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Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, 17 februarie, pe Carlos Gamarra Vargas, care și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de amba sador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Peru în țara noastră. (Continuare in pagina a IV-a).
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In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

PLANUL-REALIZAT EXEMPLAR LA TOȚI INDICATORII!

- problemă de maximă însemnătate, preocupare de maximă răspundere I obiectiv prioritar al fiecărui colectiv de muncă!
Energia ocupă un loc bine definit în strategia dezvoltării economiei naționale. Nu există sector de activitate, proces de producție care să nu necesite energie electrică. Asigurarea și economisirea severă a energiei capătă in perioada actuală un caracter de prioritate, necesitind o amplă participare, o mobilizare exemplară a tuturor, o contribuție conștientă a fiecărui om al muncii, a fiecărui cetățean, lată de ce conducerea partidului, pe baza acestor realități, sesizînd cu claritate interdependența între cele două componente ale energiei — producere și utilizare - pune un accent deosebit atît pe creșterea producției de energie elec

trică, cit și pe economisirea severă, gospodărirea cu maximă eficiență a acestei importante avuții naționale. Prin prisma acestor exigențe, o cerință de prim ordin este ca toate termocentralele să funcționeze la capacitatea maximă, asigurind economiei' naționale energia electrică necesară desfășurării unei activități ritmice șl continue pe toată durata sezonului rece. Cum acționează colectivele de energeticieni pentru sporirea producției de energie ? lată tema prezentei anchete in diferite unități ale sistemului energetic național.
Toate centralele electrice

să funcționeze la întreaga capacitate!
De la producător 

la consumator, o unică 
răspundereîn acest an, cel de-al doilea din ■ actualul cincinal, în care colectivele economice din industrie, din, toate ramurile economiei naționale au de Înfăptuit mobilizatoare sarcini de producție, este necesară o aprovizionare ritmică cu energie electrică. Pentru aceasta, energeticienii au o- bligația să asigure exploatarea în cele mai bune condiții a fiecărui agregat, dar in egală măsură consumatorii au datoria să se încadreze cu strictețe in cotele alocate, in puterile, repartizate pe palierele orare, astfel incit in ansamblul său sistemul energetic național să funcționeze Ia parametri optimi. Un lucru este limpede, nu vom putea consuma mai mult decit producem. Și nu este o simplă expresie declarativă. Este o necesitate obligatorie, bazată pe o argumentație tehnică riguroasă. Datorită creșterii consumului, sistemul energetic național este obligat să funcționeze In condiții care se abat de la un regim normal de exploatare. Frecventa este un indicator de calitate a energiei electrice. Prin creșterea puterii absorbite de consumatori, aceasta a scăzut Ia limite nepermise, care determină implicit reducerea gradului de siguranță tn alimentare, cit și suprasolicitări ale sistemului energetic, nedorite și uneori păgubitoare. Tocmai do aceea, prin recentul decret se stabilesc măsuri severe pentru încadrarea strictă a tuturor consumatorilor în cotele alocate. Pretutindeni s-a acționat cu fermitate, s-au întreprins acțiuni gospodărești eficiente. Rezultatele obținute sint e- vidente, așa cum arătam, de altfel. intr-un articol anterior. Puterea absorbită de consumatori a scăzut în ultimele zile cu circa 700 MW, fapt ce a influențat direct creșterea frecvenței la 48.5 Hz și diminuarea consumului zilnic cu ■ peste 16 milioane kWh. în aceste 

condiții, deși încă nu la.nivelul optim. sistemul' energetic național este capabil să asigure o alimentare în deplină siguranță a consumatorilor1, evitîndu-se întreruperile care creează perturbații în desfășurarea normală a proceselor de producție. Se poate afirma cu deplin temei că de la producător la consumator trebuie să existe o unică responsabilitate pentru asigurarea energiei.Nu vom insista cu alte argumente asupra necesității economisirii severe a energiei. Ne propunem să detaliem problemele legate de sporirea producției de energie electrică. Dispunem în prezent de importante capacități energetice. Dacă a- cestea. așa cum arăta în repetate rinduri secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, ar fi funcționat la puterea stabilită, putea să fie asigurată integral energia electrică planificată. Or, se constată menținerea unor deficiențe organizatorice și tehnice, lipsa unei ordini, și discipline ferme care fac ca rezultatele în acest domeniu vital al economiei naționale să nu fie la nivelul exigențelor și cerințelor actuale.In producția de energie electrică, la nivelul acestui an, ponderea o au termocentralele, iar hidrocentralele contribuie in proporție de numai 15 la sută. Am făcut această precizare intrucît unii neavizați se întreabă : „De ce nu există energie 7 Au secat lacurile Hidrocentralele de pe riurile interioare, care în mare parte sint cu lacuri de acumulare, au un regim de funcționare limitat. Grupurile hidroenergetice sint exploatate citeva ore pe zi, îndeosebi in perioada vîrfului de sarcină. Hidrocentralele cu acumulare sint concepute pentru a capta apa in perioadele ploioase de primăvară și toamnă și a o utiliza parțial in orice moment, iar cu precădere în lunile de iarnă, cind consumul de energie electrică este maxim. Datorită secetei prelungite din anul trecut, cit și a regimului de exploatare necorespunzătoare a lacurilor de acumulare, in această 

perioadă aportul hidrocentralelor este extrem de redus. Totodată, diminuarea puterii disponibile în a- ceste centrale determină o rigiditate în funcționarea sistemului energetic, care în aceste condiții nu poate răspunde unor variații de sarcină. altfel spus de a acoperi imediat consumuri suplimentare. Este și motivul pentru care se insistă pentru aplatizarea virfului de sarcină. care înseamnă evitarea consumului în orele de vîrf 17—23, cind solicitările In sistem sint maxime.
Eforturi susținute pentru 

creșterea producției 
în termocentralePe ansamblu, termocentralele pe hidrocarburi funcționează la valori apropiate de cele planificate. Insă se constată menținerea unor indis

La întreprinderea de utilaje din Alba lulfa se finalizează un nou lot de strunguri pentru exportFoto : S. Cristian

ponibilități destul de ridicate, fapt ce determină existența' unei rezerve minime în stare de funcționare necesare pentru acoperirea corespunzătoare a diferitelor solicitări ale sistemului. Utilizarea de păcură vîscoasă și cu un procent ridicat de sulf determină o uzură prematură a echipamentelor, fiind necesare reparații mai dese și de durată. redueîndu-se puterea disponibilă a acestor centrale. Pe de' altă parte, presiunea redusă In conductele de gaze, iarna, cind temperatura este mai scăzută, conduce la menținerea unor indisponibilități importante tocmai în perioadele de consum maxim. în același timp, pentru a compensa lipsa de capacitate în centralele pe cărbune, se mențin în funcțiune o serie de a- gregate fără a se efectua reparațiile strict necesare. Desigur că a- ceste’ probleme sint cunoscute de către colectivele de energeticieni din aceste termocentrale. Important este, ca ministerul, centrala industrială de resort și unitățile energetice implicate să acționeze prin măsuri tehnico-organizatorice corespunzătoare pentru diminuarea efectelor a- cestor cauze. Merită a fi menționată experiența oamenilor muncii de la centrala electrică Brăila, care este cea mai mare termocentrală pe bază de hidrocarburi. Aproape integral, lucrările de reparații sint efectuate cu forțe proprii. Fiecare intervenție este pregătită minuțios, asigurîn- du-se permanent un stoc minim de piese de schimb, care sint procurate de Ia diferiți furnizori sau sint realizate în atelierele mecanice ale centralei. Aici au fost create standuri de probă și reglaj pentru unele e- chipamente. Echipele de intervenții și reparații efectuează controale sistematice. pe bază de grafice riguros
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în ansamblul măsurilor care se Iau în fiecare unitate economică, în fiecare centrală industrială și minister, în fiecare județ pentru îndeplinirea ritmică, integrală a prevederilor de plan, o atenție prioritară, cu totul deosebită trebuie să se acorde realizării producției de export. Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. ol P.C.R. din 13 ianuarie, este necesar să se ia toate măsurile pentru realizarea in cele mai bune condiții de calitate și la termenele prevăzute in contracte a producției de export și pentru livrarea ei la timp

către partenerii externi. Realizarea producției de export constituie sarcina numărul unu a planului pe 1987 și fiecare minister, fiecare centrală și întreprindere trebuie să pună pe primul plan îndeplinirea acestui obiectiv important, hotărîtor pentru progresul întregii economii naționale.Ținînd seama de această cerință prioritară, în grupajul de azi prezentăm o serie de acțiuni, inițiative, măsuri care se iau in citeva mari unități economice pentru realizarea exemplară, la un înalt nivel calitativ a producției de export.
Contracte onorate înainte de termenîntreprinderea metalurgică din Bacău iși onorează și în acest al doilea an ăl actualului cincinal cu promptitudine și în condiții corespunzătoare obligațiile ce-i revin la export. Dovadă că toate produsele contractate cu partenerii de peste hotare in perioada care a trecut de la începutul anului au fost realizate și livrate înainte de termen. Mai mult, se duc tratative cu unii parteneri din U.R.S.S., China, R.D.G., Egipt etc., ca anumite contracte, cu termene scadente în cea de-a doua parte a anului, să fie devansate, muncitorii de aici avind posibilitatea să livreze unele mărfuri mult mai devreme. Cum reușiți acest lucru ? — l-am întrebat pe economistul Dumitru Mangu, director adjunct al unității.— în primul rînd, printr-o organizare mai bună, mai judicioasă a producției și a muncii în toate secțiile și atelierele întreprinderii — precizează interlocutorul. Apoi — șl ceea ce cred eu că este esențial — 

prin lansarea în fabricație cu cel puțin o lună de zile mai devreme a tuturor produselor contractate. Așa,, bunăoară, toată producția contractată pentru- luna ianuarie a fost pregătită și lansată în fabricație încă din noiembrie-decembrie 1986. A- ceasta ne ajută ca, o dată cu începutul fiecărei luni, să putem livra ritmic și înainte de termenul stabilit toate produsele contractate cu partenerii externi. Ne-am organizat în așa fel ca în programele de lucru pe lunile ianuarie și februarie să putem include toate obligațiile pe care le avem de onorat pe primul trimestru ai anului.Discutînd cu cadrele de conducere, cu maiștrii și muncitorii din turnătorie, curățătorie, din secțiile de prelucrări și montaj, am reținut că, pornind de la sarcinile mari, mobilizatoare privind planul la ex- .. port pe acest an, oamenii muncii din această unitate sint ferm hotă- riți să-șl pună în valoare întreaga pricepere și capacitate profesională. Inginerul-șef al întreprinderii, tovarășul Cornel Popa, ne spunea că, în acest scop, consiliul oamenilor muncii, comitetul de partid au întreprins o suită de măsuri tehnico- organizatorice și politico-educative, cu eficiență imediată, in toate compartimentele de producție. Ținindu-se seama că planul la export pe acest an sporește simțitor față de 1986 și că toate produsele trebuie realizate la cel mai înalt nivel calitativ, în întreprindere a sporit numărul formațiilor specializate care lucrează numai pentru extern. Toate aceste formații cuprind în rîndurile lor muncitori de înaltă calificare, pe cei mai capabili maiștri și tehnicieni. în turnătorie, de pildă, a fost rezervată să producă pentru export o linie automată specială de for- mare-turnare, la care lucrează oamenii din formațiile conduse de maiștrii Mihâi Ionică și Vasile Borș, iar in secțiile de prelucrare-montaj specializarea s-a adîncit și mai mult, fiecare formație realizînd doar cite una-două tipodimensiuni de armături industriale mici. Sporirea productivității muncii, realizarea unui număr tot mai mare de produse des

tinate exportului constituie una dintre preocupările de prim ordin ale acestor formații. în acest scop se introduc noi și moderne tehnologii de lucru,' se montează noi utilaje și mașini, se realizează diferite dispozitive etc. Astfel, muncitorii din formațiile conduse de maiștrii Alecu Adochiței, Vasile Chiri'ac, Virgil Chiru au conceput și realizat mat multe dispozitive pentru prelucrarea diferitelor repere de la robineții tip fluture, care au asigurat creșterea productivității muncii cu 10—30 la sută și îmbunătățirea simțitoare a calității pieselor. La această dată, inginerii Mihai Ranghel șl Ilis Pișcu se preocupă de introducerea unor noi tehnologii de rectificare a axelor și filetare a tijelor de la armăturile industriale din fontă do mărimi mici și mijlocii destinate exportului.După cum este șl firesc, prin tot ceea ce fac oamenii de aici, specialiștii, muncitorii, se urmărește realizarea unor produse de calitate superioară, competitive pe piața externă. „Faptul că în anul trecut am întimplnat unele greutăți in ce privește calitatea, greutăți care, bineînțeles, n-au depășit poarta fabricii — ne spunea maistrul Petru Hanganu, secretarul comitetului de partid — ne-a determinat să luăm măsuri speciale, să sporim exigența în toate compartimentele de activitate. Pe lingă faptul că . am introdus autocontrolul șl controlul interfazic Ia fiecare produs, că am întărit controlul de calitate în toate schimburile, căutăm ca, prin organizațiile de partid, de sindicat șl'tineret, să formăm o opinie demasă, să-i facem pe oameni săînțeleagă că problema calității produselor este o problemă de demnitate, de patriotism, care depinde numai și numai de noi. Pentru aceasta, intreaga muncă politică de masă, învățămintul politico-ideologic, ca și cel profesional, gazetele de perete, stația de radiofi-
Glieorqhe BALTAcorespondentul „Scinteii"
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DEMOCRAȚIA SOCIALISTĂ lNOraș cu 17 000 locuitori stabili, plus 3 000 de navetiști, cu mai multe unități industriale și o bogată rețea comercială și de servicii publice, cu probleme edilitare și multiple aspirații de dezvoltare urbanistică, dar și cu un sector agricol reprezentat de două sate suburbane — Șimleu Silvaniei ridică, desigur, destule aspecte complexa in activitatea de conducere.— Cum reușiți s-o scoateți la capăt, tovarășe primar Gheorghe Du- mitraș ?— S-ar cuveni să îndrept această întrebare, arătind, întîi și-ntii, că de fapt nu primarul singur conduce, ci că avem o conducere colectivă, democratică, pusă la punct atit pe linie de partid, cit și pe linia puterii și administrației de stat. Asta este o realitate de care orașul beneficiază zi de zi. în același timp, tot in spiritul adevărului, trebuie să spun că, în problemele ce privesc obștea, gindîm, decidem și acționăm numai împreună cu obștea, cu cetățenii.,Prin mijloacele cunoscute : întîl- niri alo alegătorilor cu deputății, „Tribune ale democrației", comitete de cetățeni, sesiuni ale consiliului popular, audiențe și. mal cu seamă, discuții cu cetățenii In cartiere, la locurile de muncă sau. cînd e nevoie, din casă in casă. Avem un motiv tn plus să procedăm astfel Intructt orașul, rămas un timp oarecum în urmă din punct de vedere edilitar, acum se află intr-un „marș" întins spre modernizare și, inevitabil, se confruntă aproape cotidian cu probleme pe care noi, locuitorii săi. trebuie să Ie rezolvăm împreună, așa cum ne dorim și cum putem.— Cutreierlnd Șimleul, ai Impresia că aproape tot orașul este un șantier, atît în centru, cit și Ia margini. Am reținut că se desfășoară ample acțiuni de dezvoltare, moder

nizare și Înfrumusețare. Ar fi Interesant însă să ne prezentați dumneavoastră citeva dintre ele, cu „povestea" fiecăreia.— La o „Tribună a democrației", organizată în vară în zona cartierelor „Brădet" și „Stadion" locatarii blocurilor au ridicat cu insistență problema subsolurilor, in care se scurgea și se strîngea apa de la ploi.

namentali pe malul rîului Crasna, care va incepe o dată cu primăvara și altele. De asemenea, la sugestia cetățenilor, intenționăm să facem forări in unele zone de la marginea orașului pentru a aduce Ia suprafață apa termală existentă cu care vom încălzi o seră de legume.— Desigur că acesta constituie numai un aspect al consultărilor și
„Gindim, decidem 

și înfăptuim numai 
împreună cu cetățenii"

Un dialog la primăria din Șimleu Silvaniei

Din discuție in discuție, am hotărlt deschiderea unor lucrări de sistematizare pe verticală, pentru captarea apei și Îndreptarea ei spre canalizare. Primăria s-a angajat să asigure tuburile și asistența tehnică, cetățenii — forța de muncă pentru săpături, instalări și amenajări. în septembrie a și început lucrul, la 27. de blocuri. Acum, bineînțeles, am sistat lucrările din pricina vremii, dar curind reluăm șl pinâ în aprilie terminăm.Cam așa a fost șl cazul altor lucrări — stabilite tot de cetățeni Împreună cu deputății lor ți sprijinite apoi de primărie : introducerea canalizării pluviale pe strada Argeșului ; amenajarea unui drum către cetatea „Dacidava" situată pe Dealul Măgura ; plantarea unor pomi or

conlucrării primăriei cu cetățenii. Procesul de aplicare și adincire a democratismului include, desigur, și alte forme și mijloace...— De cîtva timp, am instituit o metodă mai aparte de pregătire a ședințelor de analiză : pentru întocmirea materialelor de analiză ce urmează a fi prezentate, se constituie colective, alcătuite, după caz, care studiază și aprofundează problemele concrete ce se înscriu in tematica respectivă, consultind, la rindul lor, un număr cit mai mare de cetățeni ; materialul întocmit și măsurile preconizate fiind astfel cunoscute și ședințele respective (ale consiliilor oamenilor muncii, ale comisiilor permanente) sint mult mai eficiente ; și durează mai puțin ; se fac observații asupra unui

ACȚIUNEpunct de vedere deja conturat, sa aduc elemente noi, se iau decizii in comun — și tot pe loc se impart sarcinile și se stabilesc termenele de îndeplinire. Trebuie să recunoaștem insă că, deocamdată, metoda este folosită. mai mult la nivel orășenesc și mai puțin la verigile de jos — adică tocmai acolo unde contactul cu masele este pe cit de lesnicios pe atit de necesar.— Alte aspecte ale democratismului în acțiune ?— Să amintim că, In mod frecvent, mâi toate adunările și ședințele noastre — sesiuni, intilniri. plenare — se încheie cu un punct invariabil, neinscris pe ordinea de zi, dar obligatoriu : cadrele care au condus discuțiile rămin in continuare de față, la dispoziția celor prezenți, pentru orice fel de lămuriri suplimentare ori probleme personale sau obștești. Să mai menționăm respectarea strictă a regulii generale — că toate problemele ridicate de oameni la > audiențe șînt consemnate intr-un registru unic. Ca primar, mi-am făcut o datorie din a urmări nemijlocit cum âu fost soluționate. De asemenea, urmărim cu atenție, activitatea deputaților — care sînț nu numai reprezentanți democratici ai obștii, ci trebuie să fie și promotori consecvenți ai democratismului în toate problemele și Împrejurările.— Transpunerea în practică a principiilor democratismului socialist ridică unele probleme specifice privind stilul de muncă al unor factori de răspundere locală ?— Democratismul include auto- conducerea, iar autoconducerea implică deopotrivă gindire și elaborare colectivă, dar și răspundere personală. Sint în orașul nostru multe cadre — de la conducere pînă la
Gheorqhe M1TROI

(Continuare în pag. a Il-a)

FAPTE ALE ABNEGAȚIEI 
MUNCITOREȘTI

...Și în casa frun
tașilor e loc de cri
tică !’are s*n‘ clipe!0 de răgaz la formare treprinderea de grele București., naștere al multor manțe industriale. Âm nimerit totuși o asemenea clipă. Era înainte de adunarea de dare de seamă și alegeri a organizației de baza_ nr.Anghel sucea și darea de dactilografiată, gata. întrebăm :— Vă nemulțumește ceva ?— „Episodul carcaselor" a arătat aici, in secția turnătorie I, de ce sint în stare comuniștii, toți muncitorii. Și nu vreau să-mi scape nimic : nici în privința laudelor, dar nici a criticii. Pentru că și în casa fruntașilor e loc de critică, nu?Loc de analiză exigentă și in casa fruntașilor...Recenta vizită de lucru a secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, dialogul purtat în această puternică unitate a industriei Capitalei au relevat cu claritate acest climat al răspunderii muncitorești, comuniste pentru onorarea sarcinilor asumate. Răs- l^pundere comunistă pentru

2 — în- mașini .Loc de. perfor-
9.Palanga răsucea seamă

producția acestui au, grijă comunistă pentru atingerea unor performanțe și mai mari In anii ce vin.Să revenim însă la „episodul carcaselor" pentru turbina de 700 megawați, . destinată centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă — unul de referință. Ca ți turnarea, în

școala înaltă a I.M.G.B. Majoritatea cu liceu. Plus vreo șapte și cu școala de maiștri. Plus performanțele lăsate în urmă : carcasele pentru turbina de 330 megawați, lingotiera pentru lingoul de 400 tone... Plus ____  T_, __ r______personalitate în profesie, prafețeior-ogfindă, din tur- Lucru care se cîștigă greu, nare, Petre Corbu, șeful în timp. Sau niciodată... secției turbine, a exclamat: — O asemenea „piesă" atit de curată încă nu mi-a fost dat să privesc !...Ne întoarcem Ia Anghel- Și n-ați vrut să-i o- miteți de la merite, in „episodul carcaselor ?“ (Pentru că, între timp, s-au turnat mai multe — n.a.). -— Pe Vasile Nicolae, Gh. Pițu, Gh. Badea. Dar și pe cei care nu se silesc în meserie, nu dovedesc conștiință înaltă, exemplară, absolut obligatorie în raport cu sarcinile încredințate 'u- zinei, cu timpul pe care-1 trăim. Uite, Ștefan Bene- dec a pornit la drum cu Ion Dascălu. Dascălu a învățat, s-a străduit și confirmă. E muncitor specialist acum. Benedec a rămas pe undeva, la jumătatea drumului. Ca și Vasile Uimea-

Mal presus de el o experiență și o conștiință profesională. încredere temerară, comunistă în reușită, îndrăzneală revoluționară. Asumarea răspunderii revoluționare. S-a desfăcut forma și, la priveliștea su-

acest „poligon al unicatelor" din Berceni, a lingoului de 400 tone, cutezanță de nivel european. Ca și... Dar să închidem aici paranteza pentru a reveni la momentul de încercare numit curent „episodul carca- sei“. Strategia acestui succes o aflăm de la maistrul comunist Nicolae Iana :— Mai întîi și întil că nu se mai turnase așa ceva. La masa de „disecție" a planurilor a fost chemată „crema" secției : de la modelor pînă la director. Și alegerea s-a făcut : echipa lui Ion Vlad iși va încerca puterile în această misiune.— De ce echipa Iul și nu alta ?— Pentru că deținea a- tuurile : oameni crescuți la

Calități, momente ușor de cuprins într-o dare de seamă. Dacă însă reporterul ar fi fost în locul, lui Anghel Palanga, se oprea neîndoios la disputa : cura să se întoarcă forma carcasei ? Cîntărea * peste 200 tone, specialiști trecuți prin greul meseriei susțineau o idee, Ion Vlad și Ion Das- călu alta, ultimii au avut cîștig de cauză și, după întoarcere, au urmat 32 de zile de răcire. Și de întrebări : cum a ieșit munca noastră ? A mers totul ceas ? Ne-am făcut cu toții datoria, la cel mai înalt nivel ? (Adică, singurul nivel admis aici !). 32 de zilei-au dat tîrcoale formei care închidea in misterul ei 210 tone de oțel. Numai oțel ? Nu, categoric.

Falanga : pe cine

Ilie TANASACHE 
Dan CONSTANTIN

(Continuare în pag, a IV-a)^
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ÎN ASIGURAREA AUTOAPROVIZIONĂRII
Calitatea produselor încorporează 

calitatea muncii, răspunderea comunistă
GIURGIU

Pentru cei care au lucrat și revin după mai mulți ani la întreprinderea „1 Mai“ — Ploiești, „traseele" pe care se așteptau să le revadă le sint astăzi total necunoscute. în locul turnătoriei de fontă, funcționează un sector al secției mecano- energetică. Alături, o modernă hală de mașini-unelte. In locul turnătoriei de oțel, moderna fabrică de sape de foraj. Secția mecano-energetică se află într-o nouă hală. Sectoarele calde funcționează într-un bloc de hale cu linii mecanizate. O nouă secție de utilaj complex. Iată doar cîteva transformări prin care a trecut această unitate de tradiție și renume in rindul producătorilor mondiali de utilaj petrolier. La prima vedere, aceste modernizări, extinderi și noi capacități de producție ar trebui să fie rezultatul unor investiții realizate de unități de construcții-montaj industriale. în realitate, aproape in întregime, începind cu construcția halelor și sfîrșind cu proiectarea și realizarea utilajelor și mașinilor- unelte cu care sint dotate, noile capacități sint rodul propriei puteri de creație, al inventivității și hărniciei constructorilor ploieșteni de utilaj petrolier. Adică, cum pe drept cuvint se spune, uzina a crescut prin ea însăși.Dar, o dată cu uzina, s-au transformat și oamenii. Au devenit mai îndrăzneți și Încrezători in forțele lor, mai Înverșunați in învingerea unor greutăți apărute în procesul acestpr înnoiri, nemulțumiți de raportul între ce au făcut și ceea ce puteau să facă.Este ceea ce a străbătut ca un fir roșu dezbaterile din adunările de partid pentru dări de seamă și alegeri, care au avut loc, în același timp, la două organizații de bază — una la secția mecano-energetică și cealaltă la turnătoria de oțel.Ce înseamnă a fi îndrăzneț și încrezător in forțele proprii pentru comuniștii din cele două secții 1 Este explicat și prin cuvîntul comunistului Paraschiv Tomoșoiu, care a spus : „Dacă am putut să rezolvăm, intre altele, la un înalt nivel tehnic, problemele legate de realizarea unui agregat de tratamente termice produs pînă acum doar de o singură firmă din lume, față de care unii se arătau sceptici, sint sigur că nu va exista problemă tehnică Impusă de dezvoltarea și modernizarea uzinei, a produselor noastre, căreia să nu fim în stare să-i găsim soluția cea mai eficientă". Sau prin cel al comunistului Valeriu Vasile, de la turnătoria de oțel, care cerea tuturor oțe- larilor să-și însușească, printr-un efort de gîndire tehnică cutezătoare, tainele ultimei tehnologii de turnare centrifugală a unor repere, ce va fi aplicată, deoarece în tehnică „nimic nu-i dat o dată pentru totdeauna".Pentru comuniștii șl ceilalți oameni ai muncii de la turnătoria do oțel, a lupta cu înverșunare împotriva greutăților, înseamnă a realiza în acest an întreaga producție planificată, în condițiile în care pe fiecare metru pătrat de hală se produa modificări constructive. Mai Înseamnă, cum spunea electricianul Mircea Stoian : „Să nu mai avem răgaz pînă nu rezolvăm automatizarea în întregime a cuptorului nr. 2, pentru a lucra și cu acesta în ritmul planificat". Tot așa gindesc și și-au exprimat hotărîrea de a acționa și comuniștii de la secția mecano-energetică. Faptul că aceiași oameni vor trebui să treacă, uneori, de la o zi la alta, de la efectuarea de reparații la execuția unor mașini și utilaje de mare complexitate, cerute prin programul de modernizare, că ei sint implicați direct în crearea de noi capacități pentru producția de export. Practic în întregul proces de dezvoltare a întreprinderii solicită din partea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii flexibilitate în gîndire, ridicarea permanentă a pregătirii profesionale, Întărirea spiritului de colaborare cu toate secțiile' uzinei. în intervențiile lor, comuniștii Marius Dobrescu, Florea Pietricică, Emilian Ghinea și alții, pu- nînd în evidență dificultățile legate de rezolvarea acestor sarcini majore, nu au lăsat nici un moment să se înțeleagă că ele sînt obstacole de nedepășit, ci, dimpotrivă, multele probe de maturitate profesională și 

politică date pînă acum constituie certitudinea că și examenele acestui an vor fi trecute cu succes.De 15 ani, colectivul secției mecano-energetică își depășește în mod sistematic planul de producție la toți indicatorii. Oțelarii de la turnătoria de oțel au redus anul trecut consumul de metal, prin îmbunătățirea coeficientului de utilizare, cu 855 tone oțel lichid, transformat în peste 350 tone piese turnate. Tot anul trecut, în sectoarele secției mecano- energetice au fost recondiționate și 
în secțiile turnătorie oțel 
și mecano-energetică 

ale întreprinderii „1 Mai“ - Ploiești

reintroduse în circuitul productiv piese în valoare de peste 13 milioane lei. Prin aplicarea măsurilor prevăzute în programul de organizare și modernizare al oțelăriei, pierderile la piesele neutilizabile după turnare s-au redus cu 23 la sută. Sînt, desigur, argumente care ar fi îndreptățit comuniștii din cele două secții să ‘se arate mulțumiți. Și totuși, din cuvîntul lor nu s-a desprins nici un moment mulțumirea de sine. Atît comuniștii de la turnătoria de oțel, cît și cei de la secția mecano-energetică au îndreptat ascuțișul criticii spre tot ceea ce a frinat obținerea de rezultate mai bune : numărul mare de învoiri și absențe nemot.iva- te, care au diminuat timpul efectiv de muncă și, implicit, au influențat nivelul productivității muncii, sau lipsa de preocupare a birourilor organizațiilor de bază și a factorilor de conducere din secții pentru ridicarea permanentă a pregătirii pro
ÎNTREBĂRI PE ADRESA CELOR 

CARE NU ȘI-AU PUS ÎNTREBĂRI
Adunarea generală de dare de seamă și alegeri a organizației de partid nr. 36-Locomotive (atelierul dte construcții metalice) de la întreprinderea „Electropu- tere" Craiova n-a constituit nici pe departe un prilej pentru comuniștii secției de a-și spune cuvîntul în legătură cu problemele importante ce sint dezbătute, de obicei, in asemenea adunări. Puținii vorbitori care au luat cuvîntul (oameni cu atribuții in cadrul secției, cu excepția... unui pensionar) au spus locuri (iertat fie, dar...) comune. înecatg in generalități, fără să sublinieze, de fapt, nimic deosebit. „Mai avem multe de făcut" spune un șef de echipă. Dar ce au de făcut șl cum, n-am mai aflat ; „activitatea este bună, dar putea fi și mai bună" spune altcineva, pentru a lua de coarne „taurul" greutăților legate de aprovizionarea defectuoasă, dar nici măcar problemele acestea n-au fost aprofundate, ci doar enunțate la modul general ; a fost chiar și un moment hilar, cînd unul dintre puținii vorbitori și-a rostit cuvîntul său, care n-avea nici o legătură cu cele discutate in adunarea generală și ignora, pur și simplu, darea de seamă ce fusese prezentată.Ne întrebăm, pe drept cuvint : chiar nu erau in organizația aceasta de partid lucruri asupra cărora să se insiste, care să fje spuse, disecate, analizate ? Oare nu erau de formulat critici și autocritici, mai cu seamă că darea de seamă a pronunțat nume de comu

fesionale, reflectată direct, la secția mecano-energetică, în unele reparații de slabă calitate, iar la turnătoria de oțel — în menținerea unui coeficient ridicat de piese neutilizabile după turnare.Spiritul gospodăresc, înalta răspundere pentru asigurarea desfășurării normale a producției s-au vădit in abordarea problemei folosirii cu maximă chibzuință a fiecărui kWh de energie electrică și a fiecărui metru cub de gaze naturale. Și aceasta nu pentru că in cele două 

secții se Înregistrează depășiri. Ele s-au încadrat, chiar cu unele economii, în cotele repartizate. Dar, așa cum au subliniat comuniștii Gheor- ghe Bucur, Cristian Talasinos, Mihai loniță, Aurel Duloiu și alții, sînt destule rezerve de a economisi în continuare resursele energetice. Ei au făcut, în același timp, propuneri concrete cu aplicabilitate imediată.Cuvîntul calitate a fost cel mai des auzit în dezbaterile celor două adunări. Fie că a fost vorba de piesele turnate din oțel, de reparațiile la mașinile și uneltele din dotare, fie că a fost vorba de pregătirea profesională a oamenilor, de realizarea unor premiere tehnice, de îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale celor două organizații de partid, a predominat voința comuniștilor de a nu fi' nici o clipă mulțumiți cu ceea ce au înfăptuit pînă acum.Este, de altfel, o dovadă edificatoare a angajării plenare a comuniș

niști care nu și-au făcut datoria1 și care, probabil din „perseverență", nu și-au făcut nici in adunarea generală de dare de seamă și alegeri datoria, păstrînd tăcere.Că adunarea generală avea suficiente lucruri de analizat în cadrul dezbaterilor o dovedesc chiar problemele cu care se confruntă colectivul atelierului de construcții metalice. Cum ar fi. faptul, care ar ’trebui să-i preocupe serios, că în următorii 4—5

mai bună experiență, iar apoi n-au fost pregătiți corespunzător". Grija pentru atragerea și promovarea tinerilor în rindul comuniștilor — mai releva vorbitorul — a fost lăsată, cumva, la voia întîmplăril.Dar nu e singura problemă care a rămas neelucidată în urma discuțiilor din adunarea generală.Nu s-au discutat cu răspunderea necesară /problemele legate de calitatea producției, deși șeful da atelier a ținut să sublinie
La „Electroputere“ Craiova

ani acest colectiv va pierde, prin ieșirea la pensie, cea mai mare parte a muncitorilor săi. An de an, au fost repartizați aici absolvenți ai școlii profesionale de profil, dar aceștia nu s-au putut integra, la ora actuală făcînd parte din colectiv doar 7—8 sau 10 tineri — cum sublinia chiar secretarul comitetului de partid de la Fabrica de locomotive. Și acest lucru — unde ? — la „Elec- troputere". cunoscută citadelă muncitorească, pepinieră de cadre pentru întreg județul Dolj, locul în care, ca într-o autentică școală a spiritului revoluționar, tinerii se formează ca meseriași și ca oameni, avînd și condiții materiale, și „profesori", și modele •demne de urmat. Dar, spunea in cuvîntul său tînărul sudor Mihai Vilcea, secretarul organizației U.T.C. : „Nu s-au repartizat tineri pe lingă comuniștii cu cea

ze că numai „calitatea produselor pe care le vom executa ne va asigura, in continuare, contracte" ; nu s-a suflat o vorbuliță despre ceea ce (n-)au făcut sau au de făcut comuniștii pentru a reduce numărul extraordinar de mare de absențe și de învoiri. Despre modernizare, despre imperativele eficienței, despre felul cum au de gînd să acționeze pe linia creșterii productivității muncii nu s-a putut afla nimic concret. Aflăm că se risipește apa, că nici energia nu este gospodărită cu grijă, că aceleași produse se pot realiza cu cheltuieli materiale mai scăzute, că mentalitatea păgubitoare a celui ce se face că nu vede greșeala vecinului e adine înrădăcinată...Toate aceste lucruri arată limpede că, totuși, cel aproape 60 de comuniști întruniți în adunarea generală aveau ce-și spune unul

tilor de a răspunde chemării adresate colectivului de la „1 Mai" de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru efectuate aici în septembrie anul trecut, de a realiza utilaje petroliere la nivelul cel mai înalt, ca întreprinderea să devină model de organizare și modernizare.Expresia gindirii colective, a responsabilității comuniste, a caracterului de lucru' al dezbaterilor se regăsește in îmbogățirea proiectelor de hotărîri prezentate celor două adunări. Dacă în prima formă ele conțineau multe formulări generale, neangajante, cele aprobate au fost complet restructurate, incorporînd zecile de propuneri făcute, prin precizarea și nominalizarea responsabilităților și a termenelor de înfăptuire, ceea ce a conferit o îmbunătățire calitativă a acestor documente, in fapt viitoarele programe de muncă ale comuniștilor din cele două secții.Comuniștii de aici știu prea bine că utilajul petrolier trebuie să întrunească caracteristici tehnice comparabile cu tot ce este mai bun pe plan internațional. Că este necesar să-și realizeze exemplar sarcinile la export. Că este necesar să se aplice cu consecvență prevederile programelor de organizare și modernizare a producției. Dar nu numai necesar, ci și pe deplin posibil, pentru că, așa cum a reieșit din întreaga desfășurare. a adunărilor, cele două secții, ca de altfel întreaga uzină, .dispun de o dotare modernă, de minunați muncitori și iscusiți specialiști, care sînt hotărîți să transforme necesitatea în realitate, Cu această certitudine au părăsit comuniștii sălile celor două adunări generale de partid.
Constantin VARVARA 
Ioan MARINESCU corespondentul „Scînteii”

altuia și fiecare lui însuși. Numai că, in locul intervențiilor așteptate, necesare — exceptând unele intervenții generale — ■ nu s-au auzit rostite cuvintele necesare.Problema ar putea fi formulată printr-o ,simplă întrebare adresată comuniștilor, biroului organizației, comitetului de partid' al Fabricii de locomotive, comitetului de partid de la „Elect'roputere": „Ce se in- 
timplă in această organi
zație ?“Sigur, se pot face multe 
presupuneri și repetăm cuvîntul presupuneri: unii oameni poate au mai ridicat și cu alte prilejuri una sau alta din problemele ca-ț ie-1 frămîntă, nu de azi, de ieri, și poate că n-au fost rezolvate aceste probleme. Poate că stările de lucruri se datorează funcționării defectuoase a sistemului de muncă încetățenit, poate că problemele sînt cunoscute la toate nivelurile, dar este clar că s-a creat un astfel de stil de lucru ca fiecare să trăiască în găoacea lui, în locșorul lui de muncă, dincolo de care nimic nu-1 mai ihteresează.Sint, desigur, lntrebări- presupuneri la care trebuie să caute cu temeinicie, cu seriozitate răspunsuri organizația de partid. Pentru că spiritul de moliciune n-are nimic comun cu spiritul muncii de partid, cu atitudinea comurfistă, revoluționară.

Anlca FEORESCU
Nicolae BĂBĂLAUcorespondentul „Scînteii"

Fiecare comună, fiecare localitate sătească 
- o bază de producție agroalimentarăDupă cum este cunoscut, începind din acest an, toate județele trebuie să-și asigure baza proprie de producție pentru produsele animaliere și celelalte produse alimentare. Desigur, este o sarcină complexă, de răspundere, Ia realizarea căreia sînt chemate să-și aducă din plin contribuția consiliile populare — în ale căror principale atribuții intră coordonarea întregii activități productive, cît și buna gospodărire a fondului local de consum.Unele experiențe și Inițiative interesante în acest domeniu a înregistrat județul GIURGIU, județ care — datorită Îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare, valorificării mai eficiente a rezervelor de creștere a producției agricole în unitățile de stat și cooperatiste, ca și în gospodăriile populației — se autoaprovizionează la toate produsele, aducind, totodată, o contribuție din ce in ce mai substanțială la fondul central de produse agroalimentare.IN CENTRUL ATENȚIEI : FOLOSIREA SUPERIOARA A PAMÎNTU- LUI. Factorii de conducere locală au subliniat că hotărîtoare în această privință s-a dovedit atenția acordată folosirii pămîntului cu maximă eficiență. Pe lingă exploatarea intensivă a suprafețelor agricole, au fost urmărite stăruitor și aplicate măsuri, de către primăriile comunale, cu ajutorul specialiștilor locali și cu participarea obștească, pentru reintroducerea în circuitul agricol a unor mari suprafețe de teren — mii de hectare — care căpătaseră^ de-a lungul anilor alte întrebuințări". Astfel, numai anul trecut au fost recuperate 400 de ha de teren „pierdut" în spații intravilane sau ca drumuri, poteci și potecuțe care... nu mai duceau nicăieri. Un exemplu : numai în comuna Daia au fast redate circuitului agricol peste 100 ha 1 Rezultatul practic, pe ansamblul județului : de pe terenurile recuperate s-au obținut mai multe zeci de mii tone de produse agricole.CONVERGENȚA EFORTURILOR. Desigur, la realizarea autoaprovizio- nării trebuie subliniată în primul rînd contribuția fermelor de stat, a unităților agricole ; dar trebuie remarcate, în același timp, măsurile luate de consiliile populare pentru creșterea aportului gospodăriilor populației. De pildă, în acest scop au fost înființate în județ mai multe incubatoare — in care au fost obținuți 650 000 pui de o zi și 45 000 put „zburați" — oferiți populației pentru creștere. De asemenea, au fost organizate 6 ferme, in care sint crescute pentru matcă 200 de scrofițe, 200 oi, 200 giște și 145 iepuri de casă.Trebuie subliniată preocuparea consiliilor populare pentru a asigura populației nu numai efectivele de pui mici și purcei, dar și sprijinul material pentru a-i crește. Astfel, au fost puse la dispoziția crescătorilor de animale suprafețe sporite da pășuni și finețe, o parte din fondul silvic, precum și importante suprafețe din culturile duble cultivate cu nutrețuri. în aceste condiții, populația a . putut contracta . anul trecut 6100 bovine, 24 800 porci, 14 000 oi, peste 300 tone de păsări, 51 500 hl lapte ș.a.m.d., aducind o contribuție substanțială la autoaprovizionarea județului. /O importantă pîrghle In aplicarea principiilor autoaprovizionării s-au dovedit a fi gospodăriile-anexă. De pildă, dacă în 1981 gospodăriile- anexă din județ creșteau 5 000 de păsări, în anul 1986 numărul acestora 

Gara nouă, modernă, din Tîrgu Neamț Foto : Agerpres

a ajuns Ia 9 000, în 1981 dispuneau de 1 000 de porci, în 1986 — de 5 000.Trebuie deci remarcată și contribuția acestor secții la autoaprovizionarea colectivelor de muncitori din diferite unități economice, aceștia asigurîndu-și astfel în totalitate necesarul de consum la cantine și neapelind la unitățile comerțului, adică la fondul de stat. Un exemplu tipic In acest sens este Șantierul naval Giurgiu.PRODUCȚIA DE LEGUME ȘI FRUCTE — ÎN RITM CU AL CELORLALTE BUNURI DE CONSUM. Județul Giurgiu’—care acum se autoaprovizionează cu întregul neceăar de legume, fructe, cartofi și struguri — a devenit dintr-un „importator" de astfel de produse, mai ales la mere, un furnizor la fondul de stat și către alte zone.Și în domeniul legumiculturii, creșterile importante sint legate de sporirea suprafețelor destinate acestor culturi, mii de hectare reintroduse în circuitul agricol fiind atribuite legumiculturii. Totodată, s-a urmărit creșterea producției la hectar, în plus stabilindu-se ca în fiecare comună — în afara terenurilor din gospodăriile populației — să se cultive cite aproximativ 10 hectare cu legume in cadrul cooperativei agricole de producție.Fiecare localitate și-a creat în felul acesta un program propriu de dezvoltare a legumiculturii, programe care abordează pină și mici amănunte ale acestei activități. Pentru a se preintimpina, de pildă, unele dificultăți in legătură cu procurarea semințelor și răsadurilor, s-a stabilit ca fiecare comună să-și organizeze singură producerea acestora — obligația fiind valabilă atît pentru unitățile de stat, cit și pentru gospodăriile populației. De asemenea, s-a prevăzut din timp pregătirea tuturor accesoriilor necesare cultivării și creșterii plantelor (araci, unelte agricole etc.).Ca rezultat al dezvoltării producției In legumicultura, s-au înregistrat creșteri notabile în ce privește cantitatea produselor desfăcute către populație. De pildă, față de 8 000 de tone legume desfăcute în 1983, în 1936 s-au vindut 10 100 ; la cartofi, de la 5 000 tone, desfacerea a crescut la 6 800 ; la fructe — de la 2 500 torie la 3 000 tone etc.In aceste condiții, producătorii pot să contracteze cu statul importante cantități de produse, livrînd chiar cu depășiri : au contractat 700 tone de cartofi și au predat 900 tone, au con

tractat 10 000 tone de legume și au predat 15 000 tone.Ce-i drept, mai persistă unele dificultăți în acțiunea de autoaprovi- zionare a județului Giurgiu — legate mai ales de modul in care este înțeleasă această acțiune de către factori cu munci de răspundere din unele unități economice și de la unele consilii populare. Realitatea este că unele din aceste cadre nici nu vor să-și bată capul cu asigurarea autoaprovizionării, considerînd acest principiu ca o lozincă abstractă. Ce poate fi mai frapant, ca să nu spunem scandalizam, decît poziția acelor S.M.A. și I.A.S., a altor unități deținătoare de cantine muncitorești, care in loc să se autogospodă- rească, să crească păsări, porci și să cultive legume — condiții au, doar e vorba de unități agricole ! — cer tot timpul came și legume de la unitățile comerciale de stat. în același timp, experiența anului trecut a arătat in unele I.L.F.-uri și centre ale acestora — din Giurgiu sau de pe raza județului — că nu și-au respectat frecvent contractele Încheiate cu furnizorii. Mal precis, in repetate rinduri nu și-au ridicat ritmic produsele de pe cimp la timpul stabilit, ceea ce provoacă pierderi și afectează aprovizionarea populației.Desigur, la analiza pe care o va face consiliul popular județean asupra acțiunii de aptoaprovizionare vor putea fi scoase la iveală ample posibilități de obținere a unor producții cu mult mai mari decit cele de pină acum, precum și serioase rezerve de îmbunătățire organizatorică a activității, incit județul să se poată autoaproviziona în 1987 la un nivel superior anului trecut și, în același timp, să livreze la fondul de stat cantități tot mai mari de produse agroalimentare.
Gh. GRAURE

BtMOCRflTIA SOCIALISTĂ 
IN ACȚIUNE

(Urmare din pag. I)execuție — care muncesc cu pasiune, pricepere și răspundere, ou dragoste față de oameni și dorință de a fi folositori oamenilor. Dar sînt și unii minați de tendințe de a cîștiga mai mult muncind mai puțin, oameni, > deci, refractari la interesele generale, care nu manifestă spirit de inițiativă și nici spirit de răspundere. Așa se face că în unele colective de muncă sau cartiere nu se rezolvă la timp sau In modul cuvenit problemele oamenilor, incit aceștia vin cu ele la conducerea orașului — ca să dăm un exemplu concret, nu se respectă listele de prioritate la repartizarea locuințelor ori nu se răspunde la timp scrisorilor înaintate de oamenii muncii ș.a.m.d. Pe de altă parte, datorită unei insuficiente activități educative, contribuția gospodăriilor cu curți la realizarea cantităților de produse vegetale și animale destinate fondului central al statului și autoaprovizionării orașului este Încă sub posibilitățile unei localități ca a noastră, care are 30 la sută din suprafață (adică 474 ha) pămint cui— tivabil. Sînt, toate acestea, probleme pe \:are le cunoaștem și le recunoaștem, pe care le-am discutat atit într-o ședință din luna decembrie a biroului executiv (ce a avut la ordinea de zi „Funcționarea sistemului democratic"), cît și în sesiunea din ianuarie a consiliului nostru popular (care a dezbătut planul în profil teritorial pe anul 1987)....înțeles astfel — în spiritul gindirii colective la luarea deciziilor și al răspunderii personale pentru înfăptuirea lor — democratismul, bine aplicat, devine o forță de conducere și autoconducere capabilă să genereze energii importante, o pîr- ghie eficientă in mobilizarea oamenilor pentru a face localitatea în care trăiesc și muncesc mereu mai frumoasă, mai primitoare și mai modernă.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBProcesul revoluționar al construcției socialiste a adus in prim planul vieții sociale, a situat în centrul scenei istoriei figura luminoasă a comunistului, a revoluționarului. Devotat trup și suflet clasei muncitoare, poporului, făcînd din cauza slujirii neabătute a cauzei socialismului însăși rațiunea de a fi a vieții sale, miliitînd hotărît, fără șovăire și neprecupețindu-și forțele pentru înfăptuirea Programului partidului, comunistul și-a ciștigat, pe bună dreptate, prețuirea, dragostea și stima întregului popor. Numit, prin- tr-o fericită formulare, „purtătorul de cuvint al maselor", el întruchipează cele mai inalte virtuți ale muncitorilor, țăranilor și intelectualilor. în rindul cărora s-a născut și a crescut, în rindul cărora isi desfășoară activitatea.Este limpede — Iar secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat cu pregnanță în mai multe rinduri — că înalta calitate de comunist nu conferă, nu poate conferi, celui care o deține nici un privilegiu, în afară de acela d£ a servi cauza poporului, a comunismului cu și mai mare ardoare, de a munci mai mult și mai bine. Activistul de partid, prin însuși statutul său, nu are alte privilegii in afara aceluia de a fi un ostaș credincios al partidului, de a fi prin întreaga sa muncă și viață un model de spirit revoluționar, de responsabilitate, cinste și disciplină — trăsături morale fundamental necesare pentru ca el să își poată îndeplini marea răspundere cu care partidul, încrederea comuniștilor l-au învestit. „Trebuie să înțelegem — arăta tovarășul Nicolae Ceausescu — că nu există două feluri de a te comporta : unul ca activist și altul ca persoană particulară. Activistul, comunistul in general, oriunde se află, răminc activist și comunist. Nimeni nu încetează de a fi activist cînd pleacă din sediul Comitetului Central, al comitetului județean sau unde muncește. El rămîne tot timpul activist. Oamenii judecă partidul prin comportarea și prin felul de a fi al 

activului, al comuniștilor. Iată de ce activul, comuniștii trebuie să fie un exemplu. Ei trebuie să înțeleagă faptul că in orice împrejurări sint revoluționari, sînt comuniști și au datoria să acționeze ca atare. Aceasta este răspunderea mai mare pe care și-au asumat-o in mod conștient, benevol, și pe care trebuie s-o îndeplinească cu sfințenie !“.Viața confirmă pe deplin adevărul că partidul nostru dispune de activiști care, cu competentă politică și profesională, cu spirit de răspundere, își îndeplinesc sarcinile de onoare ce le-au fost încredințate. De asemenea, prin întregul lor comportament — în viața publică și in cea particulară, în familie și societate, oriunde se află — activiștii partidului nostru constituie modele demne de urmat și merită pe deplin stima comuniștilor, a oamenilor muncii.Iată însă că în acest context generos mai apar cînd și cînd disonanțe, mai apar cazuri care semnalează că promovarea unul membru al partidului într-o funcție de răspundere s-a făcut fără o cunoaștere aprofundată a celui în cauză, fără estimarea exactă a calităților și defectelor sale. Așa s-au întimplat lucrurile cu Victor Surdu, fost secretar cu problemele de agricultură al Comitetului județean de partid Iași. Propunînd, la sfîrșitul anului 1985, promovarea sa în muncă, biroul comitetului județean de partid s-a încărcat de o grea răspundere ; pentru că, în paralel cu unele calități etalate foarte zgomotos, dar neavînd întotdeauna acoperirea faptelor, cel în cauză era cunoscut și ca protagonistul unor întimplări care, dacă ar fi fost examinate cu o minimă seriozitate, ar fi îndepărtat automat ipoteza promovării sale.Să examinăm citeva dintre ele. In octombrie 1974. pe vremea cînd lucra la C.A.P. Grozești, județul Iași, Victor Surdu accidentează mortal. in comuna Răducăneni, o femeie în virstă. Este trimis in judecată pentru infracțiunea de omor din culpă și... achitat. Dar astăzi, din exa

minarea chiar a aparatului sentinței de achitare (dosarul nu mai există), este limpede că achitarea s-a făcut — în cel mai bun caz — cu multă facilitate ; există sesizări că. la vremea respectivă, procesul s-a soluționat dîndu-se curs anumitor'influențe.La 11 octombrie 1986, prin sentință a tribunalului județean Bacău, Victor Surdu este obligat, în calitate de parte civilmente responsabilă, la plata unoi- despăgubiri civile în sumă de 362 262 lei către C.A.P. Gro- 
------------ PORNIND DE LA UN CAZ

GRAVE ABATERI DE LA
Șl DISCIPLINA DE PARTID

zești. Despre ce este vorba ? în 1978, fiind președintele acestei unități, Victor Surdu organizează — sprijinit de doi indivizi certați cu legea și care astăzi sint condamnați la cite 22 de ani închisoare — o secție anexă. Aceasta s-a dovedit, în cele din urmă, a fi un paravan pentru felurite afaceri; în patru ani de zile proprietatea socialistă a fost păgubită cu cîteva milioane de lei. Astăzi, Surdu susține că nu a ayut cunoștință de nimic, dar dosarul aflat in justiție evidențiază cu prisosință responsabilitatea sa.La data cînd cel despre care ne ocupăm era propus pentru munca de secretar al comitetului județean de partid, el era de-acum condamnat la plata despăgubirilor civile (sentința la care ne-am referit, cea din octombrie 1986, fiind a doua oară pronunțată, după rejudecarea procesului) ; lectura dosarului, pentru cine ar fi. dorit (și ar fi fost obligat să o facă !) ar fi evidențiat și solide 

fisuri în fizionomia morală și civică a fostului președinte de C.A.P. Mai mult : cu doar 11 zile înainte de numirea sa, Victor Surdu se afla încă în cercetarea procuraturii pentru luare de mită. Cei doi autori ai delapidării de la C.A.P. Grozești, explicînd „întrebuințarea" pe care au dat-o milioanelor prădate, arată că au împărțit circa 1 milion ca mită mai multor persoane, printre care și Victor Surdu, „creditat" cu 250 000—300 000 lei. După o cercetare a acestei părți a „afacerii", despre 

care cel mai puțin grav lucru ce s-ar putea spune este că nu a fost adin- cită, Procuratura județeană Iași ajungea la încheierea că „nefiind probe care să demonstreze că s-a comis o infracțiune... dispune nein- ceperea urmăririi penale".Chiar dacă ar fi fost întemeiată încheierea, și tot rămîne greu de înțeles de ce este propus spre promovare un om „scos" de-abia de 11 zile dintr-un dosar penal. Mai ales că, fapt știut, nu era singura acuzație că Victor Surdu ar fi luat mită. Astfel, în ianuarie 1984, pe vremea cînd era director în Direcția generală a agriculturii Iași, este reclamat de către o tînără ingineră că i-a pretins 4 000 lei pentru a o repartiza la o fermă mai apropiată. Cercetarea care a avut loc — la rindul ei, o cercetare ce s-ar fi putut face mai temeinic — deși nu produce dovada vinii, duce, totuși, la concluzia că, undeva, ceva nu este în ordine și „avind în vedere atmosfera creată"

Victor. Surdu este desărcinat și numit director al întreprinderii de pajiști Iași. Doar pentru șapte luni insă, fiind apoi reintegrat în vechea funcție. ■.In aceeași perioadă, cel în cauză devine cunoscut ca „eroul" unei întimplări „sentimentale" : părăsește domiciliul conjugal pentru mai multe luni de zile, încropind un concubinaj, și intentează acțiune de divorț.Acestea sînt fapte concrete care caracterizau, in decembrie 1985, profilul lui Victor Surdu. La care s-ar putea a-
PRIVIND ------------
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dăuga petrecerile zgomotoase pe care le organiza, nenumărate aspecte ale stilului său de muncă necorespunzător.-Din procesul verbal al adunării organizației de bază P.C.R. din care făcea parte, s-ar fi putut afla că, doar cu doi ani înainte, fusese pus în discuția adunării generale pentru nesocotirea sarcinilor ce îi erau încredințate, pentru lucrări de slabă calitate, pentru atitudini necuviincioase față de colegii de muncă.Iată dar — succint prezentate — condițiile in care a fost promovat intr-o funcție de răspundere Victor Surdu, care, cu profilul său moral precar, cu trăsături negative de caracter, nu numai că nu a lichidat neajunsurile grave de comportament care ii fuseseră semnalate, ci a crezut că noua funcție este un „cec în alb" pentru a-și adăuga altele. Faptele probează astfel o viață personală și un mod de comportament străine oricărui membru de partid și cu atit mai mult unui activist. Neo

bosit organizator de petreceri. Victor Surdu a putut fi văzut nu o dată, în plină campanie agricolă, chefuind ; mai mult, nu se sfia să invoce bețiile repetate, să le popularizeze ca pe adevărate fapte de virtute.Așa cum s-a arătat în plenara comitetului județean de partid in care s-a discutat cazul Iui Victor Surdu, „după ce a fost promovat în muncă. a dovedit îngîmfare, aroganță, atitudine de subapreciere a activității cadrelor din subordine, considerind că toate problemele sînt rezolvate numai de el“. Practicind un stil de muncă bazat pe brutalitate și voluntarism, el a considerat că a sosit momentul răfuielii cu o seamă de cadre cu care intrase anterior în conflict, incercînd, prin manopere necinstite, să le compromită. Arogant cu subalternii, folosind adesea un limbaj grosolan sau de-a dreptul trivial, noul „promovat" avea. în ace-' lași timp, o atitudine de ploconire față de cadrele de conducere, era slugarnic și lingușitor. A mers pînă într-acolo incit, pentru a se scoate în evidentă pe sine, dezinforma despre situația reală, atribuind lipsuri inexistente unor cadre care își făceau datoria in mod corect.în fața unor astfel de manifestări, Secretariatul Comitetului Central al P.C.R. a hotărît ca Victor Surdu să fie destituit din funcția de secretar pentru problemele de agricultură al Comitetului județean de partid Iași. Plenara comitetului județean de partid l-a exclus din comitetul și biroul judățean de partid. Pus în discuția organizației de bază, a fost sancționat cu vot de blam cu avertisment ; s-a stabilit ca el să fie încadrat în producție, într-un post de execuție, fără drept de a mai îndeplini funcție de conducere.Din păcate, la data cînd Victor Surdu a fost sancționat, cei care au luat această hotărîre nu cunoșteau toate faptele care il incriminează pe cel în cauză. Acum insă, cind ele au ieșit la iveală — și există puternice indicii că infracțiunile și abaterile semnalate pină acum nu sînt singu
rele care i se pot Imputa — este 

limpede că adunarea generală care a hotărit sancțiunea menționată nu a mers pină la capăt in aprecierea fapteloț, nu a ținut seama că fostul secretar cu problemele de agricultură al Comitetului județean de partid Iași s-a pus singur în afara partidului. Se impune ca o necesitate absolută reexaminarea, în acestă lumină, a situației lui Victor Surdu, inclusiv, a calității sale de membru al Partidului Comunist Român — pentru că un asemenea element, descompus din punct de vedere moral, nu are ce căuta în rindul comuniștilor. Ținînd seama de modul în care au fost „soluționate" unele dosare penale în care era inculpat direct Victor Surdu și unde s-a dSvedit tărăgănare și delăsare nepermisă în examinarea și rezolvarea lor, considerăm că se impune intervenția Procuraturii generale pentru a restabili culpabilitatea acestuia.Promovat în ciuda faptului că — după cum ușor se putea constata — nu întrunea calitățile care se cer unui activist de partid, el nu a făcut, în activitatea ulterioară, decit să confirme și să amplifice incompatibilitatea cu funcția încredințată. Analizînd acest caz, Comitetul județean de partid Iași trebuie să tragă toate învățămintele necesare pentru întărirea exigenței față de cadre, pentru afirmarea principiului aprecierii lor numai și numai după fapte, după rezultatele muncii, după comportamentul lor în viață și societate.Marile răspunderi ale activistului de partid sint onorate prin- tr-o muncă neobosită, prin spirit de sacrificiu, prin dăruire revoluționară față de bunul mers al sectorului încredințat, prin cinste, prin disciplină, prin modestie. Partidul, întregul popor se mindresc cu acele cadre al căror ideal al activității și vieții lor este de a pune în slujba poporului tot ceea ce este mai bun în ființa lor, înțelegînd să-și facă datoria așa cum se cuvine să și-o facă un comunist, adică in mod exemplar, ireproșabil.
R. GHEORGHE
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Așa cum a subliniat tovarășul Nicolao Ceaușescu în cadrul importantelor cuvîntâri rostite la sfirșitul anului trecut, cea de a doua etapa a acțiunii de organizare și modernizare a proceselor de producție trebuie să valorifice in cel mai inalt grad uriașul potențial pe care ii oferă introducerea accelerată in producție a progresului organizatoric, științific și tehnologic contemporan. Numai promovînd susținut progresul tehnic, introducind și generalizind consecvent rapid și eficient cele mai moderne tehnici șl tehnologii vom avea certitudinea că această importantă acțiune va determina obținerea unor mutații radicale în structura și organizarea întregii activități economice.Pornind de Ia această cerință și de la adevărul de netăgăduit că măsura exactă a valorii unor soluții științifice, tehnice și tehnologice este dată de aplicarea și, mai ales, de gradul de valorificare a acestora in practică, vom urmări in ce mod sint cunoscute și extinse în activitatea productivă o serie de rezultate valoroase ale activității de cercetare științifică și tehnologică, insistînd, cu precădere, asupra unor tehnici și tehnologii neconvenționale, probate deja atît la noi în țară, cit și în practica mondială. Avem aici în vedere unele procedee de tratament termic, aplicind noi principii fizice, instalații cu lasere de mare putere, utilizate în activitatea de uzinaj, tehnologii noi de prelucrare și turnare a metalului etc., care ar trebui să figureze cu prioritate in programele de măsuri privind modernizarea unor întreprinderi.în ancheta de astăzi — despre procesul de afirmare în industria noastră a unui procedeu nou de durificare a pieselor, ce poate soluționa multe probleme legate de reducerea consumului de oțel inalt aliat, de energie și alte materiale deficitare, cit și de ridicarea calității și fiabilității unor piese și subansamble din industria constructoare de mașini. Este vorba de tehnologia de nitrurare fonică, dezvoltată in unele unități de cercetare științifică și inginerie tehnologică din țara noastră și aplicată cu rezultate bune într-o serie de întreprinderi industriale,
IMPORTANTE EFECTE TEH

NICE Șl ECONOMICE. Creșterea durabilității pieselor confecționate din oțeluri sau fonte, respectiv a fiabilității mașinilor șl instalațiilor în care acestea sint Încorporate, se impune astăzi pe plan mondial cu o mare acuitate datorită, în primul rind, prețului ridicat al materiilor prime, inclusiv al energiei. O soluție o constituie creșterea durității superficiale a pieselor finite, îndeosebi a celor supuse unor procese Intense de uzură prin frecare. în acest sens, recentă ca preocupare, dar fără să fie foarte nouă — primele instalații din lume au fost create cu aproape două decenii în urmă — tehnologia de nitrurare tonică a făcut vogă, a surprins prin spectaculozitatea efectelor, a cunoscut o celebritate In presa de specialitate. Într-adevăr, nltrurarea fonică — realizată prin intermediul unei descărcări luminlscente anormale într-o incintă vidată — poate conduce la o creștere a duratei de viață a unor repere de două plnă Ia cinci ori. Ori acest fapt înseamnă, în aceeași proporție, eco’nomie de metal, în special oțeluri aliate și inalt aliate cu mare conținut de crom, wolfram, nichel sau molibden. Iar dacă Ia aceasta mal adăugăm că se înregistrează un consum de energie cu 50—80 la sută mai redus, în -ștomparație cu celelalte procedee de nitrurare, o creștere a productivității de două pînă la patru ori mai mare, un consum de amo
IN ADUNĂRI GENERALE ALE COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE

Diploma specialistului 
se confirmă prin nivelul recoltelor

Despre agricultura județului Timiș nu poți vorbi de- cit cu îndreptățit respect. La aceasta te obligă succesele ei din ultimii ani, producțiile deosebite obținute la Topolovățu Mare, la Recaș, la Diniaș, in alte și alte unități. Vorbind despre agricultura județului Timiș nu o poți face fără a aminti de oamenii ei excepționali, angajați cu tot ce au mai bun intr-o muncă fără preget pentru înfăptuirea noii revoluții agrare. Există aici un important număr de unități agricole autentice modele pentru ceea ce trebuie să fie azi agricultura. Sigur că multe altele, dacă nu toate, pot deveni, în scurt timp, ca ele. Pentru asta însă e nevoie ca pretutindeni să se acționeze in același neobosit spirit revoluționar, să se treacă de la justificarea neajunsurilor la înlăturarea lor hotăritâ, de la grija explicațiilor la fapte concretizate în creșteri de producție. Spunem aceste lucruri intrucit cele citeva a-

dunări generale la care am participat de curind in unități agricole cooperatiste din județul Timiș, ne-au dat suficiente motive să credem că există încă mari diferențe de atitudine față de atribuțiile lucrătorului din agricultura socialistă și, de aici, mari diferențe în rezultatele obținute, in creșterea producțiilor.Cele două adunări generale la care ne vom referi pun in evidență un adevăr fundamental pentru unitățile agricole : că numai in măsura în care conducerile, specialiștii se angajează cu toată priceperea lor, cu pasiune și dăruire in coordonarea judicioasă a activității se pot obține rezultatele dorite. Amănuntele pe care deliberat încercăm să le reproducem aici arată că, deși unii specialiști au și pregătire, și experiență, n-au învățat să lucreze meticulos, metodic, inginerește, să cunoască pină la amănunt toate cite se cuprind in aria răspunderii lor.
Sîntem In adunarea generală a cooperatorilor din Comloșu Mare. Pentru a avea un reper asupra posibilităților acestei cooperative, trebuie. amintit de la început faptul că ea deține un pămint situat în categoria I de fertilitate (nu e o •suprafață oarecare — 3 732 ha) și se învecinează cu I.A.S. Teremia Mare, care pentru producțiile agricole mari din 1936 a primit titlul de ..Erou al Noii Revoluții Agrare". C.A.P. Comloșu Mare însă nu și-a îndeplinit planul de producție la nici un indicator. Darea de seamă consumă pagini întregi ca să justifice acest fapt.Primul a luat cuvintul inginerul- șef Marius Florea. Tînăr (e de un an aici, a mai lucrat șapte ani ca șef de fermă în altă parte). înțelegem că nu prea are de spus lucruri noi față de darea de seamă. „Nu s-a făcut planul Ia păioase din cauze obiective. N-au fost îngrășăminte, apoi au fost pierderi la recoltat din cauza precipitațiilor a- bundente și de lungă durată. Griul a încolțit în spic". Cineva din prezidiu (qu experiență, bun cunoscător al tuturor amănuntelor muncii din agricultură pe aceste meleaguri) întreabă : „Cit la sută ?“ Inginerul stă pe ginduri. Răspunde apoi evaziv: „Păi, 15... 20...“. „Cit? 15 sau 

niac de 10 ori mai mic, lipsa aproape completă a deformărilor pieselor, că sint în totalitate excluse rebuturile și inexistența oricărei forme de poluare este lesne de apreciat eficiența economică a acestui procedeu și, prin urmare, interesul manifestat de industrie pentru asimilarea lui. De altfel, cifrele de mai sus nu sint luate din literatura de specialitate, ci din activitatea concretă din unele. unități din țară. La întreprinderea de autocamioane din Brașov, bunăoară, se nitrurează ionic circa 65 tone de piese anual, dintre care — pinioane, roți dințate, axe. cuplaje, cremaliere. La o altă Întreprindere brașoveănă, cea de unelte și scule, beneficiu! rezultat în urma utilizării procedeului este de circa 550 000 Iei pe an, iar la întreprinderea de autoturisme din Pitești se ridică la peste un milion lei. Și lista ar putea continua cu

Azi, nitrurarea ionică
exemple din multe alte unități constructoare de mașini și întreținere- reparații din țară in dotarea cărora intră instalații de nitrurare ionică. De reținut însă că beneficiile sint Înzecit mai mari la utilizator, datorită creșterii duratei de funcționaro a pieselor și, respectiv, a fiabilității agregatului ce le încorporează. La nivelul întregii industrii acestea se traduc prin însemnate economii de oțeluri aliate și înalt aliate, energie electrică și materiale pentru tratament. Iată, prin urmare, suficiente argumente ce pledează în sprijinul utilizării șl generalizării în economia țării, a . tehnologiei de nitrurare ionică.

INSTALAȚII ROMANEȘTI - 
LA NIVELUL PERFORMANTE
LOR MONDIALE. Primele instalații. de nitrurare ionică fabricate la noi In țară au fost concepute Încă din anul 1980 de către Institutul de fizica șl tehnologia aparatelor de radiații — I.F.T.A.K. din cadrul Institutului central de fizică. Prin strădaniile cercetătorilor și specialiștilor de la acest institut varianta românească a instalațiilor de nitrurare ionică poate fi apreciată ca una dintre cele mai bune din lume, superioară ca performanțe, după cum ne preciza dr. Petre Croitoru, șeful colectivului de specialiști ce au contribuit la realizarea ei, instalațiilor fabricate de prestigioase firme străine, cele mai importante producătoare și exportatoare de asemenea instalații din lume. După realizarea prototipurilor instalațiilor cu puteri de 30, 70 și 150 kW in cadrul institutului, producerea lor în serie a fost preluată de Fabrica de aparatură nucleară. Puțin timp mai

20 ?" Greu de reprodus ezitările, e- forturile inginerului șef de a-și aminti lucruri pe care, de fapt, nu Ie știa și pe care, prin atribuții, ar fi trebuit să le cunoască în cele mal mici detalii. Reiese că, în fapt, pierderile prin incolțirea griului in spic n-au fost aici mai mari decît
însemnări din două 
unități din județul 

Timiș
în Întregul județ și numai la soiul „Lovrin". „Iată — mai spune cel din prezidiu — în darea de seamă statistică scrie că unitatea și-a depășit cheltuielile la îngrășămintele chimice. Cum rămine atunci cu... lipsa de îngrășăminte ?“ Inginerul șef încearcă să răspundă, dar renunță. N-are, de fapt, un răspuns. Trece la alt capitol, cel al zootehniei. „Nu s-a făcut producția la lapte pentru că avem 90 de vaci sterpe..." „In darea de seamă se spune că ați scos douăzeci la sută din efectiv. Deci ați înlăturat ce nu era productiv. Șl afirmați acum că mai aveți 90 de vaci sterpe ?“ „Poate n-or fi 90...“ 

tirziu, întreprinderea „Metaloteh- nica" din Tîrgu Mureș se numără și ea printre producătorii de instalații de nitrurare ionică cu puteri mai mici, sub 30 kW, după un proiect al Centrului de cercetare științifică și inginerie tehnologică ■ pentru mașini și utilaje pentru industria ușoară din aceeași localitate. In ultimul timp acestora li s-a alăturat și Institutul de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectare pentru sectoare calde și metalurgie din București.
UN EXPORT PE DEPLIN PO

SIBIL I Avem, așadar, trei producători de instalații de nitrurare ionică. Privit din acest unghi este cit se poate de evident că premisele generalizării acestui procedeu necon- vențional de durificare a pieselor metalice, sînt bine consolidate. Să fie

insă nevoie pentru economia noastră chiar de trei unități producătoare de instalații de nitrurare ionică 7 Nu dorim aici să comentăm oportunitatea existenței lor, chiar dacă, după părerea unora dintre specialiștii chestionați în ancheta noastră, numărul lor nu s-ar justifica. Luînd in considerare aprecierile beneficiarilor asupra performanțelor instalațiilor, constatăm că, indiferent de producător, cu mici deosebiri, ele întrunesc normele de calitate impuse, funcțio- nind la parametri tehnico-economicl asemănători sau chiar superiori unor instalații similare existente pe plan mondial. Or, așa stind lucrurile, ' nu s-ar putea ca o parte din producția de instalații de nitrurare ionică să fie oferită la export, mai ales că ele prezintă elemente de originalitate consemnate și prin brevete de invenții ? Numai în acest mod putem să apreciem ca pe deplin valorificat atît efortul depus în munca de cercetare, cit și contribu- ..țta notabilă adusă de specialiștii noștri în acest domeniu. Iată, Intr- adevăr, o problemă Ia care ar trebui să reflecteze, atît unitățile producătoare de instalații de nitrurare ionică, cit și forurile lor tutelare, lntrucît ieșirea pe piața mondială cu asemenea instalații nu ar mai pune sub semnul tntrebăril oportunitatea existenței celor trei producători.
INSTALAT» CE AȘTEAPTĂ 

PUNEREA IN FUNCȚIUNE. Care este stadiul generalizării tn economia națională a acestui valoros procedeu de durificare a suprafeței unor piese din oțel șl chiar fontă? Din Investigația noastră rezultă că penetrarea în unitățile industriale a instalațiilor de nitrurare ionică de concepție românească s-a făcut intr-un ritm destul de alert, pro

„Cîte sint ?“. „Știți, nu am situația Ia mine.... Nu știam că o să...“ Nu știa că va avea de dat seamă, în fața adunării generale, pentru activitatea sa, el. cu atît de importantul său rol de principal tehnolog al producțiilor agricole ? Dialogul continuă ! Reiese că inginerul șef nu știe o mulțime de lucruri. Cum ar fi : care a fost densitatea reală Ia porumb și la sfeclă, care au fost dozele de îngrășăminte chimice, cu ce preț și cu ce procent de grăsime se vinde laptele... Și încă multe alte lucruri nu știe. Lucruri pe care principalul specialist al unității, dacă ar fi preocupat de munca șt de marile lui răspunderi, n-ar trebui să apeleze Ia scripte ca să le poată reproduce. încă un specialist se înscrie la cuvînt : medicul veterinar Tem- peanu, șeful fermei zootehnice nr. 6. Lucrurile se repetă... „Nu sînt de acord că nu avem realizări. In 1984 porneam cu o producție de lapte, pe cap de vacă furajată, de 800 litri anual. Și am ajuns, în 1986, la 1 800 de litri... E adevărat că sub plan, dar e o creștere... ține el să-și asigure o oarecare mîngîiere. „Cu cit se produce litrul de lapte ?“ Urmează o penibilă bîlbîială. Din care, cu greu, rezultă că prețul de producție al laptelui este aici dublu 

cesul de generalizare aflindu-se pe un făgaș bun, dar, din păcate, frinat de felurite obstacole de natură tehnică și organizatorică. în prezent, întreprinderile de construcții de mașini, cit și cele de întreținere și reparații au’în dotare circa 100 de instalații de nitrurare ionică, dintre care zece aduse din import în anii 1976—1980, restul produse in țară. Totodată, in acest an, alte circa 20 de instalații sint contractate de către diferite întreprinderi. Numărul pare. într-adevăr impresionant dacă ținem cont că însăși procedeul este relativ nou, ei s-a impus cu deosebire in ultimii 10—15 ani, iar din acest punct de vedere, putem aprecia că in țara noastră el a „prins" rapid. Din păcate cantitatea nu spune totul și nu poate oferi măsura exactă a generalizării produsului. Iar o recentă investigație îndreptățește această afirmație. Ce s-a constatat ? Din cele 100 de instalații existente, in anul 1986, doar ceva mai mult de jumătate din instalații se aflau in stare de funcționare, restul aflîndu-se in diferite stadii de punere in funcțiune, deși acestea fuseseră livrate cu doi sau chiar trei ani in urmă, de către Fabrica de aparatură nucleară din cadrul Institutului central de fizică și de ,.Meta- lotehnica" din Tirgu Mureș. Asupra motivelor ce au determinat o asemenea situație am cerut lămuriri directorului F.A.N., ing. Valeriu Blaj.— în ultimii an! a trebuit să facem față unui mare număr de comenzi — am livrat pină in prezent 43 de instalații de nitrurare ionică de diferite puteri — pentru care am mobilizat o mare parte din personalul nostru productiv. Acest lucru a dus la o răm inert; în urmă a operațiunilor de punere a lor în funcțiune la beneficiar, neputîndu-ne achita complet de sarcinile . ce ne revin ca furnizor general. Avind în vedere această situație, încă- înce- pind din anul trecut, conform unui program bine stabilit» ne-am concentrat atenția asupra punerii in funcțiune a circa 20 de instalații, termenele cele mai Urzii fiind trimestrul I 1987.— Ce măsuri ați luat în acest aens ?.—. în anul 1966 am renunțat Ia unele comenzi de fabricare a instalațiilor de nitrurare și întreg personalul disponibil l-am concentrat la punerea în funcțiune. In acest an intenționăm să solicităm pentru această activitate și cooperarea cu întreprinderea de reparații pentru utilaj de calcul și a întreprinderii de montaj a sistemelor de automatizare și telecomunicații din București.Iată, așadar, că nu este deajun» să existe îp circuitul productiv un anumit număr de instalații. Ele trebuie să și funcționeze, indeplinin- du-șl astfel funcția pentru care au fost create. Astfel, la întreprinderi ca „23 August" din București, de autoturisme din Timișoara, mecanică din Orașul Dr. Petru Groza, la combinatele siderurgice din Reșița, Tîrgoviște, Galați, Tulcea, Combinatul chimic din Turnu Măgurele etc., continuă să se lucreze cu procedeele clasice de durificare, înre- gistrîndu-se consumuri sporite de e- nergie și materiale. Sau, pur și Simplu, nu se folosește nici un procedeu pentru durificarea unor piese, efectele fiind și in acest caz la fel de păgubitoare. Cit privește instalațiile aflate in funcțiune vom vedea intr-un articol viitor cum anuma sint ele utilizate, cit de larg este domeniul de aplicare al procedeului de nitrurare ionică și ce trebuie întreprins de acum înainte ca această tehnologie de virf să contribuie în cel mai înalt grad Ia amplul proces de modernizare a proceselor de producție.
Vlaicu RADU

față de prețul valorificării. „Cîte unități nutritive are finul pe care l-a produs ?“ Ei, nu, asta n-o poate șpune pe loc...Multe, mult prea multe amănunte— esențiale ! — ignorate, deși ele ar trebui să constituie miezul Întregii activități a specialistului ; lucruri ce nu pot fi uitate cînd lucrezi cu ele zi de zi și determină rezultatele muncii tale. „Bine — ne-am șpus— acum vor lua cuvîntul cooperatorii și vor spune ei lucrurilor pe nume". N-au făcut-o. Cei cîțiva care au vorbit s-au referit la aspecte marginale. A fost o adunare generală necorespunzător pregătită? Poate și asta. Mai sigur Insă aici este vorba despre grave deficiențe in conducerea unității.Am asistat șl la adunarea generală a 'cooperatorilor din Berini. Situație aproape identică. Pianul nu s-a realizat decît la cultura orzului. Justificările din darea de seamă, ca și din discuții — cum se va vedea mai tîrziu — se adună și aici în aceeași „arie a neputinței". La grlu (72 la sută din plan), lipsa îngrășămintelor chimice sau administrarea lor inadecvată, intirzlerea semănatului, nerespectarea densității, ploi frecvente la recoltat. La porumb (60 la sută din plan), efectul erbicidării n-a fost cel scontat (totuși s-au făcut două prașile manuale, deci nu buruienile au fost de vină), cooperatorii au rărit prea mult (după arhaicul și total depășitul principiu „rarul umple carul" — nu l-a umplut !) Aproape la fel stau lucrurile cu sfecla de zahăr (62 la sută din plan). O afirmație din darea de seamă : „Cooperatorii au muncit bine". Ce acoperire are cînd tot tn darea de seamă se spune că, din totalul de cooperatori „activi", 92 șl-au făcut numărul de norme, Iar 93 nu ? Șl că, la prășit, n-au respectat densitatea, rărind prea mult culturile ?Răspunde la citeva întrebări Cosma Splnu, economistul șef : „Este vina mea că am aprobat cheltuieli nejustificate. Iar prețul de cost ridicat a! producției noastre vine de la faptul că nu s-a realizat ce era planificat". „Cum se face controlul preventiv ?“ „Am fost In cîmp, la prășitul sfeclei șl am văzut că lucrarea e necorespunzătoare, am vrut să nu recunosc recepția semnată de fermier, dar m-am gîndit că pleacă oamenii de la lucru". Se avansează în discuție șl reiese că așa se cam obișnuiește : dacă un tractorist sau o echipă de cooperatori lucrează de mintuială, recepția este semnată orbește șl tot astfel este admisă respectiva semnătură pentru că, altfel, vinovății „nu mai vin la lucru". Cu o asemenea exigență cum să se asigure respectarea

Toate centralele electrice 
să funcționeze la întreaga capacitate!

(Urmare din pag. I)întocmite, la. toate agregatele șl Instalațiile, preîntimpinind diminuarea randamentelor sau scoaterea lor temporară din funcțiune. Am evidențiat această experiență întrucit in termocentralele pe hidrocarburi trebuie să se asigure capacități in perfectă stare de funcționare de 5 1)00— 5 300 MW. Este o sarcină mobilizatoare, pe deplin realizabilă.
NJVELUL PUTERII REALIZATE 

IN TERMOCENTRALELE PE CĂRBUNE
Energeticienii de la fiecare centrală trebuie să se preocupe stăruitor 

pentru a realiza puterea prevăzută și a livra zilnic cantitățile de energie 
electrică planificate. Termocentralele pe bază de cărbune, care dețin un 
loc important in balanța energetică a țării, trebuie să contribuie cu o 
putere zilnică de 3 600 MW. lată care a fost nivelul puterii înregistrat tn ziua de 16 ianuarie (cind a fost, efectuat precedentul sondaj al „Scinteii") 

■și acum, după o lună, in ziua de 16 februarie a.c. :

Termocentrala
Putere - MW

programată realizată
16 ianuarie 16 februarie

Mintia 900 950 950
Ișalnița 735 700 780
Rovinari 650 650 500
Turceni 500 200 400
Doicești 260 150 130
Oradea 150 175 160
Onești 110 125 125
Paroșeni 90 80 75
Giurgiu 50 50 25
Govora 40 40 50
Drobeta-Tr. Severin 40 35 40
Alte centrale 75 - 65

Total 3 600 3 155 3 300

tehnologiilor, lucrări de bună calitate, producții ? „Cum s-a valorificat porumbul ?“ Rezultă că economistul șef nu cunoaște nici prețul de cost, nici prețul valorificării porumbului. Nu cunoaște prețul nici la alte produse. Nimeni din conducerea cooperativei nu s-a dus vreodată la baza de recepție să urmărească predarea produselor, analizele umidității și purității, procentele la care le este recepționată producția. „In acest caz — spune un hîtru din sală — poate că nu ne-au înșelat pe cit ar ti putut".Vorbește Inginerul agronom Milan Sanisiav, șeful fermei vegetale. Răspunde la o Întrebare : „Ce densitate ați avut la porumb ?“ „Păi... poate 55 000 de plante la hectar" — spune el nesigur. „Nu se poate !“ — afirmă cel din prezidiu care pusese întrebarea și care trece la tablă. Se fac calcule. La producția obținută și la densitatea declarată de inginer reiese că un știulete de porumb a cîntărit la ei... 50 de grame. Exclus ! Deci densitatea a fost mai mică, dar inginerul n-o cunoaște. De ce ? Dacă această determinare elementară n-a făcut-o, atunci ce a făcut ? „La care cultură v-ați propus să obțineți anul acesta producția cerută de normativele pentru acordarea titlului de «Erou al Noii Revoluții Agrare» ? „La orz. 9 000 de kg Ia ha". „Ce ați făcut pentru asta ?" „Am ales o premergătoare bună, un soi bun, dar a intrat In iarnă numai cu 470 de plante pe mp încolțite. Totuși, noi...". „Ziceți ce veți obține ! Promitețl. Asigurați adunarea generală... Hai să vedem 1 Să luăm verigă cu verigă !", Și se trece Iar la tablă. Se calculează minuțios, potrivit lucrărilor efectuate și stadiului culturii. Rezultatul calculelor arată că la densitatea de 470 de plante pe metrul pătrat nici dacă de aici încolo s-ar asigura condiții Ideale — ceea ce e greu de presupus — nu s-ar obține producția pe care o promite Inginerul. Să nu fi făcut și el calculele care s-au făcut acum ? Dacă nu, de ce ? Dacă da, de ce spune că se vor realiza 9 000 la ha 7 Cui folosește amăgirea ?Nici inginerul zootehnist nu are răspunsuri la întrebări. Smulse cu greu, afirmațiile lui arată că astă vară n-a controlat și urmărit animalele pentru montă „că vacile erau la pășune". Și deci el nu s-a prea dus pe acolo. „Am avut alte probleme". Care ? Care altele să fie problemele lui dacă nu cele ale producției sectorului de care răspunde ? „M-am ocupat de fin". „Hai să vedem cit fin ați făcut și de ce calitate !“ Din nou la tablă. Și, din nou, un rezultat slab pentru activitatea zootehnistului. Producție de fin

Termocentralele funcționînd pe bază de cărbune dețin un loc Important în producția de energie electrică. A.n de an au fost dezvoltate a- ceste capacități, ajungindu-se in prezent la o putere instalată de peste 7 500 MW. Care au fost motivațiile acestei opțiuni energetice ? In primul rind trebuie menționat faptul că dispunem de o bază de resurse limitată. Așa cum este și firesc hidrocarburile sint destinate cu prioritate spre sec- 

mică șl de slabă calitate. „Dar vom obține anul acesta 2100 de litri de lapte pe cap de vacă furajată !“ „Să vedem 1“ Și din nou calcule exacte. Și același rezultat final : specialistul zootehnist contează nu pe o riguroasă pregătire a producției, ci pe vagi dorințe și presupuneri.Nici aici, la Berini, luările de cu- vint ale cooperatorilor n-au fost cele menite să analizeze la obiect activitatea, ci s-au cantonat în aspecte lăturalnice, mal mult de ordinul intereselor personale. Ceea ce, ca și la Comloșu Mare, este îngrijorător. îngrijorător pentru activitatea respectivelor organizații de partid, ca și a conducerilor din cele două unități, preocupate mai mult să emită justificări pentru neîmpliniri decît să găsească resursele (de concepție, de efort, de capacitate) pentru a situa rezultatele rtiuncii la nivelul posibilităților. Nu poți să-ți propui obiective mari atît timp cît te împiedici în explicarea realizărilor mici. Nu poți aspira spre înălțimi atîta vreme cît îți pierzi vremea explicînd de ce ești atît de jos. In ultimă Instanță este vorba despre capacitatea de a-ți înțelege, în profunzime, răspunderile. In cele din urmă, cele două adunări, cu sprijinul celor „de la prezidiu", au izbutit să lumineze zonele de umbră din activitatea lor și să traseze calea de urmat. Adunările au fost, astfel, un serios examen pentru cele două unități. Dar — o dată pe an — e prea rar. Dacă pe parcursul unui an au mai fost aici și alte asemenea prilejuri de analiză, atunci unde sint rezultatele lor ? Multe dintre neajunsurile revelate acum desigur că și-ar fi aflat rezolvarea la timp.Am reținut din adunarea de la Berini că cei din conducerea cooperativei au fost de mai multe ori invitați să meargă la Topolovățu Mare pentru a învăța, pentru a înțelege, din interior, mecanismul bunei organizări, al unei activități exemplare cu rezultatele care se cunosc. Dar că nu s-au dus. Și-au trimis doar reprezentanți cu totul... nereprezentativi. De ce ? Cînd dispui, alături de tine, la doi pași, de bogăția unei experiențe de mare văloarea, ce justificare poți avea pentru refuzul de a o cunoaște și valorifica ? Li s-a pus și această întrebare și tot n-au avut răspuns. Răspunsul e unul singur, pentru toți : implicarea într-o activitate agricolă de mare randament, cum este aceea cerută de noua revoluție agrară, presupune efort. Efort de gtndire proprie, efort de preluare a experiențelor avansate, efort de cunoaștere și de neîntreruptă creștere a competenței.
Mihai CARANFIL 

torul chimiei și petrochimiei unde se realizează un grad superior de valorificare a lor. obținindu-se produse absolut necesare economiei naționale. Din aceste considerente în ultimii ani nu s-au mai realizat noi capacități energetice pe bază de hidrocarburi acestea menținindu-se la o putere de.circa 7 200 MW. Sporirea puterii instalate în -centralele pe bază de cărbune a fost determinată de a- coperirea cerințelor crescinde de e- nergie electrică prin valorificarea Combustibililor inferiori de care dispunem — lignit, șisturi bituminoase etc. Totodată, se fac eforturi financiare deosebite pentru achiziționarea din import a unor cantități importante de cărbune cu o putere calorică ridicată, in scopul ridicării randamentelor Ia o serie de centrale. Cu toate acestea, pe ansamblu, termocentralele pe bază de cărbune funcționează la un nivel destul de redus. Astfel, în anul trecut puterea medie â fost de circă 2 900 MW, Iar în prezent se situează intre 3 100—3 400 MW. Cauzele acestei situații necorespunzătoare sînt multiple. De pildă diminuarea capacității datorită puterii calorice mai mici a cărbunelui livrat față de valoarea de proiect a centralelor este -evaluată la circa 750 MW. Cele mai mari reduceri se înregistrează la termocentralele Ișalni- ța și Mintia, unități de bază ale sistemului energetic. Pentru remedierea acestei situații este necesar să se ia o serie de măsuri cum ar fi : n- mestecarea lignitului livrat de exploatările miniere cu un cărbune corespunzător cu putere calorică ridicată din import, sortarea cărbunelui la mină înainte de livrarea acestuia centralelor. întărirea controlului de calitate pe toate fazele tehnologice astfel îneît nici o tonă de combustibil expediat termocentralelor să nu fie sub normele prevăzute.O altă problemă pe care o aducem In discuție este contribuția scăzută la producția de energie electrică a unor centrale. Astfel la termocentralele Turceni și Rovinari s-a stabilit un program de modernizări care nu s fost aplicat decît parțial ca urmare a nelivrării la termen a echipamentelor și utilajelor necesare. In prezent. sînt în curs de modernizare, blocurile energetice nr. 1 de la Turceni și nr. 6 de la Rovinari. Lucrările sînt mult fntîrziate datorită în principal neasigurării conductelor de înaltă presiune de către întreprinderea „Vulcan" București. Consecința ? Importante capacități energetice rămîn indisponibile, afectînd nivelul producției de energie electrică.Comparativ cu perioadele anterioare la cele două centrale se observă o ușoară îmbunătățire a activității. firesc concretizată în primul rînd în creșterea producției de e- nergie. Totuși, se mențin mari discrepante între regimul de funcționare a unor grupuri energetice similare. Astfel in timp ce unele sint exploatate la circa 75 la sută din capacitatea lor instalată, altele nu depășesc valoarea de 45—50 la sută. Principala preocupare a colectivelor de oameni ai muncii de la cele două termocentrale trebuie să o constituie creșterea neîntîrziată a puterii disponibile și menținerea constantă a acesteia Ia un nivel ridicat.In exploatarea centralelor electrice se mențin o serie de deficiențe care conduc la o cotă importantă da putere indisponibilă. Una din cauzele care determină această situație constă în neefectuarea la timp și în bune condiții a reparațiilor planificate. Puterea indisponibilă din cauza stării utilajelor este cuprinsă Intre 700—900 MW, valoare care ar putea fi sensibil redusă în cazul e- fectuărli unor intervenții profilactice și reparații în conformitate cu prescripțiile tehnice de exploatare. Este adevărat că au fost și cazuri cînd efectuarea completă și la timp a reparațiilor nu s-a putut realiza datorită situației Încordate a balanței de puteri a sistemului care nu permitea oprirea nici unui bloc e- nergetic fără a afecta alimentarea corespunzătoare a consumatorilor.Pretutindeni, în toate centralele electrice, trebuie.să se întroneze o ordine exemplară și o disciplină fermă. întregul personal muncitor din unitățile energetice, indiferent de funcția pe care o deține, este obligat să-și îndeplinească cu simț de înaltă răspundere îndatoririle de serviciu, să urmărească și să aplice cu fermitate normele și instrucțiunile referitoare la exploatarea și întreținerea a- gregatelor, să manifeste intransigență față de orice abatere de la regulile stabilite. Energeticienii sint chemați să-și intensifice eforturile, să acționeze cu dăruire patriotică cu răspundere muncitorească pentru sporirea producției de energie e- lectrică, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor care la revin.
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Implicat direct în realizarea unor ritmuri înalte de dezvoltare economică, invâțămîntul hunedorean a asigurat, de la an la an, o pregătire calitativ superioară a forței da muncă necesare în profil teritorial, râspunzind totodată mai eficient, prin actuala sa structură, comenzii sociale. Rețeaua învățămintului liceal. profesional si de maiștri cuprinde 28 de licee, dintre cars 22 industriale și agroindustriale, în care se pregătesc peste 90 la sută din elevii existenți în acest ciclu, precum și 12 școli de maiștri și 22 școli profesionale. Dintre liceele industriale, 6 pregătesc cadre pentru minerit. 2 pentru metalurgie. 2 pentru construcții de mașini, 2 pentru transporturi feroviare și auto. 2 pentru construcții industriale și civile. Mai trebuie adăugat — pentru a a- vea o imagine completă a rețelei învățămintului din județ — că in Valea Jiului iși desfășoară activitatea un institut de mine, iar Ia Hunedoara un institut de subingineri pentru siderurgie.Punînd în relație directă aceste date cu nivelul de industrializare a județului, cu faptul că Hunedoarei îi revin și în acest cincinal însemnate ponderi in asigurarea de materii prime și energie pentru industria republicană, rezultă nevoia imperioasă de a forma muncitori cu o temeinică pregătire politică și profesională. Unitățile economice solicită absolvenți in măsură să folosească tehnica și tehnologia de virf, cu potente creative, ușor adaptabili la schimbările ce se petrec necontenit în lumea profesiilor.Aceste cerințe au determinat Inspectoratul școlar, conducerile da școli ca, alături de preocupările pentru pregătirea de cultură generală — îndeosebi la disciplinele fundamentale — să se acorde atenție prioritară pregătirii în specialitate și practicii productive. Acestea sînt proiectate in comun și sprijinite de beneficiarii forței , de muncă, pierind de la adevărul că neputind a- duce industria in școală trebuie să deplasăm școala în industrie. Periodic. sub îndrumarea Comitetului județean de partid, supunem unor largi dezbateri problemele integrării școlii cu producția și viata socială. La aceste consfătuiri — ultima a avut loc in decembrie 1986 — la care participă reprezentanți ai unităților economice, directori de licee industriale și șefi de catedre tehnice, precum și reprezentanți ai organizațiilor U.T.C. și ai sindicatului, se concretizează obiectivele stabilite, gene- ralizîndu-se. în același timp, experiența pozitivă.Pornind de la premisa că specialiștii și maiștrii-instructori stabiliți de unitățile economice pentru activitatea didactică și de instruire practică .au competența cerută in meseriile alese, dar aceasta fiind numai o condiție, a fost necesară o susținută activitate pentru ca aceștia să devină specialiști, oameni politici și buni educatori. De aceea, ne-am concentrat toate eforturile pentru perfecționarea lor pedagogică și metodică, acționînd in principal în trei direcții.O primă direcție de acțiune vizează informarea „la zi" cu principalele probleme științifice șl tehnice pe care le ridică economia județului și cu progresele pe plan mondial ale științei și tehnologiei. Desigur, baza o constituie — ca și in țoale laturile perfecționării — studiul individual, pe baza materialelor puse la dispoziția specialiștilor și maiștrilor-instructori prin bibliotecile liceelor sau ale celor două institute de învățămînt superior din județ. De asemenea. în sprijinul documentării acestora, am reușit să tipărim unele lucrări metodico-științi- fice cu concursul unor cadre din centrele universitare, lucrări ce s-au bucurat de o bună primire din partea cadrelor tehnice. Amintim volumele : „Tehnologia materialelor. îndrumător pentru lucrări practice". „în universul tehnologiilor neconvenționale". „Noi progrese in știința șl
tv
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Continuitatea procesului revolu-

Mai multă răspundere față de 
prezentarea creației populare

Comitetul județean de cultură și educație socialistă Ialomița a organizat recent o consfătuire cu tema „Valorificarea folclorului și a creației populare, punerea în lumină a autenticelor atribute ale acesteia, măsurile ce se impun pentru ridicarea calității prezentării cîntecului, dansului și portului nostru popular". Au participat directoriUașezăminte- lor de cultură din județ, activiști culturali, creatori populari, rapsozi, reprezentanți ai unităților economice și ai organizațiilor de masă ' și obștești care au sarcini in orientarea, îndrumarea și valorificarea folclorului. Acestora li s-a înfățișat o expoziție de artă populară cuprinzînd țesături, cusături, lucrări din lemn, metal, împletituri din răchită și pai, costume populare, precum și lucrări- etalon din diferite zone ale țării. Pe de altă parte, în cadrul expoziției au fost prezentate și obiecte discutabile, „kitsch“-uri, produse care mai pătrund, pe diverse căi, în casele oamenilor. Un stand bogat a prezentat apoi culegeri de folclor literar, muzical și coregrafic din județul Ialomița. în vederea aceleiași dezbateri, a fost prezentat și un microspectacol de muzică și dans popular la care și-au dat concursul grupul vocal bărbătesc al căminului cultural din satul Bordușelu, comuna Ciochina, grupul de colindători al căminului cultural Jilavele, formația de dan- sușj bărbătești a căminului cultural din satul Luciu, comuna Mihail Kogălniceanu. S-a realizat și o audiție muzicală cu folclor in interpretarea unor rapsozi din comuna Vlădenl, s-a lansat discul „Sînt născut în Bărăgan" aparținind lui Nico- lae Rotaru, un interpret cunoscut al folclorului lalomițean. muncitor laI.J.T.L.  Ialomița. Filmul „Ipostaze muzicale", realizat de secția de propagandă a comitetului județean de partid, a înfățișat aspecte pozitive și negative din activitatea orchestrelor din restaurante si discoteci.Să remarcăm deci buna pregătire 
a „instrumentelor de lucru" ale acestei dezbateri, varietatea unghiurilor de prezentare a creației populare, precum' și a fenomenelor negative 

tehnologia hunedoreană", „Ghid metodic in sprijinul cadrelor tehnice".S-au dovedit a fi eficiente și acțiunile de patronare realizate, in cadrul măsurilor stabilite de Ministerul Educației și învățămintului, de către Institutul politehnic și Institutul agronomic din Timișoara. Institutul de mine Petroșani ș.a., pe baza convențiilor anuale de îndrumare metodico-științifică realizate cu liceele industriale din județ. Prezența unor cadre didactice universitare de prestigiu ne-a oferit posibilitatea organizării la nivel județean sau pe municipii și orașe a unor dezba
PREGĂTIREA PRACTICĂ

A VIITORILOR SPECIALIȘTI
Din preocupările șl experiența județului 

Hunedoara

teri fructuoase intre specialiștii din învățămintul superior, din producție și din licee. Un asemenea prilej l-a constituit analiza desfășurată la începutul lunii decembrie 1986. care a vizat stabilirea unui complex de măsuri necesare continuei îmbunătățiri a acțiunilor de îndrumare metodi- co-științifică, atît de la învățămintul superior spre licee, cit și de la acestea spre școlile generale.Am adăuga și faptul că se află In pregătire un șir de acțiuni care urmăresc perfecționarea diferențiată a cadrelor tehnice, pe sectoare de activitate, respectiv : mine, siderurgie. energetică, agricultură, în colaborare cu institute de cercetări, cu centrele universitare, specialiști din producție, pentru a putea realiza mai eiicient dezideratul integrării organice a învățămintului cu cercetarea și producția.A doua direcție. In care acționăm prin strategii adecvate, este pregătirea inginerilor, specialiștilor și maiștrilor-instructori pentru a înțelege specificul „materiei prime" cu care lucrează în școală, respectiv principalele structuri de personalitate și mecanismele învățării. De la cursurile de pregătire psihopedago- gică a maiștrilor-instructori. pe care le organizăm anual, la participarea unor specialiști din domeniul psiho- pedagogiei la cercurile pedagogice și ședințele de catedre ale cadrelor tehnice, pînă la accentuarea legăturii dintre diriginți și specialiștii veniți din producție, în scopul unei mai eficiente cunoașteri a elevilor, o varietate de forme și acțiuni se finalizează în perfecționarea continuă a noului tip de relații î profesor-ingi- ner-maistru-elev, cu repercusiuni directe, favorabile, asupra procesului învățării.A treia direcție, cea mal cuprinzătoare cantitativ și calitativ, este a perfecționării tehnologiei didactice in predarea disciplinelor tehnice și în instruirea practică, planurile a- nuale de perfecționare acordind spații largi acestei probleme. Așa se explică de ce unele concepte din didactica modernă, cum ar fi : proiectarea instruirii, elaborarea șl opera- ționalizarea obiectivelor, proiect de tehnologie didactică, evaluarea randamentului școlar prin teste formative etc., au intrat în limbajul firesc al cadrelor tehnice.Experiența acumulată ne-a permis să clarificăm o serie de obiectiva i de urmărit în practica didactică curentă : corelarea disciplinelor tehnice cu instruirea practică, relaționa- rea cunoștințelor teoretice cu cele
țîonar — factor hotărttor al pro
gresului economlco-social al pa
triei
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care Impietează drumul drept șl curat al acesteia către public. Adăugind la toate acestea referatul prezentat de președintele comitetului județean de cultură și educație șocialistă, Gh. Antonescu, numim astfel premisele unei dezbateri de conținut eficiente.în județul Ialomița activitatea de conservare a tezaurului popular, de prezentare într-o frumoasă ținută a creației poporului nostru s-a bucurat de îndrumarea competentă și permanentă a comitetului județean de partid, a activiștilor culturali cu răs-
Pe marginea 

unei dezbateri 
desfășurate 

în județul Ialomița

punderl precise în acest domeniu. Atît în cadrul căminelor culturale șl caselor de cultură, cit și prin manifestări de anvergură, organizate la nivel județean sau interjudețean, s-a pus accentul, îndeosebi, pe valorificarea cuprinzătoare a tradițiilor șl creațiilor locale, a datinilor și obiceiurilor laice, a tezaurului folcloric existent. Participanții la consfătuire au apreciat, între altele, acele culegeri de folclor literar și muzical alcătuite, prin grija Inspectoratului școlar. In urma unor temeinice cercetări în teren, prilej cu care s-au înregistrat sute de texte și cintece, acțiune la care au participat, cu pasiune și migală, muzeografi și instructori de la Centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă. în peisajul manifestărilor cultural-artistice s-au impus manifestări culturale precum „Ziua dansului ialomițean", „Spicele de aur", „Floare de pe Bărăgan", „Alaiul ialomițean", spectacole cu un pronunțat caracter popular ce au cuprins datini și obiceiuri de iarnă, la care s-au adăugat expozițiile de 

tehnologice, dezvoltarea creativității la elevi, precum și sporirea contribuției cercetărilor cadrelor didactice la perfecționarea proceselor productive din întreprinderile industriale. Așa s-a născut ideea de a dota Liceul industrial din Petroșani cu un complex de mecanizare, de a „deschide" mine-școală, de a organiza a- teliere mecanice utilate cu mașini- unelte de înaltă performanță, precum și ferme pomicole, legumicole și zootehnice după cele mai noi cerințe ale agrotehnicii. De asemenea, în cadrul expoziției anuale pe care o organizăm sub genericul „Creati

vitate șl eficiență în învățămînt", a crescut numărul produselor originale și a invențiilor realizate de către cadre didactice, ingineri, maiștri și elevi.Toate aceste acțiuni, precum și altele au condus Ia obținerea unor bune rezultate în pregătirea în meserie ; convingător este faptul că, la o recentă consfătuire privind integrarea în producție a absolvenților de școli profesionale și licee, reprezentanții întreprinderilor au apreciat calitatea instruirii și educației. Iar dacă vom adăuga că la concursurile pe meserii, la fazele pe ministere, reprezentanții județului au obținut in anul 1986 108 premii și mențiuni(față de 46 în 1984), avem, cred, dovada unui salt în această importantă activitate.Dinamica perfecționării metodologice ridică deja probleme noi, pe care evoluția calitativă a industriei
FAPTE

(Urmare din pag. I)nu ori Dumitru Marin. E normal să ne punem întrebarea: de ce? Și să-i întrebăm și pe ei : de ce ?Aici, unde nu puține reușite au ambiția să se alinieze nivelului mondial,, rezonanța in conștiințe a unor astfel de întrebări este cu totul aparte. Performanța competitivă ara la temelie, din start, o exigență competitivă, și de la această altitudine se rostește fiecare întrebare, trebuie dat fiecare răspuns.
Un milimetru și ju

mătate de răspun
dere enormă... La montaj-probe turbine„plonjăm" intr-o dispută aprinsă. Pe de o parte maistrul Nicolae Drăghici, de la ștandul de probă. De cealaltă parte — „restul lumii". In dispută — comportarea unui compresor, parte dintr-o instalație chimică sofisticată. In noaptea trecută, după 20 de ore de funcționare, cu 3 100 rotații pe minut și presiunea de 20 atmosfere, se ajunsese la o vibrație de 30 microni. In limita admisibilă. Probele parcurg, imită exact etapele și condițiile exploatării. Și totuși, Nicolae Drăghici se luptă pentru o translare cu... un milimetru și jumătate numai în anumite condiții ! Să fie cit mai concludentă „tocmai pentru că este vorba de o răspundere enormă". în fond, cerința lui era generată tot de șxigență, de grija pentru asigurarea

artă, prilejuri de a pune în valoare florile alese ale creației noastre populare. Prin munca tenace a unor harnice femei ce activează în cadrul atelierului de creație de la C.A.P. Mărculești, sprijinite de școala populară de artă, muzeul județean și reprezentanți ai Institutului de cercetări etnologice și dialectologice București, a fost reconstituit costumul ialomițean, omologat de o comisie constituită la nivel republican. Notăm cu satisfacție că. în cadrul consfătuirii, s-a analizat, în spirit critic și autocritic, activitatea desfășurată de comitetul județean de cultură și educație socialistă, de toți factorii ce au atribuții în îndrumarea, orientarea și valorificarea folclorului în județul Ialomița. Spirit critic, combativ, justificat de manifestarea și în această zonă a unor lipsuri și fenomene negative, abateri de la maniera autentică de interpretare a folclorului, de abordare și prezentare corectă a artei populare. Sînt fapte ce se petrec sub ochii tuturor, dar față de care nu s-au luat întotdeauna măsurile cuvenite, nu s-a intervenit, printr-o atitudine mai fermă, pentru curmarea lor. S-a pus pe bună dreptate întrebarea : „cine sînt cei care poluează, care degradează gustul pentru folclorul adevărat, autentic ?“. Firește, veleitarii, diletanții, oameni care sînt departe de educație și cultură, nepricepuțf în ceea ce privește criteriile autenticității. dar deosebit de „pricepuți" în specularea lipsei de control sau a incompetenței celor chemați să vegheze la păstrarea mesajului autentic al creației, la ținuta demnă a in- terpreților și rapsozilor. Desigur, asemenea „producători" folclorici și „interpreți" improvizați dau dovadă de carențe etice și profesionale. Mai grav este însă că au găsit, în unele Ocazii, „înțelegere", un spirit prea tolerant, primind prea ușor „bilet de trecere" spre a ajunge în fața oamenilor. în această direcție trebuie, mai cu seamă, acționat de către factorii răspunzători, atît la nivel județean, cit și de către cei centrali. In unele spectacole, organizatorii nu sînt suficient de atenți, manifestă chiar o nepermisă nepăsare ca și cînd nu ar 

hunedorene o Impune. De la problema introducerii calculatoarelor în procesul de predare-invățare la cea a creșterii ponderii informaticii, pînă la pregătirea condițiilor pentru a primi în laboratoare roboți sînt pași pe care trebuie să-i parcurgem cît mai repede, intr-un viitor nu prea îndepărtat. De aceea ne vom strădui să învățăm muncind șl să muncim invățind, deopotrivă cadre didactice, ingineri, maiștri si elevi, pentru a putea să formăm absolvenții pe care, cu îndreptățită speranță, ii așteaptă unitățile economice din județ și din (ară.Este de la sine înțeles că învăță- mîntul hunedorean se mai confruntă și cu unele greutăți. O analiză exigentă arată că mai sînt unele situații în care cadrele tehnice nu reușesc să coreleze obiectivele cu strategia didactică și, ca urmare, obțin rezultate slabe. îndeosebi în prima treaptă de liceu. In altă ordine de idei, instruirea practică desfășurată în cadrul întreprinderilor nu atinge întotdeauna eficiența scontată, e- levii efectuează uneori munci necalificate, sub nivelul lucrărilor practice din școală. în genere, instruirea practică din întreprinderi este departe de nivelul tehnic al producției acestora. Deși colaborăm bine cu majoritatea unităților economice, se mai întilnesc cazuri cind nu se asigură condiții pentru realizarea integrală a tuturor operațiilor prevăzute in programe, precum și tendința de a repartiza in școli cadre tehnice cu puțină experiență sau cu o pregătire științifică sub nivelul cerut de posturile respective. Aceste aspecte, ca și altele, stau în atenția biroului executiv al Inspectoratului școlar și al factorilor de răspundere din întreprinderile economice, măsurile comune stabilite ur- mînd a conduce la înlăturarea a- cestora. Așa îneît apreciem că dispunem de toate condițiile materiale și umane pentru a pregăti, pentru producție și viață, muncitorii și specialiștii ceruți de economia județului, aflată în plină dezvoltare.
Conf. unlv. dr. lnq.
Nicolae ANDRONACHE inspector general al Inspectoratului școlar al județului Hunedoara

ALE ABNEGAȚIEIunei etanșări fără cusur, de măsurat încă o dată și încă o dată, cu proiectantul, și numai după aceea „să se taie".A fost și pe-a Iui și pe-a celorlalți din „restul lumii", așteptau la rind alte compresoare, viața de producție are fluxul ei, ritmurile ei. Pe flux, un cilindru uriaș, tot pentru turbinele de 700 megawați, care are un diametru de 6 metri, iar la poziționarea axială nu trebuie să depășească o toleranță de... 2 sutimi.— Aici dăm examene în fiecare zi. Și așii în meserie, și cei abia intrați pe poarta uzinei.Remarca aparține Iul Pavel Dediu, maistru în secție. întirziem împreună la ștandul de probă al turbo- pompelor pentru petrolierele românești de 85 000 și 150 000 tdw. Cine a văzut măcar o dată în viață cum arată o asemenea instalație pricepe cu ușurință „partea de vapor" din hală. Utilaje dispuse pe etaje începind din adîncul „vasului" și urcind deasupra „punții" (adică a solului). Acum, turbopompa « în repaos. Chiar cu o noapte înainte iși terminase ciclul de probe. După care. In cabina de comandă de alături, reprezentanții registrului naval românesc șl ai Inspectoratului general de stat al calității au venit să citească parametrii. Calificativul obținut : foarte bine.
Foarte bine pentru munca tuturor, pe întregul flux tehnologic, așezată sub sigiliul marilor răspunderi. 

Foarte bine lntr-o angaja

re cu tot potențialul de conștiință, de creație, de dăruire, de îndrăzneală intr-o competiție care face riguros selecția valorilor, în care înving numai cei puternici.
„Meseriașii buni 

sint ca chirurgii. Dar 
cîți fac operația pe 
creier ?" Este intre^area preferată a luî Stelian Mu- reșanu, șeful de echipă Ia secția mecano-sudură. Are mulți oameni în subordine. Foarte exact — 98.— Din aoeștia, cîți fac „operație pe creier ?“— Imensa majoritate sînt foarte buni. De altfel, nici n-ar rezista la pretențiile foarte ridicate de aici. Dar în categoria amintită noi îi includem numai pe cei care sudează în argon.Clasificarea poate să pară aspră. Să pară ? Chiar este. Pentru că :Și aici se făuresc unicate, utilaje destinate exportului. Iar cel care ține un clește în mină, pentru a aspira la lucrările în mediu de argon, trebuie să aibă în urmă o experiență temeinică. Să fie artist șl în sudura electrică, și în cea autogenă. Să stăpînească cunoștințele de chimie st fizică necesare. Să aibă și ochi care Bă „simtă" baia de sudură, la capătul e- lectrodului de wolfram — mai scump declt aurul 1 — se degajă o temperatură da 3 000 de grade Celsius.— Condiții severe. Cițl reușesc să Ie Îndeplinească?- La un eșalon pregătit,

fi vorba despre nestematele unul tezaur de simțire și gîndire ce se cuvin păstrate și transmise așa cum le-a făcut creatorul anonim, exponentul colectivităților, al poporului însuși. De la înțelegerea acestui fapt trebuie, în fond, să-și conceapă munca, atribuțiile, răspunderile toți activiștii culturali, oameni care au, cum se spune, în mina lor o comoară pe care nu-i este permis nimănui să o polueze, să o degradeze. Mai este vorba, desigur, și de lipsă de pricepere, de dezinteresul născut din lipsa de pregătire, din necunoașterea normelor și exigențelor corectitudinii prezentării și interpretării Incit, în fața repertoriului propus de unii soliști vocali care aduc texte de mina a doua, alcătuite și localizate in graba improvizației, cei chemați să decidă, în virtutea unor reglementări clare, se simt dezorientați, incapabili de a sesiza contrafacerea. S-a criticat faptul că pe scenele unor cămine culturale din Andrășești, Amara, Movilita, Axintele au apărut asemenea produse poluate, cintece contrafăcute. Or, a nu da toată atenția structurării adecvate a spectacolelor, racordării forțelor la linia artistici capabilă să contribuie la educația spectatorului înseamnă, în acest domeniu, a nu-ți face datoria. a încălca normele calității. Pe de altă parte, trebuie să se urmărească în mult mai mare măsură șl educarea spectatorilor, crearea unei opinii de masă contra „fabricanților de improvizații". In această direcție, activitatea de educație estetică a oamenilor trebuie îmbunătățită, dar trebuie subliniat că cea mai bună educație și. totodată. replică la poluare este calitatea spectacolelor înseși, ținuta repertoriului și a interpreților. Putem face oricîte „lecții" despre cum trebuia Bă fie păstrat folclorul dacă ceea ce prezentăm pe scene va fi de o slabă calitate. Un mare rol au, de asemenea, regizorii șl instructorii formațiilor. Unii dintre ei, de dragul succesului cu orice preț, au recurs la ajustarea nepermisă a unor texte și cintece sub pretextul că „tot e creație anonimă", au „folclorlzat" excesiv unele manifestări cultural-artistice i dînd pe seama folclorului intervenții, amestecuri, improvizații nefericite, menite să rupă sensul creației autentice de rădăcinile el firești, conservate de veacuri. în cadrul așezămintelor, făcind abstracție de colinde, doine și balade, care sint mai bine conservate, și de cîntecul nou. mai bine reprezentat, rămîne o problemă deschisă repertoriul propus de soliștii vocali ți instrumentiști da

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Peru
(Urmare din pag. I)înmînind scrisorile de acreditare, ambasadorul Republicii Peru, CARLOS GAMARRA VARGAS, a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Republicii Peru, Alan Garcia Perez, un cordial salut, împreună cu urări de sănătate și fericire, de bunăstare și prosperitate pentru poporul român.în cuvintarea prezentată de ambasador sint evidențiate bunele relații de prietenie care s-au statornicit și se dezvoltă între Peru și România, țară față de care poporul peruan nutrește sentimente de simpatie și respect. Este exprimată, de asemenea, dorința aprofundării cooperării’ dintre cele două țări, de întărire a conlucrării pe arena mondială, în vederea soluționării gravelor probleme ce confruntă omenirea.

Negrești-Oaș, un oraș tînâr, în plina dezvoltare
MUNCITOREȘTI vremeade 40 de oameni, 4—5 au șansă, de reușită,— Și restul ?— Restul ? Sînt oameni care au acumulat cunoștințe, experiența unei confruntări. Se pun și mai virtos pe treabă, pe învățătură, ințeleg și singuri că altă cale nu-i și... mai încearcă o dată, de două ori, de nouă ori... Drumul spre virf n-a fost niciodată ușor, iar azi cu atît mai puțin.Drumul spre virf...Obligatoriu el trece aici și prin razele roentgen. Prin e.tîtea alte controale proprii tehnicii moderne. Paranteză deschisă de comunistul Stelian Mureșanu : „Iau filmele cordoanelor de sudură executate în schimbul de noapte și observ citeva defecte. Ce facem noi în asemenea împrejurări ? Scriem pe lucrarea de remediat numele celui vinovat. Unii nu prea sînt de acord cu scoaterea asta în fața... frontului. Cum argumentează ? -Mai bine o critică aspră, între patru ochi, decît rușinea asta». Eu însă sint de părere că neglijența trebuie dată de rușine. Să fie de învățătură pentru toți. Mă uit să văd ale cui sint cordoanele cu defect, scriu cu creta numele Iul Dorel Ciurea, după care Ii cer părerea, cu filmul in față: «Iți place ?». «Nu. Dar o fac din nou-. «Sigur că o faci. Pe timpul tău, și foarte bună. Dar de ce să ajungem pînă aici ? Oare nici acum nu te-ai convins că în uzina noastră nu s-au inventat îrițtă pașapoarte de liberă trecere a unor asemenea suduri ?■»“.

muzică populară. Ei imită uneori cintăreți cunoscuți, nu au putere da discernămînt, amputează textele in dorința de afirmare care se conjugă cu impostura, dind naștere unor surogate. Se pune problema „versificatorilor" : tendința lor către improvizație și răstălmăcire, de a produce și impune texte fără noimă nu poate fi altfel stăvilită decît prin propunerea unor lucrări frumoase, curate, pline de conținut. Iată da ce — s-a subliniat în consfătuire — și cenaclurile literare ar trebui să se implice mult mai mult In valorificarea folclorului, să ajute așeză- mintele "de cultură în ce priveșta realizarea unor momente de poezie populară, a unor montaje literar- artistice, să contribuie cu talentul și pasiunea lor la dezvoltarea interesului pentru folclor, mai ales în rin- dul tinerilor. In cadrul consfătuirii s-a atras atenția asupra unei anumite atracții a „modelului negativ" (lucrul rău făcut, lipsit de valoare este mai „ușor" de imitat : veleitarii, amatorii de mică „glorie" vor recurge in mod firesc la imitarea unor produse mal slabe, ce mai scapă chiar și de sub condeiul unor talente autentice !). începătorii, îndeosebi, Împrumută asemenea texte, unele chiar cuprinse în discurile unor cintăreți deosebiți, în genere cunoscuți. Dar nu numai aici se petrece poluarea, ci și prin activitatea unor textieri și „culegători" de duzină, care vin cu un folclor de mahala, ce nu are nici o legătură cu viața.O problemă viu discutată a fost aceea referitoare Ia muzică : punerea unor texte noi pe melodii veahi, recunoscute și îndrăgite de public, precum și tendința de eliminare a melodiilor cunoscute și de introducere a unora care nu sînt specifice locului și nici chiar folclorului românesc. La această stare de lucruri contribuie și muzica lăutărească, dar, firește, nu cea de calitate. Există o degradare a muzicii populare in interpretarea lăutarilor din unele orchestre și tarafuri, mai ales la cei din restaurante, care influențează negativ și pe cei de la sate. Poluarea nu ocolește nici costumul popular, nici ținuta Bcenicâ a unor interpreți care-și propun să imite tipare și „modele" celebre. Apar, astfel, „bijuterii" de tot felul, paiete, modificări aie costumului, pantofi cu .toc etc. Iată domenii în care se impune o cuprinzătoare și exactă radiografiere, spre a ști care este amploarea unui atare fenomen în fiecare Ioc și ce măsuri se impun. Măsuri ce nu sint de conceput

Primind scrisorile de acreditare, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a transmis președintelui Republicii Peru cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul peruan prieten.în cuvintarea de răspuns a președintelui Nicolae Ceaușescu sînt subliniate condițiile existente pentru dezvoltarea multilaterală a raporturilor dintre România și Peru, pentru intensificarea în continuare a colaborării dintre cele două țări pe plan politic, economic, tehnico-știin- țific și în alte domenii de interes comun. Este relevată, totodată, buna conlucrare dintre România și Peru pe plan Internațional, in eforturile pentru pace, dezarmare și destindere, pentru progres economic șl social.

— Ce răspunsuri au cei care mai sint în asemenea situații ?— Răspunsuri au el, multe. Important ml șe pare mie altceva. Și anume faptul că promovarea cu tenacitate comunistă a exigenței față de munca fiecăruia duce în mod sigur la climatul autoexigenței, fără de care perfecționarea, reușita, competitivitatea nu sint posibile.încă o paranteză deschisă de Stelian Mureșanu : „Vine la mine, zilele trecute. Vasile Marinescu. Lăcătuș bun, foarte bun. Zice: «Trebuie să refac lucrarea la cupola utilajului chimic-. «De ce ?- l-am Întrebat cu mirare, tocmai pentru că îi știam clasa. Zice : «îmi pare rău, am greșit cu cițiva milimetri, știu că alții așteaptă pe flux, eu am venit doar să vă spun că îmi este rușine și că miine dimineață totul va fi in regulă»".— A fost ?— Marinescu s-a ținut totdeauna de cuvint. Și, deopotrivă, totdeaunâ a ținut la firma uzinei.Episoade fierbinți, !n- tr-una din puternicele și tinerele vetre industriala ale Capitalei.Episoade de muncă, de angajare, de dăruire comunistă.Fapte emoționante, de rezonanță, care nu pot încăpea, nu au cum să încapă. in nici o dare de seamă. Simplu și direct, ele intră cel mult în formula consacrată : „oamenii și-au făcut datoria, oamenii își fac datoria".
fără directa implicare a specialiștilor, folcloriștilor, cercetătorilor fenomenului muzical, ai portului și etnografiei românești. în general, s-a subliniat, este necesar un control al calității mai riguros, sistematic, permanent, inclusiv ori mai ales în acele ocazii în care își fac mai frecvent apariția muzica de mahala, cîntecul cu aluzii obscene, cu un conținut poluant.Luincț în discuție diversele produse ale artei populare, din diverse genuri, s-a arătat că există anumite neconcordanțe, necorelări păgubitoare. Se impune astfel realizarea unei conjugări mai accentuate a eforturilor pentru ca atit ceea ce creează țăranul acasă, obiectele produse in cercurile de pe lingă așezămintele culturale, cît și produsele micii industrii să fie mai atent urmărite și controlate, pentru a se valorifica superior tot ce s-a produs in timp și a fost validat. „Kitsch“-ul are incă o largă arie de răspindire și el trebuie eliminat prin unificarea criteriilor de evaluare ale diverselor, organisme ce pun în circulație produse populare, de artizanat, ale cooperativelor meșteșugărești etc. Nu pot fi aplicate criterii diferite cînd e vorba de obiecte, lucrări menite să ridice „standardul" calitativ, ambianța interioarelor etc. Chiar casele țăranilor, interioarele lor au căpătat, în ultimii ani, aspecte uneori neașteptate, fiind puse, unele lingă altele, macaturi, scoarțe, ștergare din bo- rangic. perne, tablouri cu pepeni tăiați și alte obiecte cumpărate de la producători care nu au nimic comun cu meșteșugul autentic. Această degradare produsă prin amestecul de lucrări valoroase cu altele urite, nespecifice nu se poate să nu preocupe mai mult factorii culturali. Toate aceste aspecte privesc îndeaproape o latură deosebit de importantă a calității vieții oamenilor de azi, necesitatea imperioasă ca nimic din variata și bogata ofertă cultural-artistică destinată publicului să nu scape exigențelor autenticului act de cultură, de educație. Iată de ce considerăm că dezbaterea despre care am vorbit, organizată temeinic și desfășurată intr-un spirit responsabil, critic și autocritic, va duce la perfecționarea muncii în acest domeniu într-un județ care, in general, se poate mindri cu o bună experiență, cu o calitate corespunzătoare a vieții și activității artistice.

Mlhal V1ȘO1Ucorespondentul „Scînteii"

în cuvîntare se apreciază că. în situația internațională actuală, deosebit de gravă și complexă, problema fundamentală o constituie apărarea păcii, oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, in primul rind a celei nucleare, asigurarea dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor la pace, la viată. Ia existență liberă, independentă.După prezentarea scrisorilor da acreditare, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cu ambasadorul Republicii Peru, Carlos Gamarra Vargas.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbiră au participat loan Totu, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 1.8 februarie, ora 20 — 21 
februarie, ora 20. în țară ; Vremea va 
fi în general închisă și se va răci 
treptat. Vor cădea precipitații sub for
mă de ploaie și burniță, mai ales In 
regiunile sudice ale țării. Pe alocuri, 
în Crișana, Transilvania, Maramureș, 
sudul Moldovei și la munte acestea 
vor fi și sub formă de lapoviță și 
ninsoare. Vint slab pînă Ia moderat, 
cu intensificări in zona de munte și 
estul țării. Temperaturile minime vor 
fl cuprinse între minus 7 și plus 3 gra
de, izolat mai coborîte in depresiuni, 
iar cele maxime între minus 3 și plus 
7 grade, mai ridicate la începutul in
tervalului. Ceață locală. Izolat, condiții 
de polei. în București : Vremea va fi 
în general închisă și se va răci ușor 
către sfîrșitul intervalului. Vor cădea 
burnițe și ploi slabe. Vint slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 3 și zero grade, iar 
cele maxime între zero și 3 grade. 
Ceață slabă.

cinema
• Sania albastră : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30
• Domnișoara Aurica : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Misterele mărilor : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Toate pînzele sus : PACEA
(71 30 85) — 15; 17; 19, VIITORUL 
(10 07 40) — 15; 17; 19, FLACARA
(20 33 40) — 14,30; 16.30; 18,30
• Secretul lui Bacchus : VICTORIA 
(16 28 79) — 8,30; 10,30; 12,45; 15; 17,15; 
19,30
O întîlnire în Atlantic; FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, FERENTARI (80 49 85) — 13; 
15,45; 18,30
0 Acțiunea Topolino : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program special pentru copil : 
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Mari regizori, mari actori ; STU
DIO (59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,30; 17,30; 19,30
• Călătorul cu cătușe : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30
• Anna Karenina : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,15; 18,30
O Program special pentru copii — 
9; 11; 13; 15; Viață de soldat — 17;
19 : TIMPURI NOI (15 61 10) ,
• Carmen: PATRIA (11 86 25) — 9; 
12; 15; 18,15
S Salamandra : BUZEȘTI (50 43 58) 
— 15; 17; 19
• Apașii: LIRA (317171) — 15; 17; 
19, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Muzica șl filmul t POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
O Atenție la Pana de Vultur : COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Ali-Baba șl cei 40 de hoți : FLA
MURA (85 77 12) — 9; 12; 15; 18
• Pînă cînd vom fi despărțiți : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) : Gaițele — 18; (sala Amfitea
tru) : Actorul — 18; (sala Studio-99): 
Medalion liric „Iarna în poezia ro
mânească" — 16,30
• Filarmonica „George Enescu* * 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Cvarte
tul în creația clasicilor" —- II. Cvar
tetul „SERIOSO" — 18
O Opera Română (13 18 57) i Seară 
vieneză — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național) : Suzana
— 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : Di
mineață pierdută (aminat din 7 II)
— 18
• Teatru] Foarte Mia (14 09 05) :x
Romanță tlrzie — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
O dragoste nebună, nebună, nebună 
- 18
• Teatrul „C. I. Nottara* (59 31 03,
sala Magheru) : Micul infern — 18;
(sala Studio) : Concurs de împreju
rări — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Giulești, 
18 04 8a) : Visul unei nopți de iarnă 
- 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tfina- 
se“ (sala Victoria, 50 58 65) : Bărbatul 
fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe un picior de 
plai — 18
® Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 9: Muzicanții 
veseli — 15; Muntele dragostei — 19
9 Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Boroboață — 15; (sala
Cosmonauților, 11 12 04) : Amnarul 
fermecat — 15
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30
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MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECEREîntreprinderea poligrafică Brașov către toate întreprinderile poligraficeAlături de Întregul nostru popor, oamenii muncii de la întreprinderea poligrafică Brașov se află angajați plenar în realizarea sarcinilor ce le revin in acest cincinal, etapă importantă in înfăptuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului, in mersul neabătut al României pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Sub conducerea și îndrumarea permanentă a organizației de partid, în anul 1986 colectivul întreprinderii noastre a obținut rezultate importante în îndeplinirea indicatorilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. Astfel, producția-marfă a fost depășită cu 856 mii lei, producția netă cu 279 mii lei, productivitatea cu 1 295 lei pe fiecare om al muncii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse cu 3,7 lei, iar la beneficiu s-a obținut o depășire a planului cu 936 mii lei.Ferm hotărît să acționeze cu întreaga capacitate pentru înfăptuirea neabătută a indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, la Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1986, precum și pentru realizarea exemplară a obiectivelor planului pe anul 1987, colectivul de oameni ai muncii din ■ întreprinderea poligrafică Brașov cheamă la întrecere toate întreprinderile din industria poligrafică angajîndu-se să realizeze următoarele obiective :1. Depășirea planului la producția-marfăBaza județeană de aprovizionare tehnico-materială Mureș către toate bazele de aprovizionare tehnico-materialăRăspunzînd însuflețitoarelor îndemnuri adresate întregului popor de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, cu prilejul Plenarei Comitetului Central al partidului din decembrie 1986, și ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 30 ianuarie a.c., colectivul de- oameni ai muncii dirf Baza județeană de aprovizionare tehnico-materială Mureș cheamă la întrecere toate unitățile de profil din țară, angajindu-se să realizeze in anul 1987 următoarele obiective :1. Depășirea volumului de desfacere planificat prin depozit cu 1,5 la sută, prin mobilizarea la nivelul maxim a resurselor materiale disponibile la deținătorii din. economia județului și din județele limitrofe : îmbunătățirea calității muncii, concretizată in asigurarea cu materii prime și materiale a beneficiarilor, cb prioritate a celor care au producție destinată exportului. astfel ca în cursul anului 1987 volumul penalizărilor să-l reducem cu cel puțin 50 la sută față de 1986.2. Depășirea sarcinii planificate de preluare și valorificare efectivă a stocurilor disponibile la deținători cu minimum 5 Ia sută, prin identificarea operativă a resurselor materiale devenite disponibile și repunerea lor in circuitul economic.Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Galați către toate uniunile județene ale cooperativelor meșteșugăreștiAnimați de mărețele perspective deschise de istoricele hotăriri adoptate de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, de orientările, indicațiile și însuflețitoarele chemări adresate- de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru obținerea unei noi calități a muncii și vieții, oamenii muncii din cooperația meșteșugărească a județului Galați raportează. cu mîndrie patriotică, realizarea și depășirea tuturor sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate pe anul 1986.Exprimind hotărîrea fermă a tuturor oamenilor muncii ce-și desfășoară activitatea in unitățile cooperației meșteșugărești gă- lățene. de a îndeplini în mod exemplar sarcinile trasate de Congresul al VII-lea al cooperației meșteșugărești, adresăm chemarea 11 întrecere socialistă pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1987 tuturor uniunilor județene ale cooperativelor meșteșugărești din țară, an- gajindu-ne să realizăm următoarele obiective :1. Depășirea cu 5 la sută a planului la valoarea producției-marfă industriale și a prestărilor de servicii neindustriale în industria mică, precum și a planului la valoarea producției-marfă industriale cu 3 la sută, prin folosirea cit mai completă a capacităților de producție existente, modernizarea continuă a tehnologiilor de fabricație, .valorificarea superioară a materiilor prime din resurse locale, a materialelor recuperabile și refolosibile _și prin introducerea în fabricație a unor produse noi cu parametri tehnici și funcționali superiori.2. Acționînd cu hotărire pentru dezvoltarea industriei mici și a prestărilor de servicii, vom diversifica serviciile, vom moderniza unitățile existente și vom înființa 35 de unități prestatoare, astfel ca planul prestărilor de servicii pentru populație să fie depășit cu 4 la sută.3. Prin intensificarea activității de repro- 

cu 1 milion lei și obținerea unei producții nete suplimentare de 500 mii Iei.2. Sporirea productivității muncii, peste sarcina planificată, cu 1 300 lei/om al muncii, prin realizarea măsurilor prevăzute in programele de organizare și modernizare a proceselor de producție ; creșterea indicelui de utilizare a fondului de timp maxim disponibil al muncitorilor cu 0,6 la sută față de anul 1986.3. Diversificarea producției de piese de schimb realizate în cadrul atelierului propriu prin asimilarea a 42 de piese de schimb pentru utilajele poligrafice, fapt ce va conduce la obținerea unei producții- marfă din această activitate de 2,5 milioane lei.4. Depășirea indicelui de utilizare a mașinilor și utilajelor specifice cu 1;5 la sută față de cel planificat.5. Prin aplicarea fermă a principiilor mecanismului economic și. a normativelor financiare, mai buna gospodărire a materialelor, combustibilului și energiei, precum și prin reducerea consumurilor normate, vom reduce cheltuielile totale cu 773 mii lei, obținind un beneficiu suplimentar față de plan de 220 mii lei.6. Aplicarea de către toți .oamenii muncii din întreprindere a inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale" va conduce la obținerea unor economii de materiiCONSILIUL OAMENILOR MUNCII COMITETUL SINDICATULUI

3. Reducerea nivelului cheltuielilor la 1 000 lei desfacere cu 0,25 la sută, prin diminuarea cheltuielilor cu dobinzile bancare, accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante cu 2 zile, scurtarea duratei de menținere în stoc a resurselor aprovizionate și încadrarea în stocurile normate pentru materialele din balanță.4. Depășirea cu 5 la sută a indicelui planificat de folosire a utilajelor de bază prin mai buna exploatare și întreținere a acestora, creșterea gradului de calificare a de- servenților și mai buna organizare a fluxurilor de manipulare a mărfurilor în unitate.5. Depășirea beneficiului planificat cu 2 la sută, prin : urmărirea din faza de contractare a resurselor, a respectării principiului zonării aprovizionării, asigurînd resursele materiale pentru economia județului de la furnizorii cei mai apropiați, cu cheltuieli minime de transport ; depășirea sarcinii planificate de expediții cu 5 la sută, utilizînd tehnologii moderne (pache- tizat, paletizat, conteinerizat); organizarea superioară a tuturor fluxurilor tehnologice, urmărind eliminarea manipulărilor nerațio-CONSILIUL OAMENILOR MUNCII COMITETUL SINDICATULUI

iectare și modernizare a produselor și asimilarea în fabricație de noi produse cu caracteristici constructive superioare și eficiență economică ridicată, care să corespundă cerințelor și exigențelor actuale ale pieței externe, vom depăși planul de export cu cel puțin 10 la sută.4. Producția fizică planificată va fi depășită cu 5 la sută la confecții, 2 la sută la tricotaje, 10 la sută la piese de schimb și cu 10 la sută la piese de schimb recondiționate.5. Sarcina de creștere a productivității muncii va fi depășită cu 7 la sută prin modernizarea proceselor de producție în unitățile de mică industrie și prestări de servicii, organizarea superioară a producției și a muncii șt ridicarea permanentă a pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor.6. Sarcinile de plan la livrările de mărfuri către fondul pieței vor fi depășite cu 5 la sută, prin diversificarea sortimentelor și îmbunătățirea calității produselor realizate.7. Aplicarea fermă, a principiilor mecanismului economico-financiar, întărirea autoconducerii muncitorești și a autogestiu- nii economico-financiare vor conduce la depășirea cu 3,5 lă sută a planului producției nete industriale, iar prin reducerea cu 7 lei a cheltuielilor totale și materiale planificate la 1 000 lei producție-marfă și prestări de servicii se va-asigura depășirea volumului beneficiilor planificate cu 3,5 la șută.Ne vom încadra cu strictețe în normele de stoc și normativele mijloacelor circulante legal stabilite pentru desfacerea mărfurilor. Vom lichida și 'preveni imobilizările de fonduri în activitatea productivă și 

prime, materiale, combustibil și energie în valoare de 450 mii • lei și depășirea cu 1 la sută a sarcinii de colectare la hirtie și cartoane.7. Vom acționa pentru Îmbunătățirea calității produselor prin sporirea exigenței controlului și autocontrolului, creșterea nivelului de calificare a întregului personal muncitor.8. în vederea creșterii nivelului de pregătire profesională a oamenilor muncii vom cuprinde in cursurile de perfecționare cel puțin 250 de persoane, iar la cursurile de policalificare un număr de cel puțin 50 de muncitori.9. Vom acționa pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă șl viață ale personalului muncitor, prin îmbunătățirea microclimatului in atelierele de producție și intensificarea acțiunilor de prevenire a accidentelor de muncă.Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid vom intensifica activitatea politico-ideologică și cultural-educativă pentru mobilizarea tuturor oamenilor rpuncii din întreprindere la Îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan și angajamentelor asumate in întrecerea socialistă pe anul 1987, în vederea creșterii contribuției noastre la realizarea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al P.C.R., la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului.COMITETUL DE PARTID COMITETUL U.T.C.

nale, cu consecință directă asuțîra reducerii cheltuielilor de depozitare.6. Cuprinderea în formele de perfecționare a pregătirii profesionale a întregului personal muncitor, desfășurarea unei susținute activități politico-educative pentru dezvoltarea unei atitudini înaintate față de muncă, asigurînd o ordine și disciplină desăvirșite în întreaga activitate.7. Gospodărirea în bune condiții a resurselor materiale. întărirea asistenței tehnice și a controlului in toate depozitele, astfel încit patrimoniul unității să nu 'fie afectat de pagube materiale provenite din degradări de bunuri sau gestionare defectuoasă.Implicat plenar în buna desfășurare a întregii activități economice din cadrul județului Mureș, colectivul nostru de muncă va acționa cu răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor care-i revin, asigurînd aprovizionarea ritmică a tuturor unităților de producție, gospodărirea cu maximă răspundere și eficientă a materiilor și materialelor. obiective de cea mai mare însemnătate pentru progresul general al patriei noastre, stabilite de cel de-al XÎII-lea Congres al partidului.BIROUL ORGANIZAȚIEI DE BAZA P.C.R. BIROUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.

cea de investiții și vom reduce în totalitate volumul de credite nerambursate la scadență.8. Prin creșterea capacității rețelei proprii de desfacere a mărfurilor cu amănuntul. vom depăși prevederile planului la acest capitol cu 4 la 'sută.9. Depășirea planului de recuperare a materialelor refolosibile cu 10 la sută la oțel, 6 la sută la fontă și 5 la sută la textile și hirtie.10. Se va reduce consumul de combustibil și energie electrică cu 3 la sută față de normele aprobate, prin întărirea spiritului gospodăresc și extinderea utilizării unor surse de energie neconvențională.11. Vom intensifica activitatea politico- educativă în scopul ridicării conștiinței socialiste a cooperatorilor, a celorlalți oatheni ai muncii, al educării acestora în spiritul patriotismului revoluționar, al promovării și aplicării în viață a principiilor și normelor eticii și echității socialiste. Se va asigura, totodată, o largă participare a cooperatorilor la activitatea cultural-artis- tică și de creație ce se desfășoară în cadrul Festivalului național „Cîntarea României".în lumina indicațiilor și orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 30 ianuarie a.c., consiliul de conducere, membrii cooperatori și ceilalți lucrători din cooperația meșteșugărească a județului Galați vor depune toate eforturile pentru îndeplinirea exemplară a planului și a angajamentelor asumate pe acest an. contribuind astfel la traducerea în viată a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului.CONSILIUL UNIUNII JUDEȚENEA COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI GALATI

Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții, desfacere a mărfurilor și de credit Iași către toate uniunile județene ale cooperativelor de producție, achiziții,
Puternic mobilizați de Istoricele hotăriri ®le Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, de vibrantele îndemnuri ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul-celui de-al III-lea Congres al oamenilor muncii, de rezoluția celui de-al VIII-lea Congres al cooperației, consiliul uniunii județene, membrii cooperatori și oamenii muncii din Cooperația de producție, achiziții. desfacere a mărfurilor și de credit din județul Iași adresează tuturor uniunilor județene din țară chemarea la întrecere socialistă pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe 1987, angajindu-se să realizeze următoarele :1. Depășirea planului la valoarea pro- ducției-marfă industriale și a prestărilor de servicii neindustriale în industria mică cu 10 la sută, din care producția-marfă industrială ou 8 la sută prin :— înființarea a 45 secții noi și dezvoltarea secțiilor existente care să valorifice superior resursele de materii prime locale, materialele recuperabile și refolosibile ;— extinderea muncii la domiciliu, astfel încit la sfîrșitul anului acesta să dețină 6 la sută din producția industriei mici ;— dezvoltarea producției de băuturi răcoritoare. asigurînd o creștere de 40 la sută față de anul 1986 ;— proiectarea, reproiectarea, asimilarea și -introducerea în producție a cel puțin 200 de produse noi ;— organizarea prelucrării legumelor șl fructelor In 35 puncte în sistem gospodăresc, realizind o producție de semiindus- trializate de peste 1 500 tone pe an.2. Depășirea planului de prestări servicii pentru populație cu 10 Ia sută, prin :— înființarea a peste 150 de unități noi și dezvoltarea celor existente, urmărind ca pînă la finele trimestrului II a.c. să se depășească normativul de servicii în fiecare comună ;— generalizarea transportului hipo la toate cooperativele și asigurarea a cel puțin 2 atelaje hipo la 40 la sută din cooperative ;— extinderea activității de prestări turistice în unitățile de recreare și agrement, depășindu-se încasările planificate ale acestora pe anul 1987’cu cel puțin 10 la. sută. O atenție deosebită se va acorda extinderii activităților prin Agenția de turism a U.J.E.C.O.O.P. ;— ridicarea calității serviciilor prestate și a deservirii prin calificarea a 285 lucrători și perfecționarea altor 350 prin cursuri organizate la nivel central și județean.3. Depășirea planului valoric de livrări

Acționînd cu înaltă răspundere pentru transpunerea în fapte a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, a orientărilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, oamenii muncii de la Inspectoratul silvic județean Maramureș au .încheiat anul 1986 cu realizarea și depășirea tuturor indicațiilor de plan.Cu hotărîrea fermă de a obține noi realizări de seamă in îndeplinirea sarcinilor ce ne revin din programul național pentru conservarea și dezvoltarea în perspectivă a fondului forestier șl din planul național unic de dezvoltare economico-socială a țării pe anul 1987, oamenii muncii din silvicultura județului Maramureș cheamă la întrecerea socialistă toate inspectoratele silvice județene, asumindu-și următoarele angajamente :1.. Depășirea cu 6,5 milioahe-lei a prevederilor planului de producție în unitățile silviculturii. Vom spori cu 4 la sută producția fizică, în medie, pe fiecare om al muncii, prin buna organizare a muncii, ridicarea calificării profesionale a personalului muncitor, aplicarea în producție a 12 teme de cercetare, precum și prin valorificarea superioară a fructelor și ciupercilor, răchitei, semințelor forestiere și altor produse ale pădurii.2. Prin creșterea producției și diversificarea gamei produselor, vom depăși sarcinile de plan la export cu peste 3,5 la sută.3. Realizarea în campania de primăvară a planului de împăduriri, depășind cu 4 la sută prevederile planului anual in perimetrele fondului forestier ; pe terenurile degradate preluate in patrimoniul silvic

desfacere a mărfurilor și dela fondul de produse agroalimentare de la gospodăriile populației cu cel puțin 10 la sută prin contractarea și predarea peste plan a 10 tone carne de pasăre, 100 tone legume, 1 000 tone fructe, 1 000 tone fîn și alte produse.Pentru creșterea contribuției gospodăriilor populației la realizarea programului de autoaprovizionare și constituirea fondului de stat, organizațiile cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor din județul nostru vor acorda sprijinul necesar prin :— producerea și distribuirea gospodăriilor populației a cel puțin 1,5 milioane pui de o zi și 1 000 iepuri matcă ;— asigurarea întregului necesar de semințe pentru legume și fructe, de pomi fructiferi, unelte, utilaje, scule și mașini agricole, care urmează să fie mai mare cu cel puțin 15 la sută față de realizările anului 1986 ;— acordarea de împrumuturi cu caracter productiv prin cooperativele de credit în valoare de peste 100 milioane lei ;— o atenție deosebită se va acorda dezvoltării gospodăriilor-anexe zootehnice proprii pentru creșterea contribuției acestora la înfăptuirea programului de autoaprovizionare teritorială cu produse agroalimentare, realizîndu-se o creștere a volumului producției zootehnice cu cel puțin 20 la sută față de realizările anului 1986.4. Depășirea planului de export cu 20 la sută, din care la produse agroalimentare cu 10 la sută și la produsele nealimentare cu 30 la sută, prin organizarea și dotarea a încă 20 ateliere de industrie mică.5. Depășirea planului de desfacere a mărfurilor cu amănuntul cu 40 milioane lei, din care 20 milioane lei la unitățile de alimentație publică, prin :— modernizarea a 30 unități comerciale pentru desfacerea mărfurilor nealimentare și a 15 unități de alimentație publică ;— amenajarea în toate unitățile comerciale a unor raioane șl puncte speciale destinate vînzării produselor realizate de industria mică ;— promovarea la desfacere a mărfurilor nealimentare, urmind ca realizările in acest domeniu să fie cu 3 la sută mai mari față de nivelul atins în 1986, respectiv cu 20 milioane Iei ;«— diversificarea profilului culinar In alimentația publică, acționînd pentru sporirea față de plan cit 15 la sută a pon- CONSILIUL UNIUNII JUDEȚENE COMITETUL SINDICATULUIInspectoratul silvic județean Maramureș către toate inspectoratele silvice județeneprevederile planului anual vor fi depășite cu 5 la sută.4. Prin executarea lucrărilor de împăduriri în perioada optimă și asigurarea unei asistențe tehnice corespunzătoare vom ridica la 92 la sută gradul de reușită a lucrărilor de regenerare a plantațiilor silvice'; ponderea regenerărilor naturale în fondul forestier va spori cu 10 la sută.5. In cadrul preocupărilor pentru extinderea în cultură a speciilor autohtone valoroase, foioasele și rășinoasele vor deține 75 la sută din suprafața împădurită în acest an.6. Planul de investiții In regie proprie va fi îndeplinit cu cel puțin 30 de zile înainte de termen, iar lucrările de con- strucții-montaj vor fi executate cu un avans de 60 de zile.7. Prevederile planului de valorificare a masei lemnoase și al tăierilor de îngrijire în arboretele tinere vor fi îndeplinite în proporție de 105 la sută.8. Pentru menținerea stări! fitosanitare corespunzătoare a pădurilor pe întreaga suprafață a fondului forestier, vom organiza ample acțiuni de prevenire șl combatere a dăunătorilor, de igienizare și curățire, de scoatere a arborilor uscați, doboriți și rupți de vînt și zăpadă, valorificînd pe această cale 164 mii metri cubi masă lemnoasă.9. Printr-o mai bună organizare a campaniei de recoltare a fructelor de pădure și ciupercilor comestibile se vor realiza peste plan 130 tone fructe și 40 tone ciuperci.10. în sericicultură, sarcinile de plan vorCONSILIUL OAMENILOR MUNCII COMITETUL SINDICATULUI

creditderii -preparatelor culinare, cu 10 la sută a ponderii mîncărurilor pe bază de legume și pește și cu 20 la sută a ponderii produselor de cofetărie și patiserie ;— accelerarea vitezei de circulație a mărfurilor cu 5 zile și reducerea stocului de mărfuri cu 30 milioane lei ;— organizarea unor acțiuni specifice pentru îmbunătățirea difuzării cărții, astfel ca planul de desfacere să se depășească cu cel puțin 15 la sută.6. Depășirea livrărilor de mărfuri din producția unităților de industrie mică către fondul pieței cu 15 la sută față de plan.7. Darea In funcțiune cu 30 zile înainte de termen a 7 obiective de producție, comerciale și de alimentație publică.8. Planul de recuperare a materialelor refolosibile va fi depășit cu 25 la sută la feroase, 35 la sută la hirtie și carton și 35 la sută la textile, prin intensificarea acțiunilor de colectare și achiziționare de la gospodăriile populației și unitățile proprii.9. Depășirea cu 25 la sută a planului de încasare a părților sociale la fondul de dezvoltare și cu 20 la sută la fondul social și prin înscrierea de noi membri.10. Aplicarea strictă a principiilor noului mecanism economico-financiar, asigurînd creșterea eficienței economice, concretizate în :— depășirea producției nete planificate cu 10 la sută ;— reducerea față de plan a cheltuielilor totale și materiale cu peste 5 lei la 1000 lei producție-marfă ;— depășirea beneficiilor planificate cu5 la sută ; ,— încadrarea în normativele de stoc la mărfuri, ambalaje, materii prime, materiale și produse finite.11. Creșterea productivității muncii față de plan în sectorul de producție cu - 8 la sută și la activitatea de comerț și alimentație publică cu cel puțin 5 la sută.Consiliul uniunii județene, membrii cooperatori și oamenii muncii din Cooperativa de producție, achiziții, desfacere a mărfurilor și de credit lași își exprimă convingerea că prin îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan și angajamentelor pe anul 1987 își aduc contribuția la dezvoltarea economico-socială a României și ridicarea ei pe noi culmi de progres șl civilizație jalonate cu claritate de istoricele hotăriri ale celui de-al XIII-lea Congres al partidului.ORGANIZAȚIA DE BAZA P.C.R. ORGANIZAȚIA U.T.C.

fi depășite cu 2 la sută la gogoși de mătase și Ia plantațiile de dud.11. în apicultura, prin creșterea și diversificarea producției, prevederile planului la producția-marfă vor fi depășite cu 3 la sută.12. Vom realiza suplimentar o producție de 500 hl sucuri răcoritoare, asigurînd, totodată, diversificarea sortimentului și îmbunătățirea calității produselor.13. Vom depăși sarcinile de plan la păstrăv de consum cu 10 la sută, iar la produsele vînătorești cu 15 la sută.14. Prin aplicarea lucrărilor de ameliorare a pajiștilor, vom spori producția de masă verde cu 2 000 kg la heetar.15. Aplicînd neabătut noul mecanism economico-financiar și promovînd un regim sever de economii, vom asigura reducerea cheltuielilor de producție cu cel puțin 500 mii lei și obținerea unor beneficii suplimentare de 700 mii lei.Prin generalizarea inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale", vom obține economii de cel puțin 1 500 lei pe fiecare om al muncii.întregul colectiv de oameni ai muncii de la Inspectoratul silvic județean Maramureș, sub conducerea organizației de partid, este ferm hotărît să facă totul pentru realizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate, contribuind astfel la traducerea în viață, în mod exemplar, a hotăririlor celui de-al XIII-lea Congres al partidului, a indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al partidului.BIROUL ORGANIZAȚIEI DE BAZA P.C.R.

EXPORTUL-OBIECTIV PRIORITAR AL FIECĂRUI COLECTIV INFORMAȚII SPORTIVE

(Urmare din pag. I)

Competitivitatea - factor decisiv al eficienței

Ing. A. Hanec, șeful atelierului de proiectare constructivă, a ținut să precizeze că în ultima vreme au fost asimilate, reproiectate și modernizate peste 120 de tipodimen- siuni de armături industriale, mare parte dintre acestea fiind destinate exportului. In prezent, specialiștii atelierului lucrează la reproiectarea și modernizarea altor produse pentru industria siderurgică, navală, chimică, petrolieră și pentru agricultură. De unde se vede că meta- 

producției fizice de armături' din fontă și oțel, să vedem ce s-a întreprins și se întreprinde aici pentru realizarea în bune condiții a producției destinate exportului.— Experiența anilor trecut! a demonstrat că realizarea in cele mai bune condiții a producției de export se bazează pe asigurarea din vreme a contractelor, cunoașterea precisă la nivelul tuturor compartimentelor a sarcinilor ce le revin, corecta lor eșalonare în timp, asigurarea bazei tehnico-materiale și, evident, organizarea temeinică a producției și a muncii la toate fazele de execuție, ne spune tovarășul Vasile Ruzici, inginerul-șef al întreprinderii. Ac- ționind în consecință, la această oră 

lurgiștii din Bacău sînt hotărîți să răspundă prin fapte înflăcăratelor chemări adresate de secretarul general al partidului, considerînd exportul ca o prioritate a priorităților. Ca atare, ei depun eforturi susținute pentru îndeplinirea exemplară a planului la producția fizică și peptru a-și onora la termenele stabilite, de cele mai multe ori chiar în avans, toate contractele încheiate cu partenerii externi.

avem contractată o bună parte din producția la export pe 1987. O serie de comenzi le avem încă din anul trecut. Acest fapt ne-a și permis pregătirea și lansarea în fabricație a producției contractate pe primul semestru. Acționînd in spiritul cerințelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. au fost devansate o serie de comenzi pentru lunile ianuarie și februarie. Dispunînd de capacitățile necesare, întreprinderea noastră a livrat produsele contractate la export în mod ritmic, încă din primele zile ale anului.Că așa stau lucrurile o dovedesc și realizările bune la export în perioada care a trecut de la începutul anului. Practic, multe comenzi au 

fost executate și onorate înainte de termen. Și în aceste zile se acționează cu răspundere și hotărire în vederea realizării producției de export. onorării în devans a contractelor.— Multe din produsele pe care le executați sint noi. Cind le-ați asimilat ?— Aș dori să subliniez că în cursul acestui an vor fi introduse in fabricație 115 tipodimensiuni de produse noi. ne precizează tovarășul Teodor Țurcaș, inginerul-șef cu pre-, gătirea fabricației. Dintre acestea, 28 au fost prevăzute pentru trimestrul I, Dat fiind faptul că producția a fost contractată din vreme, încă din anul trecut a început asimilarea unor produse în secțiile prelucrări mecanice III și prelucrări mecanice II. în care peste 80 la sută din producția realizată este destinată exportului. Practic, la această oră, toate cele 28 tipodimensiuni noi de produse sînt lansate în fabricație.Cit privește organizarea fabricației. comitetul de partid pe întreprindere. consiliul oamenilor muncii. conducerea tehnică au stabilit un program de măsuri tehnico-orga- nizatorice menit să asigure desfășurarea în condiții optime a Întregii activități. Astfel, sub directa îndrumare a unor specialiști^ maiștri cu experiență în realizarea de produse destinate exportului lucrează cei mai buni muncitori cu înaltă pregătire profesională. Spre exem

plu, în secția prelucrări mecaniceIII. inginerul Ovidiu Sildan, sub'in- ginerul Iosif Belea și maistrul loan Boldan conduc cele trei schimburi care lucrează la1 instalațiile specializate pentru producția de export. Mai mult decît atit, datorită faptului că sarcinile la . export sint în continuă creștere. în întreprindere a fost gindită, proiectată și in prezent se lucrează la realizarea unei secții integrate de prelucrări, montaj și probe. Standurile de probă — dintre cele mai moderne — asigură verificarea exigentă a tuturor produselor. De asemenea, pentru executarea unor comenzi mai mici, a fost modernizat atelierul de microproducție. Personalul direct productiv din sectoarele respective este cuprins la. cursuri de perfecționare a calificării profesionale.

care, dezbaterile organizate pun în centrul atenției problema calității, urmărind pe toate căile conștientizarea tuturor muncitorilor și specialiștilor, fie ei tineri sau virstnici".Preocupări pentru realizarea unor produse cu caracteristici tehnice superioare, competitive, cu o fiabilitate sporită, care să fie apreciate tot mai mult pe piața externă am întilnit și la serviciile de concepție.

întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel Zalău și-a ciștigat un binemeritat prestigiu pe piața externă, produsele realizate aici fiind tot mal solicitate de parteneri din diferite țări. Trei ar fi principalele argumente* ale acestei stări de fapt : competitivitatea armăturilor de un înalt nivel tehnic, promptitudinea în onorarea contractelor și capacitatea de a asimila și introduce în fabricație, intr-un termen foarte scurt, produse tot mai diversificate cerute de partenerii de peste hotare pentru industria mică, extractivă, energetică, de prelucrare a produselor petroliere etc. Pre- cizînd că în acest an exportul reprezintă aproape 50 la sută din totalul

Toate acestea, precum și o serie de alte măsuri politico-educative întreprinse au determinat o mobilizare exemplară a colectivului celei mai mari unități industriale din Sălaj la realizarea în mod ritmic a producției destinate exportului. Realizările de pină acurrr, contractele onorate în avans sint concludente pentru ampla mobilizare de forțe în vederea realizării exemplare a planului la export.
Eugen TEGLAScorespondentul „Scinteii"

© NATAȚIE. In ultima zi a concursului internațional de natație de la Moscova, proba feminină de 200 m spate a revenit sportivei românce Anca Pătrășcoiu, cronometrată cu timpul de 2T4”14/100. în cursa feminină de 200 m fluture pe locul întii s-a clasat Elena Osadciuk (U.R.S.S.), în 2’17"55/100, iar la 200 m mixt bărbați a terminat învingător Vladimir Iarosciuk (U.R.S.S.) — 2’02’'62/100.Comentatorul sportiv, al agenției T.A.S.S. apreciază in termeni elo- gioși comportarea tinerelor înotătoare românce, in relatare fiind reprodusă declarația campionului olimpic Serghei Fesenko, care a spus intre altele : „O impresie foarte bună mi-au lăsat înotătoarele din România. Ele au evoluat excelent îndeosebi la stilul liber, cîștigînd toate probele. Luminița Dobrescu a repurtat 4 victorii la 50 m, 100 m, 200 m și 400 m liber, iar la 800 m și 1 500 m a înch'eiat întrecerile cu succes Eniko Palencsar. Bine s-a comportat în probele de spate și înotă- toarea Anca Pătrășcoiu".© ATLETISM. In ultima zi a concursului internațional de atletism de la Moscova, sportiva sor-ietică Liubov KiriUhina a stabilit cea mai bună performanță mondială pe teren acoperit in proba de 600 m, cu timpul de l’25”46/100. Proba feminină de săritură în înălțime a revenit Taraarei Bîkova (U.R.S.S.), cu 

1.94 m, iar In cursa masculină de 200 m, sprinterul sovietic Nikolai Razgonov a fost înregistrat cu timpul de 21”U/100.© SCHI. Proba feminină de 5 km, din cadrul Campionatului mondial de schi fond de la Oberstdorf (R.F.G.) a fost cîștigată de sportiva finlandeză Marjo Matikainen. in 14’45”7/10, urmată de Anfisa Rezțova (U.R.S.S.) — 14’49”3/I0, Evi Kratzer (Elveția) — 14’52”5/10. „Cupa mondială" la schi alpin a programat pe pîrtia de la Todtnau o probă masculină de slalom uriaș, cîștigată'de elvețianul Pirmin Zurbriggen cu timpul de 2’38”95/100. L-au urmat Marc Girardelli (Luxemburg) — 2'39”16/100 și Markus Wasmaier (R.F. Germania) — 2’39”27/100.în urma acestei victorii, Zurbriggen și-a consolidat poziția de lider al „Cupei mondiale" totallzînd in prezent 274 puncte.• HANDBAL. Turneul internațional feminin de handbal de la Zilrich 
a fost ciștigat de selecționata Bulgariei — 6 puncte, urmată in clasamentul final de echipele Franței — 4 puncte, Elveției și Austriei — cu cite 1 punct.In ultima zi a competiției s-au înregistrat următoarele rezultate : Bulgaria — Austria 28—16 (11—10) ;Franța — Elveția 18—9 (7—4).



; IDE! SI DIRECȚII FUNDAMENTALE ALE GÎNDIRII SI ACȚIUNII 1 
i POLITICE INTERNAȚIONALE ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU j

unei dezvoltări echilibrate a economiei mondiale
„Considerăm că situația economică mondială, problemele complexe care se pun 

astăzi pe plan mondial în domeniul economic necesită o intensificare a colaborării și a 
relațiilor internaționale, pentru a găsi soluții corespunzătoare depășirii crizei econo
mice, realizării noii ordini economice internaționale, acordării unui sprijn mai puter
nic pentru țările în curs de dezvoltare - factori decisivi pentru realizarea stabilității 
economiei mondiale și crearea condițiilor pentru continuarea progresului economico- 
social al tuturor statelor”.

NICOLAE CEAUȘESCUîn cadrul prodigioasei activități politice desfășurate pe plan internațional de președintele României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un loc important il ocupă demersurile pentru soluționarea gravelor și complexelor probleme economice care confruntă omenirea, în vederea imprimării unei dezvoltări stabile, echilibrate și dinamice a economiei mondiale, a asigurării progresului tuturor statelor lumii.O CONTRIBUȚIE DE MARE VALOARE LA PATRIMONIUL TEORIEI REVOLUȚIONARE. Asemenea demersuri reprezintă un corolar firesc pe terenul practicii, al concepției teoretice, de largă cuprindere, a președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la necesitatea abordării intr-un mod nou, revoluționar, a problemelor dezvoltării in epoca noastră. Strălucită sinteză a gîndirii creatoare, rezultat al unei profunde examinări, în spiritul materialismului dialectic și istoric, a evoluțiilor și tendințelor fundamentale din lumea contemporană, această concepție se înscrie ca o contribuție de mare valoare la patrimoniul teoriei revoluționare.în gîndirea secretarului general al partidului, progresul economico-so- cial al tuturor statelor reprezintă o necesitate obiectivă, datorită atît in-' terdependențelor crescînde din lumea de azi, cit și faptului că subdezvoltarea, sărăcia și mizeria afectează stabilitatea economiei mondiale, duc la îngustarea piețelor, pregătind izbucnirea a noi și noi manifestări ale fenomenelor de criză. în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu există o relație dialectică între dezvoltarea țărilor avansate economic și a celor rămase în urmă : adîncirea și chiar menținerea decalajului dintre ele. nu poate decît să blocheze progresul' generai; ■ să «ducă la noi zguduiri ți seisitre-'Cronomiee. să ger nereze, totodată, grave- pericole la adresa păcii, mondiale, < .a per&pectt-, velor coexistenței pașnicei națiuni-. lor. Ca urmare, veriga hotărîtoare o reprezintă eliminarea subdezvoltării, a actualelor structuri anacronice alo economiei mondiale.Realismul și caracterul constructiv al acestor idei și teze și-au găsit, în ultima vreme, numeroase confirmări practice. într-adevăr, în ciuda unor previziuni optimiste, economia mondială continuă să se confrunte cu grave dificultăți. Departe de a se atenua, fenomenele de criză s-au accentuat și mai mult. în mod deosebit s-a înrăutățit situația țărilor in curs de dezvoltare, a căror uriașa datorie externă — de peste 1000 miliarde de dolari — le-a blocat, practic, creșterea economică. Desigur, la crearea situației critice din țările în curs de dezvoltare au contribuit mai mulți factori, dar printre cei mai nocivi s-au dovedit politicile protecționiste promovate de țările capitaliste dezvoltate. De la. o vreme, obstacolele comerciale se înmulțesc și vizează tot mai mult țările rămase in urmă. Cit de discriminatorii sînt politicile comerciale promovate de statele occidentale rezultă limpede și din faptul că, pentru anumite produse, măsurile, protecționiste afectează in exclusivitate numai acele produse provenite din statele lumii a treia..Dificultățile țărilor în curs de dezvoltare au fosț .și mai mult amplificate de dobirizile înalte de pe piața creditului și dă instabilitatea ratelor de schimb monetar, care au introdus noi elemente de incertitudine în ce- privește atît încasările din exporturi, cit și cheltuielile lor pentru importuri. Restringerea comerțului țărilor lumii a treia pricinuiește statelor respective importante pierderi în devize, ceea ce slăbește capacitatea lor de a asigura nu numai creșterea economică, ci și plata datoriilor externe. Protecționismul alimentează in felul acesta criza datoriilor, care, la rindul ei, produce ample perturbații in. comerțul mondial și, implicit, noi impulsuri spre restricții de tot felul. Dacă nu va fi rupt acest cerc vicios, el va frîna și mai puternic dezvoltarea economică în lume, inclusiv în țările dezvoltate. Căci, in ultimele două decenii, exporturile țărilor capitaliste dezvoltate către statele in curs de dezvoltare sporiseră de peste zece ori, ultimul grup de state devenind o importantă piață de desfacere pentru t produsele primului grup. Or, în prezent, afirmarea unei

I

ECONOMIA ALBANEZA. Intr-un bilanț al evoluției economiei R.P.S. Albania in anul 1986. agenția A.T.A. notează că venitul național a crescut cu 7.2 la sută, producția industrială globală a înregistrat un spor de 5.8 la sută, iar cea agricolă de 2,8 la sută, planul la numeroase culturi agricole și industriale fiind îndeplinit. Au fost date în exploatare numeroase obiective sociale și culturale. Pe baza succeselor înregistrate in economie. au putut fi luate măsuri d« creștere a:-nivelului de trai material și spiritual al poporului.I CAMPANIE. In capitala Etiopiei, Addis Abeba, a avut loc 

pronunțate tendințe opuse, reducerea drastică a importurilor țărilor în curs de dezvoltare ca urmare a înrăutățirii situației lor economice și financiare nu poate rămîne fără urmări asupra creșterii economice a țărilor dezvoltate. Calcule ale O.C.D.E. arată că cele 24 de țări membre au pierdut în ultimii cinci ani circa un sfert din produsul lor intern brut datorită reducerii posibilităților de producție în urma scăderii cererii .mondiale.Apare astfel clar că, așa cum a arătat nu o dată președintele Nicolae Ceaușescu, este necesar ca lumii actuale, polarizată în țări bogate și țări sărace, ale cărei flagrante inegalități în dezvoltare au dus la actuala criză, să i se opună O altă perspectivă, în care să fie asigurate condițiile ca dezvoltarea 
MĂRTURII ALE STIMEI Șl PREȚUIRII
Idei creatoare privind realizarea unei noi ordini 

economice mondiale„Președintele Nicolae Ceaușescu este una dintre cele mai proeminente personalități politice ale timpurilor noastre. El are o viziune clară a direcțiilor de dezvoltare a României, o înțelegere profundă a problemelor globale ale dezvoltării și idei creatoare privind modul în care trebuie să acționăm pentru a realiza o nouă ordine economică mondială". Bradford Morsedirector al Institutului de relații internaționale - New-York
„Exemplu concludent într-o acțiune internațională 

de anvergură"„Apreciem In mod deosebit inițiativele și acțiunile întreprinse de România, personal de președintele Nicolae Ceaușescu. în scopul făuririi noii ordini economice internaționale. România oferă un exemplu concludent in acțiunea de mare anvergură’ privind edificarea unei noi ordini economice internaționale". Dr. Arturo Frondizifost președinte al Argentinei
Propuneri de largă audiență în lume„Originale șl realiste In același timp și bazate pe Interesele globale ale omenirii, propunerile președintelui Nicolae Ceaușescu pentru instaurarea noii ordini internaționale se bucură de o largă audiență în lume și contribuie la sporirea prestigiului României, ca o națiune dedicată păcii, securității, justiției sociale și economice, atît pe plan național, cit și internațional". Robert Govenderautorul volumului „Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind noua ordine economică internațională"

fiecărei țări să contribuie la progresul general. De aici și aprecierea secretarului general al partidului potrivit căreia ieșirea din criză reclamă convergențe economice globale, relansarea activității productive nu numai în țările dezvoltate, ci și In celelalte state, în primul rînd prin acordarea unui sprijin efectiv țărilor în curs de dezvoltare pentru a-și recăpăta rolul dinamic în economia mondială.PROPUNERI IN CONSENS CU CERINȚELE PROGRESULUI GENERAL. Ideile și tezele novatoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și-au găsit materializarea in multiple inițiative și demersuri întreprinse de-a lungul anilor de țara noastră la O.N.U. și în alte foruri internaționale. Membră a-„Grupului celor 77", din care fac parte cvasitotalitatea țărilor in curs de dezvoltare, participind activ la activitatea statelor nealiniate. România și-a adus în permanență contribuția la promovarea cerințelor unei dezvoltări sănătoase, echilibrate a economiei mondiale, la elaborarea unor documente de bază ale Națiunilor Unite în acest domeniu. O importanță deosebită au avut documentul prezentat celei de-a Vil-a sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. intitulat „Poziția României cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale". Mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu celei de-a V-a sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, precum și documentul intitulat „Poziția României privind soluționarea problemei datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare" prezen
Agențiile de presa 

pe scurt

prima mare adunare populară care a marcat începutul campaniei în vederea desemnării candidaților pentru primele alegeri parlamentare democratice. Viitoarea Adunare Națională (Shengo), precum și adunările regionale vor fi organele supreme in stat și, respectiv, provincii, conform prevederilor Constituției Etiopiei, aprobată prin referendum la 1 februarie a.c.LA GENEVA continuă lucrările sesiunii Conferinței pentru dezarmare, După cum relatează a- genția T.A.S.S.. în ședința plenară de marți delegația sovietică a făcut noi propuneri menite să contribuie la progresul negocierilor, în 

tat la ultima sesiune a Adunării Generale.Președintele Nicolae Ceaușescu are meritul nu numai de a fi fundamentat imperativul unor schimbări de structură, care să reorganizeze pe baze noi. echitabile, actualul sistem de relații economice, ci și de a-i fi dat contururi teoretice dintre cele mai clare, precum și de a fi schițat căile și modalitățile de realizare a acestui deziderat. In abordarea acestor probleme, secretarul general al partidului consideră că ceea ce se impune cu maximă urgență este oprirea procesului de degradare a situației economice mondiale, îndeosebi a țărilor în curs de dezvoltare prin realizarea — în cadrul unei conferințe internaționale desfășurate sub auspiciile O.N.U. — de înțelegeri între statele avansate și 

cele rămase In urmă asupra elaborării și transpunerii în viață a unui plan de acțiune.In viziunea de largă cuprindere a președintelui țării noastre, un loc important într-un astfel de plan trebuie să-1 ocupe măsurile vizînd soluționarea problemei atît de acute a datoriilor externe ale țărilor tn curs de dezvoltare, care, practic, au blocat progresul statelor respective. Ținind seama de situația gravă e- xistentă in această privință, de interdependențele crescinde dintre problemele ce confruntă omenirea, tovarășul Nicolae Ceaușescu consideră că este necesară nu o soluție selectivă, de Ia caz Ia caz, ci o rezolvare globală, politico-economică. propunînd un program de măsuri concrete, care are în vedere anu- larea datoriilor pentru țările cele mai sărace, cu un venit național de 500—600 dolari pe locuitor ; reducerea substanțială a datoriilor țărilor în curs de dezvoltare cu un venit pină la 1 000—1200 dolari pe locuitor ; o reducere cu circa 50—70 Ia sută a datoriei celorlalte țări în curs de dezvoltare, diferențiată pe două-trel grupe de state, în funcție de nivelul venitului național și al potențialului de care dispun ; re- eșalonarea, pe 15—20 de ani. a rambursării restului datoriei, cu o do- bindă redusă de 3—4 la sută sau fără dobîndă și cu o perioadă de grație de 3—5 ani ; stabilirea unui plafon pentru plățile anuale în contul datoriei externe, care să nu depășească circa 10 la sută din încasările anuale obținute din exporturile țărilor în curs de dezvoltare.Președintele României se pronunță. de asemenea, pentru stabilirea 
cadrul cărora s-au conturat perspectivele elaborării unei convenții corespunzătoare, • privind armele chimice.DEMONSTRAȚIE. Cîteva sute de persoane fără locuință au demonstrat pe străzile orașului New York, cerind adoptarea de măsuri prin care să li se asigure un minimum de adăpost necesar subzistenței. De asemenea, ei au cerut locuri de muncă, pentru a-și depăși condiția de șomeri. Se menționează că la New York există circa 60 000 de oameni fără locuințe.REUNIUNE. La Riad s-au deschis lucrările Consiliului ministerial al Consiliului de Cooperare al Golfului, la nivelul miniștrilor afacerilor externe. Reuniunea de două zile va prilejui trecerea in revistă a ultimelor evoluții in regiune și eforturilor • depuse in direcția încetării conflictului dintre Iran și Irak, în lumina rezoluțiilor adoptate de recenta conferință la nivel înalt islamică din Kuweit. 

unei limite maxime, de 3—4 la sută, a dobînzilor pentru creditele vechi și acordarea, în continuare, de credite pentru țările în curs de dezvoltare. cu o dobîndă de cel mult 5 la sută, precum și pentru o mai mare preocupare în vederea asigurării unei corelări între problemele monetare, comerciale și financiare, astfel ca politicile adoptate să se completeze armonios, evitîndu-se e- voluțiile divergente cu efecte nefaste asupra procesului de creștere și a cooperării economice internaționale.în același timp, secretarul general al partidului apreciază că. în interesul întregii dezvoltări economice mondiale, se impune o restructurare a sistemului monetar internațional pe baze echitabile, cu respectarea strictă a principiilor noi de relații dintre state, astfel îneît a- ceastă restructurare să contribuie la progresul economico-social al fiecărei țări, și în primul rînd al celor în curs de dezvoltare — pronunțîn- du-se, în gcest scop, pentru organizarea unei conferințe internaționale.PRIORITATE DEZVOLTĂRII, NU ÎNARMĂRII. De. asemenea, președintele României consideră ca imperative esențiale ale unei dezvoltări echilibrate a economiei mondiale eliminarea tuturor obstacolelor din calea extinderii comerțului internațional ; renunțarea la practica embargourilor, blocadelor economice sau condiționărilor politice ; îmbunătățirea sistemului generalizat de preferințe acordate țărilor rămase în urmă și aplicarea Iui în mod consecvent și nediscriminatoriu ; stabilirea unui raport just, echitabil între prețul materiilor prime și cel al produselor industriale ; prevenirea consecințelor nocive ale exodului de cadre calificate din țările sărace către cele bogate ; convenirea unor programe speciale de ajutorare a țărilor în curs de dezvoltare în domeniul a- griculturii, al industriei, transporturilor și in alte sectoare de activitate. Secretarul general al partidului consideră totodată că, în condițiile în care o grandioasă revoluție științifică și tehnică este în desfășurare. se impune intensificarea e- forturilor pentru asigurarea accesului larg, neîngrădit al țărilor in curs de dezvoltare la cuceririle științei și tehnologiei moderne și a unui transfer substanțial de tehnologii către a- ceste țări, care să corespundă nevoilor lor specifice de dezvoltare. In acest cadru, alături de alte țări, România susține convocarea unei a doua Conferințe a O.N.U. pentru știință și tehnologie în folosul dezvoltării.Președintele României a arătat. în repetate rînduri, că realizarea unor pași concreți în direcția eliminării decalajelor și asigurării unei dezvoltări stabile și echilibrate a economiei mondiale presupune alocarea unor mari fonduri materiale și bănești. ceea ce nu se poate concepe decît prin intensificarea eforturilor pentru dezarmare, pentru reducerea uriașelor cheltuieli militare, care au devenit o grea povară pentru toate statele. De aceea, președintele țării noastre se pronunță pentru înfăptuirea unui program complex de dezarmare, în centrul căreia se află dezarmarea nucleară.Este știut că din inițiativa președintelui Nicolae Ceaușescu țara noastră și-a redus cu 5 la sută armamentele. efectivele și cheltuielile militare, fiind singura țară care în anul proclamat de Națiunile Unite ca „An Internațional al ’Păcii" a adoptat o măsură efectivă de dezarmare — fapt ce s-a bucurat de o largă apreciere pe plan internațional.Pentru remarcabila contribuție la elaborarea conceptului cu privire la restructurarea fundamentală a relațiilor economice dintre state și a- sigurarea unei dezvoltări sănătoase, echilibrate a economiei mondiale, pentru vasta activitate desfășurată în vederea înfăptuirii acestui obiectiv vital al omenirii, numele tovarășului Nicolae Ceaușescu este pronunțat astăzi cu prețuire, stimă și respect pe toate meridianele globului. ca o deplină recunoaștere a eforturilor depuse pentru cauza comună a progresului și păcii în lume.
Gh. CERCE1ESCU

ALEGERE. Noor Mohamed Hassanali a fost ales în unanimitate președinte al Republicii Tri- nidad-Tobago de un colegiu electoral al Camerei Reprezentanților și Senatului — informează agenția China Nouă. El îi succedă lui Ellis Clarke. Noul președinte va prelua oficial prerogativele de șef al statului la 19 martie.ACCIDENT. La o uzină din Springfield (nord-vestul Angliei), care produce elemente componente ale carburanților pentru reactoarele nucleare ale centralelor atomo- electrice, a avut loc un accident, a anunțat un purtător de cuvint al Companiei British Nuclear Fuels, întrucit, în urma accidentului, s-a înregistrat o emanație radioactivă, producția a fost temporar oprită. Purtătorul de cuvint a menționat că nu există pericolul unei contaminări radioactive pentru lucrătorii uzinei sau locuitorii din regiune. EI a precizat, de asemenea, că a fost inițiată o anchetă.

Sc&Imb de mesaje la nivel înalt 
românoiordanianAMMAN 17 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise, regelui Hussein Ibn Talal al Iordaniei un călduros mesaj de salut, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și urări de pace, progres și prosperitate poporului iordanian prieten.Exprimînd mulțumiri pentru mesajul 1 primit, suveranul Iordaniei a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu cordiale urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român prieten urări de noi succese in realizarea programelor de dezvoltare economico-socială.

1_______________________________________________ ___

Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către suveranul hașemit a delegației parlamentare române conduse de președintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan. care întreprinde o vizită oficială de prietenie în Iordania. Ia invitația Adunării Naționale a acestei țări.
,,Pentru o lume fără arme nucleare11

Cuvîntarea secretarului general al C.C. al P.C.U.S. 
la Forumul internațional de la MoscovaMOSCOVA 17 (Agerpres). După cum s-a mai anunțat, în încheierea lucrărilor Forumului internațional de la Moscova, desfășurat sub deviza „Pentru o lume fără arme nucleare", a luat cuvîntul Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S. în prezent, a spus el, tema războiului și a păcii nu mai constituie o problemă de speculații filozofice, întrucît acumularea — dincolo de orice limite raționale — de arme nucleare și mijloace pentru transportarea lor a făcut omul capabil, din punct de vedere tehnic, să pună capăt propriei sale existențe, a pus omenirea în fața dilemei : ori gîndirea politică se conformează exigențelor timpului, ori civilizația și însăși viața pe Pămînt pot să dispară. Omenirea, a arătat vorbitorul, a devenit conștientă de acest lucru și a declanșat lupta pentru eliminarea pericolului nuclear.Secretarul general al C.C. al P.C.U.S. a făcut o trecere în revistă a ceea ce se înfăptuiește azi în Uniunea Sovietică, subliniind că, sub aspect internațional, reorganizarea înseamnă invitația adresată de socialism la o competiție mondială cu oricare alt sistem social. O asemenea competiție este în avantajul progresului mondial șl păcii în întreaga lume. El a subliniat că noul edificiu al securității internaționale poate fi făurit și cimentat numai pe baza încrederii.După ce a reamintit propunerile șl acțiunile Uniunii Sovietice pentru a se pune capăt cursei înarmărilor — nucleare și convenționale — de încetare a experiențelor cu arma nucleară și pozițiile adoptate de U.R.S.S. și S.U.A. la Geneva, in 1985, la Reykjavik și alte reuniuni internaționale, vorbitorul a subliniat că, în prezent, trebuie să se pornească de la ceea ce s-a realizat pozitiv pînă acum pentru a se dezvolta activitatea de edificare a păcii popoarelor, a securității egale pentru toți.

Este necesara o abordare constructiva 
a problemelor umanitare realeS-a discutat și se discută mult în cadrul reuniunii de la Viena, poale mai mult decît în alte reuniuni anterioare, asupra „dimensiunii umanitare" a procesului de înfăptuire a securității europene. Există, fără îndoială, o dimensiune umanitară reală a acestui proces. însăși convocarea in urmă cu 12 ani a istoricei conferințe pentru securitate și cooperare în Europa a dat expresie voinței statelor participante de a asigura popoarelor lor condiții de pace și dezvoltare liberă. Pentru Europă, care a trăit de două ori în acest secol in mod dramatic consecințele nesocotirii dreptului sacru al popoarelor la independență, la existență liberă și demnă, obiectivele consacrate in Actul final de la Helsinki, angajamentele ulterioare vizind Întărirea increderii și securității. dezarmarea pe continent, cit și dezvoltarea cooperării au într-a- devăr un profund caracter umanist.în concepția României, cooperarea în domeniul umanitar, ca și în celelalte domenii, cooperare între națiuni libere și suverane, trebuie să se desfășoare într-un spirit de respect reciproc, ținîndu-se seama de diversitatea regimurilor sociale, fără presiuni sau ingerințe de orice fel în treburile interne ale altor state. In acest spirit, țara noastră a reafirmat necesitatea ca actuala reuniune general-europeană de la Viena să-și concentreze atenția spre examinarea și adoptarea unor măsuri concrete, menite să ducă la soluționarea efectivă a problemelor majore, reale privind asigurarea drepturilor omului in toate componentele și In toată complexitatea lor.Există probleme umanitare care privesc milioane și milioane de oameni din țări participante, iar reuniunea de la Viena nu poate face abstracție de ele. Una dintre acestea este creșterea îngrijorătoare a numărului celor care, într-o serie de țări ale Europei occidentale și Americii de Nord, sînt lipsiți de dreptul la muncă. Chiar în urmă cu cîteva zile, Oficiul de statistică al Comunității Economice Europene, „Eurostat", difuza un comunicat în care precizează că numărul șomerilor în țările Pieței comune a atins16.4 milioane în decembrie anul trecut, ceea ce reprezintă o creștere de1.4 la sută față de anul precedent.Examinarea, aspectelor complexe ale acestui fenomen ar trebui, potrivit propunerii prezentate de România, să facă obiectul unei reuniuni de experți, care să analizeze cauzele și efectele șomajului, să facă propuneri vizind garantarea dreptului la muncă, în special pentru tînăra generație. Pe aceeași linie se înscrie propunerea țării noastre privind organizarea unei conferințe europene în domeniul învățămîntulul. al pregătirii și instruirii forței de muncă.In cursul dezbaterilor actualei reuniuni de la Viena. ca și cu prilejul reuniunilor anterioare, a fost evocată de reprezentanții unui șir de țări situația muncitorilor străini. Problema este complexă, fiind vorba de situația grea in care se află sute de mii, milioane de oameni. Despre

Regele Iordaniei a evocat cu deosebită căldură intîlnirile și convorbirile cu președintele României, înțelegerile convenite, care au pus baze solide dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare. Apreciindu-se cursul continuu ascendent al conlucrării româno-iordaniene în domenii de interes comun, îndeosebi pe plan economic, a fost reafirmată hotărirea României și Iordaniei de a imprima noi dimensiuni colaborării bilaterale.In cadrul schimbului de păreri referitoare la unele probleme actuale ale vieții politice mondiale, regele Hussein Ibn Talal a dat o înaltă a- preciere poziției active a României în promovarea unul climat de pace, înțelegere și colaborare în lume, inițiativelor și acțiunilor consecvente ale președintelui Nicolae Ceaușescu în direcția soluționării juste și durabile a problemelor din Orientul Mijlociu.La primire a participat Teodor Co- man, ambasadorul României în Iordania.

Referitor la cursa înarmărilor — a spus el — principiul nostru este simplu : totul trebuie limitat și redus, iar în privința armelor de exterminare în masă lucrurile trebuie îndreptate spre făgașul distrugerii lor. Acolo unde există inegalitate, situația trebuie îndreptată nu prin noi adaosuri la cel rămas in urmă, ci prin . reduceri la cel care a luat-o înainte. Nu se poate edifica propria securitate în detrimentul securității altora. La aceasta — a declarat 'vorbitorul — trebuie să ajute și democratizarea gîndirii la nivel internațional, și participarea activă pe bază de egalitate în drepturi șl independență a tuturor statelor — mari, mici și mijlocii — la treburile comunității mondiale.Mihail Gorbaciov a cerut ca problema interzicerii cursei înarmărilor în Cosmos să se pună și pe plan juridic. El s-a pronunțat pentru un strict control, inclusiv internațional, în domeniul dezarmării, a lansat un apel pentru reglementarea conflictelor regionale, s-a declarat pentru soluționarea echitabilă a problemelor economice internaționale și a altor probleme globale (ecologică, alimentară, energetică ș.a.), a arătat că U.R.S.S. este gata să răspundă propunerilor pe care le fac alte țări, partide politice, mișcări sociale și chiar diferite personalități. El a sprijinit ideea creării unui coridor denu- cjearizat în centrul Europei, a unor zone fără arma nucleară în nordul Europei, în Balcani. în sudul Oceanului Pacific, în alte regiuni. ,In încheiere, secretarul general al C.C. al P.C.U.S. și-a exprimat sprijinul pentru Inițiativa Forumului privind crearea „Fondului supraviețuirii omenirii" și a apreciat pozitiv contribuția mișcării oamenilor de știință, a medicilor, ecologilor, oamenilor de. cultură și artă, a diferitelor organizații și asociații antinucleare pentru salvgardarea păcii.

soarta lor știu în mod sigur și cei ce se erijează în „campioni" ai apărării drepturilor omului, pentru că muncitorii străini sint cei care le curăță străzile și cânalele, care îndeplinesc muncile cele mai grele și mai neplăcute. Și tot ei sînt primele victime ale recesiunii economice, ale restrîngerii numărului locurilor de muncă. Țara noastră consideră că reuniunea de la Viena, la care sînt reprezentate toate statele continentului, inclusiv S.U.A. șl Canada, țări ce beneficiază, de asemenea, de serviciile muncitorilor străini, constituie cadrul optim pentru o examinare aprofundată a acestui fenomen, a cauzelor care îl generează, pentru adoptarea de măsuri in vederea asigurării de condiții egale de muncă și retribuție pentru respectarea demnității umane a acestor categorii de muncitori.România consideră totodată că reuniunea trebuie în egală măsurăCorespondentă din Viena de Ia Reuniunea general-europeană
cooperarea din- progresului eco- rapid al fiecărei se Înlăture cau-să dificilă care exis- țări în problema aceasta reprezin- umanitară de pro- o confirmă nu de

să sublinieze necesitatea de a Înceta erice activități și oricare propagandă menite să stimuleze emigrarea, care este folosită, in mod evident, ca mijloc de exploatare și de racolare a specialiștilor. De o mare importanță ar fi, în opinia țării’ noastre, ca reuniunea să adreseze un apel tuturor statelor participante pentru a întări tre ele in vederea nomic și social mai țări, astfel incit să zele emigrărilor.Reuniunea de la Viena. după cum a propus țara noastră, ar trebui dezbată situația tă în unele locuințelor. Că tă o problemă porții mondiale numai datele oficiale furnizate statele in cauză, ci și proclamarea de către Organizația Națiunilor Unite a anului 1987 ca „An internațional consacrat cooperării în vederea asigurării unui adăpost tuturor cetățenilor Terrei".Motive de preocupare oferă totodată extinderea unor fenomene de o deosebită nocivitate, cum sint criminalitatea, alcoolismul, folosirea de droguri, în special in rindul tineretului. Pornind de la această situație, țara noastră propune organizarea unei conferințe în cadrul căreia să se dezbată pe larg aceste aspecte, cauzele ce le generează și să se convină măsuri pentru înlăturarea lor. Profund atașată cauzei educării tineretului în spiritul prieteniei și înțelegerii, țara noastră consideră statele participante au privință mari obligații atit din Actul final de cit $1 din obiectivul de spectivă propus^—acela al edificării unei Europe unite, a colaborării și păcii. In acest scop, actuala reuniune poate și trebuie să pună bazele unei colaborări mai strînse pentru a asi

că in această decurgînd la Helsinki, amplă per-

Ședința Consiliului de Stat 
al R. S. VietnamHANOI 17 (Agerpres). — La Hanoi a avut loc ședința Consiliului de Stat al R.S. Vietnam, care a aprobat o serie de schimbări in componența Consiliului de Miniștri al R.S.V. Au fost numiți ca vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri Nguyen Co Thach, Nguyen Khanh, Nguyen Ngoc Triu, Tran Due Lutng, Doan Duy Thanh și Nguyen Van Chinh.După cum transmite agenția V.N.A., Nguyen Co Thach este in continuare și ministru al afacerilor externe. In funcția de ministru al apărării naționale a fost numit Le Duc Anh, iar ca ministru al afacerilor interne — Mai Chi Tho.S-a stabilit organizarea de alegeri pentru Adunarea Națională a R. S. Vietnam la 19 aprilie 1987.

ORIENTUL MIJLOCIUBEIRUT 17 (Agerpres). — Lupte puternice s-au desfășurat lncepînd de luni seara în Beirutul de vest între miliții aparținind organizației Amal și Partidului Socialist Progresist din Liban. In timpul luptelor au fost ucise 16 persoane și 50 au fost rănite. Au fost distruse numeroase clădiri și automobile.BRUXELLES 17 (Agerpres). — Miniștrii de externe ai țărilor membre ale C.E.E., întruniți la Bruxelles, și-au reafirmat sprijinul față de recentul apel al O.N.U. în favoarea încetării focului In zona taberelor de refugiați palestinieni din Liban.Intr-o declarație remisă presei, „cei 12“ au cerut părților implicate „să asigure populației civile distribuirea regulată de alimente, îmbrăcăminte și medicamente", confirmînd, totodată, disponibilitatea C.E.E. de a acorda ajutoare taberelor de refugiați palestinieni, atunci clnd condițiile de distribuire o vor permite.Miniștrii au examinat, totodată, noile protocoale financiare comunitare cu țările terțe mediteraneene, dar nu au ajuns Ia un acord, această problemă urmînd să fie discutată din nou în luna martie.In regiunea Gaza au continuat acțiunile represive ale autorităților is- raeliene de ocupație, relatează agențiile A.P.S. și Q.N.A. Știri provenite din zonă relevă că forțele de ocupație au închis universitatea „Al- Azhar", colegiul „Al-Khalil“. școala secundară „Khalid Ibn Al Walid", din tabăra de refugiați „Al Nassai- rat", și școala „Al Manfalouti", din localitatea Dlr Al Balah. (Agerpres)
Manifestații studențești 

în BelgiaBRUXELLES 17 (Agerpres). — în Belgia continuă seria manifestațiilor studențești organizate în semn de protest față de decizia guvernului de a majora taxele pentru Invățămîntul superior și de a reduce alocațiile destinate universităților.în ultimele zile, au avut loc demonstrații in fața sediilor principalelor instituții guvernamentale, iar pentru miercuri au fost programate manifestații la scară națională.

gura o mai bună cunoaștere a realităților din fiecare țară, a istoriei și evoluției vieții sociale a fiecărui popor. Din acest unghi de vedere, activitatea ziariștilor, a celorlalte mijloace de informare în masă trebuie să slujească unei informări obiective și corecte.Sint numai cîteva din aspectele care conturează cit de vastă și de complexă este problematica umanitară, aceasta neexcluzind, firește, măsurile în vederea extinderii contactelor între persoane, ca și a soluționării în spirit umanitar a unor cazuri individuale, pe baza reglementărilor proprii din fiecare țară și în funcție de situațiile specifice.Apare cu atît mai contrastantă; de ' aceea, atitudinea adoptată de o serie de țări occidentale, care și-au concentrat atenția în această etapă a reuniunii exclusiv asupra unor aspecte colaterale din ampla problematică sociai-umanitară, acestea fiind prezentate printr-o optică deformată, care denaturează esența prevederilor din Actul final de la Helsinki. O propunere prezentată în bloc de țările Pieței comune și N.A.T.O., Întitulată pretențios „Dimensiunea umanitară a Actului final de la Helsinki", fiind vorba de fapt de o abordare unidimensională, tre- cîndu-se sub tăcere ^aspecte esențiale care privesc asigurarea unor drepturi fundamentale ale omului, ale popoarelor, ca și numeroasele propuneri ulterioare, prezentate eșalonat, în diverse variante, de aceleași țări, încearcă, într-o formă voalată, să repună in discuție principii și prevederi consacrate în Actul final de la Helsinki, în alte documente adoptate în comun. Cum altfel ar putea fi apreciată vehicularea unor propuneri ce urmăresc instituționa- lizarea unor „mecanisme", a unor organisme permanente cu caracter supranational, nesocotind că statele participante sînt state independente și suverane și că. tn virtutea principiului suveranității, în Actul final de la Helsinki se subliniază necesitatea respectării „dreptului fiecărui stat de a-și stabili legile și reglementările proprii".Nu poate să nu provoace preocupare faptul că, după trei săptă- mîni de dezbateri, țările autoare și coautoare ale unor asemenea propu- ‘neri eludează cu bună știință nu numai problemele umanitare reale, ci și probleme vaste, de excepțională însemnătate ale dezarmării, securității și cooperării. Este momentul întreprinderii unor acțiuni convergente pentru deplasarea dezbaterilor de la monologuri la dialog, pentru instaurarea unui climat constructiv, de la probleme artificiale la probleme reale, de la aspecte secundare sau marginale la subiectele centrale, determinante pentru pacea și securitatea popoarelor și a lumii. Numai astfel se va răspunde așteptărilor îndreptățite ale popoarelor continentului ca actualul forum de la Viena să marcheze cu adevărat un pas înainte in direcția întăririi securității și conlucrării intereuropene.
Dumitra ȚINU
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