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RUBRICILE NOASTRE
• Scrisori ale oameni
lor muncii adresate con
ducerii partidului • Din 
experiența consilii
lor populare în asigu
rarea autoaprovizionării
• Căminul cultural în 
viața satului • Adno
tări • Viața economico- 
socială a localităților

patriei

DEMOCRAȚIA
MUNCITOREASCĂ

REVOLUȚIONARA
DEMOCRAȚIA FAPTELOR

In spiritul sarcinilor fundamentalesubliniate
V

de tovarășul Nicolae Ceaușescu
O CERINȚĂ ECONOMICĂ, O ÎNDATORIRE LEGALĂ

RESPECTAREA FERMA
A DISCIPLINEI DE PLAN

Șl CONTRACTUALEDe bună seamă, una din trăsăturile distinctive ale planului pe acest an o reprezintă ritmul înalt de creștere a producției industriale — ca de altfel și a celorlalți indicatori economici — menit să asigure condițiile înfăptuirii exehiplare a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului. In această privință, primul trimestru al anului, din care a trecut mai mult de jumătate, este hotăritor pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe întregul an, cunoscut fiind că orice rămineri în urmă pot fi numai cu greu recuperate în perioadele care urmează. De aceea, în condițiile unor acțiuni ferme, gospodărești pentru economisirea strictă a energiei electrice și combustibililor, se impune ca în fiecare întreprindere activitatea economică să se desfășoare în ritm susținut, la nivelul planului și angajamentelor asumate în întrecere.
în scopul realizării producției pla

nificate, așa cum a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu, este nece
sar să se asigure o bună apro
vizionare tehnico-materială, respec
tarea întocmai a disciplinei contrac
tuale, soluționarea operativă, cu răs
pundere și competentă, a tuturor 
problemelor care se ridică în acest 
domeniu în activitatea de zi cu zi. 
De ce se pune cu atîta insistentă 
accentul pe funcționarea riguroasă 
a mecanismului aprovizionării 
nico-materiale ?Economia noastră socialistă condusă și organizată de partid în mod științific, pe baza cunoașterii și aplicării legilor economice obiective proprii acestei orîn- duiri, între care un loc important 
îl ocupă legea dezvoltării planice 
proporționale a economiei. Concret, atît la nivelul țării, cît și al ramurilor, al ministerelor, centralelor și întreprinderilor și chiar mai departe, în secții și la fiecare loc de muncă, activitatea productivă este concepută, direcționată pe baza u- 
nor planuri riguros, științific stabi
lite. Nimeni, și cu atit mai puțin economia noastră planificată, nu are nevoie de producție de dragul producției, de produse care nu au o recunoaștere socială. Nu ne putem permite să consumăm resurse materiale și energetice, să folosim utilaje și instalații, forță de muncă de- cit pentru ceea ce este realmente util țării, economiei, conform priorităților și necesităților bine stabilite.

Cu alte cuvinte, tot ceea ce se 
produce trebuie să aibă nemijlocit

teh-'este către

utilitate socială, fiecare produs în 
parte avind un rol bine definit in 
economia națională. Doar in măsura în care acestea vor fi realizate și se vor integra organic în circuitul economic, munca și plusprodusul vor fi valorificate, se vor regăsi in venitul național — singura sursă de progres și bunăstare. Ca o expresie a superiorității economiei socialiste, planificarea întregii activități eco- nomico-productive, incluzind și relațiile de aprovizionare și desfacere a producției, oferă, așadar, avantajul concentrării și dirijării eforturilor națiunii spre dezvoltarea impetuoasă a țării, în condițiile economisirii muncii sociale, ale valorificării cu eficiență maximă a potențialului tehnic, material și uman.In acest sens, prin plan și prin balanțele materiale s-au stabilit cu exactitate cantitățile de produse care se impun a fi fabricate, cînd și de către cine — deci resursele care trebuie asigurate, precum și destinațiile pe care le vor căpăta aceste produse, adică cine va primi produsele, cînd și în ce cantități. Totul este măsurat, corelat, echilibrat ! Se înțelege, prin urmare, că fiecare produs, fiecare sortiment — prevăzut în plan și în contractele economice — contează în mecanismul planificat al aprovizionării teh- nico-materiale. Orice nerealizare, cît de mică, a sarcinilor stabilite se repercutează asupra echilibrului balanțelor materiale, produce efecte negative, amplificate adesea în lanț în activitatea multor întreprinderi. De exemplu, este destul ca1 o întreprindere constructoare de mașini să nu primească la timp cîteva tone de metal in valoare de 10—20 mii lei în 
să 
za gice sau mașini în valoare de cîteva sute de mii sau milioane lei, care, la rindul lor, dacă ar fi fost livrate la timp pe șantierele de investiții, ar fi putut produce mărfuri de zeci de milioane lei.Există, cum se știe, un cadril legal, bine definit, al desfășurării aprovizionării tehnico-materiale. 
Prevederile de plan, la fiecare sor
timent sînt lege. După cum, tot prin lege se prevede că producția 
fizică a fiecărei întreprinderi se 
consideră că a fost realizată numai 
dacă au fost realizate toate sorti
mentele în cantitățile și la termene
le prevăzute in plan și in contrac-

de pentru ca, neavind la dispoziție stoc metalul corespunzător, fie în Imposibilitate de a finali- fabricația unor utilaje tehnolo-

DINCOLO DE...
„ȘI-AU FĂCUT DATORIA li

In această perioadă sint in plină desfășurare adunările 
generale ale oamenilor muncii — foruri supreme ale condu
cerii muncitorești din unitățile economice. Obiectivul funda
mental al acestei noi runde a adunărilor generale îl constituie 
analiza exigentă a activității desfășurate în anul trecut și 
stabilirea celor mai eficiente măsuri pentru realizarea în bune 
condiții a planului pe acest an. Pe fondul acestei analize 
complexe, o importanță cu totul deosebită trebuie acordată 
problemelor esențiale ale stilului și metodelor de muncă pro
movate de consiliile oamenilor muncii, modului în care parti- 
cipanții la dezbateri se achită de răspunderile ce le revin 
în calitate de proprietari, producători și beneficiari.

In legătură cu aceste aspecte, publicăm IN PA
GINA A III-A cîteva concluzii desprinse de reporterii 
„Scînteii".

Răsfoiesc însemnări
le de reporter la adu
nările comuniștilor de 
dări de seamă și ale
geri, la adunările ge
nerale ale oamenilor 
muncii. Și desprind 
din realitatea fierbin
te a acestor foruri ale 
democrației de partid, 
foruri de conducere 
ale 'democrației mun
citorești revoluționare, 
expresia atit de răs- 
pindită : „Și-au făcut datoria". Cuvinte sim
ple, pe care le auzi 
rostite în bilanțurile 
supuse analizelor exi
gente ale făuritorilor 
de bunuri materiale și 
spirituale. Cuvinte, 
care — mai ales 
dezbateri — dau 
mensiunea unei 
prejurări, fixează 
formanța unui om ori 
a unui colectiv, relevă 
gradul de 
comunistă, 
ei in fapte 
laudă.

Dincolo 
cuvinte ?

Realitatea, viața in 
uriașa ei complexitate. 
Oamenii, cu nume și 
prenume, in episoade» 
de muncă și de viață 
trăite ardent, bărbă- 
tește. La întreprinde
rea de mașini grele 
București, un utilaj de 
mare productivitate, 
așezat exact la mij
locul fluxului produc
tiv — putea 
ceapă fluxul 
să se incheie 
nevoie de O 
ție urgentă.
vrednici și-au asumat 
răspunderea repunerii 
în funcțiune intr-o 
competiție contra cro
nometru. Neprevăzu
tul le-a ridicat destule 
obstacole in cale. Ei 
însă n-au făcut pasul 
înapoi, n-au făcut 
economie de... muncă, 
au risipit destulă gin-

in 
di- 

im- 
per-

conștiință 
convertirea 
demne de

de aceste

să se în- 
cu el ori 
— a avut 
interven- 

Oameni

dire, au căutat soluții, 
au aflat și, la ora bi
lanțului, strădania in 
cauză s-a regăsit sin
tetic„Și-au făcut datoria". 

...Pe danele portua
re, la minus douăzeci 
de grade, „cind și oțe
lul macaralelor în
gheață", nave care 
și-au croit drum prin
tre sloiuri ori destina
te să ducă pe fluviu, 
printre ghețuri, măr
furi romanești aștep
tate în cine știe ce 
port al lumii, au fost 
operate în timpul sta-

în formula :

ÎNSEMNĂRI
bilit. Docherii s-au 
aflat la post, douăzeci 
și patru de ore din 
douăzeci și patru. 
Aveau și au încredin
țată o misiune de în
deplinit. Așa cum are 
minerul din abataj ori 
sondorul, construcțo- 
rul de la metrou ori 
strungarul, sudorul ori 
mecanicul de locomo
tiva, arhitectul ori 
omul de la catedră. 
Posturi de muncă și de 
luptă in același timp, 
pe frontul pașnic al 
construcției, care nu-i 
ferită de greutăți, de 
confruntări aspre. Și 
munca, și efortul, și 
dăruirea acestor oa
meni — minunății 
noștri contemporani — 
au fost și sint cuprin
se, la acest ceas cind 
socotim ce am făcut, 
ce se cuvine să facem 
și mai bine, și 
mult, au încăput, 
asemenea, in 
largă, generoasă 
mulă : „Și-au datoria".

Am ascultat 
participanți la dezba
teri. Și unul din re
zultatele luărilor de

mai 
de 

aceeași 
for- făcut

mulți

cuvînt s-a conturat cu 
pregnanță tocmai in 
formula consacrată, și 
modestă, izvorită din 
miezul incandescent al 
realității : „Ne-am
făcut datoria".

Datorie socotită ca 
necesitate înțeleasă, 
care se traduce tot 
simplu : ducerea la 
bun sfîrșit — mai 
mult, exemplar — a 
sarcinilor încredințate 
fiecăruia, la orice loc 

Datoria 
străda-

de • muncă, 
care înseamnă 
nie, efort de gîndire, 
căutarea de 
care să escaladeze ob
stacolele, să ofere 
„undă verde" fluxului 
progresului. Acești oa
meni ai datoriei nu 
cunosc vorba „nu se 
poate". Nu ridică bra
țele în sus la prima 
confruntare cu'ineren
tele dificultăți. Nu scot 
in față justificările, ca 
pe niște nedorite pro
be ale lipsei lor de an
gajare, ci. așa cum 
probează in aceste 
zile, in amintitele dez
bateri, se justifică cu faptele, cu datoria 
onorată in fața pro
priilor conștiințe și în 
plenul conștiinței co
lective.

Conștiința oameni
lor care poartă pe. 
umeri uriașa răspun
dere a destinului în
tregii țări in care ei 
sint stăpini, producă
tori, beneficiari.

Conștiința de revo
luționari, 
niști.

Intr-un 
conștiința 
a milioanelor de 
meni din vatra indus
triei ori a piinii, ști
inței și culturii care iși fac exemplar 
DATORIA.

soluții

de comu-

cuvînt — 
oamenilor, 

oa-

Iile TANASACHE

tele economice. După cum o pîr- ghie deosebit de importantă a derulării riguroase a aprovizionării tehnico-materiale o constituie pre
vederile Legii contractelor econo
mice, care reglementează raporturile economice nemijlocite dintre întreprinderi în procesul realizării și livrării producției. Drepturile și obligațiile pe care partenerii contractuali le Înscriu în contractele economice nu sint simple „accesorii" ale unor sarcini de plan. Con
tractul, așa cum este conceput prin lege, prin măsurile stabilite de conducerea partidului, constituie expre
sia directă a manifestării democra
ției economice, a autoconducerii 
muncitorești, în sensul că întreprinderile sînt chemate să-și manifeste întreaga competență și răspundere atit pentru stabilirea unor clauze care să asigure utilizarea cu eficiență sporită a capacităților de producție, cit și pentru adoptarea măsurilor de înfăptuire concretă a obligațiilor asumate.Anual, in economie ae încheie sute și sute de mii de contracte economice — acte juridice, parafate și semnate care conțin angajamente ferme, constituie certitudini ce stau la baza elaborării unei întregi strategii de producție în unitățile beneficiare. De aceea, se poate spune că orice 
contract economic, dincolo de valoarea sa juridică, are un conținut 
moral, care angajează răspunderea colectivelor muncitorești în angrenajul relațiilor reciproce dintre unitățile economice și impune rigori 
care țin de etica relațiilor intre în
treprinderi. Este de la sine înțeles, prin urmare, că planul și Contractul 
sint două instrumente ale legii față 
de care nu se admit 
derogări, nici un felPrecizările de pînă menirea să aducă în esențiale ale bunei funcționări mecanismului aprovizionării co-materiale, pornind de la făptui că în perioada care a trecut din acest an, pe fondul unor realizări pozitive de ansamblu, în unele unități nu s-a acordat întreaga atenție tuturor contractelor economice, livrării către toți beneficiarii a produselor și sortimentelor la termenele stabilite. Cu deosebire se impun atenției activitatea necorespunzătoare a anumitor întreprinderi din industria metalurgică și chimică, precum și din minerit, care s-a repercutat asupra activității unui șir de unități economice din ramurile prelucrătoare ale industriei, precum și neajunsurile care ab apărut In cooperarea in- teruzinală dintre unități constructoare de mașini. Aceasta demonstrează că nu peste tot s-a înțeles necesitatea îndeplinirii planului într-o strînsă corelație cu cerințele activității de aprovizionare și cooperare între unități, de livrare ritmică a mărfurilor pe piața internă și la export. Desigur, furnizorii res- tanțieri aduc o serie de motivații pentru a justifica încălcarea disciplinei de plan și contractuale. Nici un fel de justificări nu pot insă ab-

Corneliu CARLAN

nici un fel de 
de justificări ! acum au avut atenție cerințe 

a tehni-

Raționalizarea consumului 
in sectoarele neproductive

• Ca să conduci științific, trebuie să cunoști; 
ca să cunoști, trebuie să fii bine informat

din întreprinderi
DIN PREVEDERILE DECRETULUI

• Consumurile de gaze naturale ți energie electrică pentru acti
vități neproductive se reduc cu cel puțin 30 la sută.

• Pentru depășirea repartițiilor lunare de gaze naturale și energie 
electrică de către unitățile economice se aplică sancțiunile și pena
lizările prevăzute de lege.

• Penalizările și majorările plătite de către unitățile economice 
pentru depășirea cotelor repartizate de gaze naturale și energie elec
trică se suportă de către cei vinovați.

• Ministerele, celelalte organe centrale de stat și obștești și co
mitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului 
București vor controla permanent incadrarea riguroasă a unităților din 
subordine in cotele de consum aprobate pentru gaze naturale și 
energie electrică și vor lua măsuri ferme pentru evitarea depășirii 
acestora.

PRODUCȚIA - PESTE PLAN, 
CONSUMURILE ENERGETICE - SUBSă notăm mai întîi că, In perioada ce a trecut din acest an, Ja între

prinderea de materiale izolatoare din Vaslui, prin măsurile tehnice și organizatorice aplicate cu fermitate la toate locurile de muncă, au fost realizate peste prevederi produse de o mare diversitate în valoare de 4,1 milioane lei. „Dar ceea ce trebuie reținut — ne spune ing. Nicolae Pascu, directorul unității — este că 
aceste depășiri ale planului de pro
ducție au fost obținute în condițiile 
încadrării stricte in normele de con
sum energetic, colectivul unității noastre acționînd stăruitor zi de zi cu înaltă răspundere pentru aplicarea măsurilor luate și înlăturarea oricărei, forme de risipă. Acționînd astfel, în spiritul prevederilor decretului, am reușit ca, atit la con
sumul productiv, cit șl la cel nepro
ductiv, să economisim in total 
25 MWh energie electrică, din care 
18,5 MWh numai in luna februarie.De remarcat că, în unitate, o 
atenție eu totul deosebită se acordă 
și diminuării consumurilor de ener
gie electrică In sectoarele neproduc
tive. împreună cu inginerul Constantin Petculescu, șeful biroului mecanoenergetic, constatăm această susținută preocupare la fiecare loc de muncă, la fiecare muncitor.— Inițial — ne spune acesta — noi nu ne ocupam prea mult de aceste consumuri, pe motiv că sînt neînsemnate. Ne-am dat seama însă, acum, că ele nu sînt deloc neglijabile. Astfel, numai prin măsurile întreprinse în ultimele 10 zile, am economisit în sectoarele neproductive peste 850 kWh energie electrică, ceea ce reprezintă o diminuare a acestora la nțvelul unității cu 37 la sută. Și rezerve de reducere mai există încă.— Ce măsuri ați aplicat concret ?— Toate locurile de producție utilizează lumina naturală, iar acolo unde acest lucru nu este totuși po-(Continuare in pag. a V-a)

Competența afirmată

COTEslbil, la țesătorîe, secția mare ș.a., am organizat local, înlocuind becurile mari cu altele de puteri mai mici. Am eliminat în totalitate iluminatul depozitelor, păstrînd doar cîte un reflector pe podurile rulante, conectat însă numai cînd acestea lucrează. In toate compartimentele funcționale, oficiul de calcul, programul este astfel stabilit Incît să se utilizeze numai lumina zilei. Pentru fiecare sector de activitate, secție și loc de muncă

de bitu- tluminatul

(Continuare în pag. a Il-a)

„MENAROM" sau „Mecanisme navale românești". Este emblema cu care iese în lume colectivul întreprinderii mecanice navale Galați, principalul furnizor de mecanisme, accesorii și — Dar e firesc echipamente electrice pentru domeniul naval . din țară. Emblemă de prestigiu pentru competența și tenacitatea cu care colectivul de aici a reușit să impună, în atenția beneficiarilor, propriile creații, mereu mai perfecționate.Vorbind despre Însemnătatea misiunii pe care o are de îndeplinit în construcția de nave această unitate industrială gălă- țeană, inginerului-șef cu concepția și pregătirea fabricației, Nicolae Năstase, ii scapă expresia1: „bază de cercetare și microproducție a Centralei industriale navale Galați". „Asta ce vrea să însemne ?“ întrebăm. „O vorbă cu o certă acoperire în fapte — precizează inginerul Lucian Ieremia, șeful atelierului de proiectare și autoutilare tehnologică nr. 1. Asta, dacă avem în vedere că, numai în cincinalul 1980—1985, gradul de‘ înnoire a producției a ajuns la 88 la sută, urmind ca, luînd-o de la capăt, la sfîrșitul actualului cincinal să ajungem din nou ca produsele nou asimilate să reprezinte 88—90 la sută din

valoarea producției-marfă a întreprinderii".— Un asemenea grad de înnoire a producției presupune o investiție dire pe măsură. de gin-să fie interlo-așa — accentuează cutorul. Chiar de' aici, din atelierul nostru, in faza de proiectare a tehnologiilor apar destule probleme com

• A participa, a te angaja, a critica — verbe 
active ale autoconducerii muncitorești

TIMIȘOARA : In funcțiune 
o nouă capacitate energeticăLa Centrala electrică de termo- ficare Timișoara-Sud, nou obiectiv energetic pe harta țării destinat producerii combinate de energie e- lectrică și termică pe bază de lignit inferior, a intrat în exploatare industrială prima capacitate de producție : cazanul de apă fierbinte CAF nr. 1, de 100 Gcal. In acest fel, circa o treime din energia termică sub formă de apă fierbinte necesară consumatorilor industriali urbani racordați la sistemul de ter- moficare Timișoara se asigură în prezent din această nouă sursă. In

cursul acestui an, ne spune Ing. Constantin Fulga, directorul întreprinderii electrocentrale Timișoara, aici vor mai intra în funcțiune incă un cazan de apă fierbinte de 100 Gcal pe oră și două cazane de abur industrial de cîte 100 tone pe oră pentru alimentarea noii platforme agroindustriale a municipiului Timișoara, lucrările de execuție ■ a- cestor capacități energetice în- scriindu-se în graficele reactualizate care prevăd termene mai scurte de punere în funcțiune. (Ce
zar Ioana).

ALBA : Producție suplimentară 
cu consumuri redusetn unitățile din industria județu- lui Alba, înfăptuirea programelor de modernizare a producției și tehnologiilor, de creștere a productivității muncii constituie suportul realizării și depășirii prevederilor de plan la producția fizică. Astfel, în perioada care a trecut din acest an au fost obținute suplimentar 17 tone cupru in concentrate, 30 tone oțel aliat, 11 tone utilaje pentru industria minieră, 5 390 tone calcar pentru industria chimică, 3151 mp plăci aglomerate din lemn, 338 mc

cherestea, 1 000 mp covoare, un număr însemnat de articole de confecții, maroohinărie și porțelan. Producția fizică suplimentară a fost realizată cu consumuri reduse de materii prime și energie. Rezultate deosebite au obținut colectivele de muncă de la întreprinderea minieră Baia de Arieș, întreprinderea metalurgică Aiud, Combinatul de prelucrare a lemnului Blaj, Uzina de utilaj minier și reparații Alba Iulia și altele. (Ștefan Dinică).

Șantierul naval Galați. Toate vasele construite aici sînt echipate cu produse realizate de colectivul întreprinderii mecanice navale din același oraș dunărean (despre care se vorbește in reportajul de mal jos)Foto : S. Cristian

la „școala" unicatelordeși acționamde la capăt, ___  _______contra cronometru. Și... am reușit. Cum se vede, nimic nu vine de-a gata, fiecare lucru pe cane nu l-ai mai făcut îți oere tributul in efort și gîndire, iar noi zicem că e firesc să fie așa, că asta ține de legea progresului.— V-ați oprit la o asimilare cum sînt multe aici.

bează zi de zi. Este momentul adevărului pe care ne străduim să-l trecem cu bine.— Să înțelegem că totul decurge ’ ceas, că omologarea se capătă, totdeauna, „dintr-un foc ?“— Ar fi exagerată o a- semenea părere. Să nu uităm că-i vorba despre standurile de probă. Loc

ARAD: Produse de înaltă 
tehnicitate

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
• reportaje • însemnări •plexe care — de ce să nu recunosc ? r- uneori depășesc cunoștințele noastre teoretice și practice. De exemplu : pînă nu de mult activitatea noastră se concentra numai pe profilul mecanic, dar a trebuit să luăm realitatea așa cum e și să înțelegem că sfera noastră de activitate s-a lărgit enorm într-un timp relativ scurt. Un singur exemplu doar : am avut de asimilat și o instalație de tratare a apelor reziduale de pe nave. Nu știam mai nimic despre o asemenea instalație și tocmai de aceea nu am avut de ales : ne-am documentat pe îndelete pe acest nou teritoriu, am formulat ipoteze și soluții de lucru, nu o dată am luat-o

N-ați dori să ne spuneți cane este „piaitra de încercare" într-o asemenea acțiune ?— Categoric, realizarea prototipului. De obicei, în această etapă sint de executat operații complexe, a căror tehnologie, in general. o știm, dar mai sînt și... cooperările. Uneori înglobăm în produsele noastre echipamente realizate în Industria orizontală. Șl nu toate se potrivesc la... micron, de la termene la performanță. Șl timpul ne presează din urmă, iar din a- oest motiv, nu o dată ne apucăm noi și le facem și pe aoestea. Vin apoi încercările de la standurile de probă. Examenul examenelor. Aici, vrednicia se pro-

unde totul trebuie armonizat, Ioc unde se aduc ultimele corecții. Dar, ca să mă Înțelegeți mai bine, apelez la un exemplu recent : realizaserăm filtrele de ulei și combustibil pentru țiile motoarelor după un proiect la ICEPRONAVDar la încercări aceste filtre nu dădeau satisfacția cuvenită. Proiectul buia de deICEPRONAV-ulo noi - după eforturi in-
refăcut, asemenea, livrare se

instala- navale elaborat Galați.tre- tehnologia Termenul apropia, a propus lună pen- două douăun termen de tru realizare, săptămîni. Și, săptămîni de ________tense, am reușit. îmi amintesc dăruirea cu care sub- inginerii Mihai Stăneș, Re-

mus Damian, Carol Vitov- schi și nu numai ei au pus umărul la reproiectarea tehnologiei acestui produs.Munca de asimilare este ...producția de viitor în orioe unitate. Cu toate că această energie cheltuită nu are totdeauna o cuantificare precisă in raportările lunare de plan. De aici, în destule locuri, interesul numai pentru prezent, adică numai pentru plan. Viitorul ? Viitorul le pare unora ceva îndepărtat... Cum apare el în această uzină care înzestrează navele ? Ne răspunde inginerul-șef cu concepția :— Toți cei care participă la pregătirea și introducerea în fabricație a produselor noi au înțeles că de această activitate depinde viitorul întreprinderii. Au înțeles că a nu pregăti astăzi producția pentru trimestrul, semestrul următor este echivalent cu stagnarea. Nu-1 un secret faptul că în orice domeniu al producției materiale, uneori chiar de la o zi la alta, se schimbă exigențele beneficiarilor. Un sprijin deosebit în aoeastă direcție îl constituie modul în care organele și organizațiile de partid, fiecare comunist s-au im-
Ștefan D1M1TR1Ucorespondentul „Scîntell*

(Continuare in pag. a IV-a)

Preocupările existente In cadrul colectivului de oameni ai muncii de la întreprinderea de mașini-unelte din Arad pentru conceperea și realizarea unor mașini și utilaje complexe, de înaltă tehnicitate, s-au finalizat prin introducerea în fabricație a două noi produse. Primul produs este mașina de filetat cu țeavă fixă. Al doilea produs, de asemenea o premieră, este strungul frontal cu două axe, care are o arie de utilizare deosebit de largă în întreprinderile de mecanică fină, mașini realizate la Arad ționează în ciclu automat letare, iar fabricarea lor însemnate (Tristan Mihuța).
Noile func- de fi- aduce economii valutare.

VOIVOZI : Noi abataje 
în exploatareMinerii de la Voivozi, fruntași In întrecerea socialistă, și-au intensificat activitatea pentru folosirea la înalți parametri a utilajelor, creșterea vitezei de înaintare atît la lucrările da pregătire, cît și în abataje.— In aceste zile — aflăm de la Inginerul Emil Pătruică, secretarul comitetului de partid din întreprindere — în sectorul Budoi-Nord a fost finalizat un nou abataj și a început montarea unui complex mecanizat da mare productivitate într-un abataj din sectorul Cuzap. Se materializează astfel o măsiiră stabilită în recenta adunare generală a oamenilor muncii ca pe întreg parcursul anului să existe minimum un abataj de rezervă care să poată prelua în orice moment sarcinile -«ltor capacități, 

(loan Laza).
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f SCRISORI AII OAMENILOR MUNCII 'l
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

eticii
Măsuri pentru îmbunătățirea activității întreprinderiiîntr-o scrisoare adresată C.C. al P.C.R.. Dumitru Vornicu. contabil la C.A.P. Podul Iloaiei, fost revizor contabil la Întreprinderea de producție și prestări servicii Iași, afirma că unitatea la care a lucrat a a.iuns intr-o situație econo- mico-financiară necorespunzătoare, datorită nerespectării actelor normative privind organizarea și funcționarea întreprinderii. Ca urmare. s-a format un volum însemnat de stocuri de materiale fără utilizare. precum și de produse executate fără pomandă, iar un mare număr de utilaje stau nefolosite. In ultimii ani s-au produs pagube însemnate in gestiunea u- nității, care se recuperează cu mari intirzieri. Autorul mai sesiza, de asemenea, că au loc abateri de la legislația în vigoare privind încadrarea și atribuțiile personalului tehnico-administrativ. Se mai afirma că despre aceste, neajunsuri ar fi fost informat forul tutelar, dar fără eficienta scontată.Fiind verificată de activiști ai C.C. al P.C.R. și . Consiliului de Miniștri, sub îndrumarea președintelui Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale și a prim viceprirn- ministrului de resort al guvernului — așa cum indicase tovarășul Nicolae Ceaușescu — faptele rela

tate în scrisoare s-au confirmat in ansamblu. întreprinderea, aparți- nind CENTROCOOP, deținea, la data controlului, stocuri de produse finite fără desfacere asigurată in valoare de aproape 600 000 lei, reprezentind confecții, tricotaje și produse de artizanat, în parte demodate, precum și alte produse (cuști nutrii și iepuri, navete de piine) refuzate datorită calității necorespunzătoare, precum și materiale de aprovizionare neutilizate în valoare de 176 000 lei. La secția Podul Iloaiei. aparținind de aceeași întreprindere, existau utilaje neutilizate în valoare de peste 600 000 lei, pentru care se plătiseră însemnate amortismente.Conducerea întreprinderii și. îndeosebi. contabilul-șef nu au acționat în mod corespunzător pentru încadrarea de gestionari corecți și bine pregătiți profesional, nu au sprijinit activitatea de revizie pentru stabilirea și recuperarea în cel mai scurt timp a pagubelor, constatindu-se mari întirzieri în valorificarea inventarelor de gestiune.In scopul înlăturării lipsurilor și neajunsurilor constatate, s-au stabilit diferite măsuri. în primul rind. s-a prevăzut lichidarea stocurilor de materiale și produse finite disponibile și inițierea de ac

țiuni, de către conducerea întreprinderii, pentru prevenirea formării de noi stocuri în viitor. Cadre de specialitate și organele de revizie din centrală vor urmări și sprijini întreprinderea pentru lichidarea completă a stocurilor ; se va asigura utilizarea în procesul de producție proprie sau prin transfer la alte unități din centrală a utilajelor nefolosite, aflate la secția Podul Iloaiei ; se va urmări recuperarea operativă de la cei vinovati a tuturor pagubelor, potrivit legii, stabilindu-se acțiuni concrete care să conducă la prevenirea producerii lor în viitor ; conducerea CENTROCOOP și a centralei vor acorda un sprijin mai susținut întreprinderilor de producții și prestări din județe și vor întări controalele la aceste unități, îndeosebi asupra stocurilor de ma-, teriale și produse finite și gestionarea valorilor materiale. Totodată. pentru lipsurile și abaterile constatate, au fost sancționate cadre de conducere — contabilul- șef. directorul, inspectorul-șef.In raportul de cercetare se precizează că atît concluziile desprinse. cit și măsurile stabilite au fost discutate la comitetul județean de partid, conducerea CENTROCOOP și a centralei.
În sprijinul crescătorilor de animaleDin comuna Lunca, satul Sfin- tu, județul Mureș, a sosit o scrisoare adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care autorul,. Viorel Vingărzan, afirma că in satul său nu se respectă normele legale privind preluarea vițeilor in unitățile specializate. După ce relata că intervențiile făcute la organele județene de specialitate nu s-aii soldat cu rezultatele scontate, el solicita sprijinul conducerii de partid pentru ca toți crescătorii' de animale din comună Să fie ajutați în această problemă, făcînd in același timp unele propuneri.La indicația secretarului general al partidului, sesizarea a fost repartizată, spre examinare, prim

viceprim-ministrului de resort al guvernului, cercetările fiind efectuate de un colectiv de activiști de partid și de stat. S-a constatat că în satul Sfintu din comuna Lunca toți gospodarii sînt mari crescători de animale, în special bovine, în vara anului trecut in multe gospodării din sat numărul animalelor fiind cu mult, mai mare față de nevoile proprii. Cu toate acestea, nu s-au luat măsuri pentru preluarea excedentului de către unitățile specializate în creșterea vițelelor de prăsilă sau îngrășarea tineretului taurin ; consiliul popular comunal a luat alte hotărîri, care s-au dovedit ineficiente.

In urma cercetării scrisorii, direcția generală a agriculturii județene a luat măsuri pentru îndreptarea acestei stări de lucruri și preluarea surplusului de viței din sat, astfel că in prezent situația este soluționată. Cu acest prilej, autorul scrisorii a fost informat că. potrivit indicațiilor conducerii partidului, propunerile făcute au fost aplicate in ansamblul județului Mureș, respectiv în toate localitățile unde, pe comune, s-a realizat numărul de animale planificat. Totodată, în județ au fost amenajate complexe specializate în cadrul cooperativelor agricole și I.A.S. pentru preluarea vițeilor în vederea creșterii lor.
DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE IN ASIGURAREA AUTOAPROVIZIONARII

Nivelul contractărilor de produse agroalimentare - oglindă 
a spiritului gospodăresc, a gradului de responsabilitate civicăLuna februarie reprezintă la sate „toiui" unei acțiuni de mare însemnătate pentru înfăptuirea programelor de autoaprovizionare în profil teritorial : contractările de produse 
agroalimentare pentru fondul de stat.încheierea contractelor constituie o parte integrantă a procesului de autoaprovizionare, a.vînd la bază angajamentul legiferat, asumat de producători in urma unei temeinice evaluări a resurselor materiale existente, ca și a unor măsuri organizato- rico-gospodărești care să asigure realizarea prevederilor contractelor. Se poate spune astfel că volumul contractelor încheiate, precum și măsurile pentru îndeplinirea lor întocmai reflectă gradul de conlucrare cu cetățenii a organelor locale ale puterii de stat. Cum se desfășoară a- ceastă conlucrare în acțiunea de Încheiere a contractelor pe anul 1987, ce măsuri au fost luate și se iau pentru onorarea lor în județul Prahova ?

„DA, AVEM REALIZĂRI. DAR 
ȘI..." Am reprodus aprecierea formulată la începutul convorbirii de directorul Consiliului județean Prahova pentru industrializarea și achiziționarea produselor agricole, Viorel Groza. Apreciere care lasă să se înțeleagă clar că balanța realizărilor este contracarată de neim- pliniri. De la bun început trebuie arătat că aceste neimpliniri pornesc de la folosirea necorespunzătoare a resurselor considerabile 
de care dispune județul : o suprafață agricolă de 282 430 hectare. din care 155 800 _ — arabile. Remarcăm, totodată, că deținătorilor individuali de pămînt le revine o suprafață de 90 000 hectare, din care 24 000 arabile, iar cooperatorii au in folosință. 16 000 hectare arabile. De ce acest „inventar" ? Pentru că el ar putea explica oarecum — vom preciza îndată de ce această subliniere — realizările intr-adevăr notabile obținute in anul trecut la unele capitole ale contractelor încheiate cu statul, anumite prevederi fiind chiar depășite. Astfel. în loc de 5 717 tone carne de bovină cit fusese contractată, s-au predat 5 739 tone ; în loc de 14 815 tone carne de pasăre —, 32 673 tone, iar în loc de 121 700 000 ouă — 126 719 000 etc.Acceptăm punctul de vedere al interlocutorului nostru care consideră că aceste realizări puteau fi depășite, că ele nu sint de „pus în ramă", ci trebuie să constituie puncte de pornire spre altele mai mari. Și, totodată, puncte de pornire pentru înlăturarea neimplinirilor. De ce subliniam mai sus termenul „oarecum" explicind împlinirile prin condițiile de care dispune județul ? Pentru că un rol de seamă in obținerea realizărilor l-a avut existența pășunilor și fînețelor — a căror pondere substănțială se vede și din raportul intre suprafața agricolă a județului și suprafața arabilă. In acest caz, grija unor gospodari, atît la nivel de localitate, cit și la nivel rfe județ s-a limitat la scoaterea vitelor pe pășuni. Ceea ce e bine, dar nu suficient. Căci, în felul a- cesta nu s-au putut realiza prevederi importante : la lapte de vacă, din cele 423 900 hl contractate s-au predat numai 226 026 hl ; la lină, din 701,5 tone s-au predat numai 380 ; la carne de porc, din 214 500 tone au fost predate doar 145 000 tone. Chiar și la fructe (!) județul a predat cu 11651 tone mai puțin decit prevederile contractuale.Cum s-au putut înregistra asemenea nerealizări la produse ca laptele. fructele, care au făcut de mult faima prahovenilor ? Există, e drept, și anumite greutăți (ni s-a vorbit de nerespectarea livrărilor de furaje pentru animalele contractate), dar principala pondere in „brațul de cintar" al neimplinirilor o deține insuficiența acțiunilor organizatorice,

însemnări din județul 
Prahovacarențele din domeniul măsurilor gospodărești, nefolosirea la modul cuvenit a resurselor existente pentru fundamentarea materială a contractelor.Că astfel de resurse există, dar pe ansamblu au fost insuficient folosite, o demonstrează și experiența acumulată de două comune din județ considerate încă „dificile" la capitolul autoaprovizionare : Florești și Filipeștii de Pădure.

„Condițiile se creează, nu se așteaptă de sus" — ne spunea Victor Cristovescu. primarul comunei Florești, localitate cu un puternic accent industrial (7 000 oameni ai muncii industriali !).— A fost o bună bucată de vreme cînd și la noi se considera că industria „nu face casă'bună" cu agricultura, chiar dacă lanul începe chiar de sub ferestrele uzinei, spune interlocutorul. Concepție greșită care, necombătută, a condus la alta : „Nouă trebuie să ne dea statul !“.
• împliniri notabile, dar 
negeneralizate • Atunci 
cînd apar, problemele tre
buie rezolvate, nu „moti
vate" • Obligația contrac
tuală - datorie ce se cere 

ferm onoratăDar, semnificativ lucru, printre cei mai neîmpăcați adversari ai acestor concepții s-au dovedit ă fi... înșiși muncitorii din industrie. Unul din ei, Nicolae Roșu, deputat comunal, a ridicat .la una din sesiunile anului trecut problema „atitudinii boierești" a unor consăteni care invocau „lipsa de condiții" pentru creșterea animalelor și păsărilor. A combătut asemenea concepții prin exemplul său personal, al altor muncitori din localitate, ca Petre Rotaru, sau Gheor- ghe Bițică, gospodari cu nimic mai prejos decit crescătorii de animale „din tată-n fiu" ai comunei.„Condițiile ni le creăm noi“ — a confirmat sesiunea de deputați. Și s-a pornit la căutat, apoi — la treabă : la intervenția consiliului popular, cu participarea la muncă a cetățenilor, pe lunca Prahovei se a- menajează o pășune de 10 hectare. „Acum, cînd încheiem contractele, la capitolul „lapte de vacă" mu mai avem probleme — spune primarul. Planul de contractări pe anul trecut a fost de numai 50 hectolitri, și nici acela nu a fost realizat. Anul acesta mergem la sigur cu 200 hectolitri. Pentru că există — adică ne-am creat noi înșine — condiții".Nici cu contractele la carnea de porc lucrurile n-au „strălucit" anul trecut. Motivul principal ? Lipsa purceilor care să fie încredințați con- tractahților spre creștere. De ce lipseau purceii ? Debarece cooperativa agricolă care avea îndatorirea să-i procure nu dispunea de... adăpost pentru matcă ! Fostul președinte al C.A.P. nu avea „condiții" pentru construirea adăpostului. Or, la o recentă adunare cetățenească, actualul președinte al C.A.P., consfătuin- du-se cu oamenii, a găsit soluția: prin munca cetățenilor, din materiale re- folosibile, se construiește necesarul adăpost. Iar pină la formarea unui efectiv de matcă propriu, se vor lua de la o altă cooperativă 10 scrofițe, iar cel tirziu în luna mai, cetățenii care contractează porci vor avea asigurat materialul biologic. Ce alte condiții pentru asigurarea autoapro- vizionării își mai creează cetățenii din Florești ? Deocamdată, la ordi

nea zilei sint următoarele : amenajarea prundului Prahovei pentru păscut, și, pe această bază, creșterea numărului caprinelor — de la 240 la peste 400 ; organizarea unui sistem de întrajutorare pentru transportul stupilor de albine ; vizitarea de către deputați, sau activiști ai primăriei, cel puțin o dată pe lună, a gospodăriilor care au contractat cu statul produse agroalimentare, pentru a constata starea de sănătate a animalelor sau stadiul de vegetație a culturilor.— Dar, conchide primarul, măsurile de acest gen vor fi mult mai multe căci spiritul gospodăresc al oamenilor generează noi sugestii.
„ÎNDEPLINIREA PREVEDERILOR 

CONTRACTUALE ÎNCEPE... IN 
FIECARE ZI" — ne spune primarul celeilalte comune, Filipeștii de Pădure, Ion Duțu, atrăgindu-ne atenția că nu este vorba de o metaforă, ci de un învățămint. Acum, în toiul acțiunii de contractare, întregul efectiv al primăriei, în frunte cu însuși primarul se află zilnic la domiciliile oamenilor care dețin suprafețe de pămînt.— Se părea că existau toate condițiile pentru ca prevederile contractelor încheiate anul trecut să fie îndeplinite, ba chiar depășite, ne spune interlocutorul. Adică: • peste 600 hectare de pămînt in gospodăriile populației • o fermă de scroafe- matcă la cooperativa agricolă de producție • incubatorul cooperației de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor, cu o capacitate de 70 000 pui pe serie. Și totuși, prevederile contractuale nu au fost onorate. De ce ? O analiză amănunțită a cauzelor. a dezvăluit acel învățămint din anul trecut, anume că acțiunea de contractare este numai începutul Frocesului de autoaprovizionare. nceput ce nu trebuie dat uitării timp de aproape un an, pină la stadiul de livrări.Așa îneît, planul de activitate in acest domeniu al consiliului popular, alcătuit după „lecția" anului trecut, cuprinde, de bună seamă, măsuri pentru înlăturarea fermă a lipsurilor de pină acum. Dar, în afară de măsurile cuprinse în planul consiliului — defalcat pe fiecare activist, pe fiecare deputat, pe fiecare factor de răspundere din comună — există și altele în care primăria se consideră direct implicată. Anume : • înființarea în comună a unui centru de preluare a pieilor de oaie și iepure, spre a nu mai fi nevoie ca producătorii să se deplaseze la Cîmpina pentru a le preda • respectarea de către ambele părți contractante a termenelor de livrare a vitelor și cintărirea lor chiar în ziua predării • procurarea unor cantități de semințe de soi' și îngrășăminte pentru plantele contractate • măsuri pentru îmbunătățirea rasei de vaci cu o productivitate Scăzută în prezent.— Și cînd începe realizarea planului de măsuri ?— Chiar în aceste zile, paralel cu Încheierea contractelor. Și durează pină la livrarea ultimelor produse.— Iar mai departe ?...— Mai departe, folosirea mai bună a acelei ,,materii prime" de mare preț care este simțul gospodăresc al oamenilor, capacitatea lor de a găsi soluții chiar pentru probleme care par, la un moment dat, de nerezolvat. Deocamdată, planul de contractări, mult mai substanțial și mai cuprinzător, se apropie de cotele stabilite și se va încheia in citeva săptămîni. Urmează toate celelalte zile ale anului , care, fiecare din ele, hotărăsc onorarea ihtocmai a îndatoririi asumate de întreaga obște a comunei.

Laurentiu DUTA 
Ion MARINESCU corespondentul „Scînteii”

PROBLEMA DE MAXIMA ÎNSEMNĂTATE, 
PREOCUPARE DE MAXIMA RĂSPUNDERE!

Din 15 în 15 zile - de la Centrala industrială de rețele electrice
Cum a evoluat consumul 

de enerqie electrică 
în perioada

1—15 februarie?Așa cum arătam în ziarul „Scinteia" din 7 februarie a.c., dată la care a fost publicat Decretul privind unele măsuri pentru raționalizarea consumului de . gaze naturale și energie electrică, ne-am propus să urmărim sistematic, la nivelul județelor și ramurilor economice, cum evoluează consumul de energie electrică, cum se asigură încadrarea in repartițiile planificate. La redacție au fost primite scrisori de la diferite organe de partid, de la conducerile întreprinderilor care au fost menționate în rubrica precedentă, in care se arată măsurile întreprinse, acțiunile ce se desfășoară pentru respectarea cu strictețe a cotelor de energie. Azi prezentăm situația consumului de energie electrică înregistrat în perioada 1—15 februarie a.c.
ÎN JUDEȚELE:

• CONSTANȚA — cu 8 la sută
• Municipiul BUCUREȘTI — cu 7,5 la sută.
• CĂLĂRAȘI — cu 5,1 la sută.
• CARAȘ-SEVERIN — cu 4,6 la sută.
• HUNEDOARA — cu 3,8 Ia sută.

ÎN ÎNTREPRINDERI :Combinatul chimic Rm. Vîlcea Combinatul siderurgic Reșița întreprinderea „23 August" BucureștiCombinatul de lianți Cîmpulung Combinatul de lianți și materiale refractare TurdaCombinatul de lianți și azbociment Tg. Jiuîntreprinderea de lianți Deva întreprinderea minieră Moldova NouăCombinatul minier Rovinari Combinatul minier Motru Combinatul minier Valea Jiului
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1 LA LIMITĂ
ÎN JUDEȚELE:

BRAȘOV, ALBA, GIURGIU, 
ARGEȘ, OLT.Situația consumurilor energetice In prezent — comparativ cu cea din luna ianuarie — este mult îmbunătățită. S-a redus simțitor numărul unităților economice care depășesc cotele alocate de energie, iar pină la sfîrșitul acestei luni este pe deplin posibil ca acestea să se incadreze în normele de consum stabilite. Prin rezultatele obținute în zilele

care au trecut de la apariția recentului decret se face dovada deplinei angajări a oamenilor muncii în ampla acțiune de economisire severă a energiei electrice. în marea majoritate a întreprinderilor s-au luat măsuri tehnico-organizatorice adecvate. gospodărești pentru utilizarea cu maximă eficiență a fiecărui kilowatt-oră. Și în continuare datoria primordială a organizațiilor de partid, a conducerilor unităților, a fiecărui om al muncii este de a acționa cu și mai multă fermitate, spirit de inițiativă și răspundere in vederea reducerii consumurilor de energie, încadrării riguroase in cotele stabilite. Activitatea in toate unitățile trebuie astfel organizată incit

să se asigure un consum energetie 
echilibrat in profil teritorial pe pe
rioada celor 21 de ore ale zilei și în
treaga durată — 7 zile — a săptă- minii. Pentru Încadrarea în cotele și repartițiile alocate pe schimburi este necesar să se asigure utilizarea la capacitate maximă a utilajelor, liniilor tehnologice, eliminîndu-se orice funcționare în gol.La locurile de muncă șl acasă sîn- tem chemați să dovedim înaltă responsabilitate și răspundere civică în gospodărirea cu severitate a energiei. Orice kilowatt-oră economisit este in folosul dezvoltării economiei naționale, al fiecărui om al muncii, al fiecărui cetățean.

Ion LAZAR

Raționalizarea consumului in sectoarele neproductive din întreprinderi
(Urmare din pag. I)sînt desemnați muncitori care veghează cu strictețe asupra aplicării acestor măsuri cunoscute de toată lumea, iar zilnic, dispeceratul urmă-

CÎND SE ÎNȚELEGE
DE ECONOMISIRE ESTE CEA MAI 

VALOROASA RESURSĂ

rește consumurile, intervine, unde e nevoie, pentru respectarea cotelor orare. Aceleași măsuri le aplicăm și în microcantine, căminele de nefa- miliști, reducind substanțial consumurile neproductive. (Petru Necula).
BINE CA SPIRITUL

ansamblul întreprinderii, el este o importantă sursă de întregire a energiei electrice necesare derulării optime a producției. Prima măsură luată în acest scop a constat în eliminarea totală a iluminatului exterior pentru incinta întreprinderii, a celui din depozitele de materiale. Precizez că, pe această cale, producția nu a avut de suferit. Dimpotrivă, ! :iii»tEerPperiie ■■ de,;: energie electrică au fost reduse substanțial. La aceasta au contribuit și măsurile de 
____ iluminatului în 

tdăte sectoarele productive, extin
derea iluminatului local, sectorizarea 
iluminatului acolo unde situația im
pune acest fapt.In afara măsurilor enunțate de specialistul esențială Ia de consum stabilite în sectoarele' neproductive a avut-o și optimizarea 
funcționării cazanelor tip C.A.F. de

întreprinderea metalurgică „Repu- suri eficiente in vederea reducerii cu rcdimenstonare a
blica" din Reghin este, asemenea al- cel puțin 30 la sută a consumurilor - toate sectoarele orttor unități economice cu profil similar de producție, un mare consumator de energie. Conștienți de a- cest lucru, paralel cu măsurile luate in timp util pentru diminuarea severă a consumului tehnologic, specialiștii unității, toți lucrătorii întreprinderii au situat în centrul atenției identificarea și aplicarea unor mă-

energetice din sectoarele neproductive.— Ce s-a întreprins în acest scop? — l-am întrebat pe subinginerul Dorin Borda, șeful biroului mecano- energetic.— Deși consumul din sectoarele neproductive reprezintă abia 10 la sută din energia utilizată de noi pe
unității, o contribuție încadrarea în normele

la centrala termică <le zonă și a in
stalațiilor aferente (pompe, ventila
toare), ca și a cazanelor C.R.-16, destinate producerii aburului și livrării agentului termic in halele de producție. Calculele specialiștilor 
arată că prin îmbunătățirile con
structive și tehnologice aduse celor 
trei centrale de ventilație, care au 
22 motoare cu o putere de 55 kWh 
fiecare, consumul de energie a fost 
diminuat, numai aici, cu peste 25 Ia sută. însumate, aceste măsuri, la care se adaugă și îmbunătățirea transportului de materiale interuzl- nal, au făcut ca, în cursul lunii februarie, consumul de energie în sectoarele neproductive să fie diminuat cu peste 30 la sută, în condițiile în care activitatea productivă s-a derulat fără perturbări, unitatea realizindu-și sarcinile de plan la principalii indicatori. (Gheorghe 
Giurgiu).

■ D ■ ■ ■ ■ ■
Materialele refolosibile trebuie introduse 
cit mai operativ în circuitul productiv!In Brașov sînt numeroase întreprinderi industriale a căror „piine zilnică" este metalul. Altele prelucrează substanțe chimice, textile, pielărie etc. Și firește, cei ce muncesc în aceste unități cunosc bine valoarea materiei primă, știu că fiecare gram ce poate fi „întors" în procesul productiv este un ciștig pentru aprovizionarea unității în care lucrează, pentru economia națională. Căci, după cum se știe, 50 la sută din resurse trebuie să provină din recuperarea materialelor refolosibile. In cuvintarea rostită la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia incă o dată însemnătatea acestei acțiuni, ca o manifestare directă a spiritului de răspundere pentru buna gospodărire a materiilor prime — adesea provenind din import.Ca urmare, colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile brașovene acordă importanța cuvenită recuperării și refolosirii materialelor. Dovadă cifrele realizărilor din 1986 : aproape 370 000 tone fier vechi, peste 10 225 tone hirtie. peste 2 000 tone cioburi de sticlă și altele, care au luat drumul furnalelor și oțelăriilor de la Hunedoara. Călan, Oțelul Roșu, Cîmpia Turzii, Tirgoviște, Combinatului de celuloză și hîrtie Zăr- nești etc. O contribuție importantă aduce și populația orașului, a cărei participare la realizarea acestor cantități este demnă de luat în considerație.

COLECTAREA MATERIALELOR 
REFOLOSIBILE — ACȚIUNE PER
MANENTA A ORGANISMELOR OB
ȘTEȘTI DIN CARTIERE. „în anul trecut, ne relatează tovarășa Margareta Krauss, vicepreședinte al consiliului popular municipal, s-au desfășurat numeroase acțiuni de colectare a materialelor recuperabile din gospodăriile populației, acestea fiind conjugate cu cele de curățenie și înfrumusețare a orașului, de degajare a curților și gospodăriilor de asemenea materiale, devenite inutile la casa omului, dar foarte necesare în industrie. Mii și mii de cetățeni, începînd cu pionierii și terminind cu gospodinele și pensionarii, au luat parte la aceste acțiuni, bucurindu-ne de un real sprijin pcordat de comitetele de cetățeni, asociațiile de locatari, comisiile de femei, organizațiile democrației și unității socialiste, ale tineretului și pionierilor.Pentru a spori eficiența acestor acțiuni de masă, consiliul popular, în strinsă colaborare cu întreprinderea județeană de profil au creat condiții materiale mai bune, ținin- du-se seama de sugestiile cetățenilor. în prezent există 47 de puncte fixe de preluare, situate in mai toate cartierele, urmînd ca. o dată cu venirea primăverii, să mai fie înființate încă 7 astfel de puncte în cartierele Schei, Florilor, Timiș-

însemnări din municipiul BrașovTriaj, Cuza Vodă. In felul acesta se va respecta indicația ca la 6 000 de locuitori să revină un punct de colectare. Să mai adăugăm că în holurile blocurilor de locuințe au fost amplasate 1 050 conteinere pentru hirtie, cu a căror existență locatarii s-au obișnuit și pe care le folosesc intens. A devenit o practică lunară să ne intilnim cu reprezentanți ai I.J.R.V.M.R., ai cetățenilor pentru a analiza ce s-a făcut și a se elabora, de comun acord, măsuri pentru perioada imediat următoare".Gradul de preocupare și interes față de această problemă s-a oglindit și in faptul că din convorbirile cu numeroși reprezentanți ai organismelor obștești au ieșit nu puține idei șl propuneri pe această temă, loan Bragheș, secretarul comitetu-

APLICAREA UNEI PROPUNERI 
CETĂȚENEȘTI ȘI EFECTELE EI. A duce o sacoșă cu citeva kilograme de hirtie pină la un centru de colectare e simplu. Ce te faci, însă, cu soba veche de tuci, cu frigiderul sau mașina de spălat scoase din uz ? Pe lingă greutate, mai este și volumul mare. Și nu toți cetățenii au chiar „la poartă" punctul de preluare. Ne- avînd cu ce să le care, cetățenii lăsau respectivele obiecte să ruginească prin curți sau debarale. S-a născut, astfel, sistemul de preluare de la domiciliu. Cum se procedează ? Consiliul popular municipal, prin activiștii săi obștești, ca și prin presa locală, prin „fluturași" ce sînt lipiți pe garduri sau sint introduși în cutiile de scrisori, anunță populația dintr-un anumit cartier sau

RECUPERAREA 
RECONDIȚIONAREA 
REFOLOSIREA

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

lui de cetățeni din circumscripția e- lectorală nr. 13, ne spunea : „Ne situăm într-o zonă unde se găsesc multe instituții. Ce ne-am gindit noi? Ce-or fi făcînd cu hîrtiile vechi ce nu le mai fac trebuință ? Am mers, deci, la conducerea acestor instituții și am găsit receptivitate și înțelegere. La fel am procedat și cu cofetăriile din zonă, astfel incit am putut prelua cantități apreciabile de hîrtie și maculatură. Pe una din străzi — strada Lungă — am experimentat, cu bune rezultate, alt sistem : am dat fiecărei gospodării saci pe care i-am preluat apoi plini cu obiecte de metal, hîrtie sau textile". Iorgu Olărașu, administratorul asociației de locatari 57, din cartierul Florilor, ne-a vorbit despre interesul arătat de cetățeni pentru a- ceastă acțiune obștească, mult înlesnită și de faptul că punctul de colectare se află în apropiere și cetățenii nu au de parcurs distanțe mari cu sacoșele pline și grele.O situație exact contrară preocupărilor generale întîlnite ne aduce însă la cunoștință Constantin Ciz- măroiu, președintele comitetului de cetățeni din circumscripția nr. 10. „In zonă, ne relata el. există trei cămine studențești aparținind universității. Cu toată strădania noastră nu am putut Împiedica arderea unor cantități importante de hîrtie provenite de la studenții din aceste cămine. Hîrtiile se depun In conteinere, dar apoi li se dă foc, in loc să fie predate pentru a se transforma in noi caiete și cursuri. Dar perseverăm".

zonă a orașului ziua și, aproximativ. ora cind urmează să vină autocamionul I.J.R.V.M.R. să le ridice. Fiind informați dinainte, cetățenii scot in fața casei sau a blocului, tot ce s-a adunat inutil prin gospodărie și poate fi reintrodus în circuit, îndeosebi obiecte grele. Traseele sînt astfel concepute Incit cursele să fie cit mai eficiente. Rezultatul ? 65 la sută din materialele recuperabile de la populație se colectează prin acest sistem.— Cantitățile adunate au fost atît de mari, ineît ne-au surprins, ne spunea directorul Întreprinderii, Gh. Csomos. Ne gîndim. de aceea, să extindem sistemul și în alte localități din județ.Tot la propunerea cetățenilor s-a trecut Ia echivalarea unui număr de zile muncă ce trebuie prestate de ei (In cadrul Legii 1 din 1986), cu o anumită cantitate de materiale recuperabile predate. „Sînt blocuri în centru cu puțin spațiu în jur, ne spunea președintele unei a- sociații de locatari. Revin cam doi metri*  pentru fiecare locatar. Era limpede că oricît de harnici și bine intenționați ar fi fost, mulți nu a- veau... teren de desfășurare. Sigur, mal sînt lucrări și la nivel de oraș. Dar tot se irosea o prețioasă rezervă de muncă obștească. Acum, spi-, ritul gospodăresc al cetățenilor se poate manifesta, din plin și cu folos, în acest domeniu". Realizările obținute au întrecut, cu mult, așteptările : cantitățile de metale vechi și de hîrtie au crescut de 5 ori față

de anii trecuți ! S-a ereat, chiar, temerea că a „secat" sursa, atît de mult s-a preluat din fiecare gospodărie. Se pare că nu e nici un pericol : există străzi, cartiere unde s-au și strîns noi cantități ce așteaptă valorificarea.
SE PROPUNE EXTINDEREA GA

MEI DE MATERIALE RECUPERA
BILE. O dată „stîrnit", spiritul gospodăresc nu se oprește la fier vechi și hîrtie. Traian Nistor, președintele comitetului de cetățeni din circumscripția nr. 13, se întreabă de ce nu se primesc de la populație și becurile. „Sînt cantități infime de material intr-un bec, e drept. Dar e vorba de metale rare — tungsten, wolfram. Apoi soclul, sticla. Totul poate fi reciclat. La fel și tuburile fluorescente. In final, cantitățile a- dunate nu ar fi de neglijat. Am încercat să le predau magazinelor de specialitate, dar mi s-a replicat că nu au dispoziții in acest sens. Credem că e păcat să se piardă asemenea materiale și că ar trebui întreprins ceva pentru ca și ele să fie recuperate". Inginerul Gh. Găină adăuga și alte materiale ce ar putea să intre în atenția celor însărcinați cu colectarea și valorificarea lor, materiale ce, deocamdată, ca și becurile, se aruncă : bateriile, ambalajele din material plastic de la produsele chimice sau cosmetice, micile flacoane sau borcane care au conținut medicamente. Sînt obiecte de mici dimensiuni, dar care există cu milioanele și se aruncă, in loc să sa returneze în procesul productiv, ca materiale utile, așa cum sa șl procedează în unele țări.Am consemnat aceste propuneri în speranța că ele vor fi recepționate de cei interesați. Am dori, de asemenea, să fie recepționate și semnalele lansate de întreprinderea județeană pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile — Brașov. Față de cantitățile de materiale colectate și prelucrate este nevoie, zilnic, de 5—6 vagoane, pentru a fi expediate la beneficiari. Sînt însă zile cînd nu se primește nici un vagon, iar altele cînd, în compensație, vin prea multe, plătin- du-se locații pentru staționarea lor, peste durata normală. Pe de altă parte, vagoanele ce lipsesc la Brașov stau nedescărcate la Hunedoara sau la Reșița. Numai în 1986. cele expediate din Brașov au înregistrat aproape o mie de „zile restricționate", circa 54 000 tone fier vechi sta- ționînd la doi pași de gura cuptoarelor care îi așteptau. O lipsă de corelare ce trebuie, de urgență, remediată. căci ar fi un nonsens ca e- fortul atîtor oameni de a repune în circuit Importante cantități de materiale recuperabile «ă nu aibă eficiența scontată.

Rodlca ȘERBAN
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Ca să conduci 
ca să cunoști,Nu este nimic gratuit în această afirmație. Ca să conduci științific, trebuie să cunoști ; ca să cunoști, trebuie să fii bine informat, lată Cerințe primordiale aie asumării răspunderii colective in organismele democrației noastre muncitorești. Lipsa informației anulează din capul locului orice posibilitate de interpretare, orice șansă de a putea judeca lucrurile realist, în deplină cunoștință de cauză, de a separa esențialul de neesențial și de a lua măsuri adecvate, eficiente pentru perfecționarea activității productive.Prin această prismă, există toate motivele formale pentru a aprecia că adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea „Automatica" din Capitală a fost o reușită. Re- nunțind la orice introducere inutilă, darea de seamă a abordat deschis, la obiect cauzele res-

științific, trebuie să cunoști; 
trebuie să fii bine informattanțelor înregistrate în realizarea planului la export și neîncadrării in cheltuielile de producție prevăzute, de altfel singurii indicatori nein- depliniți în anul 1986. Dintr-un anumit unghi de vedere, aprecieri pozitive se pot face și cu privire la nivelul dezbaterilor, al seriozității cu care s-au dezbătut unele din problemele de care depinde bunul mers al producției. Și fără îndoială că observațiile critice făcute de mulți dintre cei care au luat cuvîntul - referitoare la asigurarea și exactitatea documentațiilor de execuție, repartizarea oamenilor pe secții și ateliere, reînnoirea producției și multe altele — vor fi luate in considerare de consiliul oamenilor muncii, astfel încît activitatea din acest an să se desfășoare la un nivel calitativ superior, de fapt la nivelul exigențelor actualei etape de dezvoltare a economiei noastre naționale.

Dincolo de aspectele legate de desfășurarea propriu-zisă a adunării generale ne-am propus să vedem cum gîndesc și acționează, oamenii muncii de aici ; cit sînt de informați și-cum stăpinesc problemele majore ale producției. Pe scurt, dacă participanții la actul 
conducerii colective în forul suprem - adunarea 
generală - sint pe deplin conștienți de răspun
derea pe care o au, de obligațiile ce le revin, de 
drepturile și indatoririle lor, cunosc realitatea, 
problemele de fond ale producției cu care se 
confruntă oamenii muncii pe care îi reprezintă. Motiv pentru care am efectuat un sondaj în rîn- 
dul a 15 membri ai consiliului oamenilor mun-« 
cii și 15 reprezentanți ai oamenilor muncii la 
adunarea generală. Concluziile ? Să punem față în față citeva din întrebările sondajului și răspunsurile primite. întreprinderea „Automatica" din București. In imagine : un ultim control la noul Iot de dulapuri pentru automatizări pregătite pentru export

RĂSPUND 15 MEMBRI Al CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII
Aprovizionarea cu materiale, aparatură și echipamente ; lipsa con

tractelor de desfacere a producției ; schimbarea planului de producție 
de la lună la lună ; neritmicitatea producției ; calitatea informațiilor ; 
încasarea contravalorii producției-marfă livrate.

RĂSPUND 15 REPREZENTANȚI Al OAMENILOR MUNCII
Neritmicitatea in asigurarea bazei materiale ; lipsa contractelor de 

desfacere ; asimilarea produselor noi, in special pentru centrala nuclearo- 
electrică ; neasigurarea documentațiilor de execuție de către institutele 
de proiectări potrivit contractelor existente ; modificarea frecventă a do
cumentațiilor de către proiectanți in timpul execuției ; îmbunătățirea ca
lității producției ; finalizarea comenzilor din cadrul programelor priori
tare ; reducerea stocurilor de producție neterminată ; reprofilarea între
prinderii pe producția de roboți ; creșterea mai rapidă a calității pro
ducției.

3. Puteți să numiți o experiență deosebită 
din ramura in care vă desfășura# activitatea?

RĂSPUND 15 MEMBRI Al CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII
Cercurile calității ; fișele de reper (?!) ; organizarea sistemului de 

instruire a personalului muncitor; participarea la contractarea producției 
pentru export.

RĂSPUND 15 REPREZENTANȚI Al OAMENILOR MUNCII
Recepția la furnizori a produselor care au avut abateri repetate de 

la calitate ; modernizarea procedeelor de vopsire și sudură.

A PARTICIPA, A TE ANGAJA, A CRITICA
- verbe active ale autoconducerii muncitorești

Cum se exercită
mandatul

Ce este oare mai surprinzător : numărul mare de probleme cu care s-a confruntat intreprinderea sau diferența, dintre răspunsurile date de membrii C.O.M. și reprezentanții oamenilor muncii ? Oricum, se pare că, exceptînd neajunsurile existente în asigurarea bazei materiale și a contractelor de desfacere, problemele majore ale producției sint recepționate oarecum diferit de membrii C.O.M. și de reprezentanții oamenilor muncii. Astfel, membrii C.O.M. sesizează numai lipsa contractelor de desfacere, deși așa cum au precizat unii reprezentanți ai oamenilor muncii și după cum s-a arătat chiar și în darea de seamă prezentată în adunarea generală nu s-au onorat integral — din diferite motive — nici toate contractele încheiate. Practic, anul trecut nu au fost onorate 99 de contracte în valoare de zeci de milioane de lei. iar în prezent nu s-au asigurat încă documentațiile de execuție pentru toate contractele încheiate cu partenerii de peste hotare. Deci situația de anul trecut se poate repeta.Și mai surprinzător este însă faptul că preocupările membrilor C.O.M. sint aproape complet absorbite de o serie de probleme curente ale producției, pierzindu-se din vedere linele aspecte de fond, de perspectivă cu privire la specializarea întreprinderii pe fabricația de roboți, îmbunătățirea calității producției, creșterea mai puternică a productivității muncii ș.a. Facem această observație deoarece activitatea consiliului oamenilor muncii nu poate și nu trebuie să se reducă în nici un caz la conducerea operativă a producției, pentru care există și servicii funcționale specializate (de aprovizionare, de desfacere etc), ci este absolut necesar să cuprindă și problemele de perspectivă ale întreprinderii, orientarea producției și ridicarea nivelului ei calitativ, promovarea susținută a progresului tehnic.In ansamblu, din analiza răspunsurilor primite la prima întrebare a sondajului nostru se constată o totală lipsă de unitate de vederi in legătură cu definirea obiectivului principal al activității productive intr-o perioadă de timp. Diversita

tea mare a preocupărilor, concentrarea atenției asupra unor probleme conjuncturale de mai mică importanță, trecerea întimplătoare de la o problemă la alta nu pot să slujească nicidecum cauza eficienței, nu se menține concentrată preocuparea colectivului, chemat să decidă în forul suprem al democrației muncitorești, asupra unor sarcini cu adevărat esențiale. Este clară eroarea pe care o face organul de conducere colectivă : întreprinderea nu este privită unitar, ca un organism, ci divizată in problemele unui loc sau altuia de muncă, in problematica unei zile sau perioade foarte scurte 
de timp.Pe fondul unei asemenea concepții In adunările generale se discută despre zeci și zeci de probleme, multe dintre ele fiind abia enunțate, atenția participanților nefiind concentrată asupra unor laturi cu adevărat esențiale. Nu întimplător. uneori, opiniile din adunări în loc să se a- dune, să se completeze, să lămurească aspectele criticate, să se găsească soluții, ele se înșiruie în mod Intim- plător, eterogen, fără o finalitate practică.Iată o secvență ilustrativă în acest sens desprinsă chiar din adunare. Muncitorul Mihai Stan, de la secția nr. 1, a arătat limpede că specialiștii de la secția de cercetare-pro- iectare nr. 1 trebuie să verifice mal atent documentațiile de execuție, deoarece conțin o serie de greșeli, unele dintre ele elementare, de cotări. Luînd însă cuvîntul, inginerul Dan Gugu, șeful secției de cerceta- re-proiectare nr. 1, a vorbit de parcă nici nu ar fi auzit de observația care se făcuse numai cu cîteva minute înainte. Atunci care mai este rostul dezbaterilor din adunarea generală ?Nu putem trece cu vederea, co- mentînd răspunsurile la această primă întrebare a testului, peste faptul că nici măcar unul din cei 30 de participanți nu a nufhit problema fundamentală cu care s-a confruntat sau trebuia să se confrunte colectivul in anul 1986, problemă de maximă importanță și in acest an — modernizarea producției.

Comentariile sînt aproape inutile.Cu cele 6 excepții de mal sus — și ele in bună măsură discutabile, pentru că nu numesc decît în parte experiențe reale care pot stirni interes — răspunsurile denotă lipsa unui sistem bine pus la punct pentru _ cunoașterea și generalizarea experienței înaintate, care este atit de evidentă incit nu putem decit să repetăm ceea ce am mai susținut in paginile ziarului nostru : necesitatea creării unei forme organizatorice clare, obligatorii pentru popularizarea și extinderea experienței înaintate. Semnificativ pentru situația e- xistentă la ora actuală este și faptul că în dezbaterile din adunarea generală nu s-a făcut nici un fel de referire la preluarea și aplicarea măcar a unei singure experiențe pozitive din cadrul centralei sau ministerului de resort. S-au împărțit diplome de fruntași pe secții, pe a- teliere, pe formații de lucru, pe oameni, dar nu s-a spus un singur cu- vint despre experiența care a stat Ia

baza cuceririi acestor lauri. S-a pierdut deci încă un prilej de a se discuta cel puțin despre experiența din propria unitate.Cine să se ocupe de depistarea și generalizarea unor experiențe cu a- devărat importante în domeniul tehnologiei, organizării, evidenței și informaticii, modernizării producției etc. ? Greu de spus din moment ce un asemenea interes nu există deocamdată nici la nivelul consiliului oamenilor muncii — așa cum rezultă din răspunsurile date de cei 15 membri ai acestui organ de conducere colectivă — și nici la nivelul centralei și al ministerului, această problemă nefiind practic abordată. Oricum, rămîne ca. deopotrivă, consiliul oamenilor muncii din întreprindere, centrala și ministerul să acționeze, mai hotărît pentru depistarea experiențelor cu adevărat valoroase, pentru generalizarea lor neîntîrziată într-un cadru riguros organizat

de reprezentant?

RĂSPUND 15 MEMBRI Al CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII
Neritmicitatea producției ; acomodarea greoaie la urgențe ; neres- 

pectarea disciplinei tehnologice și de producție ; documentațiile incom
plete și cu multe greșeli primite de la institutele de proiectări ; nepre- 
lucrarea cu răspundere a documentațiilor care se dau în execuție de 
către tehnologi ; acceptarea de documentații care nu sînt bine întocmite ; 
nedefinirea concretă a atribuțiilor de serviciu ce revin fiecărui compar
timent funcțional in parte ; slaba colaborare dintre proiectare și producție.

RĂSPUND 15 REPREZENTANȚI Al OAMENILOR MUNCII
Restanțele la producția de export; munca in asalt ; modificarea 

proiectelor atunci cind echipamentele sint in faza de finalizare și chiar 
în probe de anduranță ; nerespectarea programului de elaborare a teh
nologiilor de lucru ; lipsa de inițiativă a unor oameni ai muncii ; abate
rile de la disciplina de producție ; neprecizarea sarcinilor ce revin com
partimentelor funcționale ; organizarea necorespunzătoare a unor locuri
de muncă ; insuficienta colaborare 
și secțiile de producție.Din nou asistăm la o diversitate mare de observații care in iinii mari vizează „sănătatea organismului productiv" al Întreprinderii. Este de notat seriozitatea cu care participanții la sondaj au numit cele mai. multe din neajunsurile care țin de modul in care este organizată activitatea internă de producție. Și este bine că, in marea lor majoritate, aceste aspecte au fost criticate și în darea de seamă. și în dezbaterile din adunare. Măiestria consiliului oamenilor muncii constă acum tocmai in capacitatea de a discerne, de a alege judicios intre multiplele situații care reclamă soluții urgente și de a sistematiza, coordona și dirija preocupările sutelor și miilor de oameni ai muncii din întreprindere spre o- biectivele fundamentale ale producției, în priceperea de a evita aglomerarea și chiar copleșirea cu probleme colaterale, in capacitatea de a asigura continuu și neslăbit o perspectivă clară in întreaga activitate.< Trecind peste confuziile care se X______________________________________________

dintre compartimentele de concepțiemai fac Intre propriile obligații șl greutățile determinate de colaborarea cu alte unități, rezultă că în cadrul întreprinderii mai sînt multe lucruri de pus la punct. în primul rînd, este necesar să se îmbunătățească ritmicitatea producției (in anul 1986 peste 60 la sută din sarcinile de plan s-au finalizat de regulă în decada a III-a a fiecărei luni). în al doilea rind, se impune, după cum au arătat in cadrul adunării generale și maistrul Iacob Costea. de la secția nr. 5, și tehnicianul Nicolae Birlănescu, de la secția nr. 3. ca tehnologii să verifice mai atent documentațiile de execuție înainte de lansarea în fabricație, să vină mai des în secțiile de producție și să a- corde mai operativ asistența nece-, sară la realizarea unor echipamente, să caute noi soluții pentru extinderea tipizării. în al treilea rînd, trebuie să se întărească disciplina în muncă și să se pună ordine în activitatea serviciilor funcționale.

RĂSPUND 15 MEMBRI Al CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII
Prin scrisorile de mulțumire primite de la beneficiari ; prin articolele 

apărute in presă ; prin oamenii care au lucrat la punerea in funcțiune 
a unor obiective, in țară sau peste hotare ; intimplător ; după reclama- 
țiile înregistrate.

RĂSPUND 15 REPREZENTANȚI Al OAMENILOR MUNCII
Prin repetarea comenzilor pe care le primim ; prin delegații trimiși 

lă punerea in funcțiune a unor obiective ; in funcție de reclamațiile care 
se fac ; prin intermediul întreprinderilor de comerț exterior ; prin serviciul 
de control tehnic de calitate.Caracterul întimplător al informațiilor este evident și . in acest domeniu. Desigur, lipsa reclamațiilor, reînnoirea unor contracte reprezintă dovezi că produsele realizate la un moment dat au fost de calitate bună. Dar se tntîmplă și invers, ca unele contracte să nu mai fie reînnoite. în acest caz ce concluzii se trag ? Se poate ca produsele livrate să fi fost de bună calitate, dar beneficiarul să-și fi acoperit toate

necesitățile. După cum este posibil ca beneficiarul să fi găsit un alt furnizor ale cărui produse sînt mai fiabile sau mai ieftine. Muncitorii sau specialiștii care au lucrat la punerea in funcțiune a unor instalații nu vor ști niciodată acest lucru. E nevoie, așadar, de o testare sistematică a pieței, de un sistem informațional bine pus la punct care să stimuleze modernizarea și perfecționarea necontenită a producției.

RĂSPUND 15 MEMBRI Al CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII
Asigurarea contractelor și documentațiilor pentru producția de export ; 

organizarea științifică a producției ; îmbunătățirea ritmicității producției 
și a aprovizionării tehnico-materiale.

RĂSPUND 15 REPREZENTANȚI Al OAMENILOR MUNCII
Asigurarea bazei tehnico-materiale ; asimilarea echipamentelor de 

automatizare pentru centrala nudearo-electricâ ; întărirea disciplinei teh
nologice.Cercul se închide revenindu-se la multe din problemele care au stat în atenția colectivului și anul trecut. Din nou se discută despre necesitatea asigurării contractelor de desfacere, a documentațiilor, a bazei materiale ; din nou se pune problema respectării disciplinei tehnologice. Care este pasul înainte făcut pe spirala dezvoltării ? Forțele multor specialiști — și nu numai din întreprindere — se vor concentra din nou asupra rezolvării unor probleme curente ale producției. Cum,

cînd, cine va gîndi atunci științific, pe baza unor analize aprofundate viitorul de mîine și chiar de poi- mîine al întreprinderii ? în loc să se discute an de an despre lipsa contractelor de desfacere nu ar fi oare mai normal să se analizeze structura producției și să se ia măsuri pentru adaptarea acesteia la cerințele pieței ? Crede oare cineva că va putea fi influențată mai ușor structura cererii decit să se schimbe profilul ofertei ?
Ca să conduci științific, trebuie să cunoști ; ca să cunoști, trebuie 

să fii bine informat. Pornind de la aceste cerințe majore pentru afir
marea conducerii și responsabilității colective sintem convinși că și la 
intreprinderea „Automatica" din Capitală, ca și in multe alte unități 
industriale, consiliile oamenilor muncii, organizațiile de partid pot și 
trebuie să facă mai mult pentru conștientizarea participanților la adunările generale ale oamenilor muncii în fundamentarea strategiei dezvoltării, în soluționarea problemelor curente și de perspectivă ale producției.

Conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu au sub
liniat in repetate rinduri necesitatea întăririi rolului adunărilor generale. 
Cadrul organizatoric există. Esențial este să se treacă la măsuri 
concrete, in fiecare unitate, pentru dinamizarea dezbaterilor din adună
rile generale, pentru găsirea acelor forme care să asigure valorificarea 
inepuizabilului tezaur de idei al oamenilor muncii in calitatea lor de 
proprietari, producători și beneficiari.

Viorel SALĂGEAN, Ion TEODOR

în adunările generale ale oamenilor muncii se întrunesc, pentru a dezbate și decide asupra activității întreprinderilor, cei mai buni dintre cei mai buni muncitori, tehnicieni și ingineri. Ei se numesc, în limbaj democratic, reprezentanți ai oamenilor muncii. Cum își exercită aceștia mandatul încredințat de a aduce în adunarea generală punctul de vedere al oamenilor muncii în toate problemele dezbătute ?Primele argumente ni le furnizează loan Laza, corespondentul „Scînteii" pentru județul Bihor, de la adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea „Mecanica" din Oradea. „Este ilustrativ pentru modul în care și-au exercitat reprezentanții oamenilor muncii mandatul — relatează el — faptul că fiecare dintre participanții la dezbateri au emis 1—2 idei pentru îmbunătățirea muncii, astfel că în total au fost formulate 22 propuneri".Cineva ar putea să creadă că numărul mare de propuneri se datorează faptului că unitatea ar fi încheiat activitatea pe 1986 cu rezultate slabe și, în mod firesc, oamenii ar fi fost preocupați de redresarea situației. în realitate, el exprimă modul matur, responsabil în care reprezentanții oamenilor muncii înțeleg să aducă în adunare cuvîntul celor care i-au învestit cu această calitate.Aproape fiecare din cei ce făceau propuneri o motiva astfel : „Ea reprezintă nu numai opinia mea, ci și a colectivului din care fac parte". Ceea ce, evident, a conferit acestor propuneri atît greutate de responsabilitate individuală a autorilor lor, cit și greutate de responsabilitate colectivă. Așa se explică și faptul că nici una din propuneri n-a fost socotită pe „deasupra", neoportunâ. Dimpotrivă. Am putea exemplifica, în acest sens, cu fiecare din propunerile făcute. Ne vom opri numai la una caracteristică pentru modul în care reprezentanții participă, în cadrul adunărilor generale, la actul deciziei. Cea făcută de maistrul Nicolae Secăleanu. El spunea : „în 1986 nu prea am fost gospodari atîta vreme cît nu ne-am încadrat în cheltuielile 'materiale. Apreciez ca foarte bună măsura de recuperare și refolosire a reperelor și suban- samblelor rezultate din dezmembrarea utilajelor și a S.D.V.-urilor aprobate pentru casare. Suma post- calculată, ce se poate economisi pe această cale, se ridică la 1 milion lei. Eu cred că poate fi și mai mare. Propun de aceea ca organul de conducere colectivă să analizeze lunar această măsură, să intervină cu operativitate, ori de cîte ori e cazul, și să nu ne aducem aminte de' o asemenea sarcină numai în adunarea generală".Argumente în legătură cu exercitarea mandatului de reprezentant al oamenilor muncii aduce — dar nu în spiritul celor relatate de la Oradea — și Gheorghe Crișan, corespondentul „Scînteii" pentru Bistrița-Nă- săud, care a participat la adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea de utilaj tehnologic din Bistrița.înainte de toate, aflăm că unitatea a încheiat anul 1986 cu un bilanț negativ. Pe lingă nerealizarea planului la producția fizică, în special la sortimentele oțel brut, piese turnate, utilaje tehnologice și armături industriale din oțel, care au creat mari greutăți unităților colaboratoare, în mod deosebit la punerea în funcțiune a noilor obiective, unitatea nu și-a realizat în întregime nici programul de perfecționare a muncii și modernizare a producției. Un număr de 7 măsuri — și din păcate dintr^ cele mai importante — au fost „abandonate" pe drum, ceea ce a necesitat reprogramarea lor pentru a fi finalizate in primul semestru al acestui an.O asemenea situație necesita, firește, ca reprezentanții oamenilor muncii să-și spună răspicat cuvîntul în legătură cu ce trebuie făcut pentru ca in acest an întreprinderea să se redreseze, să-și înscrie eforturile in parametrii de eficientă ceruți.Doi vorbitori, șeful de echipă loan Leah și Petre Centea, inginerul-șef al întreprinderii, prin propunerile făcute, prin soluții găsite pentru rezolvarea unor probleme, în special cele vizind promovarea mai activă a exportului, au răspuns acestor cerințe. Ceilalți, și în mod deosebit ■ Alexandru Pop, reprezentantul secției de utilaj refractar, Alexandru Lupșan, inginerul-șef al fabricii de piese turnate și forjate din oțel, Olga Mihail, inginer tehnolog în cadrul secției de utilaj tehnologic,

s-au îndepărtat total de acest curs firesc al unui dialog democratic. Deși erau implicați direct, personal, în calitatea pe care o au, în rezultatele necorespunzătoare obținute de colectiv în anul trecut, au repetat în adunarea generală lucrurile spuse în darea de seamă, au uitat să-și facă și cea mai vagă au’tocritică, ca și cum „nici usturoi n-ar fi mîncat...", și au încheiat prin a face cîteva propuneri" atît de generale încît ar fi fost valabile oriunde și oricînd, mai puțin la întreprinderea din care fac parte. Directorul unității, inginerul Leon Cudrec, a dat o replică fermă celor care s-au „specializat" în comoditatea gîndirii și acțiunii : „Să nu-și închipuie cineva că greutățile pe care le-am avut în anul trecut se vor rezolva de la sine. Noi ni le-am creat, noi trebuie să le soluționăm. Și nu prin vorbe, ci prin fapte".

le. Pentru că iată ce spunea și acesta în adunare : „Noi cerem — și pe bună dreptate — foarte mult din partea furnizorilor, proiectanților, tuturor colaboratorilor. ■ E bine că facem acest lucru. Noi însă nu ne cerem cu aceeași exigență și nouă să facem ce trebuie să facem. Discutăm de ani de zile despre necesitatea polideservirii. Ce s-a făcut concret în acest domeniu ? Mai nimic. Recunoaștem necesitatea acestei acțiuni, pledăm pentru ea prin ședințe, dar, practic, o dată cu primele dificultăți, o abandonăm. Consiliul oamenilor muncii va trebui să aibă mai multă fermitate. Nimic în domeniul progresului tehnic nu se obține fără efort".
Spiritul combativ,

„Noi soluționăm spiritul perfecționării

problemele, muncii

nu alții din afară“Dacă cineva din afară ar fi participat îa adunarea generală a oamenilor muncii de Ia întreprinderea de confecții din Sibiu — ne asigură loan Onuc Nemeș, corespondentul „Scînteii" pentru județul Sibiu — ar fi crezut că aici sint probleme serioase în realizarea exportului. De ce ? Pentru că reprezentanții oamenilor muncii au acordat un spațiu important in dezbaterile din adunare problemelor exportului. în realitate, exigența față de calitatea produselor era alimentată — ca să ne ex- ?rimăm așa — de propriile succese, nanul 1986 sarcinile la export au fost depășite cu 4,7 la sută pe relația țări socialiste și 50,8 la sută pe relația devize convertibile.S-au îndeplinit atît de ușor sarcinile pentru export în această unitate 7 Nici vorbă. „Dar — afirma loan Gîndilă, directorul întreprinderii — noi n-am așteptat niciodată să vină alții din afară să ne rezolve problemele. în cadrul acțiunii de înnoire a producției, in anul 1986 s-au asimilat în fabricație 206 modele noi, cu peste 50 mai multe decit cele planificate, s-au aplicat integral cele 60 de măsuri vizind perfecționarea muncii și modernizarea producției, au fost calificați 204 muncitori șl și-au continuat perfecționarea pregătirii profesionale peste 2 800 oameni ai muncii. Dacă adăugăm la toate acestea eficiența înființării punctelor-filtru de control în sălile de croit și la intrarea confecțiilor în magazie, avem o imagine clară a eforturilor depuse — organizatoric, tehnic și politic — pentru realizarea unor produse de înaltă calitate".Analizînd posibilitățile de îndeplinire a sarcinilor pentru export, care în acest an cresc simțitor, reprezentanții oamenilor muncii au „uitat" de succesele din anul trecut și s-au arătat preocupați în cel mai înalt grad de îmbunătățirea în continuare a muncii în acest domeniu. Nicolae Munteanu, șeful atelierului 22, spunea : „Nu trebuie să facem minuni pentru a realiza exportul. Avem un colectiv cu tradiție și experiență. Trebuie să folosim cit se poate de rațional cele 480 de minute de lucru și să respectăm cu strictețe disciplina de producție și tehnologică". Absențele nemotivate, învoirile, insuficienta supraveghere a mașinilor sînt — o știm foarte bine — «corpuri străine» muncii de calitate. Eu cred că în acest an stă în puterea noastră să nu mai avem nici un asemenea corp străin". Mariana Precup a adus în discuție rolul muncii educative în realizarea producției de export. „Dacă atelierul nostru este atelier model, acest lucru se dato- rește și muncii biroului organizației de bază. Noi nu lăsăm omul să greșească și apoi să ne năpustim cu critica asupra lui. Acționăm ca în- tr-o familie : azi am observat ceva în neregulă, azi discutăm cu cel în cauză. Mîine e prea tirziu. Pentru că omul începe să se obișnuiască că poate greși, că poate repeta și altădată greașeala. Educația în domeniul calității se face prin demonstrație și nu prin ședințe". Cornel Cismaș, șeful secției mecanice : „Noi avem o inițiativă : «Fiecare specialist să rezolve anual cel puțin o problemă tehnică». Să continuăm această inițiativă. Dar consiliul oamenilor muncii să ridice ștacheta și în acest domeniu. Problema rezolvată să reprezinte efectiv o problemă de progres tehnic. Și dacă e posibil, să vizeze exportul".Dacă ar fi vorbit în aceeași adunare și în același timp cu Cornel Cismaș, s-ar fi putut spune că Mircea Donca, șeful secției armături de la întreprinderea de utilaj tehnologic din Bistrița, i-a „furat" idei-

Și întreprinderea de tricotaje „Someșul" din Cluj-Napoca, la a cărei adunare a fost prezent Marin Oprea, corespondentul „Scînteii" pentru județul Cluj, a încheiat anul 1986 cu rezultate pozitive. S-a vorbit mult în adunare despre .eforturile depuse pentru obținerea lor. Mai mulți vorbitori, dar în mod deosebit tricotoarea Emilia Dobocan, au „temperat" felul celor care aveau vorbe îndulcite cu... apă de trandafiri. „Cea mai eficientă măsură in domeniul calității — a spus unul dintre vorbitori — a fost raportul maiștrilor in fața consiliului oamenilor muncii. Măsura nu a fost aplicată întotdeauna și cu toți maiștrii. Criticînd această inconsecvență, cerem consiliului oamenilor muncii să dezvolte mai mult în acest an răspunderea maiștrilor pentru disciplină și calitate. Raportul lor să fie realmente un raport exigent, care să contribuie la perfecționarea activității maiștrilor".Atît aici, cît și în alte adunări, spiritul de combativitate a fost asimilat, pe bună dreptate, cu spiritul necesar perfecționării muncii, cu spiritul propriu organismelor auto- conducerii muncitorești. Așa s-au desfășurat lucrurile în adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea „Mecanica" din Oradea. Așa s-au desfășurat și la întreprinderea de confecții din Sibiu. Nu în acest fel s-au desfășurat însă și la întreprinderea de utilaj tehnologic Bistrița. Aici, în cel puțin cîteva cazuri, sa impuneau — așa cum e firesc în dialogurile autocon- ducerii muncitorești — interpelarea unor participant! la adunare de către reprezentanții oamenilor muncii. Bunăoară, șeful serviciului C.T.C. a „meșterit" vorbe în adunare pînă. a obosit. Numai despre slaba activitate a celor aproape 200 de controlori tehnici de calitate n-a scos o vorbă. Poate fi așezată munca acestora „deasupra" unei activități care nu s-a încheiat cu cele mai bune rezultate în anul 1986 ? Nu ! Acolo unde există un control tehnic de calitate competent, ferm și exigent, el poate determina în mod hotărîtor și calitatea muncii desfășurate de colectiv. Or, adunarea generală l-a lăsat pe șeful serviciului C.T.C., Gh. Medeși, să' facă responsabilă de calitate pe toată lumea, mai puțin pe cei plătiți să asigure „securitatea" acesteia — controlorii tehnici de calitate. Cum la fel s-ar fi cuvenit și în cazul reprezentantului ministerului la această adunare. E bine că acesta a dat asigurări că ministerul va ajuta întreprinderea să se redreseze în acest an. Dar, la data adunării, erau nesoluționate multe probleme legate de aprovizionare, de comenzile pentru export, de contracte. Nu era firească o asemenea întrebare : de ce n-a fost asigurat acest ajutor înainte de adunarea generală, pentru ca întreprinderea să demareze în acest an cu rezultate pozitive, nu cu rezultate nesatisfăcătoare, cum a făcut-o ?Asemenea întrebări nu s-au pus șl acest fapt a impietat, fără îndoială, asupra calității dialogului, asupra eficientei sale. Ceea ce înseamnă că reprezentanții oamenilor muncii și-au onorat numai pe jumătate mandatul : au participat la adunare, dar nu au asigurat dezbaterea profundă a problemelor aflate în atenția ei.
Constantin PRIESCUcu sprijinul corespondenților„Scînteii"
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MODERNIZARE SI EFICIENȚĂ
Orice proces de instrucție șl educație este judecat și apreciat în funcție de rezultatele obținute, de calitatea celor pe care ii pregătește. îmbunătățirile de natură metodică, organizatorică, progresul științei pedagogice nu pot rămîne tocmai de aceea doar la sta" diul de mijloace, de forme de apropiere de un conținut ; ele trebuie puse în discuție, acceptate și aplicate în funcție de randamentul dat. Principiul „școlii active", enunțat și teoretizat cu decenii în urmă în pedagogie, adevărat moment de avangardă atunci, a devenit astăzi o realitate la nivel de sistem. Invăță- mîntul românesc este conceput și organizat folosind cu realism și măsură cele mal noi cuceriri ale teoriei pedagogice și, în același timp, fruc- tificind o valoroasă tradiție. Modernitatea sistemului de învățămînt actual se verifică, în primul rind, in calitatea răspunsurilor sale la necesitățile imediate ale vieții economice si sociale. Fiecare epocă a tins către racordarea sistemelor educaționale la orizontul trebuințelor imediate și viitoare. Astăzi, organizarea școlii românești vădește nu numai o actualitate incontestabilă, ci reușește să se transforme în acel avanpost social, rol pe care și-l asumă educația completă, prospectivă, urmărind formarea de conștiințe permeabile la nou, adaptabile la rapidele transformări din toate domeniile vieții contemporane, de la revoluția tehnico- științifică la mutațiile fine ale unor raDorturi sociale.Strinsa legătură a învățămîntului cu cercetarea și producția, organizarea procesului instructiv-educativ ca verigă economică de o importantă subînțeleasă au impus structuri noi care să permită punerea in practică a unei metodologii didactice adecvate. modârne și eficace. Nu eficiența acestora, recunoscută, evidentă in plan pedagogic, vrem să o punem în discuție. Ceea ce pare cel puțin paradoxal e faptul că. in ciuda modernizării bazei materiale a învățămîri- tului nostru mediu, a organizării instrucției școlare la un nivel de maximă responsabilitate in direcția dinamizării, activizării elevului, în o seamă de școli, și încă în unele considerate fruntașe, rezultatele la învățătură sînt în ’ ultimul timo în scădere. Procentele de promovabili- tate par să fie invers proporționale cu eforturile colectivelor didactico, ale forurilor de îndrumare și control de a asigura un cadru ontim, aplicat și eficient. Aproape simptomatic, participind în această nerioa- dă la adunări generale de dare de seamă și alegeri în citeva licee, a- veam sâ constatăm un asemenea fapt. N-am putea spune că respec- tivelor adunări le-a lipsit spiritul critic, autocritic, atmosfera de exigență și responsabilitate comunistă. De multe ori, cadre didactice cu experiență bogată, după cum se putea constata nu numai din discuții, aduceau în dezbatere puncte de vedere interesante, privind înnoirea demersului didactic, folosirea unor mijloace, tehnici, metode pedagogice care să ducă la realizareș unor lecții superioare prin sistematizare, esen- țializare a cunoștințelor, prin orizontul lor interdisciplinar ori prin calitățile formative. Cuvinte, atitudini, prezentări rezumative sau angajamente frumoase, la fel cum apreciabile sînt și cele spuse in aceste adulări despre dezbaterile. _ semiriariile cu caracter metodic, acțiunile organizate pe comisii, catedre, unități școlare sau inspectorate. în toate ă-

dunările de partid, ca de altfel și în alte împrejurări, de la simpla vizită la un liceu pină la o acțiune școlară complexă, unul din aspectele cele mai clar conturate este organizarea procesului de învățămînt folosind cabinetele pe discipline de studiu. Mindria fiecărui profesor, a directorilor de liceu sau școală generală este să-ți arate asemenea săli de clasă utilate atrăgător, cu panouri elocvente, biblioteci, fond de materiale didactice utile, aparatură modernă, spațiu ambiental foarte potrivit însușirii rapide de cunoștințe într-un domeniu, deprinderii cu un anumit mod (și model) de gîndire, specific științei respective. Spații în care elevul se simte ca într-un laborator viu, pentru că este pus mereu în situația de a căuta, adesea de a cuceri, cunoștințe (depinde, firește, de modernitatea demersului didactic

— situația Ia învățătură a elevilor lasă de dorit. Este îngrijorător că in destule cazuri, procentul de promo- vabilitate, criteriu obiectiy de apreciere, e in scădere. Ar fi de așteptat ca aceste bilanțuri ale activității profesionale a comuniștilor din școli sâ nu se rezume la constatarea acestor scăderi. Ceea ce nu se întîmplă peste tot. Unde, dacă nu in adunarea membrilor de partid, este locul cel mai potrivit dezbaterii deschise, responsabile a acestui aspect? Cum se face că mijloacele moderne ce stau, in școală, la indemina profesorului nu duc la îmbunătățirea, ci, uneori, la scăderea nivelului la învățătură? Iată o întrebare ce trebuie să fie pusă mai deschis în aceste adunări. ‘ Căci, pină la urmă, esența procesului instructiv-educativ se reflectă in rezultatele la învățătură ale elevilor. Calitatea muncii educatorului, de la
Exigența $7 spiritul analitic

in adunările comuniștilor din școli

al profesorului respectiv). Alături de ele nu există liceu in care să nu vezi cel puțin 1—2 laboratoare cu dotare foarte bună, unde să nu recunoști eforturile cadrelor didactice de a asigura cadrul optim — experimental, practic — de asimilare a noțiunilor complexe dintr-o ramură științifică. Parcurgînd dările de seamă ale birourilor organizațiilor de bază, la respectivele adunări, notind conținutul luărilor la cuvint, ne-am întilnit adesea cu afirmarea, mai mult decit rezonabilă, a eforturilor făcute în ultima perioadă pentru a asigura cele mai bune condiții procesului de predare-învățare. Aspect exterior ? Nicidecum. Nu poți Învăța fizică sau chimie fără experiența de laborator, fără aparatura și materialele necesare. Un cunoscut pedagog reproșa școlii de tip tradițional că ii învață pe elevi nu fizica, ci 
despre fizică ; voia, altfel spus, să scoată în evidență eroarea descriptivismului, unilateralitatea influenței educative, legătura slabă dintre teorie și practică in școala mai veche. Lucruri pe care didactica actuală le-a rezolvat in mod strălucit ; la fiecare disciplină de studiu profesorul are astăzi la îndemină un evantai de mijloace de transformare a orei de curs într-o oră de învățare a mecanismelor gîndirii, de deprindere a valorii practice a unei structuri de cunoștințe sau operații etc. Paradoxal însă apare faptul că in unele școli ce se pot mîndri cu gradul înalt de modernizare a mijloacelor de predare, laboratoare, cabinete etc.

efortul propriu de Îmbunătățire a lecției la cel de modernizare a bazei materiale, de la activitatea de cercetare științifică la acțiunile extra- școlare, se vede în oglinda situației la învățătură a elevilor. Despre ea am auzit în adunări de partid, temeinic pregătite de altfel, puține intervenții și, mai ales, sumare intervenții. Dările de seamă se rezumă prea frecvent la a menționa procente și a spune că birourile organizațiilor de bază au analizat periodic cauzele insuccesului școlar al unor elevi, propunînd și luînd______ , măsuri pentru creșterea procentului de pro- movabilitate, aducerea la un nivel mulțumitor a celor cu rezultate slabe, colaborarea între diriginți și profesori, colaborarea cu familia etc. Din ele, ca și din dezbateri, rareori s-ar fi putut afla care sint acele măsuri, ____ .'fost ele aplicate, ce a făcut organizația de partid in fața unei atare situații ; ce responsabilități au revenit fiecărui comunist, cum s-a achitat fiecare membru de partid de sarcinile încredințate. Intr-un loc se spunea limpede că una din cauzele situației de repetenție a unor elevi a fost tocmai dezinteresul profesorilor de la disciplinele respective față de orele de meditații și consultații. Poate fi de ajuns o constatare ? Oare nu trebuiau puși acei profesori în situația de a arăta deschis, în fața adunării, care sint cauzele insuccesului mai multor elevi la obiectele predate ? Respectarea unui grafic de meditații nu înseamnă foarte mult ;

cum și cît de eficient au

esențială este modalitatea în care înțelegi să folosești timpul respectiv, nu îndeplinirea unei formalități, cum din păcate se mai întîmplă. Nu pledăm, nici vorbă, pentru „răspunderea" unică a cadrului didactic la disciplina căruia se înregistrează la un moment dat și corigenți. E însă o chestiune de mentalitate : se evită uneori adevăratele probleme, acelea de conținut, se discută orice — cit de bine, de serios, de profesional, cu argumente științifice — numai situația la învățătură nu. Ea e între parantezele unor procente sau ale frazelor de tipul : „nu toți comuniștii din organizația noastră au reușit sa antreneze corespunzător pe toți elevii", „măsurile luate nu au dus întotdeauna la rezultatele dorite", „se mai observă încă fenomene de tratare superficială a îndatoririlor, de delăsare" etc. Scopul unei adunări de partid este mai ales acela de a pune deschis problemele prioritare ale activității dintr-o instituție, nu de a le ocoli, de a dezvălui deficiențele unei activități, de a le privi cu maximă responsabilitate. Altfel discuția rămîne sterilă, căci adunarea comuniștilor nu e locul etalărilor constatative, ci al analizei ferme, a- mănunțite, acolo unde e nevoie, fără menajamente, într-un spirit cu adevărat revoluționar ; al analizei care să conducă la concluzii practice, la mobilizarea tuturor energiilor, într-un climat de puternică emulație. Cine, dacă nu comuniștii, alături de celelalte cadre, didactice, pot rezolva mai bine toate problemele specifice unei școli ? Nu poți explica, de exemplu, situația școlară slabă la clasele a IX-a, într-un liceu, numai prin nivelul de pregătire necorespunzător al copiilor în școlile generale de unde provin. Dacă ești cu adevărat un educator responsabil. înainte de a recurge la această „explicație", Încerci să aplici cele mai adecvate metode pentru a-i face pe elevii mai slabi, cu lacune serioase provenite din clasele gimnaziale, să ajungă la un nivel satisfăcător, să re'cuDereze. Nu cere nimeni performanțe peste noapte. E insă nevoie de o muncă atentă, diferențiată, de sensibilizare și comunicare adecvată, de tratare a. elevului ca individualitate și nu ca individ numărabil într-un colectiv: într-un ruire profesională, de dagogic și rigoare . — tensă. Mentalitateacă", indiferenta, datoria făcută mecanic și poleiala așa-zisului spirit „autocritic" in ședințe, așa cum se mai întimplă în unele cazuri, chiar la Colective de prestigiu, sint complet străine efigiei dintotdeauna a omului de la catedră. Căci el nu e doar un specialist într-un domeniu, ci un modelator de conștiințe.
Costln TUCHILA
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Unități turistice în județul Harghita
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In județul Harghita sînt amenajate cîteva frumoase unități turistice. Astfel, în stațiunea Izvorul Mureșului, care are o climă cu efecte terapeutice reconfortante, datorită zonei muntoase unde este amplasată, se află hanul IZVORUL
MUREȘULUI, care dispune de locuri de cazare in camere cu două și trei paturi. Hanul are și un restaurant cu o capacitate de peste 300 , locuri la mese. Lingă salina Praid. renumită pentru efectele sale terapeutice încă de pe vre-

Despre ortografie, intr-un stil atractiv

romanilor — într-o pitorească turistică la poalele munțilormea zonă _________Harghita — se află motelul PRAID, cu camere elegante și confortabile, restaurant și cofetărie. Cele două unități sînt deschise in tot cursul anului și asigură condiții dintre cele mai bune pentru petrecerea concediului sau a citorva ziie de odihnă și recreare.La o distanță de 2 kilometri de comuna Corund, spre Praid, într-o zonă cu ape minerale șl posibilități pentru pescuit, dispoziție hanul locuri de cazare Condiții asemănătoare popasul turistic amplasat la Gheorgheni. în masivul . . riului Tirnava Mică, la 20 kilometri de Praid, pe șoseaua spre Gheorgheni, la o altitudine de peste 1 200 metri, se află cabana BUCIN, gazdă primitoare pentru toți cei care-i trec pragul.In fotografie : hanul „Izvorul Mureșului"

turiștii au la CORUND, cu și restaurant, oferă și KILOMETRUL 4, marginea orașului într-un loc pitoresc, Gurghiu. la izvoarele

(Urmare din pag. I)

Foto : S. CristianIn laboratorul de informatică al liceului „Emanoil Gojdu" din Oradea
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Dacă limba română este patria poetului, cum frumos metaforiza Nichita Stănescu, nu-i mai puțin adevărat că respectul pentru această „patrie de cuvinte" (și ce respect este mai profund decit cel bazat pe cunoaștere ?) exclude, atunci cind e vorba de alt stil decit cel beletristic, orice dorință de singularizare prin abaterea de la norme. Limbajul cultivat presupune acceptarea conștientă a unor reguli, in absența cărora comunicarea devine obscură, supusă, mai mult sau mai puțin, arbitrariului. Intilnim totuși și în aparițiile editoriale. și in presă nu puține exprimări incorecte. de natură a pune pe ginduri nu numai pe Tingvistul-ortografist, ci și pe orice om cultivat care înțelege că a vorbi și a scrie corect românește este — în primă și in ultimă instanță — un act de patriotism. De unde provine totuși mulțimea de greșeli care persistă, uneori, chiar sub semnături cu autoritate ? Explicația nu trebuie să se rezume la invocarea mecanică a rolului școlii in formarea bunelor deprinderi ortografice.Adevărul se conturează mai limpede dacă avem în vedere puținătatea studiilor ele ortografie, absența unor largi dezbateri asupra unor lucrări de acest tip. îndreptarele ortografice (firesc sumare) nu pot e- fectua examenul integral al faptelor de vorbire. Se simțea de aceea, de multă vreme, necesitatea unor lucrări axate pe studierea unor aspecte ortografice controversate. Pentru a deveni cu adevărat suficiente. populare, convingătoare, astfel de cercetări nu pot fi scrise numai in limbajul neutru și oarecum închis al specialiștilor, ci trebuie să apeleze la un stil publicistic atractiv, accesibil unor variate categorii de cititori. Dacă ju- ^decăm după citeva apariții

recente, acesta este, pa- re-se, un obiectiv pe care și l-a propus Editura științifică și enciclopedică. Hotărită să vorbească despre ortografie „cu alte cuvinte" decit se vorbește în mod obișnuit, E’lora Șuteu abordează in Dificultățile ortografiei limbii române citeva aspecte asupra cărora se insistă mai puțin in îndreptare sau în studiile de specialitate. Pledoarie pentru stabilitate și uniformitate in limbajul cultivat, limbaj care trebuie să fie, prin definiție, Iransindividual, cercetarea

ra Șuteu aduce în plus explicația convingătoare a unor reguli ortografice. Cititorul află astfel nu numai de ce o formă gramaticală, lexicală ori ortografică e corectă, ci și rațiunile acestei corectitudini.Unui public larg se a- drhsează și Dorin N. Uri- tescu și Rodica Uță Uri- iescu, autorii volumului Aspecte ortografice controversate. Intenția lor este de a oferi „un instrument de înțelegere rațională" a problemelor create de o- mofonia unor cuvinte sau grupuri de cuvinte. Lucra-
ADNOTĂRI • ADNOTĂRI

se constituie Intr-un care exis- siguranța dar și o „narării".
ei adevărat eseu în tă și erudiția, profesionistului, anume vervă a o adevărată înscenare literară a ideilor. Citeva „chestiuni principale" (litera ca semn iconic, sinonimia literelor și coexistența pașnică a sunetelor, semnele ortografice, „literele" grafnaticii) și altele (insuficienta sinonimie dintre i și â, relația sunt — sint, „cameleonismul" unor forme gramaticale, alternanțele morfologice) devin adevărate axe ale unei a- greabile demonstrații pedagogice. Ne mărginim la semnalarea citorva exemple. Cititorul dornic să-și clarifice unele nedumeriri poate afla, de pildă, de ce „așază" se scrie altfel decit „înfățișează", iar „înșală" altfel decit „greșeală" sau ce sensuri gramaticale are majuscula in scrierea numelor de instituții. Față de alți gramaticienl, de azi și de ieri, care se mulțumesc să enunțe norme subliniind imperativ corectitudinea și incriminînd, tot atit de decis, eroarea, Fio-

rea analizează 49 de omo- fonii (înregistrate in 141 grafii), exemplificînd grafiile corecte pe baza unor texte selectate în egală măsură din literatura beletristică și din aceea științifică (publicistică). Varietatea exemplelor adnotate ilustrează amploarea cercetării prealabile, dar și, nu mal puțin, surprinzătoarea arie de manifestare a unor greșeli ortografice. Observind săvîrși- rea unor greșeli de ortografie regretabile, diagnosticul avansat de cei cercetători — faptul „scrierea împreună sau parat a. unor cuvinte se vedește a fi o sursă bogată de greșeli decit oricare alta dintre problemele ortografiei limbii române actuale" — este just. Bazați pe o întinsă experiență pedagogică, fructificată in cazul lui Dorin N. Uri- tescu prin realizarea, încă în 1972, a unui util aparat de predare și verificare programată a limbii române, autorii propun un principiu operativ de stabilire a grafiei corecte a unor secvențe lingvistice „în li

doi că se- do- mai

tigiu" : criteriul logic sau sintactic. Ori de cite ori cel ce scrie e în dubiu a- supra grafiei unor omofo- nii e îndemnat să apeleze la substituirea cu sinonime. Cind schimbarea prin sinonime a unor elemente interne duce la formulări fără sens se impune scrierea unitară. Se va scrie deci bine cunoscut cînd e vizat sensul de ..cunoscut în amănunțime", și binecunoscut cind e vorba de ceva sau cineva renumit, celebru ; bine venit cînd e avut în vedere actul obiectiv al venirii, și binevenit cind sensul formulării vizează un aspect oportun. Amintind și alte perechi de omofonii — altă dată — altădată, cu minte — cuminte, cum se cade — cumsecade, de grabă — degrabă, de vreme — devreme, o dată (numeral) — odată (adverb) — nu epuizăm decit o mică parte din ampla suită de exemple și raționamente subordonate de autori lămuririi publicului larg asupra unor chestiuni ortografice controversate (lăsate deocamdată în suspensie de ultimele ediții ale „îndreptarului ortografic" și „Dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române“K Numeroase exemple excerptate din presă și apariții e- ditoriale, precum și un număr de texte compuse cu notabil talent literar de cei doi cercetători îmbogă- interesantă ceea ce am „misterele Spe-

plicat în activitatea de asimilare. Activitate în „mrejele" căreia sint prinși nu numai proiectanții și tehnologii, ci toți factorii de conduoere din centrală și din întreprindere, din secțiile direct productive.Adaugă . inginerul Gh. Chitic, șeful secției de montaj-mecanisme :— Deși nu este ușor și cu planul, și cu asimilările, nu putem trăi altfel.— Argumentați.-— în secția noastră se realizează a.proximativ 40 la sută din producția-marfă a uzinei. Dar tot aici,. în unele perioade asimilările reprezintă 85 la sută din aoest plan. Și, ca o consecință directă, contractele din planul pe acest an se compun numai din produse nou asimilate. Sîntem într-o continuă stare alertă, pe zi ce trece buie să fim mai buni, exigenți cu noi înșine, linia reducerii importurilor, eforturile noastre sint. concentrate acum, de exemplu, pentru realizarea vinciuri- lor acționate hidraulic, care vor intra in dotarea cargourilor de 15 000 tdw și a petrolierelor de 35 000 tdw.

deci de trema!Pe

țesc această incursiune în putea numi... ortografiei române", rind că într-o lucrare viitoare vor fi luate în considerație și alte omofonii, salutăm incă o dată preocuparea Editurii științifice și enciclopedice de a publica studii atractive și e- dificatoare asupra problemelor ortografiei românești. Publicul larg nu va avea decit de ciștigat din lectura și studierea lor a- tentă.
I. ADAM)

Dolhasca este una din comunele mari ale județului Suceava. în cele 8 sate și 3 cătune locuiesc aproximativ 11 000 de oameni, din care peste 2 000 lucrează in agricultură — la cele două cooperative agricole de producție și la asociația zootehnică pentru creșterea vacilor cu lapte. In comună există și unități cu profil industrial, unități1 social-culturale și importante obiective social-gospodă- rești. Intre acestea, un loc aparte îl ocupă cele 3 cămine culturale, situate în satele Dolhasca, Probota șl Budeni, care trebuie să ofere locuitorilor, mai ales în perioada de iarnă, bogate, atractive șl instructive manifestări educative și cultural-ar- tistice. Au devenit căminele culturale adevărate centre de cultură, locuri de puternică atracție pentru tineret, pentru toți cetățenii ? Vine activitatea acestora in sprijinul înfăptuirii obiectivelor noii revoluții agrare ?Deși nu dispun de spații și dotări deosebite, așezămintele culturale de aici au stimulat participarea oamenilor la munca în agricultură și in celelalte sectoare, dar și la activitatea politico-ideologică și cultural- artistică. „în tot ceea ce întreprindem — ne spunea tovarășa Gheor- ghina Apetrei, secretar adjunct cu probleme de propagandă al comitetului comunal de partid și director al căminului pornim de la organizate să te înfăptuirii sociale în profil teritorial, să contribuie într-o măsură apreciabilă la ridicarea conștiinței socialiste a oamenilor, la dezvoltarea spiritului lor revoluționar și de inițiativă, la formarea unei concepții înaintate față de muncă și viață". Intr-adevăr, acțiunile organizate sint de natură să stîrnească interesul oamenilor. Parcurgerea planului de muncă al căminului cultural Dolhasca, precum șl participarea directă la o serie de acțiuni ne-au oferit argumente convingătoare pentru a putea afirma că multe din activitățile care au loa aici, de regulă zilnic, contribuie Ia formarea gindirii economice a cooperatorilor, la îmbogățirea cunoștințelor lor profesionale și de cultură generală, la însușirea tehnologiilor agricole. Iată cîteva din problemele abordate în expunerile, dezbaterile, consultațiile juridice și mesele rotunde care au avut Ioc: aplicarea mecanismului economico-fi- nanciar, a principiilor autoconduce- rii și autogestiunil în unitățile agricole, preluarea și generalizarea experienței . valoroase în cultura cerealelor, căile și pentru creșterea tofi, asolamentele

lor, aplicarea corectă a îngrășămintelor organice și chimice, pregătirea terenului pentru semănat, organizarea în timpul iernii a activității la ferma legumicolă, folosirea rațională a resurselor de furaje existente, metode de depozitare, pregătire și alimentare, folosirea rațională a fiecărui metrii pătrat de pămînt etc. Apreciate de cooperatori sint și in- tilnirile cu brigăzile științifice.Acțiunile amintite au fost susținute de ingineri agronomi și zootehniști, profesori bine pregătiți, cu multă experiență. S-ar putea crea impresia că expunerile, dezbaterile și mesele rotunde ar înlocui temele din cadrul învățămîntului agrozootehnic de masă. In realitate, se face o feri-

cultural Dolhasca — neoesitatea ca acțiunile fie organic subordona- sarcinilor economico-

metodele folosite producției de car- și rotația culturi-

cită completare, o întregire a celor aflate la învățămîntul profesional. Fapt relevat și de numărul însemnat de participant! la acestea. Insă invățămîntului agrozootehnic 1 s-au adus, din mers, îmbunătățiri. După cum ne relata primarul comunei, la prima lecție, din luna noiembrie 1986, participarea a fost slabă. Și asta deoarece conducerile cooperativelor a- gricole de producție au cuprins doar o treime din membrii cooperatori la această formă de pregătire. La Indicația și intervenția comitetului comunal . de partid a fost Înscrisă la invățămîntul agrozootehnic întreaga masă de cooperatori. Totodată, sălile căminelor culturale au o zi pe săptămînă, șoară această formă profesională, rilor.Stimularea la muncă, la de calitate și la timpul optim, in conformitate cu prevederile tehnologiilor agricole, este realizată și prin intermediul activității cultural-artis- tice. Alături de horele populare, organizează cite tural-științifică", artistice sînt vrednici gospodari. Nemaivorbind de faptul că ei înșiși alcătuiesc, în majoritate, cele 15 formații artistice înscrise de comună la cea de-a Vl-a

cînd de la dispoziția fost puse, se desfă- pregătira C.A.P.-u-oamenilorparticipăriiexecutarea unor lucrări
serile distractive și în fiecare lună se o „Duminică cul- în care programele dedicate celor mai

Am executat pînă acum, printre altele, vinciurile acționate cu abur pentru petrolierele de 85 000 tdw și de 150 000 tdw. Pentru a avea o imagine asupra însemnătății acestei investiții de efort și inteligență tehnică amintesc că numai
la atelie-Un scurt popas rul mecano-sudură. Și aici s-a făcut un pas mare. De la un atelier cu profil limitat la construcții metalice s-a trecut la asimilarea • de produse de tehnică nouă. S-a trecut este doar o afirmație. „Nimic nu a venit

Competența afirmată
la „școala" unicatelor

vinciurile care intră în dotarea unei singure nave ne costau, pină de curind, circa o jumătate de milion de dolari.La unul din standurile de probe ale secției, stand făurit cu pricepere și migală de oamenii de aici, l-am întilnit pe maistrul Victor Gheorghiu. „Am trecut o probă de toc, ne spune cu satisfacție, cu reali- abur, angre- acumzarea mașinii cu «inima» întregului naj al vinciului, și executăm probele statice și dinamice pe stand".

de la sine, precizează maistrul Ionel Bărbieru. Separatoarele de santină, filtrele de ulei pentru motoare navale, distribuitoarele de apă și de curind bărcile din fibră de sticlă ignifugată, agregatele de ape reziduale și altele sînt produse care au antrenat cunoștințe profesionale solide, spirit, novator și, deopotrivă, abnegația muncitorească, dorința reușitei. Se conturează tot mai pregnant o competiție pentru produse de performanță, îndemn mereu înnoit al se-
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 67 40) — 15; 17; 19, FLACĂRA
(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
• întîlnlre In 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
• Acțiunea Topollno : 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
• Program special pentru copii — 
9: 11; 13; 15; Viață de soldat — 17; 
19 : TIMPURI NOI (15 6110)
• Carmen; PATRIA (11 86 25) — 9; 
12; 15: 18,15
• 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
• Atenție la Pana de Vultur : COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Ali-Baba și cei 40 de hoți ; FLA
MURA (85 77 12) — 9; 12; 15; 18
• Pînă cînd vom fi despărțiti ; PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19

cretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu".Nu am ieșit pe poarta Întreprinderii înainte de a păși pragul „făbricuței" maistrului Aurel Cocu. Omul care a reușit să realizeze, pentru prima dată in țară, cu o mașină făurită de el, așa-numitele spiro- ducte — indispensabile instalațiilor de ventilație de pe nave. Aici s-au brevetat între timp și alte invenții, mașinile s-a diver- spiroducte, se aduceaus-au înmulțit creație proprie, sificat gama de care, și acestea, din import....Citeva ore mecanismelor și ilor navale noi. in serii mici sau oameni care măcar răgazul să se obișnuiască cu unul sau altul din produsele amintite. Pentru că exigențele tehnicii și „moda" (cane se face simțită și în domeniul construcțiilor navale) cer necontenit altceva ! Cîteva ore printre oameni obiș- nuiți, care însă, în această aspră și superbă competiție, devin adevărați maeștri cu certificate de înaltă competență tehnică, dobindite la școala unicatelor.

fn lumea instalați- Realizate unicat denu au nici

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18; (sala Amfiteatru) : Ar
heologia dragostei — 17,30; (sala Ate
lier) : Domnul Cehov e îndrăgostit
— 18; (sala Studio-99) : Medalion 
liric „Iarna in poezia românească" — 
16,30
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Remus Georgescu. 
Solist : Andrei Agoston — 18
• Opera Română (13 18 57) : Traviata
— 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național) : Prințesa 
circului — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Hamlet 
— 17

ediție a Festivalului național „C!n- tarea României" și care valorifică folclorul și tradițiile locale. Aici sa cuvine să facem o primă subliniere. Pină în toamna trecută, ființau diverse formații, incepind de la corul mixt, formații de teatru, dansuri populare și pînă la formația de muzică ușoară. Nu exista însă o brigadă satirică, deși se simțea nevoia acestui gen. In noiembrie anul trecut aluat ființă brigada satirică, iar programul ei constituie unul din punctele de atracție ale spectacolelor cultural-artistice. Pentru că, sub genericul simplu „Așa da — așa nu“, sint lăudați cei harnici și buni și sint „înțepați" leneșii, cei care fac lucru de mintulală. După cum ne-am convins, sînt „radiografiate" toata domeniile de activitate. A doua subliniere se referă la afirmația că oamenii vrednici la muncă sint fruntași și în activitatea cultural-artis- tică. Aici, aceasta este evidențiată de faptul că, din cele 10 formații prezente Ia faza de selecție zonală, 8 au fost promovate, pentru calitatea repertoriului și măiestria interpretativă, la faza județeană. între acestea se regăsește și cite o formație de la căminele din satele Probota și Budeni.Am făcut referiri mal multe la activitatea căminului de Ia centrul de comună deoarece, într-un fel, «ici se dă tonul muncii culturale. Și căminul cultural din satul Pfobota, prin multitudinea și diversitatea acțiunilor organizate, se află în același ritm cu cel din Dolhasca. Pentru că și aici, in afară de ziua de luni (de ce s-or fi luat după unele așezăminte de cultură de la orașe ?), in restul săptămînii au loc activități de club, acțiuni la punctul de documentare politico-ideologică, întîlniri cu brigada științifică, expuneri sau dezbateri, programe artistice susținute de formațiile proprii în colaborare cu ale școlii și la realizarea cărora contribuie atit cadrele didactice, cit și președintele cooperativei agricole de aici, inglnerul-șef, ceilalți ingineri agronomi și zootehniști. Și cum peste 90 la sută din locuitorii satului muncesc In C.A.P., beneficiarii acestora sînt cooperatorii!O situație aparte am găsit la căminul cultural din satul Budeni. Este adevărat că formația de fluierași, alcătuită din 12 membri cooperatori, a fost promovată la faza județeană. Insă activitatea culturăl-educativă și artistică nu cunoaște aoelași ritm ca la celelalte două cămine culturale. Tovarășul Constantin Cojocaru, directorul acestui așezămînt cultural, invoca faptul că a fost întreruptă, timp de o lună și jumătate, furnizarea energiei electrice, deoareca s-au schimbat stîlpii de la rețea. Dar, mai ales acum, în perioada de iarnă, nu trebuie să se aștepte venirea serii pentru a organiza și desfășura activități interesante la cămin. Dacă în luna ianuarie au avut Joc doar un simpozion dedicat Unirii de la 1859 și o expunere pe probleme de agricultură, ce acțiuni se vor iniția în perioada aprilie-octombrie, cind oamenii vor fi mult mal ocupați la lucrările agricole ? La subțirimea planului de’muncă se adaugă și o anume sărăcie de idei, stereotipia, aproape toate acțiunile din anul precedent regăsindu-se chiar sub același generic și in aceleași luni în planul de muncă pe acest an. Nu întimplător, îngrijitorul Constantin I. Gontaru, component al amintitei formații de fluierași, ne spunea că în afară de repetiții și spectacolele artistice n-a mai participat la alte acțiuni. Iar colegul său, Mihal Gh. Prăjanu, în vîrstă de 19 ani, spunea că a participat doar la bâl, film și nuntă, dar ar dori, mai multe activități educative, informative privind chiar munca sa de zootehnist.Desigur, e iarnă și sălile mari ale căminelor culturale sint mai greu da încălzit. Dar, așa cum o dovedesc așezămintele de cultură de la Dolhasca și Probota, cind există pasiuna aceasta nu mai constituie un obstacol de netrecut pentru transformarea căminelor în adevărate lăcașuri da cultură, care să contribuie ia îmbogățirea cunoștințelor profesionale, politice și de cultură generală ale oamenilor, la ridicarea nivelului vieții spirituala de la sate.
Sava BEJ1NAR1Ucorespondentul „Scînteii*

• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Bărbatul șl... femeile — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) ;
Măseaua de minte — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 St 03, 
sala Magheru) : Mizerie și noblețe — 
18.30; (sala Studio) : Acești Îngeri 
triști — 18
• Teatrul Giulești (sala Giuleștl, 
18 04 85) : Simple coincidențe — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18.30; (sala Victo
ria, 50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy 
— 15; Pe sub cetini, la izvoare — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55)
Mary Poppins — 9; Uite-I, nu e — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Boroboață — 10; Ileana 
Sinziana — 15; (sala Cosmonauților,
11 12 04) : Amnarul fermecat — 15
• Circul București (10 41 95): Aprin
deți stelele — 18,30
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(13 72 59) : Matca — 18,30
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PREGĂTIREA CAMPANIEI AGRICOLE DE PRIMĂVARĂ

Pentru recolte mari, semințe bune!Pentru recoltele mari prevăzute a se obține tn acest an s-a urmărit introducerea și extinderea in cultură a celor mai valoroase soiuri și hibrizi, asigurarea și folosirea de semințe cu înaltă valoare biologică, condiționate și tratate, astfel incit să se realizeze densitățile stabilite Ia fiecare cultură. Cum se acționează în această direcție ? Iată ce ne relatează corespondenții noștri din județele Dolj, Teleorman și Ialomița.
DOLJPentru cultura porumbului, In această primăvară, ponderea (peste 75 la sută) o dețin hibrizii din grupele 300, 400 și „Pionier", care pot asigura producțiile medii planificate de 7 255 kg boabe la hectar. Și la floarea-soarelui, cultură agricolă ce va ocupa o suprafață de aproape 42 000 hectare, întregul necesar de sămință a fost asigurat în județ, re- nunțindu-se la soiurile slab productive. Astfel, in acest an, peste 70 la sută din suprafață va fi însămin- țatâ cu hibridul „Super".„Care este stadiul la zi privind asigurarea fondului de semințe și livrarea acestora către unități ?“ „La data de 12 februarie, din cele 2 273 tone sămință de porumb repartizată de minister am primit 1 500 tone, a ținut să precizeze ing. Constantin Radu, șeful serviciului producție vegetală de la direcția generală a agriculturii. Județele Brăila, Dîmbovița și Galați și-au îndeplinit integral sarcinile de livrare, urmind ca in următoarele zile să primim încă 300 tone din județul Olt și 228 tone din județul Arad. La soia, din necesarul de 2 115 tone semințe avem un deficit de 305 tone. Acestea trebuie asigurate, conform programului, din județele Giurgiu, Teleorman și Mehedinți. Și la cultura inului pentru ulei mai avem de primit 207 tone de sămință din județele Ialomița, Dîmbovița și Bihor". „Dar Doljul s-a achitat de obligațiile față de alte județe ?“ „La aceeași dată și noi mal aveam de livrat 72 tone sămință de floarea-soarelui județului Gorj, 24 tone județului Mehedinți și 2 tone județului Satu Mare".Prin urmare trebuie acționat energic in vederea efectuării transferului de semințe intre județe.Cit privește semințele pentru culturile din prima urgență, aflăm că la ovăz, mazăre, sfeclă de zahăr s-a asigurat întreaga cantitate și o bună parte din semințe au fost preluate de unități. Preluarea semințelor de porumb și floarea-soarelui este avansată în unitățile din consiliile agroindustriale Bratovoiești. Poiana Mare, Filiași, Dăbuleni, Segarcea, Calafat și Amărăștii de Jos.în legătură cu asigurarea semințelor se ridică unele probleme pentru soluționarea cărora organele agricole județene apelează la Ministerul Agriculturii.• Pornind de la faptul că în județul Dolj urmează să se obțină in acest an, pe 23 155 hectare, o producție medie de 23 991 kg porumb știu- leți Ia hectar, ceea ce impune asigurarea in zonele irigate a unor densități de 80 000—90 000 boabe germi- nabile la hectar, se solicită o suplimentare de , circa 200 tone . sămință

Respectarea fermă a disciplinei 
de plan și contractuale

(Urmare din pag. I) 

din hibrizii F-320, F-412, F-420 sau Lovrin 400, care pe solurile din județul Dolj au dat producții mari.• Zilele acestea încă nu se primise răspunsul cu privire la asigurarea unor semințe de plante furajere solicitate de județ — afirmă Paul Puținelu, inginerul coordonator al bazei furajere de la direcția agricolă. Astfel, din necesarul de 35 tone sămință pentru pajiști cultivate nu s-au primit repartiții nici măcar pentru o tonă. La fel, pentru mazăre furajeră (170 tone), iarbă de Sudan (52 tone), ovăz furajer (174 tone). Apelul este îndreptățit dacă avem în vedere faptul că întreaga cantitate de sămință solicitată pentru culturile de lucernă. iarbă de Sudan, mazăre și ovăz este obținută în totalitate in loturile semincere ale județului Dolj, sămință ce se găsește acum in depozitele Doljului, dar este planificată altor județe. (Nicolae Băbălău, corespondentul „Scînteii").
TELEORMANPregătirea semințelor este avansată. Am reținut de la ing. Florea Gîțoi, șeful centrului de contractare, preluare și prelucrare a fondului de semințe Alexandria, că încă din toamnă s-a trecut la efectuarea lucrărilor specifice : selectare, cali- brare, condiționare, însăcuire etc. Prin punerea în funcțiune a unei noi stații de condiționare a semințelor, cu o capacitate de 12 500 tone pe an, modernizarea utilajelor și instalațiilor de la stația de uscat și calibrat porumb s-au asigurat condițiile necesare pregătirii întregului fond de semințe. Practic. în prezent, la porumb, cultura cu cea mai mare pondere in agricultura județului, lucrările de calibrare s-au încheiat pentru 7 500 tone, cantitatea respectivă avind și buletinele roșii de analiză. Continuă condiționarea semințelor de porumb pentru culturile duble. Trebuie urgentată însă livrarea de către unele unități agricole din județ — Cringeni, Gălmățu- iu, Balta Sărată — a circa 400 tone de semințe care urmează a fi prelucrate aici. în ceea ce privește semințele de floarea-soarelui, soia, ricin, in, năut, lucernă, acestea au fost prelucrate în întregime și depozitate în cele mai bune condiții, urmind a fi preluate de unitățile cultivatoare conform graficelor stabilite de direcția agricolă județeană.Cu mai multă operativitate trebuie să se acționeze în vederea Intensificării transferului de semințe de porumb către și dinspre alte județe. Din cele 1 500 tone de semințe destinate județelor Dîmbovița, Vîlcea, Caraș-Severin, Mehedinți. Sațu Mare. Călărași și altele au fost expediate numai 700 de tone. Pentru 

te prin plata de penalități și despăgubiri, ca urmare a încălcării obligațiilor asumate prin contracte, să se recupereze de la persoanele vinovate. Iar in cazul în care pagubele nu sînt imputabile unor persoane, acestea se vor suporta în proporție de 60 la sută din fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, iar 40 la sută din beneficiul total al întreprinderii sau centralei, înainte de determinarea beneficiului de repartizat.O asemenea măsură, adoptată în deplină concordanță cu principiul autogestiunii economico-financiare — aplicată riguros — este de natură să întărească disciplina de plan și contractuală, să asigure respectarea normelor de etică socialistă în onorarea obligațiilor pe care fiecare colectiv de oameni ai muncii le are față de alte colective, față de alte întreprinderi. .Importante răspunderi revin centralelor și ministerelor, organelor centrale de sinteză, atît în asigurarea tuturor condițiilor pentru îndeplinirea prevederilor din plan, din balanțele materiale, cît și în urmărirea realizării întocmai a structurii planificate a producției, în onorarea cu rigurozitate a contractelor de către toate unitățile economice. Este cît se poate de dăunătoare practica unor factori de răspundere sau specialiști din ministere și centrale de a da soluții din birou, pe hîrtie, la diferite probleme privitoare la aprovizionarea tehnico-materială sau cooperarea unor întreprinderi, fără a se mai interesa apoi dacă ele sînt a- plicate în realitate, dacă practica nu impune anumite corecturi la deciziile inițiale. în fața unor probleme pe care le ridică activitatea curentă, de zi cu zi, nu de hîrtii. de decizii formale este nevoie, ci de intervenții directe, de analize concrete, permanente, Ia fața locului, ale fiecărei situații în parte, pentru a nu se tărăgăna soluționarea problemelor, a
(12—9) ; seria a IV-a : R.F. Germania—S.U.A. 24—13 (8—7) ; Cehoslovacia—Brazilia 39—10 (23—4).în cel de-al doilea meci susținut în cadrul campionatului mondial de handbal, aseară, la Rovereto. echipa României a întrecut cu scorul de 23—14 (12—6) selecționata Italiei.• în runda a 10-a, penultima, a turneului zonal de șah de la Varșo

INFORMAȚII SPORTIVE

via. Mihaî Șubă a remizat cu Ftack- nik, egalitatea fiind consemnată și în partidele Florin Gheorghiu — Mokri. Andonov — Mihai Marin, Adrian Negulescu — Inkiov, Hazai — Radulov. Pekarek — Havelko. Sax a ciștigat la Szmidt. în clasamentul primei grupe conduce Sax cu 7 puncte. Florin Gheorghiu și Mihai Marin ocupă locurile 5—6 cu cite 5 puncte. în grupa a 2-a este lider Pinter cu 7,5 puncte, urmat de Mihai Șubă cu 6 puncte.• Un grup de atleți români vor fi prezenți la o serie de întreceri înS.U.A.. concursurile urmînd să aibă loc la Los Angeles și New York. Au făcut deplasarea Maricica Puică, 

încadrarea In termenul stabilit de Ministerul Agriculturii este nevoie de un sprijin mai substanțial in ceea ce privește asigurarea cu vagoane de marfă acoperite. Din cele 653 tone de semințe de porumb repartizate din alte județe au sosit de la Olt 230 tone și sint așteptate cantitățile stabilite prin repartiții de la județele Călărași (215 tone). Galați, Constanța, Brăila și Dîmbovița. De asemenea, și pentru unele cantități de semințe de floarea-soarelui și soia mai sînt de făcut schimburi cu alte județe.Important acum este ca în cel mai scurt timp să fie rezolvate toate problemele ce privesc preluarea de către unitățile agricole a cantităților de semințe repartizate și încheierea transferului de semințe între județe. (Stan Ștefan, corespondentul „Scin- teii").
IALOMIȚAîmpreună cu tovarășa inginer Constanța Preda, director cu producția vegetală în cadrul Direcției generale a agriculturii Ialomița, am urmărit la fața locului modul in care se păstrează semințele. Am reținut că au fost condiționate și analizate din punct de vedere al valorii culturale cantitățile de semințe necesare suprafețelor prevăzute a se însă- mînța cu floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și porumb, care au fost ridicate, în bună parte, de unitățile producătoare, ele fiind însoțite de buletinul roșu. Cu acest prilej am putut constata că la cooperativele agricole din Gîrbovi, Grindu. Coco- ra, Grivița, Colelia, Smirna și Malu Roșu magaziile pentru depozitarea semințelor au fost bine pregătite, sacii sînt stivuiți pe loturi și etichetați. Dar sint și neglijențe. unele manifestări de lipsă de răspundere. De exemplu, la Bordușelu comisia de control a trebuit să aplice măsurile ce se impuneau pentru depozitarea necorespunzătoare a semințelor.Se lucrează și la tratarea semințelor pentru prevenirea bolilor și dăunătorilor. în acest scop s-au creat două centre — la Gîrbovi și Țăndă- rei — unde activitatea se desfășoară sub directa îndrumare a specialiștilor și respectindu-se normele de securitate a muncii. Și tot in această perioadă, specialiștii din unități fac o reverificare a germinației în vederea asigurării cit. mai corecte a cantității de sămință necesare la unitatea de suprafață. Acolo unde este cazul, exemplu floarea-soarelui, s-a trecut la alegerea la masă a semințelor. în acest fel procedează cooperatorii din Miloșești, Smirna. Gheor- ghe Doja, Grindu, Gîrbovi, Grivița, Scinteia.Și încă un fapt. Pentru procurarea semințelor necesare anului 1988, în majoritatea unităților s-au stabilit loturi semincere și loturi demonstrative pe care se urmărește comportarea celor mai valoroase soiuri. (Mihaî Vișoiu, corespondentul „Scînteii").

se trage la răspundere pe cei vino- vați și a se adopta măsuri în deplină cunoștință de cauză.Pentru normalizarea neîntirziată sub toate aspectele a funcționării mecanismului de aprovizionare și desfacere a producției două cerințe sint deosebit de importante :• In fiecare întreprindere trebuie luate și aplicate măsuri operative pentru realizarea integrală la toate sortimentele a producției fizice planificate și pentru livrarea ritmică a acesteia conform prevederilor din contractele economice.• Este necesar oa problema aprovizionării tehnico-materiale să fie legată strîns de respectarea normelor de consum stabilite și de accentuarea reducerii consumurilor materiale și energetice, în această privință existînd încă rezerve foarte mari nepuse în valoare.Trebuie să se înțeleagă clar că, în condițiile unor balanțe materiale echilibrate, economia nu dispune de resurse suplimentare pentru a acoperi depășirile normelor de consum din unele întreprinderi. în această privință, legea planului pe anul 1987 prevede clar că eliberarea în consum a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei se face distinct, pentru intern și export, pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii interni și externi. Nerespectarea contractelor și neîn- cadratea în normele și normativele de consum, schimbarea în destinație a producției și a celorlalte resurse se sancționează potrivit legii.Pentru întronarea unei discipline desăvîrșite în realizarea planului și onorarea obligațiilor contractuale, un rol hotăritor trebuie să-l aibă organele și organizațiile de partid, cărora le revine datoria să asigure un climat de răspundere și fermitate, să exercite un control exigent și să acționeze energic pentru ca producția să fie fabricată și livrată ritmic, respectîndu-se în întregime sarcinile fizice sortimentale.
Violeta Beclea (semifond). Vait Io- nescu și Sorin Matei, acestora urmînd să li se adauge alți sportivi care vor fi prezenți și la campionatele europene de sală din Franța (21—22 februarie). •• într-un interviu, acordat corespondentului sportiv al agențieiT.A.S.S., referindu-se la finala „Su- percupei Europei" la fotbal, ce se 
va disputa la 24 februarie, la Monte Carlo. între echipele Steaua București. deținătoarea „Cupei campionilor europeni", și Dinamo Kiev, cîști- gătoarea „Cupei cupelor", antrenorul principal al formației sovietice. Valeri Lobanovskl. a declarat : „Ne așteaptă un meci dificil, echipa Steaua București este o formație valoroasă, cu rezultate foarte bune în ultimul sezon. M-am convins de aceasta urmărind la video. împreună cu jucătorii mei. partidele susținute de echipa Steaua în ediția trecută a „Cupei campionilor europeni". Jocul practicat de fotbaliștii români se caracterizează printr-o bună pregătire tehnică și fizică și, mai ales, prin

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

SUCEAVA : Ritm intens de lucru pe șantierul centralei 
termoelectriceConstructorii de pe platforma centralei electrotermice cu funcționare pe lignit de la Suceava iși intensifică eforturile pentru conectarea cît mai repede cu putință a primului turbogenerator la sistemul energetic național. în vederea apropierii momentului în care centrala va produce primii kilowați de energie electrică au fost închise

BUZĂU : Materiale refolosibile în circuitul economicValorificînd superior experiența acumulată în orașul Rîmnicu Sărat, întreprinderea județeană de specialitate a reușit, încă din prima lună a acestui an. să înregistreze succese remarcabile. Astfel, ca urmare a acțiunilor de colectare inițiate în cadrul întreprinderilor și al cartierelor de locuințe din
BIHOR : Sporește zestrea edilitară a satelorDezvoltarea economică și socială a satelor bihorene în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului este elocvent ilustrată și de cele aproape 3 000 apartamente care au îmbogățit fondul locativ al așezărilor rurale în acest răstimp. Stau mărturie numeroasele blocuri înălțate la No- jorid. Valea lui Mihai, Săcueni, Popești, Șuncuiuș. Tileagd. Dobrești, Ceica. Ținea, Sălard, Diosig și altele.— Cel de-al doilea an al actualului cincinal — ne spune inginerul Crăciun Creț, șeful secției de arhitectură, sistematizare, tehnică și investiții de la consiliul popular județean — marchează construirea a încă 250 apartamente in comunele județului, din care aproape jumătate vor fi realizate în regie proprie, consiliile populare a- sigurînd echipe mixte de constructori. prestarea de către viitorii be- beneficiari de apartamente a mi

SATU MARE : Unități meșteșugăreștiPe strada Uzinei din Satu Mare a fost dat în folosință un nou complex meșteșugăresc cu trei niveluri aparținînd cooperativei „îmbrăcămintea". Aici, producția de confecții este organizată în flux tehnologic modern, care asigură condiții optime atît pentru sporirea productivității muncii, cît și pentru creșterea nivelului calitativ al produselor, care sînt destinate
COVASNA : Un nou complex de odihnă și tratament

în apropiere de localitatea Turia. județul Covasna, s-a dat în folosință un nou complex de tratament și odihnă, compus din 164 locuri în camere confortabile, un restaurant, bar de zi și o bază de tratament prin care se utilizează apele minerale carbogazoase sărate și

mofetele cu bioxid de carbon. Gazele necesare diferitelor afecțiuni sînt captate și aduse prin conducte de la Grota Puciosul, avînd un conținut rir dicat de bioxid de carbon.Constituindu-se ln- tr-o nouă mărturie a grijii permanente a partidului și statului
vremea Informații de la C. E. C.

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 19 februarie, 
ora 20 — 22 februarie, ora 20. în țară : 
Vremea va fi în general închisă și se 
va răci, mai ales în nordul țării. Vor 
cădea precipitații locale, predomi
nant sub formă de ploaie în regiunile 
sudice și mai ales sub formă de lapo- 
viță și ninsoare în restul teritoriului. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări la început in 
sUd-vest, apoi în regiunile estice și la 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, 
izolat mai coborîte în depresiunile in- 
tramontane, iar maximele între minus 
3 și plus 7 grade. Local se va produce 
ceață și izolat polei. La București : 
Vremea va fi în general închisă și se 
va răci ușor. Vor cădea ploi slabe 
cu tendință de transformare în lapoviță 
și ninsoare spre sfîrșitul intervalului. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 3 și zero grade, iar cele 
maxime între minus 1 și 2 grade. Cea
ță slabă:

ritmul rapid pe care-1 păstrează de-a lungul celor 90 de minute. Nu este deloc Intimplător că această echipă a cucerit anul trecut cel mai prețios trofeu continental, acest succes fiind o meritată răsplată pentru fotbalul modern practicat* *4.

solvi de răspundere unitățile restan- țiere și forurile de resort ale acestora ! Semnind un contract economic, întreprinderea furnizoare este obligată nu numai prin plan, dar și prin angajamentele directe, concrete pe care și Ie asumă să acționeze cu toată fermitatea pentru a asigura condițiile necesare fabricării și livrării la timp a produselor.Pentru că, repetăm, contractul este lege și, ca atare, atrage răspunderi pentru încălcarea sau nesocotirea unor prevederi ale sale. De altfel, Legea contractelor economice este foarte drastică față de orice încălcare a disciplinei contractuale. Printre altele, beneficiarul este obligat să pretindă unității care încalcă obligațiile asumate prin contract penalități, precum și despăgubiri pentru repararea prejudiciului cauzat din culpa sa. Un cadru legal clar, riguros, așa cum trebuie să fie. Dar cum se folosește ? Practica arată că sint rare, inexplicabil de rare cazurile în care beneficiarii pretind ca furnizorii nepunctuali să fie sancționați. De. multe ori litigiile se sting, se aplanează la nivelul centralelor și ministerelor. Alteori, nu se apelează la sancțiuni din temerea de a nu strica relațiile cu furnizorii. Ciudată optică ! Se „spală rufele în familie", se menajează susceptibilitățile furnizorilor care nu se țin de cuvînt. dar se uită cu prea mare ușurință că prin încălcarea disciplinei contractuale sint afectate interesele economiei naționale. Asemenea atitudini anacronice, împăciuitoriste sînt străine spiritului combativ, revoluționar promovat de partid : de aceea, ele trebuie înlăturate cu toată fermitatea.Cu atit mai mult cu cit ultimele modificări aduse. Legii contractelor economice, cu scopul de a se întări răspunderea personală și colectivă pentru respectarea strictă a disciplinei contractuale, au in vedere ca pagubele cauzate unităților socialis
• în cadrul competiției internaționale de patinaj viteză de la Karl- Marx-Stadt (R.D. Germană), concursul sprinterilbr a revenit lui Edmond Cseh (România) — 164,340 puncte, urmat de Hermann Fucs (Austria) — 167,615 puncte și Gsaba jfadarasz (România) — 167,755 puncte. în prima zi, Edmond Cseh a ciștigat probele de 500 m (4O’’62/1OO) și 1 000 m (l’21”50/100). întrecerile la poliatlon s-au încheiat cu victoria lui Michael Spielmann (R.D.G.)— 170,587 puncte, urmat de compatriotul său Thomas Kumm — 172.789 puncte și Nicolae Sandu (România)— 175.573 puncte. în cadrul acestui concurs Nicolae Sandu a ocupat locul secund la 500 m. cu 40”79'100.• în prima zi a campionatuluimondial masculin de handbal (grupa B). competiție ce se desfășoară in diferite orașe din Italia, selecționata României a intilnit la Rovereto echipa Finlandei, pe care a invins-o cu scorul de 29—23 (17—9). în celălalt joc din seria preliminară I, reprezentativa Poloniei a întrecut cu scorul de 20—16 (12—4) formația Italiei. Alte rezultate : Seria a Il-a : U.R.S.S.—Franța 29—19 (14—8) ; Norvegia—Japonia 24—22 (9—11) ; seria a IlI-a : Danemarca—Bulgaria 25—16 (13—5) ; Elveția—Tunisia 24—19

• Proba masculină de 15 km din cadrul campionatelor mondiale de schi-fond de la Oberstdorf (R.F. Germania) a fost cîștigată de italianul Marco Albarello, cu timpul de 43’01”8/10. Principalul favorit al cursei, suedezeul Thomas Wassberg, s-a situat pe locul secund în 43’08”6/10.
ADMINISTRAȚIA DE STAT 

LOTO—PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ :

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 18 FEBRUARIE 1987
Extragerea I : 33 32 19 1 42 2.
Extragerea a II-a : 23 44 45 11 2234.
Fond de eîștlguri : 1 053 569 lei. 

spațiile, creîndu-se condiții bune de lucru pentru terminarea finisajelor^ interioare. în același timp, au început pregătirile pentru rodajul unor benzi transportoare și al mașinii de preluat cărbune. De asemenea, se lucrează cu forțe sporite la gospodăria de combustibil. (Sava Bejinariu).
municipiul Buzău și orașul Rîmnicu Sărat, au fost atrase in circuitul economic importante cantități de materiale refolosibile : 5 628tone oțel, 593 tone fontă, 20 tone cupru, 20 tone alamă, 12 tone bronz. 15 tone aluminiu și altele, care constituie o importantă sursă pentru completarea bazei de materii prime. (Stelian Chiper).
nimum 200 ore de muncă patriotică. precum și valorificarea resurselor materiale locale. Larg dezbătute cu cetățenii, proiectele noilor edificii au fațadele și acoperișurile concepute în stilul arhitectonic specific zonei, restructurarea zonelor de locuit urmărind, în consens cu cerințele sistematizării. o maximă eficiență in folosirea terenurilor, realizarea unor dotări de larg interes cetățenesc, majoritatea blocurilor avind la parter magazine comerciale și unități prestatoare de servicii. Asigu- rind o bună organizare a activității pe șantiere, o deplină mobilizare a forțelor materiale și umane de către consiliile populare, în această lună vor fi predate 30 de noi apartamente la Bale, în stadiu avansat de execuție aflîndu-se și blocurile de locuințe în comunele Tileagd, Sălard. Abram, Drăgești și Cherechiu. (loan Laza).
exportului. în același timp, mâi multe spații de producție răspîn- dite în oraș, rămase libere sau descongestionate ca urmare a intrării în funcțiune a noului complex, au fost sau sînt în curs de reorganizare, în scopul extinderii activităților de prestări pentru populație (confecții la comandă), precum și a producției de serie mică pentru fondul pieței. (Octav Grumeza).

nostru pentru îngrijirea sănătății celor ce muncesc. noul complex se află la dispoziția oamenilor muncii pentru tratarea afecțiunilor car- dio-vasculare. reumatice, discopatii și boli de ochi. In același timp, el este și un loc prielnic pentru o- dihnă și agrement. (Constantin Timaru).

DEPUNERILE PE LIBRETUL 
DE ECONOMII CU DOBÎNDA 

„LA VEDERE"Economisirea la C.E.C. constituie un mijloc practic și avantajos de păstrare și de sporire a veniturilor bănești' personale.Este cunoscut că, pentru păstrarea în deplină siguranță a economiilor bănești personale și pentru sporirea acestora prin dobînzi și ciștiguri diferite, Casa de Economii și Consemnațiuni pune permanent la dispoziția populației forme și instrumente de economisire va- . riate. Unul dintre cele mai solicitate și mai utilizate este și libretul de economii cu dobîndă „la vedere".Depunerile „Ia vedere" sint acelea pentru care depunătorul nu stabilește un termen de păstrare a banilor la C.E.C. și pentru care se acordă o dobîndă de 3,5 Ia sută pe an.Solicitarea largă de care se bucură acest libret se datorește, printre altele, și faptului că acesta poate fi utilizat de titular pentru efectuarea de operații de depuneri și de restituiri în toate localitățile din țară. Emiterea acestor librete și operațiile ulterioare de depuneri și de restituiri pot fi solicitate la toate unitățile C.E.C., precum și la unitățile poștale și cooperativele de credit autorizate;O altă caracteristică a libretului de economii cu dobîndă „la vedere" constă în posibilitatea economisirii treptate a unor sume mici. De asemenea, acest libret este frecvent folosit pentru depunerile periodice pe bază de consimțămint scris prin virament.Astfel, orice depunător care economisește pe libretul de economii cu dobindă „la vedere" cite 1000 de lei pe lună va realiza într-o perioadă de zece ani următoarele economii (inclusiv dobinzile) : după un an 12 226,50 Iei, după trei ani 37 978,30 lei, după cinci ani 65 564,25 lei, iar după zece ani 143 434,35 lei.Titularii libretelor de economii cu dobîndă „la vedere" beneficiază în același timp de toate drepturile și avantajele generale acordate prin lege depunătorilor la C.E.C.,

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

P.C. DIN NORVEGIA: Sub semnul luptei
pentru întărirea independenței 

și suveranității naționaleIntr-un articol publicat recent, Hans Kleven, președintele Partidului Comunist din Norvegia, expune aspecte ale activității partidului în lupta pentru întărirea ipdependenței și suveranității naționale, în condițiile actuale, cind se manifestă cu stringență cerința asigurării păcii. Publicăm extrase din acest articol.Independența națională, dreptul popoarelor de a-și hotărî soarta și căile de dezvoltare sînt probleme stringente și au o însemnătate principială. în lumea contemporană, o țară sau alta poate fi independentă din punct de vedere politic, dar dependentă din punct de vedere economic de capitalul străin, ceea ce, inevitabil, are influență și asupra politicii. Aceasta se referă nu numai la fostele colonii, care și-au dobin- dit. suveranitatea de stat, ci și la țări capitaliste dezvoltate. Sistemul de dominație imperialistă amenință și drepturile suverane ale unor „vechi" țări capitaliste. Aici însă dependenta politică ia forme ascunse, indirecte, „civilizate".Norvegia este una din acele țări capitaliste în a căror istorie si viață contemporană problema independenței naționale a ocupat și ocupă un loc important. Aceasta se explică prin faptul că. de-a lungul'a peste cinci veacuri, ea a fost pion politic și militar al altor puteri, obiect al exploatării economice. în condițiile actuale — se arată în articol — mai mult decit oricind in istoria țării, suveranitatea a devenit o condiție de însemnătate vitală nu numai pentru existenta spirituală, dar și pentru existența fizică a poporului nostru.Pornind de la caracterul principial nou al armamentului contemporan, ținînd seama de situația geopolitică și strategică a Norvegiei, partidul nostru formulează o serie de întrebări legate de viitorul tării : Care sint necesitățile reale ale Norvegiei în domeniul securității ? Constau ele oare în a se permite integrarea țării în strategia nucleară a S.U.A. în calitate de poligon multidimensional cu aeroporturi, porturi pentru submarine — inclusiv cu rachete nucleare la bord — cu depozite pentru armamente 7 Se poate oare asigura securitatea țării noastre, ac- ceptind ca ea să fie privită inevitabil ca țintă pentru bombe și rachete. In cazul unui conflict militar ? Se poate oare asigura viitorul națiunii prin creșterea încordării în nordul Europei, în locul reducerii acesteia 2 Se pot oare atinge aceste scopuri nerespingînd „noua politică" privind bazele militare străine pentru care se pronunță unii dintre generali ? (Pină in prezent. Norvegia nu a admis amplasarea pe teritoriul său de baze militare străine și armament nuclear pe timp de pace — n.n.). Oare e nevoie să se permită navelor militare americane, purtătoare de armament atomic, să pătrundă în a- pele teritoriale și porturile norvegiene, cum a fost cazul distrugătorului „Iowa" 1Aceste probleme sînt deosebit de actuale, deoarece de multă vreme teritoriul Norvegiei, apele și spațiul său aerian sînt incluse în strategia militară a S.U.A. și a N.A.T.O. Țării noastre i se rezervă rolul de portavion nescufundabil în flancul de nord al blocului. Este o realitate ilustrată, printre altele, de următoarele fapte : încheierea unui acord privind pregătirea mai multor aeroporturi pentru primirea, în cazul unei situații de criză, a avioanelor americane, capabile să poarte armament nuclear ; manevrele anuale ale N.A.T.O. în Norvegia de nord, a căror amploare crește mereu ; apariția în Norvegia a avioanelor de tip „Awacs" pentru spionaj aerian ; existența pe teritoriul Norvegiei a unor stații militare
$1 anume : garanția statului asupra sumelor depuse la C.E.C., păstrarea secretului privind numele depunătorului sau ale titularului și operațiile efectuate, dreptul de a împuternici alte persoane să dispună, alături de titular, de sumele păstrate la C.E.C., imprescriptibilitatea sumelor depuse la C.E.C., dreptul de a introduce dispoziție testamentară valabilă după decesul titularului și altele.
DREPTUL DE A ÎMPUTERNICI 

ALTE PERSOANE 
SA DISPUNĂ DE SUMELE 

DEPUSE LA C.E.C.Titularul unui Instrument de economisire are oricind posibilitatea să ceară înscrierea în acesta a unei clauze de împuternicire, prin care să acorde dreptul de a dispune de sumele economisite și altor persoane (cel mult două) pe care le indică pe documentul de depunere. In instrumentul de economisire respectiv se înscriu de către C.E.C. numele, prenumele și anul nașterii persoanelor împuternicite.De clauza de împuternicire pot beneficia numai persoanele majore, ea acționînd numai pe timpul vieții titularului instrumentului de economisire.Clauza de Împuternicire poate fi modificată sau anulată în timpul vieții titularului numai de către acesta.Depunătorii care efectuează depuneri pe numele altor persoane pot cere la prima depunere introducerea in favoarea lor sau a altor persoane a clauzei de împuternicire.Minorii care efectuează depuneri pe numele lor pot introduce clauza de împuternicire numai dacă au împlinit vîrsta de 14 ani.Titularul unui instrument de economisire are dreptul să stabilească prin „dispoziție testamentară" persoanele fizice sau juridice care să dispună de sumele economisite la C.E.C. după decesul său. Dispoziția testamentară se înscrie în fișa de cont a instrumentului de economisire. Ea poate fi revocată sau modificată numai da către titularul depunerilor. 

de ascultare ; atragerea forțelor noastre științifice și a economiei în cercetări și producția militară pentru cerințele N.A.T.O. și ale S.U.A. ; depozitarea de armament greu american și muniții în regiunea Tron- delag.Noi nu sîntem de acord cu modul In care marea burghezie norvegiană și partidul ei — care, nu de mult, a pierdut puterea — concep politica in domeniul apărării, motivind-o printr-o pretinsă apărare a intereselor naționale. Numeroase probleme ale politicii militare care afectează țara noastră sint stabilite în prezent la Washington. Poporul norvegian e mic, numără doar cu ceva peste 4 milioane de oameni și va deveni o victimă neajutorată in cazul unor acțiuni aventuriere. încorporată în strategia nucleară. Norvegia nu poate fi decit o jucărie în mîinile cercurilor agresive ale imperialismului. Norvegia ca națiune se'poate doar distruge, dar nu se poate apăra cu ajutorul armei nucleare. Este clar că hotărîrile în problemele apărării trebuie luate la noi in țară și nu dincolo de hotarele ei. Comuniștii consideră că temelia politicii norvegiene de apărare trebuie să devină nu supunerea oarbă și renunțarea la sine,. ci autodeterminarea, suveranitatea națională și colaborarea liberă și egală în drepturi cu alte state.Pentru Partidul Comunist din JJorvegia. apărarea intereselor naționale înseamnă nu numai luptă împotriva situației periculoase în care a ajuns țara. Este vorba de o poziție principială în problema națională. în programul nostru, declarăm cu toată claritatea că ne pronunțăm „pentru dreptul imprescriptibil al poporului norvegian de a hotărî a- supra destinului țării sale. Puterea de stat a Norvegiei nu trebuie să fie transferată așa-numitelor organe supranaționale". Tocmai clasa muncitoare trebuie să acționeze ca purtător al ideilor suveranității și apărătorul securității țării. Tocmai mișcarea muncitorească, incluzînd sindicatele, este chemată să lupte, mai activ decit Înainte, pentru pace și securitate.Lupta pentru o politică națională norvegiană de apărare o considerăm chintesența activității noastre în folosul păcii. în locul „solidarității atlantice", P.C. din Norvegia cere securitate general-europeană și dezarmare nucleară pe continent. Susținem că Norvegia, Suedia, Danemarca și Finlanda ar aduce o mare contribuție la promovarea acestei cauze dacă ar Încheia un acord privind transformarea nordului Europei In zonă denuclearizată. Ultimele trei țări sint gata să desfășoare tratative în acest sens, totul depinzînd acum de guvernul și stortingul (parlamentul) norvegian.In cadrul N.A.T.O., de mai mulți ani ies la iveală tot mai vizibil contradicții economice și politice. Mișcarea comunistă și muncitorească din Europa capitalistă este chemată să opună o alternativă „atlantismu- lui". Această alternativă are în vedere colaborarea general-europeană și asigurarea securității, întărirea păcii prin reducerea armamentelor și dezarmare, dezvoltarea legăturilor reciproc avantajoase dintre state, indiferent de orinduire socială, pe baza egalității în drepturi și a respectării suveranității naționale a fiecărei țări, fie ea mare sau mică.
DEPUNERILE LA C.E.C. 
PRIN CONSIMTAMINT 
SCRIS PRIN VIRAMENTUna dintre formele eficiente și practice de economisire permanentă, lună de lună, o reprezintă depunerile la C.E.C. prin virament pe bază de consimțămint scris. Depunerile prin această formă se pot efectua, la alegere, pe libretul de economii preferat sau în contul curent personal, beneficiind totodată de avantajele pe care C.E.C. le acordă depunătorilor pe aceste instrumente de economisire.Prin folosirea acestei forme de economisire se asigură efectuarea sistematică a depunerilor fără ca depunătorul să se deplaseze de fiecare dată la unitatea C.E.C., aceste operații fiind făcute de serviciul financiar al întreprinderii sau al instituției la care acesta lucrează.Dacă doriți să utilizați acest sistem practic de economisire este necesar să solicitați unității unde sinteți Încadrați ca să vi se depună la C.E.C., chenzinal sau lunar, suma pe care doriți s-o economisiți.Sumele astfel economisite sînt înscrise în libretul de economii la ghișeul C.E.C. de la locul de muncă sau la unitatea C.E.C. unde s-a virat depunerea. înscrierea în contul curent personal a sumelor virate se efectuează automat de unitatea C.E.C. la care este deschis contul, ceea ce face ca acest instrument de economisire să fie cel mai avantajos pentru depunerile prin virament.Deoarece depunerile la C.E.C. au un caracter strict voluntar, dumneavoastră puteți să majorați suma depusă sau s-o micșorați, după dorință, și chiar să dispuneți anularea consimțămintului dat.Sporind sistematic lună de lună, depunerile pe bază de consimță- mint scris (la care se adaugă sumele provenite din dobinzile în numerar și cîștigurile acordate de C.E.C.) oferă depunătorilor posibilitatea realizării intr-un termen mai scurt a dorințelor personale privind procurarea obiectelor de valoare mare și de folosință îndelungată.



România socialista, președintele Nicolae Ceausescu
Contribuții de seamă la lupta pentru 

făurirea noii ordini economice internaționale
ARTICOLE PUBLICATE DE SĂPTĂMINALUL LONDONEZ „THE JOURNAL" 

SI REVISTA BRAZILIANĂ „NAVEGACAO"
J 3

Personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, gîndirea sa novatoare, acțiunile României in vederea edificării unei lumi noi, in care înfruntarea să fie înlocuită de conlucrare și o pplitică de pace, sînt, în continuare, reliefate de publicații din diferite țări.Astfel. într-o amplă recenzie a volumului „Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind noua ordine economică internațională", apărut recent în Marea Britanie, săptâminalul londonez ..THE JOURNAL" subliniază : „Remarcabilul 
om de stat român, președintele 
Nicolae Ceausescu — alături de alti lideri ai lumii, dar mai mult decit oricare altul — luptă neobosit 
pentru o nouă ordine economică 
internațională" și relevă că „trăsăturile fundamentale ale epocii noastre sînt procesul ireversibil de eliberare a tuturor popoarelor de sub dominația străină și hotărlrea națiunilor de a pune capăt politicii imperialiste de dominație".Publicația britanică, punînd fn evidentă importanța volumului despre gindirea președintelui României, apărut la Londra, subliniază că autorul lucrării, Robert Govender. „este un scriitor de renume, cunoscut și foarte respectat". „Avînd o mare experiență de luptă intelectuală împotriva forțelor înveninate ale neoco- lonialismului, nu este surprinzător că Govender a scris ceea ce avea să devină o nouă lucrare de referință — „Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind noua ordine economică internațională" — arată „The Journal".„Lucrarea — se subliniază — este la fel de convingătoare in ceea ce privește faptele, pe cit este in a- naliza și propunerile pentru eliminarea sărăciei din lume". Reliefînd inestimabilul fond de idei al gîn- dirii președintelui României, publicația britanică recomandă „Autorității' Educaționale" din Londra să includă volumul în programul său. și — arată publicația — „este, de asemenea, de așteptat că universitățile din Africa și în special din Caraibi o vor recomanda pentru programele lor analitice de studiere a dezvoltării".Atunci cind relevă că subdezvoltarea este rezultatul evoluției is- torico-sociale. în care un rol major l-au jucat politica imperialist- colonialistă de dominație și oprimare a altor popoare, precum și relațiile economice inechitabile — se arată în recenzie — Govender se bazează în mare măsură pe a- naliza de expert și competență furnizată de remarcabilul om de stat al României, președintele Nicolae Ceaușescu. In edificarea unei lumi în care să dispară politica de dominație — scrie săptă- mînalul — „cheia succesului o constituie solidaritatea țărilor în curs de dezvoltare. Nicolae Ceaușescu arată că există posibilități nelimitate de cooperare între Nord și Sud, pentru o folosire mai eficientă a resurselor naturale, pentru dezvoltarea procesului industrial și pentru accesul neîngrădit la vastele cuceriri ale științei și tehnicii.Fiecare popor este răspunzător de propria sa soartă. O analiză științifică a relației dintre factorii interni și cei externi în procesul creșterii economice va stabili cantitatea muncii depuse de fiecare națiune pentru dezvoltarea ei socială".Sînt puse în valoare și alte idei din gîndirea președintelui Nicolae Ceaușescu, atunci cind „The Journal" remarcă : „Ajuțo- rul din afară nu poate înlocui e- forturile proprii ale unui popor, în special atunci cînd ajutorul este menit să perpetueze, și nu să slăbească neocolonialismul. Țările în • curs de dezvoltare trebuie să folosească mai bine resursele lor naturale si să facă schimbările economice. sociale, politice și culturale necesare, atrăgîndu-și sprijinul Întregii națiuni".Relevînd apoi că țările tn curs de dezvoltare sînt lipsite de resursele materiale și financiare necesare pentru a asigura dezvoltarea pe scară largă a propriei lor baze tehnice și tehnologice și citind date ale U.N.C.T.A.D., atestînd marile decalaje tehnologice între lumea săracă și lumea dezvoltată, întregite de sublinierea că „nivelul cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare la mijlocul anilor ’70 era de numai 1 dolar pe locuitor în țările în curs de dezvoltare față de 11 dolari pe locuitor în țările dezvoltate", „The Journal" scrie : 

Țările în curs de dezvoltare sînt handicapate grav și de faptul că posibilitățile lor de a aplica și folosi tehnologiile sînt foarte limitate. Numai 37 la sută din populația lor este alfabetizată, în timp ce numărul studenților este de numai 44 la 10 000 locuitori, comparativ cu 312 în țări dezvoltate.

j îkânsito livre 
|i| ate o Daiwbîa

Față de o asemenea situație, „criticînd modul neloial în care țările dezvoltate împiedică accesul la tehnologie sau o furnizează în condiții dintre cele mai împovărătoare — și chiar și atunci furnizează tehnologie de calitate inferioară și depășită — președintele Nicolae Ceaușescu a arătat, în Mesajul adresat Congresului internațional de cibernetică și sisteme (București, 1975), că prin însăși natura ei știința este guvernată de principii generoase, umaniste ; ea trebuie să-și propună ca țel suprem ridicarea condiției de viață materială, socială și spirituală a întregii umanități. Iată de ce se impune lichidarea oricăror discriminări, îngrădiri șl restricții în circulația valorilor cunoașterii științifice, asigurarea accesului liber al tuturor națiunilor, în primul rînd al celor mai slab dezvoltate, la roadele revoluției tehnico-științifice contemporane". „România — arată recenzia — a scos în evidență că peste 3 milioane de oameni de știință și ingineri lucrează în așa- zisele complexe militare și că peste 50 la sută din fondurile mondiale alocate pentru cercetare șl dezvoltare sînt cheltuite în scopuri militare.Intr-un mesaj către oamenii de știință din lume, președintele 

Nicolae Ceaușescu a evidențiat că știința, ca produs superior al geniului uman, este chemată să servească omul, fericirea și bunăstarea lui. De aceea este necesar ca oamenii de știință să facă totul pentru a folosi descoperirile cunoașterii exclusiv în folosul păcii, cooperării și prieteniei între popoare".în continuare, referindu-se la rolul nefast al companiilor multinaționale, publicația relevă : Prin sistemul lor de export de produse agricole de bază, companiile multi

naționale impun țărilor în curs de dezvoltare condițiile pentru producția agricolă. Țările în curs de dezvoltare sînt tratate pur și simplu ca surse de materii prime și ca piață pentru desfacerea la preț de dumping a produselor manufacturate ale companiilor multinaționale. In context, săptămînalul britanic evidențiază concepția românească potrivit căreia instaurarea unei noi ordini economice internaționale necesită stabilirea unor noi relații bazate pe egalitate deplină tn drepturi între toate națiunile lumii, respectarea dreptului fiecărui popor de a dispune de produsul său național, de a-și alege orîn- duirea socială pe care o dorește.în încheierea amplei sale recenzii, „The Journal" scrie : „Să fie oare noua ordine economică internațională o himeră ?". Robert Govender demonstrează convingător că, intrucît propunerile românești se bazează pe realism, pe înțelegerea profundă a legilor economice internaționale și întrucît beneficiarii unei noi ordini nu vor fi numai țările în curs de dezvoltare, ci șf țările dezvoltate, o asemenea ordine poate fi înfăptuită.Lucrarea „Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind noua ordine economică internațională" este menită să fie studiată cu cea 

mai mare atenție, in special de că
tre cei interesați și preocupați de 
reducerea decalajului dintre lumea 
bogată și cea săracă".Una dintre marile construcții ale socialismului în țara noastră este evocată de revista braziliană „NA- VEGAQÂO", care inserează articolul „România : Tranzit liber pină 
la Dunăre". Pentru îmbunătățirea traficului pe Dunăre — principala cale de navigație internă — România a construit un canal care scurtează cu 400 km distanța între fluviu și Marea Neagră — scrie revista. Canalul Dunăre—Marea Neagră, inaugurat în 1985, va permite dezvoltarea transportului între mare și interiorul, țării, estimat să ajungă la 150 milioane tone în anul 2000.. „Costul lucrării se justifică pe deplin — scrie revista : în afară de canal navigabil, ea include două ecluze, una de intrare și alta de ieșire, o puternică stație de pompe la Dunăre, trei porturi la Cernavodă, Medgidia și Basarabi și noul port maritim Constanța Sud.„Construcția canalului — se subliniază — veche aspirație a românilor, a început în 1978 prin grija președintelui României, Nicolae Ceaușescu".Arătîndu-se, apoi, că Dunărea este cel mai mare fluviu din Europa, se relevă : Pentru diferite țări, Dunărea reprezintă unica posibilitate de ieșire la mare. înainte de 1960, navigația pe acest fluviu era foarte dificilă în sectorul cunoscut sub numele de „Porțile de Fier", în zona muntoasă dintre România și Iugoslavia, unde Dunărea trece printr-un lung defileu, foarte periculos pentru navigație. Astăzi, o hidrocentrală construită în comun de către România și Iugoslavia facilitează navigația în ambele sensuri printr-un sistem de două ecluze ; totodată, s-a creat un lac de acumulare care, ridicind la 33 m nivelul apelor Dunării, a eliminat, practic, vechile dificultăți de navigație. Chiar și în aceste condiții, România întîmpina dificultăți în navigația pe fluviu, datorită marii, cantități de aluviuni transportate de apă spre zona de vărsare în mare. Pe de altă parte, exigențele pentru dezvoltarea transporturilor nu puteau ignora eficiența traficului naval.Construcția canalului a creat premise pentru un progres mai rapid în acest sector, ceea ce justifică volumul mare de investiții pe care l-a necesitat această operă de anvergură.Revista braziliană evidențiază marile probleme tehnice rezolvate de constructorii canalului, importantele lucrări arhitectonice create, subliniază faptul că pe canal pot naviga nave autopropulsate de 5 000 tone, iar circulația este liberă a- proape în tot cursul anului. „Toate aceste elemente — scrie „Nave- gacăo" — situează Canalul Dunăre — Marea Neagră în clasa a Vl-a de categorisire a canalelor de navigație interioară, conform normelor Organizației Națiunilor Unite, în următorii doi ’ani, canalul va avea o ramificație — a doua ieșire la mare — prin Canalul Poarta Albă — Midia — Năvodari.Capitala României, orașul București, de asemenea va deveni un nou port la Dunăre, prin intermediul unui alt canal, ale cărui lucrări au început deja".In încheierea articolului se arată : „Canalul Dunăre — Marea Neagră va conferi o nouă perspectivă comerțului exterior al țărilor din regiune, care .sînt mari Importatoare de materii prime minerale sau agricole — ca Cehoslovacia, R.F.G., Austria și Ungaria — șl exportatoare de cărbune, mașini și echipamente, precum și de produse chimice.Noul port maritim Constanta Sud, situat la confluența canalului cu marea, oferă condiții de depozitare a minereului de fier și a altor mărfuri. în acest port, dotat cu mijloace moderne de descărcare și încărcare, pot ancora nave de pină la 15,0 000 tone". Arătîndu-se, apoi, că „Brazilia întreține relații comerciale puternice cu țările riverane Dunării", se scrie : „Astfel, facilitățile create prin construirea Canalului Dunăre — Marea Neagră pot să fie de mare interes pentru întreprinderile și firmele braziliene". (Agerpres)

Convorbiri româno-iordanieneAMMAN 18 (Agerpres). — Delegația parlamentară română, condusă de președintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan, a fost primită de Zeid Rifai, primul ministru al guvernului iordanian. Cu acest prilej s-a relevat dezvoltarea relațiilor româno-iordaniene în conformitate cu hotărîrile adoptate cu prilejul convorbirilor la cel mai înalt nivel.Delegația a avut, de asemenea, convorbiri cu Ahmad Al-Louzi, președintele Senatului, și cu Akef Al- Fayez, președintele Camerei Reprezentanților. S-a apreciat că vizita în
ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

Fermă condamnare a politicii de apartheid 
și agresiune a R.S.A.NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a întrunit la sediul din New York al Națiunilor Unite la cererea grupului țărilor africane membre ale organizației mondiale, pentru examinarea situației existente în Africa australă ca urmare a politicii de a- partheid și agresiune promovată de regimul minoritar rasist din R.S.A.Majoritatea reprezentanților statelor care au intervenit in dezbateri s-au pronunțat pentru adoptarea unor sancțiuni cuprinzătoare împotriva regimului de la Pretoria, care să-l determine să pună capăt politicii inumane de apartheid, să înceteze represaliile și discriminările față de populația africană majoritară din R.S.A., să se abțină de la orice presiuni, ingerințe și acte de agresiune împotriva țărilor vecine.Reprezentantul Egiptului a arătat că soluționarea reală și durabilă a problemelor din Africa australă reclamă imperios abolirea totală a sistemului apartheidului și a apreciat că pentru atingerea acestui obiectiv O.N.U. trebuie să instituie, Înainte de toate, sancțiuni cuprinzătoare și

„Spațiul extraatmosferic să rămînă un domeniu 
al activității pașnice"

Dezbateri în cadrul O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite se desfășoară lucrările sesiunii Subcomitetului științific și tehnic al Comitetului O.N.U. pentru utilizarea în scopuri pașnice a spațiului extraatmosferic. Parti- cipantii examinează modul de respectare a prevederilor documentelor adoptate de O.N.U. privind explorarea șl exploatarea Cosmosului exclusiv in scopuri pașnice, precum șl măsurile ce se impun pentru oprirea procesului de militarizare a spațiului extraatmosferic.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor din subcomitet, președintele a- cestui organism, John Carver (Aus
PENTRU ÎNCETAREA EXPERIENȚELOR 

CU ARMELE NUCLEARE
WASHINGTON 18 (Agerpres) — Tot mai mulți oameni de știință din Statele Unite se pronunță pentru oprirea tuturor experiențelor cu arme nucleare. In acest sens, profesorul Richard Garwin, de la Centrul de cercetări Thomas Watson, a condamnat refuzul administrației americane de a înceta efectuarea unor asemenea teste. Interzicerea experiențelor cu arma nucleară — a menționat el — este în interesul poporului american, iar o asemenea măsură ar contribui la neprolifera- rea armelor atomice, Ia prevenirea dezvoltării unor armamente sofisticate, cu mare putere distructivă, cum ar fi cele bazate pe raze laser.De asemenea, profesorul Lynn Sykes, de la. Universitatea din Columbia, pronunțîndu-se în sprijinul încetării testelor cu arme nucleare, a evidențiat că tehnologiile actuale asigură mijloacele necesare de control privind verificarea modului în
ORIENTUL MIJLOCIUBEIRUT 18 (Agerpres). — Acor- »dul de încetare a focului între milițiile rivale în conflict în Beirutul de vest nu a fost respectat, sem- nalîndu-se noi schimburi de focuri în noaptea de marți și în ziua următoare. Se apreciază că 40 de persoane au fost ucise șl 110 au fost rănite in ultimele două zile. Miercuri, școlile, magazinele și instituțiile au rămas închise în Beirutul de vest. Intr-o declarație făcută în capitala libaneză, George Hawi, secretar general al C.C. al P.C. Libanez, a făcut apel la încetarea luptelor, apreciind că dacă ciocnirile vor continua la Beirut se va ajunge Ia o situație tragică. Postul de radio Beirut a anuntat că o persoană necunoscută a ucis în Beirutul de vest pe Hussein Mroue. membru al C.C. al P.C. Libanez.Intr-o conferință de presă, la Damasc, liderul organizației libaneze Amal, Nabih Berri, a anuntat ridicarea, cu începere de miercuri, a asediului asupra taberelor de refu

Iordania a delegației parlamentare române este de natură să adînceas- că conlucrarea dintre cele două parlamente în probleme bilaterale, precum și în cadrul Uniunii Interparlamentare în vederea intensificării e- forturilor vizînd eliminarea gravelor pericole care amenință pacea și securitatea omenirii.Delegația Marii Adunări Naționale a mai avut întrevederi c.U Taher El-Masri, ministrul afacerilor externe, și Taher Kanaan, ministrul planificării, președintele părții iorda- niene în Comisia mixtă interguver- namentală de cooperare economică și tehnico-știintifică româno-iorda- niană.

obligatorii Împotriva regimului de la Pretoria.Președintele Comitetului special al O.N.U. împotriva apartheidului a cerut să se intensifice eforturile pe plan internațional pentru izolarea regimului rasist sud-african, eradicarea apartheidului și asigurarea unor drepturi și posibilități egale pentru toți locuitorii din R.S.A., indiferent de culoarea pielii.Reprezentantul Angolei a condamnat cu fermitate atacurile armate ele regimului de la Pretoria împotriva unor state africane suverane și a cerut Consiliului de Securitate să adopte măsuri care să-i determine pe rasiștii sud-africanl să renunțe la orice acte agresive.PRETORIA 18 (Agerpres). — Politia sud-africană își intensifică acțiunile represive împotriva partici- pantilor la mișcarea antiapartheid. La o demonstrație desfășurată în a- propierea orașului Johannesburg, politia a ucis două persoane și a arestat mai multe zeci. Se relevă, totodată, că un tînăr arestat de politie a încetat din viață în condiții suspecte după supunerea lui unui prelungit interogatoriu.

tralia). a subliniat că cercetarea șl folosirea pașnică â Cosmosului au permis pînă în prezent omenirii să obțină rezultate deosebit de încurajatoare în cunoașterea și cucerirea acestui mediu și a arătat că spațiul extraatmosferic trebuie să rămină un teren al activităților pașnice, în interesul întregii omeniri.In cadrul sesiunii au început lucrările unui simpozion cu tema „Comunicațiile cosmice în slujba dezvoltării", consacrat examinării posibilităților de cooperare dintre statele industrializate și țările in curs de dezvoltare în scopul utilizării Cosmosului în folosul tuturor ■ națiunilor.
care este respectat un eventual tratat prin care să se interzică testele cu armament atomic.i WASHINGTON 18 (Agerpres) — Potrivit ziarului „Washington Post", care citează o oficialitate guvernamentală, președintele Ronald Reagan i-a cerut ministrului apărării, Caspar Weinberger, să întocmească o listă exactă a experiențelor ce ar urma să fie realizate în cadrul unei „interpretări extinse" a Tratatului privind armele antirachetă, încheiat între S.U.A. și U.R1S.S. — relatează agenția vest-germană D.P.A. Administrația americană dorește să extindă interpretarea tratatului pentru a putea impulsiona cercetările din cadrul „Inițiativei de Apărare Strategică" (S.D.I.) în vederea desfășurării în etape —■ și mai rapide — a componentelor acestui sistem — arată agenția D.P.A.
giat! palestinieni din Liban, fiind permisă livrarea ajutoarelor în alimente și medicamente, ca și libera circulație a refugiatilor palestinieni. El a precizat că milițiile Amal vor rămîne însă în zonă pentru a împiedica furnizarea de arme combatanților palestinieni din tabere. Un bilanț dat publicității de agenția Taniug relevă că peste 30 000 de palestinieni, în majoritate femei, copii și bătrîni, au fost nevoiți să trăiască în condiții dintre cele mai grele în ultimele luni din cauza asediului milițiilor Amal.BEIRUT 18 (Agerpres). — In ultimele 24 de ore. în sudul Libanului au fost înregistrate noi acte de agresiune ale forțelor israeliene de ocupație. Militarii israelieni și milițiile așa-zisei „Armate a Libanului de Sud" — creată și finanțată de Israel — au supus unor puternice tiruri de artilerie satele libaneze Zautar și Maraj Zuhur, cau- zîndu-le pagube materiale.

SOFIA

Intîlnire privind problematica 
drepturilor omuluiSOFIA 18 (Agerpres). — La 18 februarie 1987 a avut loc la Sofia o întîlnire a adjuncților miniștrilor afacerilor externe din țările socialiste participante la Tratatul de la Varșovia.Cu acest prilej, s-a efectuat un schimb de vederi în legătură cu problematica drepturilor omului. Din partea tării noastre a participat Traian Pop, adjunct al ministrului.

Tn sprijinul extinderii 
cooperării economice 

regionaleNAIROBI 18 (Agerpres). — La Nairobi au început lucrările unei reuniuni, la care iau parte reprezentanții a 11 state din Africa de est. Sint examinate noi modalități de extindere a cooperării economice pe plan regional, anunță agenția China Nouă. Luînd cuvîntul, reprezentantul Kenyei a arătat, între altele, că țările în curs de dezvoltare au suportat mult mai greu efectele recesiunii economice pe plan mondial și, mai ales, ale practicilor protec- ționiste ale statelor occidentale industrializate. O astfel de situație impune, după opinia sa, o extindere a cooperării, în primul rînd între țările în curs de dezvoltare, inclusiv pe plan regional.La reuniune participă reprezentanți din Insulele Comore, Djibouti, Etiopia, Kenya, Madagascar, Mauritius, Insulele Seychelles, Somalia, Sudan, Tanzania și Uganda.NOUAKCHOTT 18 (Agerpres). — Consiliul extraordinar la nivel ministerial al Comunității economice a Africii de Vest (C.E.A.O.) și-a încheiat lucrările în capitala Mauri- taniei. După cum informează agenția A.P.S.. care citează postul de radio Nouakchott, comunicatul final al reuniunii relevă măsurile preconizate în vederea reorganizării activității C.E.A.O., prin adaptarea la obiective reclamate de actualele condiții economice din zonă, precum și a celor internaționale.
Apărarea suveranității 

naționale 
pe agenda Conferinței 

C.O.P.P.P.A.LLIMA 18 (Agerpres). — Comisia permanentă a partidelor politice din America Latină (C.O.P.P.P.A.L.) respinge în mod ferm orice amestec străin In treburile interne ale țărilor latino-americane — a declarat secretarul executiv al comisiei, Nils Castro. „Apărarea acestui principiu — a spus el — trebuie să fie o sarcină permanentă, deoarece nu este vorba doar despre înfruntarea unor cazuri de pătrundere a unor trupe străine sau mercenare pe teritoriile noastre naționale, ci și de respingerea amestecului unor corporații transnaționale sau organisme financiare străine în treburile noastre e- conomice interne, activitate care constituie tot o formă de intervenție străină".Referitor la agenda lucrărilor celei de-a Xl-a Conferințe a C.O.P.P.P.A.L. — care se va desfășura la Lima, în perioada 19—21 februarie — secretarul executiv al organizației a precizat că ea cuprinde adoptarea unei declarații de principii a C.O.P.P.P.A.L., dezbaterea temelor privind apărarea suveranității ’ naționale și a proceselor democratice inițiate în regiune, depășirea dificultăților social-economice din America Latină, impulsionarea cooperării regionale, sprijinirea soluțiilor politice pentru starea con- flictuală din America Centrală.
Incident la granița 
etiopiano-somalezăMOGADISCIO 18 (Agerpres). — Un comunicat al Ministerului somalez al Apărării, citat de agențiile MAP și China Nouă, afirmă că Etiopia a efectuat un atac aerian și terestru asupra unor districte din provincia somaleză Todghere. Se precizează că acesta este primul incident semnalat între cele două țări de la ultima Întîlnire etiopiano-somaleză la nivel înalt din ianuarie anul trecut, cînd au fost discutate probleme privind găsirea unor soluții la diferendul a- supra deșertului Ogaden. Trupele etiopiene au fost respinse de pe teritoriul somalez, relevă comunicatul.ADDIS ABEBA 18 (Agerpres). — La granița etiopiano-somaleză a avut loc un incident cu implicarea unor mici unități militare ale celor două țări — a anunțat un comunicat al Ministerului etiopian de Externe, care adaugă că împrejurările în care acesta s-a produs și cauzele lui sînt investigate. In document, relatează agenția T.A.S.S., guvernul etiopian își exprimă speranța că incidentul nu va influența procesul de negocieri dintre cele două țări.

CONSULTĂRI. Reprezentanți ai grupului țărilor neutre și nealiniate din Europa au început, la Viena, o rundă de consultări consacrate examinării posibilităților de lansare a unor initiative comune în. cadrul reuniunii general-eu- ropene de la Viena, informează agenția Taniug. Convorbirile vizează probleme ale cooperării dintre cele 35 de state participante la C.S.C.E. în domeniile economic, ale soluționării pașnice a conflictelor și combaterii terorismului.
SESIUNE. Cea de-a VII-a sesiune a Comitetului U.N.C.T.A.D. pentru produse de bază, desfășurată Ia Geneva, a fost consacrată crizei mondiale a materiilor prime. Ea a fost convocată în perspectiva celei de-a VII-a sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), care va avea loc în luna iulie. Problema materiilor prime va ocupa un loc central pe agenda sesiuniiU.N.C.T.A.D.

LA GENEVA s-au reluat consultările sovieto-americane privind problematica încheierii unei convenții eficiente și controlabile de interzicere totală și generală a armamentelor chimice, transmite agenția T.A.S.S.
ARMATA POPULARĂ SANDI

NISTA DIN NICARAGUA a dejucat acțiunile de sabotaj și atacurile forțelor mercenare contrarevoluționare organizate în departamentul Matagalpa în ultimele 15 zile, provocindu-le importante pierderi în oameni și tehnică de luptă — relatează agenția Prensa Latina, citind un comunicat oficial publicat la Managua. 162 de contrarevoluționari și-au pierdut viata în cursul luptelor.
CATASTROFA FEROVIARA IN 

BRAZILIA. Conform datelor preli
minare, in coliziunea a două tre
nuri de pasageri, produsă in apro
pierea orașului Sao Paulo, și-au
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ȘEDINȚĂ DE CONSTITUIRE. La Bonn a avut loc, miercuri, ședința de constituire a Bundes- tagului R.F. Germania, rezultat în urma alegerilor din ianuarie. Luînd cuvîntul în calitate de decaji de vîrstă al deputaților, Willy Brandt, președintele Partidului Social-Democrat, s-a pronunțat pentru reducerea încordării internaționale, încetarea cursei înarmărilor și folosirea mijloacelor astfel obținute pentru soluționarea nevoilor țărilor în curs de dezvoltare și a unor 

probleme globale cum sînt foametea, maladiile și protecția mediului ambiant. Totodată, vorbitorul a evidențiat importanta dezvoltării colaborării dintre Est șl Vest.
DEFICITUL BALANȚEI CO

MERȚULUI EXTERIOR AL
FRANȚEI pe luna ianuarie a fost de 2,5 miliarde franci (410 milioane dolari). Cotidianul economic „Les Echos" estimează că nici creșterea cu 5,1.1a sută a exporturilor nu va reprezenta o salvare, deoa

rece și importurile au sporit cu 1,5 la sută. Intre altele, se relevă că sporirea prețurilor la petrol în luna ianuarie a acestui an, comparativ cu decembrie 1986, a reprezentat una dintre cauzele deficitului ridicat al balanței comerțului exterior francez,
PROTESTE. Gruparea teroristă Italiană „Brigăzile roșii" a recunoscut că este autoarea atentatului comis sîmbătă la Roma, în care au fost uciși doi polițiști, un al treilea fiind rănit. La Roma, în fabrici șl în alte întreprinderi și instituții au avut loc adunări în legătură cu pierderile de vieți omenești provocate de acest nou atentat terorist. In Senatul italian, ministrul afacerilor interne a fost Interpelat In legătură cu măsurile pe care intenționează să Ie adopte guvernul pentru ca asemenea acte criminale să nu se mal repete, informează agenția ANSA.

DEJUCAREA UNUI COMPLOT. Ministerul Apărării al Republicii Filipine a anunțat dejucarea unui complot care viza răsturnarea actualului guvern condus de președintele Corazon Aquino. Complotul, care urma să aibă Ioc la 25 februarie, a fost pus la cale de un grup de ofițeri, relevă comunicatul, apreciind că el constituie o nouă Încercare a forțelor de dreapta de a destabiliza situația politică din tară.
TOPIREA RAPIDA A ZĂPEZI

LOR. tn R.D.G. s-a înregistrat o 
creștere îngrijorătoare a nivelului 
apelor riurilor, transmite agenția 
A.D.N. Astfel, in apropierea orașu
lui Dresda, nivelul rîului Elba a 
atins cota de 4,9 metri, cu 2,1 me
tri mai mult decit ni vălul mediu al 
lunii februarie. O situație asemă
nătoare se semnalează și in alte 
regiuni ale țării.
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pierdut viața 69 de călători, iar 
aproximativ 150 au fost grav ră
niți. Operațiunile de salvare au 
fost considerabil îngreunate de 
ploaia torențială care s-a declan
șat cu citeva momente înainte de 
coliziune. Accidentul s-a produs in 
condițiile in care unul dintre tre
nuri a pornit cu un avans față de 
orarul de mișcare și a lovit ulti
mele vagoane ale garniturii ce ve
nea din sens opus și intersecta linia 
primului tren.


