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IN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE RE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

în primo decodu o lunii BUCUREȘTI :

Preocupări pentru

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Turcia
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni după-amiază. în sta-

țiunea Sinaia, pe Siileyman Okyar 
Giinden, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare în calitate de am-

basâdor extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Turcia in țara noas
tră. (Continuare în pagina a IH-a).
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Unul din multele exemple ale modernizării orașelor : Roșiori de Vede

ianuarie, rezultate superioare
înnoirea

și modernizarea 
producției

SISTEMATIZAREA TERITORIULUI

in producție
A trecut, lată, prima decadă . a 

anului 1988, a celui de-al treilea 
an al actualului cincinal, an înce
put in mod evident sub semnul 
mobilizatorului program de muncă 
si luptă revoluționară trasat de 
Conferința Națională pentru înde
plinirea in cît mai bune condiții a 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al XIII-lea al partidului. Pretutin
deni, în toate domeniile de activi
tate. în toate județele si unitățile 
economice se face simțit nulsul 
unei activități intense pentru în
făptuirea neabătută. încă din pri
ma zi a anului — asa cum a sub
liniat secretarul general al parti
dului in Mesajul de Anul Nou — 
a programului de dezvoltare eco- 
nomico-socialâ a tării. Si este fi
resc să fie asa deoarece, știm bine, 
munca este singurul izvor de pro
gres si bunăstare, singura sursă 
de creștere a avuției naționale si 
de ridicare pe această bază 
velului de trai material si 
tual al întregului popor.

Prin felul cum acționează 
ceste zile de ianuarie, prin 
țațele obținute în producție, oa
menii muncii. întregul nostru po
por aduc un cald si profund oma
giu tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, cu 
prilejul apropiatei sărbătoriri a 
îndelungatei sale activități revolu
ționare și aniversării zilei sale de 
naștere, angajîndu-se totodată să 
facă totul pentru îndeplinirea 
exemplară a planului pe 1988 și pe 
întregul cincinal, pentru făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră și 
înaintarea ei fermă spre comunism.

Calendaristic, o decadă nu re
prezintă. desigur, decît un crîtn- 
pei, primul mugure am putea spu
ne care a înflorit pe arborele anu
lui 1988. Ea pcartă însă în sine 
semnificația debutului productiv 
al unui an pe care îl dorim cu roa
de cît mai bogate, al unui an ho- 
tărîtor în dinamica întregului cin
cinal. în care pe baza rezultatelor 
de pînă acum, dar si a celor care 
vor fi obținute în viitor se va tre
ce, din a doua jumătate a anului, 
la majorarea retribuirii oamenilor 
muncii cu 10 la sută, așa cum a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a partidu
lui. Tocmai de aceea, fiecare orga
nizație de partid, fiecare muncitor 
și specialist, toți oamenii muncii 
au datoria să acționeze în așa fel 
incit, încă din această primă parte 
a anului, realizările să se situeze la 
nivelul proiectelor stabilite. Deși a

a ni- 
spiri-

ln a- 
rezul-

trecut numai o decadă din 1988, 
organele de conducere colectivă din 
întreprinderi trebuie să analizeze 
rezultatele obținute prin prisma 
sarcinilor prevăzute pe întregul an, 
să vadă în mersul activității produc
tive din fiecare zi felul cum s-au 
soluționat problemele de fond ale 
producției, ale organizării muncii, 
ale aprovizionării tehnico-materia- 
le. ale cooperării interuzinale. fără 
să scape din vedere nici un amă
nunt care acum ar putea să pară 
minor, dar care nesoluționat la 
timp poate determina în 
următoare neajunsuri cu 
mari.

In general, activitatea 
torică și de conducere — 
velul fiecărui loc de muncă pină 
la nivelul întreprinderilor, centra
lelor industriale și ministerelor — 
trebuie orientată spre rezolvarea 
cerințelor concrete ale producției, 
căutîndu-se ca ceea ce se aprecia
ză că este bun să fie consolidat, iar 
ceea ce mai trebuie îndreptat sau 
corectat să fie 
re. Rezultatele 
de numeroase 
din industria 
lurgie, din industria constructoare 
de mașini si chimie, practic din 
toate sectoarele de activitate, de
monstrează că acolo unde munca a 
fost bine organizată, unde s-au asi
gurat toate condițiile tehnice si 
materiale necesare pentru' folosireâ 
integrală a capacităților de pro
ducție si a timpului de lucru, pla
nul pe prima decadă a anului a 
putut fi nu numai îndeplinit inte
gral, ci chiar și substantial depă
șit. La fel de adevărat este însă și 
faptul că într-o serie de întreprin
deri se înregistrează unele rămî- 
neri in urmă chiar din prima de
cadă a anului, ceea ce constituie 
un serios semnal care avertizează 
— prin extensie — asupra felului 
cum sînt asigurate condițiile teh
nice. materiale si organizatorice 
necesare pentru îndeplinirea pla
nului pe întregul an.

Fără îndoială, rezolvarea unor 
probleme depinde nemijlocit de 
competenta si răspunderea munci- 

specialiștilor 
execută ne- 
de măsurile 
fritreprindere.

perioada 
mult mai

organiza- 
de la ni-

făcut fără întîrzie- 
concrete obținute 
unități economice 

extractivă și meta-

torilor. maiștrilor, 
care coordonează și 
mijlocit producția, 
care se iau in fiecare
in fiecare secție si atelier de fabri
cație, la fiecare loc de muncă pen
tru întărirea ordinii si disciplinei, 
pentru asigurarea asistenței tehni
ce, pentru întreținerea utilajelor si 
instalațiilor, astfel incit activitatea

productivă să se poată 
fluent, nestingherit, la : 
cinilor stabilite. Iată 
absolut necesar ca în 1 
tate economică munca 
fel organizată îneît să _ 
un control riguros, permanent, zi 
de zi, pe întregul flux tehnologic 
al problemelor de care depinde 
realizarea producției, să se evite 
munca in asalt pe considerentul că 
Pină la sfirșitul lunii ianuarie, al 
primului trimestru sau al anului 
mai este suficient timp pentru ca 
lucrurile să intre pe făgașul nor
mal.

Pe de altă parte, rezultatele can
titative si calitative ale muncii de
pind însă deopotrivă de felul cum 
sînt soluționate o serie de proble
me la nivelul centralelor industria
le si ministerelor. în condițiile ac
tuale. cînd economia noastră na
țională se caracterizează printr-o 
mare complexitate, cînd legăturile 
dintre ramuri îmbracă aspecte din
tre cele mai diverse, se poate spu
ne că, de fapt, aceste organisme au 
un rol tot mai important în coor
donarea de ansamblu a activității 
productive. Ca atare, se impune 
să se îmbunătățească si stilul de 
muncă al organelor de conducere 
colectivă din întreprinderi, cen
trale si ministere, să se întărească 
spiritul de răspundere al specia
liștilor învestiți cu atribuții în or
ganizarea si coordonarea produc
ției. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît. asa cum rezultă din investi
gațiile făcute la încheierea 
decade a anului. în unele 
prinderi producția nu se 
desfășura ritmic, la nivelul 
nilor de plan tocmai din cauza unor 
neajunsuri manifestate în aprovi
zionarea tehnico-materială, a slabei 
cooperări interuzinale. uneori între 
unități care fac parte din cadrul 
aceleiași centrale industriale sau a 
aceluiași minister. Este necesar, 
așadar, ca specialiștii trimiși in în
treprinderi tocmai pentru a solu
ționa in mod operativ problemele 
producției să își facă pe deplin si 
competent datoria. în nici o situa
ție. dar cu atit mai mult acum, la 
începutul anului, nu de hîrtii și 
referate care să constate greutățile 
intimpinate uneori în mod inevita
bil în mecanismul complex al pro
ducției este nevoie, ci de soluții și 
propuneri concrete, însoțite de mă
suri practice, luate operativ pen
tru a se asigura îndeplinirea rit
mică. integrală a planului la toți 
indicatorii cantitativi si calitativi.

i desfășura 
nivelul 
de ce 

fiecare 
să fie 
se

sar- 
este 
uni- ’ 
ast- 

asigure

primei 
între- 
poate 
sarci-

Urmărind obținerea unor rit
muri sporite in activitatea pro
ductivă, colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinderea 
"Electromagnetica" din Capi
tală a trecut, incă din primele 
zile ale anului, la aplicarea 
unui amplu program de moder
nizare a producției. Astfel, prin 
omologarea și realizarea nou
lui tip de miniinterfon cu 150 de 
posturi se va asigura in acest 
an un spor la producția-marfă 
în valoare de peste 30 milioane 
lei. Tot prin promovarea pro
gresului tehnic, colectivul unei 
alte cunoscute unități econo
mice bucureștene — „Electro
nica" — a obținut, în scurtul 
interval care a trecut din acest 
an, o depășire a sarcinilor de 
plan la producția-marfă cu a- 
proape 7 milioane lei. Noul an 
a debutat aici cu executarea a 
două noi tipuri de televizoare 
portabile, cu diagonala de 31 și 
44 cm, destinate exportului, pri
mele 1 000 de bucăți urmînd să 
fie expediate zilele acestea 
unor firme din Peru. Datorită 
performanțelor lor superioare, 
noile tipuri de televizoare au 
fost solicitate și de parteneri 
din Portugalia, Marea Britanie,
R. F. Germania. Iugoslavia, 
Cehoslovacia și Ungaria. La a- 
ceeași întreprindere a început 
fabricația unui nou model de 
radioreceptor din seria „Nostal
gic", destinat exportului în
S. U.A., pină la finele anului ur
mînd să fie livrate în această 
țară peste 150 000 bucăți.

Pe ansamblul industriei bucu
reștene, ponderea produselor 
not și reprniectate va reprezen
ta, în acest an, peste 52 la sută 
din totalul producției-marfă. 
(Agerpres).

CĂLĂRAȘI :

Primele șarje de cocs 
special de turnătorie

Șl LOCALITĂȚILOR
o cerință obiectivă a dezvoltării țării, 
un program de larg interes național

Sistematizarea teritoriului, a orașelor și comunelor, crearea 
unei rețele de noi centre urbane care să contribuie la ridicarea ni
velului de civilizație al zonelor rurale înconjurătoare, diversifi
carea activității economico-sociale în mediul rural vor asigura 
apropierea condițiilor de trai de la sate față de cele de la orașe.

NICOLAE CEAUȘESCU

In legătură cu aceste imperative ale activității productive, IN PAGINA A II-A A 
ZIARULUI prezentăm concluziile unui sondaj amplu făcut în mai multe unități economice, 
sondaj care și-a propus să evidențieze rezultatele obținute în prima decadă a anului și 
măsurile ce trebuie luate în continuare pentru perfecționarea activități productive.

întreprinderea „Electroputere 
din Craiova se finalizează un nou 

produs de înaltă complexitate 
Foto : Agerpres

Pe marea platformă a Com
binatul siderurgic din Călărași, 
anul 1988 înscrie noi și semnifi
cative fapte de muncă, expre
sie a hotărîrii siderurgiștilor de 
aici de a-și spori contribuția la 
asigurarea economiei naționale 
cu necesarul de oțel și lamina
te. In același gînd și faptă se 
află și cei de la uzina cocsochi- 
mică a combinatului, care au 
înscris în aceste zile un remar
cabil succes : obținerea, cu aju
torul unei noi instalații, a pri
melor șarje de cocs special de 
turnătorie cu o granulație de 
peste 80 mm, ceea ce Înseamnă 
renunțarea Ia aducerea din im
port a acestei materii prime. 
Noua instalație a fost realizată 
cu sprijinul direct al proiectan- 
ților de la IPROMET 
rești și al constructorilor, 
special realizat fiind de 
bună calitate. (Mihai 
trescu).

Bucu- 
cocsul 
foarte 
Dumi-

Conducerea partidului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au subliniat cu deosebită insis
tență in ultimul timp necesitatea înfăptuirii mai 
hotărîte, cu mai mult dinamism, a programelor de sis
tematizare teritorială, atrăgînd atenția asupra cerinței 
de a se respecta ferm prevederile legale existente in 
acest domeniu, de a se trata problema sistematizării 
ca una din sarcinile deosebit de importante ale pe
rioadei actuale, in acest sens, Conferința Națională 
a partidului a reconfirmat obiectivul ca pînă în anii 
2000 să se încheie înfăptuirea acestor programe, 
linii generale, și la sate.

Experiența vieții, rezultatele pozitive obținute 
procesul înfăptuirii programelor de sistematizare, 
modernizare și ridicare a gradului de civilizație al 
calităților confirmă intru totul însemnătatea 
acțiuni. De pildă, ritmul rapid al

în

restructurării

in 
de 
lo- 

acestei 
i urba-

nistice a Bucureștiulul, 
mare anvergură — ca 
a rîului Dîmbovița, noul centru politico-administrativ — 
fac parte integrantă din acțiunea de sistematizare și 
prefigurează atingerea obiectivului ca, pină in anul 
1990, cel mai mare oraș al țării să devină o capitală 
modernă, reprezentativă a României socialiste.

In același timp, conducerea partidului a criticat 
faptul că îrr înfăptuirea programelor de sistematizare 
persistă anumite lipsuri și neîmpliniri, se manifestă ră- 
mîneri în urmă, ignorări sau chiar încălcări ale legisla
ției în vigoare. Ele denotă, adesea, o insuficientă în
țelegere a ansambiului problemelor și avantajelor sis
tematizării, o însemnătății sale multilaterale, a profun
delor și complexelor consecințe economice, sociale șl 
politice.

al desfășurării lucrărilor 'de 
metroul, amenajarea complexă

în ce constă importanța deosebită 
a acestei acțiuni ? Ce consecințe de
termină pentru economia națională, 
pentru dezvoltarea și înflorirea lo
calităților, pentru creșterea genera
lă a nivelului de viață materială și 
spirituală ? Ce avantaje aduce cetă
țenilor. atit pe plan general, cît și, 
in special, celor direct implicați in 
realizarea lucrărilor de sistemati
zare ?

Iată citeva întrebări care cer răs
punsuri clare, buna lor înțelegere 
fiind o importantă condiție pentru 
traducerea în viață a programelor, 
pentru depășirea inhibițiilor și iner
ției. pentru înfăptuirea consecventă 
a sistematizării — in interesul în
tregii societăți.

Citeva repere Cronologi
ce. Acțiunea de sistematizare nu 
reprezintă o orientare conjunctura- 
lă. de „ultimă oră" sau un dezide
rat spontan, ci o latură esențială, 
organic îmbinată cu întreaga strate
gie de dezvoltare socialistă a țării, 
aplicată în perioada ce a urmat Con
gresului al IX-lea al partidului. Se 
știe că firul roșu, conducător, al 
dezvoltării rapide a României in ul
timii 22 de ani l-a constituit con
cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind dezvoltarea economico-so- 
cială armonioasă a tuturor zonelor 
tării — temelie trainică, reală, a 
progresului tării și creșterii nivelu
lui de viată materială și spirituală

al tuturor 
procesul __ ____ _
transformării socialiste a agricultu
rii, al revoluționarii culturii, mate
rializarea uriașelor investiții aloca
te dezvoltării, asigurarea repartiză
rii judicioase a mijloacelor materia
le și realizarea unor condiții de 
muncă și viață superioare în toate 
zonele țării s-au împletit organic 
cu importante măsuri de organizare 
a teritoriului.

Un punct marcant în această di-

Iocuitoriior. Altfel spus, 
industrializării țării, al

recție l-a înscris Conferința Națio
nală a P.C.R, din anul 1967. la care 
s-a hotărît noua împărțire terito- 
rial-administrativă a țării, creîn- 
du-se un cadru favorabil pentru în
făptuirea programelor 
economico-socială.

S. 
c.

de dezvoltare

(Continuare în pag. a IlI-a)

ANTON 
NICOLAE

■ i

Coloana fără sfîrșit

REPERE ÎN PEISAJUL SOCIALIST AL PATRIEI
Numită în cronici „slă

vită Cetate de Scaun 
a Moldovei", simbol al 
vitalității românești, scut 
al luptei pentru neatîrnare 
și unitate națională. Su
ceava, cea mai glorioasă 
dintre capitalele Moldovei 
feudale, nu-și păstrase, in 
primii ani de după 
boiul 
decît 
după 
avînt 
cu altele de decădere, in 
anii dintre cele două răz
boaie mondiale ea se dez
voltă foarte lent.

In anul naționaliză
rii. aproape că nu se 
putea vorbi de industrie la 
Suceava. Existau aici doar 
două mori, o-„fabrică" de 
mezeluri, o presă de ulei, 
o „fabrică" de culori de 
pămînt, două tăbăcării. o 
uzină electrică și un aba
tor. Valoarea producției 
industriale depășea cu pu
țin două sute de milioane 
lei. Deși avea o tradiție de 
necontestat, viața spiritua
lă a orașului urma aceeași 
lentă Înviorare, baza ma
terială fiind puțin dezvol
tată. Este adevărat, exista 
renumitul liceu „Ștefan 
cel Mare", care nu de mult 
a împlinit 125 de ani de la 
înființare, un liceu de fete, 
citeva gimnazii și școli pri
mare. dar numărul elevilor 
și al cadrelor didactice era 
foarte redus. Exista și un 
muzeu, o sală pentru ma
nifestări artistice.. citeva

răz- 
al doilea mondial, 

renumele. Pentru că, 
perioade de glorie și 
economic, alternate

cercuri culturale... Și cam 
atit.

O fotografie din acei 
ani, păstrată oa „me
mento" in cabinetul to
varășului Mihai Găinariu, 
prim-secretar al comitetu
lui municipal de partid, ne 
înfățișează un vechi tirg in 
care doar monumentele is
torice se impun atenției. 
Istoria Sucevei în anii 
noștri reprezintă o măr-

din ramurile de bază ale 
economiei naționale, cum 
ar fi construcțiile de ma
șini. chimia, prelucrarea 
lemnului, textilele, confec
țiile. sticlăria, energetica, 
industria alimentară și. in 
fază avansată de execuție, 
o modernă întreprindere de 
rulmenți.

In anul cînd se împli- . 
nesc patru decenii de la 
actul istoric al naționaliză-

tie. carne de bovine și con
serve din carne. Se situea
ză. de asemenea, pe pozi
ții de frunte la alte citeva 
produse : locul II la fire și 
fibre artificiale ; locul III 
la plăci fibrolemnoase. ce
luloză și semiceluloză ; lo
cul IV la mobilă și placaj.

— Rapida dezvoltare in
dustrială a Sucevei — ne 
spunea tovarășul Mihai 
Iacob, prim-vicepreședinte

Noua tinerețe a Sucevei
turie elocventă a profun
delor înnoiri materiale și 
spirituale din anii con
strucției socialiste, mai cu 
seamă în anii de cînd în 
fruntea destinelor patriei 
se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La Suceavă, amintirile și 
vestigiile bogate ale trecu
tului se îmbină acum ar
monios cu noile ctitorii, 
mai dense și mai durabile, 
ale prezentului și cu per
spectivele luminoase ale 
viitorului comunist al pa
triei. Astăzi, vechea cetate 
a devenit un modem mu
nicipiu. în care s-au con
turat două puternice plat
forme industriale — una in 
Lunca Sucevei și alta la 
Șcheia. Se află aici unități

rii. în cele 23 întreprinderi 
industriale, din care 19 sînt 
de nivel republican, pre
cum și în celelalte unități 
economice și instituții lu
crează peste 65 mii oameni 
ai muncii. Aceștia realizea
ză o producție-marfă in
dustrială mai mare de 10 
miliarde lei. Așadar. în 40 
de ani. o creștere de peste 
50 de ori a valorii produc
ției industriale. Și aceasta 
datorită importantelor fon
duri de investiții de care 
a beneficiat Suceava, ca 
urmare a politicii înțelepte 
a partidului și statului 
nostru de repartizare judi
cioasă a forțelor de pro
ducție pe teritpriul tării. 
Municipiul Suceava ocupă 
locul I pe țară la produc
ția de saci și pungi de hir-

al consiliului popular mu
nicipal. a generat profunde 
transformări și în aspectul 
urbanistic al așezării. Au 
apărut astfel noile si fru
moasele ansambluri de lo
cuințe 
„Cuza 
„Ștefan cel Mare". „Obci
nilor". care au făcut ca Su
ceava să 
cele mai 
ale țării, 
mentelor 
socialismului se ridică la 
peste 26 000. ceea ce face 
ca acum mai bine de 80 la 
sută din cei 100 500 suce
veni să locuiască în apar
tamente noi. moderne. 
Pentru creșterea gradului 
de confort și civilizație al 
sucevenilor, s-a extins ter- 
moficarea urbană, a fost

„George Enescu", 
Vodă", „Zamca", 

„Obci-

devină unul din 
frumoase orașe 
Numărul aparta- 
construite în anii

construită rețeaua de ca
nalizare și s-a introdus a- 
limentarea cu gaze natu
rale a locuințelor. în pre
zent fiind racordate la re
țeaua de gaze peste 7 000 
de apartamente. In scopul 
modernizării continue a o- 
rașului, s-au asfaltat și 
construit noi străzi, lungi
mea acestora insumînd 69 
kilometri, față de mai pu
țin de 500 metri în 1948. 
Dar elementul de ultimă 
oră. care conferă Sucevei, 
în acest domeniu, statutul 
de oraș modern, este intro
ducerea. în luna august, a 
transportului cu troleibu
zul. Și chiar dacă realiza
rea liniei de troleibuz, in 
lungime de 19 kilometri, a 
fost o lucrare inedită pen
tru constructori, ei au reu
șit să o pună în funcțiune 
cu 45 de zile înainte de 
termen, 
asigură 
călători 
Trebuie 
cele 86
circulă pe 32 trasee diferi
te ; în anul naționalizării, 
un singur autobuz făcea 
legătura între centru și 
gară.

Bogate împliniri înscrie 
municipiul și pe tărimul 
activităților puse în slujba 
omului, a științei si cerce
tării. In cele 105 unități 
școlare, mai bine de 33 000

Numai troleibuzele 
transportul a 7 000 

pe sens și oră. 
să Ie adăugăm și 

de autobuze, care

Sava BEJ1NAR1U
(Continuare in pag. a IlI-a)

Se întîmplă ca la 
distanță de cițiva ani 
să nimerești din în- 
timplare prin aceleași 
locuri și să ai senti
mentul că s-a săvîrșit 
ceva copleșitor care 
îti contrazice aduce
rile aminte. Geome
trii inedite, clădite in
tr-un spațiu pe care 
nu ți l-ai fi închipuit 
altfel de cum a fost el 
cu douăzeci-treizeci de 
ani în urmă, dar care, 
în prezent, se impune 
privirii prin proporții 
si volume impresio
nante in jocul lor spe
cific, inteligent, plin 
de prospețime, de fru
musețe. Țin bine min
te — era pe la înce
putul anilor șaptezeci 
— imaginea fostelor 
„A.C." („atelierele 
centrale") din Petro
șani (cum se continua 
să i se spună prin 
partea locului „între
prinderii de utilaj 
minier"), denumire in
trată în istorie pen
tru ineditul ei — aici 
se produceau „colivii" 
(ascensoare de puțuri), 
„culbutoare", vago- 
neți", „trasportoare" și 
piese de schimb pen
tru utilaje și mașini 
miniere. Pe atunci. 
Gavrilă Șomlo. pro
iectant și veteran al 
„Atelierelor", î m i 
mărturisea : „Aici, in 
aceste hale mici și 
nearătoase pe dinafa
ră, a „lucrat" și Con
stantin Brâncuși. E 
bine s-o știți. La noi 
s-a turnat «Coloana» 
de la Tirpu Jiu".

Se spune că istoria 
este memoria timpu
lui. A timpului tre
cut. Dar „dosarele" is
toriei înmagazinează 
fapte de mare însem
nătate pentru timpul 
ce a sosit și pentru 
cel ce va să vină. In- 
cepînd cu sfirșitul 
lunii iulie 1937 și pină 
in septembrie, cind 
„Coloana" finisată ia 
drumul spre Tg. Jiu, 
Brâncuși a lucrat aici 
în hala de turnătorie 
și atelierele aferente 
acesteia. Au trecut de 
atunci 50 de ani. Re
văd hala unde Con
stantin Brâncuși și-a 

\ confirmat geniul artis-

tic, hală pe 
știam încă de 
sfert de veac, 
acum imi dă 
ție cu totul 
Mi s-a părut că ar
tistul lucrează sub 
ochii reporterului, mo- 
delindu-și opera de-a 
dreptul din înălțimea 
halei.

Inginerul-șef, Nicu- 
șor Vulpe, un bărbat 
încă tinăr după felul 
în care ne relata isto
ria ,.A.C.P.“-ului, imi 
dădea senzația că lu
crează aici de la în
ceputuri, din „era 
Coloanei", de pe vre
mea cînd uzina era 
„o cenușăreasă" a 
mineritului. Documen
tarea începuse chiar 
la secția turnătorie,

care o 
acum un 
dar care 
o senza- 

aparte.

ÎNSEMNĂRI
care face parte din 
uzină, dezvăluindu-ne 
patru sfere roșii, pa
tru cuptoare electrice 
(trei de tip „arc" de 3 
tone și unul cu in
ducție de 2,5 tone) cu 
gurile de foc deschise, 
patru izvoare, la mo
dul propriu, de mate
rie fluidă 
răcită și 
se nasc 
complexe 
combinele 
în abataj, 
unicat de foraj minier, 
mașini de 
cu cabluri 
34 de tipuri de auto
matizare. elemente de 
hidraulică și comandă 
de toate tipurile.

Există, astăzi, pen
tru nevoile producției, 
nu mai puțin de 6 ,a- 
teliere de proiectare. 
Și dacă în 1957 uzina 
producea în jur de 
8 600 de repere, acum 
s-a ajuns la 65 000, in- 
semnînd valoric a- 
proape un miliard de 
lei. Produsele uzinei 
sint cunoscute în toată 
țara, aproape 20 la 
sută au devenit apre
ciate in Polonia, Chi
na, Egipt. Albania, 
Maroc și Columbia șî 
grija esențială e ca 
ele să fie competitive. 
„Totul se produce ca

din care, 
prelucrată, 
modernele 

mecanizate, 
de tăiere 

instalații-

extracție 
multiple,

la licitație", ne asi
gură Nicușor Vulpe, 
nimeni nu le ia „din 
simpatie", e vorba de 
mindria noastră, a- 
dică contează calitatea 
produselor, valoarea 
lor tehnică". 11 înțele
gem, iar inginerul-sef 
ne dă exemple emo
ționante din procesul 
de muncă de fiecare 
zi a miilor de mu -i- 
tori ai uzinei, al ca. or 
scop înalt e ca fie
care utilaj și mașină 
produsă de ei să fie o 
adevărată operă teh
nică, o „Coloană fără 
sfîrșit" a măiestriei 
românești.

— Acum 50 de ani 
— se confesa ingi
nerul-șef, nu fără 
mindrie — proiectarea 
și construcția „Coloa
nei" a durat 62 de zile; 
deși specialiștii și me
seriașii erau de înaltă 
clasă, condițiile teh
nice erau vitrege. In 
multe secții și atelie
re — chiar primitive. 
Dacă ar fi s-o tur
năm din nou, in con
dițiile tehnice de care 
dispunem astăzi și cu 
înalta calificare și 
specializare a oameni
lor, după 
ne-ar trebui 18 
Brâncuși și-a 
celebra 
Coloana 
sind lumii o capodo
peră.

Am trecut, așadar, 
de curînd, prin „uzina 
constructoare de uzine 
subterane", unde cu 
50 de ani în urmă se 
făurea măiestrita Co-> 
Ioană a 
am văzut 
fost, ceea 
pentru om 
lui și, în 
peisaj mirific, 
deslușit pe Brâncuși. 
urmele lui în piatră și 
conștiința universală : 
coloana zămislită 
acum 50 de ani îmi 
pare un simbol al 
dezvoltării, al visului, 
al idealului, a ceea ce 
dorește poporul ro
mân să împlinească — 
o lume nouă, a civili
zației moderne.

proiectare 
ore. 

nunțit 
sa Coloană, 
eroilor, lă-

Infinitului, 
ceea ce a 
ce se face 
și măreția 
tot acest 

l-am

Dumitru
Dem IONAȘCU J
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In prima decadă a lunii ianuarie, SATUL LA ORELE IIVAȚĂRH

Sondajul <Sclnteii 
în actualitatea 

economică

rezultate superioare
in producție

metodelor de obținere a unor 
producții agricole cît mai mari

LA COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA

Produse peste prevederi prin creșterea 
productivității muncii

La Combinatul siderurgic din Hu
nedoara, actionind in spiritul mobi
lizatoarelor orientări formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința Națională a partidului, coc- 
sarii, furnaliștii, otelarii și lamina- 
torii au început activitatea de pro
ducție pe acest an cu hotărirea fer
mă de a pune in valoare irțtreaga 
lor experiență profesională, capaci
tatea tehnică și organizatorică în 
vederea îndeplinirii riguroase, la 
toti indicatorii, a planului de pro
ducție.

Acum, după prima decadă de ac
tivitate. se poate spune că in fie
care secție și uzină, printr-o temei
nică pregătire a producției, organi
zarea superioară a muncii in toate 
schimburile, îmbunătățirea asis
tentei tehnice și trecerea hotărită la 
aplicarea măsurilor din programul 
de modernizare, a fost asigurat un 
ritm înalt de producție pe întregul 
flux tehnologic. Drept urmare, pro
ductivitatea muncii a crescut fată 
de ultima decadă a anului trecut, pe 
această cale producindu-se, peste 
planul perioadei, 385 tone cocs me
talurgic, 2 200 tone fontă, 2 300 tone 
otel și 450 tone lingouri laminate.

Aflat pe platforma otelăriei Sie
mens Martin nr. 1. în fata cuptoa
relor In care se plămădeau noi șarje 
de oțel, otelarul Grigore Popescu 
ne-a spus : ..Avem convingerea că, 
in aceste zile, cel mai înălțător 
omagiu pe care noi, siderurgiștii hu- 
nedoreni, il putem aduce tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
apropiatei sărbătoriri a îndelungatei 
activități revoluționare și aniversării 
zilei sale de naștere, îl constituie 
faptele de muncă tot mai rodnice, 
îndeplinirea întocmai a angajamen
telor asumate in întrecere. Rapor
tăm cu mindrie patriotică depășirea 
prevederilor de plan pe prima de
cadă a lunii".

Intens mobilizați prin acțiunile 
întreprinse de organele și organiza
țiile de partid, stimulați de rezulta

tele bune obținute in prima decadă, 
siderurgiștii hunedoreni iși amplifi
că eforturile pentru sporirea pro
ducției de metal de calitate superi
oară. în condițiile reducerii consu
murilor și a cheltuielilor materiale. 
Printr-o aprovizionare mai constan
tă cu materiile prime necesare, prin 
reducerea termenelor la reparațiile 
planificate la aparatul de încărcare 
a furnalului nr. 7 și la cuptorul 
nr. 5 de la otelăria II, creșterea rit
mului de laminare la bluming pen
tru asigurarea taglelor necesare li
niilor finisoare. există condiții pen
tru a se menține un ritm ridicat de 
producție și in actuala decadă și a 
se onora cerințele de metal ale be
neficiarilor.

— Succesele obținute in primele 10 
zile ale acestei luni de către side
rurgiștii hunedoreni se datorează și 
pregătirii din timp a producției a- 
cestui an — ne-a relatat ing. Ale
xandru Dragată, director tehnic al 
Combinatului siderurgic Hunedoara. 
Doresc să subliniez sprijinul pe care 
l-am primit prin buna aprovizionare 
cu energie electrică și gaz metan, 
ceea ce ne-a asigurat o activitate 
constantă in otelării. la toate agre
gatele siderurgice. Se impune ca, 
acum, in actuala decadă, să se înre
gistreze un ritm mai constant și în 
aprovizionarea cu cărbuni pentru 
cocs, produse refractare, minereuri, 
feromangan. nichel si feromolibden. 
materiale absolut necesare pentru 
realizarea planului sortimental la 
otelurile aliate. In același timp, fa
cem un apel către furnizorii noștri 
din Călan și Aiud. pentru a ne li
vra cantitățile prevăzute de lingo- 
tiere și poduri de turnare, ceea ce 
ne-ar ajuta mult in menținerea rit
mului ridicat de producție pe care 
l-am atins în aceste zile și a lucra 
la nivelul posibilităților noastre, 
pentru a ne îndeplini exemplar an
gajamentele asumate in întrecerea 
pe anul 1988.

Sabin CERBU

Ieri, într-una din secțiile I.R.E.M.O.A.S. București

LA I.R.E.M.O.A.S. BUCUREȘTI

Buna organizare a muncii 
la proba faptelor

Practic, la întreprinderea de ra
diatoare. echipamente metalice, 
obiecte și armături sanitare din Ca
pitală se realizează peste 300 de pro
duse într-o gamă deosebit de va
riată și care sint destinate atit eco
nomiei naționale, cit și exportului. 
Cum a debutat anul 1988 aici ? Ce 
sarcini au de realizat în al treilea 
an al cincinalului oamenii muncii 
din întreprindere ? Cu ce probleme 
se confruntă acest colectiv ? La 
aceste întrebări ne-a răspuns ingi
nera Elena Dobre, șeful serviciului 
producție :

— In acest an avem de realizat un 
volum sporit de armături sanitare, 
radiatoare, alice de sablai, băi și 
echipamente. La toate sortimentele 
se înregistrează creșteri însemnate 
față de anul trecut. Este adevărat, 
uneori mai întimpinăm dificultăți 
în ce privește aprovizionarea cu cocs, 
alamă, agenți da luciu, dar cu toate 
acestea, printr-o judicioasă organi
zare a muncii, prin reducerea con
sumurilor de materiale, am reușit 
să ne realizăm pe prima decadă a 
acestui an planul la principalii indi
catori. De altfel, sintem ferm hotă- 
riți să realizăm integral planul pe 
luna ianuarie, iar la unele sorti
mente. cum ar fi radiatoare șl echi
pament metalic, chiar să-l depășim, 
onorîndu-ne toate comenzile cu ter
mene de livrare în prima lună a 
anului, pină la 26 ianuarie, ziua pe 
care întregul nostru popor se pre
gătește să o omagieze cu rezultate 
de muncă deosebite.

Ce stă la temelia acestor realizări? 
Prin ce se detașează experiența co
lectivului de aici 7

...Secția armături. Ordine și disci
plină la fiecare loc de muncă. Peste 
tot se lucrează din plin. Inginerul 
Ștefan Gebăilă. șeful secției, răs
foind graficele zilnice, ne prezintă 
pe scurt stadiul producție! : ..După 
prima decadă am realizat suplimen
tar 15 000 bucăți obiecte și armături 
sanitare. Am luat toate măsurile 
tehnice și organizatorice astfel îneît 
să menținem In continuare un ritm 
Înalt de producție si să ne onorăm 
la termen șl la un bun nivel calita

tiv comenzile șl contractele de ex
port încheiate cu parteneri din An
glia, Canada și R.F.G., țări cu tra
diție în domeniul fabricației de echi
pamente sanitare, dar care de ani 
de zile sînt clienții noștri. Ceea ce 
spune mult despre funcționalitatea 
și fiabilitatea sporită, despre designul 
plăcut al obiectelor pe care le pro
ducem".

Sectorul cel mai greu, unde de-a 
lungul anilor se adunaseră o multi
tudine de probleme, atit tehnice, cît 
și organizatorice, și care la un mo
ment dat păreau de nerezolvat. îl 
constituie secția turnătorie-radia- 
toare. Adeseori aici se înregistrau 
mari restante în îndeplinirea pla
nului. Iată însă că. în prezent, 
această secție nu numai că iși reali
zează zi de zi sarcinile de plan, ci 
execută și cantități îndemnate de 
radiatoare peste plan. Mai exact. în 
perioada care a trecut din acest an, 
aici s-au realizat, suplimentar 500 mp 
radiatoare. Explicația schimbării ra
dicale a activității în această secție ?

— întronarea ordinii, disciplinei, 
buna organizare a fluxurilor de tur
nare, aplicarea în fabricație a unor 
soluții tehnice ingenioase, de mare 
productivitate — ne spune Virgiliu 
Lazăr, șef de schimb.

O mențiune trebuie totuși făcută. 
Secția turnătorie nu mai seamănă 
prin nimic cu vechea turnătorie. La 
această schimbare o contribuție 
hotărîtoare au avut-o, firește, oa
menii muncii și cadrele de condu
cere de aici. Toți cei cu care am 
stat de vorbă și-au exprimat dorința 
de autodepășlre, de a menține titlul 
de fruntași în întrecere. Si nu este 
ușor să fii fruntaș atunci cînd prac
tic lucrezi in sectorul cel mai greu 
al Întreprinderii.

Iată prezentate succint cîteva fapte 
de muncă ce ilustrează dorința 
fierbinte a acestui colectiv de a se 
autodepăși. de a obține zilnic rezul
tate tot mai bune în producție. Iar 
faptele de muncă vin să oglindească 
hotărîrea colectivului de aici de a 
Îndeplini și chiar depăși planul pe 
luna ianuarie si întregul an.

1988. Datorită măsurilor luate in ulti
ma perioadă a anului trecut, am reu
șit să ne organizăm bine activitatea 
în toate secțiile și atelierele, ceea ce 
a permis atingerea unui ritm intens 
de lucru, ia nivelul sarcinilor ce ne 
revin.

Analiza concretă efectuată in mai 
multe secții de bază ale întreprin
derii este în măsură să releve citeva 
dintre acțiunile prioritare ale oame
nilor muncii de aici, efectele directe 
ale temeinicei pregătiri a producției*  
dar și unele greutăți cu care se con
fruntă colectivul acestei mari unități 
industriale. Astfel. încă din primele 
zile ale anului, formații de munci
tori și specialiști au acționat in ca
drul secției de confecții metalice șl 
atelierului de vopsitorie pentru pre
lucrarea celor 50 tone de tablă 
primită de la Combinatul side
rurgic Galați. Au fost pregăti
te in felul acesta panourile și 
tablourile metalice necesare, ii pri
ma parte a lunii ianuarie, pentru 
montarea. în cadrul sect i’or de echi
pări electrice, a aparate’or șl insta
lațiilor ce intră în comnone tn n-~- 
duselor realiza’e aici. Pentru înca
drarea în cotele de energie rennrt - 
zate, prin evitarea orelo- de virf. n 
fost reorganizată activitate' pe 
schimburi în cadru! secț'ilor și ate
lierelor mari consumatoare : confec
ții metalice, strungar e. vopsitorie.

îndeplinirea planului la producția 
fizică este strîns legată și de înfăp
tuirea programului de modernizare, 
sarcină de mare însemnătate cuprin
să în documentele Conferinței Națio
nale a partidului. în prima decadă 
a acestui an. ca urmare a preocupă
rilor colectivelor atelierelor de pro
iectare tehnologică șl constructivă și 
de pregătire a fabricație', au fost 
asimilate noi panouri și tablouri de 
comandă pentru mașini-unelte de 
mare complexitate. Preocuparea pen
tru obținerea unor produse de înalt 
nivel tehnic, fabricate in condiții de 
eficiență superioară se regăsește și 
în activitatea muncitorilor ș' specia
liștilor din cele două secții de mon
taj. Pe baza unui program prioritar 
au fost realizate si livrate o parte 
din echipamentele e'ectrice necesare 
utilajelor ce intră în componența unei 
linii tehnologice de fabricație a cu
tiilor de viteză pentru autoturisme, 
la întreprinderea de profil din Pi

tești. in zilele următoare preconizîn- 
du-se finalizarea acestei comenzi.

In ampla și Complexa activitate de 
promovare a progresului tehnic se 
înscrie și acțiunea de modernizare a 
atelierului de galvanizare. Aici a fost 
dată în folosință, in aceste zile, cea 
de-a doua linie tehnologică complet 
automatizată, efectele regăsindu-se 
în creșterea substanțială a producti
vității muncii și îmbunătățirea cali
tății acoperirilor metalice prin acest 
procedeu.

O dată cu realizarea unor produse 
cu performante funcționale superi
oare. nu se pierde din vedere nici 
necesitatea valorificării raționale a 
resurselor materiale și energetice. In 
secția de confecții metalice, de pildă, 
toate materialele secundare (fîșii de 
tablă decapată. rezultate din prelu
crare) sînt adunate, sortate si depo
zitate apoi cu grijă. în vederea re- 
fo osirii. ..Gospodărind cu maximă 
grijă fiecare kilogram de metal, ne 
spune maistrul Gheorghe Marinescu, 
indicele de utilizare a crescut con
tinuu. Am dori însă ca și Combina
tul siderurgic Galați, care ne livrează 
tabla, să-și respecte integral obliga
țiile contractuale. în 1987 înscriin- 
du-se cu importante restante Acest 
lucru ne creează acum greutăți în în
deplinirea ritmică, integrala a sarci
nilor de plan".

De altfel, la sfîrșitul săptămînii 
trecute și pe 11 ianuarie, linia teh
nologică de fișiere a tablei, ca și 
cele două linii de profile înguste și 
late — dotate cu mașini și instalații 
modeme — nu funcționau din cauza 
lipsei materiei prime. Cele 50 tone 
de tablă livrate de furnizori la în
ceputul anului (din 230 tone program 
pe luna ianuarie) fuseseră pre'ucrate 
încă din primele zile ale lui 1988. O 
altă problemă încă nerezolvată este 
aceea a asigurării repartițiilor de 
materiale la nivelul necesarului pe 
acest an pentru vopseaua pe bază de 
bioxid de titan, folosită la acoperirea 
panourilor și tablourilor de comandă 
rea’izate aici. Prin urmare, este ne
cesar ca eforturile muncitorilor șl 
specialiștilor din Întreprindere pen
tru îndeplinirea ritmică, integrală a 
sarcinilor de plan să fie conjugate 
cu sprijinul permanent al unităților 
furnizoare în asigurarea bazei ma
teriale.

Stan ȘTEFAN

LA ÎNTREPRINDEREA „MONDIALA" - S*TU  M*RE

Autodepășirea - voința întregului 
colectiv

Gheorghe IONIȚA

LA ÎNTREPRINDEREA DE PANOURI

Șl TABLOURI ELECTRICE ALEXANDRIA

Eforturile proprii să fie sprijinite 
și de furnizorii de materiale

Oamenii muncii de la întreprinde
rea de panouri și tablouri electrice 
din municipiul Alexandria au acțio
nat, în prima decadă a lunii ianuarie, 
cu hotărîrea fermă de a continua în 
acest al treilea an al actualului cinci
nal șirul bunelor rezultate din anul 
trecut, cînd planul a fost îndeplinit

și depășit la toți indicatorii de bază.
— Angajamentul nostru muncito

resc — ne spune secretarul comite
tului de partid al întreprinderii, to
varășul Ion Tudor — este să facem 
totul pentru realizarea ritmică, in 
cele mai bune condiții, a importan
telor obiective cuprinse in planul pe

întreprinderea de confecții ,,Mon
diala" — Satu Mare oferă imaginea 
unui însufletitor spectacol al creati
vității, al muncii făcute cu răspun
dere, cu neslăbită grijă pentru men
ținerea prestigiului larg recunoscut 
al mărcii fabricii peste hotare. An
grenată cu întreaga sa capacitate 
pentru realizarea exemplară a pia
nului, întreprinderea a încheiat pri
ma decadă a lunii ianuarie cu re
zultate semnificative : planul la 
producția-marfă pe aceasta perioa
dă a fost depășit cu 1,5 milioane lei. 
„Acest bilanț — ne-a spus tovarășa 
Rodica Puscasu, directorul unității 
— exprimă sintetic răspunsul con
cret, faptic al colectivului nostru 
față de însuflețitoarele chemări a- 
dresate întregului nostru popor de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința Națională a partidului. Pen
tru a asigura din primele zile ale 
anului un ritm intens de lucru, ate
lierul de proiectare tehnologică șl 
constructivă, compartimentul cu a- 
tribuții în domeniul bazei tehnico- 
materiale. alți factori au acționat 
din vreme pentru derularea fluentă 
a producției. Astfel, se fac din plin 
simțite efectele unor acțiuni de mo
dernizare, cum ar fi transportarea, 
lotizarea, depozitarea și încărcarea 
produselor finite, ambalarea semi
automată a produselor, acțiuni care 
au determinat creșterea productivi
tății muncii și creșterea ritmului de 
lucru".

La atelierul de producție nr. 2 
avem ca interlocutor pe șefa atelie
rului, Elena Moldovan, care ne-a 
spus : „Sintem pregătiți și ne pre
gătim mereu pentru această bătălie 
a muncii și creativității, la care 
ne-am angajat cu toată dăruirea 
noastră, chiar din prima lună a anu
lui, cînd întregul nostru popor va 
sărbători, la 26 ianuarie, cu aleasă 
bucurie in inimi, aniversarea în
delungatei activități revoluționare 
și a zilei de naștere a iubitu
lui nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Tocmai de aceea, 
întregul colectiv al întreprinderii 
și-a asumat angajamentul ca, pînă 
la această dată, să realizeze peste 
planul perioadei respective o pro- 
ducție-marfă la export în va
loare de peste 4 milioane lei. 
Subscriind cu totală însuflețire și 
răspundere acestui angajament, co
lectivul atelierului nostru, în frun
te cu comuniștii, este preocupat 
de folosirea la maximum a fie
cărui minut productiv, veghind 
la respectarea cu strictețe a disci
plinei de muncă și tehnologice. 
Avem deplina convingere că în
sufleți toarea chemare ce ne-a fort 
adresată de secretarul general a) 
partidului de a face ca acest an să 
fie cel mai rodnic din actualul cin
cinal va fi la noi înfăptuită întoc
mai".

Octav GRUMEZA

Continuăm cu relatarea modului în care este organizat și se desfășoară 
invățămintul agricol de masă, prezentind in rindurile ce urmează faptele așa 
cum le-am intilnit, precum și citeva observații rezultate in urma unei in
vestigații făcute joia trecută in unități agricole din județul Dîmbovița.

Sîntem la ora 6 dimineața în secto
rul zootehnic al C.A.P. Poiana, ju
dețul Dîmbovița, 
această oră 
discuției cu 
lingă fapte 
seriozitatea 
„întimplări" 
tru a demonstra câ aici nu s-a în
țeles cu răspundere că învățătura, 
respectiv desfășurarea învățămîntu
lui agrozootehnic, nu e o treabă pe 
care dacă vrei o faci, dacă nu, nu !, 
ci este o obligație înscrisă într-o 
hotărire de partid, este o necesitate 
izvorită dintr-o cerință reală, obiec
tivă.

începem cu un amănunt. După 
opinia noastră, dacă conducerea co
munei, în frunte cu primarul și con
ducerea cooperativei agricole, spe
cialiștii ar fi înțeles clar care este 
sensul, scopul învățămîntului agricol, 
cursul cercului zootehnic s-ar fi des
fășurat lingă șirele de coceni din 
incinta bazei furajere. De data asta, 
fără caiete, fără creioane, dar s-ar 
fi putut realiza o lecție cu adevărat 
strașnică și plină de învățăminte. La 
fața locului s-ar fi demonstrat cît 
este de păgubitoare nepăsarea în 
gospodărirea furajelor. Cocenii, puși 
de-a valma, au intrat în putrefacție, 
iar cei aflați mai spre mijlocul șire
lor au început șă mucegăiască. 
Cursul ar fi putut continua apoi în 
grajdul pentru tineret, unde li s-ar 
fi putut explica oamenilor ce con
secințe poate să aibă asupra sănătă
ții animalelor sistemul de hrănire 
care 
tul 
rea 
poți 
pre _ _
superioare atît timp cît nu sint fă
cute cum trebuie lucruri arhiele- 
mentare : respectarea programului de 
muncă, curățenia în grajduri, pre
pararea și administrarea nutrețuri
lor. asigurarea asistenței zooveteri- 
nare. Grajduri, cele mai multe neco
respunzător întreținute, rații furajere 
întocmite fantezist, insuficiența fu- 
răjelbr ca atare — care este de fapt 
cea mai mare problemă a sectorului 
zootehnic de aici — făceau să se 
mulgă doar cu, ceva mai mult de un 
litru de lapte de la o vacă.

Un fapt este, credem, edificator 
pentru neseriozitatea și lipsa de răs
pundere în îndeplinirea unei sarcini, 
așa cum subliniam, de cea mai mare 
importanță pentru îmbunătățirea ac
tivității în agricultură. întrebăm de 
medicul veterinar al dispensarului 
comunal, ’ tovarășul Gheorghe Stan, 
care este și responsabilul cursului 
zootehnic. Secretarul comitetului 
comunal de partid, tovarășul Florea 
Marin, ne spune că este plecat la 
București să rezolve o problemă le
gată de aprovizionarea cu furaje. 
Plecat chiar în ziua în care trebuia 
să se desfășoare invățămintul agri
col ! Insistăm să-l întîlnim pe to
varășul Stan și ne este dat să 
aflăm, ca în filmele cu „Samanta", 
că pină la ora 11, oră la care reu
șim să-1 întîlnim, medicul veterinar 
a făcut următoarele : a fost la Bucu
rești și a rezolvat problema. S-a în
tors apoi în comună și s-a dus direct 
în sectorul zootehnic unde a efec
tuat tratamentele la două animale, 
după care s-a dus să verifice sta
rea de sănătate la alte 6 animale 
ale cetățenilor. La ora 9,45, fix, a ți
nut cercul de învățămint. Șj iată-1 
acum, la ora 11,30. discutînd cu noi

Trecem peste 
cu care s-au 
activități și

fncepind de la 
și pînă la încheierea 

conducerea comunei, pe 
ce exprimă hărnicia și 
oamenilor, prea multe 
se leagă între ele pen-

începe dimineața cu... adăpa- 
vițeilor și sfîrșește cu umple- 
ieslei cu siloz. Pentru că nu 
să discuți la învățămint des- 

nu știu ce tehnici și tehnologii

în sediul primăriei, 
rapiditatea fantastică 
derulat toate aceste ______
vrem să vedem măcar cum este gin- 
dită tematica cercului și, în general, 
dezbaterea problemelor legate de 
desfășurarea învățămîntului. Spre a 
înțelege mai bine lipsa de seriozita
te cu care s-a acționat, vă supunem 
atenției doar cîteva din cele 11 teme 
stabilite : „Dezvoltarea apiculturii, 
sericiculturii, pisciculturii, creșterea 
animalelor mici, potrivit programe
lor stabilite". Ce rost are aici o dis
cuție despre piscicultura, bunăoară,, 
cînd în tot hotarul comunei nu gă
sești măcar un lac în care să adăpi 
o vacă ? „Folosirea rațională a pă
șunilor, inclusiv a celor din păduri, 
utilizarea rațională a acestora pe o 
perioadă cît mal lungă din an". Ce 
să discuți despre importanța sporirii 
productivității pășunii cînd coopera
tiva agricolă nu disnune nici măcar 
de un hectar de pajiște ? „Moderni
zarea fermelor zootehnice, asigurarea 
apei pentru animale, evacuarea me
canizată a dejecțiilor, rea’izarea de 
adăposturi ieftine prin folosirea la 
maximum a materialelor locale". 
Cui oare folosesc asemenea dezba
teri, cînd, așa cum spuneam, sînt 
atît de multe lucruri de discutat des-

pre modul diferit în care își fac 
datoria îngrijitorii, despre consecin
țele unor neajunsuri serioase în pre
pararea și administrarea furajelor, 
despre îmbunătățirea condițiilor de 
igienă, despre respectarea strictă a 
normelor sanitar-veterinare și despre 
multe alte lucruri care fac ca pro
ducțiile să fie atît de scăzute ! Ce 
poate fi asta decit formalism, păcă
leală. și mai ales autopăcăleală. pen
tru că, altfel spus, dezinformarea ce 
se face în această comună în ce pri
vește invățămintul agrozootehnic de 
masă are consecințe dintre cele mai 
păgubitoare asupra bunului mers al 
activității.

în ziua 
desfășoare 
învățămint 
C.A.P.-ului 
cuprinzînd 
Practic, luînd 
spuse de medicul veterinar, că ar 
fi ținut lecția in fața a 14 îngriji-

Să ne explicăm : 
respectivă trebuiau să-și 
activitatea 5 cercuri de 

organizate în cadrul 
și unul la secția S.M.A., 
in total 300 de cursanți. 

chiar de bune cele

0 situație din Dîmbovița: 
preocupați de raportări 

fictive, nu mai au timp 
de cursuri

tori, in ziua respectivă au fost pre- 
zenți la învățămint cel mult 30—40 
de oameni. Singurul cerc pe care am 
putut să-1 vedem la lucru a fost cel 
condus de inginerul-șef Valeriu Tă- 
nase, dar și la acesta erau prezenți 
circa 20—22 de oameni, din care nu 
toți aveau palmele bătătorite de 
muncă și fețele înnegrite de vînt. Un 
alt cerc, cel condus de inginerul 
Alexandru Chițu, nu avea cum să se 
țină, întrucît specialistul în cauză 
era plecat la Titu cu niște sămință 
de lucernă. Cît despre existența 
cercului condus de inginerul Toma 
Popescu, aveam să aflăm doar din 
dosarele tovarășului Ion Ionescu, 
secretar adjunct al comitetului comu
nal de partid. Dacă ar fi însă să ne 
luăm diîpă hîrtiile dumnealui, atunci 
în mod sigur ar fi trebuit să scriem, 
ceea ce de fapt se și raportează de 
regulă, și anume că la Poiana cursu
rile agrozootehnice se desfășoară în 
cele mai bune condiții, cu o partici
pare masivă a oamenilor. Cui folo
sesc asemenea raportări fictive ? Pe 
cine păcălește conducerea comunei 
și a cooperativei agricole ? Vor 
crește producțiile pentru că dumnea
lor au raportat desfășurarea învă
țămîntului, cînd în realitate marea 
majoritate a cooperatorilor au lip
sit de la lecții ? Și noi am spune 
că nu e de mirare că se petrec ase
menea lucruri, din moment ce nu au 
avut loc nici măcar dezbaterile ce 
trebuiau organizate în cadrul cercu
lui de învățămint care cuprinde ca
drele de conducere din comună. De 
ce nu s-a întrunit acest cerc ? Secre
tarul adjunct al comitetului comunal 
de partid explică senin că pur șl sim
plu expunerea lecției a fost amîna- 
tă. O explicație atît de puerilă in
cit nici nu trebuie insistat asupra 
ușurinței cu care .privește acest om 
îndeplinirea unei sarcini strict obli
gatorii.

Plecăm spre comuna Lungulețu. 
Pentru edificarea asupra modului în 
care este gindit și organizat aici în- 
vățămîntul agrozootehnic, vom reda 
în paralel discuțiile avute cu ingi
nerul-șef al cooperativei, Gheorghe

Roman, și cu secretarul adjunct al 
comitetului comunal de partid, to
varășul Nicolae Dumitru. Prima dată 
discutăm insă cu vicepreședintele 
consiliului popular comunal, tova
rășul Ilie Oancea, care, după ce ne 
asigură că se lucrează din plin in 
toate sectoarele și că specialiștii sînt 
la datorie, ține totuși să ne previ
nă că s-ar putea ca „inginerul-șef 
al cooperativei să aibă după-amiază 
niște probleme la nivelul cursurilor 
agrozootehnice". Fără a lua prea in 
serios sfatul dumnealui de-a nu ne 
face „nici un fel de griji, pentru 
că totul e bine", ne îndreptăm spre 
unul din punctele de lucru indica
te : secția de mecanizare. Cum la 
muncă erau foarte puțini oameni, îl 
întrebăm pe mecanicul-șef al sec
ției. Ion Andrei, cînd au ținut ul
timele lecții la cercul de învățămint. 
„In februarie, tovarășe, exact pe 27 
februarie". „Stai, omule, nu glumi : 
abia sintem în ianuarie". Dar omul 
nu glumește. Ultima ședință a cer
cului de învățămint a avut Ioc in 
februarie anul trecut, pentru că de 
atunci nimeni nu le-a mai pome
nit de învățămint.

Si acum îl întrebăm pe inginerul- 
șef al C.A.P. Lungulețu : „Unde s-a 
ținut invățămintul ?". „La școală — 
ne răspunde acesta —, iar unde am 
predat eu a fost o sală extraordi
nar de plină".

Ii căutasem la sosirea în comună 
pe secretarul adjunct al comitetului 
comunal de partid. Nicolae Dumitru, 
dar vicepreședintele consiliului popu
lar comunal ne spune că este in con
cediu. Cum-necum. tovarășul Dumi
tru a aflat totuși că sintem acolo și 
a venit la întîlnirea cu noi. Văzin- 
du-ne așteptînd la marginea șoselei, 
a coborît dintr-o mașină ARO 
(l-DB-102) și a venit să ne dea 
lămuriri precise. La întrebarea pusă 
și inginerului-șef : unde s-a desfă
șurat invățămintul ?, ne răspunde 
fără ezitare : la căminul cultural. 
„Inginerul-șef — încercăm noi — 
spunea că..." Dar este ferm în in
formațiile pe care le dă, și anume 
că la căminul cultural. Precizarea 
noastră : și la școală, și la căminul 
cultural. în tot cursul dimineții, la
cătele au stat bine încuiate la ușile 
acestor instituții !

Dar răspunsul cu care ne lasă per
plex secretarul adjunct este cel la 
Întrebarea : „Cum se desfășoară ln- 
vătămintul agrozootehnic la nivelul 
cadrelor de conducere din comună?" 
„A, păi, dv. nu știați — ne infor
mează el grijuliu — că ăsta se des
fășoară numai în zonele necoopera- 
ti vizate",

în 
spus, 
că în 
meni 
de la . . _ ____  ______ „ „
sau să coptroleze modul în care se 
desfășoară Invățămintul agricol de 
masă. Să spunem însă că nu în fie
care săptămînă pot veni cadrele de 
la județ să controleze activitatea tu
turor cercurilor. Dar oare cine a ve
rificat modul în care sînt întocmite 
tematicile de genul celor despre care 
vorbeam la Poiana la cercul de la 
sectorul zootehnic ? Sau să nu-și fl 
dat totuși organele respective seama 
de faptul că la secția de mecanizare 
din Lungulețu nu s-a ocupat 
de organizarea cercurilor 
mint ?

De la Lungulețu vrem 
spre satul Serdanu, dar 
Nicolae Dumitru ne sf.‘ 
renunțăm, pentru că drun 
bun. Drumul a fost însă L 
aflat acolo șl multe lucruri 
Despre care vom relata.

Iosif POP

rest n-ar mai fl mare lucru de 
decît să ne exprimăm uimirea 
ziua respectivă nu s-a aflat ni- 
de la organele județene sau 
C.U.A.S.C. care să participe

Să învățăm zootehnie și mecanizare...

de
nimeni 
învăță-

plecăm 
varășul 
ște să 

i este 
' am 
_une.

dansînd ?

Imaginea de mai sus nu am surprins-o într-o zi de odihnă, care 
muzica și dansul sint binevenite oriunde, ci într-o zi de lucru, în care 
respectivii „cursanți" erau planificați pentru lecțiile adevărate de zooteh
nie și mecanizare, nemaivorbind de faptul că erau orele la care toți cei 
ocupați în agricultura comunei Lungulețu trebuiau să fie la datorie.

Cu intirziere, dar... totuși In loc de cursuri, lacătul

Deși cu o întîrziere de o ora, pînâ la urma a fost înjghebată o lecție de agrotehnicâ la cercul de învâ- 
țămînt, condus de inginerul-șef al C.A.P. Poiana, tovarășul Valeriu Tânose. (fotografia din stingă) 
Un lacăt care și aici, la secția de mecanizare din Lungulețu, oprește pătrunderea învățăturii. Și cum o 
împiedică de prea multă vreme, poate se va găsi totuși cineva să-1 descuie. Ar fi în interesul oamenilor 
și mai ales al unei mai bune desfășurări a activității în această unitate, (fotografia din dreapta) 

Fotografii : Sandu Cristian
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Turcia
(Urmare din pag. I)

înmînînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul SULEYMAN OKYAR 
GUNDEN a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Republicii Turcia. Kenan 
Evren. un salut călduros împreună 
cu urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate pentru 
poporul român.

In cuvîntarea prezentată de am
basador sint subliniate bunele rela
ții dintre Turcia și România, apre- 
cilndu-se că întilnirile turco-române 
la cel mai înalt nivel au constituit 
momente de cea mai mare însem
nătate în dezvoltarea raporturilor 
tradiționale de prietenie dintre ță
rile noastre. Se relevă, totodată, do
rința Turciei pentru extinderea și 
diversificarea în continuare a cola

Sistematizarea
(Urmare din pag. I)

în mod distinct, obiectivul 
sistematizării tuturor localităților 
a fost conturat și înscris în
tre principalele orientări și direc
ții ale dezvoltării României pînă in 
anul 1990. la cea de-a doua Confe
rință Națională a partidului, desfă
șurată in 1972. înaltul forum al co
muniștilor a hotărît crearea unei 
rețele de localități cu grad ridicat 
de civilizație, diversificarea activită
ții economico-sociale în mediul ru
ral. cu scopul ștergerii treptate a 
deosebirilor esențiale dintre condi
țiile de viață de la sate față de cele 
de la orașe.

Un proces legic. In aspec* * 
tele sale practice directe, princi
piul sistematizării a fost dez
voltat și concretizat sub forma Legii 
adoptate de Marea Adunare Națio
nală (Legea 58 din 29 octombrie 
1974). Iată citeva dintre prevederile 
acesteia z

• Teatrul Național (14 7171. Sala 
mare) : Harap Alb — 18 ; (sala Am
fiteatru) : Campionul — 18 ; (sala 
Atelier) : Cartea lui Iovlță — 18
• Opera Română (13 18 57) : Carmen 
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Uriașii munților — 18
e Teatrul Mic (14 70 Bl) : O femeie 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
nord — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tirzie — 18.30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : O 
dragoste nebună, nebună, nebună 
— 18
® Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Amintirile Sarel 
Rernhardt — 18 ; (sală Studio) : Con
curs de împrejurări — 18.30
• Teatrul Glulestl (sala Majestic.
14 72 34) : Iarna etnd au murit can
gurii — 18
O Teatrul satlric-muzlca! „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78: : Dragos
te la prima vedere — 18
® Ansamblul artistic „Rapsodia 
română” (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
O Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 9 ; Albă ca Ză
pada șl cei 7 pitici — 13
• Circul București (10 41 95) ! Ca
valcada circului — 18,30

• Prin sistematizare trebuie 
să se asigure restringerea pe- 
rimetrelor construibile ale lo
calităților la strictul necesar, 
folosirea optimă a pămintului, 
raționalizarea rețelelor de dru
muri, altor căi de comunicație 
și energetice.

O Pentru amplasarea con
strucțiilor se va urmări utili
zarea terenurilor degradate sau 
improprii agriculturii, iar în 
condițiile în care nu există a- 
semenea terenuri disponibile, 
este obligatorie stabilirea su
prafețelor de teren — echiva-

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 12 ianuarie, ora 20 — 15 ia
nuarie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
în general închisă. Pe alocuri vor că
dea precipitații, mai ales sub formă 
de ninsoare, îndeosebi în Muntenia, 
Dobrogea și Moldova. Izolat, în sud- 
est, condiții de polei. Vîntul va mai 
prezenta intensificări trecătoare, la 
începutul intervalului, în sud-estul 
țării din sectorul nord-estic. Tempera
turile minime, în general, vor fi cu
prinse între minus 8 și zero grade, 
iar maximele între minus 5 și 3 grade. 
Local se va semnala ceață asociată, 
izolat, cu depunere de chiciură. în 
București : Vremea va fi, în general, 
închisă. Temporar, va ninge slab. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 3 și 
zero grade, iar maximele între minus 
1 și 3 grade. Se va produce ceață.

cinema
• Unde ești copilărie : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11
•’ Totul sc plătește : CULTURAL — 
13; 15; 17; 19, GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Cale liberă — 19 ; Luptătorul cu 
sabla —■ 15; 17 ; DRUMUL SĂRII 
(31 28 13)
• Alo, aterizează străbunica — 19, 
Program pentru copii șt tineret — 
15; 17 : MUNCA (21 50 97)
• Rămășagul : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,30; 15; 17; 19
• B.D. in alertă : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Secretul lui Nemesis : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 14; 16,30; 19
• Program pentru copil și tineret — 
9; 11; 13, Vulcanul stins — 15; 17; 19 : 
PACEA (71 30 85)
• Mesagerul Invincibil : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Misiune specială : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Să te măriți cu un căpitan : 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Soluție de urgență : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17
• Mirajele iubirii : GRIVITA (17 08 58) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Călărețul fără cap : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Eroi Îndrăgiți ai ecranului :
PATRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 12; 
13,45; 15,30; 18,30

teatre 

borării cu România în diverse do
menii de activitate.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a transmis președintelui Republicii 
Turcia un cordial salut și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de pace, bunăstare și 
prosperitate pentru poporul turc 
prieten.

în cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, re- 
levîndu-se evoluția pozitivă a rapor
turilor dintre România și Turcia, se 
exprimă aprecierea că există largi 
posibilități pentru extinderea cola
borării economice, tehnico-științifice, 
culturale și în alte domenii de in
teres comun, precum și pe arena in
ternațională. în spiritul înțelegerilor 
convenite la cel mai înalt nivel. Se 
reafirmă, totodată, poziția României 

teritoriului și localităților
lente cu suprafețele ocupate de 
construcții — ce se vor reda 
agriculturii.
• Orice fel de amplasament 

trebuie să corespundă prevede
rilor schiței de sistematizare a 
localității.
• De regulă. în localitățile 

urbane regimul legal de înălți
me a clădirilor noi este de 
5 niveluri. Totodată, legea pre
vede raporturi exacte de den
sitate, între suprafața locuibilă 
la un hectar și înălțimea clă
dirilor din noile ansambluri de 
locuințe.

• Sistematizarea localităților 
rurale trebuie să asigure am
plasarea judicioasă a tuturor 
construcțiilor, crearea unor 
centre civice care să grupeze 
toate dotările social-culturale 
necesare tuturor locuitorilor din 
comună.
• Se va urmări ca localită

țile rurale cu cele mai bune 
condiții de dezvoltare să fie 
transformate in centre econo
mice și sociale cu caracter ur
ban.
• Regimul obișnuit de înăl

țime a locuințelor de la sate 
Va fi de 2 niveluri, iar pentru 
clădirile din centrul civic al 
comunei de minimum 2 nive
luri.

e Construcțiile și instalațiile 
realizate prin încălcarea docu
mentațiilor de sistematizare, 
fără autorizații sau fără respec
tarea acestora, pot fi demolate, 
respectiv desființate, pe chel
tuiala celor vinovați.

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20,35 Cu spirit revoluționar, cu devota

ment In promovarea noului in 
producție. Reportaj

Noua tinerețe a Sucevei
(Urmare din pag. I) 

elevi deslușesc tainele științei și 
culturii. Școala suceveană și-a do- 
bindit în acești ani. cu bune rezul
tate, atributele învâțămîntului supe
rior tehnic, institutul de subjngineri 
pregătind, în cei aproape 25 de ani 
de existentă. 4 650 specialiști pentru 
diferite ramuri ale economiei na
ționale. casa de cultură a sindicate
lor. teatrul municipal, muzeul de 
istorie cu secțiile de artă populară 
și etnografie și de științe naturale. 
Biblioteca județeană, observatorul 
astronomic, ansamblul de cîntece și 
dansuri „Ciprian Porumbescu" sint 
importante pirghli pentru dezvolta
rea și amplificarea vieții cultural- 
educative. Suceava a inițiat și găz
duiește. anual, manifestări de pres
tigiu. mult apreciate in întreaga 
țară, cum sint Concursul național de 
poezie „Nicolae Labiș", Concursul 
muzical de interpretare instrumen
tală „Ciprian Porumbescu" dotat cu

Noi succese ale înotătoarelor românce în Australia
Înotătoarele noastre continuă să 

se comporte foarte bine în concursu
rile internaționale din Australia. Un 
succes deosebit au realizat în ziua 
a doua a concursului de la Canberra. 
Tamara Costache. Livia Copariu și 
Luminița. Dobrescu au ocupat. în a- 
ceastă ordine, primele trei locuri în 
proba de 50 m liber, cronometrate 
fiind în 25”71/100, 25”83/100 și. res
pectiv. 26”13/100. In alte trei probe,

Handbalistele noastre in
Echipele românești prezente îh 

cupele europene de club la handbal 
feminin au susținut primele meciuri 
din turul secund al competițiilor 
respective. Știința Bacău a întîlnit 
la Cerkasi (U.R.S.S.) pe Spartak 
Kiev, în cadrul „Cupei campionilor 
europeni". După ce au condus la 
pauză cu 15—13, băcăuancele au 
pierdut cu 26—24, scor care lasă, to
tuși, deschisă cursa pentru califica
re în turul următor al întrecerii, 
partida retur urmînd să se desfă
șoare duminică 17 ianuarie, la Ba
cău.

Mureșul Tg. Mureș a ciștigat pe 
teren propriu meciul cu Vasas Bu-

★
SCHI. „Cupa Mondială" la schi a 

programat pe pîrtia de la Val d’Isere 
(Franța) o probă masculină de sla
lom superuriaș. în care victoria a 
revenit vest-germanului Markus 
Wasmeier, înregistrat cu timpul de 
l’29’.’16/100. Pe locurile următoare 
s-au situat francezul Franck Piccard 
(l’29”46/100) și elvețianul Pirmin 
Zurbriggen (l’29”62/100). In clasa
mentul general se menține lider ita
lianul Alberto Tomba (cu 136 punc
te), secundat de Pirmin Zurbriggen 
(131 puncte).

FOTBAL. In etapa a 29-a a 
campionatului de fotbal al Scoției, 
echipa Glasgow Rangers. viitoarea 
adversară a formației Steaua Bucu
rești în „Cupa campionilor euro
peni". a învins pe teren propriu, cu 
scorul de 5—0. echipa F. C. Morton.

TENIS, Turneul internațional de 
tenis de la Sydney s-a încheiat cu 
victoria australianului John Fitzge
rald, care l-a întrecut în finală cu 
6—3, 6—4 pe sovieticul Andrei Ces- 
nokov.

AUTOMOBILISM. După opt probe 
speciale. în raliul Paris — Dakar la 
automobile conduce finlandezul Ari 
Vatanen (navigator suedezul Berg
lund), care pilotează un „Peugeot 
405". La motociclete, primul loc este 

în principalele probleme internațio
nale. subliniindu-se că țara noastră 
acordă o deosebită atenție opririi 
cursei înarmărilor și trecerii la 
dezarmare. în primul rînd la dezar
marea nucleară, eliminării cu desă- 
vîrșire a tuturor armelor nucleare, 
lichidării primejdiei de război și asi
gurării dreptului suprem al popoare
lor. al oamenilor la existentă, la li
bertate și independență.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare. președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cir ambasadorul Siileyman Okyar 
Giinden. '

La solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire 
au participat ministrul afacerilor 
externe. Ioa'n Totu, și secretarul pre
zidențial și al Consiliului de Stat, 
Dumitru Apostoiu.

în prezent, toate județele dispun 
de un valoros fond de schițe de 
sistematizare, dezbătute cu cetățenii, 
și care concentrează numeroase 
studii, idei, soluții, conturînd ima
gini ale viitorului economic, social, 
arhitectonic al fiecărei localități. 
Există astfel o bună premisă pentru 
desfășurarea largă a acestei acțiuni 
în avantajul tuturor cetățenilor și al 
întregii societăți.

De fapt, se poate spune că pro
cesul de grupare și comasare a su
prafețelor locuite, al reducerii și 
„absorbției" așezărilor răzlețe este 
un proces obiectiv, legat de dezvol
tarea societății, de progresul general. 
El se desfășoară impus de via
ță în mod implacabil, de neoprit 
— așa cum nici un fel de ar
gumente „sentimentale" sau „idi
lice" nu ar putea opri, de pildă, 
extinderea automatizării pe planul 
producției industriale. Există însă 
mari deosebiri în ce privește modul 
in care se desfășoară acest proces 
in funcție de condițiile social-poli- 
tice concrete : în societatea capita
listă. de cele mai multe ori. prin 
ruinarea sau pur și simplu anihilarea 
așezărilor respective, locuitorii lor 
fiind aruncați în voia soartei — și 
în condițiile socialismului, fără a- 
fectarea îndeletnicirii productive a 
acestora, a activității economice, și 
cu toată grija nu numai pentru în
locuirea căminului, ci și pentru asi
gurarea unor condiții de confort și 
civilizație superioare, imposibil de 
realizat în vechea așezare.

(Continuare în numărul viitor 
al ziarului).

20,45 Teatru TV (color). „Fata care a 
deschis toate ferestrele". Premie
ră TV. Scenariu pentru televiziu
ne de Sorin Holban. In distribu
ție : Carmen stănescu, Constantin 
Codrescu, Emilia Popeseu, Dan 
Bădârău. Regia artistică : Silviu 
Jicman

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

trofeul „Lira de aur". Concursul na
țional de pictură „Voronețiana" și 
altele.

In același ritm cu dezvoltarea 
economico-socială a crescut și baza 
materială pentru asigurarea sănătă
ții oamenilor. De la un singur dis
pensar și un spital cu 95 de paturi, 
deservite de cîtiva medici, s-a ajuns 
în prezent la 14 dispensare medicale 
teritoriale, 15 dispensare medicale 
de întreprindere. 3 creșe cu 270 pa
turi și un spital cu 1 335 paturi. în 
care-și desfășoară activitatea 380 
medici și 918 cadre medii.

Oraș cu un bogat trecut istoric. 
Suceava s-a transformat. în anii so
cialismului. și mai cu seamă în pe
rioada care a trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului. într-un mo
dern municipiu, cu o industrie pu
ternică și o viată spirituală deosebit 
de bogată. în Tara de Sus. ca peste 
tot în cuprinsul României socialiste, 
anii socialismului sint tot atîtea 
trepte spre lumină.

înotătoarele noastre s-au clasat pe 
locul secund ; Anca Pătrășcoiu, cu 
r03”03/100, la 100 m spate (victoria 
a revenit est-germanei Sirch, cu 
1’02’ 61/100), Luminița Dobrescu, cu 
2’01”05/100, la 200 m liber (locul în- 
tîi fiind ocupat de Friedrich din 
R.D.G., cu 1’59”20/100) și Stela Pura, 
cu 2’12”52/100, la 200 m fluture 
(probă cîștigată de Kathleen Nord 
din R.D.G., cu 2’10”95/100.

cupele europene de club
dapesta (22—19, la pauză 12—7), în 
cadrul „Cupei cupelor". Returul (17 
ianuarie, la Budapesta) se anunță 
pasionant, dificil pentru handbaliste
le noastre, dar se speră că ele vor 
trece cu bine și acest examen...

In „Cupa federației internaționa
le de handbal", echipa Rulmentul 
Brașov a întîlnit la Besanțon (Fran
ța) formația locală E. S. Besanqon. 
Scor final 25—21 (la pauză 12—10) 
pentru sportivele franceze. Returul 
acestei partide va avea loc. de ase
menea. duminică 17 ianuarie (la 
Brașov), unde, cu un joc mai bun 
și cu avantajul terenului, brașoven- 
cele păstrează șanse de calificare.

ocupat de italianul Franco Picco (pe 
,,Yamaha"). In cursul etapei Omar 
Driss — Tamanrasset (în Algeria), 
unul din favoriți, belgianul Andre 
Malherbe, campion mondial de mo- 
tocros, s-a accidentat și a fost ne
voit să abandoneze.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LX TRAGEREA EXTRAORDINARA 
PRONOEXPRES A NOULUI AN 

DIN 10 IANUARIE 1988
FAZA I. EXTRAGEREA I : 16 9 

17 7 13 20. EXTRAGEREA A II-a : 
43 38 12 10 17 11. FAZA A II-a. 
EXTRAGEREA A III-a : 21 4 26 8 38 
10. EXTRAGEREA A IV-a : 39 40
26 38 43 9. EXTRAGEREA A V-a : 
25 33 17 40 39 31. EXTRAGEREA A 
Vl-a : 32 25 12 20 28 4. EXTRAGE
REA A Vil-a : 4 31 40 17 10 33. 
EXTRAGEREA A VIII-a : 6 45 14 
28 18 31. EXTRAGEREA A IX-a : 27 
16 8 2 15 7. FAZA A III-a. EXTRA
GEREA A X-a : 21 32 11 45 42 8.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului angolez, al Comitetului Central al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii și al Guvernului Republicii Populare Angola vă mulțumesc 
pentru căldurosul mesaj de felicitări care mi-a fost adresat cu ocazia celei 
de-a XII-a aniversări a independenței tării noastre.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma dorința noastră sinceră de a 
contribui la dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie, solidaritate și 
cooperare statornicite între țările și popoarele noastre.

Cu înaltă considerație,
JOSE EDUARDO DOS SANTOS

Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Profund sensibil la mesajul de felicitări pe care ati binevoit să mi-î 
adresați cu ocazia Zilei naționale a țării mele, aș dori ca în numele guver
nului, poporului centrafrican și al meu personal să vă transmit vii mulțumiri.

Vă adresez, la rîndul meu, cele mai sincere urări de sănătate și fericire, 
de prosperitate continuă poporului român prieten.

Sînt convins că bunele relații de prietenie și cooperare care există în 
mod fericit între țările noastre se vor consolida și întări tot mai mult spre 
binele popoarelor noastre.

Cu cea mai înaltă și prietenească considerație.

ANDRE KOLINGBA
Președintele Republicii Centrafricane

Cronica zilei
Prin Decret Prezidențial tovarășa 

Aneta Spornic a fost numită în ca
litate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România in Republica Vene
zuela in locul tovarășului Petre 
Lupu care a fost rechemat.

★
Cu prilejul celei de-a 75-a aniver

sări a zilei de naștere a tovarășului 
Gustav Husak; președintele Republi

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEIf

IALOMIȚA : Ritm intens 
de lucru pe șantierele 

de locuințe
Timpul prielnic din această lună 

a fost folosit cu maximă eficientă 
de constructorii ialomiteni. Pentru 
ca planul pe acest an, care prevede 
construirea a peste 1 400 de apar
tamente, unități comerciale și secții 
pentru prestări servicii, să fie rea
lizat la datele prevăzute și la inalți 
parametri calitativi, activitatea pe 
șantiere este bine organizată. în 
municipiul Slobozia, pe bulevardele 
Matei Basarab, Cuza Vodă și In 
zona pieței agroalimentare se lu
crează cu toate forțele, pe un front 
larg, la cele 400 de apartamente 
care vor fi recepționate în primul 
semestru. Se execută infrastructuri, 
acoperișuri, finisaje, lucrări de ca
nalizare, instalații, străzi și alei, 
folosindu-se tehnologii moderne, 
menite să contribuie la creșterea 
productivității muncii. Intr-un sta
diu avansat de execuție se află și 
ansamblul din zona centrală a ora
șului Fetești, precum și noile an
sambluri de pe bulevardele Repu- 
blic’i și Scinteii din orașul Urzi- 
ceni. La rîndul lor. constructorii 
din Țăndărei sint hotărîți ca pînă 
la 1 martie, cînd această așezare va 
împlini 20 de ani de cînd a intrat 
în rîndul localităților urbane, să 
predea beneficiarilor 60 de aparta
mente. precum și spațiile comer
ciale și unitățile de prestări servi
cii prevăzute pentru întreg semes
trul intîl al acestui an. (Mihai 
Vișoiu).

HUNEDOARA : O nouă 
microhidrocentrală

In județul Hunedoara, pe Valea 
Zeicanilor, a fost pusă în funcțiu
ne o nouă microhidrore^trală. Este 
cea de-a treia microhidrocentrală 
construită în această zonă a iude- 
tu’ui. Noua sursă de forță si lumi
nă a fost realizată de Antrepriza 
de construcții-montai si reparații 
Deva și de brigada de construcții- 
montaj din cadrul I.R.E. Deva. Ea 
are o putere instalată de 415 kW 
și funcționează, de la început, cu 
bune rezultate. (Sabin Cerbu).

SUEDIA:
Preocupări și căutări pentru economisirea energiei

• Dependența de petrol a industriei — in continuă diminuare * Piatra 
de temelie a programului de economisire a energiei • O gamă largă de 
pompe ți de schimbătoare de căldură pentru industrie, dar și pentru ter- 
moficarea locuințelor ® Protagonista economiilor de energie : industria de 
celuloză ți hirtie • Avantajele turnării sub presiune ® Clădirilor - o mai 
bună izolare termică • „Cursa" împotriva risipei de energie continuă

In cele ce urmează vom prezenta 
extrase dintr-un articol apărut în 
publicația „DAGENS INDUSTRI" din 
Suedia, care prezintă citeva din 
principalele măsuri adoptate în a- 
ceastă tară în vederea economisirii 
energiei.

Ultimul deceniu a demonstrat cu 
prisosință că posibilitățile de econo
misire a energiei sînt mult mai mari 
decît se prevăzuse inițial. Experiența 
ultimilor zece ani a permis Suediei 
să reducă substanțial consumul de 
petrol și de produse derivate din 
acesta. La înfăptuirea măsurilor vi- 
zind obiectivul economisirii energiei, 
s-a trecut cu ocazia „primei crize 
petroliere" din 1974. In prezent, spe
cialiștii sînt convinși că, într-o 
perspectivă mai îndepărtată, sfera 
utilizării petrolului ri a produselor 
petroliere se va limita doar la trans
porturi și la unele tipuri de dispo
zitive de încălzire. Firește că în in
dustria chimică. în cea a maselor 
plastice, cit și în unele procese in
dustriale speciale, petrolul va fi uti
lizat într-o oarecare măsură și în 
continuare. în viitor însă, consumul 
de hidrocarburi, în general, va fi cu 
mult mal redus decît actualmente.

tn scopul reducerii dependenței 
față de petrol. în Suedia s-au efec
tuat pînă acum Importante investiții, 
iar această orientare prioritară va 
rămine neschimbată pînă la sfîrșitul 
acestui secol. Dacă în 1970. în con
sumul mediu de energie al indus
triei suedeze, petrolul reprezenta 50 
la sută, în 1984. această proporție a 
fost redusă la 25 la sută, iar pînă în 
1995, potrivit prognozelor, ea se va 
diminua pină Ia 20 la sută. Această 
dinamică se explică, printre altele, 
prin trecerea masivă la folosirea, in. 

cii Socialiste Cehoslovace, a avut 
loc. luni, un film-cocteil.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai al
tor instituții centrale, ziariști.

Au fost prezenți Jan Papp, amba
sadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

SIBIU : Noi unități 
prestatoare de servicii 

la sate
In localitățile rurale din județul 

Sibiu se acționează consecvent pen
tru înființarea unor noi secții pres
tatoare de servicii pentru populație 
cu profile dintre cele mai diverse.

— In prezent, în comunele și sa
tele sibiene există 561 unități pres
tatoare de servicii — ne spune 
Șerban Șerban, președintele Uniunii 
județene a cooperativelor de pro
ducție, achiziții și desfacere a măr
furilor. în acest an se vor înființa 
încă 90 de noi unități prestatoare 
de servicii în localitățile Miercurea, 
Orlat, Șura Mare, Aței, Bazna, 
Dîrlos, Jina, Roșia, Blăjel, Racovița 
și altele. Valoarea prestărilor de 
servicii în satele județului va creș
te în acest an cu peste 20 la sută 
față de 1987. Concomitent cu ridi
carea nivelului calitativ al lucrări
lor efectuate, are loc o dotare a 
unităților existente cu noi mașini, 
utilaje, aparate de măsură și con
trol. (Ion Onuc Nemeș).

CO VAS NA : Lucrări 
de îmbunătățiri funciare
Colectivul de la întreprinderea de 

execuție și exploatare a lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare din jude
țul Covasna a predat cu un an mai 
devreme sistemul de desecare, dre
naj. combatere a eroziunii solului și 
de regularizare a unor văi din 
sistemul Sînpetru Racoș, zona Vîr- 
ghiș-Augustin. Lucrarea, care avea 
termenul de dare în folosință la 
sfîrșitul anului 1988, cuprinde peste 
6 000 de hectare. In acest fel sint 
create toate condițiile ca încă în 
acest an agricol, pe o însemnată 
suprafață de teren. înainte nepro
ductiv. să se obțină recolte sporite 
de care vor beneficia cooperativele 
agricole de producție din Araci, 
Aita Mare. Pelin, Brăduț. Baraolt, 
Căpenî. Hăghig, Vîrghiș și ferme 
ale I.A.S. Ozun. Meritul dării în fo
losință înainte de termen a siste
mului de îmbunătățiri funciare 
aparțme brigăzii de antrepriză con- 
structii-montai conduse de Mihai 
Rotaru și Valentin Latco. (Constan
tin Timaru).

scopuri energetice, a cărbunelui, coc
sului și a resurselor locale de ener
gie.

Piatra de temelie a programului 
suedez de economisire a energiei a 
constituit-o și continuă s-o consti

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

tuie utilizarea pompelor de căldură 
și a schimbătoarelor de căldură.

Pompa de căldură se cunoștea în 
Suedia încă de prin anii 1920. cînd 
ea și-a găsit o primă utilizare pe 
scară largă în domeniul frigiderelor. 
Actualmente însă, pompa de căldură 
se folosește într-un scop diametral 
opus, respectiv pentru obținerea de 
căldură intr-un mediu cu tempera
turi moderate. Recent, în Suedia au 
început să se fabrice mai multe tipuri 
de termopompe care servesc la pro
ducerea de aburi de joasă presiune. 
Respectiva tehnologie își poate găsi 
o serie de aplicații în cele mai di
verse ramuri industriale, mai ales 
acolo unde au loc procese tehnolo
gice continue. In prezent, întreprin
derile specializate din Suedia fabrică 
o gamă variată de pompe de căl
dură : de la cele destinate încălzirii 
locuințelor pentru o singură familie 
pină Ia termopompe-gigant cu o 
putere de 30 MW și destinate termo
centralelor.

Pentru „regenerarea" căldurii deja 
produse — larg utilizate sint schim
bătoarele de căldură. In principal, 
cu ajutorul lor se recuperează și se 
valorifică resursele energetice secun
dare ce rezultă. în urma proceselor 
din industrie. Schimbătoarele de căl
dură existente se clasifică, după

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. P. CHINEZĂ

Noi perspective în tehnica roboților
In R.P. Chineză, tehnica roboți

lor a început să se dezvolte cu 
peste un deceniu în urmă. Pînă 
în prezent au fost realizați circa 
o sută de roboti ce se adaugă celor 
aproximativ 2 000 de manipulatori 
folosiți în industrie pentru opera
ții de montaj, forjare, sudură 
electrică și vopsit. Un institut din 
provincia Sichuan a construit un 
„analog uman", folosit pentru 
studierea medicinii. La Sheniang a 
fost realizat un robot pentru lu
crări submarine, pînă la adîncimea 
de 199 metri. Totuși, în acest do
meniu — arată agenția „Xinhua" 
— China este încă la început, ro-

R. S. CEHOSLOVACĂ

Extinderea electronicii în economie
Industria electronică și electro

tehnică se înscrie, în Cehoslovacia 
printre sectoarele cu dezvoltarea 
cea mai dinamică. în actuala peri
oadă de plan de cinci ani, produc
ția ei va spori cu 60—65 la sută. 
In țară se produc o gamă întreagă 
de micro și mini computere, pre
cum și computere de mai mare 
capacitate, ceea ce a permis ca în 
prezent Cehoslovacia să dispună de 
1 000 de asemenea instalații, făcînd 
parte dintr-un sistem unic.

Sarcini deosebite revin acestui 
sector în accelerarea ritmurilor de

R. D. GERMANĂ

Pe linia modernizării continue 
a transporturilor

în R.D. Germană se extinde 
utilizarea conteinerelor. mijloc 
deosebit de eficient în transpor
turile feroviare, rutiere, maritime 
și fluviale. De o apreciere deose
bită se bucură conteinerele de 
mari dimensiuni, care și-au de
monstrat avantajele atit în depla
sarea unor echipamente grele, cit 
și a unor articole fragile din sticlă, 
în ultimii ani, numărul punctelor 
de transbordare a conteinerelor a 
crescut de la 34 Ia 50.

Totodată, la marea întreprindere 
chimică din Schwarzheide au fost 
realizate conteinere-cisternă pentru 
transportul substanțelor chimice li
chide. Cu o capacitate de 16 400 
litri, din material inoxidabil, ele

R. P. POLONĂ

Economisirea energiei - 
pîrghie de creștere a producției industriale

La Belchatow — cel mai mare 
centru polonez de extracție a căr
bunelui brun și de producere a 
energiei termice — se desfășoară 
pregătirile pentru punerea in func
țiune a ultimului ansamblu turbo- 
energetic, avînd o putere de 360 
MW. O dată cu punerea în func
țiune a acestui grup energetic, 
uzina va atinge o putere totală de 
4 320 MW, ceea ce reprezintă 15 la 
sută din puterea instalată a indus
triei energetice poloneze. Se consi
deră că uzina respectivă, paralel 
cu creșterea producției întregii in
dustrii energetice a tării, va asigura 
necesarul de energie pe perioada 
următorilor 2—3 ani. Dar intr-o 
perspectivă mai îndelungată, ți- 
nîndu-se seama de rămînerile în 
urmă la construcția primei atomo-

R. P. UNGARĂ

Utilizarea apelor termale
Folosirea complexă și eficientă a 

energiei termale în economie a 
constituit tema unor consfătuiri 
care au avut loc în ultima vreme în 
R.P. Ungară. La respectivele reu
niuni s-a subliniat că apele ter
male constituie una dintre bogății
le naturale ale țării și ele trebuie 
să fie folosite mai eficient în eco
nomia națională. Rezervele de ape 

principiul de funcționare, respectiv 
abur-apâ, apă-apă, aer-apă-aer etc. 
La fel ca pompele de căldură, și 
schimbătoarele de căldură se fabrică 
actualmente în Suedia într-o gamă 
variată : de la cele destinate exploa
tării în sistemele de încălzire ale 
unor anumite tipuri de locuințe 
pină la marile instalații de 35 MW 
destinate industriei.

Cele mai mari succese în domeniul 
economisirii energiei s-au înregis
trat pînă acum în industria celulozei 
și hîrtiei. In momentul inițierii ac

țiunilor de economisire, această ra
mură era una dintre cele mai mari 
consumatoare de energie. In mo
mentul de față, dependenta de pe
trol este complet eliminată și, în ge
neral, consumurile energetice sub
stanțial reduse. Rezultatul se dato
rează, în principal, schimbărilor 
operate în procesele tehnologice și 
perfecționării metodelor de utilizare 
a resurselor energetice. Un factor 
ajutător în adevărata „cursă" de 
economisire a resurselor energetice 
l-a constituit însă și utilizarea drept 
combustibil a resturilor de materia
le altfel inutilizabile, ce rezultă din 
procesele de prelucrare a lemnului.

însemnate succese în domeniul eco
nomisirii energiei s-au obținut și în 
siderurgie. Aici, principalul factor 
al reducerii consumului de energie 
primară l-a constituit utilizarea pe 
scară largă a fierului vechi și a al
tor materiale metalice refolosibile. 
Tot mai mult s-a extins turnarea 
sub presiune, proces tehnologic ce 
permite utilizarea masivă a resur
selor energetice secundare, pînă nu 
demult irosite.

Și in industria alimentară, unde 
sînt tot mai răspîndite pompele de 
căldură, s-au înregistrat însemnate 
economii de energie. In unitățile de 
industrializare a laptelui, resursele 

boții pe care-i produce fiind, tn 
general, din prima generație.

Pentru a se depăși rămîneTea 
în urmă, în prezent, mal mult de 
100 de institute se specializează in 
elaborarea de roboți. Construirea 
unui centru de robotică la She- 
nian este unul din obiectivele 
prioritare ale actualului plan 
cincinal al țării. Concomitent, circa 
30 de centre de cercetări și de pro
ducție și-au unificat eforturile pen
tru a produce roboți de tipuri mai 
avansate. Specialiștii apreciază că, 
începînd din 1990, China va putea 
realiza pînă la 100 de roboți pe 
BIL 

electronizare a economiei națio
nale. In acest scop, se acționează în 
direcția dezvoltării bazei de pro
ducție a electronicii, mai ales prin 
reconstrucția capacităților existen
te. Astfel, pentru actualul cinci
nal au fost alocate de două ori 
mai multe fonduri decît în inter
valul precedent de cinci ani. O 
parte însemnată a investițiilor res
pective se folosesc pentru sporirea 
producției de componente destina
te microelectronicii, tehnicii de 
microunde și optoelectronicii.

pot fi încălzite, ceea ce permite 
utilizarea lor pentru substanțe sen
sibile la variațiile de temperatură. 
De asemenea, uzinele constructoa
re de mașini din Dessau, extinzin- 
du-și nomenclatorul de producție, 
au realizat primele zece vagoane 
destinate transportului de bunuri 
ușor perisabile la mari distante. 
Pentru menținerea temperaturii din 
interiorul vagoanelor la parame
trii stabiliți, acestea au fost realiza
te din materiale termoizolante spe
ciale. In vederea dezvoltării pro
ducției, programul de modernizare 
a uzinei prevede instalarea pînă 
in anul 1990 a 70 de roboți indus

triali.

centrale electrice, de la Zarnowiec, 
situația nu se prezintă prea opti
mist — arată agenția „Interpress". 
Dacă în ultimii șase ani capacitatea 
de producție de industrie energeti
că a crescut cu 22 la sută, în urmă
torii ani această valoare va crește 
într-un ritm mult mai redus. Dife
rența respectivă trebuie să fie com
pletată printr-o mai mare raționa
lizare a folosirii curentului elec
tric în toate ramurile economiei, 
dar mai ales In industrie.

Planul de dezvoltare economico- 
socială pe anul 1988 prevede re
ducerea consumului de energie in 
industrie cu 2 la sută. Obiectivul 
este aparent modest, dar realizarea 
lui va asigura cel puțin 60 la sută 
din creșterea producției industriale 
pe baza economisirii energiei.

termale ale R.P. Ungare sînt apre
ciate la 500 miliarde mc. Pînă acum, 
cu ajutorul lor au fost încălzite 
sere, ferme zootehnice, obiective 
industriale, locuințe. Specialiștii 
subliniază că există încă posibilități 
de utilizare a lor mai intensă, care 
să ducă la economisirea unor can
tități mai mari de materii prime 
energetice traditionale.

secundare de călawă se utilizează 
pe scară largă la p.șteurizarea pro
duselor și la fabricarea brînzeturi- 
lor. Energia calorică secundară este 
recuperabilă și valorificabilă nu nu
mai in industrie. Pină și într-o serie 
de instituții cu birouri unde se uti
lizează calculatoare și mașini de 
scris, se asigură, tn întregime, pe baza 
recuperării energiei termice rezulta
te. necesarul de încălzire a respec
tivelor încăperi, cu ajutorul unor 
pompe de căldură.

Mari economii de petrol și de alți 
combustibili primari s-au înregis
trat, de asemenea, in sectorul casnic, 
în prezent, populația consumă mai 
puțin de jumătate din cantitatea de 
petrol și de produse petroliere ce se 
utiliza pentru încălzire, in urmă cu 
15 ani. Reducerea substanțială a 
consumului este. în principal, ur
marea faptului că s-a imbunătătit 
sistemul de izolare termică a clădi
rilor, prin aplicarea unor noi me
tode puse la punct de cercetarea și 
proiectarea din domeniul construc
țiilor.

Firește că rezultatele de-a dreptul 
spectaculoase care s-au înregistrat 
în ce privește reducerea consumu
rilor energetice se datorează și 
faptului că, inițial, posibilitățile de 
economisire au fost mari. în pre
zent, obținerea unor rezultate rapi
de și concrete devine din ce în ce 
mai dificilă. Cu toate acestea, spe
cialiștii suedezi opinează că sint 
încă departe de a fi epuizate re
sursele de economisire a energiei. Iar 
acest lucru este valabil în toate do
meniile de activitate. Ca atare, in 
următorii 10—15 ani trebuie adop
tate. in continuare, soluții care să 
pună capăt risipei de energie. Ce-i 
drept, aceasta va solicita eforturi 
sporite de inventivitate, în vederea 
găsirii unor noi metode de gospo
dărire mai judicioasă a resurselor 
energetice, și, nu in ultimul rind, 
a celor denumite secundare, dar 
care, ca importanță, se situează, 
poate, pe primul loc în cadrul re
zervelor actuale de economisire a 
energiei.



r I 
i v
I

ț ...
I ședințele Angolei. Jose Eduardo 
' dos Santos, a declarat, la Luanda, 
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ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR

„Sînt necesari noi pași pe calea limitării 
și eliminării armelor"

LUANDA 11 (Agerpres). — Pre- dintre statele lumii dobîndește o 
semnificație și mai mare, ca ur
mare a posibilităților de a se rea
liza pași eficienți in direcția dezar
mării nucleare, pentru eliminarea 
focarelor de tensiune și reglemen
tarea altor probleme ce confruntă 
umanitatea — a subliniat Jose 
Eduardo dos Santos.

Secretarul general 
despre relațiile

BEIJING 11 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția T.A.S.S., răs- 
punzind unor întrebări adresate de 
săptăminalul chinez „Liaowang", 
care apare la Beijing, Mihaii Gorba- 
ciov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a abordat probleme actua
le ale construcției socialiste , din 
U.R.S.S., ale situației internaționale 
și relațiilor sovieto-chineze.

China este vecina noastră — a 
spus el — și încercăm un sentiment 
de satisfacție în legătură cu inten
sificarea colaborării reciproc avan
tajoase în domeniile economic, cul-

al C.C. al P.C.U.S. 
sovieto-chineze
tural, științific, al învățămîntului. 
sportului — relatează agenția 
T.A.S.S. Au început cu succes con
vorbiri sovieto-chineze in probleme 
de frontieră, Se dezvoltă dialogul 
politic. După părerea noastră, o evo
luție logică a acestuia ar putea fi o 
întilnire șovieto-chineză la nivelul 
cel mai înalt. Mergînd unul in în- 
timpinarea celuilalt, putem găsi so
luții reciproc acceptabile și noi sui- 
tem convinși de aceasta, precizează 
agenția T.A.S.S., citind declarația 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S.

Fentru crearea unei zone denuciearizate 
în nordul Europei

HELSINKI 11 (Agerpres). — 
Crearea unei zone fără arme nu
cleare în nordul Europei ar con
stitui o parte din măsurile de spo
rire a încrederii pe continent și 
ar contribui la progresul acțiunilor 
de dezarmare, a declarat primul- 
ministru al Suediei, Ingvar Carls- 
son. în cursul vizitei pe care a 
efectuat-o în Finlanda. Cu toate 
că transpunerea în practică a ideii 
unei zone denuclearizate în nordul 
continentului va mai necesita un 
timp oarecare, privesc cu optimism

posibilitățile realizării ei. a subli
niat primul-ministru al Suediei.

Pe de altă parte, la Hjamenlinna 
s-au încheiat lucrările unei confe
rințe a militanților pentru pace 
din Finlanda, care a-a desfășurat 
sub deviza „Spre o lume fără arme 
nucleare". Atenția principală a 
participanților a fost concentrată 
asupra problemelor legate de re
ducerea armamentelor în nordul 
Europei, cooperarea pașnică in 
zona Arcticii și altele.

Prioritatea priorităților — dezarmarea nucleară
DUBLIN 11 (Agerpres). — Dez

armarea : ' “
continuare 
tru toate 
apreciază 
Partidului

nucleară constituie in 
! tema numărul unu pen- 

țările și popoarele —• 
secretarul general al 

Comunist din Irlanda,

James Stewart, intr-un articol pu
blicat in ziarul „Unity", organ al 
partidului. El a relevat 
narea totală și definitivă 
armelor nucleare rămine 
la problemă a timpului nostru.

Dezbateri, „mese rotunde", adunări
ROMA (Agerpres). — Din iniția

tiva unor organizații obștești pro
gresiste. în orașul italian Urbino a 
Început duminică tradiționala „Lună 
a păcii", care, în acest an, este 
consacrată problemelor legate de 
combaterea pericolului nuclear. La 
dezbaterile, mesele rotunde și adu-

IN ȚĂRILE OCCIDENTALE

Flagelul șomajului în continuă extindere
„Un nou record negativ"

că elimi- 
a tuturor 
principa-

nările care vor avea Ioc în cadrul 
acestei luni vor participa oameni 
de știință, de artă, reprezentanți ai 
clerului.

„Luna păcii" din Urbino se va 
încheia la 7 februarie, printr-un 
mare marș al militanților pentru 
pace și dezarmare din oraș.

Negocierile reprezintă singura alternativă 
armamentelorla competiția

11 (Agerpres). — Intr-o 
ținută Ia Universitatea 
din Berlin, cunoscutul 

olandez in problemele 
Osterbrink, de la Uni- 
liberă din Amsterdam,

BERLIN 
prelegere 
Humboldt 
cercetător 
păcii. Ben 
verși ta tea
a subliniat necesitatea continuării 
negocierilor dintre Est și Vest, în 
toate domeniile, apreciind că a-

ceasta constituie singura alternati
vă la cursa înarmărilor. Totodată, 
vorbitorul s-a pronunțat în favoa
rea intensificării contactelor din
tre personalități și organizații din 
țări cu sisteme politice diferite, 
pentru a contribui astfel la creș
terea încrederii și la realizarea de 
acorduri concrete.

Acțiuni ale mișcării pacifiste din India
NEW DELHI (Agerpres). — Prl- 

mul-ministru al Indiei, Rajiv 
Gandhi, a apreciat, într-o declara
ție. că dacă o dată cu eliminarea 
rachetelor nucleare cu rază me
die și tactic-operative nu se între
prind măsuri concrete de dezarma
re și în alte domenii există ris
cul de a se ajunge la sisteme de 
arme și mai distrugătoare.
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BONN 11 (Agerpres). — Anunțarea 
de către Oficiul federal pentru pro
blemele muncii din Niirnberg a , 
creșterii cu 175 000 de persoane a 
numărului șomerilor vest-germani 
în decembrie 1987, față de luna pre
cedentă. a provocat reacții critice 
din partea sindicatelor și a partide
lor de opoziție. Astfel, intr-o luare 
de poziție a Uniunii Sindicatelor 
Vest-Germane (D.G.B.). exprimîndu- 
se îngrijorarea cu privire la creș
terea numărului șomerilor, se apre
ciază că situația creată poate fi con
siderată „un faliment" al politicii in 
domeniul social. La rîndul său, prin
cipala formațiune de opoziție. Parti
dul Social-Democrat, a caracterizat 
șomajul pe decembrie drept „un 
nou record negativ".

Persistenta șomajului în masă con
stituie „o expresie și un rezultat al 
sistemului politic și economic din 
Republica Federală Germania", apre
ciază Christian Goetz, membru al 
Prezidiului sindicatelor vest-germane 
„Handel, Banken und Versicherun- 
gen". intr-un articol publicat de 
revista sindicală „Ausblick". C. 
Goetz relevă că „teama pentru locul 
de muncă este evident utilizată, cit 
mai mult, drept platformă pentru

îngrădirea drepturilor și revendică
rilor oamenilor muncii și sindicate
lor".

WASHINGTON (Agerpres). — în 
decembrie 1987. nivelul șomajului 
din Statele Unite era de 5.8 la sută 
din totalul populației active. între 
sectoarele care au continuat să des
ființeze locuri de muncă, un loc 
principal îl ocupă industria automo
bilistică. unde intr-un singur an au 
fost concediați 60 000 de muncitori.

La sfîrșitul anului trecut, totalul 
forței de muncă americane număra 
120,7 milioane persoane. Dintre aces
tea. 6,978 milioane nu beneficiau de 
un loc de muncă — informează Bu
letinul de știri al Casei Albe.

HELSINKI 11 (Agerpres). — Un 
grup de oameni de știință din Fin
landa a dat publicității un studiu 
care ajunge la concluzia că rata si
nuciderilor în această țară. în raport 
cu numărul total al deceselor, este 
cea mai mare din lume. Documentul 
relevă că principala cauză a acestui 
fenomen o constituie șomajul. Potri
vit datelor puse în evidență de cer
cetătorii finlandezi, numărul sinuci
derilor a fost în 1986, în Finlanda, 
de 25 la fiecare 10 000 de decese.

In preajma noii reuniuni centro-americane 
la nivel înalt

încheierea misiunii „ad-hoc" a Comisiei internaționale 
de verificare a aplicării acordului de pace in regiune 

SAN SALVADOR 11 (Agerpres)

Pe de altă parte, reprezen
tanții la cea de-a 75-a sesiune, 
jubiliară, a Congresului oamenilor 
de știință din India au participat 
Ja'un marș în favoarea păcii. Vor- . 
bind la mitingul organizat cu acest Ț 
prilej, președintele Congresului, i 
N. R. Rao, a relevat necesitatea ) 
ca știința să servească în excluși- l 
vitate păcii și progresului. J

0 nouă rundă de convorbiri privind viitorul
bazelor militare ale

ATENA 11 (Agerpres). — Luni, la 
Atena, a început a doua rundă a 
convorbirilor eleno-americane pri
vind viitorul bazelor militare ameri
cane de pe teritoriul Greciei. Prima 
rundă a avut loc în noiembrie 1987 
și s-a încheiat fără rezultat.

Obiectul convorbirilor îl constituie 
situația celor patru baze mari și 20 
de obiective militare mai mici, ter
menul rămînerii lor pe teritoriul 
Greciei expirind la sfîrșitul aces
tui an.

S.U.A. din Grecia
Potrivit poziției guvernului grec, 

în cazul în care negocierile vor duce 
la rezultate satisfăcătoare din punc
tul de vedere al intereselor naționale 
ale Greciei, acestea vor fi supuse 
aprobării unui referendum național, 
în caz de dezacord, rămine în vi
goare prevederea vechiului acord 
eleno-american, care stipulează re
tragerea bazelor S.U.A. din Grecia 
în termen de 17 luni de la 31 decem
brie 1988, cind vechile înțelegeri 
expiră.

— Misiunea „ad-hoc" a Comisiei in
ternaționale de verificare a aplicării 
acordurilor de pace „Esquipolas II". 
convenite la reuniunea centro-ameri- 
cană la nivel înalt de la Ciudad de 
Guatemala, la 7 august 1987, și-a 
încheiat vizita la San Salvador, ple- 
cînd spre Panama.

Misiunea, formată din adjuncții 
miniștrilor de externe ai țărilor 
membre ale Grupului de la Conta- 
dora (Columbia, Mexic, Panama și 
Venezuela) și Grupului de Sprijin 
(Argentina. Brazilia. Peru și Uru
guay). ca și din reprezentanți spe
ciali ai secretarilor generali ai O.N.U. 
și O.S.A., a întreprins un turneu în 
capitalele celor cinci țări din Ame
rica Centrală în vederea elaborării 
unui raport care va fi prezentat la 
reuniunea președinților acestor state, 
programată să aibă loc la San Jose, 
la 15 ianuarie.

MANAGUA 11 (Agerpres). — Re- 
ferindu-se la apropiata întilnire la 
nivel înalt centro-americană. pre
ședintele Adunării Naționale din Ni
caragua. Carlos Nunez, a declarat 
că șefii de stat din regiune au posi
bilitatea de a acționa cu înțelep
ciune și de a ajunge la propuneri 
concrete și realiste, menite să con
solideze procesul de pace în Ame-

rica Centrală — transmite agenția 
Prensa Latina. El a adăugat că reu
niunea va permite, ca expresie a 
voinței politice a celor cinci pre
ședinți. găsirea căilor pentru resta
bilirea climatului de încredere în 
această regiune.

ORIENTUL 
MIJLOCIU

• Contacte politico-diploma- 
tice 9 Apel la protejarea popu
lației palestiniene din teritoriile 

arabe ocupate
Pe malul vestic al Iordanului și 

în Gaza au fost înregistrate noi ma
nifestații de protest palestiniene îm
potriva continuării ocupației israe- 
liene. în zonă au fost desfășurate 
forje israeliene sporite. Agenția 
M.E.N.A. relevă că, in sectorul de 
est al Ierusalimului, a fost declarată 
o grevă generală.

(Agerpres)

AMMAN 11 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei l-a primit pe 
Farouk Al-Sharaa, ministrul sirian 
al afacerilor externe, care.a efectuat 
o scurtă vizită la Amman. Cu acest 
prilej, ministrul sirian a transmis su
veranului iordanian un mesaj din 
partea președintelui Siriei. Hafez 
Al-Assad.

Farouk Al-Sharaa a avut, de ase
menea, convorbiri cu omologul său 
iordanian. Taher El Masri, consacra
te conflictului dintre Iran și Irak și 
situației din teritoriile ocupate de 
Israel, transmite agenția PETRA.

ABU DHABI 11 (Agerpres). — 
Președintele Egiptului. Hosni Mu
barak, și-a încheiat luni vizita de 24 
de ore întreprinsă în Emiratele 
Arabe Unite. El a avut convorbiri 
cu președintele țării-gazdă. șeicul 
Sayyed Bin Sultan . al Nahayan. în 
atenția interlocutorilor s-au aflat 
conflictul dintre Iran și Irak, nece
sitatea soluționării problemei pales
tiniene și retragerii forțelor israelie
ne din teritoriile arabe ocupate, evo
luția raporturilor bilaterale, alte pro
bleme de interes reciproc, informează 
agențiile de presă.

BAGDAD (Agerpres). — în comu
nicatul dat publicității la înch-’ierea 
lucrărilor Consiliului Central Pales
tinian, desfășurate la Bagdad și re
luat de agențiile de presă, se adre
sează un apel comunității interna
ționale pentru adoptarea de măsuri 
menite să asigure protejarea popu
lației palestiniene din teritoriile 
arabe ocupate.

TRIPOLI 11 (Agerpres). — La Tri
poli se desfășoară o conferință a 
partidelor de guvernămînt din Al
geria. Siria, R. A. Yemen, R. D. 
Yemen, Tunisia,'Maroc, Mauritania 
și Jamahiria Libiana — informează 
agenția JANA. Lucrările conferinței 
au fost deschise de colonelul Moam- 
mer AI-Kadhafi, conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie a Marii 
Jamahirii Arabe Libiene Populare 
Socialiste.

Pe agenda de lucru a reuniunii fi
gurează, între altele, conflictul din
tre Iran și Irak și situația din teri
toriile ocupate, propusa conferință 
internațională de pace consacrată 
Orientului Mijlociu.

Eforturi de reducere a
TEHERAN 11 (Agerpres). — Mi

nistrul de externe al Iranului, Aii 
Akbar Velayati, l-a primit pe Sief 
Saeed Sa’ed, director in M.A.E. al 
Emiratelor Arabe Unite, care a în
treprins o misiune la Teheran ca 
trimis din partea Consiliului de 
Cooperare al Golfului (C.C.G.). 
Sa'ed a transmis ministrului iranian 
un mesaj din partea lui Rashid Bin 
Abdullah, ministru de stat pentru

tensiunii în zona Golfului
afaceri externe al Emiratelor Arabe 
Unite, care a fost însărcinat de re
centa 'reuniune la nivel inalt a 
C.C.G. să poarte convorbiri cu Ira
nul. După cum transmite agenția 
FANA, mesajul se referă la efortu
rile celor șase state membre ale 
C.C.G. vizînd reducerea tensiunii in 
Golf și căile de reglementare paș
nică a războiului dintre Iran și Irak.

PENTRU SOLUȚIONAREA DIFICULTĂȚILOR ECONOMICE 
ALE ȚĂRILOR IN CURS DE DEZVOLTARE

DAR ES SALAAM (Agerpres). — 
Publicația tanzaniană „Daily News" 
consideră că in actuala situație eco
nomică dificilă prin care trece Afri
ca. țările acestui continent . trebuie 
să-și adapteze planurile în vederea 
valorificării, prin eforturile proprii, 
a bogatelor resurse de care dispune 
continentul. In același timp. în arti
col se evidențiază necesitatea de a 
se pune capăt oricăror conflicte și 
neînțelegeri de pe continent, altor 
factori care grevează relațiile inter- 
africane, împiedicînd extinderea con
lucrării la nivelul continentului.

MASCAT (Agerpres). — Sultanul

Qaboos Bin Said al Omanului a 
inaugurat, la Mascat, lucrările celei 
de-a IV-a sesiuni a Consiliului Con
sultativ al țării. în cuvintul său, el 
a lansat un apel populației pentru 
mobilizarea forțelor în direcția con
tracarării efectelor actualelor evo
luții pe plan internațional asupra 
economiei omaneze. Vorbitorul a 
chemat, totodată, la intensificarea 
eforturilor vizind utilizarea resurse
lor naturale naționale și dezvoltarea 
capacităților Omanului menite să 
contribuie la realizarea obiectivelor 
de dezvoltare accelerată a tuturor 
sectoarelor. relevă Oman News 
Agency, citată de KUNA.

CAPRICIILE VREMII
VIENA 10 (Agerpres). — Pe în

treg teritoriul Austriei continuă să se 
înregistreze o temperatură neobișnuit 
de călduroasă pentru luna ianuarie. 
Termometrele marchează valori pozi
tive chiar și în timpul nopții — 
5—6 grade Celsius. Pantele alpine 
din Tirol, Salzburg, Stiria continuă 
să se înverzească. Din cauza lipsei 
de zăpadă, au fost contramandate și 
unele intreceri internaționale de schi.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Valul de frig din S.U.A. și zăpezile 
care au acoperit mari zone ale țării, 
de la granița canadiană pină in 
Texas, au provocat moartea a cel 
puțin 60 de persoane. Puternicele că
deri de zăpadă au adus mari pertur
bata circulației în multe state ale 
S.U.A. La Washington și în statele 
Maryland și Virginia se acționează 
intens pentru deblocarea automobile-

lor surprinse de viscol pe șosele. 
Aeroportul Kennedy din New York 
și alte aeroporturi ale țării au fost 
temporar închise. In șase state fe
derale. cursurile școlare au fost sus
pendate.

CANBERRA 10 (Agerpres). — Căl
dura neobișnuit de mare din acest 
an, dintr-o serie de regiuni ale Aus
traliei. a determinat apariția unor 
incendii de păduri în diferite zone 
ale acestei țări. In prezent, flăcările 
s-au extins pe mii de hectare in 
statele australiene Victoria și Aus
tralia de Sud. Cauza nemijlocită a 
incendiilor au constituit-o descărcă
rile electrice din timpul unor furtuni 
care s-au abătut asupra regiunilor 
respective.

Pentru combaterea extinderii in
cendiilor, îndeosebi în locurile greu 
accesibile, este folosită și aviația.

O tragică realitate a economiei mondiale:

Prețul instabilității monetare internaționale 
este plătit prin intensificarea exploatării țărilor sărace

în abordarea fenomenelor atit de 
complexe și contradictorii din eco
nomia mondială. România socialistă 
relevă cu consecvență faptul că un 
rol important in perpetuarea si chiar 
acutizarea actualei crize. îndeosebi 
în agravarea continuă a situației ță
rilor in curs de dezvoltare, il au 
practicile marilor puteri imperialis
te. ale capitalului financiar și mo
nopolurilor transnaționale, care duc 
o politică deliberată de exploa
tare și asuprire a statelor ră
mase in urmă. în acest sens. în 
Mesajul de Anul Nou, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „S-a 
agravat situația țărilor in curs de 
dezvoltare ca urmare a politicii mo
nopolurilor și capitalului financiar 
internațional de dominație și asupri
re. Asistăm la dezvoltarea unor noi 
forme de dominație colonialistă, de 
asuprire a altor popoare".

In culisele „jocului mo
netar". Aprecierile președintelui 
țării noastre își găsesc o temeinică 
fundamentare in realitățile vieții 
economice internaționale. îndeosebi 
în procesele și tendințele de pe pie
țele monetare, marcate, de mai 
multă vreme, de o mare instabilita
te și de o puternică creștere a ac
țiunilor speculative. Astfel, cursul 
de schimb al dolarului S.U.A. înre
gistrează. de peste doi ani și jumă
tate, o tendință deosebit de pronun
țată de scădere față de principale
le monede occidentale (îndeosebi 
yenul japonez și marca vest-germa- 
nă). Scăderea actuală urmează unei 
creșteri substanțiale a cursului do
larului în prima jumătate a anilor 
’80. Grafic, evoluția. între 1980—1987, 
a valorii internaționale a monedei 
americane apare ca un adevărat 
masiv muntos, cu vîrful — în fe
bruarie 1985 — situat la 60—80 la 
sută față de bază — anii 1980 și 
1987. Apelăm la comparația cu ma
sivul muntos. întrucît nu este vorba 
de o simplă piramidă : atit tendința 
de creștere, din 1980—1985. cit și cea

de scădere,, de după 1985, au avut 
loc pe fundalul unor puternice fluc
tuații lunare, săptăminale și chiar 
zilnice, al unor ample inversări 
temporare de tendință, care, nu de 
puține ori, au fost de 5—10 la sută 
sau chiar mai mult.

Volatilitatea extremă a valorii 
monedelor occidentale, modificările 
de amploare în raporturile dintre 
ele afectează puternic comerțul in
ternațional. Este cunoscut că cea mai 
mare parte din circuitul economic 
mondial se derulează prin inter
mediul acestor monede, ele servind 
atit la stabilirea prețurilor de comerț 
exterior (și deci la motivarea 
schimburilor, prin compararea pre
turilor și costurilor interne, expri
mate în moneda națională, cu pre
turile externe, exprimate în dolari 
și alte monede occidentale), cit și la 
efectuarea plăților internaționale, 
întrucît mai mult de jumătate din 
totalul schimburilor economice in
ternaționale se derulează prin inter
mediul dolarului S.U.A.. instabilita
tea valorică pronunțată a monedei 
americane (dublarea, iar apoi înju- 
mătătirea valorii sale in cîțiva ani) 
a perturbat amplu și profund pro
cesul de formare a prețurilor mon
diale, a dereglat orice încercare de 
efectuare a unor comparații valorice 
raționale, afectind atit comerțul 
dintre state, cit și investițiile și 
producția mondială.

Deoarece între 1980—1985 majorita
tea monedelor lumii s-au depreciat 
față de dolar și numeroase țări au 
exportat în S.U.A. — operînd în 
acest scop reduceri de preturi în 
dolari — s-a accentuat tendința des
cendentă a preturilor internaționa
le. în special a preturilor materiilor 
prime.ceea ce a avantajat pe impor
tatorii din țările capitaliste dezvol
tate și a dezavantajat pe exporta
torii din statele în curs de dezvol
tare. în plus, constrinse de povara 
datoriilor lor externe să exporte tot 
mai mult, statele lumii a treia nu 
numai că au acceptat tendința des
cendentă a preturilor internaționale.

dar au accentuat-o ca urmare a su
praofertei și intensificării concu
rentei.

Cum 
pierdere.

cîștigul... devine
Fluctuațiile de amploa

re și imprevizibile ale cursurilor de 
schimb au. totodată, efecte deosebit 
de nocive asupra rentabilității ope
rațiunilor de comerț exterior. Expe
riența dovedește că o rată de ren
tabilitate planificată de 10 la sută 
se poate transforma într-o pierdere 
relativă de 5 la sută datorită unei
modificări nefavorabile de curs de 
15 la sută, cu toate că nu au loc 
schimbări reale în parametrii tehnici 
și calitativi ai mărfurilor exporta
te (importate) și nici în structura 
costurilor de producție ale mărfu
rilor respective.

Desigur, modificările în raporturi
le valorice dintre monedele occiden
tale — care numai în ultimii ani 
au fost de ordinul a 30—80 la sută 
și chiar mai mult — afectează. în
tr-o măsură sau alta, pe toți par- 
ticipantii la schimburile internațio
nale. Efectele nefavorabile cele mai 
puternice sînt însă resimțite de ță
rile în curs de dezvoltare, deoa
rece statele respective, avînd monede 
neconvertibile, sînt nevoite să uti
lizeze în schimburile lor externe 
monedele occidentale, asupra cărora 
nu au nici o capacitate de influentă 
și control. Folosind în activitatea 
lor de comerț exterior instrumentele, 
tehnicile și mecanismele monetare 
ale economiilor occidentale dezvol
tate. ale sistemului bancar și fi
nanciar capitalist, țările in curs de 
dezvoltare joacă, de fiecare dată, 
în „deplasare", pe terenul firmelor 
transnaționale, ceea ce le reduce 
cîmpul de manevră și le pune din 
start într-o poziție dezavantajoasă, 
de care profită insă forțele imperia
liste pentru a intensifica acțiunile 
neocolonialiste. de jaf și exploatare.

Căci avind posibilitatea de a mo
difica instantaneu preturile externe 
relative ale mărfurilor și serviciilor

prin manevrarea raporturilor valori
ce dintre monede (deci de a ieftini 
sau scumpi. încuraja sau descuraja, 
importurile și exporturile), țările ca
pitaliste dezvoltate au reușit să 
transforme politica cursurilor de 
schimb in unul dintre cele mai pu
ternice și mai agresive instrumente 
în lupta pentru a obține profituri 
cit mai mari, in special din lumea 
subdezvoltată. De exemplu, urmărind 
atragerea din exterior, inclusiv din 
tarile în curs de dezvoltare, de 
mărfuri ieftine si de capitaluri pen
tru finanțarea enormelor deficite 
ale bugetului federal — deficite ge
nerate, după cum se știe, de esca
lada cursei înarmărilor din acest 
deceniu — S.U.A. au promovat 
în prima jumătate a anilor ’80 po
litica dolarului puternic și a dobin- 
zilor înalte. După 1985, Statele Uni
te sînt interesate intr-un dolar slab 
și în rate mai scăzute de dobîndă, 
pentru a stimula exporturile ame
ricane și a reduce simțitor eforturile 
cerute de restituirea capitalurilor 
externe atrase.

Abil mecanism de împo
vărare a celor slabi. Un alt 
grup de factori care explică modi
ficările de amploare ale cursurilor 
de schimb este legat de reviri
mentul mecanismelor pieței libere 
în teoria și practica economică oc
cidentală. Renunțarea. în 1971—1973, 
la principiul stabilității cursurilor de 
schimb — element central al siste
mului monetar international postbelic 
instituit la Bretton Woods — și pro
liferarea unei mari varietăți de po
litici valutare au fost dominate de 
presiunea unor cercuri politice, de 
afaceri și academice occidentale care 
au susținut necesitatea ca valoarea 
externă a monedelor (deci nivelul 
cursurilor de schimb) să fie determi
nată de forțele oarbe ce acționează 
pe piețele valutare. Cu ce scop ?

Generalizarea politicii de flotare 
a principalelor monede occidentale 
a dat naștere unui mecanism ad-hoo

— poate cel mai subtil — prin care 
se transferă din țările dezvoltate 
spre cele jn curs de dezvoltare di
ficultățile economice, ale ieșirii din 
criză. Deși nu există (și nu pot 
exista) statistici precise în acest 
sens, practica demonstrează că de 
pe urma fluctuațiilor de curs, a 
speculațiilor bursiere au beneficiat 
cei care dispun de fondurile, com
petența și capacitatea de influentă 
necesară, adică, de regulă, marele 
capital, marile bănci occidentale și 
societăți transnaționale, în dauna 
țărilor în curs de dezvoltare, a par
tenerilor mai slabi de pe piața 
mondială. Contracararea riscurilor 
care rezultă din variațiile cursurilor 
de schimb incumbă folosirea unor 
tehnici specializate, a unui, personal 
de înaltă calificare și a unor impor
tante disponibilități monetare și de 
credit — domenii in care între
prinderile din țările lumii a treia 
sint net dezavantajate. *De  aici re
zultă situația aparent paradoxală că 
multe țări în curs de dezvoltare au 
pierdut atit cind a crescut, cit și 
atunci cind a scăzut cursul dola
rului.

Sînt date și fapte care relevă rea
lismul aprecierilor României, ale pre
ședintelui ei, potrivit cărora înrăută
țirea considerabilă a situației țărilor 
în curs de dezvoltare este tocmai 
rezultatul politicii deliberate, de ex
ploatare și asuprire, promovate de 
marile monopoluri, de capitalul fi- 
nanciar-bancar. De aceea, in Ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a partidului se apreciază 
că această stare de lucruri impune 
să se acționeze cu toată hotărîrea 
pentru a se determina o schimbare 
radicală a situației din economia 
mondială, pentru o nouă ordine e- 
conomică internațională, care să asi
gure raporturi echitabile între state, 
pentru înlăturarea politicii de jaf 
neocolonialist.

Muqur ISARESCU
Institutul de economie mondiala

Congresul Partidului
DAKAR (Agerpres). — La Dakar 

s-au desfășurat lucrările Congresu
lui extraordinar al Partidului Socia
list Senegalez, de guvernămînt. Con
gresul l-a desemnat pe secretarul 
general al partidului și președintele 
Senegalului. Abdou Diouf, drept can
didat al Partidului Socialist pentru 
alegerile prezidențiale și parlamen-

Socialist Senegalez
tare care vor avea loc în Senegal la 
28 februarie.

în cuvin tarea rostită la congres, 
Abdou Diouf s-a referit la rezulta
tele dezvoltării economico-sociale a 
țării în perioada care a trecut după 
alegerile prezidențiale din anul 1983 
și la sarcinile de viitor ale parti
dului.

O declarație a comisarului O.N.U. 
pentru Namibia

LUSAKA 11 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul in cadrul unei ceremonii 
organizate la Institutul Națiunilor 
Unite pentru Namibia (U.N.I.N.) din 
Lusaka, Bernt CarlsSon. comisar al 
O.N.U. pentru Namibia, a declarat 
că organizația mondială are o res
ponsabilitate specială atit în ceea ce

privește administrarea teritoriului, 
cit și în pregătirea poporului nami- 
bian pentru independentă.

„Este evident — a spus el — că 
problema namibiană nu este o sim
plă chestiune de decolonizare, ci o 
complexă tragedie umană".

OBIECTIVE ALE POLITICII ECONOMICE MEXICANE
CIUDAD DE MEXICO (Agerpres). 

— într-un discurs radiotelevizat ia 
Ciudad de Mexico, președintele Me
xicului, Miguel de Ia Madrid, a ară
tat că guvernul său și-a fixat ca 
principal obiectiv pentru 1988 redu
cerea drastică a inflației și menți
nerea unui ritm ferm de dezvoltare

economică și socială a tării — trans
mite agenția Prensa Latina. Pre
ședintele a lansat apelul de a fi 
sprijinit de toate sectoarele sociale 
niexicane. pentru a se realiza obiec
tivul final stabilit : depășirea difi
cultăților social-economice cu care 
se confruntă în prezent economia 
națională.

AGENȚIILE DE PRESA

| ÎNTILNIRE SOVIETO—CEHO- 
I SLOVACA. La Moscova a avut loc 

o întilnire între Miiail Gorbaciov, 
I secretar general al C.C. al P.C.U.S., 

și Milos Jakes, secretar general al 
I C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Au 

fost abordate aspecte ale relațiilor 
I dintre cele două partide și cele 
| două state, perspectivele de dez

voltare a acestora în continuare.
I Totodată, relatează agenția T.A.S.S., 

au fost examinate probleme ale si- 
1 tuației internaționale. t

CONVORBIRI ALGERIANO-TU- 
I NISIENE. Președintele Tunisiei, 

ZineEl Abidine Ben Aii, a avut 
I convorbiri cu președintele Algeriei,

Chacțli Bendjedid, sosit în capitala 
tunisiană într-o scurtă vizită. Con- 

I vorbirile la nivel înalt tunisiano- 
algeriene au ca prim tel consoli
darea relațiilor dintre cele două 
țări. Ele au fost, de asemenea, 

I axate pe căile de intensificare a 
| conlucrării între statele maghrebie- 

ne și pe situația actuală in lumea 
I arabă în general.

PRIMIRE. Președintele Tunisiei, 
. Zine El Abidine Ben Aii. l-a pri

mit, la Tunis, pe Chedli Klibi, se- 
I cretarul general al Ligii Arabe, cu 

care a analizat ultimele evoluții 
Iale situației în lumea arabă. La 

întrevedere a participat, de ase
menea, primul-ministru tunisian, 

I Mohammed Al Baccouche.
I MĂSURĂ. Consiliul electoral pro

vizoriu din Haiti a anunțat radie- 
I rea candidaților prezidențiali care 
| au fost colaboratori apropiați ai 

regimului dictatorial al lui Jean 
| Claude Duvalier de pe listele pen

tru alegerile generale programate 
' să aibă loc la 17 ianuarie.

DEMISIE. Secretarul general al 
| Partidului Muncii din Israel. Uzi 

Baram, și-a prezentat demisia. 
I Aceas.ă decizie exprimă dezacordul 

lui Uzi Baram față de măsurile 
luate de ministrul apărării, Yitzhak 

■ Rabin, care face parte din Partidul 
Muncii, in teritoriile ocupate. Se 

I consideră că această demisie re
flectă . o întărire în Israel a forțe- 

I lor favorabile păcii și opuse ocupa- 
| ției, relevă agenția Taniug.

• NUMIRE. Președintele Republicii 
Democratice Sao Tome și Principe, 

I Manuel Pinto Da Costa, l-a numit 
pe Celestino Rosa Da Costa in func
ția de prim-ministru. Postul de șef 

| al guvernului a fost instituit anul 
trecut în Republica Democratică 

I Sao Tome și Principe, printr-un 
amendament la Constituție.

DEFICIT. Comerțul exterior al 
Spaniei a înregistrat, în primele 11 

I luni ale anului trecut, un deficit de 
peste 15 miliarde dolari, informează 

I agenția EFE, citind un raport ofi
cial dat publicității la Madrid.

| ÎN FILIPINE au fost programa
te să se desfășoare. Ia 18 ianuarie.

I alegeri locale pentru ocuparea 
funcțiilor de guvernatori in 75 de 
provincii ale țării șt a celor de 

| primar in 1 500 de localități.

I HOTARÎRE. Fostul lider al 
Partidului Social-Democrat din Ma
rea Britanie, David Owen, și spriji
nitorii săi care se opun unificării 
cu Partidul Liberal au hotărit să 
mențină existența Partidului Social-

»<? scurt l

Democrat ca partid separat. P.S.D. . 
își va menține statutul, iar liderul 
său va fi David Owen. în luna I 
iunie 1987, congresele Partidului Li
berat și Partidului Social-Democrat I 
au clecis fuziunea celor două parti- | 
de. Potrivit acordului de fuzionare, 
noua formafune politică va purta i 
denumirea de ..Noul partid liberal 
și social-democrat". *

PREMIERĂ FEROVIARA. La 11 I 
ianuarie au început cursele experi- | 
mentale ale sistemului celor șase 
poduri suspendate — cu o lungime i 
totală de 37.3 km —. ce leagă 
Insulele japoneze Honshu și Shi- I 
koku. Aceste pregătiri au in ve
dere finalizarea creării sistemului 
unic de căi ferate, ce va lega cele | 
patru principale insule ale arhipe; 
lagului nipon. Luni, o garnitură de I 
tren a intrat pe podurile „supra
etajate". traversînd, pentru prima * 
oară in istoria țării. Marea interi
oară a Japoniei. Partea inferioară 
a podului este destinată circula- I 
ției feroviare. în timp ce la etajul 
superior se află „șoseaua rutieră". I

GUVERNUL ARGENTINIAN a ' 
reafirmat propunerea sa privind . 
reluarea negocierilor directe cu I 
Marea Britanie fără a se exclude I 
problema statutului Insulelor Mal- 
vine (Falkland). într-o scrisoare I 
adresată secretarului general al j 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, 
reprezentantul Argentinei la Na- ■ 
țiunije Unite a anuntat dispoziția 
tării sale de a rezolva diferendul I 
de o manieră justă și rațională, 
conform principiilor de drept in- I 
ternationai.

STAREA DE URGENȚĂ insti- I 
tuită în npuă provincii ale depar- | 
tamentului San Martin din Peru ' 
a fost prelungită cu incă 60 de zile, 
potrivit unei hotărîri a guvernului 
ca urmare a persistenței actelor de | 
violentă în aceste regiuni.

NUMĂRUL PERSOANELOR 
FĂRĂ ADĂPOST a crescut con
tinuu in Olanda, ajungind la sfir- . 
șitul anului trecut la aproape I 
100 000 — relevă statistici oficiale | 
'date publicității la Haga. Fată de 
anul 1986, această cifră s-a dublat. I 
Agravarea situației se explică prin I 
diminuarea, in 1987, cu 12,2 mili- 1 
arde guldeni a cheltuielilor buge- . 
tare destinate ameliorării condiției 
celor fără adăpost.

REMANIERE. Potrivit unui decret I 
oficial dat publicității la Amman, | 
în componența guvernului Iorda
niei au fost efectuate o serie de i 
modificări ce nu afectează însă I 
principalele portofolii. Prin decret • 
au fost schimbați titularii a șase 
ministere, iar unele departamente I 
au primit noi atribuții.

DECES. Dramaturgul francez | 
Thierry Maulnier. membru al Aca- I 
demiei Franceze, a încetat din ' 
viață in vîrstă de 78 de ani, s-a . 
anunțat la Paris.

BURSA DS VALORI DIN LON- 
"P.A s-a deschis luni cu masive 1 
scăderi ale cursului acțiunilor. In- I 
dicele ..Financial Times" pentru 1 
principalele 100 de acțiuni a coborit . 
cu 47.7 puncte, ajungind la 1 275.7 I 
puncte. Această scădere a cursuri- I 
lor era așteptată, după cele înre
gistrate an’erior la bursele din Wall 
Street și Tokio.
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