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PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A PLANULUI PE ACEST AN, 9 Nivelul stocu

PENTRU DEZVOLTAREA CALITATIVĂ, INTENSIVĂ A ECONOMIEI rilor de cărbu
ne din termo

IDEI, TEZE SI DRIENTflHI DIN GINDIDEA NOVATOARE

CONTINUA PERFECȚIONARE 
A PREGĂTIRII PROFESIONALE

Amplă si mobilizatoare angajare centrale

Una din direcțiile principale ale înfăptuirii programelor de dezvoltare economico-socială în etapa actuală o constituie buna pregătire și continua perfecționare profesională a tuturor oamenilor muncii, ridicarea nivelului de cunoștințe tehnico- științifice în măsură să răspundă exigențelor unei producții moderne, de înaltă calitate, ca și cerințelor tot mai înalte ale asimilării în toate domeniile a progresului tehnico-științific contemporan. Referindu-se pe larg la aceste direcții prioritare de activitate în etapa actuală de dezvoltare a societății noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat in cuvintarea rostită la ședința din 30 ianuarie a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. faptul că se cere acordată in continuare o atenție sporită „realizării programelor de ridicare a calificării profesionale, tehnice a muncitorilor, a specialiștilor din toate sectoarele de activitate. Avem nevoie, evidenția secretarul general al partidului, de o ridicare mai puternică a nivelului de cunoștințe pentru înfăptuirea modernizării, pentru realizarea obiectivelor revoluției tehnico-știin- țifice și ale noii revoluții agrare". Atenția constantă acordată acestor probleme de importanță majoră pentru progresul economico-social in condițiile etapei actuale de dezvoltare a societății noastre pune încă o dată în lumină faptul că strategia dezvoltării economiei românești elaborată de partidul nostru cuprinde ca o componentă importantă a sa dezvoltarea științei, învă- țămîntului, culturii, ridicarea generală a nivelului de pregătire și de cunoștințe al tuturor oamenilor muncii, al Întregului popor.Ca dimensiune fundamentală a modului de viață socialist, munca se distinge, astăzi, printr-o înca- 1 drare valorică nouă, prin multiplele semnificații pe care i le conferă o- rînduirea socialistă. Ea este nu numai o îndatorire a fiecărui cetățean, sursa unică a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor,

și un principal factor de socializare și cîmp de manifestare și afirmare plenară a personalității. A asigura pentru toate sectoarele cadre pregătite, cu bogate cunoștințe fesidnale, științifice, la nivelul mai noi cuceriri ale cunoașterii exigențelor tehnicii moderne, devine astăzi tot mai mult un factor, determinant al dezvoltării econom ico- sociale.In anii edificării societății socialiste multilateral dezvoltate s-a produs în țara noastră o deplasare importantă a forței de muncă spre industrie, a fost conceput și pus în practică programul noii revoluții a- grare, cu rezonanțe profunde în planul transformării felului de muncă, de viață și de gîndire al țărănimii cooperatiste. Stimulate de nevoile producției, procesele de muncă din societatea noastră se află în permanență sub influența Înnoitoare a creativității tehnice și științifice. Ele trebuie să răspundă azi cerințelor sociale majore vizînd îmbunătățirea structurii producției, valorificarea eficientă a resurselor economice, creșterea coeficientului de prelucrare a materiilor prime și riîa- terialelor, ridicarea nivelului calitativ al produselor românești și sporirea gradului lor de competitivitate, așezarea tuturor activităților econo- mico-sociale pe principiul rentabilității. Iată de ce, în acest context, devine tot mai necesară formarea, perfecționarea și reconsiderarea continuă a rolului tot mai activ al factorului uman. în vederea adoptării în permanență a pregătirii lui la exigențele actuale ale muncii. „Nici o automatizare și nici o robotizare — arăta secretarul general al partidului — nu pot înlocui omul ; el va continua să reprezinte tăritor al sociale".Dincolo complexe cesul modern sarcinile, acțiunile și operațiile care compun fiecare secvență a muncii Industriale moderne se află cunoș-
dezvoltăriide pe

bine pro- celor și al

factorul ho- economice șifluxurile care le de muncă, dincolo detehnologice implică pro-

tințele și priceperile, capacitățile șl atitudinile, motivațiile și comportamentele profesionale ale celor ce muncesc, relațiile și interacțiunile dintre ei. Inteligența creatoare, pasiunea, dăruirea și abnegația oamenilor interferează ' valorile sociale și societăți.Abordînd aceste teracțiunii permanente ______tura profesională și cultura politică a omului nou al societății noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia încă o dată la ședința din 30 ianuarie a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. ideea de o deosebită valoare teoretică și practică potrivit căreia se cere ca o dată cu ridicarea pregătirii profesionale, tehnice, științifice să acționăm cu toată hotă- rîrca și în direcția ridicării conștiinței revoluționare, a formării omului nou. constructor conștient al socialismului și comunismului. Să așezăm la baza întregii noastre activități, arăta secretarul general al partidului, cele mai noi cuceriri ale științei, inclusiv în domeniul științelor sociale, ale cunoașterii umane în general.Această cerință pornește de la a- devărul că progresele științei contemporane modifică nu numai condițiile actuale ale muncii, dar șl condițiile sociale de ansamblu în care se poate afirma în întregul ei personalitatea omului nou al societății noastre. Dezvoltarea tehnologică, evoluția uneltelor și instrumentelor, transformarea microstructurilor operaționale ale muncii, informatizarea mediilor de muncă determină modificarea conduitelor în muncă și viață ale oamenilor. In a- celași timp, oamenii își pun ei înșiși amprenta personalității lor, a conștiinței lor revoluționare asupra muncii pe care o desfășoară, iar integrarea în sarcinile de muncă con-
Conf. unlv. dr. 
Pantelimon GOLU

Ia acest nivel cu morale ale noiiprobleme ale Im dintre cui-

mancitorească in întrecerea sacialistăDe cîteva zile, ziarele publică mobilizatoare chemări la întrecere adresate de colective de oameni ai muncii din diferite sectoare de activitate. chemări în care se propun obiective deosebit de importante, menite să asigure valorificarea superioară a resurselor tehnice, materiale și umane existente in întreprinderi in vederea realizării exemplare și depășirii sarcinilor de plan. în condiții de înaltă calitate și eficiență. Prin asemenea însuflețitoare chemări, prin întrea- . ga sa desfășurare, întrecerea socialistă se dovedește a fi cadrul de amplă afirmare a inițiativei și responsabilității muncitorești, de puternică emulație a gîndirii și creației, a muncii fără preget consacrate înfăptuirii programului de dezvoltare economico- socială a țării.în anul care ne aflăm, cel de-al doilea al actualului cincinal, această amplă șl mobilizatoare competiție pe tărîmul fertil al muncii harnice, a- vîntate — întrecerea socialistă — se desfășoară sub semnul hotărîrii ferme a colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderi, de pe șantiere, din institutele de cercetare, inginerie tehnologică și proiectare de a înfăptui neabătut sarcinile și indicațiile formulate de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, obiectivele cuprinse în documentele Congresului al XIII-lea al partidului cu privire la dezvoltarea calitativă, intensivă a economiei naționale.în spiritul sarcinilor subliniate de secretarul general al partidului la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., anul 1987 trebuie să marcheze o îmbunătățire radicală în toate domeniile de activitate. în realizarea prevederilor planului, în înfăptuirea programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției, în întărirea conducerii colective. în aplicarea fermă a mecanismului economic, a autoconducerii și autoges- tiunii. „Putem spune — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — că anul acesta este hotăritor pentru înfăptuirea întregului plan cincinal, pentru realizarea tuturor programelor de modernizare, de normare, de organizare, inclusiv de aplicare a autoconducerii și a noului mecanism economico-financiar. Să acționăm in așa fel încît, realmente, să punem ordine și disciplină in toate sectoarele de activitate".Cuvinte care izvorăsc din cunoașterea adîncă a realităților, care au în vedere strategia riguroasă elaborată de partid pentru actuala perioadă de dezvoltare a economiei și care, în mod firesc, au avut o puternică rezonantă ’în conștiința comuniștilor. a tuturor oamenilor muncii. ceea ce se reflectă din plin în conținutul. în obiectivele cuprinse in chemărileobiectivele urmărite.de acțiune sînt diferite, în funcție de specificul activității din fiecare unitate sau sector al economiei naționale. Esențial este ca, în toate cazurile, răspunsurile la aceste chemări să fie realiste, să cuprindă angajamente mobilizatoare, conturate în urma unei largi consultări a oamenilor muncii, în vederea evaluării aprofundate și exigente a rezervelor

de creștere a producției existente Ia fiecare loc de muncă, în fiecare unitate productivă.De bună seamă, pe primul plan al Întrecerii este necesar să se situeze preocupările pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor la producția fizică, și îndeosebi la export, și depășirea acestora în funcție de cerin-
• Din întreaga țară, însuflețitoare chemări la în

trecere, la o puternică afirmare a inițiativei și responsa
bilității muncitorești.

• Planul la producția fizică — realizat ritmic, inte
gral, zi de zi I

• La toate locurile de muncă - spirit gospodăresc 
ferm pentru economisirea severă a energiei electrice și 
gazelor naturale !

• in prim-planul preocupărilor — îndeplinirea ri
guroasă a sarcinilor la export, onorarea la timp a con
tractelor economice externe I

• Calitatea și competitivitatea produselor — la cei 
mai înalți parametri prin aplicarea neabătută a cuceri
rilor progresului tehnico-științific I

• Un obiectiv prioritar: creșterea susținută a pro
ductivității muncii I

• Costuri reduse, eficiență superioară în fiecare 
întreprindere I

© Organele și organizațiile de partid — factor mo
tor, esențial în organizarea și desfășurarea întrecerii so
cialiste !

țele economiei naționale. In această privință, se impune a se urmări cu prioritate folosirea întregii capacități a mașinilor, instalațiilor și utilajelor pentru realizarea integrală, ritmică și în structura sortimentală și calitativă prevăziită în plan și în contracte a producției fizice.In condițiile acestei ierni aspre, înfăptuirea întocmai a prevederilor de plan este strîns legată de gospodărirea judicioasă și economisirea severă a energiei și combusti-

bililor, care reprezintă o înalță îndatorire patriotică pentru oamenii muncii din fiecare întreprindere sau instituție. In acest sens, prevederile Decretului referitor la raționalizarea consumului de gaze naturale și energie electrică trebuie riguros îndeplinite, prin măsuri ferme și eficiente de reorganizare a producției, asigu- rîndu-se, totodată, realizarea integrală a sarcinilor de plan la toți indicatorii cantitativi șl calitativi. Este necesar să se înțeleagă cu (toată răspunderea că utilizarea cu 'maximum de spirit gospodăresc- a energiei, combustibililor șl gazelor naturale reprezintă o sarcină ’ permanentă, necondiționată, de fiecare zi.în strînsă legătură cu aceasta, organele și organizațiile de partid, comuniștii, toți oamenii muncii din sectoarele de profil trebuie să acorde o atenție deosebită înfăptuirii programelor prioritare cu privire la dezvoltarea susținută a bazei energetice și de materii prime, respectiv, creșterii producției de cărbune, țiței, gaze, energie electrică și de substanțe minerale u- tile.Ca 'și pînă acum, în contextul eforturilor pentru realizarea producției fizice, un caracter prioritar îl are îndeplinirea riguroasă, la un înalt nivel calitativ, a producției pentru export, onorîndu-se la timp toate contractele perfectate cu partenerii de peste hotare. In această privință, așa cum sublinia secretarul general al partidului, este necesar să se tra-
(Continuare in pag. a Il-a)

la întrecere. Desigur, căile concrete
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Pontelimon - unul din modernele ansambluri de locuințe ale Capitalei Foto : E. Dichiseanu
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ÎN CEL DE-AL DOILEA AN

AL CINCINALULUI

Pentru depășirea planului, pentru ridi
carea întregii activități economice la un 

nivel superior de calitate și eficiență

MOBILIZATOARE
CHEMĂRI LA ÎNTRECERE

PAGINA A V-A

DEMOCRAȚIA MUNCITOREASCA REVOLUȚIONARĂ
- DEMOCRAȚIA FAPTELOR

adunările

I
dm industrie ;
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Civilizația serviciilor

ÎNSEMNĂRI

O dezbatere amplă, profundă, 
la nivelul fiecărei organizații de 
partid, al fiecărei unități economi- 
co-sociale, la scara întregii țări 
se desfășoară în această perioa- • 
dă, constituindu-se, prin esența 
ei, într-un autentic forum al de
mocrației socialiste muncitorești 
revoluționare, menit să dea noi 
impulsuri muncii pentru înfăptui
rea exemplară a planului pe acest 
an și obiectivelor noii revoluții 
tehnico-științifice și noii revoluții 
agrare. Ceea ce se cere acestor 
dezbateri — așa cum a subliniat

tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
fie că este vorba de adunările de 
dare de seamă și alegeri de partid, 
fie de adunările generale ale oa
menilor muncii din industrie și 
agricultură este să fie concrete, 
exigente, combative față de stă
rile de lucruri negative, față de 
mentalitățile ce alimentează ase
menea stări de lucruri, să promo
veze puternic noul, experiența 
înaintată, să contribuie efectiv ia 
mai buna organizare a muncii, a 
întregii activități economico-so- 
ciale.

Prezentăm în pagina a 3-a a ziarului 
cîteva secvențe din cadrul acestpr dezbateri
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Societatea modernă își bizuie o sumă de funcționalități pe o gamă extrem de largă de servicii. Sînt articulațiile fine, indispensabile, ale organismului social. Aparatura, instalațiile și dispozitivele tehnice din case și birouri au nevoie de întreținere și reparații periodice. Călătorind, recurgem la bunele oficii ale organizațiilor de turism, ale întreprinderilor de hoteluri și restaurante. Dispunînd de mijloace proprii de transport — de la bicicletă la automobil — recurgem la asistența atelierelor mecanice.' Orîn- duirea socialistă extinde claviatura acestor servicii în domeniile cele mai variate, ținind cont de necesitatea eliberării femeii de împovărătoarele griji casnice, de ușurarea îndeletnicirilor legate de traiul domestic, de îmbunătățirea permanentă a condițiilor locative, comunicațiilor, ocrotirii sănătății, prestațiilor culturale. Progresul civili- zatoriu e în conexiune obligată cu un număr se extind necontenit, musețarea timpului liber al cetățenilor. Calitatea acestor servicii își dezvoltă șl ea parametrii specifici, conform cu exigentele contemporane ale vieții. Unii din parametrii calitativi sint promptitudinea, eficienta, modernitatea.După cum se știe, în Programul Partidului Comunist Român și în alte documente, precum și în programe speciale există prevederi clare referitoare la servicii și natura lor. Ele decurg, printre altele, din creșterea populației, — și a gradului de ocupare a populației — ca și din sporirea coeficientului de industrializare și a celui de urbanizare. Nu mai există oraș fără unități prestatoare de servicii și nu mai stîrnește mirare faptul că avem, în comune mari, hoteluri și localuri de consum, unități care repară frigidere și mașini electrice de gătit, ba chiar și discoteci pentru distracția tineretului. t S-au creat unități „Gospodina", micro- cantine, spălătorii mecanice (și cu autoservire), case de comenzi la domiciliu. Statistica ne prezintă și \ ea unele argumente peremptorii :

enorm de servicii, care și se perfecționează contribuind la înfru- vieții și la sporirea
destule ca- cu incinte unde ești și servit în specialiști

populația ocupată crește în ritm constant, ajungînd azi la aproape jumătate din numărul locuitorilor țării ; numărul locuințelor date, în folosință în 1983, (in procente,* la mia de locuitori) era mai mare de- cit cel realizat, în același an. în multe alte țâri europene. In sfera serviciilor lucrează peste patru sute de mii de cooperatori. Numărul turiștilor din țară ce au trecut prin unitățile de cazare, odihnă și tratament balnear a fost de aproape zece milioane.Aceste cifre — și multe altele — arată că problema serviciilor do- bindește proporții considerabile, înființarea a mereu altor „Ser- vice“-uri ale uzinelor românești în capitalele de județ sau ale întreprinderii de reparat calculatoare exprimă o necesitate. In» zuri avem de-a face agreabile, confortabile, intîmpinat cu deferentă chip corespunzător, de _______ v„serioși, îndatoritori. Se generalizează insă anevoie și, în anumite sectoare. foarte încet, servirea corectă și deplină în virtutea adevărului că unitățile și lucrătorii lor sînt în slujba cetățenilor și nu invers. Una din anomaliile curente e abandonarea aproape completă a unităților hoteliere în mina recepționeri- lor, în timp ce directorii, administratorii, alte persoane cu răspunderi stabilite prin lege și regulamente își asumă prerogative minore sau, practic, in raport cu turiștii, nici una. Cei care călătoresc frecvent știu că, in multe orașe, nu există nici un fel de evidență a locurilor libere și ocupate, uneori aceasta rămînînd exclusiv la latitudinea femeilor de serviciu de la etaje — dacă le comunică sau nu. In atare condiții se creează nu numai terenul pentru malversațiuni, ci aduc și daune, e,«vC,avutului obștesc, ca să nu mai vorbim obligațiilor prestatoare.Tot astfeltatea de servire de către cooperativele de întreținere și reparații.

seciteodată grave,de reaua îndeplinire a din partea unitățilore de discutat modall-
Valentin SILVESTRU

(Continuare in pag. a IV-a)
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Termocentralelor - 
cit mai mult cărbune

și numai de bună calitate!
Energie, cit mai multă energie 1 Pentru a răspunde acestui deziderat este necesară o activitate exemplară, pe multiple planuri, din partea tuturor factorilor participanți - mineri, lucrători din sectorul transporturi, energeticieni.Desigur, pentru ca termocentralele să funcționeze la puterea nominală, o importanță deosebită prezintă, deopotrivă, asigurarea cantităților de cărbune necesare și a calității acestuia la nivelul normelor, al programelor stabilite. Totodată, pentru o funcționare continuă la parametrii optimi a agregatelor energetice este absolut necesară alimentarea lor ritmică cu combustibil. Ce întreprind minerii pentru a răspunde acestor cerințe de stringentă actualitate ? Continuăm precedenta anchetă pe această temă prezentind la început nivelul livrărilor zilnice și a stocurilor de la centralele electrice.

Pe cînd realizările 

la nivelul necesităților?

Aspect de lg întreprinderea de elemente pneumatice și aparate de măsură BirladFoto : E. Dichiseanu

Este neîndoielnic că pentru sporirea producției de cărbune s-au făcut și se fac în continuare eforturi deosebite. Ponderea cărbunelui în balanța energetică a economiei naționale a crescut considerabil și in mod constant ca urmare a măsurilor de maximă importanță pe care conducerea partidului le-a luat pentru dezvoltarea puternică, prioritară a acestui important sector al industriei extractive. Îndeplinirea ritmică, Integrală a planului la producția de cărbune condiționează in mod direct funcționarea termocentralelor și, prin urmare, asigurarea energiei electrice necesare desfășurării normale a activității economico-sociale. Orice dereglare în sistemul de aprovizionare cu cărbune a centralelor electrice generează, așadar, dificultăți în realizarea producției de energie electrică.Există aproape în fiecare bazin carbonifer experiențe bune, care demonstrează că atunci cind se acționează cu toată răspunderea, cu înaltă pricepere și dăruire, cind există deplină ordine și disciplină la fiecare Ioc de muncă, se obțin producții mari de cărbune, chiar peste prevederile planului. Iată un argument care pledează pentru extinderea experienței bune de la întreprinderile miniere Voivozi, Sălaj, Comănești și altele, unde a-au extras suplimentar importante cantități de cărbune de bună calitate. Totuși, rezultatele pe ansamblu nu sînt la nivelul cerințelor.Pentru a se asigura o bună aprovizionare cu cărbune a termocentralelor, au fost prevăzute pentru perioada de iarnă importante stocuri
Măsuri operative pentru 

creșterea ritmului de livrare
Pentru realizarea planului în mod ritmic atît ia extracția de cărbune, cît și la livrare, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea minieră „Sălajul" din Sărmășag acționează cu toată răspunderea, în spiritul cerințelor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceapșescu, la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pentru organizarea exemplară a muncii la nivelul fiecărei formații, pentru utilizarea cit mai eficientă a complexelor mecanizate, sporirea randamentului pe post în subteran, creșterea vitezei la lucrările din cariere, buna întreținere și exploatare a utilajelor de transport.De reținut că temeinica pregătire a producției, încă din anul trecut (asigurarea frontului de lucru prin efectuarea în devans a unor lucrări de descopertă — capitol la care planul pe anul trecut a fost depășit cu 608 mii metri cubi), permite desfășurarea normală a activității în cariere și pe timp de iarnă. Drept rezultat al acestei susținute mobilizări a minerilor atît din abataje, cît și din cariere, de la începutul anului pînă în prezent au fost extrase peste prevederi 4 000 tone cărbune net, fapt care se constituie într-o convingătoare dovadă că întregul colectiv de la Sărmășag este hotărit să-și realizeze în cele mai bune condiții Sarcinile de plan ce-i revin din programul energetic al tării. La obținerea acestor substanțiale rezultate, încă din prima parte a anului, și-a adus o deosebită contribuție introducerea unui complex de abataj mecanizat In sectorul minier Sărmășag I, producția sporind cu 400—500 tone pe zi.Pentru desfășurarea normală a activității în cariere au fost constituite echipe de intervenții care acordă asistența tehnică de specialitate buldozerelor, excavatoarelor, celorlalte utilaje din dotare.Cît privește îmbunătățirea calității cărbunelui, responsabilii de calitate (numiți la nivelul fiecărui sector) organizează cu toți muncitorii acțiuni concrete, menite să ducă la creșterea calității cărbunelui. înainte de excavarea cărbunelui din carieră 

de combustibil. Nivelul planificat al acestora este de 6 milioane tone de cărbune. Datorită faptului că ritmul livrărilor a fost mar mic decît cel prevăzut, s-a consumat din plin din depozite, ajungîndu-se în prezent ca la termocentrale să existe in stoc numai 2,7 milioane tone de cărbune. In tabelul de mai jos prezentăm situația stocurilor din centralele electrice. După cum se poate observa, se constată o mare discrepanță între stocurile normate și cele existente, iar la unele centrale acestea sînt foarte reduse. O situație cu totul deosebită se înregistrează Ia termocentralele Mintia, Oradea și Borzești.Din discuțiile avute cu factori de răspundere din Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, a rezultat că peste 2 milioane tone de cărbune se află stocate la diferite exploatări miniere, neputînd să fie expediate din lipsa mijloacelor de transport. Dacă analizăm livrările din prima decadă a lunii februarie, se constată că acestea se mențin la circa 75 Ia sută din valoarea cantității planificate. Iată de ce se impune cu stringență în această perioadă să sporească neîntirziat cantitățile de cărbune expediat termocentralelor. în același timp, pe un plan prioritar trebuie să se situeze nu numai aspectul cantitativ, ci și cel calitativ. Acțiunea minerilor de a da tării cît mai mult cărbune se impune a fi strîns legată de necesitatea de a livra cărbune de cît mal bună calitate, cu un procent redus de steril și umiditate, cu o granulație corespunzătoare. astfel încît să nu fie diminuată puterea disponibilă în termocentrale.

este înlăturat complet sterilul. în subteran, cărbunele este pușcat selectiv, iar la stația de claubaj alegerea sterilului este organizată pe toată durata fluxului tehnologic. Ca urmare a acestor măsuri întreprinse, precum și a altora, de altfel, puterea calorică a cărbunelui a crescut cu 78 kilocalorii pe kilogram.Pe ansamblu, situația livrărilor este bună, eforturile fiind concentrate în aceste zile mai ales spre găsirea celor mdî bune soluții in vederea livrării cărbunelui pentru întreprinderea electrocentrale din Oradea, unde se înregistrează restanțe datorate în principal lipsei de vagoane în unele zile din prima parte a anului.
® în unitășile miniere să se acționeze 

cu țoală răspunderea spre a se asigura 
livrarea ritmică a cantităților de cărbune 
necesafe termocentralelor pentru consu
mul zilnic.

© Eforturile minerilor de a produce cît 
mai mult cărbune să se împletească cu 
preocuparea de a livra cărbune de cît 
mai bună calitate, la o putere calorică 
apropiată de cea a zăcămîntului din care 
se extrage, cu un procent redus de ste
ril și umiditate, cu o granulație cores
punzătoare.

® în toate exploatările miniere să 
funcționeze neîntrerupt instalațiile de

sortare și sfărîmare a cărbunelui și se
paratorii magnetici de corpuri metalice.

© Prin măsuri organizatorice riguroa
se să se evite deprecierea calității căr
bunelui generată de depozitarea înde
lungată în unitățile miniere,, asigurîn- 
du-se un flux continuu între extracție și 
transport.

0 Recepționezi de cărbune din cadrul 
Ministerului Energiei Electrice, reparti
zați în unitățile miniere, să dea dovadă 
de fermitate și exigență pentru ca nici 
o tonă de cărbune ajunsă la termocen
trale să nu fie sub normele de calitate 
prescrise.

Ion LAZAR, Ion MARINESCU, Eugen TEGLAȘ

Nivelul stocurilor de cărbune 
din termocentralePentru perioada de Iarnă stocul total de cărbune era prevăzut la 

6 milioane tone. în prezent, în depozitele termocentralelor se află 2,7 milioane tone de cărbune, o cantitate destul de redusă, lată cum se prezintă situația la zi - 13 februarie a.c. — din centrale t mii tone
CENTRALA STOC 

NORMAT
STOC 

EXISTENT

- Rovinari 1 000 564
- Ișalnita 900 341
- Turceni 850 509 •
- Doicești 500 365
- Mintia 350 25
- Drobeta-Turnu Severin 300 75
- lași 210 134
— Oradea 200 67
- Govora 200 87
- Borzești 180 46
- Giurgiu 150 96
- Zalău 125 42
- Calafat 100 60
- Paroșenl 90 36

După cum se poate observa, la o serie de termocentrale - Mintia, Oradea și Borzești — stocul de cărbune este la un nivel foarte scăzut, situație care impune măsuri imediate și eficiente pentru creșterea livrărilor de combustibil.
Restanțele vor fi recuperate
De la începutul acestui an și pînă în prezent, mina Filipeștii de Pădure înregistrează o restanță la producția fizică de 400 tone cărbune. Această situație deloc mulțumitoare pentru unitate se datorează unor probleme tehnice ce au apărut în exploatările din subteran, precum și ritmului necorespunzător în care s-a lucrat in perioada de iarnă la exploatările de suprafață. Minerii din Filipeștii de Pădure, situați ani de-a rîndul printre fruntașii pe țară în întrecerea socialistă, nu sînt deloc împăcat! cu aceste neîmpliniri, eforturile depuse în aceste zile confirmind hotărârea lor de a recupera în cel mai scurt timp restanța și a livra termocentralelor și celorlalți beneficiari întreaga cantitafe de cărbune prevăzută.— La începutul lunii februarie, ne spunea ing. Vasile Tudor, directorul unității, restanța se apropia de 500 tone cărbune. Ca urmare a măsurilor luate de comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii, cu sprijinul Combinatului minier Ploiești am reușit ca în primele zile din a- ceastă lună să reducem nerealizarea, fiind hotărîți să acționăm și în continuare cu aceeași răspundere.— Pentru termocentrala Doicești, principalul beneficiar al minei, ce măsuri ați întreprins în vederea onorării exemplare a sarcinilor de livrare a cărbunelui de bună calitate 1— După primele 10 zile din februarie înregistrăm un plus de 20 tone cărbune livrat peste plan, în

CÎTEVA CERINȚE 

condițiile creșterii puterii calorice față de ceea ce am livrat pînă acum, cu peste 40 Kcal/kg. Asigurăm energeticienii din Doicești că de la unitatea noastră vor primi ritmic întreaga cantitate de cărbune. Pentru aceasta am aplicat o serie de măsuri intre care aș aminti încadrarea complexelor mecanizate în stratul de cărbune, plasarea găurilor de mină în afara intercalațiilor de steril, optimizarea încărcării în microcariere în așa fel incit cupa excavatorului să jiu ia din stratul de steril,. men-. ținerea .în, stare de funcționare a. separatorilor pentru reținerea corpurilor străine ș.a. Tot în vederea ridicării puterii .calorice a cărbunelui, problemă care ne preocupă în permanență, am realizat prin auto- dotare și . montat în instalația de insilozare-sortare, ,un spărgător de cărbune prin care realizăm o granu- lație optimă de cărbune, care permite livrarea din instalație numai a cărbunelui cu putere calorică mărită. Sperăm ca pînă la sfîrșitul acestui trimestru cărbunele livrat la Doicești să fie de peste 1 900 Kcal/kg.Alăturînd asigurărilor pe care ni le-a dat directorul minei pe cele ale tovarășului ing. Macarie Costinaș, directorul tehnic al Combinatului minier Ploiești, care ne spunea că „pînă Ia sfîrșitul lunii restanțele vor fi recuperate", avem imaginea concludentă a eforturilor și angajării plenare a minerilor de la Filipești pentru a da patriei cît mai mult cărbune.

„MEȘTERI" Al CÎMPULUI, 
MEȘTERI Șl ÎN ATELIEREExperiența județului Teleorman evidențiază un fapt remarcabil : in multe dintre localitățile unde există cooperative agricole puternice s-au dezvoltat și sectoare puternice ale micii industrii și prestărilor de servicii — ca, de pildă, în Drăgăneștj- Vlașca, Frăsinet, Țigănești, Odobeas- ca, Smirdioasa. Orbească, Piatra, Suhaia și altele. Demn de relevat este ritmul de dezvoltare — de 22 la sută pe an pînă la finele actualului cincinal — ceea ce oglindește perspectivele de stabilizare și permanentizare a forței de muncă a satelor. De pe acum, în activitățile industriale din cooperativele agricole și asociațiile economice inter- cooperatiste lucrează 5 200 de oameni, reprezentind tot atiția participanți siguri la recoltările de toamnă și la alte lucrări agricole.O suită de inițiative și fapte de muncă ale sătenilor din comuna Băbăița și, in mod deosebit ale celor din satul Frăsinet se constituie într-o consistentă experiență, demnă de a fi urmată. Să menționăm un prim fapt : o promoție de treizeci de absolvente a zece clase a trecut de pe băncile școlii generale direct într-una din secțiile de mică industrie. Au pus mina pe mistrie, alături de echipa de constructori a cooperativei a- gricole, pentru a reface din temelii o construcție dezafectată unde urma să fie instalat'— și a fost apoi instalat — atelierul de repănsat. stofe. Rezultatul : in 1988; .atelierul a realizat'ț» țîroduc- ție-marfă in valoare de un rnilion și jumătate de lei.DIN FIER VECHI — UTILAJE VALORÎND MILIOANE. Cei nțai mulți dintre meseriașii-agricultori din satul Frăsinet lucrează în cadrul Asociației economice intercoopera- tiste prestări industriale — A.E.I.P.I. Sint țărani și fii de țărani, calificați și policalificați în cîteva zeci de meserii : strungari, frezori, rabotori, electricieni, bobinatori, mecanici auto. Cu ei a fost creată o întreprindere complexă de mică industrie și prestări servicii — cu 16 secții ! — în care se efectuează lucrări dintre cele mai diverse.HALELE SECȚIEI AU FOST REALIZATE CU MIJLOACE ȘI MATERIALE LOCALE SAU REFO- LOSIBILE. Despre începuturile ei ne povestește unul dintre primii muncitori, adevărat animator al acestor activități cu totul noi pentru mediul rural. Se numește Ion Năpară și are „la bază" citeva meserii învățate temeinic la întreprinderea de mecanică fină și la „Vulcan", în București.— Mai întîi am căutat „zestre*tehnică" — își amintește interlocutorul. Am început să umblu prin depozite-, le de fier vechi, căutînd cite o mașină sau unealtă trebuincioasă. După ce ne-am încropit primul atelier, ne-am străduit să facem reparații de calitate la mașini și utilaje agricole. Apoi am năzuit la mai mult. Con- sultînd listele de utilaje disponibile din întreprinderi ale județelor învecinate, apoi tot mai departe, pînă în Arad și Timișoara, am reușit să cumpărăm la preț de fier vechi peste două sute de mașini-unelte casate ; o mașină de danturat învechită și scoasă din uz am procurat-o cu numai 60 000 lei. Ne-am așezat pe muncă, zile și nopți, pînă ce am reușit s-o modernizăm și s-o transformăm în mașină de danturat crema- liere, cu care efectuăm două operații în loc de una, dublîndu-i randamentul. O mașină nouă, cu același randament, costă un m'ilion și jumătate de lei IAltădată, continuă interlocutorul, intr-o mare uzină ni s-a spus : „Ce să facem cu o vechitură fabricată în 1929 ? Luați-o, că tot o dăm la fier vechi". Pînă la urmă, „vechitura", o mașină de rabotat cu masă alergătoare (preț de cumpărare 18 000 lei), ajunsă pe mina meșterilor noștri, a fost modernizată și servește la ope

Din experiența județului 
Teleorman privind folosirea 
judicioasă a forței de muncă 

a satelor

rațiuni de rectificare a diferite piese, operațiuni ce însumează o valoare de două sute de mii de lei pe an. în total, în mai puțin de două decenii, am cumpărat, reparat și modernizat 230 de mașini-unelte.Numai trei mașini din zestrea tehnică a secției sînt noi-nouțe. Valoarea fondurilor fixe ale asociației a crescut la 14 'milioane de lei. Foștii navetiști, stabilizați la Frăsinet, au realizat in 1986 o valoare a produc- ției-marfă de 29 milioane lei. Ei stă- ■ pînesc o gamă de profesii ce le permit șă efectueze operațiuni pretențioase, ce implică inaltă măiestrie și cunoștințe tehnice aprofundate. Dovadă sint reparațiile de precizie la mașini-unelte aparținînd unor prestigioase întreprinderi bucurește- ne : „23 August", I.M.E.B. ș.a.TEHNICITATE, DAR ȘI DIVERSITATE. Dar lucrătorii secției de mică industrie nu uită că, locuind la sat, sînt, înainte de toate, agricultori. Și nu orice fel de lucrători ai pămintului, mai prejos de nivelul lor de muncitori industriali, ci la nivelul exigențelor noii revoluții agrare. Astfel, 26 dintre' ei au dobîndit și calificarea demecanizator în agricultură. Lacursurile cu o durată de șase luni, organizate la locul de muncă, și-au dat concursul maiștrii a- sociațiel, specialiști de la S.M.A. Orbească și profesori de matematică, și fizică din localitate.în procesul de dezvoltare a micii industrii și prestărilor de servicii,, un rol are și cooperativa agricolă. Tn secțiile de mică industrie ale C.A.P.-ului lucrează 160 de cooperatori, dintre care în sectorul de re- pansat stofe — o sută de femei. Ceilalți cooperatori-meseriași fac parte din echipa de construcții și de confecționat binale, in sectorul de panificație etc. Pentru femeile cu copii mici și cele în vîrstă s-a organizat confecționarea de lavele cu munca la domiciliu. O puternică secție hipo asigură transportul a mii de tone de produse in cooperativa agricolă, cît și prestări servicii către populație. Veniturile obținute cu cele 90 de căruțe însumează o sută de mii de lei pe an.„MICA INDUSTRIE BIOTEHNO- LOGICA". Chiar dacă nu este vorba de mica industrie propriu- zisă, chiar dacă nu poartă această denumire, in ferma zootehnică a cooperativei agricole ființează o secție profilată pe biotehnologiile moderne. Președintele cooperativei. Paul Starschi, a solicitat colaborarea Institutului de biologie și nutriție animală pentru a pune la punct fabricația lactosilului, un adaos nutritiv in hrana vițeilor, purceilor și scroafelor de prăsi lă, care contribuie* la creșterea greutății și reducerea* pierderilor. De asemenea, în instalații de fermentare cu flux tehnologic continuu, intr-un sistem de recirculare a apei calde, se fabrică un produs „bioprot", ce se adaugă în rația celor cinci mii de porci Ia Îngrășat. Pe linia acelorași preocupări, de implementare a biotehnologiilor,. se înscrie și bucătăria furajeră modernă, unde se prepară așa-numitul furaj unic pentru îngrășătoria de două mii de taurine. în . laboratorul de bioteh- nologie se lucrează în trei schimburi, rezultatele materializindu-se in ferma zootehnică, a cărei producție depășește 17 milioane de lei pe an.Faptul că în ferma zootehnică, în sectoarele de mică industrie și prestări servicii din satul Frăsinet lucrează circa șapte sute de meseriași- agricultori este o dovadă că dezvoltarea puternică a activităților economice oferă bune premise stabilizării forței de muncă, creșterii nivelului serviciilor în mediul rural.
C. BORDEIANU

Nimic să nu 
se piardă!— Nimic să nu se piardă sau cu alte cuvinte, în limbajul nostru, al muncitorilor forestieri, să facem totul ca valorificarea resurselor pădurii să ajungă Ia sută la sută, ne explică Constantin Mo- cănașu, director tehnic la I.F.E.T. PIATRA NEAMȚ, referindu-se la u- nul dintre principalele obiective ale activității colectivului întreprinderii.Materializarea acestei idei, izvori- , tă din acel obiectiv strategic pentru actuala etapă a dezvoltării țării stabilit de Congresul al XllI-lea al partidului, și anume valorificarea superioară a tuturor resurselor materiale de care dispunem, îmbracă la I.F.E.T. Piatra Neamț multiple și statornice preocupări. Practic, ele se concretizează în numeroase inițiative, în numeroase acțiuni și eforturi pentru sporirea valorii produselor obținute din fiecare metru cub de lemn, din fiecare copac tăiat. De la rădăcini și pînă la crengi, coajă și cetină, absolut totul să fie folosit. în cifre, efortul acesta pentru valorificarea masei lemnoase a atins un grad de 95 la sută, iar pînă la sfir- șitul acestui an va ajunge la 97 la sută.— Tocmai 'de aceea — iși continuă ideea interlocutorul — și pe mine, ca și pe fiecare forestier, ne revoltă pur și simplu ceea ce vedem uneori prin anumite Întreprinderi beneficiare ale noastre : scin- duri rupte, resturi de cherestea bună folosite ca lemn de foc sau aruncate la gunoi. Din această constatare, din continua căutare a colectivului nostru pentru valorificarea superioară a fiecărui metru cub de buștean s-a născut ideea de a livra direct beneficiarilor, în locul cherestelei, produse semifabricate și prefabricate pe măsura dimensiunilor și cerințelor producției lor.Avantajele acestei inițiative — ni se demonstrează — sînt multiple, atît pentru întreprinderea forestieră, cît și pentru beneficiarii ei. Cu alte cuvinte, deci, pentru economia națională în ansamblu. în ce constau ele? în primul rînd, in faptul că unitatea are posibilitatea, folosind aceleași capacități de producție, -să realizeze direct produsele necesare beneficiarilor folosind optim dimensiunile buștenilor, ale seîndurilor și profi- lelor, evitindu-se astfel pierderile la croire. Apoi, resturile de prelucrare rămîn in unitate, fiind folosite la executarea unor produse, a unor prefabricate de dimensiuni mici sau la obținerea tocăturii de lemn. Pe această cale se înregistrează atît creșterea valorii produselor obținute din aceeași cantitate de materie primă, cit și recuperarea și refolosirea integrală a resturilor de fabricație, în al doilea rînd, pentru beneficiari se elimină executarea unor operații auxiliare, care încărcau în final prețul de cost, și se determină practic creșterea productivității muncii. Și, în sfîrșit, în al treilea rînd, dar nu în ultimul, trebuie să recunoaștem, ideea are o importantă valoare educativă. Ea exprimă plastic statornicirea în acest colectiv muncitoresc a acelei atitudini comuniste cultivate cu perseverență de partidul nostru în rindurile tuturor celor ce muncesc, de maximă grijă pentru buna gospodărire a bogățiilor țării, a averii obștești.— Bineînțeles că la Început, amintește directorul tehnic al întreprinderii, pentru aplicarea acestei măsuri au fost necesare discuții perseverente, intervenții și chiar demonstrații practice la unele întreprinderi beneficiare.Specialiștii întreprinderii au analizat cu beneficiarii produsele necesare și, după caz, s-a trecut imediat la înlocuirea livrării cherestelei cu producția respectivă de semifabricate. și prefabricate. De pildă, numai pentru fabricile de mobilă, în 1986 s-ău înlocuit 80 000 mc de cherestea cu 52 000 mc prefabricate, produse realizate în întreprindere. Astfel de înlocuiri s-au făcut și cu alți beneficiari, cum ar fi Centrala navală Galați' sau întreprinderea mecanică de material rulant București — și se va extinde de asemenea și la alții — cu efecte directe și importante în creșterea valorificării superioare a masei lemnoase, a eficienței economice în folosul întregii economii naționale. O idee simplă dar eficientă, care merită într-adevăr să fie generalizată cît mai larg nu doar în toate întreprinderile forestiere, ci și în alte unități economice.

> Al. PINTEA

(Urmare din pag. I)gă toate concluziile din activitatea nesatisfăcătoare desfășurată anul trecut, cînd exporturile au fost mai mici decît în anul precedent. în conturarea angajamentelor și a căilor de acțiune pentru înfăptuirea lor. fiecare colectiv de oameni ai muncii se cuvine să pornească de la înțelegerea limpede a faptului că realizarea exportului este esențială pentru asigurarea resurselor valutare necesare importurilor și achitării datoriei externe, problemă importantă a Însăși dezvoltării economico-sociale. a ridicării nivelului de trai material și spiritual al poporului.Pretutindeni, Întrecerea socialistă trebuie să aibă ca obiectiv creșterea susținută a productivității muncii, factor esențial de sporire a eficienței economice, al progresului și bunăstării. în strinsă legătură cu aceasta, spiritul de inițiativă creator al oamenilor muncii din fiecare unitate economică trebuie canalizat spre înfăptuirea întocmai la termenele și parametrii stabiliți a progra

melor de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, acțiune de cea mai mare însemnătate stabilită de conducerea partidului, care, din vara acestui an, va intra in a doua etapă de realizare, in care se pune accent pe măsurile de fond, menite să asigure tuturor Întreprinderilor o înfățișare nouă, modernă.în aceeași sferă de preocupări vi- zînd realizarea unei calități noi, superioare, în activitatea economică, corespunzător puternicelor mijloace tehnice și materiale de care dispune economia, potențialului important de cercetare, inginerie tehnologică și proiectare existent și nivelului înalt de calificare profesională, experienței muncitorilor și specialiștilor, se înscriu și acțiunile ce trebuie întreprinse în fiecare unitate economică pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, asimilarea de noi materiale și produse, cu performanțe superioare, competitive, aplicarea de tehnologii noi și perfecționate. în lumina exigentelor formulate de conducerea partidului, asigurarea unei înalte calități și competitivități a producției nu poate fi re

dusă la o simplă problemă tehnică : aceasta este mai presus de orice o problemă politică, de conștiință și, tocmai de aceea, lupta pentru calitatea superioară a produselor reprezintă o îndatorire esențială a orga
Amplă și mobilizatoare angajare muncitorească 

in întrecerea socialistă
nelor și organizațiilor de partid, a organelor de conducere colectivă.In această amplă competiție a muncii harnice este necesar ca în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă să se creeze un curent sănătos de opinie în favoarea instaurării unui profund spirit gospodăresc în utilizarea resurselor de materii prime, materiale, combustibili și energie, combătîndu-se ferm orice tendință de risipă, de lipsă de grijă față de avuția încredințată spre ad

ministrare și dezvoltare. Pentru a- ceasta, organele și organizațiile de partid au datoria să desfășoare o susținută muncă politico-educativă, explicindu-se clar fiecărui om al muncii că respectarea strictă a nor

melor de consum stabilite și reducerea drastică a consumurilor materiale și energetice constituie una din condițiile primordiale pentru realizarea producției fizice planificate, pentru asigurarea posibilităților de depășire a sarcinilor de plan, pentru încadrarea in nivelul prevăzut al cheltuielilor de producție, sporirea beneficiilor și a rentabilității.Desigur, îndeplinirea obiectivelor asumate în întrecere de unitățile productive este strîns legată de an

gajarea în direcțiile esențiale ale progresului și dezvoltării a forțelor din institutele de cercetare, proiectare și inginerie tehnologică, a căror preocupare centrală trebuie să o reprezinte — în spiritul indicațiilor 

conducerii partidului — concentrarea întregului potențial de creație tehnică și științifică in vederea înfăptuirii programelor de cercetare și dezvoltare tehnologică, pentru introducerea în cel mai scurt timp în producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii moderne.Sarcini mobilizatoare revin în acest an și lucrătorilor de pe șantiere. Toate lucrările de investiții trebuie organizate cu maximă atenție, acopdîndu-se prioritate realizării

---------------------------- *-------------------------Ia termen, și de calitate a obiectivelor, îndeosebi a celor care asigură dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, a celor cuprinse in programele prioritare ale economiei. Totodată, se impune a se acționa cu hotărîre pentru reducerea costului investițiilor și realizarea obiectivelor la un inalt nivel calitativ, astfel încît acestea să-și atingă grabnic parametrii proiectați.Subliniind că anul trecut, prin rezultatele bune obținute de lucrătorii ogoarelor, și în mod deosebit de cei din unitățile distinse cu titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare", a marcat un moment de cea mai mare importanță în dezvoltarea agriculturii noastre socialiste, secretarul general al partidului insista asupra cerinței majore ca în 1987 să se acționeze mai ferm și mai perseverent pentru ridicarea nivelului general de organizare și eficiență a activității fiecărei unități, astfel incit să se treacă la generalizarea metodelor și procedeelor care au asigurat niveluri înalte de producție, specifice unei' agriculturi intensive, niveluri pe care le presupune de fapt înfăptuirea noii revoluții agrare. Răspunzînd 

acestor vibrante îndemnuri, oamenii muncii din agricultură sint chemați să muncească cu răspundere și dăruire pentru creșterea substanțială a producției vegetale și animale, pentru a asigura avintul și mai puternic al agriculturii noastre.Ne-am referit, firește, numai la cîteva dintre obiectivele majore concrete ale întrecerii care trebuie să polarizeze atenția și preocupările tuturor colectivelor de oameni ai muncii pentru ca, pretutindeni, întrecerea socialistă să se desfășoare cu maximă intensitate, cu maximă eficiență. Sînt asigurate condițiile tehnico-ma- teriale și stă în puterea oamenilor muncii ca, printr-o amplă mobilizare de forțe, să înfăptuiască neabătut sarcinile de plan și angajamentele asumate în întrecere. Esențial este ca, în toate unitățile economice, prin grija și sub conducerea organizațiilor de partid, să se asigure o temeinică organizare a întrecerii, participarea fiecărui om cu întreaga sa putere de muncă, pricepere și inițiativă la această competiție patriotică de masă, consacrată accelerării progresului economic și social al tării.
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„Vom livra centralelor electrice utilaje
tehnologice de înaltă calitate"O MARE CINSTE ȘI O MARE RĂSPUNDERE. Adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la întreprinderea „Vulcan" s-a desfășurat în atmosfera de puternică emulație creatoare și deplină angajare muncitorească pentru îndeplinirea sarcinilor acestui an hotări- tor al cincinalului, generate de vizita de lucru in unitate a secretarului ' general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Prin analiza exigentă efectuată de conducătorul partidului și statului nostru a activității desfășurate in întreprindere, prin indicațiile și sarcinile de o însemnătate cardinală pentru creșterea contribuției unității la realizarea unor programe de mare însemnătate pentru economia națională, vizita secretarului general constituie, asa cum pregnanță întreaga desfășurare a adunării generale, un ferință în viata -"colectivului.Cu maturitate profesională și politică, cu sporită responsabilitate pentru. destinele uzinei, forul suprem de conducere colectivă de la „Vulcan" a dezbătut în amănunt și a luat hotărîrile corespunzătoare necesare pentru a traduce exemplar in practică .indicațiile și sarcinile trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care se constituie acum intr-un amplu șl mobilizator program menit să ridice la noi cote, superioare activitatea productivă a întreprinderii.Trebuie să subliniem de la început că intreaga desfășurare a adunării generale a pus in evidentă marea recunoștință a întregului colectiv de la „Vulcan" pentru grija statornică pe care secretarul general al partidului o poartă perfecționării muncii in această întreprindere, cu un loc distinct în cadrul ramurii. Iar dezbaterile și hotăririle adoptate au pUs în lumină angajarea fermă a organizației de partid, a muncitorilor și specialiștilor de aici de a răspunde prin fapte demne de muncă la îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu de a asigura îndeplinirea in cele mai bune condiții a sarcinilor de plan pe acest an.

necesare revitalizării rapide a activității întreprinderii.Și trebuie să o spunem cu satisfacție că din acest punct de vedere dezbaterile au pus in evidență numeroase atitudini și concepții, ce decurg din tripla calitate de producători. proprietari și beneficiari a oamenilor muncii.

al partidului a relevat cumoment de re-

OGLINDA A ACTIVITĂȚII. După cum arătam, întreprinderea „Vulcan" este angajată în realizarea unor programe speciale, de o deosebită însemnătate pentru economia națională, in energetică, chimie, petrol. industria navală, tn condițiile în care toate utilajele fabricate aici sint intens solicitate în numeroase sectoare ale economiei sau la export,, atît darea de seamă prezentată de președintele consiliului oamenilor muncii, tovarășul Nicolae Alexandru, cit și numeroși vorbitori au relevat că fiecare întirzlere in livrarea unui utilaj sau calitatea " necorespunzâ- toare a fabricației produselor au consecințe directe în activitatea altor importante unități sau pot umbri prestigiul unei mărci clădit de-a lungul anilor.Or, analizîndu-se rezultatele anului trecut, s-a arătat că întreprinderea a înregistrat numeroase restanțe in livrarea utilajelor energetice care au creat greutăți în finalizarea grupurilor de la centralele termice Arad. București-Progresul. Govora, Turceni. Craiova. Neindeplinirea integrală a planului la producția fizică .a atras după sine nerealizarea altor indicatori — productivitatea muncii, producția netă, au afectat planul de beneficii al întreprinderii. S-a arătat deschis in fața adunării generale că neajunsurile manifestate în cursul anului trecut s-au datorat, in principal, deficiențelor proprii, modului in care conducerile unor secții și ateliere s-au preocupat de rezolvarea problemelor complexe ale producției, unele cadre de conducere mobilizîndu-și eforturile nu pentru stabilirea de soluții concrete și eficiente de rezolvare, ci pentru găsirea de justificări și motivări. în afara cauzelor reale ale neajunsurilor.Darea de seamă a avut meritul că nu a făcut o analiză consemnativă, încărcată de cifre și vorbe, ci a investigat in profunzime cauzele neajunsurilor. care au generat o înscriere lentă a activității pe coordonatele unui ritm susținut de creștere a producției și Înaltei eficiente, 
a stabilit răspunderile pentru rezultatele nesatisfăcătoare înregistrate în anul trecut.Plecind de la aprecierile critice prezentate, adunării generale îi revenea datoria să dea răspunsuri clare, constructive pentru înlăturarea deficientelor semnalate și binecunoscute colectivului, să declanșeze acele resorturi de ambiție și competentă
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Agricultura depinde de natură,
dur si de... natura omului

Gospodărește:
cuvinte puține și chibzuite

CALITATE ȘI IAR CALITATE. „Avem sarcini deosebite in 1987. Planul pe ansamblul uzinei crește in ritmuri susținute la toți indicatorii, sublinia in cuvintul său sudorul Constantin Bizu. Dispunem in secția noastră de capacitățile de producție necesare. Cele două instalații noi de sudură automată din țevărie vor determina o creștere 'însemnată a productivității, iar prin organizarea co-

care om al muncii să fie un controlor de calitate al propriei munci, să facem un front comun pentru ca -Vulcanul», întreprindere cu tradiție- în industria românească, să devină un etalon al calității și al lucrului bine făcut".Alți vorbitori, între care Tudor Albeșteanu, șef de echipă în secția cazangerie, Ion Marin, secretarul comitetului U.T.C. pe întreprindere, Albu Nicolae, șef de echipă în secția roto-agregate, au făcut propuneri concrete, judicioase menite să determine îmbunătățirea calității utilajelor tehnologice și echipamentelor fabricate, creșterea fiabilității acestora.
La întreprinderea 

,,Vulcan" București

respunzătoare a producției și utilajele existente pot fi utilizate mai intensiv. Ceea ce vreau să subliniez este necesitatea întăririi calității fabricației, a creșterii răspunderii fiecăruia, la locul lui de muncă, pentru respectarea tehnologiilor. Am pierdut, anul trecut însemnate capacități deoarece a trebuit să remaniem lucrări de sudură executate necorespunzător. Propun conducerii întreprinderii să treacă in planul de măsuri finalizarea în cel mai scurt timp a laboratorului de control nedistructiv, colectivul secției anga- jindu-se să participe la execuția lucrărilor necesare".Șeful serviciului control tehnic de calitate, inginerul Ionescu Fiîip, întărea cu date revelatoare necesitatea instaurării unei exigențe maxime pe întregul flux a! calității — de la recepția materiilor prime pînă Ia expedierea produselor și punerea lor în exploatare la beneficiari : acest an am verificare a și control de s-a trecut" la pozitive și verificatoare specifice tuturor operațiilor,. De asemenea, controlorii de calitate sînt incluși în cursuri de perfecționare intensivă și specializați pe produse și linii tehnologice. Se impune inșă ca fie-

„In declanșat o acțiune de aparatelor de măsură la standurile de proba, dotarea cu scule, dis- verificatoareDe

COLABORARE MAI STRINSA CU ENERGETICIENII ȘI FURNIZORII DE MATERII PRIME. în acest an întreprinderea „Vulcan" trebuie să livreze • echipamentele necesare pentru modernizarea a 4 grupuri energetice la Turceni și Rovinari. cît și pentru finalizarea altor 12 obiective energetice. Sint sarcini de cea mai mare însemnătate pentru sporirea producției de energie electrică a tării care au fost abordate cu răspundere de numeroși vorbitori care au prezentat măsurile ce se întreprind pentru finalizarea acestor comenzi. In intervenția sa. directorul întreprinderii, ing. Alexandru Pelle, a relevat o serie de acțiuni pe care biroul executiv al consiliului oamenilor muncii le întreprinde tn vederea asigurării condițiilor necesare continuității în ritm susținut a fabricației de utilaje energetice, pentru respectarea termenelor angajate cu beneficiarii și clienții externi. In acest cadru; s-a apelat Ia furnizorii de materii prime și materiale care au datoria să-și onoreze prompt, in interesul economiei naționale, contractele de aprovizionare, să susțină eforturile colectivului de la „Vulcan". In cuvintul său. inginerul-șef cu reparațiile capitale. Olimpian Flores- cu. preciza că unii beneficiari din Ministerul Energiei Electrice comandă echipamente și furnituri la „Vulcan" fără să analizeze posibilitățile de recondiționare in propriile unități. fapt ce ocupă o capacitate de producție, lungește ciclul de fabricație si termenele de livrare a unor utilaje cu destinații prioritare.UN AMPLU PROGRAM DE MODERNIZARE. Una din sarcinile trasate de secretarul general al partidului colectivului întreprinderii in cursul recentei vizite s-a referit la necesitatea modernizării și organizării producției in ritm accelerat. în cadrul dezbaterilor s-au prezentat citeva din modalitățile concrete, s-au făcut numeroase propuneri menite să determine o puternică mobilizare a capacității muncitorilor și specialiștilor întreprinderii, a inteligenței tehnice a întregului colectiv în vederea trecerii cu forțe sporite la acțiunea de modernizare, la finalizarea acesteia în producții superioare și o eficiență ridicată.— Dezvoltarea turnătoriei de fontă și continuarea procesului de modernizare a sectoarelor calde, arăta ing. Mihaf Drosu. șeful secției I, așa cum ne-a indicat secretarul general al partidului, va determina rezolvarea de fond a unei vechi probleme a uzinei. Ne angajăm să realizăm aceste lucrări cu forțe proprii în acest an, astfel incit să beneficiem cit mai repede de avantajele acestei generoase idei. Modernizarea turnătoriei ne va permite să asigurăm, de asemenea, decalajul necesar intre secțiile primare și prelucrătoare.Alți participant! la dezbateri, între care Boancă Nicolae. Stănescu Gabriel, Elena Blumenfeld. au prezentat adunării soluții concrete, cu a- vantaje consistente in planul sporirii productivității muncii, al creșterii exportului, reducerii consumurilor materiale și în special energetice, adică a acelor probleme care, aflate in rindul peocupărilor constante ale colectivului, se înscriu Intre exigențele unei producții moderne și eficiente.încheindu-se cu adoptarea unor măsuri ample, forul democrației muncitorești revoluționare, al auto- conducerii muncitorești de la întreprinderea „Vulcan" a pus tn evidență înalta responsabilitate a acestui colectiv, angajat să răspundă prin fapte îndemnurilor secretarului general a! partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, îndeplinindu-și exemplar sarcinile tn acest an al cinci palului.
Dan CONSTANTINFoto : Sandu Cristiah

Am avut curiozitatea să numărăm, tar rezultatul a fost acesta : fiecare din cei care au luat cuvintul la adunarea generală a cooperatorilor din comuna Girbovi a pronunțat cuvintul tehnologic intre 6 și 12 ori, iar expresia factorul om între 3 și 8 ori. Dacă Ia acestea adăugăm și termenul exigență — folosit și el cu frecvență deosebită — se constituie ad-hoc „triunghiul" în aria căruia, timp de patru ore și jumătate s-au desfășurat dezbaterile.în timpul discuțiilor s-a văzut clar că cei care și-au făcut autocritica au procedat așa nu pentru ca să scape de critică — cum pe bună dreptate s-a apreciat în finalul adunării — ci pentru convinși că anului trecut puteau fi mult mai bune (in pofida celor 210 zile de secetă înregistrate), dacă tehnologiile de lucru, atît în sectorul vegetal, cît și a- nimalier, fost mai re, om nat hărnicie, ță și competentă.Oarba de seamă, prezentată de „Eroul Muncii Socialiste" Marcel Dobra, președintele cooperativei din Girbovi, a evidențiat faptul că. s-au depus eforturi serioase pentru folosirea integrală și chiar sporirea suprafeței arabile, utilizarea rațională a întregii baze tehnico-materiale și. mai ales, organizarea corespunzătoare a producției și a muncii ; activitatea s-a desfășurat pe formații cărora li s-au repartizat terenurile, animalele de producție și de muncă, culturile, cooperatorii și mecanizatorii (cu tractoarele și mașinile agricole aferente), precum și specialiștii necesari. S-a muncit pe echipe, iar atunci cind a fost cazul s-a practicat, cu rezultate pozitive, întrajutorarea între ferme, echipe și sectoare. Cîmpul a fost fertilizat prin transportarea și încorporarea din toamnă a nu mai puțin de 28 000 tone de gunoi (pentru legume, sfeclă de zahăr, porumb și furaje).Că s-a mă și hectar : decit în porumb zahăr. 2 108 kg floarea-soarelui, 1 409 kg fasole, 1 856 kg mazăre, 1 947 kg soia etc. — in condiții de neirigare și de secetă prelungită — dar respectivele producții sint (uneori cu mult) sub indicatorii de plan. A fost de vină seceta ? Darea de seamă a răspuns absolut obiectiv : firește că a fost, dar atunci cum se explică situația că sub același cer, pe același pămint, diferențele de producție e- xtstente între ferme și. uneori, chiar între echipe, și chiar intre oamenii aceleiași formații, sint atit de mari ? De ce unii își pot îndeplini și chiar depăși sarcinile de plan, iar alții nu ? De ce echipa lui Călin Gheorghe. de la ferma 2, a putut. obține 12 530 kg porumb știuleți Ia hectar, iar echipa lui Constantin Păun, de Ia ferma 1, doar 7 000 kg ?De unde apar diferentele ? Din triada deja anunțată : tehnologie (nerespectată), factorul om (lipsă de preocupare pentru menținerea densităților și executarea la timp și de calitate a lucrărilor de întreținere), exigență (scăzută) a unora dintre conducătorii fermelor și formațiilor de lucru.Cu argumente temeinice, darea de seamă a criticat cu severitate și sectoarele de producere a furajelor (culturile de lucernă pentru fin. masă verde și sfeclă furajeră) și cele animaliere. Exemplele au convins pe participanta la adunare de necesitatea eliminării radicale a unor asemenea neajunsuri privind atitudinea înaintată față de muncă. Totodată, în adunare s-a afirmat răspicat că nu e suficient să produci, ci trebuie, este obligatoriu să produci în condiții de maximă eficiență. Iar pentru asta trebuie să-ți însușești tehnologiile cele mai avansate, cele mai noi, . fiind singura cale de a spori producțiile la nivelul exigențelor noii revoluții agrare. Ceea ce implică un om nou, o conștiință nouă. în această lumină, iată citeva din principalele opinii avansate în discuții :Vasile Alexandru, ajutor șef de fermă nr. 2 : „Se zice, și e adevărat, că agricultura depinde de natură. Dar și de om ! MUlti au dovedit la noi acest lucru".Petre Oprea, șeful secției mecani-

că erau realmente rezultatele muncii

zare : „Recolta de grîu a fost diminuată pentru că anul trecut nu am etanșat foarte bine toate combinele. Pentru anul acesta am lucrat majoritatea suprafețelor cu scormonitor, am făcut arături mai bune, am afinat terenul pentru sfeclă de zahăr. Reparațiile le-am executat corespunzător".Marcu Radu, cooperator : „E bine să critici, asta te ajută să te uiți mai atent și să vezi ce te trage înapoi. Cei care nu-și fac planul trebuie să plătească".Dr. Gheorghe Manea, șeful dispensarului veterinar : „N-am fost citați la nerealizări, dar ne cităm noi, pentru că, deși am văzut că nu toate tehnologiile sint respectate, n-am intervenit totdeauna".Iordan Olteanu,

Durul vorbirii...Luînd cuvintul în adunarea generală a oamenilor muncii din cadrul Antreprizei nr. 3 Craiova, aparținind Trustului de antrepriză generală de lucrări speciale și izolații tehnologice București, comunistul Victor Bencea a ținut, de la bun început, să precizeze : „Eu n-am darul vorbirii...". Dar, de fapt, s-a dovedit că are, în cel mai bun înțeles al cuvintului. a- cest „dar" pe care unii îl «mai confundă cu arta de a îmbrăca în vorbe frumoase inconsistența faptelor. Nu este cazul celor de la Antrepriza nr. 3 Craiova, oameni care. în această accepție, intr-adevăr, n-au „darul vorbirii". Altfel, a spune lucrurilor pe nume, atunci cind ești chemat să analizezi ce au făcut tovarășii tăi de muncă, ce e bun și ce nu e bun în activitatea lor, cunoașterea problemelor și o atitudine comunistă față de munca tovarășilor tăi și față de propria activitate sint elemente ce atestă că „darul vorbirii", este „vorbirea prin fapte".în acest spirit s-au desfășurat dezbaterile în adunarea generală a oamenilor muncii de Ia Antrepriza nr. 3 Craiova. In acest ^spirit. Victor Bencea a vorbit, in adunarea generală, despre preocupările și rezultatele colectivului în care lucrează pe linia identificării unor soluții de gospodărire mai eficientă a materialelor. de recuperare a energiei de la cuptoarele de bitum, de introducere pe scară largă a noului Ia fiecare loc de muncă. „Propun — a mai-spus vorbitorul — să privim mai cu interes și cu folos in ograda vecinilor de la celelalte antreprize de con-

strucțil din cadrul trustului — de la Galați. Brăila, Brașov — fiindcă, așa cum și noi avem, au și ei o serie de noutăți pe care le aplică și pe care le putem prelua rapid, cum și ei pot prelua din experiența noastră. Propun să organizăm schimburi de experiență în acest sens. Noul, în a- cest cincinal in care vrem să dublăm productivitatea, trebuie căutat cu stăruință și pus cît mai repede in va-

sarcinile pe 1987 s-au discutat in detaliu, fiind repartizate pe formații de lucru și chiar, cum sublinia cineva, „pe fiecare om al muncii". Vorbitori precum Alexandru Negrilă, Gheorghe Săpețeanu, Ion Terciu, Ștefan Nico- lae. Constantin Ceadir, Aurel Arnău- tu, Nicolae Gitan au avut partea lor de contribuție la tmbogățirea planului unitar de măsuri adoptat in adunarea generală. „Trebuie să gîndim
La Antrepriza nr. 3 Craiova

loare, generalizat, și nu tinut sub obroc".Alte propuneri au vizat : scurtarea termenelor de punere in funcțiune ale unor obiective de investiții, sta- bilindu-se să se analizeze stadiile lucrărilor ; asigurarea fronturilor de lucru in funcție de priorități : economisirea materialelor, a energiei și combustibilului prin realizarea, pe timpul friguros; a lucrărilor care nu necesită energie electrică și termică suplimentară. Toate acestea au fost susținute ț.u exemple concrete, cu observații desprinse din realitatea de zi cu zi. s-au formulat critici aspre la adresa celor ce, la punctele de lucru. mai așteaptă să vină cineva din conducerea antreprizei sau a trustului să rezolve probleme ce țin de fapt de competența și de datoria lor. De remarcat faptul că fiecare vorbitor a încheiat cu un angajament ferm și foarte concret formulat ; că

și să hotărim, că de aceea aici, să facem lucruri foarte posibilitățile existente. Să productivitatea, să lăsăm la .... . ceea ce este învechit, să privim cu ochi de gospodar în jur" — spunea comunistul Gheorghe Obogeanu. șeful brigăzii Olt. Iar inginerul Iulian Șe- laru. directorul antreprizei, se adresa adunării, spre finalul dezbaterilor, cu o chemare-indemn : „Ne-am spus ce aveam de spus, am stabilit ce aveam de stabilit și zic să ne întoarcem la,., graiul faptelor. Știm ce avem de făcut, planul pe acest an este la nivelul realizărilor de anul trecut, cind toți indicatorii au fost îndepliniți și depășiți ; rămîne să dovedim, prin faptele noastre, că am plecat de aici mai siguri pe noi, cu toate problemele clarificate. Și acest lucru îl vom dovedi numai în felul cum ne vom achita de sarcinile ce ne-au fost. încredințate în noul an".

sîntem bune cu mărim o parte

ar fi respectate cu multă rigoa- iar factorul ar fi acțio- cu mai multă exigen-
de

jarea unei noi plantații pomicole, într-un teren situat în pantă mare, urmind ca pe alte 70 hectare de pajiști să se facă lucrări în vederea îmbunătățirii compoziției floristice cu amestec de leguminoase și graminee.Referindu-se la activitatea șl rezultatele din zootehnie, toți vorbitorii au fost de acord că producțiile animaliere sint nesatisfăcătoare. „Sînt serioase motive de nemulțumire pentru noi, felul cum ne-am preocupat pînă acum de asigurarea bazei furajere — spunea Roman Crișan. Din această oauză am obținut producții sub nivelul planificat la lapte și carne. Pe lingă măsurile ce au fost stabilite de însămîn- țare a unor culturi duble și. supra-însămînțarea unor suprafețe depășuni, propun ca întreaga suprafață de pășune, de peste 200 hectare, ce se află pe deal să fie repartizată încă din aceste zile pe toți locuitorii satului, în vederea curățirii, fertilizării și chiar a supraînsămîn- țării în unele locuri. „S-au făcut și alte propuneri concrete privind îmbunătățirea substanțială a producției de furaje și a întregii activități din zootehnie. Fiindcă, așa cum afirma și inginerul-șef al unității, Cornel Popescu, „nu putem admite ca zootehnia să rămînă în urma sectorului vegetal. De altfel, climatul de ordine și disciplină statornicit in cadrul unității noastre, dorința de angajare, cu toată puterea, a fiecărui țăran cooperator, ne dau garanția îndeplinirii întocmai a programelor ce le adoptăm azi in vederea realizării producțiilor văzute, în așa fel’ incit, acest an, să ne situăm din nou în rindul fruntașilor din județul doara".în locul unei concluzii am spune că prin modul în care pregătită și s-a desfășurat adunarea generală a cooperatorilor din Cigmău, prin măsurile adoptate pentru sporirea și mai susținută a producției agricole, aceasta s-a dovedit a fi cu adevărat acel forum al democrației cooperatiste In care cei ce lucrează pămîntul și îngrijesc animalele decid în deplină cunoștință de cauză cum și prin ce mijloace trebuie făcute acestea pentru a putea fi puse în valoare toate resursele existente, pentru a putea obține cit mai multe grlne șl produse animaliere.
Sabin CERBUcorespondentul „Scînteii"

Situată Intr-o zonă colinară, cu pămint de fertilitate slabă, cooperativa agricolă de producție din Cigmău a obținut in ultimii ani recolte pe care nu le-au realizat prea multe unități agricole aflate chiar pe malul Mureșului : 3 812 kg griu la hectar, 4 025 kg orz, 3 636 kg porumb și 24 000 kg cartofi. Satisfacția le-o . dă nu atît nivelul acestor producții care chiar în condițiile pe care le au faptul că ele un an la altul.Schimbările gospodărire a după ce în consiliul de cooperativei au- fost harnici, riei. „De fapt, n-am deosebit — sublinia președinta uni- . tatii — decît ceea — ce trebuia să facem de mult. Adică ne-am stabilit solele pentru fiecare cultu- — ră in parte, cu- noscînd starea agrochimică a . terenului l-am pregătit in mod corespunzător, executînd fiecare lucrare la timpul prevăzut și de bună calitate".în adunare s-a subliniat faptul că unitatea are asigurată în întregime baza materială necesară, că vor fi aplicate îngrășăminte organice și chimice, precum și amendamente pentru toate culturile in cantități mai mari decit în anul trecut.Evaluîndu-și realist posibilitățile, cooperatorii și mecanizatorii pre- zenți la adunare au arătat că pentru a spori producția totală de cereale, cartofi și furaje este necesar să crească, in primul rînd, randamentele la hectar prin promo- ■varea .unor tehnologii perfecționate și fertilizarea corespunzătoare a fiecărei parcele în parte. S-a insistat asupra necesității amplasării corespunzătoare a culturilor, efectuării lucrărilor de scarificare prevăzute în această primăvară, precum și asigurării la fiecare cultură a densităților stabilite. în același timp, s-au făcut propuneri concrete pentru redarea în circuitul productiv a unor noi suprafețe de Țăranii cooperatori Nicolae Vasile Ileș, Ion au propus să se pentru defrișarea ziunii solului, pe hectare terenuri prin lucrări chibzuite vor putea fi puse tn circuitul agricol cu cheltuieli a căror recuperare se va realiza în cel mult 8—10 ani. în această ordine de idei, ei au insistat asupra necesității de a se trece la amena-

pot fi mai mari, ci sint in creștere de lain bine, unității mai buna au început conducere al aleși oameni pricepuți, cu simțul făcut Aurelia dato- ceva Ileș,inginer-șef: „Condițiile din acest an sînt foarte bune pentru a obține recolte care să ne aducă titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Pipă nu demult am fost fruntași, nu mai putem trăi din a- mintiri. să ne cu toții să nu sească nimeni de la tnvățămlntul agrozootehnic, pentru că asta-i facultatea țăranului".Ion Gh. Mihail, legumicultor (tocmai întors de la faza pe țară a concursului „Cine știe agricultură cîști- gă“) : „Propun forarea unor puțuri, • pentru ca să putem schimba locul grădinii. Terenul actual este obosit, nu mai permite aplicarea tehnologiei noi. Sint locuri unde există acumulată experiență foarte bună. Numai de la fruntași trebuie să învățăm, cu ei trebuie să ne intrecem".Cooperatorii din Girbovi s-au angajat ca în acest an să obțină producții suplimentare de 300 tone la grîu, 260 tone la orz, 416 tone floarea-soarelui, 137 tone legume in ogor propriu și— Vom reuși lerea adunării. Dobra. Faptul rezultate și mai bune înseamnă că se poate. Iar faptul că și noi. nu cu prea multi ani în urmă, am obținut pentru cooperativa noastră două titluri de „Erou al Muncii Socialiste" înseamnă cu atît mai mult că poate I

Exigență exemplară 
într-o cooperativă 

distinsă 
două ori cu titlul 
„Erou al Muncii 

Socialiste’1 — 
Girbovi-lalomiîa

de

Trebuie angajăm Ia treabă, mai lip

1 924 hl lapte.— spunea. în inche- președintele Marcel că alții au obținut

La C.A.P. Cigmău - 
județul Hunedoara

pre- înHune-putea a fost

muncit mult o confir- producțiile4 090 kg grîu1985), 4 310 kgboabe. 29 000 obținute la (mai mare orz, 7 427 kg kg sfeclă de se
Mircea BUNT.A 
MI hal V1ȘO1U corespondentul „Scînteii

terenurl. Popa, Stanciu, bunăoară, organizeze acțiuni și combaterea ero- o suprafață de 43 degradate, care

Posibila „timiditate" este ori sentimentul
propriei culpe, ori ul lipsei de angujare

— Astfel de oameni sînt torii — ne. spunea, după generală, tovarășul Manea secretarul Trustului' construcții meni care graiul faptelor. De altfel, Antrepriza nr. 3 este fruntașă in întrecerea tulul.Astfel Oameni grad, acel îl numeam „darul vorbirii prin fapte". Acest fel de a „vorbi" a situat colectivul Antreprizei nr. 3 Craiova pe locul fruntaș in întrecere în cadrul trustului. Ei vorbesc, mai ales, prin realizările lor deosebite, prin hotărîrea de a reedita performanțele anului recent încheiat. An din ale cărui rezultate reținem : producția globală a fost cu aproape 22 la sută mai mare declt era prevăzut prin pian ; producția marfă s-a realizat in proporție de 115,5 la sută ; productivitatea muncii a crescut cu a- proape 4 la sută peste prevederi ; planul la beneficii s-a realizat in proporție de aproape 130 Ia sută prin depășirea Sarcinilor de plan atit la construcții-montaj, cît și la alte activități. Și exemplele ar putea continua. Graiul faptelor celor de la Antrepriza nr. 3 Craiova este, după cum se vede, elocvent.

construc- adunarea Domnelu, comitetului de partid al de antrepriză generală industriale Craiova. Oa- preferă vorbelor de prisos rețineți,socialistă la nivelul trus-de oameni sînt constructorii, ce posedă, fn cel mai inalt „dar al vorbirii" pe care

Anica FLORESCU 
Nicolae BABALAU corespondentul „Scînteii

— Ciți „de ce ?“ ați rostit în adunarea generală a oamenilor muncii, tovarășe maistru Vlaicu Dan Ion ?— Nu i-am numărat. Vor fi fost cițiva. Dar erau necesari. Să știți că mie însumi îmi pun de obicei întrebarea asta, pentru că nu am pretenția că nu greșesc, că aș avea mereu dreptate in tot ce fac și gindesc. E o întrebare de reglaj, ca să mă exprim așa. Te ajută să mergi cît mai drept, să găsești răspunsurile potrivite pentru rezolvarea dificultăților, neajunsurilor, te ferește de ocoluri inutile și păguboase.— E adevărat, dar cînd nu ți Ie pui numai ție însuți, ci le adresezi cu glas tare. într-o adunare generală, de pildă, numind direct cutare om sau cutare compartiment care ar avea ceva să-și reproșeze în privința bunului mers al activității generale și care tace mile se cam schimbă lucrurile, deranjezi.— Așa este. Pînă Ia urmă însă lucrurile tot în bine trebuie să se schimbp. chiar dacă se mai adună nori de furtună pe fruntea celor vizați.Și maistrul zimbește. Nu zlmbește blind, nu, este zimbet subțire. Probabil, știe el ce știe !Da. maistrul Vlaicu Dan Ion rostise foarte mulți „de ce ?“ in adunarea generală a oamenilor muncii din secția a 3-a a întreprinderii pentru lemn și mobilă din București. Și secția, și Întreprinderea în ansamblu au încheiat anul 1986 cu rezultate foarte bune la toți indicatorii planului de producție. Au fost analizate și lipsurile manifestate in a- cest răstimp — căci au fost, nu le-a ascuns nimeni în dezbaterile desfășurate. Dar i s-a părut maistrului — și poate nu fără temei — că in cuvintul lor unii vorbitori le-au tratat cam la modul general, ne- numindu-le concret, fără să amintească autorii lor, pe cei vinovați. Și a întrebat: „de ce ?“— Știți, In ateliere, înainte de ședință mulți dintre tovarășii mei de muncă, mindri de succesele obținute cu mintea și brațul lor în anul trecut, nu-și „vătuiau" — ca să spun așa — observațiile in privința lipsurilor, a neajunsurilor cu care, totuși, ne-am confruntat. Fiecare, am înțeles eu ascultîndu-i, avea ceva de spus, de propus, de criticat. Și tocmai dintre aceștia nu s-au îndemnat ia cuvint deschis cind au început dezbaterile. Se putea să nu-i întreb direct în adunare de ce nu o fac ?— Chiar, de ce nu o fac, după părerea dumneavoastră ?— La unii, socotesc eu,

este cu adevărat vorba despre timiditate. Dar, mă întreb eu, cui folosește timiditatea asta cind observi că cel cu care lucrezi alături nu-și face datoria cum se cuvine și creează greutăți întregului colectiv, tră- gind de timp, de exemplu, sau măsurînd neglijent și croind apoi materialul după măsura eronată, fără să șovăie, risipind, „produ- cind" rebuturi ?— Pun ca să vă întimplă tea ?— El.
și eu o stîrnesc lucrurise mal

Întrebare, : se, mai din aces-întlmplă 1 Sînt astfel de oameni, chiar dintre ei se numără cei cu absente nemotivate, cu învoiri peste învoiri și așa mai departe. Păi, ia să dispară cu totul neajunsurile din această categorie și o să vedeți, prin calcul, ce

lor de muncitori să o facă, să reflecteze și să acționeze așa și nu altfel. Și ar avea ce spune, pentru că, de pildă, cei pe care îi așteptam la cuvint și nu l-au luat îi reproșau serviciului aprovizionării că țeava de 25 milimetri furnizată nu este toată la fel de bună. Și cum să faci dintr-un material prost un produs bun și frumos? — se întrebau ei înainte de ședință. Dreptatea e de partea lor, sînt și eu convins. Avem o gamă mare de produse, facem prototipuri și nu le poți fabrica din orice material. Era limpede că nu încercau să-și justifice munca de mai slabă calitate, dimpotrivă, o doreau mai bună, mai eficientă. Șl atunci au tot dreptul să ceară serviciului aprovizionării să fie atent ce achi-
La întreprinderea pentru lemn 

și mobilă din Capitală

producție peste plan poate să se obțină 1 Deci, Încă o dată, cui folosește „timiditatea" asta ? Trebuie să ți-o infrîngi, pentru că intr-o adunare generală, sau chiar intr.-o simplă consfătuire de producție nu-ți pretinde nimeni să conferențiezi savant. Adunarea generală este anume fiecare dator, cu atîta stăruință tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general ai partidului,, să se manifeste ca stăpin al întreprinderii, gospodar de ispravă al ei, producător și beneficiar. Nu conferențiezi, ci vorbești despre munca ta și despre munca tuturor, simplu, direct, fără volute verbale, te prezinți cu fapte, cu cifre, cu soluții practice în meserie, nu cu definiții teoretice. Nu am dreptate ?— Aveți dreptate, fără Îndoială. Dar oare numai timiditatea să-i împiedice pe unii să intervină eficient intr-o dezbatere de felul aceleia din adunarea generală ?— Nu, nu putem arunca totul pe seama timidității. Alții nu iau cuvintul din calcul, credeți-mă. Au ei felurite motive — sau că ei înșiși se recunosc, în sinea lor, suri sau rău oameni de aceștia. „Ce-mi trebuie să mă bag ? — îi auzi. Păi, eu sînt prea mic să determin schimbarea în mai bine 1“ Și nu sînt mici deloc, pe cuvintul meu, au capacitatea să gindească la nivelul întreprinderii, sînt chiar obligați prin calitatea

un for creat, dintre cum ne democratic în care noi este îndeamnă

vinovați de unele lip- din activitatea secției pentru a nu se pune cu conducerea. Sint și

ziționează și cum achiziționează. De ce nu s-au ridicat însă în adunare să spună toate astea cu toată tăria ? Păi, și-au zis ei, probabil, dacă venim eu chestiunea asta în dezbatere s-ar putea ca serviciul aprovizionării, la rindu-i, să-și amintească fără doar și poate că a intilnit croială neglijentă care a dus la risipă. Și nu o să tacă, o s-o spună și nu-ți vine la in- demînă s-o auzi. Mai bine taci și lași lucrurile să meargă de la sine. Tactică profund greșită, lipsită de răspundere. Nu este mal cinstit să-ți recunoști propriile lipsuri ? Și mai comod ? Pentru că e foarte bine să ți se atragă atenția asupra greșelilor, să ți le scoată in evidență ; nu mai stărui in ele, nu te ascunzi după deget, nu-tl calci demnitatea, nu mai faci diplomație păguboasă. Așa procedează un comunist adevărat. Ce să .caute diplomația in adunarea generală a oamenilor muncii, ce să caute tactica greșită de a nu te pune râu cu conducerea? Conducerea însăși trebuie să-și facă autocritica, la rindul ei, In astfel de cazuri, fie că e vorba de serviciul aprovizionării, fie de cel ai mecanicului șef, care ne-a lăsat în ultima vreme să ne descurcăm cum am putut — ne-am confecționat singuri tot felul de dispozitive. piulițe și șpingluri, con- sumind timp prețios din cel destinat producției curente. Nu, fără diplomație 1 O autocritică, zic eu, nu coboară omul, cum s-a creat o mentalitate greșită In a- precierea acestui act, ci îl ridică In fața tuturor, îi

mobilizează forțele, tl face mai puternic. Pentru că, acela care-și face autocritica nu cere iertare, să fim bine înțeleși, ci lși analizează forțele, își descoperă noi resurse și și le exprimă. Dar, ce fac eu ? M-am apucat să teoretizez...— Mi se pare judicios modul dumneavoastră de a pune problema. Sigur, fiecare dintre noi, ținind seama că ne propunem să muncim și să gindim tn- tr-un fel nou, să atingem noi obiective din munca noastră — modernizarea accelerată a produdtiei, o nouă calitate, mal înaltă, a produselor și atîtea altele — avem nevoie de noi resurse de creație, de organizare mai bună a muncii și producției.— Fără acțiune, fără sinceritate față de munca noastră și fără participare revoluționară, cum ne recomandă partidul, fără angajarea permanentă nu am face nimic. De aceea, poate, am fost și eu incisiv, in adunare, am ridicat atîția „de ce ?“ Și nu numai eu. ci, după cum s-a văzut, atiția alți tovarăși ai mei care au luat cuvintul în adunare. Păi, de fapt, luările la cuvint nu sint altceva decit prelungiri firești ale muncii noastre din atelier, ale muncii noastre de conducere muncitorească. E datorie de comunist să procedezi așa, impulsionînd energic sentimentul responsabilității fiecăruia pentru bunul mers al activității întregii întreprinderi, al țării întregi, in ultimă instanță. După părerea mea, angajarea, participarea responsabilă a tuturor la obținerea unei noi calități a muncii, a noului mod de a fi ea gîndită, deci a saltului de conștiință este problema numărul unu a sănătății unui colectiv muncitoresc, a robusteții lui creatoare. Șl adunările noastre generale demonstrează tocmai această robustețe creatoare, muncitorească.Ginduri limpezi, încărcate de înțelesuri cu valoare generalizatoare. Le-am putea îmbogăți cu gindurile exprimate intr-un mod tot atit de personal, de la aceeași adunare generală, de muncitori și maiștri ca Gheorghe Țucă sau Dumitru Viorel, sau de subingi- nerul Mihai Budică, șeful atelierului de proiectare, sau de directorul întreprinderii, inginerul Andrei Menhard. Le vom Înfățișa într-un viitor articol, tot la această rubrică dedicată timpului nostru revoluționar, plin de fapte revoluționare, pe măsura idealului nostru socialist și comunist de viață și muncă,
Dionisie 5 INCAN
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NOUA CALITATE A VIEȚII

CONTINUA PERFECȚIONARE
A PREGĂTIRII PROFESIONALE

(Urmare din pag. I)

entru a scrie Istoria unul oraș nu e nevoie întotdeauna de documente. Memoria, sau mai zis inima oamenilor săi, in — vorba cronicarului — toatepbine caresint scrise. îți vine repede în ajutor cu acea vibrație a trăitului, a văzutului ce înalță faptele din succesiunea lor în sine indiferentă în planul semnificativului, al documentului sufletesc resimțit ca atare de o întreagă colectivitate. Așadar, nu cred că greșesc cind spun că nici istoria Găeștilor nu-i impune reporterului un stagiu obligatoriu in arhive. Prin deceniul al treilea al veacului ce se grăbește acum spre final, Găeștiul nu era decit un sat mai mare, unde rotativa electorală nu adusese în învirtirea ei frenetică decît un plus de ambiții politice al căror fruct îl culegea o mină de „inițiați". Tirgul, pe a cărui uliță centrală își mina, în zilele cu soare, cu ifos caii „boierul" Alexandrescu-Cafegiul, descendent scorțos și încruntat al lăutarului tuciuriu ce-1 delectase cîndva pe Grigore Ghica, era tot nepavat, noroios șl plin de hirtoape. La cîțiva pași de gară se întindea Vaideiasa, cartierul sărăcimii (al cărui nume simbolic dă și azi fiori amatorului de retrospective), străbătut în două- trel minute de trăsurile cu arcuri ale fraților Drăghicescu, zoriți să-și ducă mușteriii „lumea bună", ta" orașului de altminteri triarhal, în împrejmuite cu ză- ' plazuri înalte, peste care săreau noaptea, in căutare de pradă. zăvozil „propi- tarilor". Imprudentul rătăcit pe ulițe după ora „stingerii", dată cu tot tipicul de gornistul batalionului de jandarmi din oraș, trebuia să aibă la el „argumente tari", spre a scăpa de colții dulăilor dezlănțuiți. în disperare de cauză, omul putea să apeleze revolver, cum a făcut dă ' Șerban Cioculescu, în anii tinereții la liceul „ .(Episodul „cinegetic" al redutabilului critic e narat de el însuși intr-o savuroasă pagină a volumului Amin.- tiri) ! Elanul său culturalizator, împărtășit și de alți cărturari trecuți pe la fața locului, precum Vladimir Streinu, Pompiliu Constantinescu, Ștefan Popescu, Alois Gabor, Grigore Florescu și Gheorghe Ștefan, nu putea trezi totuși urbea din letargia economică și spirituală, chiar dacă la „Cazinoul" local era invitat să conferențieze seînteietor Tudor Arghezi.„Lupta cu inerția" era aici mai mult decît o metaforă. Puterea „obișnuinței" (tristă și nedorită obișnuință I) se manifesta încă acum 15—20 de ani, deși tirgul făcuse timid primii lui pași spre o nouă condiție civică. Am trecut mal deunăzi, după O pauză de un deceniu, prin localitatea cu pricina și am constatat că sumarele repere anterioare nu-mi mal Vechiul „Corso" cîțiva ani un larg, flancat cu precum edificiul monstrație de fantezie și rigoare arhitectonică ! — de blocuri de locuințe cochete, în spatele cărora am aflat parcaje șl miniparcuri curate, trase parcă la linie. Cit de repede poate deveni inoperantă (ori neîncăpătoare) o clădire modernă am putut constata în incinta noii librării, pe care localnicii o simt deja neconformă cu setea lor de carte, de cultură, Găeștiul a ajuns, se vede bine, un centru de cultură, mic încă, dar cu aspirații îndreptățite de succesele sale, și tocmai din această perspectivă se conturează noile lui tradiții. „Vocea" sa edilitară, în evidentă schimbare, capătă accente tot mai bărbătești, în expresia cărora spiritul cercetător caută glasurile oamenilor. A te întreba cine sînt cei care impun șl la Găești noul și a răspunde scurt și decis — oamenii — e un gest aproape retoric, ce merită totuși să fie săvîrșit și confirmat printr-o suită de răspunsuri.La început au fost, așadar, localnicii, Unul dintre ei este profesorul de limba șl literatura română Tudor Cristea de la Liceul industrial nr. 1. (Chiar faptul că într-un orășel 20 000 de locuitori liceele se număra cu mai multe cifre bește in favoarea timpului socialist dacă ne gîndim că între războaie unicul liceu existent atunci era re- transformat în gimnaziu pentru a se obține o economie de 200 000 de lei). ^Omul, încă tînăr, cu o coamă rebelă

spre „Eli- trăiapa- curți
„centru", la

care abia a înspicat, conduce cenaclul literar „I. C. Vissarion" eu siguranța și competența’ celui care are la activ citeva bune volume de poezie (Astru natal. Țintă vie. Tablou cotidian) și un premiu de critică literară decernat de redacția unui influent, periodic pentru tineret. Excelent cicerone in noua geografie edilitară și culturală a localității, el e o adevărată arhivă sentimentală a Găeștilor. Vorbește, prea puțin despre sine, despre ceea ce numește cu o perifrază livrescă „întoarcerea autorului în orașul viselor liceale", își impune să nu aibă iluzii (pgobabil dintr-o deprindere de critic decis să-și apere pagina de rumoarea romantică a propriei poezii), dar, con- fesindu-se, alunecă pină la urmă pe panta unui lirism obiectiv, validat de biografia actuală ă orașului. Ii compar amintirile, care, vrînd-ne- vrind, au îndeput să se sedimenteze, cu memorialul lui Șerban Cioculescu, cel care se simțea (prin 1924—1925) „in postură de învățător, la nivelul începătorilor" și constat surprins avantajul tînărului de azi. Dacă cel de altădată trebuia să citească și să recitească în cor, cu clasa, textul predat, profesorul de azi își adună degajat elevii pentru a dialoga cu pi la cercul de critică și poezie. în treacăt fie zis, acesta nu-i singurul cerc de acest tip din
VÎRSTELE
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chiar Ia de pil- profesor găeștean.

erau de folos, a devenit în numai adevărat bulevard, clădiri de bun-gust, poștei — mică de-

cu pot vor-

Găești. Am relatat, tot' în coloanele autenticitatea, „Scinteii", că la Școala generală gatului numărul 6 există o clasă, a Vl-a C, denaturăm în care toți cei 30 de copii s-au măcar constituit, din proprife inițiativă, într-un cerc de lectură și creație cu rezultate literare notabile. S-ar putea obiecta, probabil, că la această vîrstă scrisul reprezintă o chemare firească. însă acești copii, bine îndrumați „pe mișcătoarele cărări" ale literaturii, au deja conștiința literarului, întrezărind condiția lui cifică. Tot atit de drept ( recunoaștem însă și aportul al generațiilor mature, scriu, de asemenea, poeta Iordache, nume frecvent în coloanele revistei Argeș, muncitorul Cor- neliu Costache,, și el prezent adesea în paginile Luceafărului ori ale Suplimentului „Scinteii tineretului", polivalentul Vivi Anghel, prozatorul Alecu Vaida-Poenaru, exersat în romanul mediului muncitoresc. Amin- tindu-i pe plasticienii Florin Stă- nescu și Dinu Traian, enumerarea devine mai cuprinzătoare, dar nu și completă. Semn că la Găești abstractul concept de cultură de masă se colorează specific și într-un mod concludent. Talentele nu apar niciodată pe un teren sterp ori nelucrat.„Nu scriu ca să mă mintui, cum ar putea zice un orgolios, ci ca să fiu citit" — m-a încredințat poetul și criticul Tudor Cristea. Chiar dacă afirmația lui include totuși un sîmbure de orgoliu, se cuvine să observ că împrejurările îl confirmă elocvent. Cititorii lui, prețuitorii lui și ai confraților săi nu sînt doar figuri indistincte, bănuite sub rajul depărtării, familiare într-un rupt, pregătesc ascensiunea prezentă și viitoare a orașului. Ca într-un tablou clasic, fizionomiile lor pot fi descifrate în necontenitul rond de zi și de noapte al celor care înalță munca la starea firească a creației. Mă abandonez de aceea pentru cî- teva clipe plăcerii de a selecta fizionomii exemplare din punctul de vedere al demonstrației pe care o intenționez. Ion Stan, inginer la întreprinderea de utilaj chimic, s-a ridicat tot dintre localnici. Putea să rămînă la Pitești, la marea uzină de autoturisme, unde a și lucrat aîțiva ani, dar în 1973 s-a întors și el acasă, în orașul care-1 reclama ca specialist și ca, îmi spune după o pauză de efect, „constructor de conștiințe". Asupra competenței specialistului nu voi stărui în aceste rînduri. Sigur pe sine cind evoluează pe scena cotidiană a muncii, inginerul e cum nu se poate mai dezinvolt și pe scena artei. „Principalul actor" (îmi șoptește același Tudor Cristea)

spe- este să _ artistic în Găești Daniela

mici au și chipurile ale concetățenilor, care .anonimat" fertil, rar între-

al grupului de satiră și umor de la I.U.C., inginerul se simte la largul lui și pe un trailer, de la înălțimea căruia face, în pauza de masă, pedagogie eficientă, cu bilanț activ în planul conștiinței, și pe podiumul unei exigente competiții precum Festivalul umorului de la Vaslui, al cărui laureat a fost la toate edițiile. Succesul dă aripi, dă încredere, și astfel Găeștiul a ajuns gazda unui festival bienal. „Povestea vorbei", la care participă numai formații de brigadă laureate. Ion Stan visează o „finală a finaliștilor" și, spre onoarea lui și a tovarășilor întru entuziasm, o și realizează.Tot găeștean e și lăcătușul Petcu. Gheorghe, din ale cărui mîini dibace ies prototipuri de frigidere apreciate și in țară, și peste hotare. De pe băncile liceului a trecut acum 12 ani direct la bancul de lucru, lingă care simte zilnic „bucuria noului, a performanței". „Nu e puțin lucru — mi se destăinuie acest tînăr ponderat — să ajungi în numai 15 ani rivalul unor firme de tradiție. Alții, cu mai multe pretenții decît noi, bat pasul pe loc, noi învățăm continuu, ne perfecționăm neîntrerupt. Iar explicația constă nu numai în buna noastră pregătire profesională, ci și în calitatea conștiinței, în cultural propriu oamenilor mează colectivul nostru".Ambiția pășirii o strungarul sile, care-și visul de perfecțiune nu doar la comenzile utilajului său, ci și ca artist, ca membru al formației de dansuri a întreprinderii v e. tria, teia de festivaluri din țară și de hotare. Lingă aceste calități mai trebui adăugată una : grija pentru pentru puritatea le- folcloric. „Nu vrem dansul țărănesc prin «înfrumusețare»" mi-a spus, intr-un rar moment de expansivitate, laconicul meu interlocutor. Suita de fizionomii ale localnicilor ar putea continua. Elena Schiopu, directoarea elegantului club „Artic" al I.F.G., tehnicianul rian Soare, muncitorul colae ar putea prilejui crochiu reportericesc.Am simțit însă nevoia alătura un chip din lungul „celor care vin" la Găești, stabilin- du-se aici definitiv. Inginera Doina Drumea, secretara comitetului P.C.R, de la moderna întreprindere de frigidere Găești, ilustrează cu prisosință categoria. Gălățeancă get- beget, absolventă a Institutului politehnic din Galați, a venit — în 1972 — Ia Găești, împreună cu soțul, cu gîndul — dezvăluit azi cu un zimbet ironic — de a pleca imediat după stagiatură. „După terminarea ei, n-am mai vrut să plecăm. Uzina a crescut spectaculos, iar oamenii și mai spectaculos. Ceea ce în 1973 produceam într-o lună acum Isprăvim într-o săptămînă. Pe aceleași suprafețe am dublat practic capacitatea de producție". Ca specialist) Doina Drumea a crescut trecînd rînd pe rînd prin atelierul de proiectare, laborator, secția montaj- agregat, revenind la atelierul de proiectare, de astă dată ca șef al acestuia. Micuță de statură, energică, cu o privire vie, inteligentă, tînăra ingineră are o autoritate pe care bărbați clădiți fizicește din belșug nu o au. De ce ? Am încercat să aflu urmindu-i atent replicile, dispozițiile, însoțind-o prin secțiile de producție. Competență? Desigur. Promptitudine, simț al deciziei oportune ? Fără doar și poate. Dar mai există ceva, ceva nenumit direct, dar ușor de dedus. Doina Drumea se vrea — și este — omul ideilor noi, un constructor de oameni și un constructor al prestigiului civic șl spiritual al Găeștilor. Lucru posibil pentru că — ml se destăinuie într-o replică finală — „noi facem din creșterea profesională și - din educația in spiritul noului, al orizontului cultural larg o preocupare și o sărbătoare zilnică. Ideile noi sînt forma noastră firească de existență".~Pe umerii unor astfel de oameni, "........................... în mod tot atît deîn care tradiția o continuă asumare entuziastă generare
Găeștiul devine firesc un oraș se conturează ca a noului, ca o intru frumos.
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cinema
• Muzica șl filmul ; POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19

© 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 
© Tntllnlre In Atlantic : LUMINA 
(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; K; 
15; 17; 19
© Domnișoara Aurica i 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
© Toata plnzele sus t 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
© AU-Baba șl cel 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; J2; 15; 18
© S-a pierdut un concurent — 8,45; 
10,45; 12,45, Oliver Twist - 14,45; 17; 
19,15 : DOINA (16 35 38)
O Program special pentru 
11; 13, Aripi spre soare — 
TIMPURI NOI (15 61 10) 
© Nava extraterestră : 
SĂRII (3128 13) — 15; 17;
O Apașii: GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, COSMOS (27 54 95)
- 9: 11: 13; 15; 17; 19
O Atenție Ia Pană de Vultur : PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19
© Colegi de clasă : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19

teatre

copii — 9
15; 17; 19

DRUMUL
19

© Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Harap Alb — 18 ; (Sala amfi
teatru) ; Farul șl domnul Valentino
— 13 ; (Sala atelier) : D-ale carnava
lului — 14 : (Sala studio-99) : Meda
lion liric „M, Eminescu" — 16,30
© Opera Română (13 18 57) : Lucia di 
Lammermoor — 18
© Teatrul de operetă (14 80 11, la Sala 
mică a Teatrului Național) 
te la Veneția — 18,30
© Teatrul „Lucia Sturdza ' 
(sala Schitu Măgureanu, 
Secretul familiei Posket — 
Grădina Icoanei, 11 95 44) :
— 17
© Teatrul Mic (14 70 81) : 
literar-muzicale (muzică șl
— 18
© Teatrul Foarte Mic 
Atenție, se filmează — 18,30
O Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 18
© Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Brățara falsă — 18 ; 
(Sala studio) : Craii de Curtea Veche
— 18,30
9 Teatrul Glulești (sala . .
18 04 85) : Visul unei nopți de iarnă
— 18
© Teatrul satiric-muzlcal 
riase" (sala Savoy, 15 56 78) 
despre elefanți — 18,30 ; (sala Vic
toria, 50 58 65) : Bărbatul fatal — 19 
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cintă, cioeirlie 
— 18
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate plnzele sus — 9 ; Muzicanții 
veseli — 15
® Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Frații Crlș — 15
o Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 15; 18,30
0 Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Matca — 18,30

: O noap-

Bulandra" 
14 75 46) : 
18 ; (sala

Hamlet

Paralele 
biologie)

(14 09 05) :

Gluleștl,

,C. Tă-
Nimtc

diționează toate raporturile omului cu ambianța socială, îi conferă acestuia o anumită poziție in societate și-i modelează profund personalitatea. Raportul de interdetermi- rtare al celor doi factori — omul și solicitările muncii — are el însuși un caracter dinamic. Dincolo de relevarea caracteristicilor individuale de adaptare la cerințele noului — în vederea facilității selecției profesionale — acest proces impune atenției faptul că formarea profesională are la rîndul ei un caracter permanent și deci corelarea optimă, din perspectivă dinamică, a calităților reale și potențiale ale oamenilor, pe de o parte, cu exigențele impuse de îndeplinirea funcțiilor profesionale concrete, pe de altă parte, constituie astăzi una din metodele fundamentale de cunoaștere științifică și utilizare rațională a disponibilităților creatoare ale omului.A fi. în muncă, la înălțimea vremii tale este nu numai o cerință socială abstractă, transpusă mereu în viitor, ci un imperativ concret al prezentului pentru realizarea căruia fiecare om al muncii și fiecare colectiv poartă o răspundere directă. Nu mai poate fi vorba, în etapa in care ne aflăm, de a trece cu îngăduință peste neajunsurile ale muncii unui om sau ale unui întreg colectiv pentruneajunsuri se repercutează în mod direct asupra rezultatelor activității de ansamblu, cu efecte defavorabile asupra muncii tuturora și asupradezvoltării noastre. Umanismul, spiritul de omenie, aprecia în acest sens secretarul general al partidului, nu înseamnă a trece cu vederea peste neajunsuri, peste lipsuri în muncă, ci aplicarea fermă a prevederilor legii în cazul acelora care nu desfășoară o activitate corespunzătoare.In ultimele două decenii a fost elaborat și pus în practică în societatea noastră un sistem unitar de

Ioan ADAM

(Urmare din pag. I)

evidenttfcă aceste

pregătire a forței de muncă, îndeosebi a celei tinere, in contextul căruia accentul cade pe cunoștințe multilaterale, pe policalificare și reciclare sistematică, pe ridicarea continuă a gradului de calificare. Există, fără îndoială, și în societatea industrială modernă o diviziune tehnică a funcțiilor și atribuțiilor, dar procesele muncii industriale moderne nu sînt rupte unele de altele. Ele comunică și cooperează între ele atit pe orizontală, între procese de muncă aparținînd unor domenii profesionale diferite, cit și pe verticală, între procesele de muncă din același domeniu, dar aparținînd unor niveluri de complexitate tehnică diferite. Este evident că un lucrător cu specializare foarte îngustă se autocon- damnă la izolare și închistare, pentru că este lipsit de posibilitatea de a se deschide către domeniile conexe■ și de a se face interpretul a două sau mai multe roluri profesionale. Muncitorul contemporan trebuie să se manifeste ca specialist dotat cu multiple deprinderi și cunoștințe, provenind din mai pnulle domenii, care să-i permită să treacă ușor de la o activitate la alta. Această flexibilitate profesională — bazată pe asocierea, combinarea, policalificarea și perfecționarea continuă a capacităților umane necesare diferitelor tipuri de muncă — care se instituie, de fapt, ca un nou tip de competență, este tocmai modul de a răspunde nu numai noilor cerințe, economico-sociale și tehnico-științi- fice, ale organizării superioare a muncii, dar și exigențelor programului de făurire a omului nou.Afirmarea plenară prin muncă a personalității umane este strîns legată de posibilitățile pe care le are fiecare de a răspunde eficient solicitărilor complexe ale proceselor moderne de producție, de a face dovada unei temeinice pregătiri profesionale și a hotărîrii in rezolvarea sarcinilor specifice locului său de muncă.’

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu satisfacție mesajul frățesc, de solidaritate, pe care ni l-ați trimis cu ocazia celei de-a-XXVIII-a aniversări a triumfului revoluției noastre.Mulțumindu-vă pentru acest mesaj, reafirm hotărîrea noastră fermă de a continua să acționăm în comun pentru atingerea nobilelor țeluri de pace și progres social, cit și pentru consolidarea legăturilor indestructibile care unesc popoarele, partidele și guvernele noastre.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central

. al Partidului Comunist din Cuba,
Președintele Consiliului de Stat 

și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba

și tineretul din Republica Populară ChinezăCu prilejul vizitei pe care o tuează în țara noastră delegația Tineretului Comunist Chinez, ’______a avut Ioc la Brașov un miting al prieteniei dintre tineretul din Republica Socialistă România și tineretul din Republica Populară Chineză.Au luat cuvîntul tovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al C.C. al U.T.C., și tovarășul Song Defu, prim-secretar al Comitetului Central al Ligii Tineretului Comunist Chinez.In cadrul mitingului au fost reliefate bunele raporturi de prietenie și colaborare existente între organizațiile de tineret din Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, care cunosc o dezvoltare continuă, în cadrul relațiilor tradiționale dintre partidele, popoarele și țările noastre, în spiritul înțelegerilor la cel mai înalt nivel între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu-

efec- i Ligii vineri

I3,oo Telex
13,05 La sftrșlt de săptămtnă (color) 

• Cîntece de pe la noi © Gala 
desenului animat © „Ocrotind pă
durea, Iarna" — reportaj © o me
lodie In primă audiție © Sub cu
pola circului. Noi Înregistrări 
din festivaluri Internaționale 
© CIntecul cuvintelor — moment 
poetic © Marile momente ale ba
letului © Telesport © Autograf 
muzical

blicii Socialiste România, și conducătorii de partid și de stat ai R. P. Chineze.Mitingul a prilejuit evidențierea participării tineretului din cele două țări la procesul de dezvoltare econo- mico-socială, a formelor și modalităților de acțiune ale organizațiilor de tineret în construcția socialistă.A fost subliniată necesitatea implicării active a tinerei generații in soluționarea problemelor majore ale lumii contemporane.. Prin întreaga sa desfășurare, mitingul s-a înscris ca o contribuție importantă la mai buna cunoaștere reciprocă a experienței organizațiilor revoluționare de tineret din cele două țări, constituind un moment semnificativ în bogata cronică a relațiilor de strînsă prietenie și colaborare dintre tînăra generație a României socialiste și a Republicii Populare Chineze.La miting a participat Yu Hongli- ang, ambasadorul R. P. Chineze la București.
IAȘI : O nouă linie de fabricațieIn cadrul programului de organizare și modernizare a producției, la întreprinderea 'metalurgică din Iași a fost finalizat cu forțe proprii un nou obiectiv productiv. Este vorba despre o linie de fabricație cu un înalt grad de automatizare, pe fluxurile căreia se realizează țevi sudate cu diametrul pină la 76 mm. Sint produse cu însușiri fizico-mecanice superioare solicita

te de unități industriale cu activități în domenii de vîrf ale economiei naționale. Concepută de specialiștii întreprinderii ieșene, noua linie de fabricație prezintă parametri funcționali la nivelul perfor- mdYițelor tehnice actuale, înscriin- du-se ca un succes de prestigiu al metalurgiștilor ieșeni. (Manole Corcaci).
Săptămtna politică 
închiderea programului

Telejurnal
Teleenclclopedla (color).
Melodii '86 (colpr). Festival-con- 
curs de muzică ușoară organizat 
de Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste, Uniunea compozitori
lor șl muzicologilor șl Radiotele- 
viziunea română

20,50 Film artistic (color). „Topirea ză
pezilor". Producție a studiourilor 
din R.P.D. Coreeană. Premieră pe 
țară. Regia : Rlm Tchang Beum

22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

t

Administrația de Stat Loto-Pronosport informeazăIntre acțiunile cu caracter deosebit, organizate la dorința unui mare număr de participanți, se înscriu și TRAGERILE „MULTIPLE" PRONOEXPRES. O astfel de tragere — prima din anul acesta — are loc duminică, 15 februarie 1987. Desigur că, și de această dată, vor fi confirmate pe deplin avantajele cu care s-au obișnuit parti- cipanții, în ceea ce privește numeroasele cîștiguri atribuite (autoturisme „Dacia 1300", importante

sume de bani și excursii peste hotare). La o TRAGERE „MULTIPLA" PRONOEXPRES se efectuează 8 extrageri, in două faze, cu un _ total de 48 numere extrase. Avînd in vedere că extragerile sînt „legate" cite două, există posibilitatea de a se cîștiga și cu 4 numere din 12 extrase. Biletele în valoare de 25 lei au acces la toate extragerile — și, prin urmare, la toate cele 16 categorii de cîștiguri — iar ultima zi in care pot fi procurate este simbătă, 14 februarie.
INFORMAȚII• HANDBAL. Campionatul mondial masculin de handbal (Grupa A) se va desfășura în diferite orașe din Italia in perioada 17—28 februarie. Echipa României, care va juca in grupa preliminară A de la Rovereto, va susține primul meci la 17 februarie cu Finlanda, după care va juca, succesiv, cu Italia — 18 februarie și Polonia — 20 februarie. Celelalte grupe sint alcătuite după cum urmează : Grupa B : U.R.S.S., Norvegia, Franța, Japonia ; Grupa C : Danemarca. Elveția, Bulgaria. Tunisia ; Grupa D : R.F. Germania, Cehoslovacia. S.U.A., Brazilia.• ATLETISM. Sîmbătă și duminică se vor desfășura, Ia Bacău,f

SPORTIVE

precum și de dispeceratele unor unități socialiste care vin în contact nemijlocit cu populația. Telefonul unic ce angajează respectivele servicii — la întreprinderea de distribuire a energiei electrice din București, la cooperative „Instalatorul", la o unitate de service pentru mașini din Constanța, la întreprinderea de taximetre din Arad etc. — e încredințat unei sau unor persoane care devin astfel singurele legături ale firmei, ca să spunem așa, cu întreaga populație a orașului. Din observații curente reiese insă că această sau aceste persoane dau dovadă, nu o dată, că nu respectă nici propria firmă, nici populația și nu sînt capabile să-și îndeplinească obligațiile, fie din cauza lipsei de cunoaștere a îndatoririlor (și posibilităților),» fie din cauza lipsei de educație elementară,1 fie (ceea ce e frecvent) din amîndouă cauzele. în acest fel, un mare număr de meseriași conștiincioși ori responsabili de inimă, precum vechi, de tradiție, au josiri fără vină.Extensia enormă a dus, cu necesitate, latehnicilor aferente, printre care, de pildă, computerizarea unor operații a devenit fenomen curent — de pildă pe suprafața rețelei caselor de economii sau în cadrul Asigurărilor de stat. La fel, în sesizarea și repararea defecțiunilor de telefonie. S-a instituit codificarea poștală a- tuturor localităților, care, in mod normal, trebuia să ducă la scurtarea timpului ce-1 parcurge o

scrisoare. Metodele artizanale de deservire încep să devină nu numai anacronice, ci și stînjenitoare. Intr-un lanț de activități ce se in- tercondiționează, o verigă învechită oxidează întreaga catena. Dacă meșteșugarul priceput și amabil care vine să-ți repare un robinet defect te trimite să cauți tu garnitura necesară, iar electricianul îți dă citeva adrese posibile unde poți găsi siguranțe. Iar ceasornicarul te invită să-i aduci tu alt arc la orni-

avertizarea prealabilă a solicitantului asupra condițiilor propice (ori nepropice) într-un moment dat.De Cea mai mare însemnătate în domeniul pe care-1 evocăm e civilizația serviciilor, care măsoară de fapt atit calitatea lor, cit și gradul de conștiință al celor ce le îndeplinesc. In această privință însă, nu s-a ajuns la nivelul care să corespundă stadiului nostru general de viață socială și, aș zice, nici întinderii rețelelor, fondului de dotări,
Civilizația serviciilor

cu tragere și embleme parte de in-serviciilor a modernizarea

cui defect, iar mecanicul ce repară ' mașina de cusut iți comunică mersul trenurilor spre Cugir, unde vei putea obține un șurub lipsă, înseamnă că s-a creat o situație contradictorie, în fond de non-servi- ciu. In mod normal, cooperativele trebuie să dispună de un stoc minim de necesități și piese, iar acest stoc să fie controlat periodic de persoane responsabile. Intre documentele care arată, la conducerea I.D.M.S. București, cum sînt aprovizionate magazjile bucureștene din cadrul derii „Ciclop" și ceea de regulă majoritatearilor că au (ori n-au) e o diferență uneori radicală, de care e puțin probabil că se face răspunzătoare unitatea centrală de aprovizionare. Cerințele unei serviri firești impun o achitare globală de obligațiile asumate, nu parțială ; sau cel puțin

unităților întreprin- ce răspund magazine-

eforturilor făcute dg stat. A devenit proverbială și e un obiectiv permanent al umoriștilor impolitețea agresivă a ospătarilor sau a vinzătorilor din magazinele cu bunuri de larg consum. De asemenea, tendința pantagruelică de chiverniseală a unor meșteșugari foarte solicitați, apucăturile acelora care condiționează serviciile de nedrepte plăți suplimentare. Civilizația serviciilor presupune o atitudine corectă și onestă, solicitudine față de cetățeni și. nevoile lor, o strădanie continuă de a Ie satisface doleanțele drepte. Brutalitatea în raporturile cu omul care are nevoie de servicii, refuzul neîndreptățit, desconsiderarea fățișă, arogarea trufașă și grosolană a unui ascendent nejustificat față de solicitant, lipsa de răspuns la cererea justă, executarea neglijentă a reparațiilor, atitudinea birocratică, cu pu-

nerea omului pe drumuri, sînt contravenții — nu numai morale — si merită, în afară de sancțiuni, oprobriul public. Mi s-a părut simptomatică, în acest sens, situația întîl- nită într-o admirabilă stațiune de odihnă de pe Valea Prahovei. Re- cepționerii se comportau într-un chip inadmisibil, condica unuia din hotelurile cele mai mari, impunătoare clădire, era arhiplină de reproșuri, dar, timp de un an, nimeni n-a primit aici nici un fel de admonestare, scrisă măcar, pentru rău comportament. Mi s-a părut, de asemenea, nefirească factura ghi- șeelor în multe din locurile unde se prezintă solicitatori. Chiar m-am și minunat de reforma făcută în marele hol al Palatului de pe Calea Victoriei, nificativă in cel mai putință : noile ghișee să .mai vezi oficianta funcționara schimb, ca rești și să buie ori să drept, ori să te așezi pe vine. Ea stă confortabil pe scaun și șiruri lungi de cetățeni fac ciudate teme- » nele in fața bizarelor, minusculelor orificii, strigîndu-și solicitările pentru ca să poată fi auziți dincolo de ele.Calitatea serviciilor e o problemă de cel mai larg interes social. Veghea asupra felului cum se îndeplinesc, cum sporesc și se diversifică aceste servicii nu e facultativă și nu poate fi aleatorie. La urma urmei, ne privește pe toți. Firește, mai ales pe cei învestiți de societate cu răspunderea asigurării lor normale.

telefoanelor care e sem- rău sens cu te' împiedică poștală ori telefonic, inoficiuluisă-i poți spune ce do- auzi răspunsul ei, tre- te cocoșezi în unghi

campionatele republicane de atletism pe teren acoperit, competiție ce constituie un ultim criteriu de selecție pentru apropiatele campionate europene de la Lieven (Franța).Printre cei ce vor lua startul se numără Doina Melinte, Văii Ionescu, Mihaela Loghin, Mitica Junghiatu, Galina Astafei, Sorin Matei, Liviu Giurgian, Victor Iacoban, Eugen Popescu și Petre Drăgoescu.Astăzi, în prima zi de concurs, cu începere de la ora 15,00, sînt programate următoarele finale : feminin : 60 m garduri, săritura în lungime, ștafetă ; masculin : 60 m plat, săritura in înălțime, 1 500 m, ștafetă.© NATAȚIE. In' concursul internațional de natație de la Moscova, tinăra înotătoare româncă Luminița Dobrescu a repurtat a treia victorie consecutivă, cîștigînd proba de 400 m liber cu timpul de 4’17”48/100. Coechipiera sa Eniko Palencsar a ocupat locul al treilea cu 4’21”60/100. In proba feminină de 100 m spate, pe primul loc s-a situat Natalia Șibaeva (U.R.S.S.) cu 1’03”27/100, urmată de Anca Pătrășcoiu (România) cu r03”46/100.© ȘAH. In perioada 19 februarie — 11 martie, la Balaton se va desfășura turneul zonal feminin de șah ce va reuni 17 jucătoare din România, Bulgaria, Cehoslovacia. Polonia și Ungaria. Printre acestea se numără marile maestre Margareta Mu- reșan, Zsuzsa Veroczi, Ildiko Madl, Hanna Erenska și Savova.
vremea

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gic comunică timpul probabil pentru 
intervalul 14 februarie, ora 20 — 17 fe
bruarie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
în general Închisă. Vor cădea burnițe 
șl ploi locale. La munte și, izolat, In 
jumătatea de nord a țării, precipitațiile 
vor fi și sub formă de lapovlță și nin
soare. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat, cu unele intensificări din secto
rul estic în estul și sud-estul țării in 
primele zile. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre minus 6 și plus 4 
grade, iar cele maxime Intre zero șl 
8 grade, izolat mal ridicate în vest șl 
sud-vest. Local se va semnala ceața. 
Îndeosebi in nord-est, iar in regiunile 
estice, frecvent, polei. In București : 
Vreme tn general închisă. Temporar 
vor cădea burnițe și ploi. Vlntul va su
fla slab pină la moderat, cu unele in
tensificări din sectorul estic In pri
mele zile. Temperaturtle minime vor 
oscila intre minus 2 și plus 2 grade, Iar 
cele maxime între 2 și 5 grade. Ceață 
și polei.

i
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MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
Consiliul popular al municipiului Focșani, județul Vrancea, 

către toate consiliile populare municipale și orășeneștiIn climatul însuflețitor de muncă rodnică a întregului popor, strîns unit in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, locuitorii municipiului Focșani, angajați cu toate forțele in marea întrecere socialistă, acționează cu fermitate și spirit revoluționar pentru realizarea hotărîrilor Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român, pentru infăptuirea exemplară a sarcinilor rezultate din documentele Congresului al III-lea al consiliilor populare.La baza muncii noastre lnsuflețitoa- re stau tezele și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu, de o excepțională importanță' pentru dezvoltarea intensivă a tuturor sectoarelor de activitate.în anul 1986, unitățile consiliului popular municipal au depășit sarcinile de plan la producția-marfă industrială cu 21 la sută, prestări de servicii pentru populație 28 la sută, venituri proprii la bugetul local 16 la sută. De asemenea, s-au dat în folosință peste plan 82 apartamente.în cadrul programului de autoconducere și autoaprovizionare, gospodăriile populației din municipiu au livrat, peste prevederi, la fondul de stat 20 tone de carne, 60 hectolitri lapte de oaie, 4 tone de lină, 50 tone legume, 65 tone fructe.Cu sentimente de cea mai profundă recunoștință față de secretarul general al partidului, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea ce a făcut și face spre binele poporului și propășirea patriei, cu hotărîrea . fermă și nestrămutată de a perfecționa și amplifica rezultatele obținute, de a înregistra succese de seamă în acest an, potrivit măsurilor stabilite la ședința din 30 ianuarie a.c. a Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliul popula;: al municipiului Focșani adresează tuturor consiliilor populare municipale și orășenești din țară o înflăcărată chemare la întrecere socialistă pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul 1987, angajindu-se să realizeze :
I. ÎN DOMENIUL SISTEMATIZĂRII, 

INVESTIȚIILOR
Șl AL CONSTRUCȚIILOR 

DE LOCUINȚEVom continua sistematizarea municipiului apiicind schița și detaliile îmbunătățite pe baza noilor norme de dimensionare a localităților, perfecționarea organizării funcționale a ansamblurilor de locuințe și platformei industriale, restrîngerea perimetrului construibil și a suprafețelor ocupate de depozite, dimensionarea mai judicioasă a rețelelor tehnico-edilitare și a căilor de acces. Pe această bază se va obține o reducere cu 5 milioane lei a costului investițiilor prevăzute și se va reda în producția agricolă, peste prevederi, suprafața de 2,5 hectare teren arabil.Prin organizarea mal bună a activității pe șantierele de construcții, creșterea gradului de industrializare și mecanizare a-lucrărilor, sporirea productivității muncii, reducerea consumurilor la ciment și metal, asigurarea unei calități superioare a lucrărilor se vor crea condiții pentru reducerea duratelor de execuție la 200 apartamente, cu 60 de zile, realizarea integrală pînă la data de 31 octombrie a.c. a planului de locuințe pe anul 1987 și darea în folosință la sfirșitul anului, peste prevederi, in cadrul resurselor materiale alocate, a unui număr de 120 apartamente.
II. ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI 

MICI Șl AL PRESTĂRILOR 
DE SERVICIIAcționind pentru valorificarea superioară a resurselor locale și a materialelor refo- losibile, vom înființa în cadrul activităților proprii 10 secții noi de producție, care vor permite extinderea gamei produselor cu 25

Trustul antrepriză generală de construcții-montaj Timiș către toate 
unitățile de construcții-montaj ale consiliilor populare județene 

și al municipiului Bucureștiîn primul an al celui de-al 8-lea cincinal, colectivul de oameni ai muncii de la Trustul antrepriză generală de construcții- montaj Timiș a obținut rezultate bune in îndeplinirea sarcinilor de plan, dintre oare evidențiem: depășirea producției terminate de construcții-montaj cu 5 la sută ; creșterea cu 4 la sută a productivității muncii, în raport CU anul 1985 ; darea în folosință peste plan a 317 apartamente șî punerea în funcțiune a 25 de capacități de producție, dintre care 22 în devans ; reducerea cu 2 lei a cheltuielilor totale la 1 000 lei producție de construcții-montaj ; obținerea unui beneficiu suplimentar de 4,4 milioane lei.în anul 1987, cînd va avea loc Conferința Națională a partidului, însuflețit de mobilizatoarele îndemnuri, orientări șl indicații formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 30 ianuarie 1987, colectivul de oameni ai muncii al Trustului antrepriză generală de construcții-montaj Timiș, în temeiul realizărilor dobîndite în 1986, cheamă la întrecere socialistă toate unitățile de construcții-montaj ale consiliilor populare județene și al municipiului București, angajîndu-se să realizeze următoarele obiective :1. Darea în folosință a 150 de apartamente peste plan, iar din totalul apartamentelor predate in folosință 20 la sută se vor da în devans, reducindu-se durata medie de execuție cu 20 de zile pe apartamente.2. Depășirea planului producției industriale cu 10 milioane lei, prin creșterea gradului de industrializare a lucrărilor, rea!izindu-se suplimentar 1 000 mc prefabricate din beton armat, 800 tone plase sudate și 100 tone confecții metalice.
, Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea 

către toate unitățile de cercetare științifică din agriculturăînsuflețiți de hotărîrile mobilizatoare ale Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român, de orientările și indicațiile formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Congresul al III-lea al țărănimii, la plenarele Consiliului Național al Agriculturii și la ședința din 30 ianuarie a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., oamenii muncii din Institutul de cercetări pentru cereale și nlante tehnice Fundulea. județul Călărași, sînt angajați plenar în traducerea in viață a sarcinilor de mare răspundere 

noi sortimente, realizîndu-se peste plan o producție-marfă industrială în valoare de 15 milioane lei. și depășirea sarcinilor de export cu 4 la sută. La prestările de servicii pentru populație, prin amplasarea unui număr de 15 unități proprii in cartierele noi de locuințe, precum și prin diversificarea serviciilor existente, planul va fi depășit cu 10 la sută.
IIL ÎN DOMENIUL 
AUTOCONDUCERII 

Șl AUTOAPROVIZIONĂRII 
POPULAȚIEI CU PRODUSE 

, AGROALIMENTAREPrin folosirea judicioasă a terenurilor libere din perimetrul municipiului și din curți se va asigura baza furajeră necesară pentru sporirea efectivelor de animale In gospodăriile populației, astfel incit, la sfirșitul anului 1987, acestea să fie mai mari, față de plan, cu : 200 ovine, 400 porcine, 5 000 păsări ouâtoare și 300 familii albine și să se livreze suplimentar la fondul de stat 25 tone carne, 120 mii ouă, 2 500 kg miere, 500 kg gogoși de mătase, 800 kg lină și alte produse.Vom extinde, peste prevederile din program, cu 15 la sută suprafețele cultivate în parcuri șl zone verzi, cu arbori, arbuști și plante cu utilizare medicinală și pentru esențe, realizînd astfel, suplimentar, cantitatea de 2 tone plante uscate.Gospodăriiie-anexă de pe lingă unitățile cu consumuri colective și de alimentație publică vor asigura peste prevederi 120 tone carne, 50 tone legume proaspete și 25 tone cartofi de toamnă.Pe baza sporirii producției bunurilor de consum, îndeosebi în industria mică, volumul planificat al desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist va fi depășit cu 12 milioane lei. Vor fi date In folosință noi unități și spații comerciale in suprafață de 3-000 mp. din care 1 500 mp cu 60 de zile mai devreme.
IV. VENITURI PROPRII 

ALE BUGETULUI LOCALPrin gospodărirea mai judicioasă a mijloacelor materiale și bănești se va asigura, în continuare, autofinanțarea municipiului, iar prin înființarea de noi activități productive, dezvoltarea celor existente in industria mică și artizanală, extinderea serviciilor, se vor depăși cu 12 la sută veniturile proprii planificate la bugetul local și vor crește cu 3,5 milioane lei față de prevederi vărsămintele pentru fondul de dezvoltare generală a Întregii societăți.
V. PARTICIPAREA CETĂȚENILOR 

LA AUTOGOSPODĂRIREA 
LOCALITĂȚIIPrin mobilizarea largă a populației, se vor da in folosință lucrări constînd în : reparații și modernizări de străzi în suprafață de 50 mii mp. amenajarea zonei de agrement pe riul MilCov, a Parcului pionierilor și a unui număr de 30 terenuri de joacă pentru copii. De asemenea, vor fi executate, suplimentar, lucrări de interes obștesc prin contribuția în bani și în muncă a locuitorilor, prin economii de materiale și reducerea costului, în valoare de 1,2 milioane lei.Vom organiza ample acțiuni de bună gospodărire, înfrumusețare a municipiului, cu participarea largă a cetățenilor, care vor asigura Îngrijirea locuințelor, anexelor gospodărești, curților, întreținerea curățeniei pe străzi, drumuri, în piețe, parcuri, grădini și în alte locuri publice.

CONSILIUL

3. Prin aplicarea fermă a principiilor mecanismului economicb-financiar, întărirea continuă a autoconducerii muncitorești și autogestiuriii unității, precum și prin perfecționarea organizării producției și a muncii, se vor diminua cheltuielile totale la 1 000 lei producție de construcții-montaj cu 2,5 lei față de plan, iar cele materiale cu 2 lei, obținîndu-se un beneficiu suplimentar de 3 milioane lei.4. Realizarea unei creșteri a productivității muncii de 2,5 la sută față de plan, îndeosebi prin : aplicarea a 130 tehnologii noi pentru realizarea fundațiilor, structurilor de rezistență și finisajelor, creșterea la 85 la sută a ponderii panourilor mari, finisate în poligon, creșterea gradului de mecanizare a săpăturilor, nivelărilor de pămint, precum și a operațiunilor de încărcare-descărcare pînă la 95 la sută, sporirea gradului de mecanizare a execuției tencuielilor, inclusiv a finisării lor, cu peste 60 la sută și punerea mecanizată în operă a cel puțin 86 la sută din cantitatea totală de beton.5. Extinderea și generalizarea metodelor noi, moderne de conducere a producției prin folosirea tehnicii electronice de calcul la programarea, urmărirea centralizată și raportarea operativă a stadiilor fizice de execuție a tuturor lucrărilor.6. Prin aplicarea inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale" și întronarea la toate punctele de lucru a unui regim sever de economii se vor economisi 1 200 tone ciment, 400 tone metal, 2 000 kWh energie elctrică, 350 tone combustibil convențional, a căror valoare însumează 6.5 milioane lei, revenind peste 1 500 lei pe fiecare om al muncii.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 

COMITETUL SINDICATULUI

ce Ie revin în înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.Prin munca plină de abnegație a cercetătorilor, tehnicienilor și muncitorilor din institutul nostru, în anul 1986 au fost predate pentru încercare, in vederea omologării, 89 de soiuri și hibrizi de cereale, olante tehnice și furajere ; au fost elaborate și difuzate în producție 58 de tehnologii de cultură perfecționate ; planul de producere a semințelor din verigile superioare a fost depășit cu 21 la sută ; beneficiile au fost

VI. ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
COMUNALE Șl LOCATIVEPe baza folosirii judicioase a instalațiilor, bunei organizări a muncii și reducerii consumurilor de materiale și energie, planul de producție-prestație va fi depășit cu 5 milioane lei, iar prin diminuarea costului lucrărilor de reparații la imobilele din fondul locativ de stat și utilizarea materialelor recuperate se vor repara, peste prevederi, 30 imobile și 25 terase de blocuri.Asigurînd o bună stare tehnică și o folosire rațională a mijloacelor de transport auto din dotare, va crește, față de prevederi, indicele de folosire a parcului cu 3 la sută și se vor reduce cheltuielile planificate cu 4 lei la 1 000 lei venituri brute.

VII. REDUCEREA CONSUMULUI
DE COMBUSTIBILI 

Șl ENERGIE ELECTRICĂ, 
RECUPERAREA MATERIILOR 

PRIME Șl MATERIALELORSe va acționa cu toată răspunderea patriotică pentru gospodărirea cu grijă a energiei electrice și combustibililor, folosirea surselor energetice neconvenționale, eliminarea oricărei forme de risipă, asigurîn- du-se astfel, față de noile norme de consum, economisirea a 130 mii kWh energie electrică și 450 tone combustibil convențional.Vor fi depășite sarcinile planificate la recuperarea și predarea materialelor refolo- sibile de la populație și unitățile subordonate, cu 8 la sută la materiale feroase, 11 la sută la hîrtie-cartoane, 5 la sută la cioburi din sticlă, 3 la sută la articole din materiale plastice și în medie cu 4 la sută la celelalte materiale recuperabile.
VIII. ÎN DOMENIUL 

EDUCAȚIEI POLITICE 
Șl AL CULTURII SOCIALISTEîntreaga muncă politică și cultural-edu- eativă va fi subordonată cunoașterii și însușirii temeinice de către toți oamenii muncii a documentelor Congresului al XlII-lea al P.C.R., a hotărîrilor de partid și legilor țării, cuvîntărilor tovarășului, Nicolae Ceaușescu, îh vederea ridicării per-’ manente a conștiinței socialiste și mobilizării mai active a acestora la utilizarea integrală și dezvoltarea potențialului productiv creat in industrie, agricultură și celelalte sectoare, întîmpinînd Conferința Națională a partidului cu noi și importante realizări in toate domeniile de activitate.în cadrul celei de-a Vil-a ediții a Festivalului național „Cîntarea României" vor fi antrenate peste 450 formații și cercuri artistice cu un număr de peste 9 000 interpreți, asigurîndu-se îmbunătățirea permanentă a repertoriilor potrivit cerințelor educării socialiste și ridicării’ continue a nivelului de cultură al tuturor locuitorilor municipiului.Acționind cu hotărîre pentru infăptuirea acestor importante obiective, Consiliul popular al municipiului Focșani, sub conducerea comitetului municipal de partid* se angajează plenar în fața conducerii partidului și statului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, că nu va precupeți nici un efort pentru Îndeplinirea exemplară a sarcinilor rezultate din documentele Congresului al XlII-lea al partidului, ale celui de-al III-lea Congres al con- siliilor populare, a planului de dezvoltare economico-socială a municipiului, contribuind astfel la edificarea societății socialiste și comuniste în scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România.

POPULAR AL MUNICIPIULUI
FOCȘANI

7. Intensificarea activității de cercetare științifică și creativitate tehnică, prin brevetarea a 20 noi invenții proprii și generalizarea aplicării în producție a soluțiilor originale valoroase, care au constituit . brevete de invenții și inovații în anii anteriori, cu efecte deosebite în planul creșterii productivității muncii, a calității lucrărilor și reducerii costurilor ; în cadrul inițiativei „Fiecare inginer și cadrul tehnic să rezolve o problemă tehnică sau de organizare", ne propunem să rezolvăm 700 teme, care vor asigura o eficiență economică de cel puțin 10 milioane lei.8. Creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului muncitor, prin cuprinderea unui număr de 1 200 de oameni ai muncii Ia cursurile de perfecționare și a 125 muncitori la cele de policalificare in meseriile de zidar, fierar- betonist și dulgher.9. îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și viață ale oamenilor muncii, prin darea în folosință a unui număr de 100 apartamente — locuințe de serviciu, amenajarea cu forțe proprii a unor noi spații cultural-educative și baze sportive și sporirea aportului gospodăriei-anexă proprii la activitatea de autoaprovizionare.îndeplinind exemplar toate obiectivele chemării la întrecere, oamenii muncii din cadrul Trustului antrepriză generală de construcții-montaj Timiș își vor spori aportul la înfăptuirea mărețelor sarcini stabilite de istoricele documente ale Congresului al XlII-lea al partidului, contribuind cit mai activ la progresul patriei noastre dragi.
COMITETUL DE PARTID 

COMITETUL U.T.C.

cu 16,4 la sută mai mari decît cele planificate.Pentru realizările obținute In crearea de noi soiuri și hibrizi, in producerea de sămînță cu valoare biologică ridicată și in elaborarea de tehnologii perfecționate, de cultură, a căror aplicare a contribuit la creșterea producției in unitățile agricole de stat și cooperatiste, institutul nostru a fost distins cu înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Decernarea acestei înalte distincții constituie pentru noi un puternic stimulent de a munci mai mult 

și mai bine, în spirit revoluționar, al deplinei angajări pe calea înfăptuirii noii revoluții agrare.Analizind in acest Spirit îndatoririle ce îi revin, colectivul de muncă al institutului acționează cu fermitate pentru îndeplinirea neabătută a sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru întreprinse la Fundulea și in celelalte unități de cercetare și producție din agricultură, in vederea ridicării pe o treaptă nouă a întregji activități de cercetare, chemate să aducă o contribuție hotă- ritoare la progresul mai accentuat al agriculturii noastre, la creșterea producției.Baza tehnico-materială de care dispunem, posibilitățile de amplificare în continuare a cercetărilor fundamentale și aplicative, datorate sprijinului permanent și multilateral, îndrumării de înaltă competență acordate de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu oferă cele mai favorabile condiții pentru promovarea largă a practicii agricole, a noilor cuceriri ale revoluției tehnico-științifice.în scopul ridicării pe o treaptă superioară a activității de cercetare din agricultură, al îndeplinirii sarcinilor stabilite la plenara Consiliului Național al Științei și învățămintului, Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea cheamă la întrecere socialistă colectivele de muncă din toate unitățile de cercetare științifică din agricultură, asumindu-și următoarele angajamente :
Consiliul popular al comunei Romanu, județul Brăila, 

către toate consiliile populare din comunele cooperativizateLocuitorii comunei Romanu, județul Brăila, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, acționează, ferm pentru realizarea hotărîrilor Congresului al XlII- lea al P.C.R., a tuturor sarcinilor rezultate din documentele de partid și de stat, a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.Desfășurînd o susținută muncă poiitico- organizatorică, valorificînd superior baza tehnico-materială și potențialul uman existent, in anul 1986 s-au depășit producțiile planificate cu 3.5 la sută la griu, 2 la sută la floarea-soarelui, 14 la sută la orz, 9 la sută la porumb, 13 la sută la carne, 5 la sută la ouă și s-au livrat suplimentar la fondul de stat 510 tone orz, 200 tone porumb, 40 tone carne, 300 mii bucăți ouă și alte produse. Au crescut, totodată, efectivele de animale din gospodăriile populației, în special la bovine, porcine și ovine. S-au realizat prin munca cetățenilor lucrări de interes obștesc în valoare de peste 2,3 milioane lei, materializate în redarea în producția agricolă a unei suprafețe de 5 hectare teren arabil, repararea și întreținerea a 40 km drumuri, 32 mii mp străzi și trotuare, plantarea a 2 600 pomi fructiferi, 400 mii buc. flori și arbuști, amenajarea și întreținerea a peste 15 mii mp spații și zone verzi, precum și alte obiective edilitar-gospodărești.Exprimind voința fermă a tuturor locuitorilor comunei de a realiza neabătut sarcinile ce ne revin in edificarea noii orînduiri in țara noastră, Consiliul popular al comunei Romanu adresează tuturor consiliilor populare din comunele cooperativizate chemarea la întrecerea socialistă pe anul 1987, angajîndu-se să realizeze următoarele obiective :
I. ÎN AGRICULTURA 

Șl ÎN DOMENIUL 
AUTOCONDUCERII 

Șl AUTOAPROVIZIONĂRIICu participarea locuitorilor și prin buna organizare a lucrărilor de desecare prevăzute in plan, vom da în producția agricolă, cu 45 de zile înainte de termen, o suprafață de 180 hectare teren arabil, care va fi cultivată încă din acest an.Vom depăși sarcinile din programul de îmbunătățiri funciare, executind peste plan fertilizarea cu 4 000 tone ingrășăminte organice a suprafeței de 100 hectare, aplicarea de amendamente pe o suprafață de 150 hectare și scarificarea adincâ a solului pe 95 hectare.Aceasta ne va permite să depășim în sectorul socialist producțiile medii la hectar cu 400 kg la griu, 800 kg la orz, 2 500 kg la
Consiliul popular al comunei Balșa, județul Hunedoara, către toate

consiliile populare comunale din zonele necooperativizateAngajați plenar în marea întrecere socialistă a țării, locuitorii comunei Balșa, județul Hunedoara, in frunte cu comuniștii, acționind cu înaltă răspundere, au obținut în anul 1986 însemnate succese in dezvoltarea economico-socială a localității in care trăiesc și muncesc.Producțiile planificate au fost depășite, livrindu-se suplimentar la fondul de stat de către gospodăriile populației 59 tone carne, 250 hectolitri lapte de vacă, 2 tone lină, 600 tone fin șl altele. Efectivele de animale au crescut peste .prevederi, revenind la finele anului, in medie pe o gospodărie. 3 bovine, 2 porcine, 12 ovine și 19 păsări. Au sporit, cu 110 mii lei, peste prevederi, veniturile proprii la bugetul local, iar din contribuția bănească a populației s-au dat în folosință lucrări de interes obștesc în valoare de 300 mii lei.Cu hotărîrea fermă de a răspunde prin fapte de muncă și rezultate deosebite vibrantelor îndemnuri adresate întregului popor, de iubitul conducător al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul ședinței din 30 ianuarie a.c. a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., oamenii muncii din comuna Balșa, județul Hunedoara, cheamă toate consiliile populare ale comunelor din zonele necooperativizate la Întrecere socialistă, angajîndu-se să Înfăptuiască In anul 1987 următoarele obiective:
I. CREȘTEREA 

PRODUCȚIEI AGRICOLE 
ÎN GOSPODĂRIILE 

PRODUCĂTORILOR PARTICULARIPe baza sarcinilor rezultate din Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor din decembrie 1986 și din programul unic de creștere a producției agricole în gospodăriile producătorilor particulari, vom acționa pentru sporirea potențialului productiv al pămin- tului, creșterea efectivelor de animale și a contribuției locuitorilor la constituirea fondului de stat. Se vor executa peste plan, cu participarea populației, lucrări de îmbunătățiri funciare pentru redarea în circuitul agricol a unei suprafețe de 20 hectare, din care 7 hectare teren arabil, precum și lucrări de ameliorare, pe o suprafață de 400 hectare pajiști naturale. Fiecare gospodărie va crește cel puțin 4 bovine, 15 ovine, 2 porci, 30 de păsări

1. Prin accelerarea procesului de creare a noilor soiuri și hibrizi de plante, atît pentru cultura principală, cit și pentru culturile succesive, prin aplicarea metodelor moderne de ameliorare, folosind posibilitățile oferite de ingineria genetică și valosi- f'icînd integral baza materială a institutului, vom crea și preda spre încercare și omologare 40 soiuri și hibrizi de cereale, plante tehnice și furajere.2. Pentru introducerea mai rapidă în producție a soiurilor și hibrizilor nou creați, vom extinde înmulțirea rapidă a acestora, în condiții de irigare și cu norme reduse Ia semănat, obținîndu-se astfel, peste plan, cu 18 la sută mai multă sămință din verigile de bază.3. în domeniul agrofitotehnicii, vom elabora 60 de tehnologii de cultură îmbunătățite prin raționalizarea lucrărilor solului, optimizarea densității culturilor, sporirea eficienței aplicării îngrășămintelor și a apei utilizate în sistemele de irigații, combaterea integrată a buruienilor, bolilor și dăunătorilor, tehnologii menite să aducă noi sporuri de producție, economii de materiale și energie.4. Militînd pentru infăptuirea programelor privind obținerea de producții sigure și stabile, sporirea potențialului productiv al solurilor, extinderea irigațiilor, a lucrărilor de desecare și combatere a eroziunii 

porumb știuleți, 3 500 kg la sfecla de zahăr, 4 000 kg la legume și să livrăm la fondul de stat, peste prevederi, 320 tone griu, 1 200 tone porumb, 1 000 tone sfeclă de zahăr și alte produse.în zootehnie vom asigura extinderea bazei furajere, în principal pe seama culturilor duble și intercalate, creșterea peste plan a efectivelor cu 500 porcine, 1 700 ovine și 15 000 păsări și sporirea produ'cției, creînd astfel condiții pentru livrarea peste prevederi la fondul de stat a 50 tone carne, 1 000 hectolitri lapte de vacă, 30 hectolitri lapte de oaie și alte produse.Prin folosirea judicioasă a suprafețelor din curți și a loturilor în folosința membrilor cooperatori, a tuturor terenurilor libera din perimetrul construibil, precum și prin distribuirea în vederea contractării a 1 000 purcei și 15 000 pui de o zi. efectivele de animale, în gospodăriile populației, vor crește, peste prevederi, cu 400 porcine, 400 ovine, 5 000 păsări și 100 familii de albine. Se va depăși planul la livrările de produse agricole de la gospodăriile populației la fondul de stat, cu 20 la sută la carne, 8 la sută la lapte de vacă și oaie, 10 la sută la legume și 3 Ia sută la miere de albine.Din flora spontană și din culturi în spații verzi existente în comună vom recolta șî preda peste prevederile planului 250 kg plante medicinale uscate.
II. ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI 

MICI Șl AL PRESTĂRILOR 
DE SERVICIIPrin valorificarea intr-o mai mare măsură a resurselor materiale locale existente și extinderea activităților de industrie mică, vom depăși în unitățile proprii producția marfă planificată cu peste 700 mii lei și vom crește exportul, față de prevederi, cu 60 la sută.Vom extinde și diversifica prestările de servicii pentru populație prin Înființarea a 10 noi activități, ceea ce va permite depășirea planului cu peste 500 mii lei.

III. ÎN DOMENIUL 
SISTEMATIZĂRII, 

CONSTRUCȚIILOR Șl ACTIVITĂȚII 
EDILITAR-GOSPODĂREȘTIApiicind prevederile schiței de sistematizare a comunei noastre, normele de dimen

și va deține, în medie, 2—3 familii de albine, asigurîndu-se sporirea, peste «pian, a efectivelor cu 100 bovine, 600 porcine, 500 ovine și 5 000 păsări.Pe această bază, gospodăriile populației vor livra la fondul de stat, peste prevederi, 120 tone carne, 500 hectolitri lapte, 2.5 tone lină, 600 tone fructe, 800 tone fin și alte produse.Pentru dezvoltarea pomiculturli și sericiculturii se vor planta 9 000 pomi și arbuști, precum și 1000 bucăți duzi.
II. ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI 

MICI Șl AL PRESTĂRILOR 
DE SERVICIIVom înființa 4 noi activități industriale și de prestări de servicii proprii, care, prin valorificarea resurselor locale, vor asigura sporirea față de anul 1986 a producției-marfă industriale cu 50 la sută, depășindu-se planul cu 500 mii lei. înce- pînd cu acest an vom livra la export produse în'valoare de 115 mîl lei.

III. ÎN DOMENIUL 
SISTEMATIZĂRII, 
CONSTRUCȚIILOR 
Șl ACTIVITĂȚILOR 

EDILITAR-GOSPODĂREȘTIVom acționa pentru aplicarea fermă a schiței de sistematizare elaborată pe baza noilor norme de dimensionare a localităților, pentru realizarea de construcții cu 2—3 niveluri în centru! civic, precum și pentru respectarea strictă a Legii sistematizării, asigurînd condiții ca locuitorii care au gospodăriile situate in afara perimetrului construibil să se mute in zonele centrale ale comunei.Prlntr-o judicioasă folosire a tuturor terenurilor din incintele gospodărești, din curți, precum și a celor libere din localități vom reda în circuitul agricol 2,5 hectare suprafață arabilă.Prin' Contribuția bănească șl In muncă a cetățenilor, se vor repara 45 km drumuri, 2 poduri, 8 școli, 2 cămine culturale și altele, iar prin folosirea unor materiale locale și gospodărirea judicioasă a fondurilor se vor executa, suplimentar, lucrări de interes obștesc în valoare de peste 110 mii lei. 

solului, vom efectua 25 experiențe suplimentare în diferite zone pedoclimatice ale țârii.5. în vederea extinderii cit mai rapide a rezultatelor cercetării științifice in marea producție, cercetătorii institutului vor efectua, peste sarcinile de plan, 50 mii ore de asistență tehnică și științifică în unitățile de producție, contribuind la promovarea în cultură a noilor soiuri și hibrizi, la aplicarea integrală și corectă a tehnologiilor elaborate.6. Valorificînd toate posibilitățile create de noile soiuri și hibrizi, de perfecționarea tehnologiilor, folosind cît mai rațional baza materială și forța de muncă de care dispunem, vom depăși cu 5 la sută prevederile planului la producția globală agricolă și cu 7 la sută la producția-marfă. Prin creșterea producțiilor și reducerea cheltuielilor materiale, vom asigura depășirea cu 12 la sută a beneficiului planificat.întregul colectiv de oameni ai muncii din institut, sub conducerea organizației de partid, este ferm hotărît să nu precupețească nici un efort pentru a valorifica integral potențialul creator tehnico-știin- țific, asigurînd realizarea și depășirea sarcinilor ce-i revin prin plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, sporirea contribuției sale la înfăptuirea noii revoluții agrare.
CONSILIUL ȘTIINȚIFIC COMITETUL DE PARTID

COMITETUL SINDICATULUI COMITETUL U.T.C.

sionare judicioasă a suprafețelor din perimetrul construibil și restrîngerea acestuia, vom reda producției agricole 2,5 hectare teren arabil.Vom organiza ample acțiuni de bună gospodărire și înfrumusețare a comunei și a taberei sezoniere pentru pionieri, iar prin mobilizarea largă a locuitorilor, vom da in folosință, în medie cu o lună înainte de termen, obiectivele din contribuția în bani și în muncă, executind suplimentar, prin economii de materiale și reducerea costurilor, lucrări in valoare de 100 mii lei.
IV. VENITURILE PROPRII 

LA BUGETUL LOCALîn spiritul noului mecanism economfco- 'financiar, vom atrage noi surse de venituri la bugetul local și vom gospodări judicios mijloacele materiale șl bănești, realizind astfel depășirea veniturilor proprii cu 9 la sută, reducerea cheltuielilor cu 1 la sută și prelevarea de vărsăminte suplimentare pentru constituirea fondului de dezvoltare generală a întregii societăți in sumă de 500 mii lei.
V. ACTIVITATEA 

CULTURAL-EDUCATIVĂ 
DE MASĂVom asigura un amplu și fertil cadru de desfășurare a ediției a VII-a a Festivalului național „Cîntarea României" și vom dezvolta în continuare tradițiile culturale ale satului brăilean.Se va asigura perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor ogoarelor, creșterea calitativă a conținutului politico-ideologic și științific al tuturor manifestărilor, popularizînd cele mai de seamă realizări ale celor peste două decenii de înflorire a economiei, științei și culturii în „Epoca Nicolae Ceaușescu".Asumîndu-ne aceste angajamente, muncind cu răspundere revoluționară, apiicind neabătut tezele și ideile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, sîntem hotărîți să aducem o contribuție sporită la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului, a sarcinilor noii revoluții agrare.

CONSILIUL POPULAR AL COMUNEI ROMANU, 
JUDEȚUL BRĂILA

Cu participarea largă a tuturor locuitorilor vom desfășura ample acțiuni de bună gospodărire și înfrumusețare a satelor comunei, de îngrijire și păstrare a curățeniei curților, incintelor, arterelor de circulație, zonelor verzi, a tuturor locurilor publice, asigurînd întărirea ordinii și disciplinei publice. a

IV. VENITURILE PROPRII 
LA BUGETUL LOCALApiicind ferm principiile autoconducerii muncitorești, autogestiunii economico- financiare și autofinanțării, vom realiza un volum suplimentar de venituri proprii la bugetul local de 150 mii lei și vom asigura depășirea cu 15 la sută a contribuției comunei noastre la fondul de dezvoltare generală a întregii societăți.

V. ACTIVITATEA 
CULTURAL-EDUCATIVĂ DE MASĂActivitățile cultura]-educative și artistice ce se vor organiza vor fi dedicate transpunerii in viață a hotărîrilor adoptate de Congresul al XlII-lea al partidului, ridicării conștiinței revoluționare și formării omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului.Valorificînd experiența bună dobîndită în cadrul edițiilor precedente ale Festivalului Național „Cîntarea României", tradițiile locale și meșteșugurile, vom depune eforturi susținute pentru ridicarea la un nivel calitativ superior a întregii activități politico-educative, cultural-artistice și de creație, pentru legarea mai strînsă a acestor acțiuni de problematica economico- socială a comunei.Vom permanentiza activitățile cultural- educative și artistice mobillzind șl pe această cale întreaga populație la realizarea exemplară a sarcinilor economico- sociale ce ne revin pe acest an și pe întregul cincinal.Oamenii muncii, toți locuitorii comunei Balșa se angajează să acționeze cu toată dăruirea, cu pasiune revoluționară și înalt devotament patriotic pentru a da împlinire angajamentelor asumate șl a întim- pina cu rezultate deosebite, în toate domeniile. marele eveniment ce va avea loc în acest an în viața partidului șl poporului nostru — Conferința Națională a Partidului Comunist Român.

CONSILIUL POPULAR AL COMUNEI BALȘA, 
JUDEȚUL HUNEDOARA
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DIN ROMÂNIA UN MESAJ 

DE PACE Șl COLABORARE

Acțiunile, inițiativele și demersurile României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru promovarea intereselor supreme ale omenirii, 

relevate de ziarul „II Corriere di Roma“.

Poziția României, 
concepția președintelui Nicolae Ceaușescu 

in problemele dezarmării 
prezentate în cadrul Conferinței pentru dezarmare 

de la Geneva
GENEVA 13 (Agerpres). — In- plenara Conferinței pentru dezarmare 

de la Geneva, delegația română a prezentat poziția României, concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu privind imperativul înlăturării perico
lului unui război nuclear, încetarea cursei înarmărilor, in primul rind a 
înarmărilor nucleare, și trecerea la dezarmare, propuneri de măsuri con
crete in această direcție.

ORIENTUL MIJLOCIU

Prodigioasa activitate a președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dedicotă rezolvării marilor probleme care confruntă lumea contemporană, este amplu reflectată de coti- diane, reviste, alte mijloace de informare in masă din diverse tari ale lumii.Intr-un articol publicat de * ziarul „II Corriere di Roma" se relevă activitatea neobosită a României, a președintelui țării noastre în slujba idealurilor de pace ale omenirii.România — Ceaușescu sint două nume care se contopesc într-o identitate de înalt prestigiu internațional, consacrată pe toate meridianele globului — se subliniază în articol.Dezvoltarea fără precedent a raporturilor politico-diplomatice bilaterale și multilaterale pe plan mondial — scrie ziarul — demonstrează elocvent faptul că, în prezent. se poate vorbi mai mult ca oricînd de o adevărată istorie mondială. ale cărei raporturi internaționale nu mal pot fi definite doar prin legăturile între anumite state, ci și prin acelea care există și se dezvoltă între toate țările. Din acest punct de vedere România consideră că. indiferent de mărime sau putere. fiecare țară are dreptul său, care o și obligă, să-și manifeste voința și responsabilitatea față de problemele cardinale ale umanității. Pe de altă parte, trăim într-o lume în care incertitudinile întunecă perspectiva zilei de mîine, într-o lume în care acumularea pericolelor nu mai lasă loc așteptării și reclamă acțiune.în spațiul acestor două coordonate esențiale, conștiință vie a prezentului și acțiunea deplin angajată — relevă ziarul italian — personalitatea și stilul politicii externe românești se manifestă în mod inconfundabil pe scena politică a lumii. Și dacă România se prezintă astăzi pe această scenă cu sentimentul apartenenței la lumea în care trăiește, conștiința contemporană reține numele României cu recunoștința contribuției saie constante la afirmarea și la realizarea idealurilor mai bune ale umanității. Este o contribuție direct legată de gindirea și activitatea președintelui țării, Nicolae .Ceaușescu, apreciat continuu pentru valoarea Ideilor sale, de pătre toate națiunile care prețuiesc pacea, libertatea. independența.Deschiderea geografică și politică de care se bucură contribuția românească — subliniază in continuare „II Corriere di Roma" — este reprezentativă prin ea însăși și se regăsește în mediile politice și sociale cele mai diferite. în țâri cu regimuri social-politice diverse, în curs de dezvoltare sau industrializate. în toate reuniunile internaționale.Prestigiul mondial al României contemporane este în mod indiscutabil legat de gindirea și faptele celui care o conduce, aflat de peste două decenii în fruntea țării, de numele ilustrului om politic,

Prin dezvoltarea cooperării - la consolidarea 

securității europene
SEMNIFICAȚIA UNOR PROPUNERI ALE ROMÂNIEI

Europa prefigurată de Actul final de la Helsinki, semnat în urmă cu aproape 12 ani, este o Europă a păcii și înțelegerii, în oare toate popoarele să-și poată desfășura în liniște și deplină securitate activitatea lor creatoare, să poată conlucra activ pentru ridicarea gradului lor de progres și civilizație. Securitatea și cooperarea sint, astfel, laturi inseparabile, aflate lntr-o legătură organică ale procesului inițiat pe calea spre acest nobil obiectiv. Dacă o mai mare securitate înseamnă condiții favorabile pentru cooperare, la rindul ei, cooperarea constituie temelia materială a securității.Reuniunea general-europeană de la Viena este chemată, de aceea, ca, alături de problemele dezarmării, întăririi securității și încrederii în Europa, să examineze și să convină asupra unor rioi măsuri care să ducă la dezvoltarea colaborării în diverse domenii de interes comun. Este motivul pentru care România consideră că problemele cooperării economice și tehnico-ști- ințifice trebuie să se situeze între temele centrale ale dezbaterilor reuniunii.încă de la debutul forumului de Ia Viena, din pozițiile exprimate de miniștrii afacerilor externe, s-a detașat interesul larg care există pentru extinderea formelor de cooperare economică și tehnico-științifică între statele participante. Realizările din perioada de mai bine de un deceniu care a trecut de la semnarea Actului final de la Helsinki în această direcție sînt incontestabile. Raportul prezentat în prima parte a reuniunii de secretarul executiv al Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa a adus in atenție multiple exemple care atestă creșterea schimburilor comerciale, extinderea rețelei de contacte bilaterale și regionale, de schimburi de Informații. Sub înrîurirea prevederilor și angajamentelor asumate la
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teiteiiesențiale între independenta națională și pacea mondială nu rezultă numai din tradiția multiseculară a luptei poporului român, de apărare a avuției sale naționale — se arată în articol. Acest concept fundamental al politicii românești esțe în deplină concordanță cu raporturile contemporane. sporiri- du-și necesitatea și posibilitatea, în condițiile imensului avînt al ideilor de libertate, independență, suveranitate, egalitate. In acest sens, coexistenta pașnică între statele lumii, despre care se vorbește de ani, nu poate fi edificată decît printr-o deplină înțelegere intre națiuni libere și egale. Coexistenta pașnică înseamnă respectarea riguroasă a independenței și suveranității naționale, a neamestecului in afacerile interne, -a renunțării la "forță și la amenințarea cu forța în raporturile între toate statele lumii. Aceasta — se scrie în încheierea articolului — înseamnă deplină înțelegere și cooperare, ajutor reciproc și colaborare pe baza deplinei egalități, lupta comună împotriva subdezvoltării, împotriva inechității și pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale care să garanteze progresul cel -mai rapid al tuturor țărilor, înainte de toate al celor slab dezvoltate, care să faciliteze accesul larg al tuturor popoarelor la cuceririle științei și ale tehnicii contemporane.(Agerpres)

dezbaterilor reuniunii s-a relevat necesitatea unei schimbări a însăși opticii asupra cooperării economice în Europa, avînd în vedere transformările uriașe generate de progresele științei și tehnicii din ultimul deceniu. Au fost aduse numeroase exemple care arată că aceste progrese au revoluționat economia,. transporturile, energia, agricultura, evidențiindu-se un mare interes pentru dezvoltarea cooperării în domenii purtătoare ale progresului tehnic : electronica, energetica, robotica, biotehnologiile. Este semnificativ faptul că peste trei sferturi

din efortul mondial și din investițiile in știință și tehnologie revin țărilor membre ale Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa, practic țoate țările participante la reuniunea general-europeană. S-a creat astfel un vast potențial teh- nico-științific, a cărui valorificare printr-o largă cooperare ar fi în beneficiul tuturor popoarelor.în lumina acestor realități apare de o deosebită actualitate propunerea prezentată de țara noastră privind organizarea unei conferințe in problemele cooperării tehnico- științifice. Ideile formulate de alte țări in vederea extinderii cooperării în domeniul științei și tehnologiei, propunerile Concrete vizînd organizarea unor reuniuni sectoriale sau pe domenii — toate converg în a sublinia necesitatea de a se face mai mult pentru extinderea schimburilor, asigurarea accesului liber, neîngrădit la cuceririle științei contemporane.Țara noastră a subliniat, din nou, în cadrul reuniunii că dezvoltarea largă a colaborării economice și tehnico-științifice impune înlăturarea tuturor restricțiilor și barierelor artificiale din calea schimbu

A fost subliniată cerința abordării complexe a problemelor dezarmării, în cadrul unui program cuprinzător, care, o dată cu măsurile de dezarmare nucleară, să vizeze reducerea substanțială a armamentelor convenționale, a efectivelor și bugetelor militare, astfel incit, pînă in anul 2000, să se realizeze o reducere de cel puțin 50 la sută. în acest context a fost. evidențiată semnificația politică deosebită a inițiativei României, validată printr-un referendum popular, de reducere în mod unilateral, cu 5 la sută, a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor sale militare, ca un pas în această direcție și, totodată, un exemplu de urmat pentru celelalte state.Au fost relevate dreptul și datoria tuturor statelor de a-și aduce contribuția la examinarea și soluționa^ rea problemelor dezarmării, subliniind că, în acest sens, Conferinței pentru dezarmare de la Geneva îi revine un important rol, ca organism multilateral de negociere.Subliniindu-se importanta deosebită și locul prioritar pe care România le acordă dezarmării nucleare, s-a relevat sprijinul pe care țara noastră il dă propunerilor sovietice privind lichidarea în etape, pină la sfîrșitul acestui secol, a acestor arme. A fost evidențiată necesitatea de a se ajunge cit mai curînd la acorduri concrete in acest domeniu, pornin- du-se de la propunerile prezentate la întîlnirea la nivel înalt sovieto-ame- ricană din Islanda. A fost subliniată, de asemenea, importanța pe care țara noastră o dă realizării, încă în acest an, a unui acord privind eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune din Europa — chiar desprin
In memoria eroilor români căzuți 

în luptele pentru eliberarea BudapesteiBUDAPESTA 13 (Agerpres). — Vineri, ambasadorul țării noastre în R. P. Ungară, Nicolae Vereș, a depus o coroană d'e flori la monumentul de la Rakosliget, Budapes
Reacții de dezaprobare a noii experiențe 

nucleare efectuate de S. U. A.BONN 13 (Agerpres). — Ministrul- președinte al landului ■ vest-german Saar, Oskar Lafontaine, personalitate de frunte a Partidului Social Democrat din R.F.G., a condamnat noua experiență nucleară subterană efectuată de S.U.A. ■ Aceste experiențe nucleare — a spus el — sint parte componentă a programului american de creare a 4 noi arme cosmice. Refuzul Statelor Unite de a renunța la experiențele atomice — a arătat Oskar Lafontaine — ar putea compromite șansa istorică de a realiza un progres pe calea reducerii arsenalelor nucleare.VIENA 13 (Agerpres). — Continuarea de către Statele Unite ale Americii a experiențelor, cu arma 

rilor economice și comerciale Internaționale, a transferului de tehnologie. Reuniunea de la Viena poate și trebuie să intervină pentru ă determina o schimbare pozitivă în acest sens. Ea este chemată să examineze și să decidă asupra unor angajamente și măsuri efective pentru stimularea relațiilor comerciale, a cooperării industriale, • inclusiv pe terțe piețe. România propune, astfel, crearea unui Consiliu european permanent pentru cooperare economică și tehnico-științifică.Desfășurarea cooperării economice în spațiul european în ultimii ani a fost, cum se știe, grevată de o serie de fenomene negative, a căror influență continuă să se facă simțită și în prezent. Evoluțiile din economia mondială, fenomenele de recesiune din unele ramuri economice, menținerea unor bariere protecțio- niste, recurgerea la practici discriminatorii au creat o stare de incertitudine, avînd serioase consecințe asupra cursului colaborării inter- europene. De aceea, țara noastră — ca și alte țări participante — a subliniat necesitatea ca la reuniunea de la Viena să aibă Ioc o dezbatere aprofundată asupra tuturor acestor aspecte, inclusiv asupra relațiilor valutar-financiare, a evoluției do- bînzilor și creditelor.Motive serioase de preocupare — și de cooperare — oferă problemele mediului ambiant. Experiența arată că orice perturbare a echilibrului ecologic are, într-o măsură, efecte pe o arie largă, demonstrînd, de fiecare dată, cit de mare este interdependența statelor continentului și in acest domeniu. Pentru că Europa este un continent dens populat, cu mări ce scaldă țărmurile mai multor state, cu rîuri ce traversează întinse teritorii, cu păduri ce se înlănțuie de Ia Nord la Sud și de la Est la Vest. Un continent însă a cărui dezvoltare industrială puternică impune maximă grijă pentru ca aceasta să nu afecteze puritatea aerului, să nu tulbure cristalinul apelor, să nu deregleze 

să de pachetul general — pentru a- jungerea, in final, la eliberarea totală a continentului european de armele nucleare.Reprezentantul român s-a referit, de asemenea, pe larg la necesitatea încetării imediate a experiențelor nucleare, ca prim pas în direcția dezarmării nucleare.România, opinia publică din țara noastră, a subliniat vorbitorul, au luat cunoștință cu profundă neliniște de noile experiențe nucleare efectuate de S.U.A. și dezaprobă ferm aceste acțiuni. România, care a salutat hotărirea U.R.S.S. de a institui un moratoriu unilateral asupra experiențelor sale nucleare, consideră de cea mai mare importanță ca Statele Unite să se alăture acestei măsuri.A fost prezentată propunerea țârii noastre privind convocarea unei conferințe internaționale asupra interzicerii experiențelor cu arma nucleară, Conferința de la Geneva urmînd să devină cadrul de pregătire pentru o astfel de reuniune specială.S-a exprimat sprijinul pentru elaborarea in cadrul conferinței a unei convenții internaționale asupra interzicerii și eliminării armelor chimice, fiind formulate unele propuneri concrete în vederea accelerării lucrărilor.A fost prezentată chemarea adresată de președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a se trece la acțiuni concrete de dezarmare, menite să ducă. la. eliberarea omenirii de primejdia unui război nuclear nimicitor, de a se face totul pentru asigurarea păcii, a dreptului vital al tuturor popoarelor, al tuturor oamenilor la existență, la libertate, la viață, la pace.

ta, închinat memoriei celor unsprezece mii de eroi ai armatei române căzuți în luptele din iarna a- nilor 1944—1945 pentru eliberarea capitalei Ungariei de sub fascism.

nucleară constituie un impediment major in realizarea de pași concreți pe calea dezarmării nucleare — se spune in documentul publicat la Viena de Comitetul coordonator al mișcărilor austriece pentru pace. Este afirmat sprijinul față de poziția guvernului federal austriac, exprimată intr-o declarație specială adoptată recent, prin care se subliniază necesitatea Încetării experiențelor cu arma nucleară și militarizării spațiului cosmic.în declarație se susțin, de asemenea, inițiativele ce vizează lichidarea treptată a tuturor armelor de distrugere în masă și crearea, pină în anul 2000, a unei lumi lipsite de arme nucleare.
„fabricile de ozon" care sînt pădurile.Semnificativ este faptul că pină în prezent in cadrul reuniunii au fost prezentate numeroase propu-' neri, în grup sau individual, privind cooperarea pentru apărarea mediului înconjurător și trebuie spus că acesta este domeniul în oare, de la semnarea Actului final de la -Helsinki, s-au întreprins numeroase măsuri și acțiuni de cooperare. Dar toi atit de adevărat este insă că în această perioadă au survenit mereu și mereu evenimente care au arătat cit de urgent și necesar este să se găsească noi posibilități și mijloace pentru prevenirea unor situații catastrofale. Pentru că — este un lucru dovedit — fenomenele care au avut loc, de pildă, ca urmare a unor accidente grave în funcționarea unor centrale nucleare și a unor instalații chimice-s-au răsfrînt și se răsfrîng practic asupra tuturor țărilor continentului.Pornind de lâ această situație, România a propus organizarea unei conferințe speciale care să convină măsuri pentru protecția mediului înconjurător. Pe aceeași linie se înscriu propunerile altor țări, îndeosebi numeroasele propuneri ale unor țări din nordul și din centrul Europei, relevînd necesitatea elaborării unui instrument internațional, a unor înțelegeri și angajamente care să garanteze o conlucrare promptă în situații deosebite și mai ales o conlucrare în perspectivă pentru protejarea mediului ambiant.Importanța acestor probleme este incontestabilă, ele sînt însă doar o parte a întregului. Nu se poate ignora faptul că cea mai serioasă și mai directă amenințare o constituie pentru popoarele continentului armele nucleare, armamentele de toate felurile existente în spațiul restrîns al Europei. Cum tot astfel o strînsă cooperare pe plan economic și tehnico-științific este ea însăși generatoare de impulsuri pentru dezvoltarea conlucrării și în alte domenii, inclusiv cel al apărării mediului. De aceea se impune ca la reuniunea general-europeană de la Viena să se acționeze, așa cum subliniază România, cum ș-au pronunțat și alte state participante, pentru o abordare echilibrată, responsabilă, in spirit constructiv, a problemelor de fond, de care depind nemijlocit securitatea și cooperarea pe continent.

Dumitru ȚINU

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).— Un loc prioritar in activitatea de anul acesta a Comitetului O.N.U. pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian îl vor ocupa demersurile in vederea convocării unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu și crearea, în acest scop, a unui comitet pregătitor în cadrul Consiliului de Securitate al O.N.U. O hotă- rîre in această privință a fost adoptată la reuniunea Comitetului O.N.U. pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, desfășurată la sediul din New York al Națiunilor Unite în conformitate cu rezoluțiile pertinente ale celei de-a 41-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.Crearea unui comitet pregătitor în cadrul Consiliului de Securitate pentru viitorul forum internațional cu privire la Orientul Mijlociu ar avea o importanță deosebită pentru demararea procesului de reglementare a situației conflictuale din regiune și reglementarea chestiunii centrale a acestei situații — problema palestiniană. In acest sens, în cadrul reuniunii de la New York s-a hotărit trimiterea unor misiuni speciale în capitalele statelor membre permanente ale Consiliului de Securitate al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerprfes).— Comitetul țărilor nealiniate pentru examinarea problemei palestiniene a adresat un mesaj secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, in .legătură cu situația din taberele de refugiat! palestinieni din Liban. Comitetul, din care fac parte Algeria, Bangladesh. Cuba. Iugoslavia, Organizația pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), Senegal și Zambia, a cerut secretarului general al O.N.U. să continue eforturile pentru a determina ridicarea stării de asediu în zona taberelor în așa fel incit să poată fi transportate alimente și medicamente către populația palestiniană. în mesaj se subliniază că starea locuitorilor taberelor. in majoritate femei, copii și bă- trini, este deosebit de gravă.NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).— în cadrul unei intilniri cu președintele în exercițiu al Consiliului de Securitate, reprezentanții țărilor nordice membre ale O.N.U. au solicitat acestui organism să intervină de urgentă pentru a pune capăt ostilităților din zona taberelor palestiniene din Liban, transmite agenția K.U.N.A. Totodată, a fost prezentată 
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Reuniunea Consiliului ministerial 
al Pieței Comune Caraibiene
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în comun o propunere a Norvegiei potrivit căreia Consiliul de Securitate trebuie să facă un apel privind realizarea unui acord de încetare a focului pe timp de 48 de ore pentru a permite acordarea de ajutoare umanitare.HARARE 13 (Agerpres). — Primul ministru al Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, a cerut comunității mondiale să acorde ajutor populației palestiniene asediate in taberele de refugiați din Liban. într-o declarație făcută la Harare, Robert Mugabe, care este în același timp și președinte in exercițiu al mișcării de nealiniere, a adresat un apel părților aflate în conflict în zona taberelor să pună capăt luptelor pentru a permite aprovizionarea populației din interiorul acestora cu alimente și medicamente.BEIRUT 13 (Agerpres). — în noaptea de joi spre vineri, aviația israeliană a efectuat un raid in sudul Libanului, bombardînd tabăra de refugiați palestinieni de la Ain El-Hilweh, situată în apropiere de orașul-port Saida. Este cel de-al doilea atac aerian israelian din ultimele 24 de ore și al șaselea de la începutul anului cu misiunea de a distruge concentrațiile palestiniene din sudul Libanului. Agențiile Q.N.A. și KUNA relevă că atacul aerian a fost combinat cu acțiunea unor vedete rapide israeliene aflate in apele de coastă libaneze. Potrivit primelor știri, în urma bombardamentului israelian du fost lovite poziții palestiniene și ale armatei libaneze, înregistrîndu-se, totodată, răniți.După cum relevă agenția Taniug, in principalele tabere de refugiați palestinieni, după puternicele ciocniri înregistrate joi între forțele luptătorilor palestinieni și unitățile milițiilor Amal, vineri se semnalau doar schimburi de focuri sporadice. Situația rămîne însă gravă în zonele de conflict dintre cele două părți din cauza faptului că forțele Amal împiedică aprovizionarea cu alimente și medicamente a populației aflate în taberele, palestiniene. Surse din Beirut arată că pe plan libanez se depun eforturi pentru ca mijloacele de aprovizionare destinate palestinienilor să ajungă la tabere. în același timp, în numeroase capitale arabe se desfășoară contacte diplomatice în vederea deblocării situației din zona taberelor de refugiați palestinieni.

că în aceste condiții se impune găsirea modalităților celor mai eficiente care să permită aplicarea deplină a acordurilor adoptate la ni- , velul organizației.în primele intervenții s-a evidențiat necesitatea diversificării economiilor naționale ale țărilor din CARICOM, relevîndu-se că instabilitatea prețurilor pe piața mondială șl recesiunea prelungită fac statele din zonă tot mai vulnerabile Ig presiunile și influențele din exterior. în context, a fost subliniată importanța unității regionale, ca factor in sprijinul dezvoltării țărilor membre ale CARICOM, relatează agenția Prensa Latina.

deșert. Anual, 100 000 de hectare de. i 
teren agricol sînt „acaparate" de 
nisipuri.IN CAPITALA REPUBLICII | 'CENTRAFRICANE, după formarea, I săptămina trecută, a noului partid de guvernămînt Uniunea Democra- I tă Centrafricană, a fost anunțată | componența Comitetului provizoriu de conducere, format din 22 de . membri, al partidului. In funcția de președinte a fost desemnat șe- * i * 1 ful statului, Andre Kolingba, iar ca secretar executiv — ministrul educației naționale, Jean-Paul Ngou- | pânde.
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te-Htel s-.i-iLti fih to -fax . teWMCl-arhitect al politicii interne și internaționale românești, președintele Nicolae Ceaușescu — scrie cotidianul.Problemele păcii, ale apărării și consolidării lor pe plan mondial ocupă un loc aparte, prioritar și permanent, în preocupările largi ale politicii internaționale românești. Aceste preocupări se înscriu în tradițiile și aspirațiile dintot- deauna ale poporului român, amplificate de necesitatea imperioasă a momentului actual, cînd alternativa pace-război nuclear înseamnă distrugeri apocaliptice, exterminare generală.Edificarea păcii mondiale nu poate fi realizată fără respectarea riguroasă a independenței naționale si a suveranității fiecărui stat, a deplinei egalități între națiuni, independent de mărime și spațiul geografic în care au fost plasate de' istorie. Aceasta, cu atit mai mult în epoca actuală, cînd lumea este marcată ,d‘e profunde transformări de ordin social și național, generate de apariția a numeroase state noi. independente. care au un rol evident, tot mai amplu, pe plan internațional. Conceptul românesc asupra edificării păcii mondiale, se bazează tocmai pe aceste legi incontestabile, iar România. în întreaga sa activitate pe plan internațional, le promovează în mod constant.Viziunea președintelui Nicolae Ceaușescu asupra legăturii

Helsinki și în documentele ulteri-1 oare, au fost' edificate, prin eforturi comune, o serie de obiective economice, îndeosebi între state vecine, au fost inițiate acțiuni de cooperare în producție, au prins contur o serie de proiecte comune în domeniul transporturilor, al mediului înconjurător.Este mult sau puțin ? Răspunsul nu e greu de desprins din aprecierile care s-au făcut pină acum, pentru că ele converg în a sublinia că este doar un început. Ținind seama de potențialul economic uriaș de care dispun țările participante, 

nivelul actual al colaborării economice este, fără îndoială, mult în urma posibilităților existente, al cerințelor vremii.Reuniunea de la Viena constituie un prilej de cumpănire în comun a modului în care se poate ajunge la o colaborare de amploare, pe măsura disponibilităților țărilor continentului. Firește, actuala reuniune, care examinează o problematică vastă și complexă, nu își poate propune să convină măsuri concrete în toate domeniile abordate. Practica a dovedit insă utilitatea organizării unor intîlniri general-europene special consacrate uneia sau alteia din problemele securității și cooperării europene.România a propus, în acest sens, organizarea unei conferințe privind dezvoltarea colaborării economice și a cooperării in producție intre țările europene. Trebuie spus că această Idee se regăsește în pozițiile exprimate și de alte state, socialiste sau cu sisteme sociale diferite, în propuneri similare, fapt ce confirmă că ea răspunde unor interese lahgi în această direcție.în diverse împrejurări, pe parcursul

GEORGETOWN 13 (Agerpres). — La Georgetown au inceput lucrările celei de-a 29-a reuniuni a Consiliului ministerial al Pieței Comune Caraibiene (CARICOM) — consacrate examinării mecanismelor menite să favorizeze intensificarea cooperării între statele membre. In discursul inaugural, secretarul general al CARICOM, Roderick Rainford. . a arătat că in 1986 a continuat declinul comerțului ’re-, gional, in vreme ce economiile naționale ale țărilor din zonă au fost din nou confruntate cu puternice presiuni externe ce s-au manifestat prin indici reduși de creștere și o sporire a șomajului. El a subliniat

[ CONFERINȚA DE PRESA LA I BERLIN. Secretarul general al P. C. Italian, Alessandro Natta, și-a
I încheiat vizita la Berlin. în cursul unei conferințe de presă, desfășurate în" capitala R.D.G., Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., și Alessandro Natta auI subliniat dezvoltarea relațiilor dintre cele două partide pe baza inde-I pendenței, respectului reciproc, cooperării și prieteniei, anunță agenția A.D.N.LA QUITO s-a anunțat suspen- I darea reuniunii ministeriale a Pactului Andin, ale cărei lucrări ur- I mau să înceapă la 16 februarie în I capitala Ecuadorului. Potrivit agenției Prensa Latina, reuniunea urma I.să examineze și să aprobe protocolul privind unele modificări ale prevederilor ce reglementează ac- . tivitatea Pactului Andin, organizație care reunește Bolivia, Colum- I bia. Ecuador, Peru și Venezuela.1 PRESA DIN R.P.D. COREEANA | CONDAMNA PLANURILE DE 1 DESFĂȘURARE A MANEVRELOR , MILITARE COMUNE AMERICA- [ NO-SUD-COREENE „TEAM SPI- i RIT-87". Aceste manevre, care vor depăși prin amploare exercițiile I militare comune .americano-sud- | coreene din anii trecuți, sînt programate în pofida cererilor opiniei
I publice internaționale de a se renunța Ia ele. subliniază ziarul „No- don Sinmun".I DUPĂ MAI MULTE RUNDE DEI DEZBATERI în care s-au făcut remarcate dezacorduri între țărileI sudice din cadrul C.E.E. și ceilalți membri ai organizației, miniștrii de finanțe ai Pieței comune au , căzut de acord asupra bugetului comunitar pentru anul în curs,I informează agenția E.F.E. Plafonul de cheltuieli comunitare pe careI l-au stabilit „cei doisprezece" este cu 26,7 milioane ecu (unități de cont C.E.E.) mai ridicat decît se
I prevăzuse în proiectul de buget avansat, care se cifra la 36 250 milioane ecu.I POPULAȚIA U.R.S.S. Pentru 
| prima oară, 'după mai multi ani, in 

1986 sporul populației in U.R.S.S. aI depășit unu la sută, ceea ce în
seamnă 2.9 milioane de locuitori.

1 Potrivit statisticilor oficiale sovie
tice, citate de agenția T.A.S.S., laI 1 ianuarie 1987 populația U.R.S.S. 

| era de 281,7 milioane locuitori.I AGRICULTURA AFRICANĂ. Po
trivit Organizației Națiunilor Unite 

' pentru Alimentație și Agricultură 
IfF.A.O.), producția alimentară in 

Africa a scăzut din 1961 încoace cu 
21 la sută. Una din principalele 
cauze ale acestei situații este extin- I derea cu rapiditate a zonelor de

DEMISII. Primul ministru al Surinamului, Radhecheran Radha- kishun, și .ministrul de externe, Henrik Herrenberg, și-au prezentat demisia, funcția de șef al I guvernului fiind preluată de fostul vicepremier, Jules Wijdenbosch, I anunță' agenția T.A.S.S., citind j agenția locală S.N.A. Această schimbare în Surinam intervine . după ce majoritatea membrilor Consiliului Suprem — organismul I politic conducător în țară — și-au exprimat neîncrederea în activi- I tățile fostului premier.PESTE 5 000 DE STUDENȚI AU < DEMONSTRAT LA OSLO împotriva unor măsuri cu caracter eco- 1 nomic vizînd învățămîntul superior. La mitingul ce a urmat de- j monstrației, vorbitorii au arătat — | după cum transmite agenția T.A.S.S. — că aceste măsuri (luc la înrău- '. tățirea situației materiale a stu- I denților și la scăderea nivelului • de pregătire a specialiștilor.
RESTRUCTURAREA INDUS- ! 

TRIEI SIDERURGICE SPANIOLE. 
Luind cuvintul în parlament, mi- i 
nistrul spaniol al industriei și ener- 1 
giei, LUis Carlos Croissier, a relevat 
că restructurarea industriei side- . 
rurgice, preconizată de guvern, se 
va solda cu suprimarea a 4 900 I locuri de muncă. De asemenea, va 
fi redusă producția de oțel cu circa I 
870 000 tone, transmite agenția | 
E.F.E.LA FLINT. MICHIGAN, aproape I 2 000 persoane au luat parte la o 1 manifestație pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la recu- I noașterea sindicatului oamenilor | muncii din. industria americană constructoare de automobile. Parti- | cipanții la această acțiune și-au I exprimat protestul față de inten- 1 ția administrației corporației „Ge- ■ neral Motors" de a închide unele întreprinderi, inclusiv fabrica unde cu cinci decenii în urmă s-a des- . fășurat greva prin care constructorii de automobile au obținut recunoașterea sindicatului lor. .
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