea și depășirea sarcinilor de plan, oamenii muncii din întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Oradea, județul Bihor, adresează chemarea Ia întrecerea socialistă tuturor întreprinderilor din subramurile industriei zahărului și produselor zaharoase, morăritului și panificației, uleiurilor vegetale, berii, vinului, spirtului, amidonului și tutunului, angajindu-se să înfăptuiască următoarele obiective :1. Depășirea prevederilor planului cu 10 milioane lei la producția-marfă vîndută și încasată și cu 2 milioane lei la producția netă.2. Creșterea indicelui de valorificare a materiei prime și materialelor de bază cu 4 la sută și sporirea randamentului de extracție a zahărului din sfeclă de la 12,5 la sută planificat la 13,5 la sută.3. Acționînd pentru aplicarea cu fermitate a principiilor noului mecanism economico-financiar, a autogestiunii și autocon

2. Depășirea planului la export cu 25 milioane lei și onorarea la termen a tuturor contractelor în condiții de calitate și eficiență sporite.3. Creșterea față de plan a productivității muncii cu 6 000 lei pe fiecare om al muncii prin realizarea în devans a 10 măsuri prevăzufe în programul de organizare și modernizare a proceselor de producție, creșterea gradului de calificare a întregului personal muncitor și policalificarea a 100 muncitori.4. Ridicarea permanentă a nivelului tehnic, și calitativ al produselor, asigurîndu-se un grad de înnoire a producției cu 10 la sută mai mare decît cel planificat.5. Prin aplicarea cu fermitate a principiilor noului mecanism economico-financiar, încadrarea în normativele economico- financiare, gospodărirea rațională a resurselor materiale și energetice, întărirea disciplinei tehnologice pe întregul flux de fabricație, se vor reduce cheltuielile totale și materiale planificate la 1 000 lei producție-marfă cu cel puțin 1,5 lei. Vom acționa pentru aplicarea la toate locurile de muncă a inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale" și vom valorifica 100 tone cord textil gumat deșeu rezultat din procesul de producție, obținîndu-se 
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rea toartelor pentru cești, modernizarea sistemului de descărcare și depozitare a aluminei calcinate, precum și a sectorului de cartonaj.6. Sporirea indicelui de utilizare a fondului de timp maxim disponibil de lucru al muncitorilor cu 0,5 la sută față de realizările obținute in anul 1986, prin reducerea absențelor nemotivate, a învoirilor și a concediilor fără plată, întărirea ordinii și disciplinei In muncă.7. Prin aplicarea cu fermitate a principiilor mecanismului economico-financiar, respectarea normativelor de stoc stabilite și prin generalizarea inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale" la toate locurile de muncă vom reduce consumurile fată de cele normate la materii prime și materiale cu 600 mii lei, la energie electrică cu 40 MWh și la combustibili cu 32 tone combustibil convențional și vom recupera peste plan un volum de’ 400 000 lei materiale refolosibile.8. Vom reduce cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă cu 6,5 lei, iar cele materiale cu 4,2 lei și vom obține peste plan un beneficiu de 3 milioane lei.9. Creșterea cu 7 la sută față de plan a ponderii produselor noi șl modernizate în valoarea totală a producției marfă. Vom orienta cu prioritate activitatea de creație științifică și tehnică din întreprindere spre 
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ducerii muncitorești, vom reduce cheltuielile totale și materiale planificate la 1000 lei producție-marfă cu 5 lei și respectiv 3,2 lei.4. Vom depăși nivelul planificat de productivitate a muncii cu 9 la sută prin : creșterea cu cel puțin 2 la sută a gradului de mecanizare și automatizare a proceselor de producție, sporirea cu 1 la sută a coeficientului de folosire a timpului de lucru, mai buna organizare a producției și a muncii, ridicarea nivelului de pregătire profesională a întregului personal muncitor. La cursurile de însușire a celei de-a doua meserii vor fi cuprinși cel puțin 10 la sută din numărul muncitorilor.5. Pe seama creșterii producției și productivității muncii șiza reducerii cheltuielilor materiale de producție vom realiza beneficii suplimentare de 5 milioane lei.6. Prin accentuarea laturilor calitative șl de eficiență ale întregii activități productive și generalizarea în toate secțiile a inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale", vom reduce consumurile normate cu cel puțin 700 tone combustibil convențional, 550 MWh energie electrică, iar'valoarea pieselor de schimb recondiționate va crește cu 300 mii lei peste prevederile de plan, realizind astfel, în medie, o economie de 1 600 lei pe fiecare om al muncii.7. Prin crearea „Cercurilor calității" îa 
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astfel o economie de 1 600 lei pe fiecare om al muncii.6. Respectarea cu strictețe a proceselor tehnologice și introducerea la toate locurile de muncă a unui regim sever de economii vor permite reducerea peste plan a consumului de cauciuc cu 50 tone, de cord și țesătură textilă cu 20 tone și a celui de combustibil cu 500 tone combustibil convențional.7. Depășirea planului producției nete cu 
3 milioane lei și obținerea unui beneficiu suplimentar de 1 milion lei.8. îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale personalului muncitor, prin asigurarea unui microclimat corespunzător în toate secțiile întreprinderii, realizarea unor lucrări de mecanizare care să ușureze efortul fizic, îmbunătățirea calității meniurilor servite la cantină și microcantine și diversificarea acestora.întregul colectiv de oameni al muncii de la întreprinderea de anvelope „Danubiana" București, sub conducerea organizației de partid, este ferm hotărît să-și consacre întreaga capacitate și putere de muncă înfăptuirii sarcinilor ce-i revin din Planul național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1987 și întregul cincinal 1986—1990 și a angajamentelor asumate.

realizarea de produse noi cu un grad sporit de valorificare a masei de porțelan, cu caracteristici superioare și consumuri materiale și energetice reduse, competitive la export.10. Creșterea cu 1,5 Ia sută a Indicelui planificat de utilizare a mașinilor și utilajelor tehnologice de bază, prin folosirea lor la întreaga capacitate și în deplină siguranță, prin realizarea la timp și de calitate a lucrărilor de revizii, Întreținere și reparații planificate.11. îmbunătățirea condițiilor de muncă șl de viață ale oamenilor muncii din întreprindere prin sporirea aportului gospo- dăriei-anexe la activitatea de autoaprovi- zionare a cantinei, asigurarea microclimatului în secțiile de producție, funcționarea în mod corespunzător a căminului de ne- familiști, cabinetului medical și grădiniței de copii.Sub conducerea organizației de partid, vom desfășura o susținută activitate politico-educativă pentru întărirea ordinii și disciplinei la toate locurile de muncă șl mobilizarea oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor de plan, astfel incit, prin obținerea unor rezultate deosebite. întreprinderea noastră să contribuie activ la progresul continuu al scumpei noastre patrii.
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fiecare grupă sjndicală, vom urmări cu fermitate eliminarea completă a abaterilor de la tehnologiile de fabricație ; ponderea produselor de calitate superioară va crește cu 3 la sută față de prevederile de plan.8. în cadrul acțiunii privind buna gospodărire și înfrumusețarea întreprinderii vom efectua 20 000 ore de muncă patriotică pentru amenajarea și întreținerea locurilor de muncă și a spațiilor verzi din incinta unității.9. Sub conducerea organizației de partid, vom desfășura p intensă activitate politico- ideologică și cultural-educativă în vederea întăririi ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, creșterii răspunderii întregului personal muncitor față de realizarea prevederilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, pentru ridicarea nivelului de pregătire politică, profesională și de conștiință al întregului personal muncitor.Colectivul de oameni ai muncii din întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Oradea este ferm hotărît să nu precupețească nici un efort pentru realizarea exemplară a planului pe 1987, pentru înfăptuirea neabătută a hotăririlor celui de-al XIII-lea Congres al partidului, a indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului.
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RIGUROS GOSPODĂRITĂ, 
ACASĂ ȘI IA IOCUL DE MUNCĂ!

Mari consumatori, cu mari posibilități de economisire

Propuneri care produc... 
recorduri de productivitate

Referindu-se la înfăptuirea programului de perfecționare a organizării și modernizare a producției, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia că in toate unitățile industriale trebuie să se acționeze cu hotărîrc pentru realizarea cu prioritate a acelor măsuri care vizează rezolvarea unor probleme de bază ale unităților economice. Iar problemele de bază — aprecia secretarul general al partidului — sint cele legate de modernizarea instalațiilor și tehnologiilor, de organizarea științifică a muncii in toate sectoarele de activitate, de reducerea, pe această bază, a consumurilor materiale, energetice și de creștere puternică a productivității muncii.în ancheta de astăzi de la Institutul de cercetări și proiectări tehnologice pentru sticlă și ceramică fină din București vom urmări modul cum se acționează în lumina acestor orientări pentru realizarea măsurilor cuprinse în programele de modernizare a unui important sector al economiei : industria sticlei.
In obiectiv : diminuarea 
consumului de energieParcurgînd programul de modernizare elaborat la nivelul centralei de resort, cit și în cadrul întreprinderilor acesteia constatăm că ele conțin măsuri tehnico-organizatorice pentru toate fluxurile tehnologice, ce se vor materializa in acest cincinal într-un spor de producție-marfă de 65 Ia sută — obținut în principal pe seama creșterii productivității muncii și a valorificării, superioare a resurselor materiale și energetice. In această privință este prevăzută o diminuare cu circa 24 la sută a consumului de materii prime de bază ce revine la 1 milion lei producție- marfă și o reducere cu 26 la sută a celui de combustibil.O mare parte din măsurile cuprinse în programele de modernizare au fost orientate, după cum aveam să ne convingem, spre acțiunile ce au în vedere diminuarea consumurilor energetice. Detalii asupra acestui aspect obținem de la ing. Spiridon Constantin — șef de colectiv cerce- tare-proiectare de la I.C.P.T.S.C.F.„Prin specificul proceselor tehnologice din industria sticlei, circa 70 la sută din consumurile de energie se localizează la nivelul cuptoarelor de topit sticla. Pentru modernizarea acestor agregate, a fost elaborat un program special, coordonat de Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie, ce-și propune in final diminuarea consumurilor energetice cu echivalentul a peste 70 000 tone combustibil convențional. Și nu este vorba doar de măsuri vizînd recuperarea unor resurse energetice secundare, ci de acțiuni mult mai complexe, de substanță. Ele au în vedere izolarea șl supraizolarea cuptoarelor cu materiale refractare de calitate superioară, îmbunătățirea proceselor de ardere, inclusiv perfecționarea principalilor parametri de funcționare a cuptoarelor și chiar modificarea geometriei acestora în scopul creșterii extracției specifice etc. Doresc să precizez că toate soluțiile tehnice și tehnologice cuprinse în acest program sint deja elaborate și aplicate pe multe din cuptoarele existente. în continuare nu vom face altceva decit să le generalizăm, corelindu-le in timp cu perioadele de reparații capitale ale cuptoarelor de topit sticla. în acest fel vom transpune in fapt indicația secretarului general al partidului, formulată la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, ca orice reparație eapitală să ducă Ia o îmbunătățire a funcționării instalațiilor, mașinilor și utilajelor, Ia o creștere a producției realizate cu acestea, la o diminuare a consumurilor materiale și energetice. Această acțiune începe practic din anul 1987, în prezent sint deja elaborate notele de comandă pentru 11 obiective ce au în vedere modernizarea unor cuptoare de la întreprinderi de sticlă din Turda, 

Fălticeni, „.Vitrometan" — Mediaș, Suceava, Avrig, Bistrița, Tirnăveni etc. programate să intre în reparații capitale.
Avantaje considerabile 
prin mai buna izolare 

a cuptoarelorCercetătorul științific ing. Gheorghe Mihnea ne spunea, de pildă, că numai prin pereții cuptoarelor și diferitele orificii ale acestora se pierd mai mult de două treimi din cantitatea totală de energie intrată in sistem. Din această cauză un cuptor izolat necorespunzător — și din păcate mai există in industria noastră 
ÎN INDUSTRIA STICLEI:

Un program ferm, bine fundamentat 
privind reducerea 

consumurior energetice
circa 40 de astfel de cuptoare — poate avea un randament energetic de numai 5—10 la sută, în timp ce altul, izolat cu materiale refractare de bună calitate, poate atinge randamente e- nergetice de peste 30 la sută. Luînd cazul concret al unui cuptor de topit sticla pentru fabricarea buteliilor și borcanelor, cu suprafața de topire de 50 mp, căruia i s-a efectuat o izolare cu materiale refractare corespunzătoare, se constată o creștere a randamentului energetic de aproape 2—3 ori, comparativ cu cel înregistrat la cuptoarele similare, dar neizolate. O izolare corespunzătoare determină, în același timp, și o creștere a duratei ciclului reparațiilor capitale a cuptoarelor de 1,5—2 ori. Și în ace'st caz avantajele sint evidente : diminuarea în- tr-o proporție corespunzătoare a consumului de materiale refractare, pe de o parte, și creșterea indicelui de disponibilitate a cuptoarelor, pe de altă parte. Evident, ambele efecte reflectîndu-se în final în reducerea costurilor de fabricație.Iată de ce, date fiind aceste avantaje, apreciem ca deosebit de judicioasă includerea în programul de modernizare a cuptoarelor de topit sticla. a acelor acțiuni ce au în vedere îmbunătățirea izolării acestora. O operație extrem de necesară. în- trucit pînă în prezent doar 62-la sută din numărul total de cuptoare din 

! OAMENI Al MUNCII DIN INDUSTRIE! ;
Ă TO I r T I  

i în fiecare întreprindere există însemnate posi-\ 
! bilități de economisire a energiei electrice și combus-' 
' tibililor. Acționați cu răspundere, prin măsuri tehnice j 
\și organizatorice ferme pentru prevenirea oricăror \ 
J surse de risipire a energiei electrice și gazelor natu- ! 
J rtffe, pentru economisirea lor cu maximă severitate I *

în fiecare întreprindere există însemnate posi-\

cadrul Centralei industriei sticlei șl ceramicii fine sint izolate. Extinzin- du-se acțiunea și la restul cuptoarelor, se apreciază că numai pe această cale esle posibilă o reducere a consumului de gaz metan la nivelul a- nului 1990 cu aproape 20 milioane metri cubi.
îmbunătățirea 

geometriei cuptoarelor 
cu o importantă reducere 

a consumului de combustibilAlături de extinderea izolării cuptoarelor, îmbunătățirea geometriei acestora constituie o a doua direcție 

majoră de acțiune în vederea reducerii consumului de energie. Iată ce ne spune în acest sens ing. Emi- lian Elefterescu. „Cercetările sistematice efectuate de institutul nostru asupra cuptoarelor de topit sticla au scos în evidență o serie de direcții de perfecționare a geometriei acestora, cu efecte pozitive asupra reducerii consumurilor specifice. Cele mai importante dintre acestea, aplicate deja la 28 de cuptoare destinate fabricării sticlăriei de menaj, s-au dovedit a fi : adîncirea cuvei bazinului de topire și reducerea suprafeței bazinului de lucru, introducerea unor baraje in bazinul de topire pentru ordonarea curenților, agitarea mecanică a topiturii și barbo- tarea acesteia pentru accelerarea omogenizării sticlei. Doar prin aplicarea acestor modernizări la toate cuptoarele de topit sticla din cadrul centralei — acțiune ce se prevede a se realiza eșalonat, Incepind din anul 1987, pe măsură ce cuptoarele intră In reparații capitale — se vor obține economii de combustibil echivalent cu circa 32 000 t.c.c. pe an.
Automatizarea proceselor 

de ardereMajoritatea cuptoarelor din industria sticlei utilizează combustibil ga- 

zos, de regulă gaz metan. Experiența a demonstrat că folosirea unor arzătoare corespunzătoare, cit și a- doptarea unor soluții constructive mai eficiente a focarelor de ardere, pot influenta intr-un mod tiotărîtor asupra randamentelor energetice ale agregatelor de topit sticla. Tocmai de aceea, în programul de modernizare a cuptoarelor din industria sticlei se acordă o atenție deosebită îmbunătățirii proceselor de ardere.îmbunătățirea procesului de ardere include, așa cum se prevede în programul de modernizare, atît înlocuirea arzătoarelor existente, cit și realizarea unor noi focare de ardere. Ambele acțiuni sint pe deplin posibile intrucit, de curînd, la Centrul de cercetări și proiectări pentru gaz metan din Mediaș a fost omologat un nou tip de arzător cu randament sporit, iar " cercetătorii de la I.C.P.T.S.C.F. au găsit o nouă soluție constructivă pentru focar. Extinderea acestor măsuri la cuptoarele din industria sticlei care funcționează cu gaz metan va determina o diminuare cu alte 3—1 procente a consumului de combustibil.După cum ne spunea fizicianul Dima Bicleanu, specialiștii sint preocupați și de realizarea unui sistem corespunzător de automatizare in măsură să urmărească principalii parametri de exploatare a cuptoarelor și anume : menținerea unui raport constant între debitul de combustibil și cel de aer de combustie, stabilizarea presiunii în cuptor între limite predeterminate, păstrarea topiturii din cuptor la un nivel constant, inversarea automată a focului in ordine strict tehnologică și la intervale de timp riguros egale etc. De altfel sistemele de automatizare a controlului parametrilor de exploatare au fost aplicate pînă în prezent la majoritatea cuptoarelor de mare capacitate din țara noastră — reprezen- tînd 35 la sută din numărul total de cuptoare, dar pe care se realizează 70 la sută din volumul producției de sticlă — urmînd ca ele să se generalizeze și la cuptoarele mai mici din industria sticlei.Transpunerea în practică a acestui important program de modernizare, ce va trebui să mobilizeze im- 'portante forțe din unitățile beneficiare și ale institutului de specialitate, va conduce în final la aducerea cuptoarelor din industria sticlei, din punctul de vedere al consumurilor energetice, la nivelul standardelor practicate pe plan mondial. Totodată, prin controlul permanent al proceselor fizico-chimice ce însoțesc fabricarea topiturii de sticlă, este posibilă și Îmbunătățirea calității acesteia, fapt ce se va reflecta în creșterea nivelului calitativ al produselor obținute, în ridicarea competitivității acestora.
Vlalcu RADU

Adunarea generală a oamenilor muncii de la cariera Gîrla din cadrul întreprinderii miniere Rovinari s-a desfășurat, in spiritul orientărilor cuprinse în cu vi n t a r ea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. sub semnul analizei exigente a activității din anul trecut. a răspunderii muncitorești pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție ce revin acestui colectiv în 1987.în primul rînd darea de seamă a înfățișat succint rezultatele obținute în anul trecut și a insistat în mod deosebit pe rezervele importante care constituie premise trainice pentru sporirea randamentului activității de extracție în acest an. Astfel, deși planul producției de cărbune nu a fost îndeplinit integral, în 1986 s-a excavat un mare volum de masă minieră cifrat la 9 560 000 metri cubi — superior prevederilor de plan, care atestă înaltul randament productiv al utilajelor concentrate în acest perimetru minier și posibilitățile largi ce stau in fața colectivului de aici de a contribui la sporirea continuă a producției de lignit energetic. Atit in darea de seamă cit și in dezbateri s-a subliniat cu mindrie faptul că anul trecut aici s-a realizat un record absolut ’de productivitate. în luna iunie, echipajul excavatorului cu rotor 1 400-02, condus de brigadierul Constantin Vlădoianu, a extras o cantitate totală de 530 000 metri cubi masă minieră. ceea ce constituie o premisă ca acest rezultat să fie generalizat în acest an în activitatea mai multor formații.
In fruntea întreprinderii, oameni cu simțul răspunderii

(Urmare din pag. I)cuvîntul au abordat problemele In spirit critic și autocritic, fără vreo umbră de automulțumire, au propus căi concrete de îmbunătățire a muncii, de creștere a eficienței întregii activități. Greutățile, asperitățile nu au fost ocolite ; căutarea căilor de rezolvare a situațiilor deosebite a fost chiar nucleul fierbinte al dezbaterilor.Intr-un cuvînt, adunarea s-a afirmat într-adevăr ca un for de dezbatere democratică, un for al gîndirii colective, al valorificării inițiativei maselor ; adunarea și-a exercitat cu exigență, cu responsabilitate, rolul de suprem organism de conducere al unității.în fața acestei situații, ne-am întrebat : există o „rețetă de fabricație" a succesului ? Cele întîmplate la „Mecanica" Oradea par să indice că există. O discuție cu inginerul Adrian Pantei, directorul unității, cu Mihai Csete, secretarul comitetului de partid, cu Teodor Pop, inginerul șef, ne dezvăluie resorturile care au propulsat unitatea.— Acum un an, problema mea s-a confundat cu problema întreprinderii ; și ea, și eu am fost puși față în față cu adevărul și acest adevăr era amar — ni se confesează Mihai Csete. Era limpede pentru mine că nu-mi făcusem datoria de. muncitor, de comunist, de președinte al C.O.M. Sancțiunea a avut darul să mă readucă cu picioarele pe pămînt. împreună cu comuniștii, cu consiliul oamenilor muncii am regindit locul și rolul nostru in viața colectivului, ințelegind că răspunderea organismelor de conducere colectivă presupune înainte de orice răspunderea fiecăruia in parte. Am început cu ceea ce de fapt trebuia început — cu întărirea muncii politico-orga- nizatorice și educative, cu dinamizarea vieții de partid, cu înțelegerea exactă de către fiecare comunist a menirii lui în formația de muncă. Și socotesc că, în ciuda unor lipsuri care mai persistă, am izbutit. Am înțeles din propria noastră experiență că rolul conducător al organizațiilor de partid se exercită în măsura în care ele știu să imprime muncii spirit revoluționar, să creeze

Avînd în vedere sarcinile complexe ce revin colectivului pe anul 1987, cînd minerii de la Gîrla trebuie să extragă-2,4 milioane tone cărbune și un volum total de 10 milioane metri cubi masă minieră, dezbaterile s-au axat, cu precădere, pe relevarea unor noi măsuri, propuneri și soluții menite să conducă la organizarea superioară a muncii, la folosirea cit mai eficientă a complexelor de excavare și transport. Primul înscris la cuvînt a fost autorul recordului, brigadierul Constantin Vlădoianu : „Și anul trecut — a spus*  el — echipajul nostru a obținut rezultate bune. Pentru 1987 ne-am propus să depășim cu cel puțin 100 tone productivitatea medie orară Ia rotor. să sporim Indicele extensiv cu 2,5 la sută, să reducem cheltuielile materiale, pentru a obține o producție suplimentară cit mai substanțială. Pentru aceasta, brigada noastră, toate formațiile de lucru trebuie să acționeze mai ho- tărît pentru modernizarea fluxului extractiv. Cu un an în urmă am propus să se transfere excavatoarele mici pe fronturile de descopertă, pentru a se crea posibilitatea ca. cel puțin două excavatoare mari cu rotor să funcționeze cu precădere în stratul de cărbune. Transpusă in practică, această acțiune tehnologică și-a dovedit din plin eficiența. Propun acum să se ia măsuri pentru o îmbunătățire radicală a activității de reparații, aceasta să devină realmente o componentă a acțiunii de modernizare. de perfecționare tehnică și tehnologică a tuturor instalațiilor cuprinse în fluxul de excavare și transport". în aceeași ordine de idei, 
și să întrețină un climat de răspundere comunistă, de angajare muncitorească.La rindul său, ing. Teodor Pop recapitulează :— Hotăritoare a fost și este cunoașterea realităților producției și abordarea deschisă, bărbătească a problemelor cu care se confruntă colectivele — de la echipe pînă la secții. Am repus maistrul în toate drepturile lui de principal organizator al locului de munca, mobilizînd prin el energia și priceperea tuturor. Am introdus analiza zilnică a stadiului realizării planului — ceea ce ne îngăduie decizii prompte, operaționale. Cadrele de conducere au părăsit în 1986 birourile, au înțeles că locul lor este acolo unde se hotărăsc clipă de clipă nivelul și calitatea producției, lingă forjă, lingă strung, lingă oala de turnare. Stagnării i-a luat locul mobilitatea, iar inerției inițiativa. Este un cîștig mare pentru noi insistența organului de conducere de a discerne permanent prioritățile și, în raport cu acestea, de a dimensiona operativ forțele umane și materiale. E drept, unele dintre măsurile care vizau introducerea ordinii și disciplinei riguroase nu au fost primite cu inima ușoară de unii, dar atunci cînd după o lună, două, rezultatele au devenit palpabile — mă refer la retribuție, dar nu numai la ea — atitudinea lor s-a schimbat. Disciplina tehnologică și în muncă a de- . venit, așa cum este normal, o însemnată resursă de producție. In scurt timp colectivul și-a recăpătat încrederea în sine. Astăzi, la noi, vorbele „nu se poate" se rostesc așa : „Nu se poate să nu reușim".— Personal — opinează Adrian fanțel, directorul întreprinderii — socotesc drept cel mai mare dușman al reușitei unui colectiv suficiența, împăcarea cu situația, uneori obiectiv grea. Dar sintem cu adevărat revoluționari doar în măsura în care biruim dificultățile. Am pornit la drum avînd ca principal aliat încrederea în colectiv. Și ea nu a fost dezmințită, dimpotrivă a fost întărită. Cei 2 800 de oameni ai muncii din întreprinderea noastră au dovedit că redresarea a putut avea loc mai curînd decit credeau chiar cei mai optimiști dintre noi. 

inginerul Mihăiță Mihu, șeful sectorului II. a susținut și a demonstrat cu argumente concrete necesitatea inversării fluxului tehnologic pe treptele de lucru inferioare, relevînd că prin această acțiune tehnico-or- ganizatorică se pune în evidență o rezervă activă de peste 700 000 tone cărbune. în cadrul adunării s-au formulat și alte propuneri, ca de pildă : secționarea unor noi transportoare de mare capacitate ; îmbunătățirea tehnologiei de depunere a sterilului în punctele de haldare ; introducerea unui sistem mai eficient de gospodărire .a apelor.v Apreciind oportunitatea propunerilor avansate, ing. Nicolae Bercea, directorul întreprinderii miniere Rovinari. a dat garanții adunării generale că ele vor fi analizate în cel mai scurt timp în consiliul oamenilor muncii pentru a fi finalizate cu maximă operativitate. „Cele mai eficiente propuneri și măsuri reieșite din dezbaterile adunărilor generale de la' nivelul carjerelor — a menționat vorbitorul — vor sta la baza programului de modernizare și îmbunătățire tehnologică pe anul 1987, care se va aplica în toate unitățile extractive din bazinul Rovinari."Iar adunarea de la cariera Gîrla, așa cum s-a văzut, prin cuvîntul participanților la dezbateri, s-a înscris cu o contribuție substanțială la fundamentarea acestor programe.
Dumitru PRUNAcorespondentul „Scînteii"

Pentru un cadru de conducere esențială este cunoașterea oamenilor. Dacă nu-1 cunoști, ii vei cere sau prea puțin sau prea mult și rezul-. tatul va fi același. Esențială este, de asemenea, implicarea — să pui umărul, să te bați, să nu ai liniște pînă nu rezolvi problemele producției și ale oamenilor. Este,, așa cum ne-o cere secretarul general al partidului, linia de conduită care trebuie să guverneze activitatea fiecărui cadru în parte, a fiecărui organism de conducere colectivă. De altfel, dacă ar fi să sintetizez experiența acestui an, aș spune cam așa : am reușit in măsura în care am știut să fructificăm cadrul instituțional creat in sistemul democrației muncitorești revoluționare, să imprimăm un real conținut muncii colective, să întărim responsabilitatea colectivă și personală. De pe această bază — așa cum s-a văzut și în adunarea reprezentanților oamenilor muncii — abordăm anul în curs cu un optimism justificat.Opiniile consemnate aici definesc spiritul de angajare revoluționară al adunării reprezentanților oamenilor muncii de la întreprinderea orădeană. Ea s-a dovedit realmente un organism de dezbatere șl decizie colectivă, o tribună de exprimare deschisă a opiniilor, a angajării responsabile, o expresie a forței celor ce muncesc aici. Este exact ceea ce o desparte de adunarea de anul trecut. „Să dezvoltăm puternic formele democratice — a chemat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — dar, mai cu seamă, să asigurăm buna funcționare a organismelor democratice pe care le-am creat. Avem un sistem bun, acum insă trebuie să facem in așa fel incit toate aceste organisme să funcționeze în cele mai bune condiții". »Adunarea de la „Mecanica" a demonstrat, în acest an, din plin, că în fiecare colectiv muncitoresc forțele sînt inepuizabile. Că este rolul activității politice de conducere, de organizare, de a le descoperi. Că odată descoperite și puse în valoare, nici o dificultate nu este de nebiruit.A fi comunist înseamnă a ști, a voi, a îndrăzni.

ÎN PREAJMA
CAMPANIEI AGRICOLE

Tractoarele așteaptă semnalul primăverii 
iar S.M.A.-urile, opiniile unor beneficiari!

Anchetă în județele Mureș, Călărași, 
Teleorman, Dolj și Mehedinți

De termenul stabilit de Ministerul Agriculturii pentru încheierea reparațiilor la tractoare și mașini agricole ne mai despart puține zile, iar de începerea lucrărilor în cimp - aproximativ o lună. Este, așadar, lesne de înțeles activitatea intensă ce trebuie să se desfășoare in aceste zile în atelierele de reparații ale stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii. După cum rezultă din datele furnizate de direcția de resort din minister, la 6 februarie tractoarele erau reparate in proporție de 86 la . sută, iar celelalte mașini între 78 și 100 la sută. Aflăm că dacă în județele Argeș, Bistrița-Năsăud, Constanța, Galați și Vrancea stadiul reparațiilor la tractoare este avansat, în altele, cum ar fi, bunăoară, Teleorman, Caraș-Severin și Arad sînt necesare măsuri pentru intensificarea lucrărilor. Din investigațiile întreprinse de corespondenții „Scînteii" în stațiuni de mecanizare din cinci județe - Mureș, Călărași, Teleorman, Mehedinți și Dolj - dincolo de stadiul concret al reparațiilor și pregătirilor se desprind și o serie de probleme a căror rezolvare grabnică condiționează buna funcționare a utilajelor în campanie. Le consemnăm.
Efectele pozitive 

ale unei bune organizăriParticipanții la schimbul de experiență ce a avut loc înaintea campaniei în unități de mecanizare din județul Mureș au luat cunoștință de tehnologiile perfecționate ce vor fi folosite in activitatea de reparații, precum și de modalitățile concrete de organizare a muncii pe centre specializate. Aceasta ar fi una din explicațiile faptului că la această dată repararea tractoarelor și mașinilor agricole este pe punctul de a fi încheiată. Iar aceasta a fost posibilă și pentru că binecunoscuta zicală „cine se scoală de dimineață departe ajunge" și-a găsit aplicarea încă înainte de Începerea campaniei de reparații. Vom sublinia că, pentru creșterea randamentului și a ca

lității lucrărilor, repararea unor utilaje de mare complexitate, cum sint semănătorile, mașinile de erbi- cidat și altele, a fost organizată centralizat numai în ateliere specializate, unde se aplică o serie de tehnologii de reparații și recondițio- nări de mare eficacitate. „Acest mod de organizare — este de părere Mircea Radu, inginerul-șef al trustului S.M.A. Mureș — prezintă un dubiu avantaj : duce la scurtarea cu aproape jumătate a perioadei reparațiilor și, ceea ce este mai important. calitatea acestor lucrări este ireproșabilă". Să demonstrăm. O primă remarcă este aceea că aceste tehnologii sint aplicate în toate atelierele de reparații. Mai mult, atelierele au fost dotate cu scule și dispozitive specifice, iar acolo unda a fost nevoie s-au amenajat 6pații suplimentare, prin care s-au creat condiții pentru efectuarea unor re

parații de calitate. Astfel, la S.M.A. Fărăgău, spațiile destinate reparațiilor au fost întregite în această iarnă cu un nou atelier. Aceasta a permis degrevarea altor ateliere, care au fost specializate pe tipuri de mașini, crescînd atit randamentul, cit și calitatea.Cu ani în urmă. întîrzierea, ca și calitatea necorespunzătoare a reparațiilor în unele unități de mecanizare din județul Călărași făceau obiectul unor analize critice nu numai Ia nivelul organelor județene. Iată că acum reparațiile sînt aproape încheiate. Ce a determinat această schimbare ? Explicația este cit se poate de simplă. Dacă înainte utilajele erau aduse tîrziu la reparații (organizarea făcîndu-se din mers, pe măsură ce trecea timpul se descoperea ba că lipsea una, ba alta, toate acestea avînd consecințe negative asupra calității), actuala campanie a început în toate unitățile la termenul stabilit : 1 decembrie. Fapt este că la această dată. în județul Călărași peste 90 la sută din numărul tractoarelor sint gata pentru campanie. în unele stațiuni de mecanizare. cum este cea de la Cuza Vodă, zilele trecute erau introduse In atelier ultimele cinci tractoare. Cum se explică acest avans ne spune tovarășul Constantin Sandru, directorul trustului S.M.A. „Prima măsură este „radiografierea", cu cea mai mare precizie a utilajelor. Cu cit comisia de constatare procedează mai din vreme, cu atît avem timp să ne organizăm activitatea, să ne asigurăm piesele și subansamblele de schimb necesare".
Măsurile sînt bune, 

dar aplicarea lasă de doritEste bine cunoscut că lunile de Iarnă au fost alese pentru reparații 

deoarece In această perioadă lucrul în cimp se reduce foarte mult. După cum am văzut, cei ce știu să-și gospodărească bine timpul și utilajele ajung la începutul.lunii decembrie cu arăturile terminate și se pot apuca fără grijă de reparații. Ceilalți... Printre acești „ceilalți" se numără unele unități de mecanizare din cadrul trustului S.M.A. Teleorman. Aici, datorită prelungirii arăturilor in luna decembrie a anului trecut, reparațiile sînt rămase în urmă. Analizînd stadiul lucrărilor, organele agricole județene au luat în ultima perioadă măsuri de intensificare a ritmului de reparații. ..Pentru încheierea la timp a tuturor pregătirilor — ne spune inginerul-șef al trustului județean S.M.A., Tănase Lupu — au fost reactualizate. la nivelul fiecărei unități, graficele de efectuare a reparațiilor. Se lucrează în două schimburi sau in schimburi prelungite ,cu forțe suplimentare, în prim-planul preocupărilor situîndu-se folosirea la maximum a capacităților din dotare și a timpului de lucru. O măsură care, credem. era Cu adevărat binevenită dacă era luată la începutul reparațiilor.La o instruire care a avut loc în toamnă în cadrul trustului S.M.A. Mehedinți s-au stabilit cu claritate programe de arături și reparații pentru toate unitățile. Dacă în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din Simian și Strehaia ambelor programe li s-a acordat atenția cuvenită. la S.M.A. Vînju Mare arăturile s-au prelungit peste perioada prevăzută, ceea ce a avut ca efect întîrzierea reparării. întirzieri se înregistrează și la unele subansamble — pompe volumetrice și cilindri de tractor — care se repară in atelierele S.M.A. Vînju Mare pentru întreg județul. Mai grav e faptul că în loc de măsuri care să ducă la Intensificarea ritmului de reparații, 

cadrele tehnice din această unitate vin cu justificări.Din corespondențele sosite la redacție din cele cinci județe rezultă că datorită măsurilor întreprinse de organele agricole județene în cele mai multe unități se manifestă interes pentru folosirea pieselor recondiționate, fapt ce contribuie la realizarea la timp a reparațiilor. Există Insă și unele „accidente". Cu prilejul participării Ia una din analizele stadiului reparațiilor ce se fac din două în două zile ne relatează corespondentul nostru din județul Dolj — am auzit voci care puneau rămînerile în urmă la repararea tractoarelor pe seama lipsei blocurilor motor și a acumulatorilor. Folosirea pieselor recondiționate nueste facultativă — ne spune inginerul-șef al, trustului S.M.A. Dolj, Florea Negoiță. Este o justificare ,fără nici o acoperire. Avem in județ ateliere specializate pentru reparat, încărcat și format acumulatori, precum și pentru repararea blocurilor motor. O discuție cu cîțiva maiștri și șefi de ateliere de Ia S.M.A. Si- minic demonstrează clar netemeinicia justificărilor. „Paralel cu recon- diționarea blocurilor motor prin metoda «metalok» reparăm un mare volum de electromotoare, alterna- toare și baterii" — ne spunea maistrul Dumitru Nistor. Putem să reparăm orice subansamble din fontă, chiar și pentru alte județe — adaugă Ion Mihăilescu. șeful atelierului. Avem In stoc cîteva zeci de astfel de subansamble. Mai sînt încă, din păcate, cazuri cînd unor unități de mecanizare le este mai la ’îndemlnă să ceară piese noi. Să stai să aștepți piese noi pentru care se cheltuiesc sume importante acum, cînd campania de primăvară bate la ușă, este o atitudine păguboasă. Pînă anul trecut cheltuiam din bugetul unității. al nostru, al tuturor, peste 6 000 de lei pentru a cumpăra un echipa

ment hidraulic de Ia tractorul U-650. Acum îl recondiționăm în totalitate la un preț pe jumătate și tot la jumătate scurtăm și timpul de imobilizare a tractorului pe fluxul de reparații".
Calitatea reparațiilor 
trebuie să intereseze 

mai ales pe beneficiariNu de puține ori, în timpul campaniilor, cînd fiecare oră de lucru se măsoară în hectare însămînțate sau tone de produse recoltate, specialiștii din cooperative motivează defecțiunile apărute în cimp în funcționarea tractoarelor și mașinilor a- gricole prin calitatea necorespunzătoare a reparațiilor. Pentru a preveni astfel de situații, datoria ingi- nerilor-șefi din C.A.P. este să urmărească în timpul efectuării reparațiilor calitatea acestor lucrări. Din investigațiile întreprinse de corespondenții „Scînteii" în cele cinci județe amintite rezultă că nu peste tot această îndatorire elementară este respectată. Deși In programul campaniei de reparații al consiliului agroindustrial Cuza Vodă se arată clar că „la controlul reparațiilor atît pe flux, cît și la recepția finală vor participa și lnginerii-șefi ai unităților beneficiare", după cum ne spune tovarășul Ion Năstase, directorul stațiunii, nici un specialist n-a trecut pe la atelier. Văzînd această situație, președinta consiliului agroindustrial. Elena Mitu, a stabilit noi termene și grafice pentru verificarea reparațiilor. După părerea activiștilor de partid cu care am discutat. Interesul specialiștilor din cooperative fată de calitatea reparațiilor constituie o Îndatorire de la sine înțeleasă care nici nu ar trebui prinsă In grafice și planuri de măsuri. 

Dar cine este oare mai Interesat în buna funcționare a utilajelor, dacă nu chiar beneficiarii lor ? Și dacă toți recunosc această necesitate, de ce se așteaptă invitații speciale ? Tovarășul Vasile Gheorghe, inginer- șef la C.A.P. Ceacu, ne spunea că a fost in cîteva rînduri la secția de mecanizare, dar niciodată la centru, unde se repară mașinile mai complexe — semănători, combine, tractoare ș.a. Referindu-se la greutățile întîmpinate anul trecut, inginerul- șef se arată nemulțumit de modul în care au fost reparate combinele C6P : „Din 3 cîte am avut, una a fost defectă aproape tot timpul, Iar din cele 5 mașini de adunat și că- ,pițat, nu au funcționat decît două".Dacă lucrurile stau întocmai. îl întrebăm pe tovarășul inginer dacă nu cuptva era normal să acționeze pentru prevenirea acestor defecțiuni decît să le constate din nou în timpul campaniilor agricole ? Noi spunem că așa ar fi trebuit să facă.
Semnale adresate 

furnizorilor 
de piese de schimbDin Investigațiile întreprinse de corespondenții „Scînteii" în unitățile de mecanizare rezultă că într-o serie de ateliere lipsesc cîteva repere importante pentru, motoare, care nu se pot recondiționa : segmenți, cuzineți, elemenți de pompă de injecție ș.a. La acestea se adaugă lipsa unor materiale care se consumă în cantități mari la recondiționări : electrozi. sîrmă de sudură și carbid. Organele competente au datoria să acționeze neîntîrziat pentru soluționarea acestor probleme, ceea ce va asigura repararea la termen a utilajelor care vor participa în campania agricolă de primăvară.
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„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI"
— instituție de larg interes public, cadru propice 

de manifestare a inițiativei cetățeneștiAdunările publice desfășurate sub genericul „Tribuna democrației" — inițiate cu mai bine de șase ani în urmă de către tovarășul Nicolae Ceaușescu — s-au înscris în peisajul social-politic al României socialistă ca o formă nouă și originală de manifestare a democrației munci torești-revoluționare. Audiența ciștigată în rindurile publicului larg, consacrarea lor rapidă și fermă, autoritatea de care se bucură se întemeiază pe însăși concepția care a stat la baza organizării lor : desfășurarea unui dialog deschis, neîngrădit de nici un fel de impedimente de timp sau procedură, între autoritățile locale și cetățeni la nivelul unităților administra tiv-teritoriale, eficiența directă, promptă și nemijlocită, pe plan politic și social-economic. Pe acest fundament are loc, în ambele sensuri, un flux neîntrerupt și constructiv de idei, un schimb de informări, consultări și dezbateri, creindu-se un climat fertil al acțiunii comune pentru soluționarea multitudinii problemelor de interes obștesc legate de dezvoltarea economică și social-culturală a fiecărei zone.Ținlnd seama tocmai de caracterul deosebit ah acestor adunări, de experiența cîștigată, am încercat să răspundem la întrebarea : Ce a înscris. în bilanțul său, ..Tribuna democrației" în anul recent încheiat, ce experiență poate fi valorificată pentru perfecționarea ei în noul an 1 — localizind investigația noastră in sectorul 1 al Capitalei.„ALO, -TRIBUNA» ?“ „Poate vi ie va părea curios, dar la noi, la F.D.U.S., cind sună telefonul, auzim adeseori la capătul firului întrebarea : „Alo, tribuna" ? — ne-a spus tovarășa Maria Săvescu, președinta consiliului F.D.U.S. din sector. Cetățenii știu că noi sîntem cei care organizăm aceste adunări publice, că noi trebiiie să le confirmăm dacă ele se țin — deși au avut loc cu regularitate. lună de lună, la aceeași dată, in același loc și la aceeași oră (cum informăm sistematic și prin ziarul „Informația Bucureștiului"). Dacă au ceva de întrebat, de propus, dacă sint mai in virstă ori suferinzi încît nu pot să participe la adunări, cetățenii ni se pot adresa, și chiar se adresează, și telefonic. Este o realitate : „Tribuna democrației" a devenit o instituție publică de larg interes. O tratăm cu toată seriozitatea si ne străduim s-o transformăm în tot mai mare măsură intr-o școală de educație civică, într-o modalitate de antrenare a maselor largi de cetățeni la infăptuirea obiectivelor ce ne revin din planul in profil teritorial. In 1986 au luat parte la „tribunele" din sector peste 3 000 de cetățeni".O primă explicație a acestei aderențe la public este aceea că. pentru consiliul F.D.U.S., pentru cadrele de conducere de partid și de stat din sectorul 1, organizarea „Tribunei democrației" este, inainte de toate, o

problemă de ordine și disciplină, pentru cei cărora le revine direct această răspundere. La fiecare din aceste adunări participă obligatoriu primul secretar al comitetului de partid al sectorului sau primul vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular, dacă nu chiar amindoi, toți membrii biroului executiv al consiliului popular și toți șefii de .sectoare. Pentru cadrele de conducere ale întreprinderilor și instituțiilor de interes cetățenesc subordonate consiliului popular — I.C.R.A.L.. I.S.B., I.C.A.B., A.D.P.,I.D.E.B. — precum și pentru cele de la miliție, procuratură, judecătorie — s-a instituit o fișă specială de prezență sub semnătură, nefiind admiși înlocuitorii. Totul in ideea ca fiecare întrebare să primească un răspuns autorizat, ca un număr cit mai mare de probleme ridicate de

din cartierele mărginașe ale sectorului ; s-au organizat noi piețe și spații comerciale, iar altele au fost reprofilate în funcție de cerințele cetățenilor ; au fost amenajate zone verzi și parcaje etc. Din cele 760 de propuneri și sesizări formulate în cadrul tribunelor ținute anul trecut, majoritatea au fost soluționate ; ci- torva din ele, care nu aveau temei legal, nu li s-a putut da curs. Restul sint pe cale de a fi înfăptuite (este vorba, în principal, de extinderea lucrărilor de canalizare, ba- lastare și pavare pe unele străzi).Există întotdeauna certitudinea preciziei și exactității răspunsurilor ? '„în general — da, dar au fost și unele cazuri — e drept, rare — cind situațiile nu erau soluționate in întregime sau se acționase de mintu- ială și răspunsurile veneau cam în doi peri — de pildă, de la LS.B.
însemnări din sectorul 1 al Capitalei

cetățeni să fie soluționate chiar In adunare de către organismele competente și responsabile.Și se discută multe la „Tribună" : se. explică prevederile diferitelor legi, decrete, acte normative de actualitate, ca și decizii ale consiliului popular ; cadrele de conducere din instituțiile de larg interes cetățenesc prezintă, prin rotație, obiectivele anului în curs — de pildă, ce imobile sau străzi vor fi reparate, la ce obiective vor fi folosite fondurile de investiții, in ce zone și cum anume se dezvoltă noile construcții de locuințe, ce spații comerciale și alte dotări social-culturale vor fi amenajate, cum se dezvoltă traseele transportului în comun și cite altele ; se dezbat cele mai diferite aspecte legate de creșterea cantităților de materiale recuperabile și refolosibile, iar gospodărirea și înfrumusețarea cartierelor, ridicarea nivelului de civilizație se numără întotdeauna printre temele în atenție.EXIGENTA ȘI RIGOAREA IN URMĂRIREA PROBLEMELOR rezultate din întrebări și discuții alcătuiesc o condiție firească pentru asigurarea eficienței adunărilor. Cum se procedează ?Imediat după „tribună", instituțiilor vizate le sint adresate în scris întrebările, propunerile sau sesizările care le privesc, însoțite de o indicație categorică : răspunsurile nu pot inlirzia mai mult de o lună, semnalele cetățenilor se cer soluționate — iar cind lucrul nu este obiectiv posibil, trebuie date explicațiile cuvenite — în răstimpul dintre două adunări. In felul acesta au fost terminate în avans un șir de lucrări de termoficare și canalizare ; au fost modernizate artere de circulație ; s-au pavat și balastgt străzi

sau unele centre I.C.R.A.L. — ne spune tovarășa Elena Spiceac, președinta comitetului O.D.U.S. pe sector. De aceea, avem un cuvînt de ordine : verificarea pe teren. O facem cu sprijinul membrilor O.D.U.S., al, comitetelor de cetățeni și al asociațiilor de locatari, care, constituiți în ' echipe, controlează atit exactitatea unor sesizări, ca și măsurile de remediere adoptate. Problemele care depășesc competența noastră sint verificate prin organismele consiliului popular, în așa fel incit răspunsurile date cetățenilor să poarte girul exactității. Organizațiile de masă din cartiere au ciștigat astfel o binemeritată autoritate. Iar pe măsură ce le crește autoritatea, le crește și răspunderea și spiritul de inițiativă, ambiția de a face mai mult și mai bine".Stimularea spiritului critic și autocritic, a exigenței în infăptuirea sarcinilor stabilite constituie un obiectiv permanent în activitatea consiliului F.D.U.S. din sector, în acțiunile organizatorice și educative pe care le întreprinde. O modalitate interesantă. primită cu deosebit interes și cu eficiență certă, o constituie filmul. în 1986. cinecluburile din sectorul 1 au realizat trei filme, în care „eroii" principali sint spiritul civic, simțul gospodăresc, atitudinea față de problemele obștii. „Competență. dăruire, exigență", „Imagini in alb și negru", „Puncte de referință" au rulat și în fața participanților la „Tribuna democrației", constituind temele Unor dezbateri vii. dar mai ales prilejuri de angajament pentru înlăturarea unor forme de risipă, neglijență, proastă gospodărire.DEZBATERI VII — EFICIENȚA SOCIAL-ECONOMICA NEMIJLOCI- fcujî Alștao.-.no oq

TA. „Dacă ar fi să facem o apreciere a concluziilor pe care le desprind din dezbaterile „Tribunei democrației" forurile locale de partid și de stat — și această apreciere se impune — trebuie să spunem că ele se conturează ca o sursă prețioasă de informare asupra preocupărilor pe care le au cțtățenii din sector și a unor neîmpliniri de care oamenii se mai lovesc. Este ca un indicator spre ce puncte dc interes mai larg trebuie să ne îndreptăm atenția în- tr-un moment sau altul, ce manifestări de birocrație, rutină, formalism trebuie combătute ; ne apare, totodată, limpede ce rezerve de gin- dire și inițiativă avem la dispoziție, ce resurse umane putem mobiliza in acțiunile de interes obștesc pe care le întreprindem — a precizat tovarășul Iacob Eacoviță, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 1. Urmînd indicațiile date de secretarul general al partidului, putem spune astăzi că prin experiența pe care au cîștigat-o atit organizatorii. cit și cetățenii, „Tribuna democrației" se dovedește a fi într-o măsură tot mai mare un instrument de perfecționare a stilului și, metodelor noastre de muncă în ceea ce privește actul de conducere. întărirea controlului în toate sectoarele de activitate. îndeplinirea corectă a hotărîrilor de partid și legilor țării, valorificarea la un nivel cit mai înalt a inițiativei și angajării cetățenești. formarea și întărirea spiritului de răspundere civică".Exemple care să confirme aceste afirmații pot fi date multe. Ne vom opri doar la cîțeva : anul trecut, ca urmare a propunerilor de la diferite „Tribune", au fost depistate și apoi cultivate terenuri virane, suprafața cultivată crescînd de la 256 ha la 283 ha. din care aproape 200 ha aflate direct în grija comitetelor de cetățeni ;■ de pe aceste suprafețe s-au obținut 864 tone legume și 520 tone fructe. în cea mai mare parte valorificate la fondul de stat. Alt exemplu : au fost colectate și valorificate importante cantități de materiale recuperabile și refolosibile, în, primul rind 1 215 tone metal ; tot prin contribuția cetățenilor s-au săpat 2 775 ml la conducta de gaze Mogbșoaia — Grivița ; în cartierul Aviației s-au amenajat 22 200 mp spații verzi ; au fost întreținute 505 000 mp spații verzi in zonele dintre blocuri etc.Rezultate și experiențe care confirmă., o dată mai mult, că „Tribuna democrației" a devenit efectiv un cadru de participare mereu mai largă și mai eficientă a cetățenilor la dezbaterea și rezolvarea problemelor de interes general, de angajare activă. în spiritul •patriotismului socialist și antrenare a lor la înfăptuirea politicii partidului, de creștere continuă a calității muncii și vieții întregului popor.
Maria BABOIAN

Activitate intensă la Casa pionierilor din Vaslui : aspecte din cercurile de informatică și arte decorativeFoto : Eugen Dichiseanu
„SIL VA NI A ’87‘Aflată la cea de-a XVI-a e- diție. Luna culturii și educației socialiste „Silvania ’87", organizată de Consiliul de e- ducație politică și cultură, socialistă al județului Sălaj, programează și de această dată o bogată paletă de acțiuni politico-educative și cultural- artistice. în unități economice, instituții' și așezăminte culturale au loc simpozioane, schimburi de experiență, expuneri, dezbateri, consfătuiri și mese rotunde în cadrul cărora sînt prezentate sarcinile economi-

co-sociale ale județului Sălaj în cincinalul 1986—1990 și in anul 1987, inițiativele, acțiunile și experiențele cele mai valoroase din diverse domenii de activitate. Spectacolele cul- tural-artistice, dialogurile brigăzilor științifice cu cetățenii, medalioanele literare, expozițiile de carte și de artă plastică subliniază — prin conținutul și moduh lor de desfășurare — dinamismul vieții spirituale pe plaiurile Sălajului. (Eugen Teglaș, corespondentul „Șcipteii").

Pe pîrtiile de oe Postăvarul, amatorii de schi pot practica in această perioadă sportul preferat

Una dintre orientările fundamentale ce au definit încă de ia începuturi teatrul românesc, așezin- du-1 sub semnul patriotismului înflăcărat, a fost opțiunea pentru arta istorică. Susținută de patosul și forța viziunii unor mari scriitori, precum V. Alecsandri, Mihai Emj- nescu, B. P. Hasdeu, Al. Davila, B. Șt. Delavrancea, N. Iorga, Mihail Sorbul, această orientare a dat glas celor mai fierbinți aspirații ale poporului nostru, întreținind viu, o dată cu memoria momentelor de cumpănă și a faptelor de glorie, sentimentul măreției istoriei. a idealurilor naționale consacrate prin năzuința și lupta continuă a unui lung șir de generații.îndrăgind, ' practici nd teatrul ca artist amator, încă din tinerețe, Al, Davila a compus — rind pe rind — o comedie spirituală fără pretenții de profunzime, o pantomimă balet ocazională, un poem epic și o „horă" — ambele de coloratură folclorică. Numele lui Al. Davila — de la a cărui naștere s-au împlinit la 12 februarie 125 de ani — a rămas însă înscris pină azi in istoria literaturii și a creației scenice prin contribuția sa deosebită la artă istorică, prin valorile de admirabilă angajare civică și poezie teatrală ale dramei sale istorice „Vlaicu Vodă" (de la a cărei premieră absolută, tot intr-un 12 februarie — 1902, la Teatrul Național au trecut 85 de ani).Preluind o tradiție ilustră și ducind-o mai departe cu maximă strălucire, 'autorul lui „Vlaicu Vodă" (fiu al generalului Carol Davila și al Anei Racoviță. crescut în atmosfera familiei Goleștilor) se situează printre creatorii pentru care arta istorică reprezintă deopotrivă o vocație și un crez, un prilej de rememorare colectivă. încărcat de emoție, a evenimentelor cruciale ale cronicii, de relevare a

situațiilor ei conflictuale caracteristice, ca și a aspirațiilor fundamentale ce au însuflețit poporul de-a lungul secolelor, un prilej, totodată, de valorificare în actualitate a lecțiilor acestui „magister viiae". Scriind „Vlaicu Vodă", Davila concepea o dramă națională și conferea sneciei — atit de îndrăgite de scriitorii, romantici — prestigiul unei accentuate dimensiuni politice. Aplecindu-se asupra etapei 'primelor inchegări statale românești,

o dată cu personalitatea exemplară a conducătorului 'de țară, drama unui om de stat pentru care binele țării este mai presus de fericirea personală, pentru care sacrificiul presupune, dincolo de renunțarea ia sine, practicarea unei disimulări a adevăratelor ginduri și intenții pină la momentul prielnic izbinzii. Domnul și, alături de el. Român Grue, ca reprezentant al aspirațiilor și puterii de sacrificiu ale poporului, luptă aici impreună pentru

(1905—1908, 1912—1913), Inițiereaprimei companii teatrale particu-’ lare (1905), calitatea de director de scenă, cronicar teatral și muzical. Al. Davila a fost o vreme director general al teatrelor, contribuind la structurarea unui program al activității teatrale in acord cu o concepție responsabilă asupra menirii actului scenic. „Teatrul a fost întotdeauna cel mai eficace mijloc de propagandă pe care l-au avut la îndemină ideile noi și ere-

patriotismul TEMU ROMANESC
Davila a intenționat (sub influența sugestiilor „Istoriei critice a românilor" a lui Hasdeu) o trilogie intitulată „Mirciada" ; un amplu ciclu, definitoriu pentru condiția noastră națională, pentru permanența aspirațiilor de libertate și demnitate ale poporului nostru, pentru dificultățile ce au trebuit înfruntate atit in procesele întăririi prerogativelor autorității domnești, cit și in eforturile opririi tendințelor de expansiune ale unor forțe externe. Să reamintim : conflictul principal, magistral amplificat (in această piesă impunătoare prin de- săvirșirea construcției, relieful caracterelor, bogăția limbii și a ritmurilor, virtuțile incantatorii ale desfășurării retorice), nu gravitează (ca la Shakespeare) în jurul setei de putere și nici (ca la clasici sau romanticii francezi) nu apără sau ilustrează doar setea de Onoare, dilema datorie-sentiment fiind încercată doar de 'tinărul Mircea. „Vlaicu Vodă" aduce în prim plan,

supraviețuire istorică. „Datina străbună e mai mult decit o lege / Domnul ce-și cunoaște tara din chiar traiul ei culege / Obiceiuri de tot felul, trebuințe de-orice soi / Năzuințe, doruri, vise, ure, patime, nevoi / El le cerne, le frămintă. le topește, le strecoară / Și le toarnă ca-ntr-o matcă în cuvîntu-i către țară" ; datina devine o realitate și un simbol al unității interioare a țării, instrument al strădaniei de a afirma și impune identitatea, drepturile și idealurile poporului român, specificul național.Dacă faima dramaturgului și prețuirea lui sînt unanime, mai puțini, sînt cei care știu că Al. Davila s-a impus în istoria teatrului românesc și ca un deschizător de drumuri, ca un animator de mare vocație, manifestind preocupări înnoitoare atit in organizarea vieții teatrale, cit și în regie, arta interpretării, scenografie. Prilejuri fertile in acest sens au fost cele două directorate la Teatrul Național

•dințele mărețe" — scria acest ilustru om de teatru, care, pentru a lărgi audienta spectacolelor, a creat celebrele matinee pentru elevi și a întreprins numeroase turnee de prestigiu in țară. Prin opțiunile sale repertoriale, creatorul companiei Davila a vădit o autentică prețuire față de valorile tradiției și o sensibilitate deosebită fată de deschiderile înnoitoare.A militat cu pasiune pentru o viziune înnoitoare asupra artei scenice, pentru un nou concept de teatru, vizînd să apropie arta de realitate, de adevărul vieții, și să integreze mai organic toate compartimentele actului scenic, pentru modernizarea tuturor mijloacelor de expresie. Omul pentru care I. L. Caragiale avea o deosebită prețuire — întârindu-i, prin demersurile sale, funcția — a considerat regia ca pe o activitate de concepție care trebuie să armonizeze propunerile autorului, intuiția interpretului și sensibilitatea spectatorului, omoge- nizind componentele spectaculare.

A creat, prin exemplul personal șl exigența neclintită a miincii intense, un climat „de echipă". A creat conștiința și cadrul necesare (cursuri de perfecționare etc.) pentru „respingerea declamatorismului și bombasticismului", pentru lărgirea mijloacelor de expresie, pentru slujirea . creatoare a autorilor dramatici. La școala lui Davila — observa N. D. Cocea — „talentele n-au vreme să doarmă pe laurii trecuți". Printre colaboratorii săi s-au aflat, alături de regizorul Paul Guști, Marioara Voiculescu, Maria Giurgea, Ion Manolescu, N. Sorea- nu, Gheorghe Storin, V. Maximilian, R. Bulfinski, Lucia Costescu, Tony Bulandra, Ana Luca, îndemnați mereu — sub semnul unei noi calități a interpretării — către un efort conștient de înțelegere a semnificațiilor rolului și piesei in ansamblul ei, către o descifrare lucidă, către un joc firesc, sobru, dar nu lipsit de fior.Viața și opera i-au fost conduse de ideea unui teatru specific național, tribună a afirmării trăsăturilor proprii ale artei românești : „înainte de a-și avea originalitatea proprie în breasla lui, artistul este bogat în ochii străinilor, de o primă originalitate, aceea a naționalității sale... Fiecare popor resimte și exprimă patimile omenești în modul și cu accentul său propriu, și cînd actorul ne înfățișează pe scenă acele patimi cu accentul țârii sale, el este un artist sincer și. inteligent".Autorul lui „Vlaicu Vodă" — operă a patrimoniului artistic național — este un artist care și-a pus în chip exemplar cultura, talentul, energia' in slujba idealurilor poporului .său, pentru afirmarea conștiinței naționale și înflorirea spiritualității românești.
Natalia STANCU

(Urmare din pag. I)naturale. Pescuitul la Marea Neagră se modernizează și el. au și început să lucreze primele 6 nave costiere de pescuit maritim activ. Tabloul e vast. Nu v-am vorbit de dezvoltarea și modernizarea silviculturii, de lucrările pentru cultivarea și exploatarea bio- masei, de lucrările pentru protejarea marilor și atit de importantelor rezervații naturale și monumente ale naturii, nu v-am vorbit despre începerea construcției altor incinte agricole la Cernovca, Babina, Si- reasa. Și încă 8 vor începe in acest an. Delta fluvială devine treptat un spațiu economic civilizat, organizat pe principiile marii productivități și eficiente. Ce trebuie să vă mai spunem, pentru că o cere adevărul faptelor, este că tot acest vast program, cu atit de multele sale implicații și cu atit de ingenioasele sale soluții, a fost inițiat, dezvoltat, perfecționat continuu sub directa îndrumare a secretarului general al partidului.In 1981 era în stadiu de finalizare un studiu întocmit de specialiști privitor la valorificarea pentru a- gricultură a unor terenuri din Deltă. Fuseseră cultivate deja, în incinta „1

Mai", primele 2 500 de hectare. în vara acelui an, într-o vizită de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cercetat la fața locului respectivul studiu și începuturile aplicării lui. Indicațiile pe care le-a dat atunci secretarul general al partidului dovedeau o viziune mult mai amplă asupra organizării și valorificării acestui teritoriu, în deplin acord cu marele și atit de complexul lui potențial economic, cu necesitatea respectării, ba chiar a îmbunătățirii echilibrului ecologic și in perspectiva puternicei dezvoltări social- economice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut atunci să se găsească soluții de extindere a suprafețelor a- gricole asupra tuturor terenurilor maturate și care nu mai reprezintă delta propriu-zisă. Această extindere să nu se facă în detrimentul pădurilor și al zonelor stuficole. Să se extindă cercetările asupra valorificării întinselor grinduri cu nisipuri pentru transformarea lor în livezi, plantații de viță, pășuni. în viziunea atotcuprinzătoare a secretarului general al partidului trebuiau să fie cercetate și valorificate resursele de energie secundară ale Deltei, resursele mi

nerale din nisipuri, să se conceapă sistematizarea, modernizarea și dezvoltarea pescuitului și pisciculturii, în consens și în corelație cu celelalte dezvoltări, să se prevadă lucrări de consolidare a diguriloi pe canalul Sulina pentru apărarea localităților din Deltă împotriva inundațiilor. Și astfel, una după

guri, au modelat bazine pentru amenajări piscicole, au trasat și construit drumuri noi, au nivelat terenuri și le-au curățat, au construit case și ferme zootehnice. Astfel Incit, la vizita din 1983 a tovarășului ■Nicolae Ceaușescu au putut să-i înfățișeze primele realizări. Peste 16 000 de hectare nou amenajate în

culturilor legumicole pentru aprovizionarea populației din Deltă cu legume proaspete și pehtru industrializare.• Să se construiască noi capacități de producție pentru preindustrializarea peștelui.• Să se realizeze perdele forestiere pentru' protecția culturilor agricole.
DELTA DUNĂRII

alta, au apărut principalele direcții ale atit de complexului program. Ale programului care, după doi ani, elaborat în detalii, mereu aflat în atenția tovarășului Nicolae Ceaușescu, avea să fie consfințit prin decret prezidențial. între timp, părțile de proiect care fuseseră deja definitivate, treceau de pe planșetă in realitatea vieții de șantier, deveneau, prin- *tr-un efort constructiv pe spații largi, o nouă geografie fizică a Deltei. Brigăzi răspîndite pe toată marea întindere, din apropiere de Tulcea și pină la Maliuc, Stipoc, Tătaru, au săpat noi căi de apă, au înălțat di

incintă erau gata pentru a fi insămînțate (au și fost, iar în 1984 au produs zeci de mii de tone de griu și orz, porumb și floarea-soa- relui).Atunci, la vizita din 1983, în urma indicațiilor date, programul avea să fie întregit cu noi .cuprinderi și detalii. Ele se pot sintetiza astfel :• Să se dezvolte, în localitățile Deltei (și, cum veți vedea, în mod deosebit la Chilia Veche), o industrie alimentară pentru prelucrarea produselor agricole realizata aici.• Și, în directă legătură cu asta, să fie redimensio- nate suprafețele destinate

• Măsuri speciale pentru buna îngrijire a pădurilor (rezervații, monumente ale naturii) Letea și Caraor- man.• Sistematizarea, localităților din Deltă și punerea in valoare a potențialului lor economic și turistic.Și, legat de acest ultim punct, să-l ascultăm - acum pe Vladimir Nicolau, primarul de la Chilia Veche :— Comuna noastră a trăit, in ziua de 3 septembrie 1983, un eveniment care avea să-i schimbe total destinul. I-am avut ogspeți scumpi pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu.

Adunați pentru a-i primi . sărbătorește pe oaspeți, sătenii noștri au avut cea mai plăcută surpriză din viața lor cind au aflat, chiar din spusele secretarului general al partidului, că această străveche așezare rurală de pescari va trebui să devină, in scurt timp, o importantă localitate urbană a Deltei. Rețin cuvînt cu cuvînt : „Avem in vedere ca această localitate să devină un oraș agroindustrial, să se bazeze pe agricultură, dar vom dezvolta și industria, transportul, vom realiza aici și un port, portul Chilia...". Nu găsesc eu cuvintele potrivite ca să vă pot descrie bucuria ce i-a cuprins pe toți oamenii noștri. Noua activitate a început chiar din următoarele săptămîni. Acum, după trei ani, cum vedeți, Chilia a și , început să arate altfel. Din cele 500 de apartamente prevăzute în proiect, 100 au și fost date in folosință. Cele două zone Industriale, cu cele cinci fabrici, sint, In plină construcție. L-am primit oaspete drag pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și In luna august a anului trecut. I-am arătat că indicațiile date au și început să devină realitate. A cerut să fie grăbite lucrările și a indicat ca în proiecte să se includă un obiectiv industrial nou : o secție de pro

ducție a întreprinderii de confecții din Tulcea.Pe planul mai larg, al întregului teritoriu de la gurile Dunării, la aceeași vizită de lucru, din 25 august 1986, tovarășul Nicolae Ceaușescu a putut constata că, față de prevederi, înfăptuirea Programului Deltei — cum este el numit aici, mai pe scurt — se află „la zi". A indicat ca, pe terenurile deja amenajate pentru agricultură, să se folosească experiența dobîndită și să se obțină, din anul 1987, producții de peste 20 de tone de porumb știuleți la hectar. Apoi a indicat ca, pină în 1990, să fie deplin puse în valoare terenurile nisipoase și cu turbă din zona - brațului Sfîntu Gheorghe, să fie mărite plantațiile de pomi fructiferi și viță de vie pe nisipuri. La Sfîntu Gheorghe, comunei i s-a precizat viitorul profil : va fi un puternic centru piscicol și agricol. Se va dezvolta cultivarea, pe nisipuri, a cerealelor, sorgului, se vor extinde pășunile. Se va realiza o nouă amenajare agricolă în zona Crasnicol, pe 9 115 hectare.Delta Dunării se numără azi, pe drept cuvînt, printre grandioasele obiective ale construcției socialiste — mari ctitorii ale „Epocii Nicolae Ceaușescu".
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• DOCUMENTELE ASTREI. In „Revista arhivelor" nr. 4/1986 este publicat un interesant grupaj de documente, în mare parte inedite, privitoare la activitatea „Asociațiunii transilvane pentru literatura română și cultura poporului român" — ASTRA, întemeiată cu mai bine de 125 de ani în urmă. Sint înmănuncheate aici extrase din actele și corespondența asociației, mărturii documentare privind crearea unor despărțămiiite sau filiale și activitatea acestora etc., toate punind in lumină rolul uriaș al ASTREI în promovarea culturii naționale, în stringerea legăturilor dintre românii de pretutindeni. Iată, bunăoară, fragmente din scrisoarea prin care ASTRA îl felicită pe Vasile Alecsandri pentru premiul obținut în Franța cu „Cîntecul gintei latine". „(...) Negreșit că nu acest cintec este singurul merit literariu pentru care români*  te salută, lucrările ce ai dat în trecut sunt multe și de valoare neperitoarie pentru noi românii in special și pentru latinitate în general. Dacă te salutăm și te felicităm cu astă ocaziune este literari din trecut, chiar acum prin opera premiată ai pus la...........  ‘ ■latine și, putem onoarea șl gloria națiunei române". Iată, de asemenea, extrase dintr-o remarcabilă scrisoare a lui George Barițiu către G. Avesa- lon din Brăila, din 3/5 septembrie 1890. Trecînd in revistă activitatea desfășurată de ASTRA, pe care o socoate „salutară ca •și ploaia măruntă și lină venită la timp și căzînd preste cîmpii și semănături setoase", autorul scrisorii arată că — în acele grele împrejurări, de intensificare a politicii de deznaționalizare promovată de regimul dualist austro-ungar — „grija noastră neadormită (să fie — n.n.) de a consolida și a asigura pentru tot viitorul existența acestui așezămînt al nostru, pe care ni-1 păzim ca lumina ochilor noștri ca pre un dinariu neprețuit, carele singur ne mai rămîne ca așezămint curat național".

că pre lingă meriteleînălțime înaintea gintei zice, a lumei întregi,

• DOMNII ROMÂNI ÎN PRO
TOCOLUL PORȚII OTOMANE. Sub acest titlu, turcologul dr. Mihai Maxim de la Facultatea de istorie-filozofie a Universității din București a prezentat, în cadrul Laboratorului de studii otomane al facultății, o comunicare în care a ajuna la concluzia că in protocolul curții imperiale otomane domnii români se bucurau de anumite semne de considerație cu totul deosebite, care-i plasau pe principii români, in acest protocol, după hanii (împărații) tătari din Crimeea. Spre deosebire de creștinii din pașalicurile otomane, domnii români șl suita lor puteau merge călare și Îmbrăca . orice fel de veșminte și Încălțări. La trecerea alaiului domnesc, toți supușii otomani, inclusiv mindrii ieniceri cu căpeteniile lor, erau obligați să se plece tn fața lor și să-și acopere picioarele cu poala hainei, ca și cum ar fi trecut însuși marele vizir. De asemenea, cît timp se aflau In Țarlgrad, domnii români aveau drept, ei singuri, la muzică Împărătească, interzisă oricărui pașă. Și in corespondența oficială, Poarta folosea pentru principii români aceleași formule de adresare ca și cele uzitata In corespondența cu capetele Încoronate ale Europei. Asemenea semne de considerație s-au păstrat chiar în perioada domniilor fanariote, cind s-a accentuat tendința otomană de a restringe autonomia de stat românească. Dincolo de aceste aspecte ale relațiilor cu Poarta — mai puțin studiate — principii români au rămas totdeauna pentru ai lor de-acasă stăpînitori de sine stătători.

• ÎNSEMNĂRI MANUSCRISE 
DE PE VECHI CĂRȚI ROMÂ
NEȘTI. Intr-o comunicare prezentată la sesiunea științifică dedicată cercetării valorilor bibliofile din patrimoniul cultural național, cercetătoarea Maria Dulgheru, de la Complexul muzeal Prahova, a prezentat 25 de însemnări provenind de pe 23 de tipărituri românești din secolele XVII—XIX, păstrate în fonduri de carte din județ. Se In- tîlnesc, astfel, semnături aparținînd unor reprezentanți ai unui larg evantai social t de la biv vel spătarul Mihai Cantacuzino, „dumnealui State vel postelnic" ori „dumnealui coconul Dinu Filipescu biv vel logofăt" pină la căpitanul de dărăbanl Ramirea Bran și dascălul Simion. Uneori ele dau știri prețioase despre costul cărții, despre soarta lor (o carte a trebuit Îngropată In pămînt la Cobia-Dîmbovița în vremurile tulburi ale domniei lui Constantin Mavro- cordat și apoi a trebuit să fie dată din nou la legat, o alta a lui Vasile Cioban a fost „scoasă de dînsul de la tătar Chilii"), despre drumurile lor românești de-a< lungul și de-a din ținutul prin casele latul țării.

• „O INEPUIZABILĂ RESUR
SĂ DE PUTERE". Sub semnătura lui Andrei Busuioceanu, revista „Lupta întregului popor", nr. 4/1986, publică extrase din- tr-un articol al istoricului american Keith Hitchins intitulat : „Avram Iancu și revoluția europeană din 1848". Portretul creionat de cercetător este veridic și pătrunzător : „Iancu nu s-a temut de popor, nu a încercat să înăbușe aspirațiile lui legitime pentru dreptate socială ; el a fost împreună cu poporul, devenindu-i conducător, situație în care a ajuns la o remarcabilă sinteză de inteligență, idealism și putere a umanității. (...) Acțiunea sa, deși originală în multe privințe, se înscrie perfect în tradițiile luptei naționale a românilor, așa cum a evoluat ea în secolul XVIII și prima jumătate a veacului al XIX-lea. Simpatia reciprocă și încrederea care au caracterizat relațiile dintre intelectuali și țărănime s-au dovedit încă o dată la 1848 a fi o inepuizabilă sursă de putere (...). Cariera sa ca revoluționar a început în iunie, după masacrarea țăranilor la Mihalț, cind a hotărît să părăsească masa tratativelor pentru a-i pregăti pe adepții săi pentru lupta ce avea să devină inevitabilă. El nu a putut fi convins să «aștepte desfășurarea evenimentelor», ci s-a simțit obligat să acționeze — semnul adevăratului revoluționar. în lupta eroică de apărare a Munților Apuseni în iarna lui 1848 și primăvara anului următor, cind el și oamenii lui au fost singuri, s-â dovedit a fi bun organizator, curajos și popular conducător al oamenilor. Era un rol pe care puțini dintre pașoptiști, fie că erau din Europa apuseană sau răsăriteană, s-au dovedit capabili să-1 îndeplinească".Grupaj realizat de Silviu ACHIM
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VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 

A LOCALITĂȚILOR PATRIEIDIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEU"
BIHOR : Edificii 

de sănătateAnii de istorie nouă care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului au insemnat și pentru sectorul ocrotirii sănătății și asistenței sociale din Bihor profunde prefaceri înnoitoare. In această perioadă, sectorului sanitar i-au fost alocate — după cum ne informează dr. loan Popa, directorul Direcției sanitare județene — fonduri de a- proape un miliard lei, îmbogățin- du-se an de an baza tehnico-mate- rială. Printre cele mai reprezentative edificii de sănătate se numără modernul spital de copii din Oradea și spitalele pentru adulți, cuplate cu policlinici, in Oradea și Salonta. Sugestiv este faptul că rețeaua sanitară din Bihor numără acum 16 spitale, cu aproape 7 200 paturi, 173 dispensare medicale, 20 dispensare-policlinici, 70 farmacii. La sănătatea populației* * din Bihor veghează azi peste 1 400 medici.

• Sania albastră : FAVORIT (45 31 70) 
— 9: 11; 13; 15; 17; 19. VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• întilnire în Atlantic : LUMINA

Cel de-al doilea an al actualului cincinal marchează finalizarea a noi edificii de sănătate. Chiar in cursul acestui trimestru își va începe activitatea un dispensar policlinic în Piața Devei din municipiul Oradea, apropiind asistenta medicală de domiciliul locuitorilor cartierului Ioșia. In prima jumătate a anului va fi predată beneficiarului clinica de recuperare medicală din Băile Felix, care dispune de 150 paturi, bază de tratament și cercetare. Demnă de menționat este participarea beneficiarului cu echipe de meseriași alături de cele ale Trustului de antrepriză generală pentru construcții-montaj Bihor, in- tensificîndu-se astfel ritmul execuției lucrărilor. (loan Laza).
BRAȘOV : 

Oameni gospodariIn pofida timpului friguros, edilii Brașovului n-au întrerupt lucrările de amenajare a zonelor verzi în noile cartiere și ansambluri de locuințe. Formații de lucru scot din zona montană stabilită pini și mesteceni de talie înaltă, pe care-i plantează in noile cartiere. Scoaterea acestor arbori acum conferă avantajul că rădăcina lor rămine protejată de pă- mîntul înghețat și nu se scutură, așa cum se întîmplă în perioada primăverii sau toamnei. In felul acesta, există garanția că toți arborii plantați se vor prinde. Pînă acum au fost plantați in ’ aceste condiții aproape 800 pini. 300 mesteceni, iar acțiunea se găsește in plină desfășurare. (Nicolae Mocanul.
LUPENI : Un nou cartier 

de locuințe pentru mineriNe aflăm la Lupeni, cunoscutul oraș al minerilor. Aici, la noua hală agroalimentară ce se construiește intr-unui din cele mai noi cartiere ale orașului — Bârbăteni — l-am intîlnit pe Mihai Maxim, secretar al comitetului executiv al consiliului popular orășenesc, care ne-a Invitat să asistăm Ia începerea lucrărilor de construcție a primelor blocuri din noul cartier Tudor Vla- dimirescu, unde se vor ridica peste 1 000 apartamente în actualul cincinal. Interlocutorul nostru ne-a declarat :— De curînd, în orașul Lupeni a fost construit apartamentul cu nr. 10 700. Toate acestea au fost ridicate în două noi cartiere în anii de glorie ai „Epocii Nicolae Ceaușescu". Orașul nostru dispune acum de obiective social-culturale moderne, care fac viața mai frumoasă pentru
Planul la export - îndeplinit ritmic, integral, 

la un nivel calitativ înalt!
(Urmare din pag. I)unui număr insemnat de pulveriza- toare și injectoare, au constituit urt puternic imbold pentru pregătirea temeinică a activității din acest an. Astfel, prin întărirea ordinii și disciplinei Ia fiecare loc de muncă, introducerea unor tehnologii moderne de fabricație, colectivul de aici a reușit să-și onoreze exemplar sarcinile la export, expediind partenerilor externi, peste prevederile lunii ianuarie, 9 000 pulverizatoare și injectoare. Se cuvine subliniat faptul că toate produsele au fost realizate la un nivel calitativ înalt, partenerii străini exprimind mulțumiri pentru nivelul tehnic atins.Secretarul comitetului de partid pe * unitate, Constantin Vlășceanu, ne-a prezentat cîteva măsuri luate de comisia de export, sub îndrumarea comitetului de partid și consiliului oamenilor muncii, pentru ca întregul fond de marfă să se asigure la timp, potrivit contractelor încheiate. Dintre acestea am reținut constituirea unei echipe specializate in montajul produselor de export, condusă de unul dintre cei mai buni maiștri din unitate, Emil Ilaș, întărirea controlului de calitate pe faze de execuție, inccpind de la debitare și terminind cu montajul general. De asemenea, prin aplicarea prevederilor programului de perfecționare a organizării și modernizare a producției s-au adoptat o serie de metode noi de turnare in sectoarele calde, prin care, așa cum ne spunea direc-' torul fabricii, ing. Niculai Dan. se obțin însemnate economii de materii prime și materiale.Bilanțul primei luni din cel de-al doilea an al actualului cincinal dovedește inaltul spirit de răspundere cu care acționează toți cei ce muncesc la Fabrica mecanică de preci

mineri, și familiile lor. (Sabin Cerbu).
ARGEȘ : Sistemele 

de irigație și desecări 
se pregătesc de acumLucrătorii unităților agricole și ai întreprinderii pentru execuția și exploatarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din județul Argeș se preocupă, în momentul de față, de pregătirea sistemelor de irigații și desecări ce vor ajuta viitoarea recoltă să-și spore9scă roadele. Pînă la 10 februarie ș-au efectuat peste 100 000 metri cubi decolma- tări din canalele de irigații și desecări. Se desfășoară intens și acțiunea de revizuire și reparare a instalațiilor de protecție pe rețeaua de conducte îngropate, precum și a stațiilor de pompare. De asemenea, se repară de zor și echipamentele de udare pentru noile suprafețe amenajate. (Gheorghe Cîrstea).

RIMNICU VILCEA : 
Sporește zestrea 

comercialăIn zona centrală a municipiului Rimnicu Vilcea au fost date în folosință mai multe magazine integrate intr-un modern complex comercial denumit „Luxor“.— Aceste unități, ne spune directorul Direcției comerciale a județului Vîlcea, Gheorghe Vlangăr, au fost amplasate la parterul ultimului bloc construit în cartierul Știrbei Vodă și ele pun la dispoziția cumpărătorilor un larg evantai de confecții, încălțăminte, tricotaje, galanterie pentru bărbați și pentru femei, articole din cristal și porțelan, produse cosmetice și de parfumerie.Tot în zona centrală a municipiului Rimnicu Vilcea, prin redistribuirea unor spații existente, au fost deschise in aceste zile ori urmează să fie inaugurate pe parcursul lunii februarie alte 7 magazine, profilate pe desfacerea articolelor de voiaj, papetărie, electrice, chimice, a obiectelor de artizanat etc. De asemenea, zonele comerciale din cartierele Rimnic- Sud, Rîmnic-Nord și Ostroveni vor fi completate în acest an cu noi unități în suprafață de peste 4 700 mp. (Ion Stanciu).
SLATINA : Producții mari 

in industria micăCasa de cultură a sindicatelor din municipiul Slatina a găzduit în aceste zile o interesantă expoziție cu produse realizate de industria mică din județul Olt, precum și de unități din alte județe ale țării. In cadrul expoziției s-au remarcat cu standuri bogate cele 8 unități ale Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești, unități ale Uniunii județene a cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, ale Direcției agricole județene, întreprinderea de prestări servicii și producție „Oltul" Slatina și altele. Expoziția a oferit o imagine grăitoare a potențialului de care dispune județul Olt în acest domeniu și a relevat noi posibilități pentru creșterea producției de industrie mică și pentru punerea in valoare a resurselor locale. Totodată, s-a dovedit de un folos neîntirziat unităților de desfacere. Astfel, numai unitățile comerciale de stat din județ au contractat cu producătorii confecții, tricotaje, încălțăminte, produse de mercerie, marochinărie, uz casnic și gospodă

zie Breaza, hotărîrea lor- de a-și onora la termen toate contractele încheiate cu partenerii străini. Pentru aceasta, însă, este necesar ca unii furnizori de materii prime și mai ales combinatele siderurgice din Reșița și Oțelul Roșu să livreze ritmic și la termen oțelurile solicitate de întreprinderea din Breaza. Bunăoară, in luna ianuarie, din 109 tone oțel automat, cit trebuia livrat, întreprinderii prahovene i s-au asigurat doar 25 tone. Un lucru se cuvine remarcat:
• MODELE NOI, MODERNE DE CONFECȚII. De la începutul anului și pînă în prezent colectivul de specialiști și creatori din cadrul întreprinderii de confecții din Focșani a introdus in fabricație peste 60 de modele noi, cu mult peste sarcinile planificate. Demn de subliniat este faptul că toate modelele fac parte din colecția primăvară-vară. Și încă un amănunt : datorită croielilor moderne, culorilor și nuanțelor pastelate, noile modele de confecții au fost solicitate în număr mare de partenerii străini din peste 20 de țări ale lumii.• TEHNOLOGII NOI DE ÎNALTA PRODUCTIVITATE. Prin introducerea în fabricație a noi tehnologii de înaltă productivitate, in special la operațiile de sudură și prelucrări mecanice, colectivul întreprinderii dc utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală a livrat, suplimentar la export, în perioada care a trecut de la începutul acestui an circa 50 de tone utilaje tehnologice. După cum ne sppnea inginerul Marian Trașcă, șeful secției utilaj tehnologic complex, li

resc, mobilă și articole sanitare în, valoare de peste 36 milioane lei, diversificînd și îmbogățind fondul de marfă în consens cu cerințele crescinde ale cumpărătorilor. (Mihai tirigoroșcuță).
VRANCEA : Silvicultorii 

— la datoriePădurile ocupă aproape 38 la sută din teritoriul județului Vran- cea, sector care și în acest sezon se află in grija gospodărească a silvicultorilor.— Șantierele de muncă sint deschise în perimetrul tuturor ocoalelor — ne spune inginerul Mircea Diaconu, inspector-șef al Inspectoratului silvic județean. In prezent, se execută lucrări de îngrijire a arboretelor tinere pe 10 800 ha, se fac operațiuni de igienizare a pădurilor. In cele 5 pepiniere, care vor asigura pentru plantările din primăvară peste 5 milioane de puieți, se realizează patul germinativ în solarii pentru viitoarele culturi de molid, pin și Iarice. Pe pășunile din administrația directă, care ocupă 8 100 ha, se administrează îngrășăminte chimice și organice. (Dan Drăgulescu).
MIRȘA : Soluții eficiente 

pentru economisirea 
metaluluiColectivul de oameni ai muncii din cadrul întreprinderii mecanice Mirșa, județul Sibiu, este preocupat permanent de reducerea consumului de metal în procesul de fabricație. Astfel, ca urmare a aplicării unor măsuri constructive, tehnologice și organizatorice, in anul trecut au fost economisite 225 tone metal. In același scop, încă din trimestrul IV al anului trecut au fost luate în analiză toate reperele la remorca R M-13, la semiremorca de 21 tone și la autotrenul de 17 tone, produse la care, începind cu acest an, s-a trecut la generalizarea unor soluții de tipizare și la proiectarea unor semifabricate prin forjat in matrițe. Măsurile stabilite pentru acest an, care se și aplică, vor conduce la realizarea unei economii de metal de 320 tone, colectivul anga- jîndu-se, totodată, să mai execute 550 tone de diferite repere din materiale recuperate. (Ion Onuc Nemeș).

SUCEAVA : Atelier 
de recondiționare 

a pieselor de schimbLa întreprinderea forestieră de exploatare și transport din Suceava a intrat în funcțiune un atelier pentru recondiționarea pieselor de schimb pentru utilajele folosfte în exploatările de pădure și in secțiile de industrializare a lemnului. Se asigură, prin recondiționare, o gamă largă de repere absolut necesare folosirii eficiente a mecanismelor. Dotarea tehnică a noii capacități va permite creșterea diversității și complexității pieselor și subansamblelor readuse în circuitul utilizării. De altfel, după atingerea parametrilor proiectați vor fi reintroduse în fluxul utilizării circa 70 la sută din totalul pieselor uzate existente la nivelul întreprinderii, adică toate reperele apte a fi recondiționate. Iată și un exemplu care pune în evidență marea eficiență economică a acestei activități : dacă un reductor nou costă 2 650 lei, pentru recondi- ționarea unuia uzat și aducerea lui, practic, la aceiași parametri, se cheltuiesc cel mult 800 lei. (Sava Bejinariu).

dacă în luna ianuarie planul la export a fost îndeplinit și depășit, acest lucru se datorează eforturilor deosebite ale colectivului de aici, folosirii judicioase și economisirii stricte a materialelor. Or, incepînd din decada a doua a lunii februarie, ritmul producției nu se mai poate menține dacă furnizorii de oțel nu-și vor onora grabnic contractele restante. Iată de ce așteptăm un răspuns concret, prin fapte, din partea meta- lurgiștilor din Reșița și Oțelul Roșu.
vrarea în avans a acestor subansam- ble se datorează asimilării unei noi tehnologii de sudare automată a țevilor și plăcilor tubulare ale recipientelor, fără material de aport, ceea ce a dus la dublarea productivității muncii, creșterea calității produselor și eliminarea totală a importurilor de sirmâ din oțel Inoxidabil.• PRODUSE NUMAI DE ÎNALTA CALITATE. In acest an, volumul producției pe care urmează să o livreze la export colectivul întreprinderii de sirmă, cuie și lanțuri din Galați este aproape dublu față de anul trecut. Acționind cu pasiune și dăruire pentru realizarea ritmică, integrală, zi de zi, la fiecare sortiment • a planului la export, oamenii mun- , cii de aici au reușit să livreze in luna ianuarie suplimentar circa 400 tone sirmă trasă. Totodată, au fost livrate însemnate cantități de cuie șî lanțuri. Rezultate bune în producție a obținut formația condusă de maistrul Lucian Cocu, care a executat in luna ianuarie numai produse de export de cea mai bună calitate.

Cronica zileiLa invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, o delegație de activiști ai P.C.U.S., condusă de tovarășul Rein Ristlaan, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Estonia, a efectuat o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră, in perioada 6—12 februarie.In timpul vizitei, delegația a avut convorbiri la C.C. al P.C.R.. Academia de partid pentru învățămînt social-politic, Comitetul județean Vîlcea al P.C.R.. Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Radioteleviziu- nea română, Agerpres, redacția ziarului „Scinteia". Oaspeții sovietici au vizitat obiective economice și social- culturale din Capitală și județe.La încheierea vizitei, delegația de activiști ai P.C.U.S. a fost primită de tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. La convorbirea care a avut loc cu acest prilej a participat E. M. Tiajelni- kov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.
★Joi a fost semnat la București protocolul între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, privind schimburile de mărfuri și plățile pe anul 1987.Protocolul prevede lărgirea în continuare a schimburilor comerciale dintre cele două țări. (Agerpres)
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vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 13 februarie, ora 20 — 16 fe
bruarie, ora 20 : Vreme în gene
ral închisă In regiunile sudice și 
estice și schimbătoare în rest. Vor 
cădea ploi cu caracter local în sudul 
țării, iar în regiunile estice se va sem
nala frecvent ceață, asociată cu bur
niță și izolat cu polei. în restul terito
riului, ploile și ceața vor avea un ca
racter izolat. în zona montană va 
ninge. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat cu intensificări în Muntenia, Do- 
brogea și sudul Moldovei, cu viteze 
pînă la 60 km pe oră. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 5 și plus 
5 grade, iar cele maxime între 2 șl 12 
grade, mai ridicate ușor în regiunile 
centrale și de vest ale țării.

INFORMAȚII SPORTIVE• Inotătoarea româncă Luminița Dobrescu a obținut o a doua victorie, in cadrul concursului internațional de natație de la Moscova, cîștigind proba de 200 m liber, cu timpul de 2’02”91/100, după ce în prima zi de întreceri terminase învingătoare in proba de 100 m liber. Pe locurile următoare s-au situat' Stefania Bofin- ger (R.F. Germania) — 2’05”64/100 și Edit Ormos (Ungaria) — 2’05”76/100.• In cadrul competiției internaționale de patinaj viteză „Concursul Prietenia", desfășurat la Șamdjion (R.P.D. Coreeană), cu participarea juniorilor și junioarelor din R. D. Germană, România, Cehoslovacia, Polonia, U.R.S.S. și țara-gazdă, sportiva româncă Mihaela Dascălu a avut o comportare remarcabilă, ureînd de patru ori pe podiumul de premiere. Astfel, Mihaela Dascălu a tîștigat proba de 1 000 m (l’29”7/10), s-a clasat pe locul secund la 3 000 m (4'53” 6/10), și a ocupat locul trei la 500 m (43”4/10 — record republican) și 1 500 m (2’19”6/10).

EFORTURILE ȚARILOR LATINO-AMERICANE IN VEDEREA 
SOLUȚIONĂRII PROBLEMEI DATORIILOR EXTERNE 

Un comentariu al agenției China Noua
In 1986, țările debitoare din Ame

rica Latină au realizat progrese in 
direcția reducerii datoriei lor ex
terne, in valoare de peste 380 mi
liarde dolari, ceea ce reprezintă 
aproximativ 40 la sută din totalul 
datoriilor țărilor in curs de dez
voltare.

Timp de mai mulți ani. datoriile 
externe foarte mari au împiedicat 
dezvoltarea economică a multor 
țări latino-americane. Unele din 
ele au fost confruntate cu dificul
tăți deosebit de serioase in urma 
scăderii prețurilor la petrol pe 
piața mondială. Printre țările pro
ducătoare cele mai afectate se nu
mără Mexicul, care a pierdut a- 
proape ppt miliarde dolari, ca ur
mare a reducerii exporturilor sale 
petroliere, Venezuela, care a pier
dut 3,1 miliarde dolari, și Ecuado
rul, care a pierdut un miliard de 
dolari.

Confruntate cu criza datoriilor și 
stagnarea economică, multe țări 
latino-americane au încercat diver
se soluții, printre care și politica 
de reajustare, pentru a pune capăt 
recesiunii și a realiza înviorarea 
economiilor lor.

O parte din principalele țări de
bitoare latino-americane au reluat 
negocierile cu țările creditoare cu 
privire la datoriile lor externe și 
tratativele cu instituțiile financiare 
internaționale pentru contractarea 
unor noi împrumuturi.

Mulți reprezentanți latino-ameri- 
cani au subliniat că problema da
toriilor nu poate fi considerată 
doar o problemă economică. Ea 
este, fără îndoială, și o problemă 
politică. Ei au insistat asupra ne
cesității ca țările debitoare șt cre
ditoare, precum și instituțiile fi

.DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI 
DRUMURILE ÎNNOIRILORExistă In viața și devenirea Istorică a fiecărei localități momente de răscruce, momente ce își pun puternic amprenta asupra evoluției viitoare și cărora scurgerea anilor le gravează și mai adine însemnătatea. In istoria capitalei ungare, un asemenea moment îl constituie anul 1945. anul eliberării de sub dominația fascistă. Astăzi, la împlinirea a 42 de ani de la acel memorabil eveniment, Budapesta se înfățișează vizitatorului ca un oraș modern, in continuă dezvoltare și înfrumusețare. Privită de pe înălțimea domoală a Gellertului, panorama orașului se impune prin geometria proprie a bulevardelor cu clădirile lor monumentale, prin scurgerea lentă a Dunării cu frumoasele și- celebrele sale poduri, și cu insula Margareta, prin cartierele de vile cochete ce se răsfiră printre colifiele Budei, ca și prin puzderia blocurilor moderne ale noilor și frumoaselor ansambluri de locuințe.Budapesta este frumoasă deopotrivă vara și toamna, primăvara și chiar și acum, cind zăpada se depune pe asfaltul străzilor, iar sloiurile plutesc pe Dunăre și cind tabloul urban își pierde claritatea, tonurile culorilor, iar contururile clădirilor se estompează învăluite în pinza subțire a ceții. De pe Gellârt, înălțime ce domină orașul, privirea investighează locuri știute din călătorii mai vechi, dar îți oferă și satisfacția de a descoperi- semnele noului. Acestea le afli in detalii, străbătînd apoi străzile orașului, bulevardele largi, piețele armonios conturate în peisajul urban. Noile construcții, cu linii suple, moderne, cu pereți de sticlă fumurie se învecinează cu blocuri viu colorate — clădiri cărora edilii le-au redat, așa cum aveam să aflăm, prin susținute eforturi financiare, imaginea tinereții de odinioară — dar și cu ziduri afumate, împovărate de amprenta ati- tor decenii și evenimente cărora le-au fost martore.Desigur, Budapesta anului al 42-lea al eliberării nu înseamnă doar clădiri elegante, poduri arcuite peste fluviul cenușiu, bulevarde largi, animate. înseamnă, in același timp, și blocurile din prefabricate care au extins perimetrul orașului, adăugindu-i noi și noi cartiere și care materializează eforturile ultimelor decenii pentru rezolvarea problemei locuințelor — „problemă grea încă pentru noi", după cum ne mărturisește șeful secției de gospodărire a spațiului capitalei. Și cum tot așa, noile construcții industriale suple, ridicate pe verticală sint, desigur, altceva decit vechile aglomerări de clădiri mici și întunecate ale fabricilor întinse pe orizontală, multe rămase încă in perimetrul locuibil al orașului, ca urmare a extinderii acestuia. La Ministerul Industriei ni se vorbește despre preocupările, despre eforturile materiale, financiare și umane ce se depun pentru înfăptuirea unuia dintre obiectivele principale stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar — modernizarea industriei, și în primul rind a celei din capitală — denumită pe bună dreptate „inima industrială a tării". Pentru că, intr-adevăr. Budapesta înseamnă circa 1 600 de întreprin
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nanciare internaționale să-și asu
me împreună răspunderea de a-i 
găsi o soluție rațională.

Majoritatea țărilor debitoare do
resc să-și achite datoriile in func
ție de capacitățile lor economice 
interne. Peru, de exemplu, a anun
țat in iulie 1985 că va aloca pen
tru achitarea datoriei externe doar 
10 la sută din totalul încasărilor 
sale din export.

Unii economiști latino-americani 
se pronunță insă in favoarea unei 
noi forme de achitare a datoriilor, 
și anume transformarea unei părți 
a datoriei externe in noi investiții 
ale țărilor creditoare in întreprin
deri din țările debitoare. Mexicul 
a anunțat că 1,2 miliarde dolari din 
datoria sa externă au fost înregis
trați sub formă de investiții străine 
în țară. Guvernul Argentinei a pre
zentat parlamentului un proiect de 
lege cu privire la aranjamentul 
datorii-investiții. Ecuadorul stu
diază in prezent posibilitățile de 
realizare a acestei noi forme ‘ de 
achitare a datoriilor.

Pe lingă aceasta, multe țări la
tino-americane, printre care se nu
mără in primul rind Mexicul, Ar
gentina și Brazilia, au elaborat 
planuri de reajustare economică.

In 1986, țările latino-americane 
au intensificat cooperarea econo
mică regională împotriva protec- 
ționismului tot mai accentuat al 
țărilor dezvoltate. Argentina, Bra
zilia, Uruguay și alte țări au sem
nat o serie de acorduri de coope
rare economică, care au dus la pre
gătiri în vederea stabilirii unei 
piețe comune latino-americane. 
Organizația Pactul Andin și Aso
ciația latino-americană de co
operare regională au hotărit să se 

deri, mai mari șl mai mici, in halele cărora lucrează aproape 700 000 de oameni ai muncii și care asigură aproape 40 la sută din producția industrială a țării. Industria buda- pestană realizează o gamă largă de produse — de la cunoscutele autobuze IKARUS și complicate aparate electronice, de la produse din cauciuc sau aparataj medical pînă la moderne confecții și variate tipuri de mașini-unelte. Nu este nevoie să răsfoiești buletine statistice. să navighezi printre cifre pentru a sesiza dimensiunile preocupărilor pentru modernizarea industriei. Imaginea eforturilor ce se depun în acest sens ne este viu conturată la „Csepel". Pe insula aceasta, împresurată de apele Dunării, s-au concentrat numeroase fabrici : oțelării și turnătorii. întreprinderi de metale neferoase și de motociclete, pentru construirea de utilaj energetic sau mașini- unelte. „Insula-uzină" — pe care
însemnări de călătorie 

din R. P. Ungară

mulțl reporteri au asemuit-o cu o petate a industriei, o cetate ivită intre ape — are un trecut ce se apropie de un secol. Doar fotografiile mai amintesc astăzi despre acei ani de început ai Csepelului. Pentru că pînă și întreprinderile ridicate în ultimele decenii aici în „insula-cetate" au trecut printr-un proces de modernizare, fiind înzestrate cu mașini noi, cu linii tehnologice mecanizate și automatizate, in care tehnica de calcul dirijează multe din operațiile de producție. Preocupări principale in prezent ? Această întrebare „clasică" a reporterului își găsește aici un răspuns concludent : „Eforturi susți
nute pentru modernizarea produse
lor — de la parametrii tehnici și 
calități funcționale la design, de la 
creșterea productivității la redu
cerea substanțială a prețului de 
cost. Deoarece tocmai acestea sint 
elementele esențiale ale competiti
vității".Dar Budapesta nu înfățișează vizitatorului numai un prezent dinamic. Ea redă, în același timp, sugestiv, pagini ale unei istorii care a insemnat zbucium, suferință, speranță. Există ruine celebre ce evocă îndepărtatul Acquincum — așezare romană durată la începutul primului secol al erei noastre, cu multe sute de ani înaintea poposirii pe aceste meleaguri din Cîmpia Pa- nonlcă a primelor triburi maghiare. Sint monumente ce reconstituie istorii mai apropiate. Dar trecutul nu trebuie să-1 descifrezi doar in bronzul sau granitul monumentelor. Străzile orașului te recheamă și ele în istorie, amintind despre ultimul război mondial. Pe arterele aqestea largi, prin locurile animate de astăzi s-au purtat in iarna lui '45 aprige bătălii. Sint de atunci 42 de ani. Mărturiile — documente, fotografii, amintiri — ne ajută să reînviem acele zile de puternic dramatism....Frontul se afla in oraș, pe străzi, printre zidurile mușcate de- 

întrunească separat, anul acesta, in 
Bolivia și Uruguay pentru a dis
cuta întărirea cooperării regionale.

Țările latino-americane au depă
șit deja perioada cea mai dificilă,

CREȘTEREA ȘOMAJULUI IN JAPONIA
Relatările ziarului „Le Figaro"

• Creșterea bruscă a șomajului in 
confruntată cu cea mai gravă criză 
forței de muncă • Pentru prima 

2,9 la sută din
Creșterea bruscă a șomajului in 

Japonia confruntă această tară cu 
cea mai gravă criză de după război 
in domeniul ocupării forței de 
muncă, amenințind „consensul so
cial", considerat drept baza mira
colului economic japonez, afirmă 
o serie de industriași și economiști 
la Tokio.

Simbol al declinului unei întregi 
industrii — cea mai veche mină de 
cărbune din Japonia a fost recent 
închisă. Concomitent, „Hitachi Zo- 
sen", o firmă constructoare de 
nave, a anunțat și ea un plan de 
reducere a efectivelor cu o treime 
și suspendarea întregii activități la 
trei din cele nouă șantiere ale sale, 
„Ishikawajina-Harima", al doilea 
constructor naval al Japoniei, in
tenționează, la rindul său, să con
cedieze pină in decembrie 7 000 din 
cei 24 000 de salariați și să-și re
ducă in următorii doi ani capaci
tatea de producție cu 60 la sută.

Cele cinci mari întreprinderi 
siderurgice, între care „Nippon 
Steel", care deține locul întii in 
lume, preconizează măsuri similare 
intr-un viitor apropiat.

„Situația este gravă. Pot survent 
și alte concedieri, anul acesta sau 
anul viitor, fiind doar o chestiune 
de timp" — declară Toshio Suzuki, 
directorul secției internaționale a 
marii organizații patronale „Ntk- 
keiren".

Economiștii apreciază la unison 
că Japonia — care a depășit mai 
bine decit celelalte țări industriali
zate crizele petroliere din anii ’70 

gloanțe și obuze. Era o iarnă aspră și grea, care impunea suferințe și jertfe. Fiecare casă devenise un punct ce trebuia luat cu asalt, fiecare stradă reprezenta linia frontului. Eliberarea capitalei ungare de sub ocupația fascistă — „Operațiunea Budapesta" — a constituit una din marile bătălii ale celui de-al doilea război mondial. Iată, într-o culegere de documente, o scurtă informație transmisă în prima zi din ianuarie 1945 de postul ' de radio București. Este unul din acele lapidare comunicate de luptă, redactate fugar in posturile de comandă de pe linia frontului : „In 
ziua Anului Nou 1945, trupele Ar
matei 1 romane, in strînsă colabo
rare cu marile unități sovietice, 
după ce au sfărimat ultima centuri 
de apărare, au pătruns in Buda
pesta fi duc lupte grele de stradă 
spre centrul capitalei maghiare".80 de zile a durat bătălia pentru eliberarea Budapestei", la care a luat parte Corpul 7 de armată română. Umăr la umăr, ostașii Frontului 2 Ucrainean, ostașii români au făcut, în acele zile și nopți de crîncenă încleștare, dovada eroismului, a spiritului lor de sacrificiu. Pentru a zădărnici planurile comandamentului fascisto-horthyst, care intenționa să-și prelungească rezistența transformînd întregul oraș într-un morman de ruine, a fost necesar să se ducă o luptă dirză, in care» fiecare casă, fiecare colț de stradă trebuia cucerit cu prețul unor grele jertfe. In luptele pentru eliberarea capitalei ungare și-au dat viața peste 11 000 de ostași și ofițeri români. „Amintirea 
acelor zile dramatice nu aparține 
doar cronicii timpului, sălilor de 
muzeu și documentelor istorice, 
bronzului si granitului monumente
lor și mormintelor — îmi spunea un martor ocular al acelor lupte. 
Ele trăiesc și vor trăi veșnic in 
conștiința locuitorilor orașului".Sentimentele de recunoștință ale locuitorilor Budapestei față de ostașii români care au luptat și s-au jertfit, alături de ostașii sovietici, pentru eliberarea orașului, pentru împlinirea acelui moment de răscruce care a inrîurit profund destinul capitalei ungare, ca și al întregii țări, le exprimă simbolic și garoafele rofcii ce se depun. în fiecare an, la 13 februarie, la monumentul de la cimitirul Răkosliget. Monument ce poartă gravată in piatră inscripția : „Glorie eroilor 
români care și-au jertfit viața in 
lupta împotriva fascismului, pen
tru eliberarea poporului frate 
ungar".Au trecut anii... Urmele războiului, urmele acelor crincene încleștări din iarna lui ’45 au fost lecuite de mult. Budapesta prezentului oferă vizitatorului acea imagine specifică edificării socialiste a întregii țări vecine și prietene — imaginea unor ritmuri trepidante de dezvoltare, a unui peisaj urbanistic in continuă innoire și înaintare pe verticala contemporaneității. Pentru că, prin hărnicia locuitorilor săi, Budapesta trăiește astăzi animația unei efervescente activități constructive pașnice. Eforturile — uneori grele și susținute — sint materializate în noi împliniri, în noi /realizări care îmbogățesc frumusețea recunoscută a Budapestei.

Al. PINTEA

care a început in 1982, o dată cu 
declanșarea crizei datoriilor. Ele 
mai au insă de parcurs un drum 
lung pină la rezolvarea definitivă 
a problemei datoriilor.

Japonia face ca această țară să fie 
de după război in domeniul ocupării 
dată din 1963, șomajul a afectat 
populația activă

— este confruntată de această dată 
cu un șomaj structural.

Sectoare întregi ale industriei 
grele — șantiere navale, cărbune, 
siderurgie — sint afectate de creș
terea cursului yenuiui, care Insă nu 
este decit cel mai recent factor al 
declinului lor, provocat de scăde
rea cererii și pierderea competiti
vității pe piețele internaționale.

Desigur, cifrele oficiale ale șo
majului rămin modeste in raport 
cu Europa occidentală sau cu Sta
tele Unite. Ele reprezintă insă uh 
record pentru Japonia și maschea
ză o realitate mai sumbră, se afir
mă la Ministerul Muncii și in 
cercurile patronale.

Pentru prima dată din 1963. șo
majul a reprezentat 2,9 la sută din 
populația activă. Acest record a 
fost atins în decembrie anul trecut.

Pentru moment, situația socială 
rămine calmă. Patronatul și nu
meroși economiști sint insă neli
niștiți de o posibilă deteriorare a 
acesteia in cazul in care nu se va 
reuși să se găsească alte locuri de 
muncă salariaților concediați. In
tr-un cuvint, tocmai „consensul 
japonez", bazat pe locul de muncă 
asigurat și pe creșterile de salarii 
in funcție de vechime, ar putea 
fi repus in cauză, apreciază eco
nomistul George Kurakami.

Patronatul și Ministerul Muncii 
subliniazfl că, în prezent, patronii 
și sindicatele continuă să nego
cieze. Patronii nu exclud insă o 
confruntare dacă sint rupte căile 
de comunicare.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Caligula — 18 ; (Sala atelier): 
Faleza — 18: (Sala studio-99) : Me
dalion liric „Mihat Eminescu“ — 16,30
• Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Alessio Vlad (Ita
lia). Solist : Sandu Sandrin — 18
• Opera Română (13 18 57) : Madame 
Butterfly — 18

• Teatrul de operetă (14 80 11, la Sala 
mică a Teatrului Național) : Silvia —
18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 18 : (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Menajeria de 
sticlă — 18
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Capcană pentru un bărbat singur 
— 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Micul infern — 18 ; 
(Sala studio) : Concurs de împreju
rări — 18,30

• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18,30 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cintă, ciocîrlie 
— 18
• Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 9 ; Mary Poppins 
- 18
• Teatrul „Țăndărică" (11 12 04, sala 
Cosmonauților) : Punguța cu doi 
bani — 10
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30

• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Asta-i ciudat — 18,30

cinema

(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
EXCELSIOR (65 49 45) - 9; 11; 13; 15; 
17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Domnișoara Aurica : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14.30; 16,30; 18,30
• Misterele Bucureștilor ; COTRO- 
CENI (49 48 48) - 15; 17; 19
• Misterele mărilor: DACIA (50 35 94) 
-9; 11; 13; 15; 17; 19, LIRA (317171) 
— 15; 17; 19
• Toate pînzele sus : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19, MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19

• Anna Karenina : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) - 9; 12; 15,15; 18,30
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,15
• Mari regizori, mari actori : STU
DIO (59 53 15) — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30
• Ali-Baba șl cei 40 de hoți : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 12; 15; 18. AURO
RA (35 04 66) — 9; 12; 15; 18, VOLGA 
(79 71 26) — 9; 12; 15; 18
• S-a pierdut un concurent — 8,45; 
10,45; 12,45, Oliver Twist — 14,45; 17; 
19,15 : DOINA (16 35 38)

• Program special pentru copii — 9; 
11; 13, Aripi spre soare — 15; 17; 19 : 
TIMPURI NOI (15 61 10)
• Nava extraterestră : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Apașii: GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19. COSMOS (27 54 95) 
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Atenție la Pană de Vultur : PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19
• Colegi de clasă : VIITORUL
(10 67 40) - 15; 17; 19
• Muzica și filmul : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
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„NICOLAE CEAUȘESCU - UN OM 
CARE LUPTĂ PENTRU PACEA LUMII"

A ORIENTUL MIJLOCIUBEIRUT 12 (Agerpres). — După cum au anunțat posturile de radio locale — citate de agenția T.A.S.S. — la 10 februarie, in Beirut au fost comise două atentate cu grenade la viața primului ministru libanez, Rashid Karame. Nu au fost Înregistrate victime.

ÎN POFIDA PROTESTELOR REPETATE ALE OPINIEI

Activitatea prodigioasă a președintelui României consacrată înfăptuirii 
marilor deziderate ale umanității, realizările deosebite obținute 

de poporul nostru — oglindite în ziarul mexican „El Universal"

Presa din diferite țări continuă să publice articole consacrate personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele României.Sub titlul „Nicolae Ceaușescu — un om care luptă pentru pacea lumii", marele ziar mexican „EL UNIVERSAL" relevă :Țară europeană. România și-a unit numele, de mai mult de două decenii, de cel al conducătorului său. Continuu și pretutindeni se vorbește Ceaușescu". de „România Conducătorul el lui a transformat România dintr-o țară agrară într-o țară cu nivel mediu de dezvoltare, liberă și prosperă. Promovează neamestecul și soluționarea pașnică a conflictelor internaționale.Imaginea României de azi și din- totdeauna — subliniază ziarul mexican — a ajuns pină la cel mai îndepărtat locuitor al Pămîntului prin intermediul acestui bărbat care conduce țara, personalitate proeminentă a vieții internaționale contemporane. Iar această imagine vorbește în mod elocvent despre ceea ce un popor poate să creeze atunci cînd este stăpin pe destinele sale și cînd își alege conducătorii, în mod liber și suveran, dintre cei mai buni fii ai săi.„El Universal" arată că, la începutul anilor ’30. România era o țară cu o slabă dezvoltare, cu o industrie care nu asigura nici măcar 20 la sută din venitul național. „Eminamente agrară" o calificau unii economiști, dar cu o agricultură de asemenea înapoiată.In comparație cu această situație, mai ales cu anul 1944, cînd a fost declanșată revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, producția țării a fost în 1986 de 111 ori mal mare, iar producția agricolă a crescut de mai mult de patru ori.. Astăzi, industria românească produce echipamentele cele mai moderne, în toate sectoarele, inclusiv în domeniul nuclear și al aviației.în aceeași perioadă, veniturile populației au crescut de aproape opt ori șl s-a realizat un volum uriaș de construcții de locuințe și așezăminte social-culturale, astfel incit, tn anul 1986, mai mult de 81 populație locuia în în
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la sută din apartamente noi, construite, marea lor majoritate, in ultimii 20 de ani de cind în fruntea Partidului Comunist Român și a țării sa află Nicolae Ceaușescu.Președintele Ceaușescu a fost ^^caracterizat drept „un om de stat

deosebit, care a atras atenția politologilor și și-a început cariera de lider național prin a spune poporului său adevărul și nu a avut rezerve în a arăta, la mijlocul anilor ’60, cînd a fost ales pentru a conduce partidul și, apoi, statul, că România este o țară socialistă în curs de dezvoltare, care trebuie să depășească consecințele ce derivă din aceasta". *Astăzi, România se găsește la o diferență de numai patru ani de momentul în care dezvoltarea sa social-economică o va situa între țările cu un nivel mediu de dezvoltare, pentru ca la sfîrșitul secolului să se situeze în rîndul națiunilor dezvoltate — relevă „El Universal".Acestea sînt citeva argumente pentru care, la începutul fiecărui an, întregul popor aniversează cu respect și venerație ziua de naștere a secretarului general al partidului. președintele Republicii. Sub conducerea sa, România a promovat și promovează cu hotărire o activitate internațională bazată pe principiul independenței și

• suveranității naționale, neamestecul in treburile interne și avantajul reciproc, înlăturarea forței și amenințării cu forța, respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpin pe propriul său destin, de a se dezvolta liber și independent, fără amestec din afară, și soluționarea pașnică, pe calea tratativelor, a oricărui litigiu internațional. Faptul că România întreține azi relații diplomatice și comerciale cu 155 de națiuni de pe toate continentele — relevă ziarul — se datorează pe deplin politicii de pace și prietenie ,promovate de Nicolae Ceaușescu, o voce care se ridică pentru a protesta intr-o lume a disputelor și a violenței.Președintele Ceaușescu — se arătă tn încheierea articolului — a fost caracterizat drept un om al păcii și fiu fidel al unui popor pașnic, care a știut să se înconjoare de dragostea Întregului popor român, popor care, prin curajul său și activitatea constructivă, a edificat o Românie liberă, independentă și prosperă. (Agerpres)J
Reuniune a țărilor nealiniate consacrată 

situației din America Latină și zona CaraibilorGEORGETOWN 12 (Agerpres). — în perioada 9—12 martie, la Georgetown se va desfășura reuniunea ministerială a Biroului de coordonare al țărilor nealiniate, informează agenția Taniug. La această reuniune, cea mai importantă după Conferința la nivel înalt de la Harare, va fi examinată situația politică și economică din America Latină și zona Caraibilor. Cei peste

In- dln ceale
400 de participant vor aborda deosebi starea conflictuală America Centrală și pericolul amenință Nicaragua.Miniștri din țările membreBiroului de coordonare al Mișcării de nealiniere vor discuta problema cooperării economice sud-sud, in contextul crizei cauzate de marile datorii externe ale țărilor din America Latină.

Oceanul Pacific 
să devină o zonă a păcii 

și colaborăriiAUCKLAND 12 (Agerpres). — Oceanul Pacific trebuie să devină o zonă a păcii și cooperării, liberă de orice arme nucleare — s-a subliniat in Încheierea simpozionului desfășurat la Auckland (Noua Zeelandă), la care au participat peste 200 de medici și oameni de știință din 14 țări.

BEIRUT 12 (Agerpres). — O formație de patru avioane militare is- raeliene escortate de alte opt a efectuat joi raiduri de bombardament asupra taberelor de refugiați palestinieni de lingă Saida. In urma atacurilor, cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar șase au fost rănite, înreglstrîndu-se, de asemenea, pagube materiale.ALGER 12 (Agerpres). — La Alger s-au încheiat lucrările Congresului general al Uniunii scriitorilor șl ziariștilor palestinieni.Potrivit agenției Taniug, partlcl- panții au adoptat o rezoluție politică

!n care este subliniată Importanța realizării unității tuturor grupărilor palestiniene pe baza deciziilor Consiliului Național Palestinian și acordurilor de la Alger și Aden. Documentul salută Inițiativa președintelui Algeriei de a se organiza o întîlnire Ia Alger a grupărilor palestiniene în vederea ajungerii, prin dialog, la u- nificarea forțelor revoluției palestiniene. Congresul a reînnoit atașamentul său față de Organizația pentru Eliberarea Palestinei în calitatea acesteia de reprezentant legitim și unic al poporului palestinian și a reafirmat principiul autonomiei și independenței palestiniene în luarea deciziilor. A fost evidențiată necesitatea organizării unei conferințe Internaționale pentru pace în Orientul Mijlociu în cadrul O.N.U., cu participarea O.E.P. și a membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate. Rezoluția politică condamnă atacurile repetate împotriva taberelor da refugiați palestinieni din Liban.

PUBLICE MONDIALE
S.U.A. au efectuat o nouă experiență nuclearăWASHINGTON 12 (Agerpres). — Intr-o perioadă în care atît în S.U.A., cit și pe plan internațional s-au intensificat luările de poziție pentru încetarea experiențelor cu arme nucleare, ca un prim pas spre oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, Statele Unite au efectuat, la poligonul din deșertul Nevada, un nou test subteran cu arme atomice, cel de-al doilea din acest an.După cum a precizat un purtător de cuvînt al Departamentului ameri-

can al energiei, forța detonat a fost sub 20 ____ ______valent trinitrotoluen (TNT).O serie de membri ai Congresului, precum și numeroși reprezentanți ai mișcărilor pacifiste din S.U.A. și-au exprimat protestul față de continuarea testelor nucleare americane șl au cerut președintelui Ronald Reagan să acționeze în direcția încheierii unui tratat care să prevadă interzicerea totală a oricăror experiențe de acest gen.

dlspozl tivului kilotone echi-

Reacții de dezaprobare în lume

Evoluția conflictului dintre Iran si IrakHARARE 12 (Agerpres). — Primul ministru al Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, președinte tn exercițiu al mișcării de nealiniere, a făcut un apel la încetarea războiului iraniano-irakian. într-un mesaj a- dresat președintelui Iranian, Aii Khamenei, premierul Zimbabwean a subliniat că țara sa și mișcarea de nealiniere doresc să se pună capăt urgent războiului dintre cele două state membre ale mișcării, să se evite noi suferințe pentru popoarele acestora, arată agenția Prensa Latina.TEHERAN 12 (Agerpres). — Forțele iraniene au lansat miercuri o nouă operațiune, „Fath-4“, împotriva pozițiilor irakiene, la 70 de kilometri in adîncimea teritoriului Irakului, fiind distrusă o stație radar la nord de orașul Erbil, informează un comunicat militar citat de agen-

Miercuri seara, o rachetă fost lansată asupra Bag-țla IRNA. iraniană a dadului. Pe de altă parte, un sector de locuințe din Teheran a fost bombardat joi de avioane militare irakiene, tnregistrîndu-se victime. Au fost atacate pe calea aerului și alte orașe Iraniene, între care Isfahan, Bakhtaran și Tabriz.BAGDAD 12 (Agerpres). — Forțele aeriene irakiene au efectuat in ultimble 24 de ore cinci raiduri de bombardament asupra Teheranului, a anunțat un purtător de cuvînt militar la Bagdad, citat de agenția INA. în același interval, avioane de luptă irakiene au bombardat alte orașe din Iran, între care Qom, Isfahan și Tabriz. Miercuri seara, o rachetă sol-sol Iraniană a lovit un cartier de locuințe din capitala Irakului. Bagdad, provocînd victime, adaugă agenția INA.
-AGENȚIILE DE PRESA

- pe scurt

CONVORBIRI.. Comunicatul comun publicat Ia încheierea vizitei in U.R.S.S. a delegației de partid și guvernamentale a R. D. P. Yemen, . condusă de All Salem El- Beida, secretar general al C.C. al Partidului Socialist Yemenit, relevă dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniile politic, economic, cultural și in alte sfere. In cursul examinării problemelor Internaționale, o atenție deosebită a fost acordată situației din Orientul Mijlociu.

vardnadze, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și adjunctul secretarului general al O.N.U., Diego Cordovez. Cu acest prilej, relatează agenția T.A.S.S., s-a procedat la un schimb de păreri asupra problemelor legate de înfăptuirea unei reglementări politice a situației din jurul Afganistanului.

WASHINGTON 12 (Agerpres). — Mișcarea pacifistă americană a condamnat noua experiență nucleară — cea de-a doua din acest an — efectuată de Statele Unite, subliniind că ea contravine dorinței exprimate de toate popoarele lumii.Un reprezentant al mișcării a reafirmat necesitatea încetării totala a oricăror teste cu arma nucleară, ca un prim pas pe calea cursei înarmărilor și dezarmare. opririi trecerii la

BRUXELLES 12 (Agerpres). — Un grup de membri ai Parlamentului vest-european, organ consultativ al C.E.E., a remis ambasadorului S.U.A. la Bruxelles o scrisoare de protest împotriva experiențelor nucleare a- mericane din Nevada. In scrisoare se cere Statelor Unite să se alăture moratoriului unilateral sovietic privind experiențele nucleare.

DECLARAȚIE. R.D. Germană se I conduce după cerințele politicii de I coexistență pașnică In relațiile sale cu R.F. Germania, a declarat | Guenter Mittag, membru al Biroului Politic al P.S.U.G., după tn- tllnirea cu Leisler Kiep, membru al ■ conducerii partidului Uniunea Creștin Democrată din R.F.G. Vo- I lnța de dialog a R.D.G. nu depinde de compoziția guvernului de la I Bonn, a spus el, adăugind că este I de așteptat ca R.F.G. să facă tot ce este posibil pentru ca niciodată I războiul să nu mai izbucnească de pe pămînt german. De asemenea, el a arătat că problema limitării armelor și a dezarmării are un rol prioritar în politica R.D.G.

DECIZIE. Grecia nu intenționează să ia parte la exercițiile militare ale N.A.T.O., programate să aibă loc tn primăvara acestui an în Marea Egee; a anunțat Ministerul Apărării al acestei țări. Este vorba de manevrele Alianței nord- atlantice, cunoscute sub numele codificat „Dragon Hammer ’87“ și „Aurora Express ’87“.

ÎNTÎLNIRE. La Moscova a avut loc o întîlnire intre Eduard Șe-

REFERENDUM. Joi. s-a desfășurat în Egipt un referendum național, în cadrul căruia alegătorii s-au pronunțat asupra deciziei președintelui republicii, Hosnl Mubarak, de a dizolva Adunarea Poporului pentru a putea fi pusă în aplicare noua lege electorală adoptată în decembrie 1986. Decizia șefului statului egiptean permite, dacă va fi aprobată corpul electoral, organizarea alegeri legislative anticipate form prevederilor noii legi torale.
va de unor con- elec-

Una din trăsăturile definitorii ale perioadei contemporane o constituie, fără Îndoială, accentuarea continuă a interdependențelor economice dintre state, îndeosebi datorită impactului revoluției tehnico-științifice, a adîncirii diviziunii internaționale a muncii, apariției și creșterii numărului și amploril problemelor globale. Au devenit, astfel, tot mai evidente caracterul unitar și indivizibil al economiei mondiale, faptul că intensificarea participării la circuitul economic mondial constituie o necesitate obiectivă pentru fiecare țară, cooperarea economică Internațională transformîndu-se într-un factor indispensabil al progresului econo- mico-social al tuturor statelor, indiferent de mărime, potențial economic, nivel de dezvoltare sau orîn- duire socială.

carea, prin intermediul organismelor și instituțiilor de profil, a unor Însemnate resurse materiale și financiare în sprijinul dezvoltării economice a statelor membre, in principal a celor in curs de dezvoltare, realizarea unor măsuri de reducere a barierelor tarifare din calea comerțului internațional. Cooperarea in cadrul multilateral și-a demonstrat astfel pe deplin viabilitatea, rolul de instrument de primă însemnătate, indispensabil in eforturile vi- zind rezolvarea problemelor complexe cu care se confruntă omenirea, inclusiv in domeniul economic.

lor de ordin administrativ ; existența unor paralelisme in activitatea organizațiilor Internationale sau promovarea de către unele organizații a intereselor unor anumite state in detrimentul altora etc.Dar ceea ce se trece sub tăcere este faptul că multe din piedicile in- tilnite in acest domeniu se datoresc poziției țărilor occidentale, că îndeosebi din rîndurile acestora se manifestă acțiunile obstrucționiste, că ele și numai ele sînt dispuse și interesate să trateze, de pildă, cu țările slab dezvoltate, intr-un cadru restrfns, unde cel puternic ișl poate

mai mari rezultă din confruntarea a două orientări opuse : pe de o parte, poziția țărilor in curs de dezvoltare, care se pronunță pentru îmbunătățirea și democratizarea structurilor și activităților organizațiilor internaționale, în scopul de a le face adecvate cerințelor șl condițiilor noi din lumea de azi și, pe de altă parte, poziția principalelor ce occidentale, care modificări ce le-ar pozițiile privilegiate.Nu poate fi ignorat cum relevau recent problemele O.N.U.,
puteri economise opun unor putea periclitafaptul că, așa specialiști in tocmai acele

Probleme stringente ale economiei mondiale

TOKIO 12 (Agerpres). Araki, primarul orașului a apreciat că noua experiență cleară americană constituie „i intolerabil", în flagrantă contradicție cu aspirațiile legitime ale popoarelor de a se pune capăt cursei înarmărilor, cu prioritate în domeniul atomic.„în numele locuitorilor Hiroshimel,— primul oraș care a cunoscut ororile unui bombardament nuclear — exprim un protest categoric fați de continuarea experiențelor americane cu arme atomice — se arată în mesajul lui Takeshi Araki transmis Ambasadei Statelor Unite din Tokio. Cerem Administrației americane să oprească imediat testele cu arme nucleare și să promoveze o politică deschisă negocierilor, astfel incit să fie eliminat pentru totdeauna spectrul amenințării nucleare, care apasă asupra întregii omeniri"— a menționat el.

— Takeshi Hiroshima, nu- ,un act
STOCKHOLM 12 (Agerpres). — Necesitatea de a se pune capăt experiențelor nucleare a fost subliniată într-un articol publicat In cotidianul „Gfiteborgs Posten" de primul ministru suedez, Ingvar Carls- son. Aceste experiențe, se arată în articol, agravează competiția înarmărilor nucleare și frînează eforturile orientate spre oprirea proliferării armelor atomice. Premierul suedez relevă că guvernul țării sale va face totul pentru a se pune capăt experiențelor nucleare.ATENA 12 (Agerpres). — Primul ministru al Greciei, Andreas Papan- dreu, a subliniat din nou, într-o declarație făcută la Atena, necesitatea Încetării tuturor experiențelor cu arme nucleare.El a reafirmat Importanța Încheierii unui aoord care să prevadă interzicerea acestor teste, măsură care ar putea conduce spre eliminarea definitivă a tuturor armelor nucleare, transmite agenția A.D.N.

In domeniul educației și InvățămintuluiMADRID 12 (Agerpres). — La chemarea Federației Studenților șl Comisiilor muncitorești (centrală sindicală de orientare comunțștă) din Spania. Ia Madrid s-a desfășurat un marș de protest cu participarea a aproape 100 000 de persoane împotriva politicii guvernului In domeniul educației șl Invățămintului uni-

versitar, informează agenția E.F.E. Au avut loc puternice incidente intre forțele de ordine șl manifestant!. soldate cu arestarea a șase persoape și rănirea altor trei.Acțiuni de protest s-au desfășurat, in paralel, in orașele Barcelona, Zaragoza, Murcia, Orense și altele.
(din actualitatea POLITICĂ)

f|L|P|NE- Noua constituție
și speranțele de prefaceri socialeLa sfîrșitul săptăminll trecute, Ia Manila au fost date publicității rezultatele referendumului desfășurat in Filipine in legătură cu proiectul noii constituții. Potrivit datelor furnizate de comisia electorală, 76,29 la sută din partici- ■ panții la vot s-au pronunțat în favoarea proiectului — actul de la dînd astfel cîștig de de înnoire ge- cu un an, cînd populare au
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UN INSTRUMENT DE PRIMA ÎNSEMNĂTATE. Conștientizarea creșcîndă a acestei realități, a faptului că evoluțiile din economia mondială se resimt — într-o formă sau alta, într-o măsură sau alta — asupra fiecărei economii naționale, a determinat sporirea eforturilor pentru intensificarea unor forme de conlucrare Internațională la nivel multilateral, pentru crearea unor structuri și mecanisme adecvate. O expresie concretă a acestor eforturi este crearea unei mari diversități de organizații internaționale, între care, dată fiind vocația sa universală, locul central revine sistemului Națiunilor Unite, ale cărui activități în domeniul economic capătă o pondere tot mai însemnată. Datînd încă de la înființarea organizației mondiale, asemenea activități și preocupări s-au intensificat pe măsura amplificării schimburilor economice dintre state, a creșterii gradului de complexitate a acestor raporturi, a problemelor economice care reclamă soluții bazate pe contribuția tuturor statelor.Desfășurată pe mai multe planuri (elaborarea, negocierea și adoptarea de declarații de principii, de programe cuprinzătoare de acțiune; inițierea și sprijinirea de programe șl proiecte de cooperare și dezvoltare economică la nivel subregional, regional și chiar interregional ; acordarea de asistență tehnică și financiară statelor membre etc.) și domenii (comerț, monetar-financiar, agricultură, industrie, mediu ambiant etc.), cooperarea economică multilaterală prin sistemul Națiunilor Unite s-a soldat cu o serie de rezultate notabile. Avem în vedere, de exemplu, adoptarea declarației și programului de acțiune privind instaurarea noii ordini economice internaționale, alo-

DEZVOLTAREA COOPERĂRII MULTILATERALE

ERODAREA CADRULUI MULTILATERAL ? Cu toate acestea, rezultatele obținute se situează cu mult sub așteptări. în plus, in ultimii ani— în condițiile fenomenelor de criză pe care le-a cunoscut economia mondială și pe care, în mare parte, continuă să le cunoască și în prezent— cooperarea economică între state, „multilateralismul" (a cărui expresie o constituie organizațiile Internaționale) este confruntat cu o serie de dificultăți. Se vorbește deja, îndeosebi în unele cercuri occidentale, despre o „criză a multilateralismu- lui" în relațiile internaționale, despre o tendință de erodare a cadrului său și chiar despre o lnadecvare a sistemului multilateral față de cerințele lumii contemporane.Este adevărat că In ultimii ani rezultatele concrete pe linia rezolvării unor probleme economice in cadru multilateral au fost nesemnificative; negocierile asupra marilor probleme economice se află in Impas ; uneia din organizațiile internaționale se confruntă cu mari dificultăți financiare — și tocmai pe acest fond sini formulate in lumea occidentală o serie de critici la adresa organizațiilor internaționale. Adeseori se invocă drept argumente activităților desfășurate multilateral, proliferarea sau creșterea exagerată a

Impune mult mal ușor voința și Interesele celui slab.De aici poziția refractară a unor state occidentale, concretizată, Intre altele, in neangajarea in negocieri ample, pe problemele de fond, în cadrul Organizației Națiunilor Unite ; neparticiparea sau participarea mai redusă la reconstituirea resurselor organizațiilor internaționale ; orientarea tot mai accentuată a asistenței pentru dezvoltare pe canale bilaterale, in detrimentul celor multilaterale etc. Semnificative in această privință sînt acele date potrivit cărora, dacă In 1978 ajutorul public pentru dezvoltare proporție de peste 32 canale multilaterale, ai actualului deceniu redusese deja la circa
era acordat in la sută prin in primii ani ponderea se 21 la sută.

structuri și organisme ale O.N.U. (Adunarea Generală, U.N.C.T.A.D., UNESCO etc.) în care țările In curs de dezvoltare și-au făcut mai bine auzite punctele de vedere sînt cel mai puternic criticate de țările capitaliste dezvoltate, care amenință cu chiar retragerea din respectivele organisme.In același timp Insă, deși o seria de țări tn curs de dezvoltare au formulat critici la adresa unor instituții de colaborare multilaterală, cum este F.M.I. (în special datorită tendinței de imixtiune în politica economică internă a statelor membre), țările dezvoltate (care continuă să dețină poziții dominante tn organismele respective) nu consideră că aceste instituții s-ar afla în criză, ci preconizează chiar consolidarea lor.

pe cale multilaterală în favoarea celei acordate pe căi bilaterale, datorită posibilităților sporite pe care le oferă acestea din urmă țărilor donatoare de a impune condiții politice. economice sau de altă natură țărilor primitoare. Nu poate fi ignorată nici importanța crescindă, preferința pentru acordarea de asistență pe canale private, aducătoare de mari profituri.în sfîrșit, însăși opoziția țărilor puternic industrializate față de ideea unor ’modificări de substanță în structurile organismelor și mecanismelor internaționale constituie un indiciu în sensul că dificultățile cu care se confruntă în prezent „multilateralismul" țin, in primul rînd, de țările respective, și nu de faptul că organizațiile internaționale s-ar dovedi necorespunzătoare. Evident, asemenea poziții pot aduce pe termen scurt unele avantaje statelor care le promovează. Pe termen lutjg insă, în condițiile în care interdependențele economice internaționale se accentuează mereu, încercările de rezolvare a problemelor globale intr-un cadru restrîns, ignorindu-se cel oferit de cooperarea multilaterală, nu s-ar putea solda decît cu efecte negative chiar și asupra țărilor ce promovează astfel de abordări.însăși practica relațiilor internaționale tea, cit țiunl tn rării multilaterale, terii contribuției i

lneficiența in cadrul birocrației cheltuieli-

PREOCUPAREA ȚARILOR BOGATE DE A-ȘI MENȚINE POZIȚIILE PRIVILEGIATE. Desigur, dificultățile cu care se confruntă tn prezent „multilateralismul" sint datorate și unor factori care țin de înseși structurile și mecanismele lui. O analiză mai atentă a situației relevă insă că evoluțiile actuale în privința multi- lateralismului sînt, in primul rînd, efectul preocupărilor marilor puteri industrializate de a-și menține pozițiile privilegiate tn structura și mecanismele relațiilor economice internaționale. De fapt, dificultățile cele

PENTRU CREȘTEREA ROLULUI O.N.U. ÎN SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR CE CONFRUNTA O- MENIREA. Edificatoare in ceea ce privește poziția țărilor occidentale față de abordările multilaterale în problemele economice, preocuparea acestora de a-și menține pozițiile privilegiate conferite de actualele structuri este și atitudinea statelor respective in problemele asistentei oficiale pentru dezvoltare. Cum s-a relevat deja, este evidentă tendința de diminuare a asistenței acordate

demonstrează atît necesitași oportunitatea unor ac- direcția intensificării coope- , în vederea creșterii contribuției organizațiilor economice internaționale — în special a celor din sistemul Națiunilor Unite —% Ia sprijinirea eforturilor de progres ale tuturor popoarelor.„Este necesar, arăta președintele României, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, să facem • totul pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite și al altor organisme internaționale în soluționarea problemelor grave ale vieții mondiale". Consecventă acestei poziții principiale, România acționează cu hotărire pentru amplificarea conlucrării dintre state in condiții multilaterale. cu convingerea că problema nu constă în a pune sub semnul întrebării multilateralismul, ci in a depune toate eforturile pentru Îmbunătățirea structurilor existente și adaptarea acestora la cerințele lumii contemporane, confruntată cu o multitudine de probleme globale, ale căror soluții nu pot fi viabile decît dacă sînt rezultatul participării, tn condiții de deplină egalitate, a tuturor statșlor.
Dr. Lazăr COMANESCU
Academia de studii economice

2 februarie cauză speranțelor nerate în urmă marile demonstrații dus la înlăturarea fostului regim.Apreciat ca un „test crucial" pentru viitorul acestei țări, referendumul constituțional s-a des-' fășurat în condiții de calm, forțele de ordine reușind să descurajeze, în cea mai mare riului național, acțiuni de natură ___________participarea la vot. Dacă atmosfera din timpul referendumului a fost apreciată calmă, trebuie însă menționate o serie de evenimente care au precedat prezentarea la urne. Este vorba, în primul rînd, de puternica demonstrație a țăranilor care au cerut autorităților să accelereze proiectata reformă agrară menită să amelioreze condițiile sociale și economice a celei mai importante categorii a populației filipineze. Demonstrația s-a soldat cu victime în rîndul parti- cipanților. ca urmare a intervenției abuzive a poliției, o anchetă guvernamentală căutînd, în ■ prezent, să elucideze responsabilitățile ; indiferent de aceasta, demonstrația a atras atenția asupra necesității de a se accelera punerea in aplicare a unor programe vizînd a- gricultura. Răsputizînd criticilor privind încetineala cu care sînt aplicate unele reforme, șeful statului filipinez a anunțat lansarea unui program de măsuri, care prevede acordarea de sprijin țăranilor, precum și sporirea creditelor pentru modernizarea agriculturii. Programul în ansamblu, a cărui înfăptuire va începe după 25 februarie, însumează fonduri evaluate la peste 22 mițiarde pesos (ceva mai mult de un miliard de dolari).Anunțat înainte de referendum, programul a contribuit, fără Îndoială, la o și mai accentuată înclinare a • opțiunilor in favoarea adepților noii constituții.Un alt fapt, petrecut, de asemenea, înaintea avut țiunl. După cum se știe, cu numai citeva zile înaintea votului, a avut loc o tentativă.de lovitură de stat, pusă la cale de cercurile militare de dreapta. Loialitatea manifestată de cea mal mare parte a armatei a duș însă la Înăbușirea rapidă a tentativei, determinînd o întărire »a pozițiilor președintelui Corazon Aquino, al cărei mandat este menținut, potrivit prevederilor noii constituții, pină în 1992.După publicarea rezultatelor referendumului, corespondenții de presă din Manila evidențiază semnificația intrării tn vigoare a noii constituții, capacitatea sa de a determina in continuare schimbări înnoitoare, democratice, de a asigura stabilitatea politică și dezvoltarea economică a societății filipineze.Sînt relevate, totodată, acele

parte a terito- organizarea de să împiedice

referendumului, adarul să clarifice aceste op-

prevederi constituționale referitoare la politica externă, între care sublinierea expresă a faptului că, pornind de la interesele naționale, „Filipinele adoptă și desfășoară o politică de eliberare a teritoriului său de arme nucleare". în acest spirit, noile organe legislative — Senatul și Camera reprezentanților, ce vor fi alese în primăvară — urmează să se pronunțe asupra staționării de arme nucleare la bazele S.U.A. de pe teritoriul fili- pinez ; statutul acestora va face obiectul unor tratative după 1991, la încetarea acordului actual.O dată cu intrarea în vigoare a constituției — proclamată miercuri de președintele Aquino, eveniment consemnînd intrarea țării într-o nouă etapă — observatorii politici remarcă menținerea în actualitate a unor dosare de importantă deosebită pentru viața politică, economică și socială.Rămîn astfel deschise neînțelegerile între autorități și cele două mișcări insurgente din țară. Una din aceste mișcări este Frontul Național de Eliberare Moro (F.M.L.N.) — acționînd în Mindanao, precum și într-o serie de insule din sudul arhipelagului — care revendică reglementări specifice pentru populâția de origine musulmană din această regiune a, țării. Convorbirile începute între autorități și F.M.L.N. au dus la o Încetare a confruntării armate cu această mișcare și la începerea de tratative.Cealaltă mișcare. Frontul Național Democratic, militează pentru un șir de transformări social-poli- tice profunde — de la o reformă agrară larg cuprinzătoare pînă la eliberarea țării de bazele militare străine ' — cerînd totodată să-i fie recunoscut dreptul de a participa în condiții echitabile la viața politică filipineză. După cum s-a anunțat, ca urmare a represiunilor la care au fost supuși participanții la demonstrația țăranilor, a unor acțiuni ale unor forțe militare, ca și a unor neînțelegeri profunde legate de modalitățile de abordare și soluționare a problemelor aflate în dispută, procesul negocierilor dintre autorități și F.N.D., început în partea a doua a anului trecut, a fost întrerupt. In același timp, acordul de încetare a focului, intervenit la 10 decembrie pentru zile, a acestei sens al cipiul durează de mai bine de 17 ani, și reglementarea problemelor care au generat apariția mișcării insurgente — ca o cerință a stabilității politice și concentrării eforturilor naționale spre programe menite să asigure o viață demnă pentru toți cetățenii.Adîncirea. proceselor politice pozitive, ca și reglementarea problemelor economice și sociale care continuă să ocupe prim-planul preocupărilor autorităților de la Manila au acum, după aprobarea și proclamarea noii constituții, condiții mai propice de înfăptuire.

între cele două părți, o perioadă de șaizeci de expirat în prima decadă a luni. Există însă un con- părților în legătură cu prin- încetării ostilităților, care

Ioan TIMOFTE
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