
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! Președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
va efectua o vizită oficială de prietenie 

în Regatul Nepal
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, va efectua o vizită ofi cială de prietenie în Regatul Nepal, în a doua decadă a lunii martie 1987, la invitația regelui Nepalului, Birendra Bir Bikram Shah Dev, și a reginei Aishwarya Rajya Laxmi Devi Shah.
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Concepție profund revoluționară, activitate consecventă, 

principială privind asigurarea egelităp'i in drepturi

a tuturor cetățenilor patriei

0 POLITICĂ ȘTIINȚIFICĂ, UMANISTĂ, 
CONFIRMATĂ DE VIAȚĂ, DE REALITĂȚILE 

SOCIALISTE ALE ȚĂRII
Putem afirma, cu îndreptățită mîndrie, că în anii socialismului am 

luat asemenea măsuri și am aplicat asemenea forme de organizare prin 
care am creat condiții de manifestare deplină, egală a tuturor cetățenilor, 
fără nici un fel de deosebire, nici de naționalitate, nici de sex, nici de 
vîrstă! Aceasta reprezintă, de altfel, baza concepției socialismului știin
țific despre dezvoltarea societății omenești.

NICOLAE CEAUȘESCU

Noi construcții de locuințe la Botoșani Foto : Eugen Dichiseanu
numai produse

de cea mai bună CALITATE

Semnificativa expresie a democrației noastre socialiste, revoluționare, lucrările plenarelor consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană, ce s-au desfășurat în Capitală, in zilele de joi și vineri, au prilejuit rodnice dezbateri cu privire la răspunderile ce revin acestor organisme democratice în procesul edificării noii societăți în țara noastră, intr-o atmosferă de puternică însuflețire patriotică, sub semnul hotărîrii depline a întregului nostru popor, a tuturor fiilor țării, fără deosebire de naționalitate, de a munci cu abnegație și dăruire patriotică, in strînsă unitate în jurul partidului, al secretarului său general, pentru continua ridicare a României pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu a avut loc, în cursul zilei de vineri, ședința comună a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară și 
a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană. Primit cu cele mai alese simțăminte de dragoste și recunoștință, secretarul general al partidului a rostit, de la tribuna acestei importante manifestări politice, o amplă și strălucită cuvîntare — document programatic de o excepțională însemnătate principială și practică.

Magistrala cuvîntare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este străbătută de idei, concluzii și învățăminte de importanță vitală 
pentru prezentul și viitorul României socialiste, constituindu-se, totodată, 
intr-o nouă contribuție fundamentală la îmbogățirea socialismului 
științific, a concepției despre om și despre condiția umană în lumea 
contemporană. Tezele, ideile novatoare, în mod strălucit ilustrate in 
recenta cuvîntare, își au izvorul în marea învățătură revoluționară a 
clasei muncitoare, în epopeea luptelor eroice ale poporului român 
pentru eliberare socială și națională, în bogata experiență a edificării 
societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră ; ele reflec
tă, în același timp, o analiză temeinică, aprofundată, de pe pozițiile 
materialismului dialectic și istoric, a procesului complex al vieții inter
naționale, un atașament profund față de înălțătorul ideal al omenirii 
de a făuri o orînduire mai bună și mai dreaptă - comunismul.

SUPREMĂ RECUNOȘTINȚĂ
FAȚĂ DE PARTID, UNITATE DE MONOLIT 

ÎN JURUL SĂUPe temeiul celor mai edificatoare și mai convingătoare argumente — faptele, realitățile de zi cu zi ale vieții, așezate față in față cu adevărurile istoriei — in cuvintare se subliniază justețea liniei politice a Partidului Comunist Român în întreaga operă de edificare a noii societăți în patria noastră. Este relevat cu pregnanță rolul conducător al partidului nostru comunist, centrul vital al întregii societăți, care, prin activitatea sa revoluționară, desfășurată in toate domeniile vieții economico-sociale, prin munca de ridicare a conștiinței socialiste a maselor, prin legătura strinsă cu clasa muncitoare, cu țărănimea, cu intelectualitatea,

cu toți fiii țării, fără deosebire de naționalitate, reprezintă nucleul focalizator în jurul căruia s-a consolidat puternic unitatea social- politică a întregului popor român. Sint evidențiate, totodată, istoricele realizări pe planul dezvoltării și perfecționării neincetate a proprietății socialiste, de stat și cooperatiste. S-a subliniat, de ademenea, însemnătatea intensificării continue a procesului de dezvoltare a democrației socialiste, revoluționare, a bunei funcționări a organismelor democratice, a noului mecanism economic, a autogesti- unii și autofinanțării, în condițiile noii revoluții tehnico-științifice și ale noii revoluții agrară, în asigu

rarea demnității umane, a participării tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, egali în drepturi și îndatoriri, la întreaga viață economică și social-politică, la conducerea societății.Aprecierile, ideile, concluziile subliniate de secretarul general al partidului au fost primite cu larg interes și cu deplină aprobare de către participants la ședința comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană ; de fapt, întregul popor a luat cunoștință de această deosebit de importantă cuvîntare, care a trezit în inimi și in conșțiințe pir-* ternice sentimente de mindrie patriotică față de mărețele înfăptuiri din anii socialismului, față de po-' litica științifică și umanistă a partidului, față de justețea rezolvării problemei naționale în România. Și, în modul cel mai firesc, în întreaga țară s-a dat vibrantă expresie cugetului și simțirii națiunii române, înălțătoarelor sentimente de prețuire și recunoștință față de fiul său cel mai iubit, patriotul înflăcărat ce și-a contopit viața și idealurile cu viața și idealurile întregului popor ; eminentul revoluționar în a cărui proeminentă personalitate sînt întruchipate mari virtuți ale poporului român ; eroul național ce și-a închinat întreaga energie, titanica sa activitate fericirii celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, binelui și prosperității patriei — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Pe.ntru tot ce s-a ' înfăptuit în România socialistă, în ultimele două decenii, prin munca eroică a întregului popor, sub conducerea partidului, participanții la lucrările plenarelor consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană au adus un călduros orna? giu tovarășului Nicolae Ceaușescu,

pentru contribuția sa determinantă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, pentru fundamentarea științifică a programelor de dezvoltare economico-socială a țării, de perfecționare a organizării și conducerii întregii societăți socialiste românești.Participanții la aceste forumuri democratice ale oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană au dat expresie, în același timp, simțămintelor de stimă și prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, in a cărei laborioasă activitate in cadrul conducerii partidului și statului, în munca de înaltă răspundere de președinte al Conciliului Național ăl Științei și Invătamln- tului se împletesc în mod fericit înaltele calități de eminent om politic și de savant de largă autoritate internațională.Cu deplină satisfacție a fost relevat faptul că între mărețele realizări ale României socialiste, din anii de după cel de-al IX-lea Congres, se înscrie și soluționarea justă, în mod revoluționar și definitiv, pe baza principiilor socialismului științific, a înfăptuirilor din această perioadă, a problemei naționale. în acest cadru propriu democrației noastre socialiste, revoluționare, a fost subliniat, cu îndreptățită mîndrie patriotică, adevărul că dreptul la demnitate, la deplină egalitate în întreaga viață a societății, de care se bucură absolut toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate, drept fundamental al omului care muncește și trăiește în țara noastră, se înscrie între acele impresionante ctitorii din „Epoca Nicolae Ceaușescu" datorită cărora crește continuu prestigiul României socialiste în lumea întreagă.
EGALITATE DEPLINĂ, AȘEZATĂ 

PE O TRAINICĂ BAZĂ ECONOMICĂ, 
POLITICĂ Șl SOCIALĂîn spiritul propriu întregii opere a secretarului general al partidului. în care fiecare afirmație se întemeiază pe fapte, pe adevărurile istoriei, pe realitățile prezentului,

pe cutezătoarele obiective trasate pentru viitorul patriei, și în această nouă expunere, ce se adaugă
(Continuare în pag. a IlI-a)

Umăr la umâr, 
inimă lingă inimă

Asemenea milioanelor de fii ai scumpei noastre patrii, și eu am citit cu atenție și vie emoție cuvintarea mult stimatului și iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană. Din capul locului trebuie să afirm, din inimă și cu toată convingerea, că mă declar întru totul de acord cu afirmațiile genialului nostru ctitor de ev nou în țară nouă, cu aprecierile juste și de netăgăduit asupra modului concret, cu adevărat revoluționar in care s-au soluționat la noi in țară problemele complexe și majore ale construcției socialiste, intre care se înscrie organic și problema națională. Este limpede pentru toți oamenii de bună credință că, in perioada ce a urmat istoricului Congres al IX-lea al partidului, s-a împlinit una dintre cele mai complexe ctitorii ale socialismului pe pămintul nostru străbun : rezolvarea justă, principială, în spiritul socialismului științific și in concordanță deplină cu condițiile istorice specifice țării și poporului nostru, a problemei naționale. La noi este o vorbă : la ceea ce se vede foarte bine cu ochiul liber nu trebuie să te uiți cu luminarea. Oare nu esie un adevăr ce nu poate fi pus nici o clipă la îndoială faptul că strălucirea noului chip al României socialiste a fost dată de munca înfrățită a tuturor cetățenilor ce trăiesc de veacuri între hotarele patriei noastre comune ?

Iată de ce respingem cu toată indignarea acele încercări reacționare, diversioniste, de ațîțare la șovinism și inveninare a relațiilor dintre țări și popoare, de amestec in treburile noastre interne, chiar de încercare de a hotărî în casa noastră. Această atitudine de denigrare a unor realități istorice, a unor mărețe izbinzi recunoscute pe plan internațional este respinsă cu hotărîre de Întregul nostru popor, de toți cetățenii patriei noastre, fără deosebire de naționalitate, pornind de la adevărul cunoscut și prețuit de noi toți, al muncii umăr la umăr, intr-o adevărată armonie, pentru același ideal, pentru dezvoltarea continuă a patriei, baza egalității în drepturi a tuturor fiilor patriei.Este meritul istoric al secretarului nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al întregului nostru partid și popor, că în anii socialismului patria noastră, toate zonele, orașele și așezările rurale au cunoscut o înflorire continuă. Noi spunem pe drept cuvînt că țara este cabinetul de lucru al genialului nostru conducător. Dialogul permanent cu oamenii este pentru binele oamenilor. Un argument: in
Paul DINU„Erou al Muncii Socialiste", șeful secției transformatoare mari - „Electroputere" Craiova
(Continuare în pag. a 111-a)

Graiul comun al muncii, 
al iubirii de patrie

Mai unit decit oricind în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, întregul popor român este angrenat în îndeplinirea mărețelor programe de ridicare a patriei pe noi culmi de progres și civilizație, de edificare a celei mai drepte și mai umane orîn- duiri din istoria omenirii. In această uriașă concentrare a eforturilor de ridicare pe noi trepte a întregii activități economico-sociale, oamenii muncii din județul Harghita, fără deosebire de naționalitate, își mobilizează întreaga energie și pricepere pentru realizarea exemplară a tuturor prevederilor planului național unic de dezvoltare economico-socială în profil teritorial.Datorită grijii deosebite a conducerii partidului și statului nostru, personal a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, asemenea tuturor județelor patriei s-a schimbat radical și harta economică a județului Harghita și împreună cu a- ceasta viața oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, creîndu-se condiții egale de muncă și viață, de afirmare plenară a personalității tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate.Animați de aceste realități și de perspectivele luminoase ale dezvoltării patriei. conturate în documentele Congresului al XIII-lea al partidului, de profunde sentimente patriotice, asemenea întregului nostru popor, oamenii muncii din județul Harghita, fără deosebi

re de naționalitate, trăind și muncind în deplină unitate și frăție, își exprimă atașamentul și adeziunea totală față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, față de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care își consacră puterea de muncă slujirii intereselor supreme ale poporului nostru, ridicării patriei noastre pe trepte tot mai înalte ale bunăstării și civilizației socialiste,Urmînd îndrumările secretarului general al partidului, punem în centrul preocupării tuturor factorilor educaționali din județ educarea tuturor oamenilor muncii in spiritul patriotismului socialist, revoluționar, formarea și dezvoltarea conștiinței patriotice a tuturor cetățenilor, a sentimentelor de solidaritate și frăție dintre toți oamenii muncii. Sîntem fii ai aceleiași patrii, Republica Socialistă România, și înțelegem foarte bine că patriotismul nu este, nu poate fi decît unul singur — același și la Miercurea-Ciuc ca la Vaslui, la Craiova sau Sibiu și ca pretutindeni pe cuprinsul României socialiste. Ne iubim patria comună cu aceeași ardoare, indiferent dacă primele cuvinte le-am
MAJA.I Adalbertpreședintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din județul Harghita
(Continuare în pag. a IlI-a)

Condiție hotăritoare pentru sporirea 
eficienței și progresul întregii economii

Realizarea unei calități superioare, a unui nivel tehnic ridicat al produselor constituie o trăsătură definitorie, o orientare strategică esențială a politicii de dezvoltare economico- socială a țării înfăptuită sub conducerea partidului, care răspunde unei cerințe legice a înfăptuirii progresului general al țării, a participării eficiente a României la diviziunea internațională a muncii, a afirmării și pe această cale a superiorității și forței orinduirii socialiste.în acest sens, în cuvintarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU la recerita ședință "a Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R. calitatea a fost apreciată ca o problemă fundamentală a întregii dezvoltări economice, fiind definită ca o sarcină prioritară a actualei etape pentru toate sectoarele de activitate.După cum este cunoscut, creșterea calității mijloacelor de producție, cit și a bunurilor de consum, a serviciilor de toate categoriile reprezintă un factor intensiv de cea mai mare importanță, întrucit prin fabricarea și introducerea in consum sau in exploatare a unor bunuri de inaltă calitate sînt necesare mai puține unități de valori de întrebuințare decît in cazul folosirii unor produse de mai slabă calitate. Ca atare, aceleași nevoi sociale pot fi satisfăcute cu consumuri mai reduse de resurse, ceea ce face să sporească venitul național fără consumuri suplimentare de muncă materializată și se obține, în final, economisirea muncii sociale.în sfera mijloacelor de producție, crearea și utilizarea unor mașini, utilaje și instalații de calitate superioară. cu randamente și fiabilitate sporite, presupun efectuarea unor cheltuieli mai mici pentru întreținerea, repararea și înlocuirea lor decit în cazul unor mijloace tehnice de calitate inferioară, care, datorită uzurii mai rapide, volumului mai mare de reparații pe care îl cer și frecventelor opriri ca urmare a defectărilor, consumă o cantitate sporită de resurse materiale.în cazul bunurilor de consum de calitate mai bună, mai durabile sau cu funcții utilitare mai diversificate se economisesc, de asemenea, resurse de muncă socială, prin prelungirea duratei lor de folosință. în același timp, oamenii muncii, ca beneficiari, economisesc surse bănești care, utilizate in alte scopuri, contribuie la creșterea nivelului lor "de trai.Problema unei înalte calități a producției are implicații determinante in jalonarea locului pe care o țară îl poate ocupa in procesul divi

ziunii internaționale a muncii. „Dacă vrem să ocupăm locuri fruntașe in diferite domenii in producția mondială — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — atunci trebuie să avem in vedere și realizarea de produse care să fie competitive și apreciate ca atare in orice țară din lume". Dezvoltarea exportului unei țări este în fapt indisolubil legată de capacitatea economiei de a realiza produsele solicitate pe piață, la un înalt nivel tehnic și calitativ, in condițiile unei productivități ridicate a muncii și cu costuri reduse.Prin-urmare, trebuie clar înțeleg că noțiunile de calitate și de eficient ță nu pot fi separate, că un produși care încorporează un consum de ■ muncă socială ce depășește prețul pieței mondiale conduce la pierderi pentru țară. Nimeni în lume nu plătește greutatea proprie mai mare a unui produs comparativ cu a altuia avind aceeași valoare de întrebuințare. De aici apare limpede însemnătatea deosebită pe care o are transpunerea în practică, în cel mai scurt timp, chiar în devans față de programele adoptate, a tuturor măsurilor de modernizare a produselor și tehnologiilor, de reducere a cheltuielilor de producție și îndeosebi a celor materiale.Rezultă, așadar, interdependența strinsă care există între calitate și eficiența producției, costurile acesteia și, in final, consumurile specifice materiale și energetice. De fapt, însăși noțiunea complexă de calitate, definită ca un ansamblu al însușirilor, al proprietăților unei valori da întrebuințare — exprimată prin gradul în care satisface nevoia socială sub aspectul parametrilor tehnico- economici, energoeconomici, ecologici, estetici și sociali — determină multiple conexiuni cu sfera consumurilor de muncă socială, de muncă materializată. Care sînt, in acest complex de legături și relații, problemele determinante, direcțiile esențiale de acțiune, în etapa actuală a dezvoltării economiei noastre, pentru creșterea calității produselor in condițiile reducerii costurilor de fabricație, ale diminuării consumurilor specifice materiale și energetice ?O importanță practică deosebită pentru toate sectoarele economiei o are creșterea calității materiilor prime și materialelor, care determină influențe directe, in lanț, asupra nivelului calitativ al reperelor, suban- samblelor și produselor finite ce se fabrică din aceste materii prime. Esențiale în această direcție sînt sarcinile ce revin în primul rind secto

rului minier, celorlalte ramuri de primă prelucrare, cum sint metalurgia feroasă și neferoasă, chimia și petrochimia, sectoarele primare din industria lemnului, industria materialelor de construcții, ușoară și altele.Referindu-ne, de pildă, la extracția minieră, prin reducerea cu numai un procent a sterilului conținut în cărbunii sau în minereurile metalifere și nemetalifere extrase, prin procese de exploatare adecvate, alese cu mai. mare selectivitate, se pot evita, anual, vehicularea, prelucrarea și e- ‘vacuafea la halde a circa 1 milion tone masă minieră, cu toate consg»- cințele favorabile asupra consumurilor materiale și energetice, asupra protejării mediului ambiant.Dar aceasta reprezintă numai o latură a problemei, calitatea mai bună a minereurilor îmbunătățește simțitor randamentele în fazele ulterioare de prelucrare și mai ales influențează hotărîtor calitatea produselor obținute prin prelucrare. Astfel, creșterea cu 1 la sută a conținutului de fier in incărcătura furnalelor determină economii de circa 10 kg cocs pe fiecare tonă de fontă elaborată, ceea ce la nivelul actual al producției naționale poate conduce la reducerea sensibilă a consumului la această resursă care se procură în bună parte din import.Există o corelație directă între calitatea semifabricatelor obținute în siderurgie și cea a laminatelor, țevilor, trefilatelor, iar în final a mașinilor și utilajelor ce se fabrică din a- cestea. Sînt importante resurse de îmbunătățire în acest domeniu, dacă ținem seama că o mare cantitate de lingouri, țagle de relaminare, blumuri și brame prezintă defecte care impun șutaje mari, recondiționări prin polizare sau, în unele cazuri, conduc la rebuturi. Se poate arăta, de exemplu, că îmbunătățirile calitative obținute în ultima perioadă în fabricația țaglelor pentru țevi la Combinatul siderurgic Hunedoara a permis sporirea cu circa 15 la sută a producției de țevi din aceeași cantitate de materie primă. Desigur, posibilitățile în acest domeniu nu sint epuizate, mai există importante rezerve de reducere a pierderilor, de ridicare a calității țevilor, inclusiv pe seama îmbunătățirii țaglelor.Se manifestă o oarecare rămînere în urmă în ceea ce privește pregătirea calitativă a diferitelor sortimente
Inq. Mircea PÂRJOL

(Continuare în pag. a II-a)

^Jimp revoluționar, 
oameni revoluționari„Ce culoare are cocsul ?“ La întrebarea asta . puțini gălățeni erau in stare să dea un răspuns în urmă cu ______ ___ „_________ ____aproape două decenii. Coc- țatea producției... Datorie, seriile de aici sînt acum unul din locurile fierbinți din vatra siderurgică a țării. Loc de muncă unde, în 1986, vrednicia s-a măsurat cu îndeplinirea planului, cu onorarea integrală a angajamentului de a produce suplimentar 30 000 tone cocs, alte subproduse chimice.între răgazul dintre șarje, la baterii, căutăm argumentele care să explice acest mers în plin al muncii. Părerile formulate le înmănunchem succint într-o „masă rotundă" aflată sub presiunea graficelor de elaborare.— Hotăritoare, ca orice loc de muncă, calitatea omului. De el numai de el ducția, ției, Samoilă, șef de echipă, spune ades secretarul neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu : ^totul depinde de oameni.

De munca lor. De cum înțeleg și iși fac toria.Calitatea omului... felul da-Caii-Subscriu la idee maiștrii George Papuc și Ion Sultan. Primul :
presus de toate. efort propriu. Izvorît din dragoste pentru meserie, din hotărirea de a corespunde pe post.— O calitate cîștigată trebuie menținută „în formă", e de părere Ion Sul-

Examenul răspunderii

la școala muncii

în este Și depind pro- calitatea produc- e de părere George .............................................O ge-

— Omul de calitate ale cărui strădanii au chivalent în munca de litate — se formează timp, angajîndu-1 în punderi mereu mai Mie, personal, mi-au buit ani pînă să schemele instalațiilor, buni pînă să cunosc meinic oamenii cu care lucrez. Ce presupune atingerea acestui prag ? Mai

e- ca- in răs- mari. tre- învăț ani te-

tan. Ba încă într-o formă dinamică, deoarece utilajele, tehnologiile și rețetele de fabricație se perfecționează continuu.— Meștere, sînteți om al practicii. Argumentați cu datele realității.— Un fapt recent petrecut Ia mașina de șarjare nr. 1. Utilaj cunoscut de echipa mea. Și totuși, Șer- ban Petrache îmi spune că

ceva nu-i în regulă, piloțil se sparg la comprimare. „Nu văd motivul", îi zic. „Meștere, știi ce ? Hai și comprimă dumneata, să vedem de sint ori nu motive". Propunerea n-am luat-o ca o... provocare. Cert e că treaba nu le ieșea. Dar tot cert e că știam utilajul, nu avea de ce să nu ne asculte. în sfîrșit, bat primul pilot. A mers „ceas". „Să zicem că s-a nimerit, zice Șerban. Oare va fi la fel și cu al doilea ?“ Nici de data asta nu m-am supărat. Producția ridică mereu probleme care nu se rezolvă cu... supărarea. Ce să mai spun : tot „ceas" a mers și al doilea. „Să fie chestie de mină ?“ s-a întrebat Șerban. „Poate e și de încredere în puterile voastre, îi răspund. Haideți, încercați și voi". Mai e nevoie
Iile TANASACHE 
Ștefan D1MITR1U corespondentul „Scîntell"

(Continuare în pag. a V-a)
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ÎN UNITĂȚILE CONSTRUCTOARE DE MAȘINI:

METALUL- judicios gospodărit, 
utilizat cu eficiență superioarăUna dintre problemele de importanță majoră analizate in cadrul recentei ședințe a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. se referă la încadrarea în consumurile normate de materii prime, materiale, combustibil și energie electrică. Subliniind că depășirea normelor de consum dereglează grav aprovizionarea și funcționarea normală a producției, tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat asupra necesității ca, în fiecare întreprindere, să fie instaurat un regim strict de disciplină tehnologică și ordine, care să conducă la reducerea drastică a consumurilor, la încadrarea în normele stabilite.Cum se acționează in unitățile economice pentru transpunerea în fapt a acestor sarcini ? Pentru a răspunde la această întrebare, vom continua astăzi ancheta pe tema economisirii metalului la alți doi mari consumatori : întreprinderea „Semănătoarea" București și întreprinderea de autoturisme Pitești.

Dacă nu ar fi existat 
„abateri și derogări"...Preocuparea constantă a colectivului de oameni ai muncii de la întreprinderea „Semănătoarea" din București pentru gospodărirea judicioasă a materiilor prime și energiei este reliefată de încadrarea în normele de consum aprobate — în anul 1986 și în perioada care a trecut de la începutul acestui an — nu numai pe ansamblul unității, dar și la nivelul produselor. La acest fapt a contribuit în bună parte aplicarea unui program de măsuri de valorificare superioară a metalului, concretizat în anul 1986 într-o economie totală de 483 tone, din care 19 tone aluminiu.Pentru acest an șînt avute în vedere alte acțiuni care vor asigura creșterea coeficientului de utilizare a metalului cu peste doi la sută și vor permite încadrarea in noile norme de consum. „Un factor de stimulare a căutării unor soluții mai eficiente l-a constituit cunoașterea cu un an în avans a normelor de consum — în conformitate cu prevederile legii. Am avut astfel toate condițiile de experimentare a variantelor propuse, înaintea aplicării lor in producția de serie" — ne-a spus inginera Livia Dinciu, din cadrul secției de proiectare.Un cîmp larg de acțiune îl oferă reproiectarea tehnologică. Astfel, în acest an se va extinde realizarea roților pentru curele de transmisie din tablă despicată (inlocuind clasicul procedeu de turnare-așchiere) și se va implementa executarea roților dințate prin rulare la cald. De asemenea, pentru execuția punților de la combine vor fi introduse profile C, ceea ce va permite o economie de material și de manoperă, în paralel cu scăderea rebuturilor.O altă direcție de acțiune o reprezintă realizarea unor modificări con

PRODUCȚIA DE FURAJE

Dezvoltarea zootehniei constituie în momentul de față una dintre prioritățile agriculturii bihorene. Această problemă a fost larg dezbătută și într-o recentă plenară a comitetului județean de partid, prilej cu care a fost adoptat un cuprinzător program de măsuri pentru redresarea activității din acest sector. In mod firesc, pe lingă atenția sporită ce se impune a fi acordată in continuare modernizării adăposturilor și mecanizării lucrărilor in ferme, calificării și permanentizării forței de muncă, întăririi asistenței sanitar-veteri- nare, îmbunătățirii procesului de selecție și ameliorare, programul stabilit vizează organizarea temeinică a producției de furaje, in concordanță cu sporirea efectivelor de animale și a producției zootehnice.Numeroase sint. exemplele care demonstrează răspunderea cu care acționează cadrele de conducere și specialiștii din unități pentru buna desfășurare a activității din zootehnie. La C.A.P. Salonta, bunăoară, sint încă multe șire de fin neîncepute, ca și multe silozuri pline ochi cu nutrețuri de bună calitate. ..Avind o încărcătură mare de animale, mai exact 209 bovine.la 100 hectare, este firesc să facem din stringerea și depozitarea furajelor o adevărată campanie, organizată și desfășurată neîntrerupt din primăvară, cind apare masa verde, pină toamna tirziu, cind adunăm toate resturile vegetale. Așa reușim să depășim in fiecare an, in medie cu 20 la sută, stocul de furaje planificat", ne spunea Teodor Isăilă, inginerul șef al unității. Ce elemente recomandă experiența acumulată de această unitate ? In primul rind preocupările pentru îmbunătățirea structurii bazei furajere. Și in acest an, 87 la sută din totalul culturilor furajere le vor deține leguminoasele perene, iar 13 la sută revin culturilor furajere intensive, și in mod deosebit sfeclei furajere, care asigură aici producții de peste 260 tone la hectar, ceea ce echivalează cu 26 000 unități nutritive pe hectar. De doi ani a fost introdus cu foarte bune rezultate typhonul, cultură cu o producție mare și de primă apariție (încă din începutul lui aprilie) in „lanțul" conveierului verde, avind și proprietăți nutritive corespunzătoare. O zi de toamnă petrecută la C.A.P, Salonta îți dă cu adevărat imaginea eforturilor stăruitoare depuse pentru realizarea necondiționată a bazei furajere. Suficient să amintim că o celulă de siloz de 2 500—3 000 tone se închide in 2—3 zile. Este acesta, desigur, unul dintre secretele producțiilor ridicate înregistrate de sectorul zootehnic al unității, care numără nu mal puțin de 4 000 taurine. 30 000 ovine, 300 000 păsări, 320 cabaline.„Și experiența noastră ne arată că prima grijă a unui crescător bun de animale ’ trebuie să fie asigurarea furajelor — menționa inginerul Ioan Pop, președintele C.A.P. Sinandrei. La noi în unitate, de producerea furajelor se ocupă toate fermele de cimp și, în același timp, toți lucrătorii din zootehnie.,Procedind in acest fel, am depozitat cite 1.5 tone fin, 6 tone suculente și 2 tone grosiere pentru fiecare vită adultă, neape- lind niciodată la cămara altora. Efectul ? Producția de lapte livrată la fondul de stat este acum de 8 litri pe vacă furajată, cu 2 litri mai mult decît în perioada similară a anului trecut. Dar ne-am propus să creștem și mai mult producția de lapte și carne. Or, pentru aceasta este nevoie să îmbunătățim în continuare structura bazei furajere, cu 

structive de mai mare amploare. Astfel, la combina C 6 P (singurul produs la care prin documentația tehnică actuală nu se asigură încadrarea in normele de consum) se preconizează înlocuirea recuperatoarelor laterale de pănuș cu un ventilator central, ceea ce va permite o reducere a consumului de metal cu 250 kg la o combină, în paralel cu îmbunătățirea funcționării — testată experimental în campania agricolă trecută.Nu trebuie scăpate din vedere acțiunile vizind eliminarea pierderilor netehnologicc. între acestea se înscriu rebuturile (90 tone metal în anul 1986), provenite în cea mai mare parte din turnătorie, ca urmare a tehnologiei învechite și calității necorespunzătoare a cocsului. Intrarea în funcțiune, în acest an, a cuptoarelor electrice va permite îmbunătățirea calității șarjelor și reducerea costului. astfel incit există toate condițiile pentru închiderea acestui canal al risipei.Cele mai mari pierderi netehnologice se înregistrează insă ca urmare a neajunsurilor manifestate în asigurarea bazei tehnico-materiale. Absența sortotipodimensiunilor specificate în documentațiile de execuție a obligat unitatea, în numeroase cazuri. la „abateri și derogări" (s-au utilizat profile grele in loc de țeavă, tablă în loc de profile grele, precum și materiale de alte dimensiuni — mai mari, evident — decit cele necesare) prin care s-au irosit 500 tone metal în anul 1986. Risipă care putea fi evitată dacă furnizorii (in primul rind Combinatul siderurgic Galați) ar fi livrat la termenele prevăzute materialele necesare, în conformitate cu prevederile clare ale contractelor economice.Așadar, dacă pe ansamblu se poate 

un cuvînt să sporim cu cel puțin 25 la sută conținutul proteic al rațiilor furajere. Iar acest lucru se va realiza la noi mai ales pe seama lucernei".Pentru creșterea producției zootehnice, deosebit de important este ca furajele să fie bine preparate și gospodărite. Ne convingem de acest lucru la Asociația economică inter- cooperatistă Oșorhei, unde la început de februarie în parcul de furaje se mai găseau 70 la sută din stocurile cu care s-a intrat în sezonul rece. Creșterea rapidă a greutății vițeilor este hotărită în mare măsură de asigurarea unor rații furajere diferențiate in fiecare fază de ingrășare. La bucătăria furajeră ne convingem că toate furajele de volum se administrează numai tocate și defibrate, ceea ce le sporește gradul de valorificare. In scopul creșterii conținutului de proteină digestibilă a grosierelor, acestea sint înnobilate cu subproduse de
În județul Bihor

la întreprinderile aparținătoare industriei alimentare. In chiar ziua documentării noastre se livrau 90 de tăurași, efectivul unui intreg grajd, greutatea medie fiind de 662 kg. Încă două amănunte : sporul mediu zilnic de creștere in greutate pe ianuarie este de 862 grame, cantitatea de carne livrată in prima lună insumind aproape jumătate din planul anual.Finarele pline cu nutrețuri arată însă mina harnicului gospodar și la cooperativele agricole Călacea, Mă- dăras, Borș-Oradea, A.E.I. Nojorid, I.A.S. Marghita ș.a. Nu același, lucru se poate afirma despre slaba preocupare care a existat și continuă să existe pentru buna furajare a animalelor la cooperativele agricole din Ciumeghiu, Avram Iancu, Tulea, Au- șeu, Suplacu de Barcău, Abrămuț, Ineu de Criș, Diosig, Săcueni, Sălard, A.E.I. Cadea și Abram, unde cantitățile de fin depozitate n-au depășit 45 la sută. Discrepanțele dintre baza furajeră existentă și necesarul real de nutrețuri pun în lumină comoditatea, spiritul de răspundere diferit cu care s-a acționat. Pentru că, dacă ar fi să. concretizăm, este suficient să arătăm că in aceleași condiții de fertilitate a terenurilor se înregistrează diferențe mari la producția de furaje. Astfel, la C.A.P. Homorog s-a obținut anul trecut 8,6 tone fin de leguminoase și 60 tone suculente la hectar, in timp ce C.A.P. Tulea a realizat doar 4,5 tone fin și 45 tone suculente la hectar. Faptul că acum la Tulea producția zootehnică este sub posibilități este, deci, pe deplin explicabil. Pentru a suplini deficitul de furaje din aceste unități, la indicația comitetului județean de partid se desfășoară o amplă acțiune de intrajutorare cu nutrețuri. In acest sens, unităților agricole deficitare le sint asigurate cantități suplimentare de produse secundare provenite de la intreprinderile de industrie alimentară și cele de nutrețuri combinate (ciocălăi, borhoturi ș.a.). tn același timp, ținînd seama de cantitățile mari de grosiere existente in unități, de cerința de a compensa deficitul de la alte sortimente de furaje, s-au amenajat bucătării furajere, dotate cu instalații de mare capacitate, care înlesnesc prepa

aprecia că întreprinderea „Semănătoarea" are rezultate bune pe linia gospodăririi judicioase a metalului,
Măsurile preconizate sint bune, 
dar trebuie neîntîrziat aplicateDe la bun început trebuie precizat că întreprinderea de autoturisme din Pitești a depășit consumul normat de metal cu 2 928 tone în anul 1986 și cu 98 tone în luna ianuarie a acestui an. Subinginerul Toma Gheorghe, șeful biroului normare, ne-a enumerat un șir de cauze care au determinat o asemenea stare de lucruri păgubitoare : rebuturile (în anul 1986 — 701 tone !), datorate pe de o parte oțelurilor și tablei necorespunzătoare calitativ (furnizori : C.S. Galați și C.O.S. Tirgoviște), iar pe de altă parte propriilor abateri de la tehnologia de fabricație ; aprovizionarea cu materiale la dimensiuni inadecvate, ceea ce conduce la un coeficient scăzut de valorificare ; folosirea insuficientă a maselor plastice ca înlocuitori ai metalului ș.a.Există, este adevărat, un program de economisire a metalului ce cuprinde nu mai puțin de 208 măsuri. Astfel, se vor economisi mari cantități de metal prin schimbarea unor tehnologii de fabricație a unor repere, precum și prin confecționarea unor piese de dimensiuni mici din margini de tablă și capete de bară. Pentru economisirea aliajelor de aluminiu se va extinde în acest an utilizarea maselor plastice la confec

Așadar, în fiecare unitate economică există mari posibilități pentru reducerea consumurilor și creșterea gradului de valorificare a materiilor prime și materialelor, iar fructificarea acestor posibilități depinde în primul rind de răspunderea cu care se acționează in acest domeniu.După investigațiile de pînă acum efectuate în unități constructoare de mașini putem desprinde cîteva concluzii de ordin mai general :• Indisciplina tehnologică este una din cauzele principale ale depășirii consumurilor normate.• Acțiunile vizind modernizarea proceselor de producție trebuie îndreptate cu precădere asupra produselor la care se înregistrează consumuri mari, neraționale de materiale, un grad scăzut de valorificare a materiilor prime.• Nerespectarea disciplinei contractuale — caracterizată prin nelivra- rea sortotipodimensiunilor solicitate sau prin depășirea termenelor stabilite în grafice — reprezintă o sursă de risipă care poate și trebuie să fie eliminată.Cunoașterea acestor neajunsuri permite luarea celor mai adecvate măsuri pentru o valorificare superioară a resurselor materiale ale economiei. Esențial este să se acționeze operativ, cu maximă eficiență.
Euqen RADULESCU, Gheorqhe CÎRSTEA

rarea așa-numitului furaj unic, rezultat din tocarea și amestecul unor sortimente variate de nutrețuri, grosiere, suculente, săruri minerale etc.Trăgînd învățămintele din modul în care a fost organizată anul trecut activitatea de producere a furajelor, important este ca incă de pe acum să se acționeze pentru ca fiecare unitate să-și asigure din producție proprie necesarul de nutrețuri de cea mai bună calitate. Sint de menționat în acest sens cîteva din măsurile adoptate de comitetul județean de partid. Este vorba, în primul rînd, de stabilirea unei structuri corespunzătoare a culturilor furajere în ogor propriu, astfel incit trifolienele să reprezinte 77 la sută, rădăcinoasele 18 la sută și 5 la sută plantele pentru masă verde și siloz, asigurin- du-se 8 000—10 000 unități nutritive pe hectar, nivel de natură să asigure și un cost de producție de 0,70—0,80 lei pe U.N. Programul stabilit prevede și obligativitatea ca suprafețele destinate producerii furajelor să fie amplasate în jurul fermelor și pe terenuri cu fertilitate ridicată, astfel incit pentru fiecare vită adultă să se asigure cel puțin 4 000 U.N., precum și 360 kg proteină digestibilă pe an. Altă categorie de măsuri se referă la delimitarea în fiecare unitate a unor suprafețe destinate producerii furajelor în sistem intensiv, care să asigure la hectar randamente de cel puțin 90—100 tone lu- cernă masă verde sau 150—200 tone sfeclă furajeră, cultură la care de fapt s-a efectuat încă din toamnă pregătirea terenului, astfel incit, înainte de semănat, să mai fie necesară doar o trecere cu combina- torul. De asemenea, pentru completarea necesarului de furaje de volum se vor însămînța culturi duble pe 35 000 hectare, în structura cărora ponderea urmează să o dețină typhonul în amestec cu mazăre, floarea-soarelui și soia, urmînd ca pe măsura asigurării seminței să fie introduse în cultură varza furajeră și sorgul Sudan. în vederea preîn- timpinării unor neajunsuri ce s-au manifestat anul trecut in domeniul producerii furajelor, comitetul județean de partid a indicat ca întreaga suprafață destinată producerii furajelor să fie dată în primire șefilor de ferme zootehnice, care au obligația să stabilească, în funcție de efectivele de animale existente, necesarul de furaje, structura optimă a culturilor și tot ei răspund de recoltarea și depozitarea furajelor.Aplicarea fermă a acestor măsuri și a altora cuprinse în programul județean de dezvoltare a zootehniei trebuie să constituie încă de pe acum o preocupare de bază pentru organizațiile de partid de la sate, pentru consiliile populare și conducerile. unităților agricole din județ. Că zootehnia județului Bihor se află într-o evidentă redresare, o atestă atît creșterile de efective, cit și producțiile realizate. în ianuarie, de exemplu, producția de lapte a fost superioară cu 60 la sută celei obținute in aceeași perioadă a anului trecut, iar greutatea medie de livrare a tineretului taurin livrat fondului de stat s-a ridicat la 444 kg, realizări ce se constituie de la sine intr-un îndemn la muncă sporită, la o activitate care să asigure îndeplinirea sarcinilor mari ce revin in acest an crescătorilor de animale din județ.
Ioan LAZAcorespondentul „Scînteii" 

există încă suficiente rezerve pentru valorificarea cărora trebuie să se acționeze in continuare.
ționarea unor componente, fără afectarea calitativă a produsului.Desigur, aplicarea acestui program va avea un rol incontestabil pe linia reducerii consumului de metal. Aceeași atenție va trebui însă acordată perfecționării pregătirii profesionale , a personalului muncitor. Pentru că, să nu uităm, anul trecut s-au irosit peste 700 tone metal în rebuturi, parte din ele datorate indisciplinei tehnologice și slabei pregătiri profesionale a lucrătorilor. Printre măsurile luate se află întărirea asistenței tehnice la fiecare loc de muncă, iar la reperele modernizate și cu profil nou, asistența tehnică a fost dublată cu cea a proiectantului și a tehnologului. Ni s-a vorbit și despre alte preocupări existente pe această linie, despre intensificarea mișcării de inovații și raționalizări, despre analizarea tehnologiilor de fabricație în cadrul organizațiilor de partid și al cursurilor profesionale. Aceste preocupări se regăsesc de altfel și in programul de economisire a metalului menționat mai sus. Iată de ce el trebhie aplicat punct cu punct, astfel incit să se asigure încadrarea riguroasă în nivelul normat al consumurilor.

BUZĂU :
Producție suplimentară 
cu consumuri reduse

« Boiriiou ai r.. tn-icrre ;:r, -In condițiile aplicării unor măsuri ferme pentru economisirea e- nergiei' elfectrice și a combustibililor, oamenii muncii din industria județului Buzău acordă o atenție deosebită desfășurării întregii activități productive in ritm susținut, la nivelul planului și angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. Ca urmare a mai bunei organizări a muncii, a asigurării funcționării riguroase a mecanismului aprovizionării tehnico-materiale, a promovării unor noi tehnologii menite să contribuie la creșterea productivității muncii și a calității produselor, s-au creat premise sigure pentru realizarea și depășirea prevederilor de plan la producția fizică pe primul trimestru din acest an. Astfel, în perioada care a trecut din 1986 au fost livrate suplimentar economiei naționale 10 400 tone oțel beton, 4 000 000 mc gaze a- sociate, tricotaje, cherestea de răși- noase și altele. Aceste depășiri ale planului de producție au fost obținute prin reducerea consumului de materii prime și energie pe unitatea de produs. (Stelian Chiper).
(Urmare din pag. I)de materiale nemetalifere: caolinuri, argile refractare și caolinoase, nisipuri pentru sticlărie și turnătorii, bentonite, diatomite și altele. Aparent de însemnătate minoră, calitatea acestor resurse, care pe plan mondial sint supuse unor complexe procese de prelucrare, este de fapt hotăritoare pentru activitatea unor întregi ramuri industriale, cum sint metalurgia, industriile hîrtiei, porțelanului. sticlei, lacurilor și vopselelor și altele. Iată de ce nu este prea mare nici un efort pentru a adinei gradul de prelucrare a acestor resurse, de care țara noastră dispune în cantitățile necesare.O calitate mai bună a materiei prime înseamnă nu numai îmbunătățirea calitativă a produselor finite, ci și un consum mai mic pe unitatea de produs, realizarea acelorași parametri funcționali ai produsului cu cantități mai mici de material. De exemplu, înlocuirea oțelurilor uzuale pentru construcții cu oțeluri slab aliate sau chiar oțeluri-carbon. urmate de tratamente termice corespunzătoare, poate conduce la reduceri ale consumului de metal cu 20—40 Ia sută in construcția de mașini.Desigur, punerea în valoare a unui asemenea potențial de rezerve, care contribuie direct și la asigurarea unei calități superioare a produselor, implică eforturi susținute atit in activitatea de proiectare, cit și in producție, prin analiza, reper cu reper, a posibilităților și căilor concrete de transpunere in documentațiile de execuție a produselor a unor asemenea îmbunătățiri.Implicații economico-sociale deosebit de semnificative sint determinate de ridicarea nivelului tehnic și calitativ al mijloacelor de producție. O bună calitate a mașinilor și utilajelor, a echipamentelor și diferitelor subansambluri și repere asigură randamente tehnico-economice superioare, funcționare ireproșabilă, consumuri reduse energetice, de combustibili și de materiale și, in ultimă instanță, o calitate și eficiență ridicate ale produselor fabricate cu ajutorul mijloacelor de producție respective.în acest domeniu, corelația calita-

In secția autoutilitare a întreprinderii „Autobuzul" din Capitală Foto : Sandu Cristian

Efortul propriu și ajutorul centralei 
-permanent conjugate!Adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea „Metalotehnica" din Tirgu Mureș, unitate considerată, cu deplin temei, drept mecanicul-șef al industriei constructoare de mașini textile, a debutat într-un cadru inedit. în sala adunării, participanții au vizitat, în prealabil, o expoziție cu grafice și fotografii ce ilustrau sintetic atît modul de realizare a planului pe 1986, cit și rezultatele obținute din programul de modernizare a proceselor de producție și direcțiile de acțiune în acest an. Acest tablou „viu", cit și cuprinzătoarea dare de seamă prezentată ulterior de inginerul Kiss Andrei, directorul întreprinderii, au pus în evidență, de la bun început, atît succesele, cit și neimplinirile din activitatea acestui colectiv în anul trecut.Dar, pentru a argumenta, ce a scos în relief darea de seamă ? Că, în 1986, „Metalotehnica" a îndeplinit și depășit planul la aproape toți indicatorii principali, inclusiv exportul, în condițiile în care, prin aplicarea a 19 măsuri de modernizare din 22 planificate, unitatea a economisit în procesele de producție 396 MWh energie electrică și 86 000 mc gaze naturale. Aceste rezultate, corelate cu îndeplinirea sarcinilor privind creșterea productivității muncii și realizarea și depășirea beneficiilor planificate, sint de natură să ateste că „Metalotehnica" este, intr-adevăr, una din întreprinderile model ale județului.- Gu toate acestea, propunindu-șiisă analizeze activitatea desfășurată de ‘consiliul oamenilor muncii, de întregul colectiv, în spiritul , orientărilor și indicațiilor, formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 30 ianuarie a.c., darea de seamă și intervențiile reprezentanților oamenilor muncii nu au trecut sub tăcere nici lipsurile manifestate. Dimpotrivă, s-a criticat mult și eficient. Și e bine, dacă avem în vedere că, în perioada analizată, au existat în activitatea acestui colectiv și evidente neîmpliniri. Bunăoară, așa cum sublinia darea de seamă, în 1986 planul la utilaje tehnologice pentru industria ușoară (destinate unor investiții cu termen de punere în funcțiune) nu a fost îndeplinit integral ; secția mecanică I, cu o mare pondere în activitatea întreprinderii, a încheiat anul cu o ne- realizare de 3,1 la sută față de plan, iar stocurile de materiale supra- normative mai însumau, la finele anului, peste 2 milioane lei, în timp ce rebuturile și pierderile tehnologice se ridicau la peste 4 milioane lei.Asupra unor astfel de probleme arzătoare, de care depinde în mod hotărîtor activitatea din acest an — cînd numai planul producției-marfă înregistrează o creștere de 110 milioane lei, iar cel de export de aproa

te-consumuri trebuie luată în considerare — in principal — sub următoarele aspecte : creșterea calității produsului în condițiile fabricării cu consumuri specifice materiale și energetice reduse ; efectele creșterii calității produsului asupra duratei de funcționare a acestuia ; influențele ridicării nivelului calitativ al produsului asupra cheltuielilor de exploatare a produsului (întreținere- reparații și consumuri materiale și energetice în exploatarea produsului). Desigur că, in majoritatea cazurilor, acești factori acționează în strinsă interdependentă, se intercon- diționează reciproc, determinînd în 
numai produse

de'cea mai bună
CALITATE

CALITATE
final efecte cumulate atît în domeniul ridicării calității produsului, cit și in cel al consumurilor de materiale. energie, combustibili și muncă vie.Iată un exemplu concret în această privință. Prin modernizarea în continuare a autocamionului R 19256 DF se obține atit o reducere a masei proprii cu circa 50 kg, cu îmbunătățirea corespunzătoare a indicelui de tară pină la circa 2 tone/tonă, ceea ce situează produsul la nivelul performanțelor pe plan mondial, cit și. creșterea perioadei normate de utilizare cu circa 6 la sută și a timpului mediu de bună funcționare — intre două reparații — cu 20 la sută. Desigur, toți acești parametri definesc în final calitatea îmbunătățită a produsului.Dar care sînt efectele pe care le determină aceste îmbunătățiri asupra consumurilor materiale, care de fapt reprezintă ele însele o componentă a calității ? Sintetic, acestea sint următoarele : economii de metal la fabricarea produsului (circa 60 kg) pe seama creșterii duratei de utilizare (circa 500 kg cotă parte a economiei pe produs) de prelucrare ; economii de carburant, pe seama reducerii masei proprii care pe durata 

pe 70 la sută — s-au referit în adunarea generală mai mulți vorbitori. Important este însă că unii dintre ei nu numai că au sesizat unele stări de fapt, ci au oferit și soluții de îndreptare a lucrurilor.Iată, pe scurt, opiniile unora dintre ei :loan Pîrjol, șeful secției mecanică II : „Cu toate greutățile ivite în unele perioade în aprovizionarea cu materia primă necesară, colectivul secției noastre și-a îndeplinit planul atît pe 1986, cit și în prima lună din acest an. Dar, în loc să vin aici, în fața adunării, cu bucurie, pentru a prezenta un asemenea succes, sint nevoit — pentru că aceasta este realitatea — să arăt că nu toate lucrurile merg bine. începînd cu planificarea activității noastre, con- tinuînd cu aprovizionarea și, uneori, pină la lansarea în producție a unor produse noi. Ne știm bine și lipsurile noastre. Știm, de asemenea, că avem încă mari rezerve nevalorificate, în care scop dezbatem zilnic ce anume avem de făcut, cum trebuie să acționăm pentru a ieși noi înșine din orice impas. Dar, legat de aceasta, este de neînțeles indiferența cu care forurile noastre superioare de resort au „acționat" în cazul lansării în producție a unui produs nou al întreprinderii — mașina JAR-203. Este posibil ca un utilaj, in care s-a investit multă inteligență tehnică, proiectat în 1974 și realizat în 1983, să nu fie omologat. nici în 1987, în vederea trecerii ; la Realizarea seriei zero ? Dincolo de influența nefavorabilă a unui a- semenea mod de „stiraulare’^ifeflți*’ ției tehnice, spun aceasta și-pentru, că, deocamdată, capacitatea de producție a secției noastre nu este acoperită integral cu comenzi decît pe primele șase luni din acest an."Subinginer Petru Fărcaș, șef atelier garnituri de carde : „Atelierului nostru îi revin sarcini de răspundere în realizarea producției garniturilor de carde solicitate și la export. Cu regret trebuie să spun însă că și . din cauza aprovizionării necorespunzătoare cu materiile prime necesare realizării acestora atelierul nostru nu a lucrat, din luna septembrie 1986, decît cu 65—70 la sută din capacitate. Pe lingă aceasta, s-au comis și unele greșeli, încă în faza de elaborare a necesarului de materiale pe tipuri de sortimente. Din păcate, situația persistă și în acest an, cînd, din motive similare, luna ianuarie am încheiat-o cu o realizare a planului de numai 55 la sută. Desigur, știm cu toții că materia primă necesară executării suportului pentru carde (lina și bumbacul) este scumpă, deficitară. însă soluția ieșirii din acest impas există. A- ceasta impune ca Institutul de cercetări textile să elaboreze, în baza unor studii, găsirea de înlocuitori din fire existente, pentru fabricarea a- cestor suporturi. Soluții există, cred, 
de exploatare a autocamionului reprezintă circa 3 000 de litri de motorină ; creșterea portantei autocamionului cu circa 50 kg la fiecare cursă, reprezentînd un plus de 25 000 tone kilometri pe toată durata de utilizare ; economii de piese de schimb de circa 20 la sută ; economii de circa 20 la sută la manopera de întreținere și reparații.Efecte favorabile multiple ale ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor sint prezente practic la toată gama de materiale și produse ce se fabrică in economie. Și ele se pot manifesta sub cele mai variate forme. De pildă, creșterea 

durității benzii de rulare a unor tipuri de anvelope pentru autoturisme cu circa 2,5 la sută determină creșterea medie a rulajului cu pește 1 000 km, ceea ce, în final, înseamnă nu numai calitate superioară, dar și economii de circa 3 la sută la materialele ce concură la fabricarea anvelopelor din grupa respectivă.în toate ramurile, sectoarele și întreprinderile există un cadru deosebit de favorabil pentru realizarea unei adevărate revoluții în domeniul calității produselor și serviciilor. Programele de perfecționare a organizării și de modernizare a proceselor de producție, de înnoire a producției constituie un suport solid pentru promovarea celor mai largi inițiative menite să asigure atingerea unui nivel ridicat al calității produselor, obținerea unor inalte performanțe în ceea ce privește valorificarea superioară a resurselor materiale. Eforțurile făcute de societatea noastră pentru dotarea economiei cu tehnică nouă, pentru introducerea de tehnologii, mașini, utilaje și instalații moderne se soldează cu o bază tehnică ce trebuie și poate fi pusă mai bine în valoare prin iscusința și priceperea minuito- 

și în privința înlocuirii sirmei de carde (cu diametrul de 0,305 mm, adusă din import), cu o sirmă indigenă. Cum ? Prin intermediul Combinatului siderurgic din Cimpia Turzii, unde, așa cum știm, se execută sirmă cu diametrul de pină la 0,330 mm. Este sigur că, la intervenția forurilor tutelare, această unitate cu mare experiență ar putea asimila și tipurile de care noi ducem o acută lipsă. Ar fi în interesul nostru, al economiei in general".Viorel Gliga, lăcătuș la secția mecanică I : „Ritmul de înnoire a producției este foarte mare in secția noastră, unde se execută o diversitate de utilaje complexe și de serie mică. Neîndoios, ne bucură faptul că, în prezent, sîntem acoperiți cu comenzi și contracte ferme pe întregul an 1987. în ce privește planul de măsuri tehnico-organizatori- ce, apreciez că el este cuprinzător, dar am avea numai de cîștigat dacă unele termene de finalizare propuse vor fi devansate substanțial. In ce ne privește, ne angajăm să facem tot ce depinde de noi pentru realizarea măsurilor tehnice stabilite, care să ducă la îndeplinirea integrală a planului pe 1987".Intervenții constructive, menite să asigure condiții pentru îndeplinirea planului pe 1987, au mai avut în adunarea generală loan Radu, maistru la secția mecanică III, inginerul Marin Tudorică, Somodi Albert, inginer-șef cu pregătirea fabricației, Bortiș 4țpad, proiectant la filiala „Metalotehnica" a Centru- «Juj, cercetări științifice și ingi- ~ nerie tehnologică, mașini și utilaje " pentru Industria ușoară.Delegatul grupului de întreprinderi pentru producerea de utilaje pentru industria ușoară, inginerul Dorin Moldovan, șef serviciu producție, a răspuns, așa cum s-a cerut, așa cum este normal, punct cu punct, la majoritatea problemelor ridicate in dezbateri, insistînd asupra modului de soluționare a problemelor cuprinse in planul tehnic al unității. Problemele la care n-a putut da pe loc răspuns, s-a angajat să le transmită spre analiză conducerii centralei. Dar esențial este, așa cum spunea la sfîrșitul adunării unul dintre participanți, ca „promisiunile să fie onorate prompt în zilele imediat următoare, pentru a nu fi discutate din nou la viitoarea adunare generală". Cit privește angajamentul colectivului de a acționa cu toată energia pentru realizarea întocmai a planului pe acest an, există încă de pe acum o premisă certă. Faptul că „Metalotehnica" a încheiat, în pofida neajunsurilor semnalate în adunarea generală, prima lună a anului cu îndeplinirea sarcinilor de plan.
Gheorqhe GIURGIUcorespondentul „Scînteii"

rilor, prin fabricarea de produse cu un grad ridicat de competitivitate.Există deci condiții și posibilități multiple de acțiune, de inițiativă, pentru perfecționarea activităților legate de creșterea calității produselor, de reducere pe această cale a consumurilor, începînd de la aplicarea unor măsuri organizatorice, pină la definirea, în fiecare unitate, a unei strategii clare în acest domeniu, Ia afirmarea puternică a unei noi gindiri. a unei noi atitudini față de calitatea producției. Din acest ansamblu, ar fi de scos în prim plan, ca preocupări de cea mai mare actualitate și cu caracter general, îndeosebi următoarele direcții de acțiune :• O reorientare fundamentală a opticii prin care sînt abordate de către cadrele de conducere, de specialiștii din întreprinderi problemele calității, și anume in strinsă corelare cu cele ale creșterii eficienței economice, ale reducerii costurilor de producție ; începînd de la intrarea materiilor prime în procesul de producție, de la tehnologia de fabricație a fiecărui reper și semifabricat, pînă la produsul finit trebuie efectuată o analiză profundă, temeinică a factorilor care determină creșterea calității, în interconexiunea lor firească cu soluțiile și măsurile de reducere â consumurilor materiale și energetice ;• O direcție importantă de acțiune pentru ridicarea calității producției o reprezintă — așa cum sublinia secretarul general al partidului — creșterea răspunderii muncitorilor și maiștrilor în respectarea disciplinei tehnologice, în executarea în condiții optime a produselor. în acest sens, se impune inițierea unor largi acțiuni de educație in domeniul calității, de informare și de demonstrare practică în cadrul echipelor, brigăzilor, formațiunilor de lucru, a unor exemple convingătoare despre rolul și efectul benefic pe care calitatea înaltă îl are asupra dezvoltării producției, a economiei de cheltuieli și materiale, a productivității muncii și în ultima instanță a însuși nivelului și calității vieții fiecăruia dintre noi.
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Concepție profund revoluționară, activitate consecventa, principială 
privind asigurarea egalității in drepturi a tuturor cetățenilor patriei
Istoria trebuie să servească 
apropierii dintre popoare

Sint țăran. Asemenea moșilor și strămoșilor mei, am invâțat să muncesc, să fac piine. Pentru a o pune pe masa țării noastre, noi muncim pe ploaie și arșiță, infrun- tind natura și capriciile ei. Dar a- oeste eforturi nu ni se par deloc prea mari, nici nouă, aici, la Gir- bovi, nici, sint sigur, țăranilor de pe întregul pămînt românesc. Pentru că avem toți aceeași istorie — o istorie a luptei pentru independență $i dreptate, o istorie prezentă a democrației cîntă- rită egal pentru toți cei care ne-am născut între hotarele scumpei noastre patrii, România socialistă, indiferent de naționalitate. Și pentru că știm că astăzi muncim pentru noi.Am ascultat cu deosebită atenție, asemenea tuturor, cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană și am putut să mă conving încă o dată de justețea politicii partidului și statului nostru, să ader din adincul inimii la tezele de uriașă însemnătate cuprinse in acest document de o covirșitoare importanță. Sint întru totul de acord și mă declar solidar cu ideile izvorite cu limpezime de cleștar din cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Resping și eu — sint convins că o fac ca toți cetățenii patriei — teoriile eronate, cu caracter naționalist și șovin, vînturate cu o iluzorie speranță de a dezbina oameni care de veacuri trăiesc și muncesc împreună și au aceleași idealuri. „Istoria — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie să servească, așa cum am mai spus-o nu o dată, nu accentuării stărilor de lucruri negative, ci a- propierii și înfrățirii între popoare".Noi, cei care trăim în cîmpia Bărăganului ialomițean, ne cunoaștem bine și îndatoririle, și drepturile, și bucuriile, și necazurile. Am aflat cu nedumerire și nemulțumire că unii, dincolo de hotare, se hazardează în a susține că știu mai bine decît noi ce se în-
Argumentele muncii unite, 
responsubile

Magistrala cuvintare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, reprezintă un moment important în reafirmarea fundamentului solid, profund democratic și umanist, al soluționării definitive a problemei naționale in România, al asigurării deplinei egalități in drepturi a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate.Climatul de muncă avîntată a tuturor cetățenilor patriei, români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități. strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, s-a materializat, firesc, în realizările ce conturează azi chipul nou al patriei. Cetățean român de naționalitate germană, mă simt parte inseparabilă a poporului român, cuprins în efortul unitar de transformare revoluționară a scumpei noastre patrii. întreaga istorie a României reprezintă un argument de neclintit al unității poporului nostru, al dorinței sale de a-și făuri singur destinul, o viață liberă, independentă. Avem un trecut de muncă și luptă comun și din această cauză apar cu atît mai nefirești, mai regretabile încercările ca prin teze false și răstălmăciri ale adevărului istoric să se promoveze în fapt imixtiunile în viata noastră, în problemele noastre interne, să se atenteze la cea mai scumpă cucerire a noastră, unitatea de nezdruncinat a poporului român, afirmată într-o istorie milenară. Manifestările naționaliste. șovine, iredentiste și revanșarde reprezintă totodată încercări ale unor cercuri imperialiste 

tîmplă în casele noastre. Cine cu cine are probleme nu știm — căci noi, cei de aici, de pe malurile Ialomiței, avem, de pildă, relații cu mai multe unități din județele Harghita și Brașov, unde muncesc laolaltă români, maghiari și germani — oameni care se înțeleg bine. Am fost la Ciuc-Singeorgiu, Siculeni, Sinsi- mion, in Județul Harghita, la Tir- lungeni, în județul Brașov, împreună cu mai mulți cooperatori de la noi. Noi luăm de la dumnealor bușteni pentru sectorul de construcții și le livrăm ovăz și semințe de floa- rea-soarelui, porumb, legume și paie pentru zootehnie. Și ei au venit la noi. I-am avut în ospeție acasă și n-am simțit o clipă că vreunul ar fi fost supărat că pe tatăl meu l-a chemat Gheorghe, iar pe al său Gyorgy. Părinții noștri — și unul, și celălalt — Ia fel de greu au dus-o sub trecuta orinduire. Și ar mai fi ceva. Am văzut foarte multe orașe, comune și sate din Transilvania și ceea ce pot să spun e că aceste așezări poartă haina nouă a marilor prefaceri pe care le trăiește toată țara. Așa cum s-a schimbat satul din cîmpie, de unde au dispărut bordeiele și casele învelite cu paie și stuf, așa s-a schimbat țara întreagă. Oare cind realizezi asemenea mari obiective, cind o țară se schimbă din temelii, aceste transformări se pot înfăptui de oameni care nu se înțeleg ?Afirm răspicat — și vorbesc în numele tuturor concetățenilor mei din comună — că nimeni nu are dreptul să se amestece în treburile interne ale Republicii Socialiste România, că trebuie să fie respectat dreptul fiecărui popor de a hotărî în propria sa țară. Nimeni nu are dreptul să se amestece din afară în viața unui popor care, prin muncă și gîndirea sa, își realizează propria voință, acționează în conformitate cu interesele sale supreme.
Marcel DOBRA„Erou al Muncii Socialiste", președintele C.A.P. Girbovi, județul Ialomița

de a lovi în unitatea țărilor socialiste. de a se amesteca în treburile interne ale acestor țări.Spunem cu toată hotărîrea că sintem, toți, fiii României. Trăim aici de veacuri și înălțăm astăzi pe pămîntul acesta luminosul edificiu al patriei socialiste. în numele acestor adevăruri, țin să-mi exprim întreaga adeziune la politica internă și internațională a partidului și statului nostru, politică închinată fericirii poporului român, consolidării păcii în lume, viitorului de liniște al planetei, reafirmată încă o dată cu atita claritate, umanism și realism, cu grijă înaltă pentru destinele poporului nostru și ale umanității, în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu.Consiliul județean al oamenilor muncii de naționalitate germană a situat permanent în centrul preocupărilor sale mobilizarea eforturilor acestora în vederea realizării sarcinilor economice la niveluri calitativ superioare, întărirea disciplinei în muncă, cunoașterea temeinică a politicii interne și internaționale a partidului nostru, ridicarea continuă a nivelului de pregătire profesională, științifică, dezvoltarea și mai puternică a spiritului revoluționar, a patriotismului socialist. „Aceste probleme — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — sînt comune pentru toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate și fiecare in domeniul său de activitate trebuie să acționeze pentru a contribui la realizarea lor !“De aceea, o constantă a preocupării noastre o reprezintă formarea și consolidarea concepției profund științifice a oamenilor muncii de naționalitate germană 

despre lume, viață, despre fenomenele sociale, creșterea responsabilității civice, preocupare ce și-a găsit concretizarea in acțiuni organizate și desfășurate la locurile de muncă cu ocazia dezbaterilor, a în- tîlnirilor cu activiștii pe tărîm politic, cu oameni de știință și cultură. Asemenea acțiuni constituie o continuare a educației comuniste pe care tineretul de naționalitate germană o primește încă din școală, fie in limba română, fie în cea maternă.Sintem' hotăriți să menținem în continuare o legătură strîn- să cu masele de oameni ai muncii de naționalitate germană direct la locurile de muncă, acolo unde se hotărăște soarta producției in industrie, în agricultura socialistă sau în gospodăriile țărănești individuale. Puterea de a depăși unele greutăți, neimpliniri ale
Mai presus de orice
— interesele patriei

Anul trecut, colectivul întreprinderii noastre miniere Paroșeni a îndeplinit cu 52 de zile mai devreme planul anual, dind suplimentar 146 000 tone cărbune. Numai brigada pe care o conduc a dat în plus 16 000 tone. Sigur că n-a fost ușor, că a fost nevoie de eforturi, uneori grele, susținute. Dar nici eu și nici ortacii mei nu ne-am pus nici o clipă problema cit și cum muncim. A ne îndeplini și depăși sarcinile de plan, a da țării cit mai mult cărbune, această „piine" a industriei, cum se spune, este pentru noi toți care lucrăm împreună, români, maghiari și germani, o datorie de conștiință. Este expresia totalei noastre adeziuni față de înțeleaptă politică a partidului de consolidare a unității de muncă și luptă a întregului popor, pentru înflorirea patriei socialiste comune. Este, in același timp, răspunsul nostru prin fapte la grija partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru a ne a- sigura nouă, minerilor, ca și tuturor oamenilor muncii, condiții tot mai bune de muncă și viață. Pentru că noi am simțit puternic a- ceastă grijă și atunci, in 1966, cind tovarășul Nicolae Ceaușescu a , inaugurat întreprinderea noastră minieră, și o simțim și acum, cind brigada noastră lucrează pe un complex mecanizat de mare înălțime, de tăiere, susținere și transport al cărbunelui, fabricat in țară, cu care obținem productivități mult superioare.în ceea ce mă privește, ca cetățean român de naționalitate maghiară, pot să confirm prin propria mea viață că una din cele mai mari realizări ale Partidului Comunist Român este rezolvarea problemei naționale în țara noastră, asi- gurînd condiții de deplină egalitate în drepturi pentru toți fiii patriei. Egalitatea in muncă și retribuire după principiile socialiste, accesul fără discriminare la învățătură și cultură, participarea la conducerea societății sint dovada cea mai grăitoare că partidul și statul
Adeziune de neclintit 
la întreaga politică 

a partidului

în perioada pe care, cu adine respect și deosebită dragoste, o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", datorită aplicării consecvente a politicii partidului de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării, au cunoscut o puternică dezvoltare toate localitățile patriei, inclusiv cele mai modeste. între acestea se numără și comuna in care trăiesc și lucrez — Cernat, din județul Covasna.Comuna noastră se distinge prin puternica dezvoltare a producțiilor agricole. Cîteva exemple : față de 

muncii noastre se află în noi. in capacitatea noastră de muncă unită. singura care va hotărî.Ca educatori comuniști, avem astăzi nobila misiune de a forma tineri cu solidă pregătire profesională, cu larg orizont de cunoaștere, cu o gindire novatoare, oameni cu înaltă conștiință patriotică, constructori de nădejde ai socialismului. de înălțare a patriei comune pe noi trepte de progres și civilizație socialistă și comunistă. Și așa vom face, mobilizați de cuvintul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu. marele fiu al poporului nostru.
Johann BETTISCHpreședinte al Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană Caraș-Severin 

nostru, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prețuiesc in egală măsură pe toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, pe toți cei care pun cu nădejde și strădanie umărul la dezvoltarea patriei comune.De aceea imi exprim cu hotărîre indignarea împotriva tuturor celor care încearcă să denigreze și să calomnieze modul in care a fost rezolvată problema națională în țara noastră, a celor care, de fapt, sub pretextul grijii față de naționalitățile conlocuitoare, nu fac decît să se amestece nepermis în treburile noastre interne, să încerce să învrăjbească naționalitățile din țara noastră, să întunece munca și viața noastră comună, climatul nostru de muncă unită, mai puternic ca oricînd, pentru binele națiunii noastre socialiste.Am ascultat cu profundă e- moție cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la ședința comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană și îmi exprim deplinul a- cord cu ideile, cu fermitatea cu care au fost combătute încercările de amestec in treburile noastre interne, de încălcare a independenței și suveranității noastre naționale. Și eu, ca și toți oamenii muncii din Valea Jiului, români, maghiari, germani, imi exprim profundul a- tașament la înțeleaptă politică a partidului nostru, dragostea și unitatea noastră de nezdruncinat in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu angajamentul nostru ferm de a nu precupeți nici un efort pentru a contribui, zi de zi, la ridicarea patriei socialiste comune pe noi trepte de progres și civilizație, spre binele întregului nostru popor, al cauzei păcii și prieteniei între popoare.
FAZEKAS Ferenc miner, șef de brigadă la întreprinderea minieră Paroșeni, județul Hunedoara 

anul 1965, recoltele de grîu au crescut de 3 ori, cele de cartofi — de 5 ori, iar la sfecla de zahăr — de 10 ori. Prin alocarea unor fonduri în- sumind 30 milioane lei, in comuna noastră s-a ridicat și o crescătorie de porci cu o capacitate de 22 000 capete și cu o producție anuală de 2 450 tone de carne. Cooperativa noastră este cea mai mare unitate producătoare de cartofi- din țară, și asta ne obligă să obținem recolte tot mai mari. Veniturile cooperatorilor s-au dublat și, ca urmare, a crescut nivelul de viață al oameni

lor. S-au ridicat 227 de locuințe noi, cîteva blocuri pentru intelectualitatea tot mai numeroasă a comunei, s-a îmbogățit viața noastră cultu- ral-artistică.In toamna anului 1982, locuitorii comunei au avut deosebita cinste de a-1 primi pe mult stimatul nostru secretar general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, aflat într-o vizită de lucru în județul nostru, și de a-și exprima nemijlocit sentimentele de profundă dragoste și recunoștință ce i le purtăm, alături de întregul popor, pentru întreaga activitate revoluționară consacrată înfloririi patriei. Am ascultat atunci cu emoție și satisfacție cuvintele de apreciere, ca și indemnurile sale privind sporirea producției vegetale și animaliere.-Urmind indicațiile de inestimabilă valoare date cu acel prilej, în perioada care a trecut, prin munca înfrățită și plină de dăruire patriotică a tuturor cooperatorilor, valoarea producției globale s-a dublat.Chiar în condițiile climatice mai puțin favorabile ale anului trecut, am reușit să realizăm planul la principalii indicatori ; aplicind o tehnologie deosebită, la principala noastră cultură — cartofii — am depășit cu 1 000 kg producția planificată la hectar, ca și sarcinile de livrare la fondul de stat. La sfecla de zahăr am depășit, de asemenea, considerabil producția planificată.Aceste rezultate reprezintă expresia concretă a adeziunii de neclintit a oamenilor muncii din localitatea noastră la întreaga politică a partidului. Ele sînt rodul dăruirii patriotice cu care ( acționăm pentru realizarea sarcinilor. Este răspunsul nostru prin fapte la modul exemplar în care partidul nostru a rezolvat, pe deplin și definitiv, problema națională, asigurînd, pentru toți cetățenii patriei, condițiile exercitării reale a drepturilor egale conferite prin Constituție.
Noun demnitate a locurilor, 
noua demnitute a oumenilor

Fac parte din generația de oameni ai muncii din România — români, germani, maghiari și de alte naționalități — care în urmă cu numai două decenii porneau la înfăptuirea uneia din cele mai temerare acțiuni inițiate de Congresul al ix-lea al partidului, de iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu: dezvoltarea zonelOr patriei rămase iii urmă sub raport economico-social, amplasarea armonioasă a forțelor de producție pâ 1ntreg teritoriul țării. Știm bine cu toții că în antal reorganizării administrativ-teritori- ale a țării, în proaspătul județ Bistrița-Năsăud industria era aproape inexistentă, că oamenii erau nevoiți să plece în alte zone ale țării pentru a-și afirma virtuțile creatoare. Și ne amintim de însufle- țitorul îndemn al tovarășului Nicolae Ceaușescu, în timpul unei vizite in județul nostru, acela de a „crește precum un Făt-Frumos“. Umăr la umăr, români, germani, maghiari, ne-am apucat de muncă, sprijiniți de întreaga țară. Și iată cum arată astăzi, la mai puțin de douăzeci de ani, plaiurile noastre străbune : în perioada 1976—1985, județului nostru i-au fost alocate investiții de aproape 22 miliarde lei, ceea ce a făcut posibilă construirea a numeroase capacități de producție în industrie și agricultură. Și iată acum, tinerii de pe a- ceste plaiuri, umăr la umăr, români, germani, maghiari, își afirmă capacitățile creatoare în platformele industriale moderne din Bistrița, Beclean, Năsăud, Singeorz Băi, precum și în alte localități ale județului. împreună muncim, împreună ne bucurăm de roadele muncii noastre. Ca cetățean român de naționalitate germană, ca om al șantierelor, nu pot să nu mă bucur, alături de toți ceilalți concetățeni, de faptul că plaiurile unde muncim și trăim împreună își capătă, datorită muncii noastre unite, o nouă demnitate. Doar anul trecut, județul nostru și-a îmbogățit harta cu noi obiective industriale: Fabrica de zahăr din Lechința, Fabrica de oxigen din Bistrița, o secție de radiatoare pentru autoturismul „Olt- cit" și altele.Datorită muncii pline de dăruire a oamenilor de pe aceste locuri,

Tocmai din acest motiv ne apare de neînțeles, dar și de neadmis faptul că se mai găsesc încă unii, din afara patriei noastre, care își arogă dreptul să ne dea lecții într-un domeniu în care avem realizări cu valoare de exemplu si pentru alții, că mai persistă unele încercări de denaturare sau ponegrire a istoriei patriei, a realităților noastre de netăgăduit. Condamnăm cu cea mai mare fermitate asemenea încercări de învrăjbire, care fac jocul imperialismului, al cercurilor reacționare, revanșarde, al dușmanilor păcii și colaborării in lume, și respingem tezele cu caracter revizionist puse în circulație cu o anume insistență în ultima vreme. Trebuie să spunem răspicat tuturor acestor manifestări de rea credință, indiferent de unde ar proveni ele. că interesele oamenilor muncii de naționalitate maghiară sint aceleași cu interesele întregului nostru popor. Că ele și-au găsit expresia plenară în politica internă și externă a gloriosului nostru partid comunist.în numele cooperatorilor, al tuturor locuitorilor comunei Cernat. îmi exprim întreaga adeziune la magistrala cuvintare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostită la ședința comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană. Uniți în jurul partidului, al secretarului său general, vom pune întreaga noastră pricepere și energie în slujba înfăptuirii Sarcinilor ce ne revin din obiectivele noii revoluții agrare, a hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului, pentru a ne aduce contribuția la înflorirea scumpei noastre patrii. România socialistă.
NAGYOLAh Detclderiu președintele C.A.P. Cernat, județul Covasna

județul Bistrița-Năsăud a devenit exportator de producție industrială.Ca și ceilalți concetățeni de naționalitate germană din județ, îmi dau bine seama, știu din propria-mi muncă și viață că, dacă fața acestor locuri natale s-a schimbat, devenind de nerecunoscut, dacă municipiul Bistrița este alcătuit din adevărate „orașe în oraș", iar civilizația ■ socialistă a devenit un. atribut al fiecărei localități din județ. dacă în Institutul de subingi- neri. din Bistrița invață, cot la cot, muncitori și fii de muncitori — români, germani și maghiari, pregă- tindu-se pentru o viață plină de demnitate — toate acestea se dato- resc profundului umanism al politicii partidului nostru, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în jurul căruia unitatea noastră, a tuturor, este de neclintit. De aceea vom sprijini cu toată ființa noastră înțeleaptă politică internă și externă a patriei noastre, care înseamnă o nouă demnitate pentru toți cetățenii ei, pace și înțelegere între toate popoarele lumii.Nu Vom permite însă nimănui să se amestece în treburile noastre interne, să denigreze minunatele noastre cuceriri socialiste, rod al muncii noastre înfrățite. Noua noastră demnitate nu permite. Numai noi înșine, partidul și statul nostru sîntem în măsură să soluționăm o problemă sau alta care apare în acest vast proces istoric.Știm că minunatele noastre planuri de viitor. înmănuncheate în Programul partidului, vor necesita eforturi, dar nu le vom precupeți. Știm că vom avea de învins și dificultăți inerente. Dar, strîns uniți în jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu — în a cărui strălucită cuvintare rostită la recenta ședință comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană îmi regăsesc integral convingerile și năzuințele — vom asigura mersul nostru ferm înainte, vom înfăptui viitorul de aur al patriei noastre scumpe, Republica Socialistă România,
Stefan ZIEGLERmaistru, secretar al organizației de bază P.C.R., Trustul de construcții- montaj Brașov, Șantierul Bistrița

Umăr la umăr, 

inimă lingă inimă
(Urmare din pag. I)întreprinderea in care lucrez — „Electroputere" Craiova — tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut 10 vizite de lucru, fiecare dintre ele constituindu-se într-o nouă etapă de dezvoltare a uzinei. îmi amintesc că la una dintre primele vizite ne-a sfătuit să demonstrăm că ne este mintea precum ni-i firea : iute, să facem transformatoare de mare putere, reducind importurile, pentru dotarea sistemului energetic național. Așa s-a zis, așa s-a făcut. Astăzi nu există centrală termoelectrică și hidroelectrică din țară în care să nu fie încorporată mintea și priceperea celor de la „Electroputere". îmi amintesc cu plăcere că muncitori și specialiști de la fabrica de. transformatoare de Ia „Electroputere", împreună cu oameni ai muncii de naționalitate maghiară sau germană de la diferite termocentrale sau hidrocentrale din Transilvania au pus in funcțiune obiectivele energetice respective. întotdeauna s-a manifestat între noi spiritul de prietenie, de frăție, firesc intre fiii aceleiași patrii. Tocmai de aceea imi ridic cu tărie glasul, asemenea tuturor cetățenilor României socialiste, împotriva acelora din afară, indiferent de pe unde sînt, care, inventind situații fără nici o legătură cu realitățile, cu adevărul, încearcă să ne dea lecții de conduită, lecții de conviețuire, lecții privitoare la construcția socialismului la noi în țară. O spun clar, muncitorește : sintem, fără șovăire, toți fiii scumpei noastre patrii, indiferent de naționalitate, în deplin acord cu politica partidului nostru comunist, urmăm neabătut cuvintul încercatului său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României contemporane. Aici aflăm a- devărul, aici aflăm temeiul izbin- zilor viitoare.
Graiul comun al muncii

(Urmare din pag. I)rostit în română, în maghiară sau în germană.îmi exercit un drept și îmi fac o datorie de conștiință respingind și condamnînd afirmațiile și tezele vehiculate în afara granițelor, care denaturează istoria țării noastre, încercările de a pune in discuție politica națională justă, principială, științifică a partidului / ® șțatului rtoștrp, drepturile și libertățile de care se bucură naționalitatea maghiară din România^ S'o- cot aceste atitudini' ca un amestec in treburile interne ale țării mele, 1 manifestări care nu slujesc prieteniei dintre state, adevăratelor principii ale solidarității.Participant la ședința comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană, am aplaudat cu putere, în rind cu toți cei prezenți, cuvintarea de o mare bogăție de idei, profund principială, pătrunsă de o ardentă credință în forța poporului român, fără deosebire de naționalitate, în unitatea sa de crez, de gînd și de faptă, in însemnătatea prieteniei și colaborării prietenești dintre țările socialiste, dintre toate popoarele lumii, pe care a rostit-o tovarășul Nicolae Ceaușescu. Am aplaudat cu putere, în rînd cu toți cei prezenți, cuvintele sale : „Vom acționa, și trebuie să întărim continuu unitatea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor, in cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea Partidului Comunist Român — garanția sigură a înfăptuirii obiectivelor de dezvoltare economică și socială, a egalității, a libertății și independenței patriei noastre". în calitate de cetățean român de naționalitate maghiară, îmi exprim adeziunea totală la tezele cuprinse în acest document programatic, ca și hotărîrea de a milita fără odihnă pentru transpunerea in viață a generoaselor îndemnuri ale celui mai iubit fiu al poporului nostru, strălucitul conducător al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
(Urmare din pag. I)vastei opere social-politice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, argumentele fundamentale, profund convingătoare vin să fundamenteze tabloul adevărurilor pe care și le înfățișează poporul român sieși și întregii lumi. Unul dintre aceste adevăruri se referă la modul concret, practic in care a fost soluționată problema națională in țara noastră. România a fost, cu numai citeva decenii in urmă, o țară înapoiată ; ea a devenit azi o țară industrial-agrară in plină dezvoltare. Fără acest impresionant salt calitativ, întemeiat pe uriașe acumulări cantitative, nu era de conceput construcția, în forma sa actuală, a sistemului democrației muncitorești revoluționare. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu a precizat : „Pentru asigurarea in practică a tuturor drepturilor se impunea insă, ca o necesitate obiectivă, lichidarea stării de înapoiere moștenite și dezvoltarea puternică a forțelor de producție, a unei trainice baze tehnico-materiale, fără de care nu se poate concepe nici asigurarea condițiilor pentru progresul multilateral al tării și ridicarea nivelului general de viață, nici adevărata egalitate in drepturi pentru toți cetățenii patriei". Ce fapte, ce adevăruri se situează la baza acestei afirmații ? Iată numai citeva dintre ele. așa cum sint relevate. in ampla sa cuvintare. de secretarul general al partidului : avuția națională a patriei noastre

a crescut de la 330 miliarde Iei în 1950 la 4 715 miliarde lei in 1986 ; valoarea fondurilor fixe, ce nu depășea, in 1944, suma de 160 miliarde lei, s-a ridicat la sfirșitul anului trecut la 3 000 miliarde lei, dintre care circa 90 la sută au fost realizate în ultimele două decenii ; peste 90 la sută dintre acestea sint proprietatea întregului popor ; producția industrială a fost in 1986 de 115 ori mai mare decit in 1944 ; in afară de armele nucleare, nu există, azi, nici un domeniu in care industria românească să nu poată realiza produse de înaltă calitate ; agricultura, organizată pe baze socialiste, s-a dezvoltat puternic, producția ei fiind în 1986 de 5 ori mai mare ca în 1944 ; s-au asigurat, in general, echilibrarea și amplasarea rațională a forțelor de producție pe intreg teritoriul țării ; în toate județele patriei s-au dezvoltat puternic știința, invățămintul și cultura, a crescut continuu nivelul de civilizație și de trai al poporului. A avut loc aproape o reconstrucție generală a orașelor și satelor.
putut asigura la învățămînt, pentru absolut

Cuvintarea secretarului general al partidului pune in lumină faptul că tocmai aceste realizări, în temeiul cărora s-au dreptul la muncă, știință și cultură toți cetățenii țârii, condiții de retribuție egală la muncă egală, fără deosebire de naționalitate, sex și vîrsță, dezvoltarea puternică a formelor democratice de conducere, se află la baza soluționării exempla-

0 POLITICĂ ȘTIINȚIFICĂ, UMANISTĂ, CONFIRMATĂ 
DE VIATĂ, DE REAUTĂȚILE SOCIALISTE ALE TĂRIIre, în România socialistă, a problemei naționale.Se înțelege, din acest ilustrativ tablou, de ce, în cadrul plenarelor consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană, ca și în ședința comună a celor două consilii, s-a dat o înaltă apreciere modului concret în care partidul, tovarășul Nicolae Ceaușescu au acționat și acționează pentru deplina asigurare a egalității în drepturi ■și îndatoriri a tuturor cetățenilor patriei. S-a precizat, in acest sens,
ÎNDEMN DE A ÎNVĂȚA CONTINUU 

DIN LECȚIILE ISTORIEIPlenarele consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană au dat glas satisfacției depline, intemeiate pe realități de necontestat, că in România au fost abolite pentru totdeauna exploatarea, discriminările de orice fel ; că toți oamenii muncii, egali cu adevărat in drepturi, participă in demnitate și libertate la întreaga viață a societății, la conducerea ei. în același timp, au fost respinse cu fermitate orice fel de încercări de 

că în România problema națională a fost rezolvată pe deplin, în mod revoluționar, in conformitate cu principiile materialist-dialectice, ale socialismului științific, ținin- du-se seamă de realitățile concret- istorice. Și că, în mod firesc, pe această bază s-au înfăptuit și s-au dezvoltat unitatea și frăția oamenilor muncii români, maghiari, germani, de alte naționalități în asigurarea progresului multilateral al României socialiste.
amestec în treburile interne ale țării noastre, din partea oricui ar veni, in numele intereselor naționalităților conlocuitoare, au fost condamnate aprecierile denigratoare cu privire la realitățile din societatea socialistă românească. 
Nu avem nevoie de lecții și nu 
primim lecții de la nimeni — s-a subliniat în raportul prezentat in cadrul Plenarei Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară. Avem un partid puternic 

— Partidul Comunist Român — 
care a demonstrat cu prisosință ca
pacitatea de a soluționa corespun
zător toate problemele edificării 
societății socialiste, inclusiv proble
ma națională. Iar in raportul prezentat în cadrul Plenarei Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană s-a arătat : Expe
riența amară a unui trecut nu prea 
îndepărtat ne-a învățat că „sfatu
rile" de la „alții" și încercările de 
amestec, in treburile interne nu au 
altă țintă decît învrăjbirea oame
nilor muncii pe criterii de aparte
nență etnică și de limbă maternă.Poziția principială, fermă, analiza critică fundamentată a unor concepții și practici aflate în contradicție cu adevărul istoric și voința popoarelor de a trăi într-un climat de destindere în lume, de pace și securitate sint temeinic fundamentate in ampla cuvintare pe care secretarul general al partidului a rostit-o in cadrul ședinței comune a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană. A fost subliniat. în acest context, faptul că sînt, peste hotare, cercuri reacționare care au uitat lecțiile aspre ale istoriei, care par a nu fi învâ- 

tat nimic din trecut. în interesul lor de clasă, aceste cercuri denigrează, cu bună știință, realizările poporului român. Deși multe organe de presă din țările occidentale relevă. în numeroase articole, marile înfăptuiri din acești ani ale României socialiste. Dar, așa cum s-a arătat în cuvintare, este de neînțeles faptul că asemenea denaturări apar intr-o țară socialistă sau alta. Pentru că intr-adevăr este de neînțeles ca într-o țară socialistă. în presă sau in literatură, să apară jigniri la adresa altor popoare, denaturări ale realităților dintr-o altă țară socialistă. „Este o pretenție minimă — a precizat secretarul general al partidului — ca să nu se denatureze activitatea poporului nostru, a oamenilor muncii, sub conducerea partidului, pentru dezvoltarea economi- co-socială, pentru făurirea orîn- duirii socialiste și comuniste."De multe ori. obiectul unor astfel de denaturări devine istoria. Dar ce sens au astfel de încercări ? — iată o întrebare care răzbate cu pregnantă din cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Pot fi oare schimbate, azi, realitățile istoriei de peste 2 500 de ani a poporului român ? Se mai poate, azi, schimba ceea ce au văzut și au înțeles cei ce au trăit evenimentele istoriei. în tumultul vremurilor ? Poate fi negată existența altui popor, pe care istoria sa o atestă cu date și fapte ce nu mai pot fi contestate ? Desigur, aceste încercări nu au nici o șansă de 

izbîndă. Ele denaturează însuși sensul istoriei. al cărei rol este acela de a servi apropierea și înfrățirea dintre popoare. In acest spirit, secretarul general al partidului a pus un accent deosebit pe necesitatea dezvoltării colaborării, prieteniei între toate țările socialiste, cu deosebire intre cele vecine, pentru asigurarea dezvoltării fiecărui popor, a ridicării bunăstării fiecărei națiuni, pentru asigurarea păcii. în acest sens, secretarul general al partidului a subliniat : „Trebuie să acționăm pentru unirea popoarelor in lupta pentru socialism, pentru dezarmare și pace în lume".Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a trezit un puternic ecou în conștiințele tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate ; poporul intreg a primit cu viu interes și cu deplină aprobare acest nou document programatic ce integrează idei și, teze proprii gindirii novatoare, de esență revoluționară, a secretarului general al partidului. Cu deplina conștiință că nimeni n-o poate abate din drumul său, că nimeni nu poate atenta la cuceririle revoluționare ale României socialiste, națiunea noastră, însuflețită de mobilizatoarele îndemnuri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, de cutezătoarele obiective stabilite de partid, pentru prezent și pentru viitor, este ferm hotărîtă să muncească cu abnegație pentry ca țara să urce pe noi trepte de civilizație, de progres multilateral.
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PAGINA 4 SCINTE1A — duminica 1 martie 1987

NOUA REVOLUȚIE AGRARĂ
- 0 ETAPĂ SUPERIOARĂ ÎN DEZVOLTAREA

AGRICULTURII NOASTRE SOCIALISTE »în decursul celor peste patru decenii care au trecut de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă, in agricultură — care a devenit cea de-a doua ramură de bază a economiei naționale românești — Partidul Comunist Român a înfăptuit două mari revoluții, care au avut profunde urmări economice, sociale și politice în viața țării, a întregului popor : reforma agrară din 1945 — prin care a fost lichidată moșierimea ca clasă — și cooperativizarea agriculturii, începută in urmă cu 38 de ani și încheiată acum 25 de ani, in primăvara anului 1962. prin care a fost lichidată exploatarea la sate, consfințindu-se victoria definitivă a socialismului in România prin crearea economiei socialiste unitare.
Continuare firească a re

voluției agrare socialiste. Astăzi, poporul român se află in plin proces de înfăptuire a celei de-a treia și, de fapt, cea mai mare revoluție agricolă din istoria României, care a primit denumirea simbolică pentru vremurile noi pe care le trăim de „noua revoluție agrară". Prin caracterul ei predominant tehnico-științific, noua revoluție agrară apare ca o continuare firească a revoluției agrare socialiste, urmărind ca, prin aplicarea științei, prin realizarea unei agriculturi superioare, în concordanță cu perspectivele pe care le deschid relațiile de producție socialiste, să valorifice pe o treaptă superioară rezervele de producție create prin victoria revoluției agrare socialiste. De aici rezultă și caracterul de durată al noii revoluții agrare, care, ca proces revoluționar, se referă, in egală măsură, la transformarea calitativă a tuturor forțelor de producție din agricultură — atît a mijloacelor de producție (pămintul. mijloace tehnice de producție, mijloace de fertilizare a solului, semințe, material săditor, animale de reproducție etc., cit și a forței de muncă).în elaborarea conceptului de nouă revoluție agrară, potrivit cerințelor noii etape de dezvoltare a economiei românești, un rol hotăritor l-a avut tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, de-a lungul a două decenii, a desfășurat o intensă activitate creatoare pentru a fundamenta acest concept în teoria și practica revoluționară socialistă. Secretarului general al partidului ii revine meritul, in gîn- direa revoluționară, de a fi fundamentat raportul dintre revoluția agrară socialistă și modernizarea agriculturii. în expunerea ținută în 1966 la Congresul cooperativelor agricole de ploducție, președintele Nicolae Ceaușescu a formulat cu claritate leza de excepțională însemnătate pentru viitorul agriculturii românești, potrivit căreia cooperativizarea socialistă nu asigură de la sine ridicarea agriculturii, creșterea producției și a bunăstării țărănimii. Pentru atingerea acestui obiectiv — țelul principal al politicii agrare a partidului nostru comunist — sint necesare mari și permanente eforturi materiale și organizatorice din partea statului socialist, a țărănimii, investirea unor fonduri însemnate pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale. Transpunînd în viață această orientare, după Congresul al IX-lea, agricultura a înregistrat substanțiale acumulări cantitative, care au făcut posibilă și necesară trecerea la o nouă calitate in domeniul agriculturii, prin ceea ce tovarășul Nicolae Ceaușescu a denumit o „nouă și profundă revoluție agrară".în Raportul prezentat la Congresul al XIII-lea al partidului, acest concept a dobindit un conținut mai complex, profund, fiind definit ca „transformarea generală a felului de muncă, de viață și de gindire al țărănimii noastre cooperatiste, realizarea unei producții agricole care să satisfacă din plin necesitățile de consum ale întregului popor, precum și alte cerințe ale dezvoltării economiei naționale".în cuvintarea rostită la ședința ne închidere a programului de pregătire și instruire a organizatorilor de partid, președinți ai consiliilor agroindustriale de stat și cooperatiste, expresie elocventă a interesului statornic pe care secretarul general al partidului ii manifestă față de progresul neîntrerupt al agriculturii, față de destinul satului și de viața și munca locuitorilor lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu preciza că noua revoluție agrară are menirea „să asigure ridicarea întregii agriculturi la un nivel superior, schimbări radicale în însuși felul de muncă și de viață al țărănimii, al satelor noastre și creșterea mai puternică a contribuției agriculturii socialiste la dezvoltarea generală a patriei, la ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului".Acest concept complex și global cu privire la noua revoluție agrară în România pune in centrul atenției. ca obiectiv principal, dezvoltarea intensivă a producției, obținerea unor recolte record, sporirea pe această bază a contribuției agriculturii la dezvoltarea generală a țării. Ca atare, potrivit Directive- lor Congresului al XIII-lea al P.C.R., dacă pină in 1990 producția globală agricolă urmează să crească cu 40—44 la sută. în perspectiva anului 2000 ea urmează să se dubleze.O asemenea sporire puternică a producției agricole necesită folosirea unor căi care iși găsesc oglindirea in transformarea generală a felului de muncă, de viață și de gindire al țărănimii cooperatiste, precum și a celorlalți lucrători din agricultură. Pornind de la considerentul că noua revoluție agrară se realizează cu țărănimea și pentru
’) Concepția P.C.R.. a tova

rășului Nicolae Ceaușescu pri
vind. obiectivele și căile de ac
țiune pentru înfăptuirea noii 
revoluții agrare. Sarcinile ce re
vin organelor și organizațiilor 
de .partid pentru dezvoltarea in
tensivă a agriculturii in acest 
an șt in intregul cincinal. 

țărănime, cu toți oamenii muncii din agricultură, cu oamenii și pentru oameni, este clar că rolul hotăritor in promovarea in producția agricolă a cuceririlor noii revoluții tehnico-științifice îl au oamenii. De aceea, paralel cu modernizarea. dezvoltarea și utilizarea cu eficiență maximă a bazei tehnico- materiale a agriculturii, ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale și tehnice al oamenilor. întărirea activității de educație politică, de formare a omuLui nou reprezintă o condiție indispensabilă pentru înfăptuirea noii revoluții agrare.Obiectivul principal al noii revoluții agrare nu are un caracter abstract ; el se concretizează in programele speciale de sporire a producției pe fiecare ramură in parte ; fiecare program cuprinde și direcțiile principale de acțiune pentru înfăptuirea noii revoluții agrare în domeniul respectiv.De mare însemnătate este programul național de irigații, de combatere a eroziunii solului și de desecări, care a fost concretizat în programe pe fiecare județ, in funcție de specificul condițiilor. Cu toate realizările de pină acum — irigarea, de pildă, a peste 3 milioane hectare din cele 5,5 milioane hectare prevăzute pentru 1990 — se impune o activitate fermă în următoarele direcții : lichidarea rămîne- rii în urmă în domeniul combaterii eroziunii solului și al desecărilor, folosirea rațională a irigațiilor (mai ales in județe ca Brăila și Constanța, unde proporția irigațiilor a ajuns la 90 la sută din teren, dar randamentele sint încă sub posibilități) ; înfăptuirea programelor de scarificare, de amendare și de aplicare a îngrășămintelor naturale, astfel încit o dată la patru ani întreaga suprafață să primească amendamente și îngrășăminte naturale ; vitalizarea centrelor de ana

lize agroclimatice pe fiecare consiliu unic agroindustrial, pentru a cunoaște cerințele solului în substanțe nutritive și pentru a practica o agricultură științifică.Avînd în vedere că pămintul reprezintă factorul decisiv, fundamental al producției agricole și că— indiferent de posesor — el reprezintă bunul cel mai de preț al avuției naționale, se impune schimbarea gîndirii, atitudinii față de pămînt, astfel incit nici un metru pătrat de pămînt să nu rămînă necultivat.în condițiile în care problema numărul unu a agriculturii românești o constituie producția de cereale. în centrul activității din agricultură se află programul de creștere puternică a producției de cereale, astfel ca, încă in acest an— 1987 — să obținem o producție de cel puțin 32 milioane de tone. Ridicarea randamentului la hectar la nivelul celor cerute de noua revoluție agrară ne-ar putea asigura anual o recoltă de 20 milioane tone de grîu și orz și 30 milioane tone de porumb boabe. Direcțiile de acționat în acest scop sint : folosirea rațională a suprafețelor irigate, astfel ca județele care au irigată o suprafață de 50 la sută din total să obțină randamente de cel puțin 20 tone porumb știuleți la hectar; realizarea tuturor lucrărilor cerute de tehnologia fiecărei culturi cerealiere ; reducerea substanțială a pierderilor de recoltare, mai ales la griu și la orz. unde. în unele unități, perioada de recoltare a depășit 30 de zile, față de perioada optimă de 10 zile la- grîu și 4 zile la orz.Există, de asemenea, programe speciale de dezvoltare a horticulturii, reprezentată prin legumicultură, viticultură și pomicultură, care prevăd o creștere substanțială a randamentelor la hectar, pe care bază se poate trece chiar la reducerea suprafețelor cultivate, in condițiile îmbunătățirii aprovizionării populației și a creșterii disponibilităților de export la produsele horticole.Realizarea programelor privind creșterea efectivelor — mai ales de bovine, pentru a asigura autoapro- vizionarea pe plan județean — și a producției animaliere va fi facilitată de modul nou, inedit în care este privită rezolvarea bazei furajere, reflectată în elaborarea unui nou program privind sporirea cantitativă și asigurarea calitativă a furajelor specifice unei zootehnii moderne. Principalele direcții de acțiune alei acestui program sint; folosirea tuturor resurselor furajere de care dispunem ; cultivarea în acest an cu plante furajere a unei suprafețe de 1,2 milioane hectare, ceea ce ar permite rezolvarea în linii generale a problemei bazei furajere ; extinderea suprafeței furajere (in 1988) la 2 milioane hectare — 1 milion ha din teren arabil, iar celălalt milion din pășune și finețe, incluse în planul de cultură ; extinderea cu 100 000 ha a suprafeței cultivate cu soia — pină Ia 500 000 ha — in condițiile creșterii randamentului la ha, pentru ca. incă din acest an, să putem rezolva. in mod radical, problema echilibrării proteice a disponibilităților furajere: folosirea intensivă a restului de 3,5 milioane hectare pășuni și finețe naturale, astfel ca să producă anual cel puțin 100 milioane de tone masă verde; folosirea rațională, prin suprainsămința- re. a celor 3.5 milioane hectare din fondul forestier destinate pășuna- tului; creșterea randamentelor pe cele aproape 1.5 milioane hectare culturi furajere duble.Rezultă deci că, așa cum sublinia secretarul general al partidului in cuvintarea rostită la ședința de închidere a programului de pregă

tire și instruire a organizatorilor de partid, președinți ai consiliilor agroindustriale de stat și cooperatiste, „avem planuri și programe bune pentru toate sectoarele agriculturii, care asigură înfăptuirea obiectivelor puse de Congresul al XIII-lea, ale noii revoluții agrare, privind obținerea unor producții vegetale și animale Ia nivelul cerințelor dezvoltării patriei noastre. Acum, activitatea organizatorică, practică, este hotăritoare în vederea realizării tuturor acestor propuneri".Un rol covirșitor in această direcție revine promovării experienței înaintate din agricultură. Se știe că anul 1986 a marcat un moment de cea mai mare importanță în înfăptuirea noii revoluții agrare. prin aceea că un însemnat număr de unități și un întreg județ — județul Olt — au obținut randamente record și au acumulat o experiență înaintată în promovarea revoluției tehnico-științifice in agricultură.Astfel, un număr de 23 de unități au obținut la hectar peste 8 000 kg griu : la orz, 68 de unități — peste 8 000 kg ; la porumb știuleți, 71 de unități — peste 20 000 kg; la floarea-soarelui, 88 de unități — peste 3 000 kg : la soia. 25 de unități — peste 3 000 kg ; la sfecla de zahăr, 23 — peste 40 000 kg. Județul Olt a obținut la hectar, pe întreaga suprafață, peste 21 000 kg porumb știuleți, peste 6 000 kg de griu, peste 7 000 kg de orz, peste 3 500 kg floarea-soarelui. Aceste rezultate au determinat adoptarea hotărîrii privind instituirea înaltului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare", care a fost decernat unui număr de 150 de unități agricole, de stat și cooperatiste.Diferențele mari de randament la hectar existente intre unități agricole din cadrul aceluiași județ sau intre județul Olt și județele li

mitrofe, cu condiții similare, arată cit este de importantă generalizarea experienței înaintate din unitățile fruntașe, pentru a obține randamente la nivelul criteriilor de acordare a înaltului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare".
Direcții de acțiune pen

tru dezvoltarea intensivă a
agriculturii. Planurile și programele la care ne-am referit asigură dezvoltarea intensivă a agriculturii — ca obiectiv principal al noii revoluții agrare — în anul 1987 și în întreg actualul cincinal, în lumina hotărîrilor Congresului al XIII-lea al P.C.R. și a tezelor cuprinse în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu.întrucît la baza întregii activități din agricultură trebuie să se afle cele mai noi realizări ale științei, tehnicii, ale cunoașterii umane, îmbunătățirea întregii activități de cercetare științifică, precum și a învățămîntului agricol — în condițiile aplicării cu fermitate a principiului socialist de retribuire după muncă și ale îmbunătățirii în continuare a conducerii și planificării in agricultură — apar ca principale direcții dc dezvoltare intensivă a producției în etapa de față.Noua revoluție agrară presupune sporirea aportului cercetării științifice la dezvoltarea pe baze moderne a agriculturii, la obținerea unor producții ridicate, sigure și stabile, indiferent de fluctuația factorilor climatici. Pe baza biologiei aplicate și a ingineriei genetice se urmărește crearea de noi soiuri de plante, mat productive și mai rezistente, de noi rase de animale cu capacitate de asimilare mai ridicată, care să asigure producții sporite. Se impune, de asemenea, realizarea de noi tehnologii pentru lucrările agricole și în ce privește furajarea animalelor, precum și o concepție nouă in ceea ce privește densitățile și perioadele de executare a lucrărilor — toateacestea în funcție de noile condiții de muncă din agricultură.îmbunătățirea învățămintului a- gricol are ca scop ridicarea pe o treaptă superioară a activității specialiștilor, a țărănimii, a muncitorilor din agricultură prin elaborarea și aplicarea de noi tehnologii, în concordanță cu condițiile locale. Practica a arătat că fără tehnologii noi, fără o nouă concepție privind activitatea din agricultură nu vom putea realiza randamente la nivelul celor cerute de noua revoluție agrară. Alături de semințe noi, animale din rase noi și chiar tehnologii noi, avem nevoie și de oameni cu noi cunoștințe profesionale. Exigențele noii revoluții agrare. aplicarea noilor cuceriri ale științei în agricultură, ale biologiei. ale geneticii, mijloacele mecanice de care dispunem cer oameni cu cunoștințe profesionale tot mai înalte, in persoana unui țăran- muncitor agricol, adică un țăran cu o înaltă calificare, cu nimic mai prejos decît a celor care lucrează in industrie. în afară de cursurile agrozootehnice de masă care se organizează anual, se cere acordată atenția cuvenită școlilor profesionale agricole, școlilor generale, unde se asigură și predarea cunoștințelor agricole și unde a devenit necesară și perfecționarea programelor de învățămînt. Se știe că, in vederea îmbunătățirii structurii de virstă și a pregătirii profesionale a populației ocupate in agricultură, in acest cincinal se va asigura formarea a 590 mii persoane calificate. Tocmai de aceea, s-a preconizat organizarea, in cadrul fiecărui consiliu unic agroindustrial, aunei comisii speciale de pregătire profesională și politico-educativă 

astfel ineît consiliul în întregime, biroul pentru activitatea de partid să aibă și mijloacele organizatorice necesare pentru a acționa in acest sens.în direcția dezvoltării intensive a producției agricole acționează și principiul repartiției după producțiile obținute in toate sectoarele de activitate. Este clar că noile norme privind acordarea de procente din producția agricolă pentru retribuție in natură creează condiții mai bune pentru sporirea randamentelor la hectar, deoarece obținerea unei cantități mai mari de cereale și alte produse agricole ca retribuire este condiționată de sporirea randamentelor.Aplicarea, în mod corespunzător, a principiilor de conducere și planificare a agriculturii, creșterea răspunderii organismelor democratice a consiliilor oamenilor muncii, ale cooperativelor, participarea directă a oamenilor muncii, a țărănimii la întreaga activitate s-au impus tot mai mult drept o condiție esențială și o direcție principală de dezvoltare intensivă a producției. Explicația decurge din faptul că dezvoltarea democrației muncitorești revoluționare, participarea tuturor celor ce lucrează în agricultură la conducerea treburilor obștești constituie factorii ho- tărîtori pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.în acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază că a devenit necesară îmbunătățirea activității Ministerului Agriculturii, a organelor agricole județene, a celorlalte ministere care fac parte din Consiliul Național al Agriculturii, precum și o schimbare radicală și o îmbunătățire imediată a întregii activități a Consiliului Național al Agriculturii. Sint necesare măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea radicală a activității Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și a uniunilor județene. Se face simțită nevoia activizării consiliilor populare (județene, orășenești și comunale) pentru a-și îndeplini în bune condiții rolul pe care, în concordanță cu legile țării, îl au în buna desfășurare a lucrărilor și a întregii activități din agricultură.Valorificarea mai deplină a rezervelor de dezvoltare intensivă a producției agricole impune și îmbunătățirea activității întreprinderilor agricole de stat ale căror producții — pe ansamblu — nu sint mulțumitoare, aflindu-se uneori sub nivelul celor obținute de cooperativele agricole de producție, precum și a stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii, care mai continuă să execute lucrări de calitate necorespunzătoare. Cît privește cooperativele agricole de producție, perfecționarea activității lor vizează creșterea responsabilității în executarea la timp a lucrărilor, pentru a obține randamente la nivelul noilor exigențe. în sfîr- șit, în folosirea tuturor resurselor și rezervelor de producție din agricultură va continua sprijinirea de către stat a gospodăriilor necoo- perativizate și a gospodăriilor membrilor cooperatori, îndeosebi în direcția sporirii producției animaliere.
Sarcini ale organizațiilor 

de partid de la sate. Mobi‘ lizarea oamenilor muncii de la sate pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, pentru dezvoltarea unei agriculturi intensive, de mare productivitate și eficientă devine sarcina esențială a organelor și organizațiilor de partid de la sate. Rolul de conducător al organelor și organizațiilor de partid in acest proces revoluționar de durată se manifestă prin aceea că fiecare organizație de partid, fiecare membru de partid se află in primele rinduri ale înfăptuirii legilor țării, a programelor, a planurilor, a hotărîrilor de partid. A fi comunist, a fi revoluționar la sate înseamnă a te afla în primele rinduri ale luptei pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.Organele și organizațiile de partid de la sate au datoria ca. in toate domeniile, să întărească ordinea, răspunderea și disciplina, să dezvolte larg spiritul de muncă, spiritul revoluționar la intreaga țărănime, în toate sectoarele de activitate. Ele trebuie să aibă permanent în vedere că obiectivele mă- * rețe pe care le avem în agricultură in viitorul apropiat Impun un stil nou, noi metode de muncă, un spirit revoluționar, pornind de la conducerea unitară a întregii activități economico-sociale.Organele și organizațiile de partid de la sate au datoria să acorde o atenție corespunzătoare muncii politico-educative și, mai cu seamă, desfășurării activității de pregătire profesională, tehnică a țărănimii. O atenție sporită se cere acordată consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste, pentru ca acestea să devină puternice centre de muncă în spirit revoluționar, de înfăptuire a noii revoluții agrare, de sporire a contribuției agriculturii la dezvoltarea generală a țării.Ne aflăm in primele luni ale celui de-al doilea an al actualului cincinal, cind în fața agriculturii stau sarcini deosebit de mobilizatoare. Examenul noii recolte, pregătit de mai multă vreme de harnicii gospodari ai satelor, va avea prima sa confirmare in apropiata campanie de primăvară, prin calitatea ireproșabilă a lucrărilor agricole, respectarea termenelor de execuție, a densității plantelor, ceea ce va pune baze trainice unor recolte bogate.Este datoria primordială a organelor și organizațiilor de partid de la sate să creeze toate condițiile pentru afirmarea plenară a forței agriculturii noastre socialiste, pentru ca munca spornică a întregii țărănimi, a tuturor lucrătorilor de pe ogoare să se constituie intr-un impresionant omagiu adus Conferinței Naționale a partidului ce va avea loc in cursul acestui an.
Prof. univ. dr. 
Oprea PARPALA

Tradiția îndelungată a vieții muncitorești prahovene și-a asociat dintot- deauna o efervescentă și atractivă activitate culturală. Expresia ei actuală poate fi regăsită mult amplificată și reorientată după necesități în spațiul cluburilor muncitorești, care iși desfășoară activitatea pe lingă unități economice importante. Prin acumulări treptate, multe din aceste cluburi au devenit autentice centre de educație muncitorească și de petrecere utilă a timpului liber, de concentrare și afirmare a unui potențial cultural important, cu remarcabile succese în Festivalul național „Cîntarea României", pe scenele întreprinderilor sau în alte locuri de muncă.Clubul marii întreprinderi ploies- tene „1 Mai" are o asemenea personalitate bine cunoscută. Aici se pot vedea spectacole, consulta punctul de documentare politico-ideo- logică, frecventa sălile de tenis și șah, cineclubul sau cursul foto, împrumuta o carte de la biblioteca cu peste 40 mii de volume și 13 filiale în întreprindere. Dar marele efort se concentrează în jurul formațiilor artistice, numeroase și răsplătite cu importante premii. Corul mixt, formația de dansuri populare, montajul literar-muzical, grupul de teatru și recitatori, formațiile de muzică populară și ușoară sau brigada artistică se bucură de mare popularitate si simpatia miilor de spectatori. Numele Ioanei Anasta- siu. ale lui Gigi Ionescu. CristiRusu, Claudiu A- vramescu sauSandu Anastasescu sint cunoscute șî apreciate pentru calitatea muncii lor de conducători ai unor formații, ca și Ion Moise, care conduce cineclubul. Deosebit de activi sint : Ion Borcea, lăcătuș, Nicolae Ionescu,' tehnolog, Victor Ursaru, frezor, Maria Tănase, muncitoare, George Mihalache, muncitor, și atîția alții din cei peste 250 citi participă la activitatea formațiilor. în momentul de față, sublinia Mioara Lupășteanu, directorul clubului, preocuparea de bază se îndreaptă spre mai buna folosire a potențialului formațiilor proprii și extinderea acestora la nivel de secții pentru a participa la concursul „Colectivul meu de muncă, mindria mea", prilej de evidențiere a succeselor oamenilor muncii din secții, de a critica unele aspecte nedorite și de a „descoperi" viitori componenți ai formațiilor clubului. Un loc deosebit revine acțiunilor în sprijinul producției, cum au fost : consfătuirea cu tema „Productivitate, calitate, eficiență", schimbul de experiență „Forme și metode folosite de cercurile calității pentru aplicarea în viață a sarcinilor ce le revin în creșterea nivelului tehnic și. calitativ al produselor", dezbaterea „Literatura tehnico-științifică in sprijinul aprofundării cunoștințelor tehnico-aplica- tive".Cu dotări mai modeste, clubul „23 August" al Antreprizei de.construcții industriale Ploiești și-a dezvoltat activitățile pe un teren larg, în șantiere și mari platforme industriale, ca Brazi și Teleajen, la căminele nefamiliștrlor. O serie de expuneri legate nemijlocit de activitatea productivă, de creșterea nivelului tehnic a pregătirii profesionale, serile cul- tural-distractive, cu participarea formațiilor proprii dintre care se detașează brigada artistică, laureată a „Cîntării României", teatru) scurt, grupul de recitatori sau taraful a- trag zilnic un mare număr de oameni ai muncii. Frecventele prezențe chiar la locurile de muncă, unele izolate șl fără o viață culturală proprie, fac și mai importantă prezența clubului cu acțiuni specifice, nepretențioase, dar, cum observa
Audiența continuă prin programul 

de activitate al primărieiîn cadrul democrației noastre socialiste, audiențele constituie, după cum se știe, un mijloc eficient la dispoziția oamenilor muncii pentru a-și exprima diferite opinii, sesizări sau observații, a face diverse propuneri. Important este ca această bogăție de idei și soluții să fie valorificată in mod corespunzător, în conformitate cu prevederile legale și in folosul progresului general.în orașul BLAJ, consiliul popular sintetizează aceste propuneri și sugestii, le integrează în programele sale de activitate. Ziua de audiență a primarului este lunea. De curind, într-o asemenea zi, primii s-au prezentat la audiență cetățenii Gheorghe Nemeș, Nicolae Barna și Victor Fodor. Sint vecini și locuiesc pe strada Gheorghe Șincai. Au venit împreună pentru a solicita sprijin din partea consiliului popular orășenesc la efectuarea lucrărilor de canalizare a străzii pe care locuiesc. Din convorbirea amănunțită, la obiect, pe care o poartă cu primarul rezultă că problema pentru care au venit în audiență este cunoscută.— Tot la o audiență, ceva mai in urmă, pe agenda noastră de lucru a apărut problema efectuării unor lucrări de canalizare in cartierul Hula Blajului, ne spunea tovarășul Dio- nisie Heljoni, primarul orașului. Atunci, un cetățean ne-a cerut sprijin in efectuarea unor astfel de lucrări edilitare pe strada Inocențiu Micu Klein, prezentind și unele soluții și modalități de conlucrare cu cetățenii. Practic, aceștia se angajau să execute un volum mare, deosebit de lucrări. Audiența respectivă a avut un ecou mai larg în activitatea noastră. Am preluat, cum s-ar zice, această inițiativă, înglobînd această problemă in planurile noastre.Cum am procedat 1 Ne-am dus noi Ia cetățeni, am discutat, am analizat posibilitățile practice de care dipunem, pe străzi, am solicitat sprijinul lor. Și astfel, problema de la audientă, într-o viziune de ansamblu, dezvoltată la proporțiile întregului cartier, a fost reluată pe ordinea de zi a unei ședințe a biroului executiv. S-a hotărit atunci să ne asumăm noi sarcinile asigurării proiectului, a asistenței .tehnice de specialitate și a procurării unor materiale. S-a mai stabilit o eșalonare, pe străzi, a lucrării. Fapt este că anul trecut au fost efectuate lucrări de canalizare pe străzile I. M. Klein, Petru Groza și Aleea Viitorului. Iată. 

directorul clubului. Stelian Stoica, cu atit mai necesare.Aspecte similare are de rezolvat și clubul „Constructorul" Ploiești al Trustului de antrepriză generală construcții-montaj Prahova. In cele trei barăci ce-1 adăpostesc, doar sala de spectacol cu 250 locuri, biblioteca cu cele 13 000 volume sau sala de jocuri susțin in condiții acceptabile o activitate cotidiană. Cu sprijinul tarafului, al formației de muzică ușoară și al brigăzii artistice sint prezentate la sediu sau pe șantiere programe artistice scurte, seri distractive și de dans. Capacitatea actuală a clubului nu satisface însă cerințele reale. Lipsesc cercurile teh- nico-aplicative, acțiunile in sprijinul producției au un caracter prea abstract sau global, ignorind aspectele unităților economice respective. Planurile de activitate cuprind expuneri despre strategia dezvoltării, dar se opresc prea rar asupra calității muncii de pe șantierele de construcții, a preocupărilor actuale ale acestora de îmbunătățire a locuințelor, aspecte ale muncii de educație printre constructori. Contribuția specialiștilor de pe șantiere se reflectă în mică măsură in activitatea clubului, prea îndatorat in activitatea politico- educativă unor scheme generale îm
CLUBUL- 

spațiu al educației muncitorești
prumutate fără discernămint. Chiar și activitățile culturale, reduse la vizionări de filme sau de programe TV, urmate de improvizații dansante, arată că aici sint încă multe de regindit și mai ales de făcut pentru a răspunde cit mai bine solicitărilor reale ale constructorilor.în unele localități mai mici ale județului, cluburile muncitorești au devenit elemente importante ale educației și culturii. La Băicoi, clubul muncitoresc al petroliștilor se adresează unui important detașament muncitoresc cu numeroase acțiuni din cele mai diverse domenii. Cum arată directorul clubului, Cornel Smoleanu, preocuparea pentru perfecționarea pregătirii profesionale se materializează în forme atractive, corespunzătoare necesităților reale. Specialiști prezintă periodic preocupările pentru folosirea rațională a materialelor, combustibililor și energiei, căile de reducere a acestora. Unele aspecte specifice, cum ar fi „Mărirea factorului de recuperare prin metode chimice" sau „Injecții cu apă cu soluții alcaline la sonde" au fost dezbătute cu maiștrii petroliști. Unele acțiuni se adresează grupelor sindicale și sint făcute cu sprijinul acestora ; manifestări culturale și artistice sînt sprijinite de bibliotecă cu cele aproape 25 de mii de cărți sau de formațiile proprii, ca ansamblul folcloric „Doina Prahovei", formațiile de dansuri populare și moderne, montajul literar, grupul vocal bărbătesc, formația de muzică ușoară, în cadrul cărora pot fi întilniți mecanicul Traian Papuc, contabila Smaranda Cîmpeanu sau dirijorul Lilian Ungureanu. Cercurile tehni- co-aplicative, filmele, spectacolele muzical-literare sau de teatru atrag aici permanent, într-o susținută activitate, mii de oameni, petroliști și familiile lor, dornici să cunoască mai mult, să învețe să petreacă frumos timpul liber.La clubul „Victoria" din Florești, dotările moderne facilitează desfășurarea unor acțiuni complexe. Directorul clubului, Nicolae Petre, se min- drește cu sala de spectacole, biblio

deci, că de Ia o audiență poate rezulta un întreg program de activitate pentru primărie.La cele spuse de primar trebuie adăugat că cetățenii unui întreg cartier au fost astfel antrenați la o activitate practică, pentru ei și pentru orașul lor, beneficiind de o nouă experiență de autogospodărire și conlucrare.— De multe ori, în ședințele biroului executiv al consiliului popular, rubrica „Diverse" devine „punctul forte" al dezbaterilor, al inițiativelor și al formulării de soluții, precizează tovarășul Nicolae Apolzan, secretarul consiliului popular orășenesc. Aici sint cuprțnse, de regulă.
Din experiența Consiliului 

popular al orașului Blaj

acele chestiuni rezultate in audiențe, care au o importanță mai mare pentru activitatea unui sector sau a altuia. Pentru noi, audiența nu s-a terminat in clipa in care solicitantul a ieșit pe ușă. Bunăoară, cetățeanul loan Rusu din localitatea Tiur, ce aparține de oraș, a solicitat, toamna trecută, în cadrul unei audiențe, extinderea rețelei de apă și în această așezare. Argumentele invocate aveau greutate : dificultățile întimpinate in aprovizionarea cu apă. secarea fintinilor datorită secetei, existența in localitate a unui important sector zootehnic, sprijinul oferit de cetățeni pentru efectuarea lucrărilor. Analizate in biroul executiv, intr-o ședință care a început cu „Diverse", argumentele s-au dovedit a fi întemeiate. Lucrarea a fost executată și, in condițiile acestei ierni, este de mare utilitate.Cind o audiență se desfășoară cu răspundere, intr-o atmosferă stimulatoare pentru schimbul de opinii, in condiții de solicitudine și respect reciproc, primăria este ajutată nu numai să-și îmbogățească și să-și diversifice programul de activitate („la noi și informările lunare din biroul executiv cu privire la recla- mații. sesizări și audiențe au devenit în ultimul timp mai pline de viață", menționa secretarul ‘ consiliului popular), ci și să pătrundă mai in adincul unor stări de lucruri. Cetățeanul loan Oniga, de pe strada 

teca și discoteca, cu sala de repetiții și popicăria. Este insă și mai mîn- dru cu brigada artistică, laureată a „Cintării României", cu grupul satiric și umoristic, montajul literar- muzical, ansamblul de estradă, formația de muzică ușoară, grupul folk și de recitatori, din rindul cărora se detașează prin calitatea participării Viorel Pană, Gh. Jigărea, Petre Boacă. Cenaclul literar „Cezar Petrescu" a creat în sfertul de secol de cind există o autentică emulație literară. cu nume ce se impun, ca Serghie Bucur sau Elena Stoica. De o mare atenție se bucură lectoratele tehnice, dezbaterea pe secții a unor aspecte de producție. întărirea ordinii și disciplinei la locul de muncă, reducerea consumurilor de energie și materiale. în cadrul unei tradiționale acțiuni „Azi clubul e al nostru" au loc manifestări complexe sub îndrumarea organizațiilor de tineret, in care aspecte ale educației ocupă un loc important, ca și cele ale stimulării creativității sau ale petrecerii plăcute a timpului liber.Vizitat zilnic de sute de oameni, clubul „Minerul" din Filipeștii de Pădure și-a adaptat programul cerințelor specifice. Un loc de seamă revine acțiunilor reunite sub genericul „Tribuna economică", care dezbat, cum relata directorul clubului. Ion Stoica, aspecte ale producției, organizează • întilniri cu evidentă ținută educativă, cum ar fi „Prietenul noului angajat", la care minerii fruntași împărtășesc mai proaspeților lor colegi din experiența și frumusețea muncii lor. Cu asemenea prilejuri, invitații vorbesc despre legile țării, participă la dezbateri legate’ de educația ateistă, se deschid expoziții de carte din bogatul depozit al bibliotecii de aici. Programele cul- tural-distractive au o pondere impresionantă in ansamblul activităților. Sala cu 500 de locuri facilitează activitatea de spectacol a formațiilor profesioniste venite adesea în turneu, cît și, mai cu seamă, a formațiilor proprii în care activează aproape 150 de persoane. Ansamblul de dansuri populare, grupul vocal folcloric, taraful, formația de instrumente populare, grupul de dans tematic. brigada artistică susțin o vie și frumoasă tradiție locală. Deosebit de activ este cineclubul condus de Stuparu Cristian, cunoscut pentru scurt-metrajele „Patriei, mai mult cărbune", „Lecția", „Să nu uităm trandafirii", „Filipeștii — viitor oraș". Cenaclul literar condus de Nicolae Boaru prezintă momente lirice, invită scriitori cunoscuți, iar cercul de artă plastică împodobește cu expoziții holul clubului. Stația de radioamplificare este adesea folosită de brigada artistică pentru a critica unele aspecte nedorite, cum a fost și programul „Stop absențelor". O serie de instituții profesioniste aduc aici spectacole apreciate de public, ca și o serie de personalități ale vieții culturale și științifice. în acest puternic centru muncitoresc, clubul „Minerul" a reușit să se impună ca un adevărat factor modelator de cultură, asigurind un complex de activități gîndite riguros și îndeplinite cu pricepere.Elemente ale unui ansamblu temeinic articulat, cluburile muncitorești prahovene se dovedesc a fi, în marea lor majoritate, nuclee de intensă acțiune formativă, care se adresează lucrătorilor din industrie, construcții, nu numai ca unor simpli spectatori, ci iși află între aceștia principalii promotori și creatori ai propriilor acțiuni.
Emil VASILESCU 
Ioan MARINESCU corespondentul „Scinteii*

Eroilor, bloc 37. ap. 37. din zona gării, cel mai tinăr cartier al orașului, a sesizat intr-o audiență pe primar că la blocul respectiv există infiltrații de apă prin hidroizolații. Semnale asemănătoare au sosit și de la blocurile 36. 38 și 40. din același perimetru. Investigațiile pe teren, in urma Regizărilor din audiențe, anali- zate-îipoi intr-o ședință a biroului executiv, au scos la iveală calitatea slabă a hidroizolațiilor efectuate de serviciul de gospodărie comunală și locatiVă. S-a dispus, cum era firesc, refacerea lucrărilor. Adincind analiza și controlind la fața locului cum se îndeplinește dispoziția adoptată, primăria a constatat că unitatea S.G.C.L. nu dispune de muncitori calificați pentru lucrările respective. Din acest punct de vedere, in perspectivă, situația nu părea liniștitoare. De aceea, se încearcă acum sprijinirea unității în asigurarea forței de muncă necesare și, în primă urgență, întărirea asistenței tehnice la fiecare lucrare....în ziua de audiență în care l-am asistat pe primarul orașului Blaj, majoritatea dintre cei veniți la primărie au cerut sprijin în rezolvarea unor situații legate de spațiul locativ (solicitări de locuință, schimburi de locuință, mutarea într-o locuință mai mare, ca urmare a măririi numărului membrilor familiei etc.). De altfel, dintr-o statistică referitoare la situația pe anul 1986 rezultă că 40 la sută dintre solicitanta audiențelor au avut ca subiect asemenea probleme. Ce concluzie se desprinde pentru început (analiza fiind in curs de desfășurare) ? O reanalizare a ritmului construcției de locuințe și, legat de aceasta, a capacității constructorului (brigada Blaj a I.A.C.M. Alba) de a lucra mai bine și mai repede. în soluționarea problemei se are în vedere și un sprijin efectiv, substanțial al consiliului popular al județului.Sînt, toate acestea, cazuri elocvente care ilustrează cum înscrierea in programul de activitate al consiliului popular a unor probleme prezentate in cadrul audientelor presupune asumarea responsabilă a unor sarcini complexe, urmărirea eficientă a îndeplinirii lor, cu concursul partene- rilor-cetățeni, așa cum se cuvine in societatea unei democrații reale si profunde.
Ștefan DINICAcorespondentul „Scinteii”
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Cronica zilei (Urmare din pag. I)

Tovarășul Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit o delegație de activiști ai Partidului Muncitoresc Unit Polonez, condusă de Zbigniew Domino, adjunct al șefului C.C. al P.M.U.P., C.C. al P.C.R., a secției cultură a care, la invitațja , _ efectuat o vizită pentru schimb de experiență noastră, in perioada 23—28 rie a.c.In cadrul convorbirii care loc cu acest prilej au fost ________bunele raporturi de prietenie și colaborare statornicite intre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, intre România și Polonia, exprimindu-se dorința de a le adinei și extinde in viitor. în spiritul ințelegerilor realizate intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Ro-

in tara februa-a avut evocate

mân, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al Comitetului. Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone, spre binele și în interesul popoarelor român și polonez, âl cauzei socialismului și păcii.La întrevedere a participat Bo- guslaw Stahura. ambasadorul R.P. Polone la București.In perioada vizitei în țara noastră, delegația de activiști ai P.M.U.P. a avut convorbiri la C.C. al P.C.R.. la Consiliul Culturii și Educației Socialiste. comitetele municipal București și județean Iasi ale P.C.R., Uniunea scriitorilor și Uniunea compozitorilor, a vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală și municipiul Iași.
tv

11.30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan : ,.Benji“ (color). Ul
timul episod

12,40 Din cununa cîntecului românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (parțial color)
14,50 A învăța, a munci, a cerceta (co

lor). Reportaj
15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,15 Cîntarea României (color). De pe 

marea scen,ă a țării pe micul 
ecran

20,05 Film artistic. „Mîndrie și preju

decată"
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Luni 2 martie.

20.00 Telejurnal
20.15 Orizont tehnico-științific
20.30 Tezaur folcloric (color)
20,45 Secvențe marocane (color)
21,00 Roman-foileton : ,,Rebecca". Ecra

nizare a romanului scriitoarei 
Daphne du Maurier. *Cu : Lau
rence Olivier, Joan Fontaine, 
George Sanders. Judith Anderson, 
Nigel Bruce, Reginald Denny. Re
gia : Alfred Hitchcock. Ultimul 
episod

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 1 martie, ora 20 —• 4 martie, 
ora 20. în țară : Vremea se va răci. 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate la început în sud-estul țării, 
unde local se vor semnala precipitații, 
mai ales sub formă de ninsoare, apoi, 
spre sfîrșitul intervalului, înnorările se 
vor accentua în vest, unde, doar pe 
alocuri, vor cădea ploi, lapoviță si nin
soare. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu unele intensificări în primele 
zile în estul și sud-estul teritoriului,

viscolind, izolat, ninsoarea, iar spre 
sfîrșit in sud-vest. Temperaturile mi
nime, nocturne, vor fi cuprinse între 
minus 15 și minus 5 grade, mai cobo- 
rite pe alocuri în primele nopți în nor
dul și în centrul țării sub minus 20 de 
grade, dar ușor mai ridicate în ultima 
noapte, iar maximele, diurne, în gene
ral între minus 7 și plus 3 grade. în 
București : Vremea se va răci. Cerul 
va fi variabil, cu înnorări mai accen
tuate la început, cînd vor cădea pre
cipitații mai ales sub formă de nin
soare. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu unele intensificări în prima 
zi. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 10 și minus 5 grade, 
cele maxime intre minus 2 și plus 3 
grade.

să spun că piloții nu s-au mai spart ?— Ce socotiți că au putut reține Șerban Petrache, ceilalți oameni din acest episod de muncă ?— Eu am vrut să-i conving că pot să-și rezolve și singuri o dificultate sau altai Că pot mai mult chiar decît își închipuie ei. Creșterea și menținerea în formă in profesie se fac și pe aceste căi. Adică. stimu- lînd energiile din fiecare. Acționînd în așa fel — mă rog, de la caz la caz — incit să reușești să aduci in linia întii rezervele de inteligență. de efort, de dăruire din linia a doua. Rezerve despre care, am constatat din practică, unii nici nu știu că le au. Iar atunci cînd izbutești, în- tr-o împrejurare sau alta, să le pui în mișcare, numai ce-i auzi cum se miră: „Nu credeam că sînt in stare să fac cutare ori cutare lucru...“— „O mașină rea poate face șoferul bun“.Parabola-comentariu la cele de mai sus aparține inginerului șef de secție coordonator. Vasile Gaiu. îl rugăm să se explice. Și aflăm :— Compactarea piloților în discuție se realizează in fel și chip. Variantele le înveți în timp, experiența, vorba ceea, se adună bob cu bob. Cînd din acest lanț lipsește o verigă, „mașina e rea“. Prea bine, dar ,.șoferul" e bun atunci cind știe s-o pună în mișcare. Experiența, capacitatea de a pune la lucru gîndirea, curajul, ca și încrederea în reușită te ajută totdeauna să faci față neprevăzutului, să depășești cu bine situații pe care nu le-ai mai întîlnit. Iar la coc- serii avem parte și de u- nele, si de altele. Mereu se schimbă rețetele, încercăm să stoarcem cît mai multe subproduse, mereu trebuie să silești pasul pentru a fi în formă.

față. Un tinăr care abia trecuse pragul cocseriei este dat în grija lui Constantin Saculea. Om cu bună pregătire. Tînărul ? Dornic de învățătură, dar și copleșit de complexitatea instalațiilor. Cum să-l scoți din această stare de „trac" ? Aici e aici 1 Au toți meseriașii buni tactul pedagogic, puterea, autoritatea necesare pentru a-i ajuta să depășească o asemenea stare ? Iată întrebări nu lipsite de temei. Saculea a inceput prin a-1 despovăra pe tinăr de... complexul instalațiilor. L-a ajutat cu răbdare să priceapă că ceea ce pare

avea toate șansele să-și facă un viitor aici.— Răsucind zicala exprimată mai înainte, și o „mină bună" poate merge la eșec in privința creșterii oamenilor de calitate ?...— ...dacă nu deține secretul muncii cu omul. da. e de acord Emil Odea, maistru la întreținerea u- tilajelor. Sint lucruri asupra cărora noi nu avem dreptul să închidem ochii, să spunem că : „las că merge și așa". Lipsa de răspundere, conștiința scăzută în felul de a înțelege și a-ți face datoria se răzbună și tocmai de aceea noi sintem neîngăduitori
Examenul răspunderii 

la școala muncii

riaș care și-a cîștigatmerit o platformă de prestigiu, răspunde inginerul șef de secție coordonator, ceea ce s-a petrecut cu Bădoi chiar este o sancțiune. Iar cel care a trecut printr-o asemenea experiență, e sigur, va face totul să nu mai dea piept cu ea. Dezvățul de anumite mentalități nu se produce de la sine, fiecaredintre noi este convins deacest adevăr, cu omul se cuvine — și merită 1 — să muncești clipă de clipă, deoarece cum îl creștem așa il avem.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ„independent": Costul exorbitant
al proiectului „războiul stelelor"

INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI
- Direcția circulație -

— Se deprinde ușor, greu această cadență ?— Depinde de „formula pedagogică" a profesorului — e de părere Nicolae David, maistru cocsar.începînd cu data de 1 martie 1987 se reia circulația autoturismelor proprietate personală, in municipiul București și în toate județele țării. Duminică, 1 martie a.c., circulă autoturismele cu număr de înmatriculare fără soț.
Și pentru descifrarea a- firmației sînt decupate din realitatea de aici două sec-ț^vențe și așezate față in

greu de descurcat devine ușor atunci cind afli rostul fiecărui lucru. L-a adus nu o dată in fața schemei de pornire a fluxului. Și l-a pus să privească cu atenție, să verifice singur, să descopere singur eventuale erori în funcționare. U- neori reușea, alteori nu, Și așa, pas cu pas. a învățat meserie. Iar in cîțiva ani tînărul a ajuns să țină locul șefului de echipă, să nu-1 mai sperie schema de funcționare, să capete încredere și gustul pentru a ști, a se pregăti, a descifra tainele profesiei. Cam în aceeași perioadă, unui om la fel de capabil, de la un post al bateriei, îi este dat și lui un tînăr in grijă. Profesorul ? Foarte bun, repetăm, în munca lui, dar la capitolul pedagogie nu uza decît de formule care începeau cu nu : „Nu acționezi mecanismul cutare că strici instalația !“... „Nu te atinge de cutare lucru că e jale !“... Nu face pasul ălă, nu te hazarda pe direcția aia, numai nu și nu... Incit, după citeva zile de interdicții de tot felul, care mai de care mai... prăpăstioase, tînărul și-a căutat altă meserie, cocseria pierzînd un om care, cine poate ști, pe alte mîini probabil că

cu asemenea neajunsuri.— Dincolo de afirmația de ordin general, iată proba „ruptă" din realitatea de producție. Oamenii de la întreținere au aici, la cocserii, zi de zi revizii la utilaje. Stare firească, deoarece se lucrează la temperaturi și presiuni mari,, la solicitări mecanice deosebite. Unei mașini de șarjare i-a venit și ei rîndul la revizie, totul a mers normal, spre sfîrșitul schimbului meșterul face controlul de rigoare și vede o neregulă la un rulment. „Cine a lucrat aici ?“ „C. Bădoi" — i se răspunde. „Să vină încoace". Vine Bădoi și zice : „Meștere, n-am văzut rulmentul ăsta nenorocit, se mai întîmplă...". „Nu trebuie să se întîmple, l-a întrerupt meșterul. închipuieș- te-ți că instalația asta ar fi un avion și tu îl lași să zboare cu un rulment defect. Ei ? I-ai da drumul să se înalțe în văzduh ?“ „Nu !“ „Perfect. Stai pe timpul tău și pe banii tăi și repară ceea ce trebuia să faci bine djn capul locului. din proprie conștiință muncitorească".— Măsura a fost un fel de sancțiune, nu ?— Pentru un om cu bun simț, cu orgoliu de mese

Mijloacele de creștere sint, precum s-a văzut din episoadele înfățișate de interlocutorii noștri, de o măre diversitate. Școala muncii — acest uriaș laborator de formare și că- lire a virtuților morale înaintate — oferă necontenit soluții. Iată. într-un schimb de noapte, oamenii lui V. Maftei nu au făcut tot ceea ce le stătea în putință să evite înghețarea unui utilaj. Da, s-au înregistrat cu producția cuvenită, dar au predat ștafeta lui Vasile Andrei cu neajunsul amintit. Șase ore au cheltuit cei care ău preluat schimbul pină au adus utilajul la starea de funcționare. Timp in care s-a pierdut producție. Din neglijența celor care au lucrat noaptea. Și cum orice neglijență are nota ei de plată — e firesc și echitabil să fie așa — cele șase ore au fost suportate de vinovați.— Măsură educativă curentă aici, la cocserii, conchide Nicolae David. Nu numai pentru a asigura un flux continuu, netulburat al producției de cocs, ci și pentru a înrădăcina un flux de răspundere muncitorească, revoluționară la fiecare om, pe fiecare post....Cocsul se produce la 1 320 de grade Celsius. Cu toleranțe admise de plus ori minus 7 grade. La ce temperaturi se formează si se călesc făuritorii de cocs din vatra siderurgică a Galațiului ? Din secvențele înfățișate de interlocutorii noștri reiese limpede că noul aliaj uman devine realitate numai la flacăra exigenței revoluționare, în acest timp revoluționar. Flacără cu temperaturi ridicate.

PREVENIREA HEPATITELOR VIRALE teatre cinema

Periculozitatea deosebită a programului militar spatial american Ini
țiativa de apărare strategică" (S.D.I.), cunoscut și sub numele de „războiul 
stelelor", a fost evidențiată, in numeroase rinduri, de cercuri dintre cele 
mai diverse ale opiniei publice mondiale, inclusiv din Statele Unite, care 
au subliniat că realizarea acestuia înseamnă, in ultimă instanță, transfe
rarea cursei înarmărilor în spațiul extraterestru. Noul cotidian britanic 
„Independent" pune in lumină și alte repercusiuni ale acestui program 
intr-un articol din care reproducem cele de mai jos :Tn discuțiile care au loc între Pentagon și Ministerul de Externe în cadrul cărora s-a pus dacă sâ se meargă în pe calea realizării pro- „Inițiativa de apărare — „războiul stelelor" —

al S.U.A.. problema, continuare gramului strategică" costul pe care trebuie să-l plătească pentru acesta contribuabilul american este adeseori omis. Or, cifrele sînt copleșitoare : un total de aproximativ 800 miliarde de dolari pentru a materializa și a pune în stare operațională, in zece ani, un sistem global de apărare împotriva rachetelor strategice. Dar este greu să-ți imaginezi pe americani dornici să plătească prețul și, desigur, actualul Congres, dominat de membri ai Partidului Democrat, nu se arată dispus sâ aprobe creș- terile necesare, în acest sens, ale bugetului militar. Chiar dacă fondurile respective ar oponenții „războiului o impresionantă listă alternative ce ar putea cu acești bani. De exemplu,
fi obținute, stelelor" au de proiecte fi înfăptuite ’ , costul realizării primelor două etape ale programului S.D.I. — circa 160 miliarde de dolari — este echivalent cu suma necesară pentru ca în țară să fie reconstruită, de la zero, întreaga rețea de artere rutiere între statele federale ; sau cu fondurile necesare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor statului, pe o perioadă de 16 ani. în sfera educației.Dacă, in pofida majorității estimărilor, americanii ar dori sporirea cheltuielilor militare pentru a _ se obține fondurile necesare realizării S.D.I., aceasta s-ar putea face ori prin majorarea impozitelor, ori prin reducerea sumelor alocate altor programe federale. „Indiferent care ar fi modalitățile adoptate pentru a plăti costul S.D.I.. dolarii eheltuiți pentru aceasta ar fi reali", au declarat Say Barry Blechman și Victor Utgoff, doi analiști americani, care au efectuat recent un studiu pentru Universitatea John

Hopkins în legătură cu problema respectivă. Impozitele suplimentare pe venituri ar reprezenta, in acest caz, restrîngerea serioasă a unor posibilități pentru întreaga națiune în ceea ce privește bunăstarea, atit la nivelul individual — în calitate de contribuabili — cît și colectiv, pe ansamblul societății, au menționat ei.Desfășurarea unui sistem cuprinzător de apărare antirachetă ar presupune o sporire apreciabilă a fondurilor din bugetul apărării alocate forțelor nucleare strategice. Cind Statele Unite au început să-și desfășoare primele rachete, să-și modernizeze bombardierele nucleare și să-și edifice . sistemul aerian de apărare — in anii ’50 — costul anual a fost de aproximativ 47 miliarde de dolari — la nivelul prețurilor din 1987 — sau circa 20 la sută din totalul cheltuielilor militare. Costul menținerii și îmbunătățirii forțelor strategice nucleare a scăzut, în următorii 20 de ani, la mai puțin de 7 la sută din bugetul apărării, pentru a crește, apoi, în perioada administrației Reagan, la aproximativ 15 Ia sută.Dacă fondurile alocate pentru forțele nucleare strategice vor crește la nivelul anilor ’50, s-ar putea realiza primele două etape ale sistemului „războiul stelelor", cu condiția să nu sporească costul armelor nucleare ofensive. Dar un sistem cuprinzător de apărare antirachetă ar necesita un nivel al cheltuielilor militare nemaiintilnit vreodată.Indiciile sugerează că americanii nu vor fi în favoarea unei creșteri globale a cheltuielilor de apărare in timp de pace.Președintele a cerut o sporire reală de 3 la sută pe an a cheltuielilor militare, pînă în 1991. Cu toate acestea, după cum menționează cei doi analiști, Congresul pare prea puțin dornic să permită un asemenea spor real al fondurilor alocate apărării.

Hepatita epidemică, denumită în prezent virală, este una din bolile infecțioase cu cea mai mare răspin- dire pe intreg globul. Nu numai că orice persoană care n-a suferit de hepatită se poate ■ îmbolnăvi, dar chiar și cele care au trecut prin această suferință pot avea neșansa de a se îmbolnăvi din nou. Explicația constă in faptul că există 4 tipuri de hepatite virale : A. B, non A non B (NANB) și cu virus delta, conf- plet deosebite intre ele din punct dc vedere imunologic. așa încit un om care a avut un tip de hepatită nu devine imun față de celelalte. Cu toate acestea, specialiștii consideră că prevenirea hepatitei virale este posibilă. Am solicitat în acest sens recomandări Prof. dr. docent Marin VOICULESCU, membru corespondent al Academiei, și conf. dr. Mircea ANGELESCU, șeful clinicii de boli infecțioase de la spitalul Colen- tina, autori a numeroase lucrări științifice și cu o vastă experiență în tratarea hepatitelor virale.Unde se află virusurile hepatitei? în primul rînd în organismul bolnavului, care pe diferite căi elimină virusul respectiv, specific tipului de hepatită. Omul bolnav de hepatită de tip A elimină virusul pe cale intestinală și este contagios numai trei săptămini de la începutul bolii. In cazul hepatitei de tip B, bolnavii sint contagioși o perioadă mai îndelungată. unii rămîn purtători de virus ani de zile sau chiar toată viața, motiv pentru care nu au voie să doneze singe. Există și persoane care, fără să fi suferit in mod vizibil de hepatită, au antigenul HBs (deci virusul B) in singe.Cum ajunge virusul să se răspîn- dească și să îmbolnăvească alți oameni ? în cazul hepatitei de tip A, virusul poate fi introdus în gură cu mîna nespălată, murdară. Contaminarea mai poate avea loc prin sărut, contact direct cu bolnavul, folosirea unor obiecte personale care nu sint foarte bine spălate. Obiceiul de a bea trecind sticla cu apă sau altă băutură de la o persoană la alta, in șir, constituie un risc de îmbolnăvire, pentru că virusul din saliva unui purtător de virus poate fi transmis celorlalți. La fel de neigienic este obiceiul ca mai multe persoane să muște din același măr, covrig, piine etă. Tot ce a atins omul bolnav poate fi contagios.

Virusul hepatitei de tip B pătrunde în organism în mod direct, pe calea sîngelui, prin mici răniri, la manichiură, zgirieturi la bărbierit, injecții cu instrumente nesțerilizate prin fierbere (așa cum se întimplă cu persoanele necalificate care fac in-, jecții fără a fi autorizate) sau transfuzii. Uneori, o simplă atingere cu sîngele bolnavului poate produce îmbolnăvirea.Firul infecției pleacă deci de la rezervorul de viruși pe care îl poartă bolnavii de hepatită (cu icter sau fără icter) și de la purtătorii sănătoși de virus. în cazul hepatitei A. calea de transmitere este în special cea digestivă, prin circuitul de la intestin, de undo se elimină virușii,
OMUL Șl 

VIAȚA RAȚIONALĂ

care apoi, prin nerespectarea regulilor de igienă (nespălarea pe mîini), ajung să contamineze alimentele. Iată cîteva modalități de transmitere a hepatitei A : atingerea de către o persoană purtătoare de viruși a pii- nii, numărarea banilor umezindu-i cu degetul dus la gură, îngrijirea unui bolnav de hepatită- fără ca după aceea mîinile să fie bine spălate, lăsarea alimentelor descoperite si care în felul acesta pot fi atinse de muște și alte insecte. Lipsa de igienă constituie, așadar, un risc important de transmitere a hepatitei A.O dată pătruns virusul în organism. cum se manifestă boala?.Ca și în cazul altor boli infecțioase, perioada de început poate deruta atit pe cel suferind, cît și pe cei din jur. Incubația (perioada care se scurge din momentul infecției cu virus pînă la apariția primelor simptome de boală) durează 15—40 de zile la hepatita A și 50—150 zile pentru cea de tip B. Boala începe, clinic, fără icter, dar cu o oboseală persistentă, senzație de greutate la apăsarea ficatului, greață, lipsă de poftă de mîncare, constipație, dureri musculare și în articulații (ca în răceală), febră 37—38°, dureri de cap. astenie, urticarie, uneori sîngerări gingivale

etc., timp de 4—10 zile, uneori și mai mult. Bolnavul se alarmează în general abia cind apare icterul : ingăl- benirea pielii și alte semne (perioadă care merge pînă in a 14—21-a zi de boală, pentru a scădea apoi treptat in alte 10—14 zile, o dată cu revenirea apetitului și a bunei dispoziții). Nu de puține ori. ictșrul poate,, să nu apară (forme anicterice). ceea ce face ca aceste hepatite să rămînă neștiute de bolnav, nedescoperite. Bolnavul trebuie să ajungă la medic, pe cît posibil, înainte de apariția icterului, care anunță deja o suferință gravă a ficatului. Boala poate fi identificată prin analize speciale, probe hepatice, chiar înainte de apariția icterului. Este bine să se știe că ficatul se reface treptat in 3—4 luni, perioadă cind este posibilă revenirea bolii dacă nu se respectă indicațiile medicului.Dacă în hepatita A evoluția favorabilă este urmată de vindecare completă, in circa 1—3 luni, hepatita B (cu antigen HBs) are o evoluție mai prelungită, deseori dificilă, iar perioada de supraveghere a bolnavului este mai lungă.Intrarea în convalescență și vindecarea după o boală acută în hepatita de tip A și mai lent după hepatita B (după o boală acută, de circa 2 luni) se anunță prin retragerea semnelor de boală : revine apetitul, dispare senzația de oboseală, ficatul își recapătă dimensiunile normale și nu mai este sensibil la apăsare etc.Perioada convalescenței decide perfectarea vindecării (1—2 luni la hepatita de tip A și 2—3 luni la cea de tip B) și a consolidării, pentru a se preveni trecerea într-o hepatită cronică. Cu o bună supraveghere a convalescentei, hepatita virală de tip A se vindecă complet și pentru totdeauna, iar pentru hepatita de tip B vindecarea se poate obține în circa 90 la sută din cazuri ; restul de zece la sută îi reprezintă purtătorii cronici de virus, hepatita cronică și uneori ciroza hepatică.Vindecările în hepatitele virale se obțin prin colaborarea strînsă a pacientului cu medicul, dar, dată fiind severitatea bolii, este infinit mai bine să le prevenim. Cele mai multe din măsurile de prevenire sînt, așa cum am văzut, pe cît de simple, pe atit de utile, de eficace.
Elena MANTU

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
Mare) : Harap Alb — 11 : Ucenicul 
vrăjitor — 18 ; (sala Amfiteatru) : 
Poveste din Hollywood — 18 ; (sala 
Atelier) : Papa dolar — 10 ; Fata din 
Andros — 14 ; (sala Studio — 99) : 
„Medalion liric — Eminescu“ — 16,30.
• Opera Română (13 18 57) : Inimă 
de copil — 11 ; Emani — 18.
• Teatrul de operetă .(14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național) : Syzana 
— 10,30 ; Vînzătorul de păsări — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Io, 
Mircea Voievod — 10,30 ; Romeo și 
Julieta Ia sfîrșit de noiembrie — 18 ; 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Cîn- 
tec despre mine însumi — 10,30 ; Me
najeria de sticlă — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,30 ; Diavolul și bunul 
Dumnezeu — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : A- 
tenție, se filmează — 11 ; Ana-Lia — 
18,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 10 ; Avea două pistoale cu 
ochi albi și negri — 18.
B Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Rîs și plîns — 10 ; 
Pădurea — 18 ; (sala Studio) : Pen
siunea doamnei Olimpia — 10,30 ; 
Sentimente și naftalină — 18,30.
• Teatrul Giulești (sala Giulesti, 
18 04 85) : Arta conversației — 11 ; Vi
sul unei nopți de iarnă — 18 : (sala 
mică a Palatului) : Iarna cînd au 
murit cangurii — 15 ; 18,30.
0 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 18.30 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Astăzi se improvizează — 
11 ; Bărbatul fatal — 19.
• Teatrul ,,Ion Creangă" (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 10.30 ; Spectacol 
de muzică rock și poezie — 17 ; 19,30.

• Punct... și de la capăt : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
O Program de desene animate — 9; 
11; 13; 15, Evadarea — 17; 19 : DOINA 
(16 35 38).
• întilnire în Atlantic : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15: 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19.
• Toate pinzele sus : COTROCENI 

!’W 48 48) ,U- 15; 17; 19.
• Misterele mărilor : PACEA (71 30 85)
— 15: 17; 19, VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17: 19.
• Sania albastră : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13: 15; 17; 19, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11 ; 13: 15: 17: 19.
• Umbre ale trecutului — 19.30; Mari 
regizori, mari actori — 9,30: 11.30; 
13,30: 15.30; 17.30: STUDIO (59 53 15).
• Carmen : PATRIA (11 86 25) — 9; 
12; 15; 18.15.
O Rivalele : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9: 11; 13; 15; 17: 19.
• Călătorul cu cătușe : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17: 19.
• Anna Karenina : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12: 15.15: 18.30.
• Mari regizori, mari actori : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11 ; 13: 15; 17: 19.
6 Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11.30; 14;
16,30: 19.
• Ali-Baba și cei 40 de hoți : GRTVT- 
ȚA (17 08 58) — 9: 12: 15,30; 18.30, 
T.IRA (31 71 71) — 9: 12; 15: 18.
A Luptătorii din valea misterioasă : 
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19.
• Muzica și filmul : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19.
• Apașii: MUNCA (21 50 97) — 15; 
17; 19.
• Acțiunea Topolino : FLACĂRA 
(20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30.

IN „LUNA CADOURILOR PENTRU FEMEI" ;

Daruri frumoase, utileDupă cum am aflat de Ia direcția metaio-chimice din cadrul Ministerului Comerțului Interior, există în magazinele de stat un fond de marfă bogat și variat, destinat tradiționalei luni a cadourilor pentru femei. Astfel, articolele de podoabă — inele, cercei, medalioane, coliere, mărgele, broșe. brățări, pudriere, oglinzi și casete din diferite metale, într-un design modern — sînt accesorii ale eleganței feminine. Magazinele „Bijuteria" din Capitală și din întreaga țară, ca și raioanele specializate ale marilor magazine universale au pus în vînzare aceste articole. De asemenea, cele de cosmetică dețin un loc important, iar fabrici renumite ca „Miraj", „Farmec", „Nivea" au lansat pe piață multe produse de larg inte

res. între care parfumurile „Idila". „Bellatrix" cu buchet floral, „Miraj—25“ și „Miraj—Lux" pentru ocazii festive, articole de cosmetică decorativă ca „Egreta".Alături de obiectele de podoabă și cosmetică, un cadou util poate fi și un radioreceptor portabil, precum „Song". „Top". „Iris", „Solo 100", „Solo 300", „Solo 500", „Gloria", ca și un obiect de porțelan din variata gamă a bibelourilor sau un termos din tablă litografică cu diferite desene și de diverse mărimi.Un pandantiv, un parfum, un termos. un radioreceptor portabil sînt daruri binevenite pentru orice femeie. Daruri care pot fi procurate cu ușurință din oricare magazin al comerțului de stat de pe cuprinsul tării. (Marta CUIBUȘ).

INFORMAȚII SPORTIVE• La campionatul mondial masculin de handbal (grupa B), ce se desfășoară in Italia, selecționata României a ocupat locul 5 în clasamentul final, învingînd cu scorul de 22—19 (12—12) echipa Elveției. în meciul pentru locurile 3—4, echipa Poloniei a dispus cu 24—20 (13—8) de formația R.F. Germania.• Simbătă, în cadrul competiției sportive internaționale Spartachiada de iarna a armatelor prietene s-a desfășurat proba de schi fond pe 30 km, care a prilejuit o compmțare meritorie a lui Carol Kope (România), prezent pe podiumul de premiere și ciștigător al medaliei, de bronz.Iată clasamentul final al probei : 1. Holger Bauroth (R.D. Germană) — lh 22’11”10/100 ; 2. Vasili Gorbacev(U.R.S.S.) — lh 23'23”40/100 ; 3. Carol Kope (România) și Petr Lisicean (Cehoslovacia) — ambii cronometrați în lh 23'52''80/100 ; 5. Vaclav Korunka (Cehoslovacia) — lh 24’24’T0/100 ; 6. Ghenadi Lazutin (U.R.S.S.) —lh 24’31” ; 7. Vladimir Smirnov(U.R.S.S.) — lh 24’48”70/100 ; 8. Iuri Burlakov (U.R.S.S.) — lh 25 16 60/100 ■ 9. Svetoslav Atanasov (Bulgaria) _ lh 26'43”20/100 ; 10. Ivan Smi- lenov (Bulgaria) — lh 26'53”40/100.Astăzi se dispută alte două probe : cea de biatlon pe 10 km, pe valea Rișnoavei, și proba de cobonre, găzduită de Poiana Brașov, pe Pîrtia Lupului.• La Cimpulung Moldovenesc ș-a disputat simbătă meciul dintre echipa locală Explorări și formația F.C. Olt, contînd pentru „16-imile" de finala ale „Cupei României" la fotbal. Victoria a revenit gazdelor cu scorul de 1—0 (după prelungiri), prin golul înscris de Hodină (min. 113).• în turneul de hochei pe gheață din cadrul Spartachiadei de iarnă a armatelor prietene, ce se desfășoară pe patinoarul „23 August" din Capitală, selecționata U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 9—0 (5—0, 0—0, 4—0) echipa Bulgariei.• Proba feminină de slalom special din cadrul Jocurilor mondiale universitare de iarnă de la Strbske Pleso a revenit schioarei cehoslovace Ivana Valesova, cronometrată în două manșe cu timpul de l’39"87/100, urmată de iugoslava Natașa Bokal (l’48”64/100) și coechipiera acesteia — Katia Lesjak (l’48”98/100).• La Lausanne s-a disputat meciul internațional amical de fotbal dintre echipa Dinamo Kiev, aflată în turneu in Elveția, și formația F.C. Lausanne. Au ciștigat fotbaliștii sovietici cu scorul de 5—0 (0—0).• Turneul preolimpic masculin de volei se va desfășura intre 10 și 17 mai la Brasilia și va reuni echipele Cubei, Argentinei. Franței, Japoniei, Egiptului și Braziliei. Prima clasată se va califica pentru J.O. din 1988.
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• MAI MULT AUR NEGRU. ° 1 nouă și originală tehnologie de extracție a i țițeiului și gazelor, cu ajutorul unor pro- ' cese de vibrații, care permit creșterea de 1 cinci ori a randamentului sondelor, a fost i pusă la punct de specialiștii Institutului* pentru studiul mașinilor al Academiei de l științe a U.R.S.S.i Pentru grăbirea extragerii hidrocarburi-* lor, este suficient sâ se instaleze pe fundul l sondei un mic dispozitiv generator de vi-brații, alcătuit, in principal, dintr-un cilin- ț dru de oțel, prevăzut cu orificii. înainte de i a urca la suprafața pămintului, țițeiul și ’ gazele care-1 insoțesc vor trebui să treacă l prin acest dispozitiv ale cărui orificii sint astfel executate, incit țițeiul și gazele se ț amestecă într-un anumit mod, ceea ce de- ț termină apariția unor vibrații. Energia vi- ' bratorie astfel creată stimulează accesul 

I țițeiului spre suprafață.J Cu succes se poate aplica noua metodă 
1 și in vederea creșterii debitului în conduc- i tele prin care se transportă țiței și gaze. în ' plus, prin vibrații, se pot separa eficient I) gazele de țițeiul pe care-1 însoțesc, dar și

particulele de rocă antrenate, ceea ce permite ca, la prelucrarea țițeiului, să se poată extrage mai multă benzină de calitate superioară.Aplicarea noii tehnologii are ca principal efect economic reducerea substanțială a consumurilor energetice in extracția, transportul și prelucrarea hidrocarburilor.
• UN MILIARD DE OPERAȚI! 

PE SECUNDĂ, iată recordul de viteză pe care îl deține supercalculatorul Cray-2. fabricat de firma Seymour Cray. Performanțele sale sînt de un milion de ori mai inalte decît cele ale calculatorului IBM PC. Cu circuitele cele mai rapide și de cea mai avansată integrare, noul calculator are un ciclu de bază de 4,1 miliardimi de secundă, iar memoria sa comună pentru cele patru microprocesoare se ridică la 256 milioane de cuvinte de 64 biți. în aceste condiții, timpul de deplasare a electronilor ridică serioase probleme. Pentru a cîștiga in viteză, trebuie apropiate la maximum circuitele. De aici, forma curioasă, foarte compactă a calculatorului Cray-2. Inconvenien

tul este insă căldura produsă, datorită apropierii prea mari a circuitelor, ceea ce poate duce la arderea instalației. Aceasta este, de fapt, o problemă majoră a tuturor marilor sisteme informatice. în cazul lui Cray-2, răcirea circuitelor se face scufundind ansamblul mașinii într-o baie de săruri topite, care asigură absorbția căldurii.în ciuda superiorității tehnice remarcabile, Cray-2 nu constituie decit o mașină de tranziție, apreciază chiar realizatorii ei. Peste 2—3 ani, ea va fi înlocuită de Cray-3, care se și află in lucru la Chippewa Falls, in Wisconsin, S.U.A. Noua versiune a mașinii este construită cu circuite din arse- niură de galiu și va avea performanțe de zece ori mai ridicate decit Cray-2.
• ÎMPOTRIVA UNUI REDUTA

BIL FLAGEL. Peste circa cinci ani, după încheierea tuturor testărilor prevăzute, se va putea trece la folosirea pe scară largă a unui nou vaccin, rod al ingineriei genetice. Este vorba de vaccinul împotriva paludismului pus la punct prin colaborarea dintre cîteva echipe de cercetători din

S.U.A. și testat cu succes pe șoareci și iepuri. El va constitui un eficient mijloc de luptă împotriva acestei maladii parazitare, care constituie o stare endemică, in cele mai multe țări tropicale. în lume, in permanență, două sute de milioane de copii sint afectați de paludism ; aproape un milion mor în fiecare an in Africa, iar situația este pe cale de a se agrava, prin răspindirea unor paraziți rezistenți la medicamentele de sinteză împotriva paludismului. tn fața recrudescenței acestei maladii, se poate lesne înțelege efortul medicinei de a produce un vaccin preventiv. în cursul utimilor zece ani, un mare număr de echipe de cercetare s-au lansat intr-o adevărată competiție vizind descoperirea și reproducerea în laborator a unui antigen parazitar, susceptibil de a stimula apărarea imunitară a organismului. în 1984, cercetătorii americani au reușit să doneze în drojdia de bere o genă a parazitului răspunzător de paludismul maimuțelor. în prezent, proteina produsă de bacterii recombinate este identică cu proteina antigen a bacteriei Plasmodium falciparum, cel mai periculos parazit al paludismului.

• ARHITECTURA LUMII. As- tronomia a exercitat dintotdeauna o influență majoră asupra civilizației chineze, constituind, totodată, una din temele preferate ale literaturii și artei. Pină nu demult, cea mai veche referire la astronomie cunoscută în literatura chineză data din anul 240 i.e.n. Este vorba de o lucrare intitulată „Primăverile și toamnele domnului Lu“. în care sînt descrise cele 28 de constelații din regiunea ecuatorială a cerului. De curînd, a fost însă descoperită o hartă cerească datînd din anul 433 i.e.n. Respectiva hartă constituie decorul de pe capacul unui cufăr care a fost găsit, alături de instrumente muzicale, arme, bijuterii și vase, într-un mormînt princiar din provincia Hubei. în centrul capacului se află un semn mare reprezentind Ursa Mare într-un cadru oval, alcătuit din numele celor 28 de constelații fundamentale din regiunea ecuatorială a cerului. Ornamentația cufărului prezintă o deosebită importanță științifică deoarece permite plasarea primei referiri la constelațiile respective

cu aproape 200 de ani mai devreme decît s-a considerat. Constituirea sistemului de 28 de constelații este foarte probabil și mai timpurie. De unde această deducție ? Dacă un meșteșugar din Hubei, provincie mărginașă a Chinei, a ales un asemenea motiv decorativ, înseamnă că acesta intrase deja în repertoriul curent. De fapt, nici nu surprinde la o civilizație agrară, cum a fost cea chineză, buna cunoaștere a fenomenelor astronomice, pe baza cărora se stabilea calendarul indispensabil organizării activităților necesare traiului.In ansamblul ei, ornamentația de pe cufărul recent descoperit atestă importanta cosmogoniei în universul cotidian chinez. Demersul științific al observării cerului a pus bazele unei astronomii populare care a avut asupra gîndirii chineze un impact cu totul deosebit, perfect concretizat in artă. Din abundența de obiecte din diferite epoci, împodobite cu motive de inspirație cosmologică, reiese clar că din cele mai vechi timpuri civilizația chineză a știut să exprime chiar și în viața de zi cu zi a- ceastă nevoie de a cunoaște „arhitectura lumii" pînă în cele mai mici detalii.

*

*

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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România socialistă, președintele 
Nicolae Ceausescu militează consecvent

pentru colaborare intre popoare, 
pentru asigurarea păcii si progresuluiSuccesele de seamă ale poporului român, eforturile pe care le depune pentru făurirea vieții sale noi. socialiste, pentru dezvoltarea multilaterală a patriei sînt evidențiate de ziare și reviste din diferite țări ale lumii. Mijloacele de informare in masă de peste hotare relevă faptul că toate realizările obținute, în special în ultimele peste două decenii, au la bază programele stabilite de Partidul Comunist Român,

concepția și activitatea neobosită depusă de secretarul general al P.C.R., președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.Este pusă in evidență, de asemenea, politica externă dinamică promovată de țara noastră în favoarea păcii, a securității și a unei ample colaborări internaționale, pentru soluționarea tuturor problemelor cu care se confruntă omenirea.Primirea la tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a tovarășului Willi Stoph, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, care a efectuat o vizită oficială de prietenie în țara noastră, cursul ascendent al relațiilor de prietenie dintre partidele, țările și popoarele noastre, dorința reciprocă de a extinde aceste raporturi și voința comună de a lupta pentru salvgardarea păcii în lume sînt relatate și comentate de agenții de presă.într-o amplă relatare din București, agenția A.D.N. relevă că președintelui Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise un cordial salut și urări de noi succese în întreaga activitate din partea lui Erich Honecker. secretar general al C.C. al P.S.U.G.. președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, in timpul unei primiri care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească. A fost evidențiat — se arată — cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele și popoarele din R. D. Germană și Republica Socialistă România și, în acest cadru, rolul hotărîtor al întîlnirilor și convorbirilor la nivel inalt în întărirea și dezvoltarea pe multiple planuri a acestor raporturi. Acordurile semnate anul trecut la cel mai inalt nivel — arată agenția — vor sta la baza colaborării dintre cele două țări și în anii următori.Au fost, de asemenea, abordate unele aspecte ale vieții internaționale. apreciindu-se că. in situația mondială actuală, deosebit de gravă și complexă, este necesar să se acționeze în continuare pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri efective de dezarmare nucleară, de reducere a efectivelor și cheltuielilor militare, a armamentelor convenționale, pen- tr.u asigurarea păcii și securității în Europa și in lum<?.> România și R.D.G. vor face totul ca prin intermediul dialogului și al colaborării cu toate forțele păcii și ale destinderii să se ajungă la acorduri care să conducă la dezarmare și la relații internaționale raționale. Aceasta constituie singura cale de a crea o lume mai sigură — se arată in relatarea agenției A.D.N., transmisă din București.Agenția CHINA NOUĂ relatează, de asemenea, într-o corespondență din București : Cu prilejul primirii la președintele Nicolae Ceaușescu a premierului R.D.G., Willi Stoph, a fost exprimată dorința de a extinde și aprofunda în continuare relațiile dintre cele două țări și popoare pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii de interes comun, subli- niindu-se. totodată, necesitatea asigurării celor mai bune condiții pentru realizarea obiectivelor înscrise in programele de lungă durată privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice, a specializării și cooperării in producție. pentru extinderea schimburilor comerciale dintre cele două țări.Este necesar să se acționeze în continuare pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri efective de dezarmare. în primul rind de dezarmare nucleară — au declarat Nicolae Ceaușescu. secretar general al P.C.R.. președintele Republicii Socialiste România, și Willi Stoph. membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, aflat în vizită oficială de prietenie in România — relatează agenția T.A.S.S. în timpul întrevederii a fost evidențiat cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două partide, țări și popoare, a fost exprimată dorința de a extinde și aprofunda în continuare aceste relații in toate domeniile și s-a subliniat necesitatea asigurării celor mai bune condiții pentru realizarea programelor de lungă durată privind colaborarea economică și tehnico-științifică. specializarea și cooperarea în producție între cele două state socialiste.Activitatea și grija permanentă ale Partidului Comunist Român, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu vizînd propășirea țării au fost reflectate de diferite publicații. Astfel, referin- du-se la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care a examinat unele măsuri în domeniul activității economice. pentru asigurarea tuturor condițiilor în vederea îndeplinirii ritmice a prevederilor de plan pe anul 1987, ziarul sovietic „PRAVDA“ scrie : în cuvîntarea rostită cu acest prilej, secretarul general al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, a arătat că economia românească se află într-un asemenea stadiu de dezvoltare, incit problema calității, a nivelului tehnic, a aplicării cuceririlor in toate domeniile devine problema hotăritoare pentru progresul gene? ral al țării. Secretarul general al Partidului Comunist Român a subliniat necesitatea de a se acorda omai mare atenție colaborării cu țările socialiste, cu alte state, de ase dezvolta mai larg specializarea ^și cooperarea în producție. Comi

tetul Politic Executiv — se subliniază — a aprobat planul de acțiuni pentru realizarea Programului de lungă durată privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice dintre România și U.R.S.S. pînă în anul 2000 ; propunerile privind adîncirea specializării și cooperării în producție dintre România și U.R.S.S., principiile care să stea la baza constituirii de societăți mixte în România cu parteneri din U.R.S.S. și din celelalte țări socialiste.Ziarul sovietic „SELSKAIA JIZN“ evidențiază că în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, în ședința de închidere a programului de pregătire și instruire a organizatorilor de partid, președinți ai consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste din întreaga țară, lucrătorii din agricultură sînt chemați să acționeze în așa fel, incit anul 1987 să marcheze o îmbunătățire și o perfecționare generală a întregii activități, din toate sectoarele agriculturii.în acest an, a spus Nicolae Ceaușescu, trebuie să obținem cel puțin 32 de milioane de tone de cereale, în care scop se impun folosirea intensivă a pămîntu- lui, a bazei tehnico-materiale exis-
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■m ut> i». lîinum k tente, realizarea tuturor, lucrărilor de combatere a eroziunii solului, de creștere a fertilității, de desecare și irigații a peste 3 tnilioane de hectare — subliniază ziarul.Evidențiind că în scopul coordonării, specializării și dezvoltării generale a activității in agricultură funcționează in România 558 de consilii unice agroindustriale de stat și cooperatiste, agenția T.A.S.S., care a publicat extrase din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, informează, printre altele, că președintele României a ridicat în fața consiliilor sarcini vizînd intensificarea activității politice și educative.Vizitele de lucru efectuate de președintele Nicolae Ceaușescu în unități industriale din București sînt prezentate de agenția CHINA NOUĂ, care evidențiază, cu acest prilej, că marea întreprindere de mașini grele vizitată produce instalații complexe pentru centrale nuclearoelectrice și pentru termocentrale. Este reflectată preocuparea manifestată de șeful statului român față de tehnologia folosită de uzină pentru fabricarea turboagregatelor de 700 MW ce urmează să fie instalate in centrale nucleare — realizare originală a industriei românești. Se arată, de asemenea. că președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat, și cu acest prilej, necesitatea economisirii resurselor de energie, a realizării obiectivelor planificate pentru export.Sub titlul „România și cauza 
păcii", revista „REMARQUES ARABO-AFRICAINES" publică un articol consacrat politicii țării noastre în domeniul dezarmării. Articolul este însoțit de o fotografie înfățișindu-1 pe președintele Nicolae Ceaușescu. România — se arată — consideră că este necesar să se elaboreze un program complex de dezarmare, care să prevadă, pe lîngă eliminarea armelor nucleare, măsuri vizînd reducerea substanțială a armamentelor clasice, efectivelor și cheltuielilor militare.Este evidențiat, în context, punctul de vedere românesc potrivit căruia omenirea ar face un pas important spre realizarea dezideratului edificării unei lumi fără arme și fără războaie dacă, de acum pină la sfîrșitul secolului, s-ar exclude nu numai armele nucleare și celelalte arme de distrugere în masă, ci s-ar efectua și o reducere cu 50 la sută, comparativ cu nivelul actual, a tuturor tipurilor de arme, efective și cheltuieli militare începînd cu țările puternic înarmate.Este subliniată necesitatea exprimată de țara noastră de a se adopta măsuri în vederea desființării bazelor militare amplasate pe teritoriul altor țări, retragerii trupelor în interiorul frontierelor naționale, renunțării la manevrele militare, Ia demonstrațiile de forță și la orice alte acțiuni de acest tip.Este relevată aprecierea președintelui Nicolae Ceaușescu că problema dezarmării, problema reducerii substanțiale a cheltuielilor militare se leagă indisolubil de garantarea dezvoltării economice și 

sociale, de întărirea independenței, de bunăstarea fiecărei națiuni.Mai multe articole au fost consacrate tării noastre, în aceste zile, de cotidianul marocan „AL BA- YANE". Astfel, sub titlul „Româ
nia >: O industrie . intensivă, mo
dernă", ziarul arată : Caracteristica fundamentală a dezvoltării industriei românești a fost, în 1986, creșterea producției și a productivității muncii în ritmuri ridicate, intensificarea procesului de înnoire și modernizare prin realizarea unor produse cu parametri tehnico- funcționali și economici ridicați. Potențialul tehnic și productiv al industriei a crescut prin punerea în funcțiune a noi obiective și prin realizarea unor importante lucrări de modernizare și reutilare a capacităților de producție.în industria prelucrătoare — continuă ziarul — a fost dezvoltată și diversificată producția; a continuat procesul de înnoire a producției, fiind înregistrate mari creșteri in ramurile tehnicii de vîrf, care pun în valoare resursele materiale și forța de muncă cu un randament superior.în conformitate cu directivele Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, în 1986 s-a acționat pentru aplicarea fermă a politicii de dezvoltare economică și socială armonioasă a tuturor județelor țării. Realizarea în 25 de județe a unor ritmuri de creștere superioare mediei la scară națională in ceea ce privește producția marfă industrială a determinat noi mutații pozitive în dezvoltarea forțelor de producție la nivel teritorial, evidențiază ziarul marocan.O. privire retrospectivă asupra reformelor înfăptuite în România în ultimele decenii indică faptul că dezvoltarea economico-socială și repartizarea teritorială a obiectivelor ihtjusfriale au fost'YoHdepdfe într-o strinsă coeziune ’șt'rlâ, in-' tr-iîn' articol intitulat „Aspecte 
ale • dezvoltării economfbO^so'CMte â,>l 
Româtrlei": ’“ziarul italian'’'„'TRA-'1 ’ PANI SERA".Politica repartiției teritoriale a forțelor de producție, concepută și pusă în practică sub conducerea directă a secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a constituit un punct constant de referință in strategia generală a industrializării și modernizării producției.Sub conducerea și pe baza propunerilor concrete ale președintelui Nicolae Ceaușescu a fost elaborată o politică pe termen lung, menită să pună capăt moștenirii trecutului, politică începută prin remodelarea administrării teritoriale.Pentru perioada 1986—1990 a fost elaborat un nou program de dezvoltare pe unități teritoriale, conform căruia la sfîrșitul deceniului toate județele urmează să realizeze o activitate economică în valoare de minimum 80 mii lei pe locuitor, din care producția industrială va ajunge la 50 mii lei, adică dublu fată de cincinalul 1976—1980.Un amplu articol este consacrat poziției României socialiste, a președintelui Nicolae Ceaușescu în problemele eradicării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice internaționale, precum și problemei datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare, de către cotidianul burundez „LE RENOUVEAU DU BURUNDI".Ziarul elogiază concepția președintelui României, Nicolae Ceaușescu, personalitate de mare prestigiu international, activitatea sa neobosită, gîndirea dinamică și novatoare în slujba păcii, a înțelegerii și colaborării între toate națiunile lumii.Trecînd în revistă activitatea desfășurată de țara noastră pe plan international în ultimii 15 ani. în cadrul diverselor organisme și instituții. în special la Organizația Națiunilor Unite, articolul evidențiază principalele acțiuni, demersuri și initiative românești pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Un capitol special este consacrat puftctului de vedere românesc privind acțiunile ce trebuie întreprinse pentru o reglementare globală a problemei datoriei externe, fiind prezentate pe larg propunerile concrete avansate de țara noastră în diferite instanțe internaționale.într-o corespondentă din București. agenția sovietică de presă „NOVOSTI" prezintă unul dintre marile șantiere menite să dea o nouă înfățișare capitalei României socialiste : șantierul de reamena- jare a cursului Dîmboviței. Aceste lucrări — se arată — vor schimba peisajul actual al rîului. Sînt menționate o serie de aspecte tehnice ale proiectului, relevîndu-se caracterul său original, marea varietate de soluții utilizate de constructori. O serie de cifre ilustrează amploarea lucrărilor, după care se redă un aspect al activității desfășurate într-unul dintre punctele cele mai complexe ale șantierului — Piața Unirii (Agerpres) .

MOSCOVA Congresul Partidului Elvețian al Muncii
încheierea CongresuluiMOSCOVA 28 (Agerpres). — M. Chebeleu transmite : Simbătă au luat sfirșit la Moscova lucrările Congresului al XVIII-lea al sindicatelor din Uniunea Sovietică. Congresul a a- doptat o rezoluție și Statutul sindicatelor în noua sa formă de redactare.După încheierea dezbaterilor asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, delegații au ales organele de conducere ale Consiliului Central al Sindicatelor. Stepan Șalaev a fost reales președinte al C.C.S.*Delegația Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Miu Dobrescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., care a participat la lucrările congresului, s-a întîlnit cu reprezentanții colectivului Uzinei

In sprijinul creării unei zone denuclearizale 
în nordul Europei

Declarație a primului ministru al FinlandeiHELSINKI 28 (Agerpres). — într-un discurs la Universitatea din Helsinki, primul ministru al Finlandei, Kalevi Sorsa, a arătat că o sarcină principală a lumii contemporane o constituie consolidarea păcii și securității internaționale și valorificarea posibilităților de reducere substanțială a arsenalelor nucleare. El a arătat că „realizarea de către U.R.S.S. șl Ș.U.A. a unui acord privind reducerea armelor strategice ofensive cu 50 la sută ar constitui un pas uriaș pe calea dezarmării".
Spre o criză guvernamentală înROMA 28 (Agerpres). — La Roma au luat sfîrșit lucrările reuniunii secretarilor generali ai celor cinci partide politice reprezentate în coaliția guvernamentală a Italiei — de- mocrat-creștin, socialist, socialist-democratic, republican și liberal.După cum informează agenția A.N.S.A., participantii au examinat modul în care se desfășoară colaborarea intre cei cinci parteneri ai coaliției guvernamentale. La sfîrșitul

RAPORT. în încheierea lucrărilor Comitetului special al O.N.U. pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului organizației, a fost adoptat un raport în care se relevă necesitatea intensificării eforturilor tuturor statelor, ale Organizației Națiunilor Unite, pentru oprirea cursului periculos al evenimentelor internaționale, pentru promovarea cooperării și întărirea păcii și securității internaționale.PRIMUL MINISTRU FRANCEZ, Jacques Chirac, a declarat că tara sa va ratifica acordurile vest-eu- ropene care prevăd un program de luptă împotriva terorismului. El a precizat că Ia următoarea sesiune a parlamentului francez va fi prezentat proiectul de lege, avizat de guvern, în legătură cu ratificarea acestor acorduri.ACORD. Piața comună a semnat un acord cu alte cinci țări din Europa privind promovarea utilizării combinate a transporturilor feroviare și rutiere. Acordul va contribui la creșterea siguranței în transport, protecția mediului înconjurător și facilitarea schimburilor. Documentul a fost semnat de reprezentanți ai C.E.E., ai Finlandei, Norvegiei. Elveției, Suediei și Iugoslaviei.NEGOCIERI. La Islamabad se desfășoară, îâcepind de vineri, o
Între probleme reale și false ale securității europene

De la o zi Ia alta, numărul propunerilor prezentate în cadrul reuniunii general-europene de la Viena a crescut simțitor, apropiindu-se de o sută, iar lista rămîne în continuare, deschisă. Cifra în sine spune mult. O sută de propuneri pentru întărirea securității și dezvoltarea cooperării economice, tehnico-științifice, culturale, în alte domenii de interes comun. O sută de propuneri pentru o Europă în care toate popoarele să beneficieze de condiții de liniște și siguranță, de pace, pentru a-și putea concentra eforturile creatoare pentru ridicarea gradului lor de progres și civilizație.Ar fi, de asemenea, de reținut că un sfert din aceste propuneri, respectiv 25, se referă la organizarea de în- tîlniri pe diverse aspecte ale securității și cooperării în perioada dintre reuniunea de la Viena și viitoarea reuniune general-europeană. cifră record înregistrată de la semnarea, în 1975, a Actului final de la Helsinki. Desigur, nu ar fi posibilă organizarea atîtor forumuri, conferințe, reuniuni de experți într-un interval de timp limitat. De altfel, multe din aceste propuneri sînt asemănătoare sau au elemente comune. Ele urmează a forma acum obiectul negocierilor pentru a se desprinde ceea ce este esențial și comun, ceea ce corespunde intereselor tuturor statelor participante.Este de fapt misiunea delegațiilor celor 35 de țări în săptămînile și lunile ce urmează. O misiune dificilă, complexă, dar și de o deosebită importanță. Pentru că, de gradul de înțelegere a responsabilității ce revine fiecărui stat participant, de disponibilitatea la dialog și conlucrare depind rezultatele de ansamblu ale reuniunii.S-ar putea spune deci că în fața participanților se află voluminoase dosare de idei și propuneri, semn incontestabil al atenției și interesului acordate forumului de la Viena. La o analiză mai atentă a structurii acestor propuneri, a identității autorilor lor. se impun cîteva constatări inevitabile. Mai întii. existența unei disproporții între diversele capitole ale problematicii aflate pe ordinea de zi.

sindicatelor din U.R.S.S.constructoare de mașini „Frezer" din Moscova, unde a avut loc cu acest prilej un miting al prieteniei româ- no-sovietice. Vorbitorii au relevat in cuvintul lor succesele remarcabile obținute de poporul român în dezvoltarea economică și socială, în mod deosebit după Congresul al IX-lea al P.C.R., de cînd în fruntea partidului și a tării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. Reprezentanții colectivului moscovit au urat oamenilor muncii din țara noastră noi și importante succese în activitatea pe care o desfășoară pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XIII- lea al P.C.R., exprimînd satisfacția pentru cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre Uniunea Sovietică și România, in spiritul înțelegerilor convenite în cadrul întîlnirilor și convorbirilor so- vieto-române la cel mai înalt nivel.

Referindu-se la politica externă a Finlandei, Kalevi Sorsa a declarat că țara sa urmărește să-și aducă o contribuție proprie la întărirea încrederii între țările nordice și la eforturile care se depun pentru crearea unei zone libere de arme nucleare în nordul Europei. în acest sens, el a făcut cunoscut că la viitoarea reuniune a miniștrilor de externe ai țărilor nordice, participanții ar putea conveni constituirea unui grup de lucru care să elaboreze modalitățile practice de înfăptuire a acestui obiectiv.
Italia ?reuniunii, președintele Consiliului de Miniștri, Bettino Craxi (P.S.I.), a anunțat că va face, mărfi, în Senat o comunicare asupra situației politice. Principalele ziare italiene sînt de părere că premierul Craxi intenționează să anunțe, marți, demisia guvernului. Observatorii din Roma consideră că eventuala demisie a cabinetului pentapartit va fi determinată de divergențele tot mai profunde din ultima vreme dintre democrat-creștini și socialiști.
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nouă rundă de negocieri, cea de-a doua, intre India și Pakistan, pentru măsuri privind retragerea trupelor masate de o parte și de alta a frontierei lor comune.ASISTENȚĂ. Programul' pentru Dezvoltare al Națiunilor Unite (P.N.U.D.) a hotărît să sprijine Zairul prin acordarea unor fonduri totalizînd 70 milioane dolari — informează cotidianul zairez „Elima". Această sumă va fi utilizată în principal pentru finanțarea unor programe care prevăd dezvoltarea agriculturii, precum și a unor sectoare industriale ale Zairului.CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ. în capitala Qatarului vor începe luni lucrările celei de-a 18-a Conferințe a Societăților arabe de Cruce Roșie și Semilună Roșie, consacrate examinării căilor de îmbunătățire a asistenței medicale și sociale în regiune și întăririi colaborării in domeniu. Aceste organizații desfășoară, în

Nu poate să nu provoace astfel preocupare faptul că cele mai puține propuneri se înregistrează la capitolul care se referă la securitatea și dezarmarea în Europa. Or, este unanim recunoscut că, în perioada care a trecut de la inițierea procesului de înfăptuire a securității europene, cu toate progresele pe linia unei mai mari înțelegeri, a unei mai strînse cooperări, securitatea pe continent nu numai că nu s-a întărit, ci a devenit mai precară ca oricînd. Este perioada în care cursa înarmărilor a cunoscut o puternică intensificare tocmai în spațiul european. In acești ani s-a trecut Ia instalarea 
Corespondență din Viena

în Europa a noilor rachete nucleare cu rază medie de acțiune, a noi arme nucleare de toate tipurile, inclusiv în unele state care nu aveau pe teritoriul lor asemenea arme. A crescut, totodată, forța de distrugere a armamentului convențional, care, prin perfecționările suferite, s-a apropiat tot mai mult de cel de distrugere în masă.Pornind tocmai de la o asemenea situație, România a prezentat reuniunii o serie de propuneri de cea mai mare actualitate, care răspund într-adevăr preocupărilor tuturor popoarelor continentului : convocarea unei conferințe asupra dezarmării convenționale în Europa, avînd ca obiectiv reducerea cu 25 la sută pînă în 1990 și cu 50 la sută pînă în anul 2000 a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare ; constituirea unui comitet al țărilor europene care să conlucreze cu statele posesoare de arme nucleare în vederea realizării unui acord pentru retragerea rachetelor cu rază medie de acțiune, eliminarea tuturor armelor și bazelor nucleare de pe continent ; dezvoltarea măsurilor de întărire a încrederii, țara noastră prezentînd, în acest sens, un șir de propuneri concrete; exprimarea sprijinului

BERNA 28 (Agerpres). — La Geneva s-au deschis lucrările celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Elvețian al Muncii, care și-a propus ca obiectiv sâ dezbată situația economică și socială internă, precum și principalele probleme ale vieții internaționale, strategia viitoare a partidului privind intensificarea luptei pentru dezarmare și pace, Armand Mag- nin, secretar general al P.E.M., a prezentat raportul de activitate al Biroului Politic al P.E.M.
Salutul

transmis de reprezentantul P.C.R.Exprimîndu-se satisfacția pentru bunele relații de prietenie dintre P.C.R. și P.E.M., bazate pe'stimă, încredere și respect reciproc, în mesajul de salut se reafirmă convingerea că aceste raporturi se vor aprofunda în continuare, în spiritul întîlnirilor și înțelegerilor la care au ajuns conducătorii partidelor noastre.Sînt înfățișate, în continuare, eforturile poporului român, sub conducerea P.C.R., în direcția îndeplinirii vastului program de dezvoltare multilaterală a țării adoptat de cel de-al XIII-le& Congres, relevindu-se accentul deosebit care se pune pe dezvoltarea intensivă a producției, pe valorificarea cu eficientă maximă a resurselor materiale și umane, pe creșterea substanțială a productivității muncii, ridicarea calității și a nivelului tehnic ale întregii producții, înfăptuirea noii revoluții agrare, participarea largă la schimburile și colaborarea economică internațională.Partidul Comunist Român — se a- rată în mesaj — consideră că situația internațională actuală continuă să fie deosebit de gravă și încordată ca urmare a continuării cursei înarmărilor. și în primul rind a celei nucleare, a perpetuării a numeroase stări de tensiune și război, a crizei economice mondiale, a politicii de forță și amenințare cu forța, de a- mestec brutal în treburile interne ale altor state. Toate acestea au determinat o agravare fără precedent a relațiilor internaționale, creșterea pericolului unui nou război mondial, care s-ar transforma inevitabil intr-o catastrofă nucleară, ar pune în primejdie însăși existența vieții pe planeta noastră.în consecință, Partidul Comunist Român, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, consideră că problema fundamentală a epocii contemporane o constituie o- prirea cursei înarmărilor și înfăptui

prezent, o Intensă activitate atît în Liban, cît și in zona conflictului dintre Iran și Irak.VENEZUELA ȘI BĂNCILE COMERCIALE STRĂINE creditoare au ajuns la un acord privind re- finanțarea a 21 200 milioane dolari, reprezentînd o cotă parte din datoria externă, precum și reducerea substanțială a amortizărilor pentru următorii trei ani și scăderea do- binzilor la imprumuturi.REMANIERE MINISTERIALA, în urma demisiei colective a guvernului, președintele Boliviei, Victor Paz Estenssoro, a reorganizat cabinetul de miniștri, desemnînd cinci noi titulari și ratificîndu-i în funcție pe ceilalți 13 miniștri.BILANȚ. într-un comunicat oficial dat publicității la Managua se precizează că, în cursul schimburilor de focuri care au avut loc în perioada 15—26 februarie între Armata Populară Sandinistă și for

reuniunii pentru convocarea unei conferințe asupra interzicerii experiențelor nucleare și a unei conferințe internaționale privind nemilita- rizarea spațiului cosmic. Pe aceeași linie de preocupări se înscriu alte cîteva propuneri prezentate de țări socialiste.In schimb, ceea ce s-a impus atenției este absența oricărei propuneri din partea țărilor occidentale în problemele securității și dezarmării. Firește, este dreptul fiecărui stat de a face sau de a nu face propuneri într-o problemă sau alta. De fapt, discuțiile se pot purta cu succes pe marginea propunerilor existente.

Faptul că numele nici unei țări occidentale nu' figurează sub nici o propunere din acest domeniu exprimă, insă, o anumită tendință de eludare a problemelor esențiale, fundamentale ale securității europene. Intr-un mod mai direct sau mai voalat, unele țări membre ale N.A.T.O. apreciază că problemele dezarmării în Europa sînt probleme de competența celor două blocuri militare și nu a reuniunii general-europene. Este incontestabil că acestor țări Ie revine o răspundere deosebită în domeniul dezarmării. A desprinde însă din componența problematicii securității europene aspectele dezarmării pe continent ar însemna a goli de conținut reuniunea. Țara noastră apreciază de aceea contactele neoficiale inițiate săptămîna trecută între țările membre ale N.A.T.O. și, respectiv, ale Tratatului de la Varșovia ca avînd un caracter complementar, ele subsu- mîndu-se eforturilor generale ale tuturor celor 35 de state în cadrul procesului de înfăptuire a securității europene. Rămine de văzut ce evoluții se vor înregistra în săptămînile viitoare în atitudinea față de o asemenea problemă de cardinală însemnătate pentru pacea și securitatea Europei.

La congres participă ca invitați reprezentanți ai unor partide din alte țâri. Partidul Comunist Român este reprezentat de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezentantul P.C.R. a transmis un cordial salut și cele mai bune urări de succes participanților la Congres.
rea dezarmării, înlăturarea pericolului unui război nuclear nimicitor.Dind expresie înaltei sale responsabilități față de propriul popor, față de prezentul și viitorul omenirii, România socialistă s-a pronunțat și militează cu consecvență pentru măsuri eficiente de oprire a cursei înarmărilor, încetarea tuturor experiențelor nucleare, pentru realizarea u- nui program complex de dezarmare, care, avînd în centrul său lichidarea armelor nucleare, să asigure reducerea, în același timp, a armelor convenționale,. a efectivelor și cheltuielilor militare.Avînd în vedere situația economică mondială gravă care afectează profund îndeosebi țările în curs de dezvoltare. România consideră că este necesar să se acționeze cu toată hotărârea în vederea lichidării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice internaționale bazate pe deplina egalitate și echitate, pentru soluționarea globală a problemei datoriilor externe care împovărează tot mai grav țările în curs de dezvoltare.In actualele împrejurări internaționale. apreciem că este necesar să se facă totul pentru întărirea colaborării între partidele comuniste și muncitorești. socialiste, social-democrate, alte forțe progresiste și democratice, pe baza principiilor egalității și respectului reciproc. în lupta comună pentru destindere și colaborare, pentru pace și progres în întreaga lume, pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor la pace, independentă și libertate, la viață.în încheierea mesajului de salut se exprimă convingerea că relațiile de prietenie și conlucrare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Elvețian al Muncii, dintre popoarele român și elvețian se vor dezvolta și în viitor, spre binele celor două țări, în interesul cauzei păcii, securității și colaborării internaționale.

țele antisandiniste, acestea din urmă au înregistrat numeroase pierderi în oameni și tehnică de luptă. Se precizează că 74 de mercenari și-au pierdut viața și că au fost capturate importante cantități de arme și muniții. Cele mai intense lupte au fost date în preajma localităților El Sernao, El Limon și în zona Rio San Juan.iut„REU^lU^,q,E.Sl.,„^i| începe la Bruxelles o noua reuniune a miniștrilor agriculturii din țările metnbre ale Pieței., cofnqne. Mi- niștri'i->vop .examina1,.rijn.ffllou problema prețurilor comunitare "la produsele agricole pentru campania 1987—1988. Divergențele de păreri ale celor 12 parteneri comunitari în această problemă au făcut să eșueze numeroase runde de negocieri desfășurate pînă acum.GUVERNUL STATULUI VANUATU a adresat O.N.U. o scrisoare prin care solicită să fie examinate consecințele devastatoare ale ciclonului ce s-a abătut asupra acestei mici țări insulare în cursul lunii februarie și sprijinirea eforturilor de înlăturare a pagubelor materiale. Ciclonul a provocat distrugerea a circa 95 la sută dintre clădirile orașului Vanuatu — capitala țării —, a afectat considerabil sistemul de comunicații și transport.

Un mare număr de propuneri — peste 30 — vizează diversele aspecte ale dezvoltării cooperării economice, tehnico-științifice și în domeniul mediului înconjurător. Fapt remarcabil, autorii acestor propuneri sînt state de o mare diversitate — țări socialiste, între care și România, prezentă cu mai multe propuneri, țări occidentale membre ale Pieței comune, țări neutre și nealiniate. Numărul mare de propuneri, consistența lor oferă o bună bază de pornire pentru convenirea unor înțelegeri, pentru concretizarea unor acțiuni la scară europeană în vederea extinderii și diversificării conlucrării în aceste domenii.Și, in sfîrșit, un număr fără precedent de propuneri — practic, jumătate din totalul propunerilor — s-au înregistrat în problemele social- umanitare. Disproporția față de problematica securității și dezarmării este ilustrativă pentru încercările unor țări occidentale de a orienta dezbaterile pe pista unor abordări deformante, unilaterale a problemelor umanitare, ignorînd, în schimb, cu bună știință, aspecte esențiale ale drepturilor omului, care afectează mase de milioane de oameni. Mai mult decît atît, unele din aceste propuneri vizează instituirea unor mecanisme cu atribuții suprastatale, ceea ce contravine flagrant principiilor înscrise în Actul final de la Helsinki.Acest larg spectru de propuneri, de poziții, de atitudini oferă temei să se aprecieze cît de complexă și de dificilă este noua etapă a lucrărilor reuniunii, respectiv cea a redactării documentului final. Din aceasta derivă și răspunderea deosebită ce revine statelor participante la negocieri. Marea lecție a conferinței de la Helsinki, din 1975, a unor reuniuni ulterioare — între care cea mai recentă, conferința de la Stockholm — o constituie faptul că singura cale spre înțelegeri, spre consens, este cea care pornește de la realități, acțio- nîndu-se cu bună credință. în spirit constructiv, de respect reciproc, contribuind la întărirea securității și dezvoltarea conlucrării multilaterale, potrivit așteptărilor popoarelor de pe continent și din întreaga lume.
Dumitru ȚINU
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