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MAXIMĂ RĂSPUNDERE PENTRU CREȘTEREA
MAI PUTERNICĂ A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII I

In societatea contemporană, mai 
mult ca oricînd. sporirea productivi
tății muncii constituie factorul de
cisiv al progresului. Implicarea 
directă a științei in producție, ac
centuarea factorilor intensivi ai 
creșterii economice au făcut ca, in 
prezent, sporul de producție să se 
realizeze in ’cea mai mare parte pe 
seama creșterii productivității mun
cii. ■

Temeinic ancorată la imperative
le creșterii rapide a producției, e- 
conomia românească a făcut pași 
uriași înainte pe seama unui efort 
investițional susținut, a catalizării e- 
nergiei întregii națiuni pentru re
ducerea și eliminarea în cel mai 
scurt timp a decalajelor care ne mai 
despart de țările dezvoltate. Trece
rea. in acest cincinal, la un nou sta
diu de dezvoltare impune accentua
rea factorilor intensivi, realizarea 
unor ritmuri susținute de creștere e- 
conomică. în special pe seama spo
ririi mai rapide a productivității 
muncii. Necesitatea adoptării unei 
astfel de strategii a creșterii eco
nomice este determinată în primul 
rind de caracterul limitat și de cos
tul sporit al atragerii de noi resur
se în circuitul economic. De aceea, 
se poate afirma că, practic, nu e- 
xistă alternativă la utilizarea largă 
a factorilor intensivi de creștere a 
producției, adică de obținere a unui 
volum sporit de bunuri materiale pe 
seama acelorași resurse —1 materia
le si umane — avansate de socie
tate»

Așa după cum se știe, acesta a 
fost si scopul pentru care, la în
ceputul acestui cincinal, s-a declan
șat, din inițiativa și sub directa în
drumare a secretarului general al 
partidului, programul privind per

fecționarea organizării și moderni
zarea proceselor de producție — ac
țiune economică și organizatorică de 
o amploare fără precedent, desfășu
rată la scara întregii economii, a că
rei importanță este, pe drept cuvint, 
excepțională. în acest cadru organi-, 
zatoric. in toate unitățile din eco
nomie au fost prevăzute direcții con
crete de acțiune, au fost aplicate, in 
fiecare centrală și minister, sute și 
sute de măsuri. Pe plan național, 
numai intr-un singur an s-au in
trodus în fabricație aproape trei mii 
de tipuri noi și modernizate de ma
șini și utilaje, au fost aplicate 1 775 
tehnologii noi și perfecționate. Cea 
mai bună măsură a efectului obți
nut la nivelul economiei naționale 
este dată de faptul că. practic, în
tregul spor al producției industria
le înregistrat în anul 1987 este da
torat creșterii productivității muncii.

Subliniind toate aceste realizări, 
nu putem trece cu vederea că, to
tuși. ele se situează cu mult sub ni
velul planului, că nu reflectă po
tențialul real actual al economiei. A- 
nalizarea obiectivă, cu exigență co
munistă și spirit critic a lipsurilor, 
a neimplinirilor va oferi, fără în
doială. in fiecare unitate, noi și noi 
direcții de acțiune pentru creșterea 
mai rapidă a productivității mun
cii. pentru atingerea unor rezultate 
la nivelul înaltelor exigente formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii.

Controalele efectuate de forurile 
de resort, propriile noastre investi
gații au arătat că există o serie de 
deficiente, asupra cărora trebuie să 
se concentreze atenția factorilor de 
răspundere din fiecare întreprinde
re. pină la completa lor eliminare. 

în primul rind, măsurile adoptate 
trebuie să vizeze mai buna orga
nizare a fluxurilor de producție, e- 
liminarea tuturor locurilor înguste. 
Introducerea unui utilaj de înalt 
randament intr-un singur punct al 
fluxului tehnologic nu elimină de
ficitul de capacitate, ci numai îl 
mută într-o altă fază a procesului 
de prelucrare a materiei prime, in
cit. in final, sporul de producție este 
mult mai redus decît cel la care ar 
fi dat dreptul noul utilaj. în con
secință, nici sporul de productivi
tate nu va avea dimensiunea dorită.

Nu mai puțin importantă este a- 
sigurarea unui circuit normal de a- 
provizionare-desfacere. Dotarea eco
nomiei cu utilaje de înalt randament, 
realizarea produselor pe linii teh
nologice automatizate impun asigu
rarea ritmică și la nivelul calitativ 
stabilit a tuturor materiilor prime 
necesare ; altminteri pierderea este 
dublă : nu se realizează producția 
și nu se atinge eficienta scontată 
prin introducerea noilor utilaje, ceea 
ce înseamnă creșterea — si nu re
ducerea — costurilor unitare.

în aceeași ordine de idei, obiec
tivele programelor de modernizare 
trebuie corelate cu toate secțiunile 
planului economic al întreprinderi
lor. Astfel, dacă o tehnologie nouă, 
de randament superior, presupune 
utilizarea altor materii prime decît 
cele care se utilizau pînă atunci in 
unitate, este necesar ca acestea să 
fie incluse in planul de aproviziona
re. Altminteri, noua tehnologie, in 
loc să aibă un efect economic po
zitiv. va deveni practic inutilizabilă.

Considerind că aceste obstacole pot 
fi eliminate chiar din faza de elabo
rare a sistemului de măsuri din 
cadrul programului pentru creșterea
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productivității muncii, un rol esen
țial. nu întotdeauna avut în vede
re la întreaga sa dimensiune, re
vine factorului uman. în l’ond. creș
terea productivității muncii nu se 
realizează numai prin dotarea cu noi 
mașini, deci prin efort investițional, 
ci și prin mai buna utilizare a for
ței de muncă, deci prin efort or
ganizatoric, gindit. de asemenea, ca 
un ansamblu coerent și unitar. Ast
fel. disciplina la locul de muncă are 
un rol determinant. într-o între
prindere in care timpul de lucru este 
folosit în proporție de 90 la sută, 
prima cale de creștere a producti
vității muncii — pentru care nici 
nu este nevoie, de fapt, de sofisti
cate măsuri tehnice — o reprezin
tă. evident, eliminarea absențelor, a 
întirzierilor. a învoirilor, a timpului 
irosit, care influențează negativ pro
ductivitatea munciir După cum. pe 
de altă parte, este necesar să se a- 
sigure toate condițiile tehnice și or
ganizatorice pentru ca cele 480 de 
minute din fiecare schimb de lucru 
să fie folosite integral, cu randa
ment superior de fiecare muncitor 
și specialist.

în aceiași ordine de idei, califi
carea forței de muncă, ținîndu-se 
seama de nivelul actualei dotări a 
economiei, este o cerință imperioa
să. care nu, trebuie pierdută in nici 
un caz din vedere.. La un utilaj de 
înalt randament, pentru a se obține 
indici superiori de folosire, este o- 
bligatoriu să lucreze un muncitor cu 
o bună pregătire profesională. Iată 
de ce. în paralel cu înzestrarea- tot 
mai bună a muncii, sînt necesare e- 
forturi susținute pentru ridicarea

Eucțen RADULESCU
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Pe măsura creării unei largi baze 
tehnico-materiale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat, prin- 
tr-o temeinică argumentație științi
fică, necesitatea de a se trece, in 
mod hotărit și neintirziat, Ia o nouă 
politică economică, in ansamblul că
reia accentul să fie pus pe dezvol
tarea intensivă, adică pe acele obiec
tive și direcții de acțiune care vi
zează creșterea calității și competiti
vității produselor, reducerea consu
murilor materiale și energetice. In 
această viziune nouă, s-au inversat 
fațetele aceleiași medalii, cantitate- 
calitate, creșterile cantitative urmind 
să se realizeze prin devansarea a- 
cestora de către cele calitative. Ur
marea acestui proces va fi că, în pri
ma perioadă a acestei etape, Româ
nia va intra în rîndul țărilor cu nivel 
mediu de dezvoltare.

Ar fi o eroare să se creadă că tre
cerea la dezvoltarea intensivă, care 
presupune o nouă calitate, niveluri 
înalte de eficacitate in toate sferele 
de activitate economică și socială, se 
poate realiza fără o schimbare radi
cală a modului în -care s-a gindit și 
s-a acționat de-a lungul anilor, timp 
în care s-au creat obișnuințe, s-au 
format mentalități specifice greu de 
modificat. în locul acestora trebuie 
stimulate mentalitățile și acțiunile 
care să reflecte cerințele noii politici 
economice a dezvoltării intensive 
promovate sub impulsul gindirii no
vatoare, profund științifice a to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Avînd drept temelie ideile revolu
ționare ale secretarului general 
al partidului nostru, vom încerca, 
in rindurile ce urmează, să evi
dențiem necesitatea dezvoltării in
tensive preponderent calitative a eco
nomiei noastre in etapa actuală, a 
unor noi parametri de gîndire și ac
țiune, intr-o concepție largă și com
plexă, care să permită conducerilor 
unităților social-economice să răspun
dă în mod adecvat actualelor co
menzi sociale.

Avem în vedere faptul că schimbă
rile mari și tot mai rapide ce au loc 
în economie, și pe piața mondială, 
cărora fiecare țară trebuie să li 
se adapteze, și pe care, în anumite 
limite, să le influențeze — schimbări 
determinate. în primul rind, de re
voluția tehnico-științifică — impun 
perfecționarea sistematică a meca

nismului înfăptuirii obiectivelor dez
voltării, o dată cu reconsiderarea, 
fundamentelor și strategiilor aceste
ia, a sistemelor de gestiune a resur
selor și, in final, a conceptului de 
eficiență, .care să ofere noi criterii 
de fundamentare și apreciere a de
ciziilor și rezultatelor obținute, a 
implicațiilor în perspectivă. Aceste 
coordonate ale mecanismului dez
voltării intensive sint strins corelate, 
constituind un sistem de gîndire și 
acțiune pentru actul de conducere, 
din care nici una dintre ele nu poate 
lipsi. Trecerea de la cantitate la ca
litate, fără a reconsidera fundamen
tele și strategiile, menținînd în con
tinuare sistemele de gestiune a re
surselor și conceptul de apreciere a 
eficienței din etapa dezvoltării ex
tensive, face imposibilă din start rea
lizarea noilor obiective asumate. 
Deci, o schimbare a obiectivelor dez
voltării, și încă una radicală, in sen
sul trecerii de la dezvoltarea exten
sivă la cea intensivă, implică schim
bări esențiale în ce privește căile, 
metodele, prioritățile și criteriile de 
apreciere a rezultatelor și de măsu
rare a cheltuielilor. în viziunea parti
dului nostru, reconsiderarea obiec
tivelor vizează lărgirea și reconsi
derarea bazei proprii de materii pri
me si energie, accelerarea procesu
lui de restructurare a industriei prin 
creșterea prioritară a ramurilor de 
prelucrare avansată. înfăptuirea noii 
revoluții agrare, afirmarea revoluției 
tehnico-științifice în toate domeniile 
de activitate, sporirea substanțială a 
eficientei muncii sociale — factori 
decisivi pentru intrarea României, 
pină la sfîrșitul acestui deceniu, in 
rindu! statelor cu un nivel mediu de 
dezvoltare economică.

Este oare posibilă. într-un timp așa 
de scurt. înfăptuirea acestor progra
me extraordinare ? Și aceasta în 
condițiile în care țările avansate se 
pregătesc să demareze cu toată pu
terea în noua etapă a revoluției teh
nologice. eu toate surprizele pe care 
aceasta le pregătește. în acest sens, 
opera economică a secretarului 
general al partidului pune în evi
dență următorii factori dătători de 
optimism : întîi de toate, avem o in
dustrie puternică, diversificată, do
tată în bună măsură cu tehnică de 
nivel mondial, pe care în urmă cu 
numai 15—20 de ani nu o aveam ; 

există o clasă muncitoare numeroasă, 
bine pregătită profesional, dispunem 
de ingineri, economiști și alți specia
liști capabili nu numai să folo
sească eficient baza tehnico-ma- 
terială, ci și să creeze tehnici- de 
înalt nivel și metode de management 
de inaltă eficiență ; in sfîrșit, dispu
nem de o experiență bogată acumu
lată în decursul anilor de industria
lizare, pe care acum trebuie să o fo
losim activ.

Toate acestea sînt absolut necesare 
dar nu și suficiente pentru evoluția 
economiei românești /pe drumul dez
voltării intensive. Realizarea marilor 
obiective asumate trebuie să se spri
jine pe o profundă reconsiderare a 
fundamentelor dezvoltării, ținînd 
seama de modul în care sint ele 
influențate de revoluția tehnico- 
științifică. Avem în vedere urmă
toarele fundamente ale dezvoltării : 
pbpulația, resursele, tehnologiile, 
piețele și calitatea conducerii. Toate 
acestea reprezintă componentele ce
lei de-a doua coordonate a modelu
lui dezvoltării intensive. Fiecare 
dintre ele are anumite specificități 
și un anumit rol în procesul dezvol
tării, asupra cărora nu insistăm însă 
în rîndurile de față.

O dată cu reconsiderarea obiective
lor și fundamentelor, se impune și 
reconsiderarea strategiilor dezvol
tării intensive. Din acest punct de 
vedere, deosebit de importantă se 
arată cunoașterea structurii pe ver
ticală a decalajelor economice — 
cantitative și calitative — față de țări
le avansate. întreaga gindire a secre
tarului general al partidului în 
această problemă complexă lasă 
limpede să se înțeleagă faptul că 
decalajele economice reprezintă doar 
virful unul aisberg, partea lui vizi
bilă. Ele au multiple cauze, mai pu
țin vizibile, care trebuie însă temei
nic cunoscute și neintirziat înlătu
rate. Una din cauze se regăsește în 
decalajele existente în domeniul teh
nologiilor ; la rîndul lor, acestea 
sînt determinate de decalajele din 
domeniul cercetării, științifice origi
nale și convertirea rapidă a rezulta
telor ei în noi tehnologii de înalt

Prof. dr. 4
Constantin P1NT1L1E '
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Ce se întreprinde pentru aplicarea unei soluții tehnice valoroase
prin care s-a dovedit că se poate asigura

0 REDUCERE SUBSTANȚIALĂ 
A CONSUMULUI DE ENERGIE

S-a afirmat, de nenumărate ori — 
și nu fără justificări temeinice, care 
au determinat, de altfel, in întreaga 
lume, cit și la noi in țară, o nouă 
concepție și linie strategică de ac
țiune — că un uriaș capital de ener
gie îl reprezintă tocmai economisirea 
acesteia, conservarea ei. Si. nu de 
puține ori. pentru a intări această 
afirmație, s-au făcut calcule prin 
care s-a arătat ce produse s-ar 
putea realiza din cantitatea de ener
gie economisită dacă pe întreaga 
economie națională consumul ar 
scădea fie și cu un singur procent. 
Impresionează. firește. cantitățile 
imense, cifrate la 
zeci de mii de 
tone de anvelope, 
detergenți. fire și 
fibre artificiale, 
zeci de milioane 
de metri pătrați 
de geamuri, sute 
de mii tone hîr- 
tie șl cartoane, 
milioane de tone 
de clincher pen
tru ciment și 
multe alte produ
se care ar putea 
fi realizate cu e- 
nergia economi
sită.

Ce ar însemna 
însă pentru eco
nomia noastră 
națională reduce
rea consumului e- 
nergetic cu 5 la 
sută ? întrebarea 
nu este deloc re
torică. ci. dimpo
trivă. ea are, așa 
cum vom vedea, o 
argumentație so
lidă. care demon
strează că acest 
deziderat este 
absolut posibil de 
înfăptuit, că nu atît probleme teh
nice și tehnologice urmează a fi sur- 
montate. ci mai degrabă unele de 
natură organizatorică și decizionalâ.

Dar. înainte de a arăta despre ce 
este vorba, să vedem, totuși, ce ar 
însemna pentru economia națională 
reducerea cu cinci procente a consu
mului de energie electrică. Calculul 
arată, clar și precis, că ceea ce s-ar 
putea economisi reprezintă, insumat. 
necesarul de energie pentru reali
zarea întregii producții de oțel elec
tric prevăzute pentru acest an. a 
celei de ciment, de geam laminat și 
tras, a întregii cantități de țesături 
din bumbac, cauciuc poliizoprenib. 
fibre poliesterice și de melană. De 
asemenea, ar asigura cantitatea de 
energie electrică necesară funcționă
rii pe timp de un an a metroului 
bucureștean.

Altfel spus, și cuprinzînd totul 
într-o cifră globală, prin dimi
nuarea cu cinci la sută a con
sumului de energie pe întreaga 
economie s-ar putea realiza o 
reducere corespunzătoare a con
sumului de energie primară 
(cărbune, gaze, petrol ș.a.) ce 
ar permite economisirea unei 

cantități de țiței care, procurată 
din import, costă peste 750 mi
lioane dolari.

Aceasta ar fi. cu alte cuvinte, efi
ciența economică globală a acelei 
soluții tehnice, tehnologice, organi
zatorice sau toate la un loc care, 
aplicată și generalizată, ar asigura 
reducerea cu cinci la sută a consu
mului de energie in întreaga econo
mie. Există o asemenea soluție ? 
Specialiștii susțin cu argumente con
crete, că soluția tehnică există, ba. mai 
mult, că s-a acumulat de acum o bună 
experiență tehnologică și productivă, 
care ar putea netezi drumul ei spre 

Cercetarea și proiectarea din domeniul 

automatizărilor propun o soluție tehno

logică de mare eficiență, acționarea 

cu turație variabilă a motoarelor, care 

poate reduce cu mai mult de 30% 
consumul de energie electrică în do

meniul acționării fluidelor tehnologice

aplicare și generalizare. Este vorba 
de introducerea acționărilor cu tura
ție reglabilă la un mare număr de 
pompe, ventilatoare și compresoare 
existente in economia națională, pro
blemă care, cu deosebire în ultimul 
deceniu, este în atenția unui mare 
număr de specialiști din întreaga 
lume.

Ideea nu este deloc complicată și 
ea este, așa cum ne spunea unul 
dintre specialiștii în domeniu, mai 
degrabă o problemă ce ține de bunul 
simț tehnic. Referindu-ne concret la 
economia națională, rezultă, din da
tele furnizate de specialiști, că pen
tru circularea și comprimarea fluide
lor tehnologice (apă. aer. abur, sub
stanțe chimice lichide sau gazoase 
etc.) din industrie și agricultură se 
consumă. în medie, circa 40 la sută 
din energia electrică a țării. Ușor de 
observat că este, de departe, dome
niul cu cel mai mare consum de 
energie electrică. Sint ramuri ale in
dustriei in care consumul de energie 
pentru acționarea pompelor, ventila
toarelor. suflantelor și compresoare- 
lor este de-a dreptul impresionant : 
67 Ia sută in ramura energiei elec
trice și termice, 54 la sută in chimie 

și petrochimie. 50 Ia sută in indus
tria minieră, petrolului și geologiei, 
36 la sută in metalurgie etc.

Iată un exemplu concret oferit de 
ing. Ion Georgescu de la Insti
tutul de cercetare științifică,, ingine
rie tehnologică pentru automatizări, 
unitate care are meritul de a fi se
sizat de mai mulți ani aceas
tă problemă propunind șl solu
ții practice de diminuare a consu
murilor : „Pentru a asigura funcțio
narea unui grup energetic de 50 MW, 
pe bază de combustibili solizi, este 
necesară menținerea în permanență 
in funcțiune a unor pompe de ali

mentare cu apă a 
cazanului, a alto
ra de evacuare și 
recirculare a a- 
cesteia. cît și a 
unui număr con
siderabil de ven
tilatoare. toate 
însumînd o pu
tere de peste 8,5 
MW. Aceasta în
seamnă că 17 la 
sută din energia 
electrică furniza
tă de grupul de 
50 MW este con
sumată pe loc, 
in termocentrală, 
pentru vehicula
rea fluidelor teh
nologice".

Evident. sînt 
consumuri consi
derabile. iar a- 
ceasta doar la o 
singură unitate 
energetică de mă
rime mică. în in
dustria noastră 
există însă mii, 
chiar zeci de mii 
de consumatori 
(pompe, compre
soare. ventilatoa

re etc.) care însumează puteri 
uriașe. De altfel, statisticile arată 
că numai pentru circularea și com
primarea fluidelor s-au consumat. în 
anul 1986. pe întreaga economie 
peste 26 miliarde kWh. Sint. fără 
indoială. operații vitale fără de care 
nici o industrie n-ar putea să-și des
fășoare activitatea. Agricultura, la 
rindul ei. ar fi complet dependentă 
de capriciile naturii, lipsindu-i apa 
pompată în canalele de irigații.

Important este ca acest consum să 
scadă, iar progresele științifice și 
tehnice înregistrate în ultima vreme 
în electrotehnică și electronica de 
putere oferă și cea mai eficientă so
luție : acționarea cu turație variabi
lă a motoarelor electrice care pun in 
funcțiune pompele, compresoarele și 
ventilatoarele ce vehiculează fluide 
tehnologice. Care este rațiunea, su
portul științific și tehnic al acestei 
idei și cum determină ea economia 
de energie electrică ?

Iată ce ne spune în acest sens in
ginerul Gunther Weinrich de Ia Insti-

Vlaicu RADU

— Dacă s-a întors cumva 
de la șantierul naval — 
avem niște lucrări acolo — 
atunci e sigur prin fabrică.

Fabrici sint multe la 
„Progresul" Brăila, loc de 
geneză a excavatorului ro
mânesc. Ne încercăm no
rocul la fabrica de utilaj 
industrial. Poate aici vom 
afla omul pe care-1 căutăm. 
Nu. azi n-a trecut pe aici 
pentru că altfel...

— Altfel. își duce gindul 
mai departe maistrul Mihai 
Pelin, sigur ne întreba 
despre cîteva utilaje în e- 
xecuție. care au niște ter
mene...

Cum ar „traduce" Marian 
Dinu, șef de echipă, aluzia 
la termene ? Destul să se 
oprească la episodul cu 
presa de probat țevi cu 
diametrul de 1 500 mili
metri, pentru Combinatul 
siderurgic de la Galați. 
„Mariane, presa a mers 
doi ani. și-a făcut da
toria — normal, din mîi- 
nile voastre a ieșit și uni
catul ăsta — acum are 
un defect și... mă. rog. e 
urgent așteptată înapoi". 
„Cînd să fie gata?" „Ieri. 
Mariane, ieri, dar pentru 
că necazul e la cilindrul 
principal..." „Cînd ?“ a re
petat șeful de echipă, 
care. în ani de meserie, a 
deprins și „protocolul", dar 
și tensiunea urgentelor. 
„Nu mal mult de o săp- 
tămină". „Bine"...

— A fost bine, meștere 
Pelin ?

— Oameni ca Marian 
Dinu fac absolut totul pen
tru a-și tine cuvintul dat.

Cum se numea înțe
leptul care ne îndeamnă să 
observăm măsura, la oa

(Continuate in pag. a Il-a)

Construcții frumoase, moderne în municipiul Satu Mare foto : Sandu Cristian

PARTICIPARE, ANGAJARE, RĂSPUNDERE
în climatul democrației muncitorești revoluționare

meni. după temeinicia vor
bei rostite ? Tu. aici, ai 
rostit un da. dincolo, la 
fabrica de țevi de la Ga
lați. alți oameni au pus 
greutate pe acest cuvint. au 
angajat producție. Si așa 
mai departe. Din cite mii 
și mii de da — care ar 
trebui să însemne, de fie
care dată, și umbra fap
tei — se clădește reputația, 

Obiectiv era doar... 
subiectivismul

prestigiul unui om. al 
unei formații de lucru 
sau colectiv ! Și cit de ușor 
se poate pierde ceea ce s-a 
zidit cu migală și efort, 
în zile, luni și ani de stră
danii ! Uneori, ajunge doar 
o simplă greșeală de pro
iectare și, în loc ca echipa 
lui Costel Olteanu. bună
oară. să se înscrie cu o 
săptămină cîștigată... Dar. 
pe scurt, iată despre ce 
este vorba :

Un utilaj pentru side- 
rurgistii din Călărași intră, 
tot contracronometru. pe 
fluxul productiv de aici. 
Oamenii lui Costel Ol
teanu dau asigurări că ter
menele vor fi respectate, 
erau chiar sanse să fie re
duse. cînd. iată, se observă 

că ceva nu este în regulă. 
„Parcă ar fi prea puțini 
cilindri hidraulici !“ „Să 
luăm incă o dată proiectul 
la mină". Proiectul — res
pectat întocmai. Și to
tuși. îndoiala își făcuse loc. 
îndoiala. . intuiția de me
seriaș că ceva, ceva nu-i 
cum ar trebui să fie. E 
chemat proiectantul și se 
descoperă lipsa, nici mai

mult, nici mai puțin decît 
a opt cilindri hidraulici 1 
Din proiect...

— Sigur că eroarea a fost 
înlăturată, proiectantul și-a 
făcut autocritica, dar — 
este de părere acum mește
rul Pelin — echipa lui 
Costel Olteanu n-a avut 
deloc motive să fie bucu
roasă.

Interlocutorul nostru duce 
mai departe ideea și re
ținem : te antrenezi, te 
pregătești psihologic să 
faci suta de metri sub zece 
secunde, efort, sudoare, to
tul e în regulă pentru ca in 
ziua competiției să constați 
că pista e... numai gropi și 
se spulberă orice speranță. 
Nu-i păcat de toată munca 
■risipită pentru a atinge

„virful .de formă" ? Poți să 
fii fericit in atare împre
jurări ? Apoi : există și o 
psihologie a succesului. 
Care nu pică „preamba- 
lată“, din cer. Ea prinde 
rădăcini trainice în ani și 
ani de meserie. De cîștig 
de cauză în încercări mai 
aspre ori mai puțin aspre. 
De antrenare în depășirea 
a tot felul de obstacole. Și 
iată, se ivește o piedică 
„din afară", care produce 
greutăți, dă termene peste 
cap. intîrzie lucrarea. Cel 
care așteaptă produsul ieșit 
din mina ta nu cunoaște 
toate motivele. Nici nu-1 
interesează. Ti-ai onorat 
cuvintul ? Rămii pentru el 
aceeași „firmă" serioasă, 
pe care pune bază. Nu ? 
Prestigiul tău are de su
ferit, in primul rind. Al 
fabricii în care lucrezi.

— Se-nțelege peste tot 
adevărul ăsta ?

— N-aș putea socoti în 
procente, ne răspunde șeful 
de echipă Gheorghe Calcan, 
cîți sînt conștienți de asta 
și cîți nu. Cert este că 
acolo unde terenul e mai 
slab, acționăm.

Vorba șefului de echipă 
are deplină acoperire. Mun
cește doar cot Ia cot 
cu oamenii din formație, 
unii au crescut o dată cu- el. 
alții sub ochii lui. îl cu
noaște bine pe fiecare, știe 
cît poate unul sau altul 
în meserie, la ce se price
pe mai bine, care sînt sem
nele că ici-colo terenul de
vine „mai slab". Uite, 
Năstase Bădic nu-și in

iile TANASACHE
(Continuare în pag. a IV-a)

MUREȘ : Producție 
fizică peste prevederi 
în județul .Mureș se desfășoară, 

ca pretutindeni in țară, o amplă și 
insuflețitoare întrecere pentru 
realizarea și depășirea planului 
producției fizice la fiecare sorti
ment. Ca rezultat al efortului stă
ruitor depus pentru modernizarea 
continuă a proceselor de producție 
și aplicării unor valoroase inițiative 
muncitorești, oamenii muncii din 
industria județului Mureș au reali
zat însemnate sporuri de producție. 
Astfel, în perioada care a trecut din 
acest an. ei au produs, peste sarci
nile de plan însemnate cantități de 
îngrășăminte chimice cu potasiu, a- 
zot și fosfor, produse de meoanică 
fină în valoare de 5,1 milioane lei, 
1 646 tone carbid. 721 metri cubi pre
fabricate din beton armat, precum și 
însemnate cantități de utilaje teh- 
logice pentru chimie, furnire este
tice. cărămizi, blocuri ceramice și 
alte produse utile economiei na
ționale. Este de remarcat că aceste 
sporuri de producție au fost rea
lizate. în cea mai mare parte, pe 
seama creșterii productivității 
muncii. (Gheorghe Giurgiu).

DOROHOI : O nouă 
capacitate de producție

La întreprinderea de mașini- 
unelte grele pentru deformare 
plastică Dorohoi — unitate eco
nomică al cărei profil ilustrează 
semnificativ dezvoltarea și diver
sificarea activității industriale bo- 
toșenene în ultimele două decenii 
— a intrat în funcțiune, o nouă 
capacitate de producție. Ea este 
înzestrată cu utilaje pentru prelu
crări mecanice de mare randament 
și contribuie Ta extinderea gamei 
de mașini-unelte grele livrate la 
export și pentru beneficiarii In
terni. (Eugen Ilrușcă).
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- pregătită exemplar!

Promovarea progresului tehnic

- premisă a rezultatelor superioare

TRACTOARELE Șl MAȘINILE
AGRICOLE - LA PROBA CALITĂȚII!

STADIUL LUCRĂRILOR DE REPARAȚII IN UNITĂȚI DIN JUDEȚELE BIHOR. TELEORMAN Șl BOTOȘANI
După datele furnizate de direcția de resort din Ministerul Agriculturii, 

la 17 februarie, tractoarele erau reparate în proporție de 95 la sută, 
iar mașinile agricole intre 96 și 100 la sută. Din investigațiile între
prinse de corespondenții „Scînteii" în județele BIHOR, TELEORMAN 
și BOTOȘANI, in afara aspectelor referitoare la stadiul la zi al repa
rațiilor, rezultă și o serie de probleme de a căror grabnică soluționare 
depinde finalizarea la timp a lucrărilor.

Explicația unor decalaje
In județul BIHOR, datorită reali

zării la timp a ogoarelor de toamnă, 
cit și organizării temeinice a activi
tății în atelierele și centreje de re
parații, stadiul pregătirii utilajelor 
care vor,fi folosite in campania agri
colă de primăvară este avansat. 
Aceasta permite ca în perioada ce 
a rămas oină la începerea lucră
rilor în cîmp să se pregătească un 
număr sporit de motoare de rezervă, 
de piese și subansamble de schimb 
pentru intervenții în timpul campa
niilor. La fel se procedează și în ju
dețele Arad, Argeș. Bacău. Mureș, 
Timiș și altele. Ce se întreprin
de în județele în care lucrările sînt 
rămase în urmă ?

Situat în zona de sud a țării. Ju
dețul TELEORMAN se numără prin
tre cele unde primăvara vine mai 
devreme. Pînă la sfîrșitul lunii fe
bruarie mai sînt de reparat 392 de 
tractoare. Explicațiile primite la 
Trustul județean S.M.A. seamă
nă leit cu cele de anul trecut 
(vezi „Scînteia" nr. 13 835 din 15 fe
bruarie 1987) : „Am rămas în urmă 
la reparații pentru că... am rămas 
în urmă cu arăturile". Ce garanții 
există totuși că la termenul stabilit 
toate tractoarele vor fl recepționa
te 1 Măsurile n-au lipsit și le con
semnăm ca atare. In atelierele S.M.A. 
Videle. Rădoești. Roșiori de Vede și 
Tătărăștil de Jos. unde se înregis
trau cele mai mari rămîneri în urmă, 
munca a fost organizată în două 
schimburi, s-a suplimentat numărul 
de oameni pe posturi, a fost întări
tă asistența tehnică. Cantitativ, re- 

Maximă răspundere pentru creșterea 
mai puternică a productivității muncii!

(Urmare din pag. I)
gradului de calificare a personalu
lui. astfel incit să poată fi fructifi
cat integral potențialul bazei teh- 
nico-materiale din economie. Com
petența profesională este o cerință 
valabilă in egală măsură pentru 
director, pentru inginer, pentru e- 
conomist, pentru maistru, pentru 
fiecare muncitor, aceasta fiind o 
condiție indispensabilă pentru creș
terea productivității muncii.

In contextul ritmului rapid al pre
facerilor pe care le cunoaște eco
nomia. un rol deosebit de impor
tant pentru îndeplinirea obiectivelor 
stabilite in domeniul productivității 
muncii revine dimensionării opti
me a personalului din fiecare uni
tate în funcție de necesarul real al 
producției. Nu de puține ori se în- 
tilnesc. din păcate, situații in care 
unele unități economice raportează 
îndeplinirea unor obiective de mo
dernizare prin care se spune că se 
asigură economii de personal, dar, 
de fapt. în aceeași perioadă, se în
registrează creșteri ale numărului de 

Ce se întreprinde pentru aplicarea 

unei soluții tehnice valoroase
(Urinare din pag. I)
tutui de cercetare științifică, ingine
rie tehnologică pentru automatizări 
din București : „La o mare par
te din instalațiile tehnologice, re
gimul de funcționare și. implicit, 
parametrii fluidelor (debit, presiune 
eic.) sint 'variabili, datorită mo
dificărilor inerente în volumul 
producției sau prescripțiilor teh
nologice. In momentul de față, 
reglarea debitului sau presiunii flui
delor in instalațiile tehnologice se 
face, de regulă, cu ajutorul robine
telor sau al unor conducte fie oco
lire, în care o parte din fluid este 
deviat, ocolind zona de lucru pro- 
priu-zisă. In această situație, indi
ferent că avem nevoie de presiunea 
sau debitul maxim al unul fluid sau 
numai de o parte a acestora, consu
mul energetic este practic același. 
Mai mult chiar, numai prin faptul 
că există în circuitul fluidului un 
robinet de reglare, se înregistrează o 
pierdere din puterea unei pompe cu 
peste 25 la sută. Or, toate aceste 
dezavantaje și multe altele se pot 
rezolva simplu prin variația turației 
motoarelor electrice qe acționează 
pompele sau ventilatoarele cu ajuto-

BAILEȘTI: Tehnologie de mare randament
Specialiștii întreprinderii de pie

se turnate din Băilești, județul 
Dolj. împreună cu cei de la In
stitutul de cercetări și studii de 
inginerie tehnologică pentru sec
toare calde București au elaborat 
o nouă tehnologie de formare a 
carcaselor pentru motoare electri
ce. de mare eficientă economică. 
Astfel, s-a realizat, in premieră, o 

zultatele sînt bune : în săptămîna 
trecută au fost reparate 517 tractoa
re. Punînd alături această cifră cu 
ceea ce a mai rămas de realizat, s-ar 
putea trage concluzia că lucrările 
pot fi finalizate la termenul stabilit. 
Există însă două întrebări : cum vor 
funcționa aceste utilaje reparate în 
grabă și cum se vor desfășura 
de-acum înainte reparațiile, avind 
in vedere că au fost lăsate la urmă 
tocmai tractoarele cu defecțiuni mai 
mari ?

Asemănător stau lucrurile și în ju
dețul BOTOȘANI. Săptămîna tre
cută au fost reparate 406 tractoare 
și au mai rămas pentru ultima de
cadă 250. Ca să se ajungă la acest 
ritm, la centrele de reparat motoare 
din Botoșani. Dorohoi și Săveni, care, 
prin operațiile efectuate condiționea
ză bunul mers al lucrărilor în cele
lalte ateliere, munca a fost organiza
tă în trei schimburi, iar la S.M.A. 
Darabani au fost aduși numeroși me
seriași din unitățile industriale.

Exigența sporită 
la receptionarea utilajelor

In județul Bihor „căderile" trac
toarelor în perioada de garanție 
după reparații s-au redus anul tre
cut la jumătate, iar în acest an se 
preconizează să fie și mai puține. 
Pe ce se întemeiază aceasta ? Pe 
exigentă și iar exigență. Incepînd cu 
momentul intrării tractoarelor în re
parații și pînă ce sînt trimise în 
secțiile de mecanizare, calitatea fie
cărei operații care se execută la 
orice post de lucru este garantată 
de semnătura celui care a efec
tuat-o.

oameni ai muncii mai mari decit 
ale producției realizate. Ceea ce în
seamnă fie că economia de perso
nal nu este corect determinată, fie 
că măsurile aplicate nu au eficien
ta scontată. Trebuie subliniat in a- 
cest context că dimensionarea judi
cioasă a personalului in fiecare uni
tate este absolut necesară cu atit 
mai mult cu cit în felul acesta se 
asigură folosirea rațională a forței 
de muncă pe ansamblul economiei 
naționale, in funcție de cerințele 
reale din fiecare etapă de dezvol
tare.

Desigur, problemele care se pun 
pentru creșterea mai accelerată a 
productivității muncii sint mult mai 
complexe, iar rezolvarea lor impune 
inițiativă, competență profesională 
din partea tuturor muncitorilor și 
specialiștilor. Există însă condiții și 
trebuie acționat cu toată fermitatea 
pentru ca în acest an productivita
tea muncii în industria republicană 
să crească cu cel puțin 8—9 la sută, 
asa cum -se prevede în planul na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a țării.

ruî unor echipamente electronice. 
Din păcate, deși soluția există, multi 
dintre proiectanții de echipamente 
fie că n-o cunosc, fie că o tratează 
cu indiferentă sau scepticism, igno- 
rind-o.

Așadar, cercetarea și proiectarea 
din domeniul automatizărilor pro
pun o soluție tehnologică de mare 
eficiență, ce ar putea reduce cu mai 
mult de 30 la sută consumul de 
energie electrică in domeniul acțio
nărilor fluidelor tehnologice. Mai 
mult, demn de menționat este că, 
așa cum vom vedea intr-un număr 
viitor al ziarului, industria noastră 
este în măsură să realizeze echipa
mentele necesare, avind chiar o bo
gată experiență în acest domeniu 
prin producerea și utilizarea de mai 
multă vreme a acestor variatoare de 
turație în cu totul alte sectoare 
decit cel al acționării fluidelor teh
nologice. In a doua parte a anchetei 
noastre vom arăta cine sînt produ
cătorii acestor echipamente și, ceea 
ce este mai important, de cine de
pinde șl ce trebuie făcut pentru apli
carea și generalizarea lor și în do
meniul acționării fluidelor tehno
logice. • 

linie tehnologică de turnare, care 
a intrat în funcțiune. Prin aplica
rea noii tehnologii se pot turna de 
aproape două ori mai multe pie
se pe an decit prin procedeul cla
sic de formare și turnare. O dată 
cu creșterea productivității mun
cii sporește calitatea pieselor tur
nate și se obțin însemnate econo
mii de fontă lichidă șl nisip de 
turnare. (Nicolae Băbălău).

Lucrurile nu se opresc aici. Orice 
abatere de la tehnologie devine un 
„caz". La centrul de reparat mo
toare din Episcopia Bihorului, trei 
Asemenea abateri au fost constatate 
n această campanie de reparații, 

toate devenind „cazuri" analizate cu 
toată răspunderea. Deosebit de im
portant este faptul că la verificarea 
motoarelor se urmărește cu cea mai 
mare atenție consumul de motorină, 
iar la recepția finală probele se fac 
cu toate agregatele montate.

Pe filiera verificării mașinilor a- 
gricole își spun cuvîntul, cu bune 
rezultate, alături de comisiile de re
cepție, și inginerii-șefi ai cooperati
velor agricole, care, fiind direct in
teresați în buna funcționare a utila
jelor, au respins de la început pe 
cele reparate necorespunzător. In 
stațiunile de mecanizare Colușca, 
Trușești și Frumușica (Botoșani) s-au 
constatat sumedenie de defecțiuni : 
jocuri la secțiile cultivatoarelor și 
la grapele stelate, lipsa cablurilor 
de protecție și a furtunurilor de ulei 
la grapele cu discuri, a cardanelor 
la semănători, ceea ce le face prac
tic inutilizabile etc. De ce au ajuns 
aceste mașini in această stare in 
fața comisiei de recepție ? E limpede 
că nu s-a făcut controlul corespun
zător pe diferite posturi de lucru, 
iar acum vor trebui din nou intro
duse în ateliere.

Cum s-a făcut recepția la S.M.A. 
Piatra — județul Teleorman ? Trac
toarele pentru care s-au întocmit 
proceSe-verbale de recepție de că
tre comisia special constituită în 
unitate nu au fost verificate în sta
re de funcționare și așa au fost tri
mise în secții. Cauza ? „Nu s-a re
partizat motorină pentru asemenea 
verificări" — afirmă inginerul-șef al 
stațiunii, Adam Ișfănuț. Problema 
trebuie urgent soluționată, pentru că 
numai după ce utilajele vor fi ve
rificate în stare de funcționare poa
te exista garanția că vor fi folosite 
la parametrii prevăzut!.

Intr-una din secțiile întreprinderii „Electrocontact" din Botoșani Foto : Sandu Cristian

Analizînd dinamica pe mai mulți 
ani a producției, și în special a 
exportului, la întreprinderea de 
ferite din Urziceni nu poți să 
nu îți pui aproape involuntar cî- 
teva întrebări. In fond, nu este 
chiar atit de simplu si în nici un caz 
ușor ca incepînd din anul 1970, de 
cind a fost pusă în funcțiune, pro
ducția întreprinderii să crească per
manent, urmînd ca in acest an să 
fie de peste 30 de ori mai mare de
cit în anul debutului productiv. 
După cum nici simplu și nici ușor 
nu a fost ca la numai doi ani de la 
începerea fabricației unitatea să își 
înscrie numele — e adevărat, la în
ceput numai cu două tipuri de pro
duse — pe lista exportatorilor și in 
prezent să ajungă să livreze la ce
rerea partenerilor de peste hotare 
circa 1000 de tipuri de produse din 
ferite, zeci de mii — da, zeci de mii 
— de sortotipodimensiuni de perii de 
motoare electrice, utilaje specifice 
fabricației de ferite și. mai nou. 
chiar tehnologii de lucru. (Ba. în 
paranteză fie spus, unele sortimen
te de ferite fabricate acum la Urzi
ceni, cum ar fi miezurile de induc
toare. sînt realizate numai de citeva 
țări in lume, respectiv de două fir
me : una din R.F. Germania si cea
laltă din Japonia).

In fața unei asemenea evoluții 
cantitative, dar în special calitative, 
a producției. întrebările apar, cum 
spuneam, de la sine. Cu cine ..se 
luptă", pe cine vrea să depășească 
acest colectiv animat de un perma
nent neastimpăr creator, de dorința 
de a munci mereu mai bine, mai efi
cient ? Cum acționează muncitorii și 
specialiștii de aici pentru a reuși 
performanta de a livra peste hotare 
direct sau indirect (fără să fie o u- 
nitate specializată în producția de 
export) circa 80 la sută din produse
le pe care le realizează ?

MAI MULT TREBUIE SA ÎN
SEMNE ÎNTOTDEAUNA ȘI MAI 
BINE, tncercînd să răspundem la 
aceste întrebări, ne-am reamintit cu
vintele secretarului general al parti
dului nostru, care la recenta plena
ră a Consiliului Național al Oame
nilor Muncii a subliniat cu toată 
claritatea că trebuie să se acorde o 
atenție deosebită îmbunătățirii cali
tății și ridicării nivelului tehnic al 
producției, atit a celei pentru export, 
cit și a celei destinate consumului in
tern, astfel incit produsele românești 
să fie competitive cu cele mai bune 
produse realizate pe plan mondial.

Pe adresa 
unităților furnizoare 
de piese d® schimb

In toate județele amintite se con
stată o preocupare susținută a uni
tăților S.M.A. de a-și asigura cit 
mai multe subansamble și piese de 
schimb prin recondiționări și refo- 
losiri. In acest an s-a extins gama 
recondiționărilor' prin introducerea 
de tehnologii noi, se folosesc pe sca
ră tot mai largă piese și subansam
ble provenite din dezmembrarea 
tractoarelor și mașinilor agricole. 
Așa cum s-a mai arătat, acestea nu 
pot însă suplini lipsa unor piese 
de schimb de mare importantă, care 
la ora actuală împiedică buna des
fășurare a reparațiilor. Semnalăm 
ca un element pozitiv faptul că în
treprinderea de mecanică fină Sinaia 
și întreprinderea pentru utilaje a- 
gricole Medgidia și-au onorat inte
gral obligațiile contractuale pe luna 
ianuarie. Alte întreprinderi furnizoa
re continuă însă să nu respecte obli
gațiile contractuale. Dintre acestea 
menționăm întreprinderea „Tracto
rul" din Brașov, care trebuie să li
vreze piesele pentru tractorul de 
100 CP. Din cauza lipsei acestor 
piese. în județul Bihor 45 de trac
toare de acest tip au motoarele de
fecte, în Teleorman — 100, iar în 
Botoșani — 36, în bazele de aprovi
zionare neexistînd nici un fel de 
piese pentru repararea lor. Situații 
asemănătoare se constată și la re
pararea tractoarelor A 1 800, aflate 
în termen de garanție. Or, trebuie 
arătat că aceste două tipuri de trac
toare de mare capacitate au plan de 
lucrări pe suprafețe și culturi pen
tru această primăvară și campaniile 
următoare. De aceea, Uzinele furni
zoare au datoria să acționeze neîn- 
tîrziat pentru asigurarea pieselor de 
schimb necesare punerii grabnice în 
funcțiune a acestora.

Corespondenții „Scînteii"

Este necesar — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — să se înțeleagă 
bine acest lucru de către toate cadre
le noastre, de consiliile de conduce
re, să se dezbată această problemă 
cu toți oamenii muncii în calitatea 
lor de proprietari, de producători, 
pentru a se asigura înfăptuirea nea
bătută a exportului, in conformitate 
cu legile țării, cu interesele dezvol
tării economiei naționale.

Fiind singurii producători de fe
rite din țară, muncitorii și specialiș
tii de la întreprinderea din Urziceni 
se puteau autolinișți. considerind că

1N ACTIVITATEA DE EXPORT: 
SĂ TE COMPARI MEREU CU CELE 

MAI BUNE REALIZĂRI DIN DOMENIU
ÎNTREPRINDERII DE FERITE - URZICENI---------------------- DIN EXPERIENȚA

— neavînd Încotro — celelalte uni
tăți beneficiare din economie ar fi 
trebuit să le preia oricum produsele 
fabricate, chiar dacă acestea nu ar 
fi corespuns întru totul cerințelor, 
nivelului calitativ stabilit, asa cum a 
arătat secretarul general al partidu
lui că s-a întîmplat nu o dată in 
unele domenii de activitate. „Dacă 
am fi procedat așa. ar fi însemnat că 
ne înșelăm în primul rînd pe noi în
șine, ne-a spus la un moment dat 
maistrul Eugen Popescu. Eu conduc 
o formație care are in primire șap
te prese. Cum aș putea să le spun 
oamenilor sau să tolerez să se lucre
ze de mîntuială numai pentru a ob
ține o producție mai mare ? E ade
vărat. lucrăm în acord global, iar ve
niturile noastre sînt în funcție de 
producția realizată, dar și de cali
tatea acesteia, de nivelul consumu
rilor. de indicele de utilizare a ma
teriilor prime".

Fără îndoială, așa gîndesc marea 
majoritate a muncitorilor si specia
liștilor din economie. Problema este 
cum se acționează, cum este organi
zată munca în fiecare unitate pentru 
ca acest deziderat să devină reali
tate. Iar din acest punct de vedere

Atitudinea față de nou și, mai mult 
decit atît. lupta pentru promovarea 
noului, este una dintre „probele de 
foc" ale spiritului revoluționar, ale 
înțelegerii profunde a „sensului unic" 
al dezvoltării contemporane. Așa 
cum sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, „se cer o 
atitudine nouă și o înțelegere nouă 
a rolului științei și tehnicii in asigu
rarea progresului general al socie
tății omenești. Se poate afirma, fără 
teama de a greși, că viitorul națiu
nii noastre, al omenirii este legat 
de dezvoltarea continuă a științei, 
învățămintului, de o gindire nouă, re
voluționară in toate domeniile".

Noul — ca stare de spirit, 
întreprinderea de mașini, agregate și 
mașini-unelte speciale are o carac
teristică bine determinată : produce, 
aproape în exclusivitate. unicate 
pentru întreaga economie națională. 
In mod firesc, gradul de înnoire a 
producției este foarte ridicat, tin- 
zînd mereu către sută la sută.

— Aș putea spune că la noi noul 
reprezintă o adevărată stare de spi
rit. ne spune Constantin Răuț, secre
tarul comitetului de partid. Această 
problemă se află în permanentă „la 
ordinea zilei" pe agenda de lucru 
a comitetului de partid, care organi
zează, analizează și conduce efectiv 
întregul proces al introducerii în 
producție a ultimelor cuceriri tehni- 
co-științifice. Colaborăm îndeaproa
pe cu Institutul politehnic, cu In
stitutul de chimie macromoleculară 
„Petru Poni", cu alte institute și, 
mai ales, cu filiala institutului de 
cercetări si proiectare care se află 
chiar în curtea uzinei noastre. Cind 
se ivesc defecțiuni, acționăm.

— De exemplu ?
— Chiar azi. din inițiativa comite

tului de partid, am invitat Ia biroul 
executiv al C.O.M. conducerea filia
lei institutului nostru de proiectări 
pentru a analiza împreună calitatea 
unor proiecte. în vederea îmbunătăți
rii lor. Sîntem intransigenți față 
de cei care, dintr-un motiv sau 
altul — comoditate, delăsare, nepri
cepere, sub o formă sau alta, tergiver
sare. justificări, lipsă de acțiune — 
frînează introducerea cercetării în 
producție. Astfel, de curînd, pentru 
frînele puse în calea noului în secto
rul mecano-energetic, biroul comite
tului de partid a dat un ultim 
avertisment șefului acestui comparti
ment și secretarului organizației de 
bază din acest sector. Noul nu se 
autopromovează. Această acțiune tre
buie, ca toate celelalte laturi ale 
dezvoltării, organizată și condusă da 
organizația de partid.

colectivul de la întreprinderea de 
ferite din Urziceni a acumulat de 
acum o experiență care poate fi uti
lă multor unități economice și care 
vizează trei domenii principale : 1) 
organizarea muncii, 2) organizarea 
conducerii unității și 3) colaborarea 
cu diferite institute de cercetări și 
specialiști din învățămînt pentru 
modernizarea și diversificarea pro
ducției. Să ne referim, evident pe 
scurt, la fiecare dintre ele.

ORGANIZAREA MUNCII — A- 
DAPTATĂ STRICT LA CERINȚE
LE PRODUCȚIEI. în linii generale.

organizarea muncii în întreprindere 
respectă — ca în orice unitate eco
nomică — cerințele impuse de speci
ficul procesului de producție. S-au 
făcut însă și unele adaptări mal deo
sebite. Astfel, ținindu-se seama de 
marea diversitate a producției, au 
fost organizate ateliere cu procese 
de fabricație integrate, dotate în 
mod corespunzător cu utilaje și care 
realizează anumite tipuri de produ
se. Mai mult, in cadrul fiecărui ate
lier s-au alcătuit formații de lucru 
specializate în fabricarea anumitor 
produse. Folosindu-se metode știin
țifice de analiză economică, organi
zarea muncii nu a vizat aspecte de 
suprafață, ci a urmărit soluționarea 
optimă a problemelor de fond ale 
producției. Așa. bunăoară, după cum 
ne-a precizat tovarășul Aurel Ghiu, 
directorul unității, a fost adoptat 
sistemul de lucru pe șarje si loturi 
de produse, cu o atestare tehnologi
că riguroasă a începutului de fabri
cație. De ce s-a ales acest sistem ? 
Deoarece, de regulă, compoziția ma
teriilor prime diferă de la o șarjă la 
alta, iar pe plan mondial producția 
de ferite nu este standardizată. Prin 
urmare, aceasta înseamnă că dintr-o

Trinomul : învâțâmint, cer
cetare, producție exPrimâ> sin
tetic, concepția novatoare a secre
tarului general al partidului privind 
interacțiunea acestor importante sec
toare în asigurarea unei dezvoltări 
dinamice, ascendente a întregii țări. 
Discuția cu conf. dr. ing. Constantin 
Șerbescu, prorector și secretar al 
comitetului de partid de la Institu
tul politehnic, pornește de la citeva 
date :

— Anul trecut, în institutul nostru 
au fost realizate 427 teme de cerce
tare și s-au obținut 121 brevete de 
invenție. Acestea s-au materializat 
în peste 160 de prototipuri,• produse 
și tehnologii noi, de mare eficiență 
productivă. Ne preocupă reducerea 
decalajelor nejustificate Intre posi
bilitățile reale pe care le avem în 
cercetare și eficienta efectivă dobin- 
dită. In această privință, comitetul 
de partid din Institutul politehnic, 
cu sprijinul politic și organizatoric 
al comitetului municipal de partid, 
acționează pentru scurtarea termene
lor de introducere în producție a 
rezultatelor cercetării. Conlucrăm 
efectiv cu numeroase unități din Iași

VIAȚA DE PARTID

ÎN MUNICIPIUL IAȘI
și din alte centre ale țării, astfel 
încît, așa cum a subliniat tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu la plenara Consiliului Na
țional al Științei și învățămintului, 
să asigurăm ca cercetarea științi
fică și invățămintul să aducă o con
tribuție tot mai importantă la înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de 
partid în domeniul dezvoltării și mo
dernizării producției, al desfășurării 
noii revoluții tehnico-științifice și 
noii revoluții agrare, al ridicării în
tregii activități economice la un ni
vel superior de calitate și eficiență.

Mentalități și practici de
pășite de viață. -Intii Producl 
și apoi vezi ce faci cu produsele" — 
cam asta era mentalitatea care a 
dăinuit într-o vreme la întreprin
derea mecanică Nicolina, ne mărtu
risește secretarul comitetului de 
partid, tovarășul Vasile Gherghișan. 
Drent urmare, trebuia să ne „zbatem" 
pentru a plasa cu orice preț produ
sele noastre — uneori destul de în
vechite și depășite ca performanțe 
— în loc să cunoaștem și să răspun
dem necesităților reale ale econo
miei naționale. O altă tendință, soră 
bună cu cea dinainte, era aceea ca 
cercetarea să se ocupe doar de „fer- 
chezuirea" unor mașini si utilaje 
vechi. Or, cu o asemenea „preocupa- 
rș“ nu poți atinge performante de 
nivel mondial. Am analizat în mai 
multe rînduri in comitetul de partid 
și în C.O.M. aspectele stimulării șl 
introducerii rezultatelor cercetării 
științifice în producție. Este pozitiv 
faptul că autocritica pe care și-a fă
cut-o ing. Petrache Petrache. șeful 
filialei institutului nostru de cerce
tare și inginerie tehnologică, precum 
și alți factori'răspunzători de promo
varea progresului tehnic, a fost ur
mată de fapte. In prezent, prin co
laborarea dintre cercetare și produc
ție. realizăm o serie de unicate pen
tru programul nuclear, cum ar fi 
compactorul vibrator de 25 tone/for- 
ță și autogrederele de mare perfor
mantă. precum și produse de nivel 
tehnic mondial cum este autogrede- 
rul articulat, care poate lucra, prac
tic, pe orice teren. Dar pentru a a- 
junge aici a fost nevoie să învin
gem mentalitățile depășite, să sti- 

anumită șarjă de materii prime tre
buie să se realizeze un anumit tip 
de ferită. Problemă tehnologică deo
sebit de complexă. Și tocmai pentru 
că fiecare lot de produse ridică alte 
și alte probleme, s-a considerat ne
cesar ca experiența ciștigată la un 
moment dat să nu se irosească. So
luția ? Datele privind atestarea teh
nologică a fiecărei șarje sînt aduna
te intr-o evidență tehnico-operativă 
care se înregistrează șl se urmăreș
te pe calculator, puțind fi deci refo- 
losite în mod operativ ori de cite ori 
structura unei șarje se repetă.

ORGANIZAREA CONDUCERII — 
ÎNTR-O VARIANTĂ MAI EFICIEN
TA. Principiul eficienței a fost avut 
in vedere și in organizarea conduce
rii unității. Despre ce este vorba ? 
Evident, și la întreprinderea din Ur
ziceni există servicii tehnice și func
ționale de organizare a producției 
și a muncii, de aprovizionare, de 
pregătire a fabricației, de desfacere 
ș.a. Elementul original, de noutate îl 
reprezintă faptul că activitatea spe
cialiștilor, a întregului personal mun
citor din aceste compartimente a 
fost astfel organizată incit să nu vi
zeze numai problemele de ansamblu 
ale întreprinderii, ci și ale fiecărui 
atelier de fabricație în parte. Pentru 
aceasta au fost constituite șase 
echipe mixte de conducere (cite a- 
teliere are unitatea) din care fao 
parte conducătorii locurilor de mun
că din fiecare atelier, cîte un repre
zentant din toate compartimentele 
tehnice și funcționale ale întreprin
derii, precum și un membru al bi
roului executiv ai consiliului oame
nilor muncii, care răspunde și coor
donează activitatea echipei mixte de 
conducere. Practic, după cum ne-a 
precizat Valentin Ionlță, lnginerul- 

mulăm efectiv, prin toate pîrghiile 
muncii politlco-organizatorice. acti
vitatea de cercetare și creație teh- 
nico-științifice.

De la propuneri la ac
țiuni Concrete. La sediul Comi
tetului municipal de partid Iași dis
cutăm cu două secretare ale unor or
ganizații de bază din institute de 
cercetări științifice : ing. Lavinia Ia- 
cob. șefa compartimentului C.T.C. de 
la Centrul de fizică tehnică, și Ma
riana Gașpar. cercetător științific la 
Institutul de chimie macromolecula
ră „Petru Poni". Punctăm, foarte pe 
scurt, doar trei dintre concluziile 
desprinse :
• calitatea și eficiența cercetări! 

depind de spiritul de muncă, de exi
gență și de creativitate, imprimat de 
organele și organizațiile de partid, de 
stilul lor — concret, dinamic, ope
rativ — de conducere a întregii ac
tivități ;

ffl înfăptuirea la nivelul munici
piului a mai multor acțiuni orga
nizatorice. schimburi de experiență, 
expoziții, simpozioane, dezbateri etc. 
(care să ducă la o mai bună cunoaș
tere reciprocă a necesităților si pre
ocupărilor din învățămînt, cercetare 
și product e) ;

O cerința învingerii, prin acțiuni 
bine coordonate, a rezistentei pe care 
o întîmpină. uneori, aplicarea in pro
ducție a ultimelor cuceriri tehnico- 
științifice (noul „deranjează", trans
formă. schimbă, dă „bătaie de cap", 
cere un mare efort de organizare si 
de pregătire profesională).

Evaluări, preocupări, per
spective. Recent< biroul Comitetu
lui județean de partid Iași a anali
zat modul în care unitățile de cer- 
cetare-proiectare contribuie la acțiu
nea de organizare și modernizare a 
producției. Cu acest prilej a reieșit 
că — pe lingă rezultatele bune do- 
bîndite în multe locuri — unele or

ganizații de partid cum sint cele de 
la Centrul de cercetări pentru anti
biotice. Institutul de -proiectări pen
tru automatizări și altele se pre
ocupă insuficient de conducerea 
activității de cercetare și crește
rea exigenței față de calitatea re
zultatelor obținute Necorespunză
tor este șl faptul că ponderea con
tractelor de cercetare care au ca o- 
biect soluționarea unor probleme 
economice, de organizare și condu
cere este nesemnificativă, la fel cum 
preocuparea dominantă pentru găsi
rea unor soluții de corectare a nea
junsurilor unor tehnologii, mașini șl 
utilaje nu răspunde cerințelor de 
fond ale modernizării,' și anume ace
lea de a concepe și realiza produse 
și tehnologii noi. de perspectivă, de 
mare performanță. Această tendință 
duce, în unele cazuri, la efecte eco
nomice modeste. Astfel, centrul de 
cercetări pentru fibre a încasat pen
tru contractele predate 19,3 milioane 
lei, în vreme ce efectele anuale an- 
tecalculate ale aplicării soluțiilor 
sînt estimate doar la 12,2 milioane.

Toate aceste aspecte, precum și în
tregul complex de probleme privind 
promovarea în producție a rezultate
lor cercetării științifice trebuie să se 
afle în centrul atenției Comitetu
lui municipal de partid Iași. Une
le organe și organizații de partid 
nu au înțeles sensul major al impli
cării cercetării tehnico-științifice în 
producție. Și în această privință co
mitetul municipal de partid are da
toria să acționeze prin comisiile pe 
probleme, prin activul de partid, prin 
toate pîrghiile muncii politico-orga- 
nizatorice care pot șl trebuie să «si
gure promovarea fermă în producție 
a științei și tehnicii înaintate.

Gh. ATANASIU 
M. CORCACi 
corespondentul „Scînteii"

sef al întreprinderii, toate probleme
le producției (de la cele de aprovizio
nare și pînă la aprobarea retribuției) 
se analizează lunar de aceste echipe 
mixte de conducere împreună cu oa
menii muncii din fiecare atelier de 
fabricație. Acest sistem de organi
zare a conducerii se practică de cir
ca 8 ani și el și-a dovedit prin fapte 
eficiența.

ORGANIZAREA CERCETĂRII — 
PRINTR-O CIT MAI LARGA CO
LABORARE. Multe, foarte multe 
din tehnologiile și produsele noi a- 
similate in fabricație, din utilajele 
și aparatele de măsură și control 
realizate prin autodotare sînt crea
ția specialiștilor din cele trei atelie
re de proiectare ale întreprinderii. 
Totuși, datorită caracterului com
plex al procesului de fabricație — 
care impune cunoștințe de chimie, 
fizică, metalurgie, mecanică fină, e- 
lectronică ș.a. — conducerea unității 
a apreciat pe bună dreptate că nu 
poate cuprinde cu propriii specialiști 
absolut toate problemele de care de
pind înnoirea si modernizarea pro
ducției. Ca atare, s-a instituit o 
colaborare sistematică, permanentă 
cu numeroși specialiști din institute
le de cercetări electronice și electro
tehnice, precum și cu diferite cate
dre ale unor facultăți din învătămin- 
tul superior. Rezultatul ? Multe, 
foarte multe idei și soluții tehnolo
gice noi aplicate în producție. Iată 
numai două exemple. Specialiștii 
din întreprindere. împreună cu Sebe 
Octavian, cercetător la ICECHIM, 
au pus la punct tehnologia de reali
zare a magneților din plastoferite. 
Datorită aceleiași colaborări cu Mi
hail Mangra, șef de lucrări la Uni
versitatea din Craiova, s-au rezol
vat multe probleme care privesc 
tehnologiile de presare (printre care 
și tehnologia de presare in cîmp 
magnetic folosind scule echipate cu 
filtre metalice sinterizate). ceea ce 
a determinat creșterea indicilor de 
utilizare a materiilor prime. Nu ne 
referim la alte exemple, deoarece ele 
au un pronunțat caracter tehnic, dar 
dacă astăzi în halele și laboratoarele 
unității poți auzi adeseori cîte un 
„Bună ziua, tovarășe profesor", cre
dem că acest lucru spune mult mal 
multe despre felul cum se gindește 
și se acționează la întreprinderea de 
ferite din Urziceni pentru înnoirea 
și modernizarea producției.

Ion TEODOR
Mlhal V1ȘO1U
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LUCRĂRILE PLENAREI LĂRGITE A CONSILIULUI NAȚIONAL AL AGRICULTURI
Miercuri, 17 februarie, au început în 

Capitală lucrările Plenarei lărgite a Con
siliului Național al Agriculturii. Indus
triei Alimentare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor.

Convocată din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, plenara 
analizează probleme de importantă deose
bită privind modul cum s-a desfășurat 
activitatea pentru realizarea sarcinilor pe 
anul 1987 și măsurile ce trebuie întreprin
se pentru îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a indicatorilor de plan pe 1988, in 
așa fel incit acest an să fie decisiv pentru 
înfăptuirea hotăririlor Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist Român 
in domeniul agriculturii.

împreună cu membrii Consiliului Națio
nal al Agriculturii, la lucrările plenarei 
participă primii-secretari și secretarii pen
tru probleme de agricultură ai comitetelor 
județene de partid, organizatorii de 
partid — președinți ai consiliilor unice 
agroindustriale de stat și cooperatiste, 
cadre cu munci de răspundere din Minis
terul Agriculturii. Ministerul Industriei 
Alimentare, Ministerul Silviculturii. Con

siliul Național al Apelor. Ministerul Con
tractării și Achiziționării Produselor Agri
cole, precum și din organele județene ale 
acestora, specialiști și lucrători din uni
tățile agricole de stat și cooperatiste, din 
cele de învățămint și cercetare agricolă, 
activiști de partid, ai organizațiilor de 
masă și obștești.

Participanții la plenară au adoptat, în 
unanimitate, următoarea ordine de zi :

1. Raport cu privire la planul de dez
voltare a agriculturii, Industriei alimen
tare, silviculturii și gospodăririi apelor pe 
anul 1988, bugetul de venituri și cheltu
ieli și măsurile ce trebuie întreprinse 
pentru îndeplinirea exemplară a sarcini
lor de plan și prevederilor programelor 
speciale pe trimestrul I și întregul an.

2. Raport cu privire la activitatea orga- 
"nelor colective de conducere din unitățile

agricole de stat și cooperatiste, consiliile 
unice agroindustriale, întreprinderile și 
unitățile de industrie alimentară, silvi
cultură și gospodărirea apelor, organele 
județene, centralele și ministerele din 
componența Consiliului Național ; măsu
rile pentru creșterea rolului acestora în 
asigurarea autoconducerii și autogestiunii 
economico-financiare.

3. Program de măsuri privind organi
zarea și desfășurarea campaniei agricole 
de primăvară.

4. Raport privind îndeplinirea progra
melor speciale în domeniul agriculturii, 
industriei alimentare, silviculturii și gos
podăririi apelor in anul 1987 și măsurile 
ce se impun pentru realizarea integrală 
a prevederilor acestora în anul 1988.

5. Hotărirea-Chemare a Plenarei Con
siliului Național al Agriculturii. Indus
triei Alimentare. Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor.

Tovarășul Cornel Pacoste, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului. președintele Consiliului Națio
nal al Agriculturii. Industriei Alimentare, 
Silviculturii .și Gospodăririi Apelor, a 
prezentat raportul înscris la primul punct 
al ordinii de zi.

Raportul de la al doilea punct al or
dinii de zi a fost prezentat de tovarășul 
Vasile Bărbulescu, secretar al C.C. al 
P.C.R.

în continuare, participanții au studiat 
celelalte documente ce urmează a fi 
dezbătute.

Lucrările plenarei continuă.

Raport cu privire la planul de dezvoltare a agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor pe anul 1988, bugetul 
de venituri și cheltuieli și măsurile ce trebuie întreprinse pentru 

îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan și prevederilor 
programelor speciale pe trimestrul I și întregul an 

prezentat de tovarășul CORNEL PACOSTE
Plenara lărgită a Consiliului 

Național al Agriculturii. Indus
triei Alimentare. Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, larg și 
autentic forum al democrației 
noastre socialiste, iși desfășoară 
lucrările în atmosfera in care, 
cu puțin în urmă, asemenea 
întregului popor, oamenii mun
cii din agricultură, industria ali
mentară, silvicultură și gospo
dărirea apelor au sărbătorit, cu 
cele mai alese sentimente de 
nemărginită recunoștință și pre
țuire, pe marele și iubitul 
conducător al partidului și 
statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la împlinirea 
a 70 de ani de viață și a peste 
55 de ani de eroică activitate re
voluționară.

Dinamismul și energia tova
rășului Nicolae Ceaușescu. ata
șamentul neclintit și dăruirea 
comunistă ' față de năzuințele 
fundamentale ale națiunii, 
ardoarea, tenacitatea si inteli
gența cu care acționează pentru 
mersul nestăvilit înainte al pa
triei noastre, preocuparea per- 

' severentă pentru promovarea 
unui stil de muncă înnoitor în 
toate domeniile vieții economi
ce, politice și sociale se constitu
ie drept cel mai strălucit exem
plu pentru fiecare comunist, 
pentru întregul nostru popor.

In anul trecut, oamenii muncii 
din agricultură au obținut im
portante rezultate in dezvoltarea 
și modernizarea agriculturii, in 
sporirea producției agricole, ceea 
ce evidențiază cu putere juste
țea și realismul politicii parti
dului nostru. Producția agricolă 
a sporit în 1987 cu 2,3 la sută, 
iar producția netă cu 3 la sută 
față de anul 1986. Producția de 
cereale a fost de 31.7 milioane 
tone, fiind cea mai mare recoltă 
obținută pină acum în țara 
noastră. Au crescut efecti
vele de animale in sectorul so
cialist la unele specii, producția 
și livrările de carne la fondul 
de stat. Industria alimentară a 
înregistrat un ritm de creștere 
de 11,8 la sută la producția 
netă, de 8,2 la sută la producti
vitatea muncii, iar producția de 
export pe devize convertibile a 
fost de 1.4 ori mai mare decît 
cea din 1986. Realizări însemna
te s-au obținut și in silvicultură 
și gospodărirea apelor.

Exprimăm, și cu acest prilej, 
profunda noastră recunoștință, 
viile noastre mulțumiri condu
cerii de partid și de stat, mult 
stimatului nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru sprijinul permanent și 
multilateral acordat agriculturii, 
în școpul creșterii substanțiale 
a contribuției ei Ia continua 
dezvoltare a economiei naționa
le. la ridicarea nivelului de trai 
al întregului nostru popor.

Folosirea intensivă și crește
rea fertilității pămintului, utili
zarea eficientă a bazei tehnico- 
materiale, aplicarea noilor cu
ceriri ale științei agricole și ge
neralizarea intr-un timp cit mai 
scurt a experienței înaintate 
dobindite de unitățile fruntașe 
vor constitui și în viitor princi
palele obiective ale activității 
tuturor lucrătorilor, specialiști
lor și cadrelor de 'conducere din 
agricultură, industria alimen
tară, silvicultură și gospodărirea 
apelor, in vederea îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor și hotări- 
rilor Congresului al XilI-lea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului.

Analizind cu responsabilitate, 
în spirit critic și autocritic, 
munca desfășurată și rezulta
tele obținute în anul 1987, tre
buie să raportăm plenarei că 
producțiile medii, producțiile 
totale, precum și livrările la 
fondul de stat s-au situat sub 
nivelul prevederilor de plan. La 
cultura porumbului, cultură 
de bază in economia agricolă, 
avem județe și unități care au 
realizat producții bune, insă 
multe unități agricole au obți
nut producții mici, cu mult sub 
posibilitățile de care dispun.

In Raport se apreciază. în 
continuare, că asemenea situații 
se întilnesc și la .culturile de 
cartofi, floarea-soarelui. sfeclă 
de zahăr, soia, necorespunză
toare fiind și recoltele obținute, 
îndeosebi la inul pentru ulei si 
fibră, cinepă. bumbac, ricin, 
plante medicinale.

Arătind că. datorită deficien
telor organizatorice și nerespec- 
tării tehnologiilor, realizările au 
fost sub prevederile de plan in 
horticultură. Raportul sublinia
ză că aceasta reflectă modul 
defectuos în care se gospodă

rește pămîntul și se aplică me
todele agrotehnice.

într-o serie de județe — se 
spune in Raport — există încă 
o foarte slabă preocupare pen
tru ridicarea potențialului pro
ductiv al pămintului. neinde- 
plinindu-se programele pri
vind lucrările de scarificare și 
afmare a solului, de adminis
trare a îngrășămintelor orga
nice.

Reliefîndu-se marile eforturi 
de investiții destinate irigații
lor, în Raport se arată că rezul
tatele nu sint pe măsura acestor 
eforturi, neefectuîndu-se inte
gral amenajările pe suprafețele 
planificate, ca și lucrările de 
desecări și combaterea eroziunii 
solului, neexistind peste tot 
o preocupare corespunzătoare 
pentru folosirea tuturor resur
selor de apă, a amenajărilor lo
cale. în vederea aplicării udă
rilor pe suprafețe cit mai mari.

Analiza stadiului îndeplinirii 
planului pe anul 1987 în zooteh
nie scoate în evidentă o serie 
de lipsuri, cele mai importante 
fiind cele din domeniul realiză
rii efectivelor la unele specii, 
îmbunătățirii indicilor de re
producție. reducerii pierderilor 
prin mortalitate si a tăierilor 
în situații deosebite, ca si defi
cientele în furajarea animale
lor.

în Raport se apreciază, că ne- 
realizarea prevederilor de olan 
si preocuparea necorespunzătoa
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re pentru gospodărirea mijloa
celor materiale și financiare au 
determinat, în multe unități agri
cole. o situație economico-finan- 
ciară cu totul necorespunzătoare.

In continuare. în Raport se 
spune : Cercetarea științifică a 
adus importante contribuții la 
dezvoltarea agriculturii, creind 
numeroase soiuri si hibrizi de 
mare productivitate. Trebuie 
arătat însă că unele stațiuni de 
cercetare nu s-au implicat cu 
toată fermitatea în promovarea 
in producție a progresului teh- 
nico-științific. nu au sprijinit 
unitățile agricole din perime
trul de influentă pentru a rea
liza o creștere continuă a pro
ducțiilor vegetale si anima
liere.

Planul de dezvoltare a agri
culturii. industriei alimentare, 
silviculturii și gospodăririi ape
lor pe anul 1988 are la bază 
hotăririle adoptate de Congresul 
al XIII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului, orientările și 
indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Pentru realizarea obiectivelor 
prevăzute un rol determinant 
va avea accelerarea introducerii 
în producție a rezultatelor cer
cetării științifice, pe baza pro
gramelor elaborate sub directa 
conducere a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu. căreia și cu acest 
prilej îi aducem cele mai res
pectuoase mulțumiri, profunda 
noastră prețuire și recunoștință.

Arătind că în acest an pro
ducția globală agricolă urmează 
să crească cu 5—5,5 la sută, în 
condiții de eficiență sporită, 
ceea ce va permite creșterea 
producției nete cu 6—6,5 la sută 
față de anul trecut, Raportul 
subliniază că obiectivele funda
mentale ale planului pe 1988 vor 
fi creșterea producției de ce
reale și a efectivelor de ani
male. Realizarea producțiilor șl 
efectivelor de animale prevăzu
te, vor asigura livrarea la fondul 
de stat a unor cantități sporite 
de produse, precum și resursele 
de materii prime pentru dezvol
tarea susținută a industriei ali
mentare, prelucrarea și valorifi
carea superioară a materiilor 
prime agricole, diversificarea și 
îmbunătățirea calității produse
lor în condițiile unei eficiența 
ridicate. Sarcinile pentru silvi
cultură au in vedere măsurile 
adoptate de Comite1 ul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. în șe
dința din octombrie 1987 privind 
Programul unitar pentru intensi
ficarea împăduririlor în cincinalul 
1986—1990, prevederile decretului 
privind volumul de masă lem
noasă ce se recoltează in anul 
1988, precum și ale legii privind, 
conservarea și protejarea pădu
rilor pentru menținerea echili
brului ecologic.

Planul în domeniul gospodă
ririi apelor asigură valoriflca- 

rea complexă a potențialului 
hidraulic al apelor țării, in ve
derea satisfacerii cerințelor de 
apă ale economiei naționale, a- 
părarea localităților, obiective
lor economice și terenurilor a- 
gricole impotriva inundațiilor și 
a poluării.

în acest an vor trebui luate 
măsuri ferme de creștere a su
prafețelor agricole și arabile, de 
sporire a potențialului produc
tiv al pămintului. în perioada 
care urmează avem de executat 
un volum mare și complex de 
lucrări, care impun mobilizarea 
tuturor locuitorilor satelor, folo
sirea la întreaga capacitate a 
mijloacelor mecanice, organiza
rea exemplară a activității de 
pregătire și semănat a culturi
lor de primăvară șj executarea 
celorlalte lucrări specifice pe
rioadei de primăvară.

Pentru buna desfășurare a 
acestor lucrări s-a întocmit pro
gramul campaniei de primăva
ră, supus aprobării plenarei, 
care cuprinde măsuri pentru 
însămînțarea tuturor culturilor 
în perioadele optime, pe tere
nuri bine pregătite, respectarea 
densităților prevăzute, ca și 
pregătirea mașinilor agricole, 
acțiune care la această oră este 
practic încheiată.

Măsuri ferme sînt necesare 
pentru îndeplinirea întocmai a 
planului de producție la legu- 
micultură. Lucrările au început 
încă din toamnă, cind au fost 

însămințate și plantate supra
fețele prevăzute cu legume și 
verdețuri. în continuare, este 
necesar să se asigure amplasa
rea judicioasă a culturilor de 
legume, pe terenuri corespun
zătoare ca fertilitate și cu posi
bilități certe de irigare, să se 
producă și să se folosească ră
saduri de cea mai bună calitate 
în fiecare unitate, să se acorde 
o mai mare atenție aplicării ce
lor mai eficiente tehnologii, să 
se respecte structura de culturi 
prevăzută în plan.

Aceeași atenție trebuie acor
dată realizării programelor 
speciale privind viticultura și 
pomicultura.

Avînd în vedere marea im
portanță economico-socială a 
realizării integrale a planurilor 
de producție și programelor de 
dezvoltare a horticulturii, se 
impune' ca direcțiile generale 
județene pentru agricultură, 
uniunile județene ale coopera
tivelor agricole de producție să 
se implice profund in toate 
problemele acestui sector.

Stațiunile de mecanizare a a- 
griculturii și celelalte unități 
ale sectorului de mecanizare 
trebuie să-și aducă în mai mare 
măsură contribuția la realizarea 
sarcinilor stabilite prin docu
mentele Conferinței Naționale a 
partidului privind realizarea de 
producții mari, sigure și stabile, 
respectind întocmai programele 
de măsuri întocmite pentru 
acest an. Pe toată durata de 
execuție a lucrărilor agricole, 
tractoarele, combinele și mași
nile agricole repartizate sec
țiilor de mecanizare trebuie să 
rămînă permanent în cîmp. la 
taberele organizate în acest 
scop. Toate unitățile sectorului 
de mecanizare își vor desfășu
ra activitatea după principiile 
autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii economico-finan
ciare, pentru realizarea sarci
nilor de plan, acoperirea Inte
grală a cheltuielilor prin volum 
de lucrări și obținerea de bene
ficii.

In vederea îmbunătățirii ra
dicale a activității din sectorul 
zootehnic, în centrul preocupă
rii cadrelor de conducere. înce- 
pînd de la minister și pină la 
ultima unitate agricolă, vor sta 
asigurarea unei baze furajere 
corespunzătoare, pregătirea și 
administrarea rațională a aces
teia. acționindu-se pentru opti
mizarea structurii plantelor de 
nutreț, prin creșterea ponderii 
trifolienelor și rădăcinoaselor. 
Se impune ca suprafața culti
vată cu plante de nutreț să fie 
amplasată cu prioritate pe su
prafețele amenajate pentru iri
gat. să se continue acțiunea de 
ameliorare a pajiștilor natu
rale prin supraînsămînțare și 
efectuarea lucrărilor de între
ținere, curățire și fertilizare cu 
Îngrășăminte organice și chi

mice. să se acționeze pentru 
contractarea și repartizarea 
locurilor pentru pășunat în pă
duri.

Va trebui acționat mai orga
nizat și mai ferm pentru reali
zarea efectivelor de animale, 
pentru prevenirea și combate
rea îmbolnăvirilor, în vederea 
reducerii la maximum a pierde
rilor prin mortalitate și a tă
ierilor în situații deosebite.

Acțiuni deosebite se vor în
treprinde în continuare in ve
derea realizării programelor 
speciale privind dezvoltarea a- 
piculturii. pisciculturii și creș
terii iepurilor de casă.

In scopul realizării tuturor 
lucrărilor- prevăzute in dome
niul îmbunătățirilor funciare, 
trebuie să se întocmească pen
tru fiecare obiectiv grafice de 
execuție și programe de măsuri 
concrete pe fiecare județ, privind 
punerea in funcțiune la termene
le planificate a noilor capacități. 
Avînd în vedere importanța 
deosebită a irigării în obținerea 
unor recolte mari și sigure, tre
buie luate toate măsurile pen
tru asigurarea, instruirea și 
pregătirea echipelor de udători, 
îndeplinirea întocmai a progra
melor de udări. Se va acționa 
astfel incit pină la 31 martie să 
se execute in întregime lucră
rile de reparații la toate ame
najările de irigații, a tuturor 
pompelor, conductelor și asper- 
soarelor din dotarea întreprin
derilor agricole de stat și a 
cooperativelor agricole de pro
ducție.

Acționind în spiritul exigen
țelor și cerințelor lormulate de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
Conlerința Națională a parti
dului, Consiliul de conducere al 
Ministerului Industriei Alimen
tare, consiliile oamenilor muncii 
din centralele industriale, cu 
sprijinul organelor și organiza
țiilor de partid, au analizat 
neajunsurile manifestate in 
anul 1987, stabilind măsuri care 
să determina realizarea unei 
cotituri radicale în stilul și me
todele de muncă ale acestora, 
un nou mod de gîndire și acțiu
ne pentru realizarea sarcinilor 
de plan pe anul 1988.

Măsurile vizînd creșterea gra
dului de valorificare și diversi
ficare a produselor trebuie să 
aibă in vedere realizarea indi
catorilor de calitate și de efi
ciență, modernizarea fondurilor 
fixe, realizarea cu prioritate a 
produselor din clase superioare 
și specialități, care să permită 
valorificarea mai bună a mate
riilor prime și implementarea 
pe scară largă a rezultatelor 
cercetărilor științifice.

In silvicultură, prioritară în 
aoest an este regenerarea pădu
rilor pe o suprafață substanțial 
sporită față de anii precedenți, 
în condițiile extinderii speciilor 
autohtone valoroase si împădu
ririlor pe cale naturală, astfel 
încît să se asigure densitatea 
la hectar, conform normelor a- 
probate. O atenție deosebită 
trebuie să se acorde plantării 
terenurilor excesiv degradate Si 
în alunecare, ripe și ravene, 
inapte folosințelor agricole.

Planul pe anul 1988 prevede 
creșteri importante și în dome
niul gospodăririi apelor și pro
tecției mediului înconjurător, 
sarcini deosebite revenind uni
tăților teritoriale de profil in 
ceea ce privește apărarea de 
inundații a unui număr impor
tant de localități, obiective eco- 
nomico-sociale si a terenurilor 
agricole, asigurarea volumului 
de apă necesar centrelor popu
late. platformelor industriale si 
sistemelor de irigații.

Organizarea, din inițiativa si 
sub directa îndrumare a secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
Ministerului Contractării si A- 
chiziționării Produselor Agrico
le constituie o necesitate obiec
tivă pentru înfăptuirea unitară 
a politicii partidului și statului 
nostru in domeniul constituirii 
fondului centralizat de produse 
agricole vegetale, păstrării de 
produse agroalimentare și al 
producerii de nutrețuri concen
trate.

Ministerul Contractării si A- 
chiziționării Produselor Agrico
le va trebui să acționeze în 
anul 1988 pentru realizarea in
tegrală a prevederilor la fondul 
centralizat al statului, asigurind 
astfel baza pentru realizarea 
programelor de autoaprovizio- 

nare. materiile prime pentru 
industrie si fondul de produse 
pentru export.

In vederea realizării sarcini
lor de export pe trimestrul I șl 
pe întregul an 1988 s-au luat 
măsuri deosebite pentru asigu
rarea fondului de marfă si va
lorificarea acestuia Ia export 
in condițiile și momentele opti
me din punct de vedere al con
juncturii. In principal, produc
ția la export se va realiza in 
unități, ferme, secții si linii teh
nologice specializate, care au 
fost sprijinite în asigurarea cu 
prioritate a materiilor prime, 
bazei tehnico-materiale. reparti
zarea personalului cu cea mai 
bună pregătire profesională.

Pentru asigurarea competiti
vității produselor pe piețele 
externe, s-au luat măsuri pen
tru realizarea unei structuri 
sortimentale în condițiile de 
calitate solicitate de partenerii 
externi, diversificîndu-se no
menclatorul de produse oferite.

Raport co privire la activitatea organelor colective de conducere 
din unități e agricole de stat și cooperatiste, consiliile unice 
agroindustriale, întreprinderile și unitățile de industrie alimentară, 
si vicultură și gospodărirea apelor, organele județene, centralele 
și ministerele din componența Consiliului Național; măsurile pentru 

creșterea rolului acestora în asigurarea autoconducerii
și autogestiunii economico-financiare

Poporul nostru a sărbătorit 
într-o atmosferă de vibrantă 
însuflețire și recunoștință ani
versarea zilei de naștere și a 
peste 55 de ani de eroică și 
neîntreruptă activitate revo
luționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
dubit și stimat al partidului și 
statului nostru, genialul strateg 
al înaintării patriei pe drumul 
victorios al socialismului și co
munismului, marele Erou intre 
eroii neamului.

Oamenii muncii din agricultu
ră. industria alimentară, silvi
cultură și gospodărirea apelor 
au dat expresie, asemenea în
tregului popor, — și cu prile
jul acestei mari sărbători — 
sentimentelor de profundă dra
goste, prețuire și respect pe 
care le nutresc față de secreta
rul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, celor mai vil 
mulțumiri pentru tot ceea ce a 
făcut și face spre gloria șl mă
reția scumpei noastre patrii, 
spre binele și fericirea poporu
lui, pentru cauza socialismului, 
păcii și înțelegerii in lume.

Omagiind conducătorul iubit, 
cei ce muncesc în aceste im
portante ramuri economice au 
exprimat, totodată, cu alese 
sentimente de respect și stimă, 
recunoștința profundă ce o nu
tresc față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului nostru, sa
vant de largă recunoaștere in
ternațională, pentru contribuția 
deosebită la înfăptuirea poli
ticii partidului, la dezvoltarea 
cercetării științifice și invăță- 
mintului in țara noastră, in 
strinsâ legătură cu cerințele ac
tuale și de perspectivă ale pro
ducției, ale înfloririi multilate
rale a patriei.

Cu hotărîrea fermă de a urma 
neabătut politica partidului, co
lectivele de oameni ai muncii 
din aceste ramuri importante 
ale economiei naționale și-au 
exprimat, totodată, angajamen
tul ferm de a transpune neabă
tut in viață indicațiile șl 
orientările cuprinse în Ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia Conferința 
Națională a partidului, de a 
face totul pentru îndeplinirea 
exemplară a planului pe acest 
an și pe întregul cincinal.

Pornind de la teza de excep
țională însemnătate elaborată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
potrivit căreia partidul, condu- 
cind amplul proces de edificare 
a noii societăți, asigură con
struirea socialismului cu po
porul și pentru popor, după is
toricul Congres al IX-lea s-au 
pus bazele și s-a întărit con
tinuu sistemul democrației mun- 
citorești-revoluționare La toate 
nivelurile : ministere, centrale, 
direcții generale și unități eco
nomice din componența Consi
liului Național al Agriculturii. 
Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Gospodăririi Apelor. 
Au luat ființă uniunile jude
țene și Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, consiliile unice agroin
dustriale de .stat și cooperatiste, 
precum și consiliile județene si 
Consiliul Național al Agricul
turii. Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor. In unitățile de produc
ție au fost lărgite atribuțiile 
adunărilor generale, ale consi
liilor de conducere, consiliilor 
oamenilor muncii și birourilor 
executive ale acestora — or
gane democratice, care asigură 
participarea efectivă a tuturor 
categoriilor de oameni ai mun
cii la elaborarea, dezbaterea și 
adoptarea planurilor de pro
ducție, a bugetelor de venituri 
și cheltuieli, la întărirea ordinii 
și disciplinei in muncă, la buna 
gospodărire a avutului obștesc 
și întărirea proprietății socia
liste.

In prezent funcționează 1 492 
oonsilii ale oamenilor muncii m 
unitățile din agricultura de 
stat, 349 în cele ale industriei 
alimentare, 54 în silvicultură și 
55 în gospodărirea apelor, iar 
in unitățile agricole cooperatis
te și în consiliile unice agro
industriale 4 967 consilii de 
conducere și birouri executive. 
Numai în unitățile agricole de 
atat (i cooperatiste, în aceste 

Se va acționa cu mai multă 
fermitate și exigență pentru 
îmbunătățirea activității de 
prospectare de noi posibilități 
de cooperare în producție, prin 
livrări de utilaje și acordarea 
de asistență tehnică de specia
litate în vederea construirii in 
comun de obiective agroindus
triale.

Relevînd că 1988 va trebui să 
constituie un an de transfor
mări concrete în ceea ce pri
vește eficiența economică, ridi
carea rentabilității tuturor acti
vităților, a fiecărei culturi si 
specii de animale. Raportul 
subliniază că transpunerea în 
viață a mecanismului financiar, 
elaborat din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
impune ca întreaga muncă să 
fie subordonată cerințelor rea
lizării unor venituri mai mari 
decît cheltuielile de producție 
și. pe această cale, obținerii 
unor rezultate financiare pozi
tive.- 

prezentat de tovarășul VASILE BĂRBULESCU
organe sint cuprinși peste 
110 000 cooperatori, muncitori, 
maiștri, tehnicieni și ingineri, 
cadre cu experiență și rezultate 
bune în producție, care repre
zintă toate categoriile de oa
meni al muncii.

Viața a demonstrat pe. deplin 
justețea acestor măsuri initiate 
de secretarul general al parti
dului. care au determinat îmbi
narea conducerii unitare a în
tregii activități economico-so- 
ciale cu creșterea atribuțiilor 
și răspunderilor organelor loca
le. a unităților economice, au 
asigurat punerea tot mai de
plină in valoare a inițiativei 
creatoare a maselor. Sint con
vingătoare în această privință 
rezultatele obținute în 1987 de 
multe unități fruntașe din agri
cultură, industria alimentară, 
silvicultură și gospodărirea a- 
pelor.

Analizind Insă activitatea 
desfășurată anul trecut prin 
prisma gradului de îndeplinire 
a sarcinilor de plan, a exigen
țelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a partidului și la re
centa plenară a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, se, 

TEXT PRESCURTAT
desprinde concluzia că rezulta
tele obținute nu reflectă pe de
plin posibilitățile existente, pu
ternica bază tehnico-materială 
creată, eforturile materiale sus
ținute făcute de stat.

Viața demonstrează că aceas
tă situație se datorează faptului 
că unele organe de conducere co
lectivă — incepînd cu cele din 
unitățile de producție și termi- 
nind cu consiliile de conducere 
ale ministerelor — nu-și exer
cită pe deplin și cu întreaga 
responsabilitate atribuțiile ce ie 
revin, nu desfășoară o activitate 
susținută pentru a determina ca 
fiecare colectiv de muncă, fie
care om al muncii să acționeze 
cu dăruire și spirit revoluționar 
pentru îndeplinirea hotăririlor 
de partid, a legilor țării, a pla
in ului.

Cu toate progresele înregis
trate, sînt încă unități din toate 
domeniile de activitate in care 
nu s-a acționat suficient pentru 
înfăptuirea întocmai a in
dicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, pentru 
transformarea adunărilor gene
rale în adevărate forumuri de 
conducere, în măsură să hotă
rască asupra Întregii vieți eco
nomice și sociale a acestora.

In agricultura cooperatistă 
sint încă situații cînd nu se ma
nifestă o preocupare corespun
zătoare atît din partea consi
liilor de conducere, cit și'a bi
rourilor executive ale consiliilor 
unice agroindustriale și uniuni
lor cooperatiste pentru ținerea 
cu regularitate a adunărilor ge
nerale și pregătirea lor cores
punzătoare. alegerea temelor 
puse in discuție, antrenarea la 
dezbateri a unui număr cit mai 
mare de cooperatori, stimularea 
inițiativei acestora. pentru a- 
doptarea unor măsuri și hotărfri 
care să asigure participarea la 
înfăptuirea lor a tuturor oame
nilor muncii. Constituie un fapt 
pozitiv că multe consilii de con
ducere din unitățile agricole co
operatiste, acționind în spiritul 
atribuțiilor conferite prin statut, 
își aduc o contribuție deosebită 
la bunul mers al treburilor ob
ștești, la realizarea planului. 
Sînt însă șl cooperative agricole 
în care aceste organisme nu-și 
îndeplinesc în bune condiții 
sarcina de a asigura, în inter
valul dintre adunările generale, 
conducerea întregii activități, 
înfăptuirea fermă a hotăririlor 
adoptate, realizarea sarcinilor 
de plan, apărarea și dezvoltarea 
proprietății cooperatiste, pre
cum și îndeplinirea obligațiilor 
contractuale asumate față de 
stat.

Trebuie îmbunătățită, de ase
menea, activitatea consiliilor 
oamenilor muncii din întreprin
derile agricole de stat. Deși 
unele dintre acestea realizează 
producții și beneficii mari, pe 
ansamblul acestui sector rezul
tatele de producție și financiare

O atenție deosebită trebuie 
acordată reducerii substanțiale 
a cheltuielilor materiale, a eco
nomisirii materiilor prime, ma
terialelor. energiei și combusti
bililor. ca factor hotărîtor de 
diminuare a costurilor de pro
ducție și creștere a eficienței.

Din inițiativa și sub directa 
îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. începînd cu 
acest an s-au introdus bugetele 
de venituri și cheltuieli intr-o 
structură îmbunătățită. care 
permite fiecărui colectiv de oa
meni ai muncii să cunoască 
fondurile din administrare, re
zultatele obținute pe baza auto
gestiunii și obligațiile pe care 
ie au. devenind instrumente de 
bază ale planificării in cadrul 
autoconducerii muncitorești, au
togestiunii și autofinanțării.

Consiliul Național al Agricul
turii. Industriei Alimentare. 
Silviculturii și Gospodăririi A- 
pelor. trăgînd toate învățămin
tele din lipsurile si deficiențele 

sint sub posibilități. Unele nea
junsuri se constată și în activi
tatea organelor de conducere 
colectivă din stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii, caie 
trebuie să acționeze cu mai 
multă fermitate pentru efec
tuarea unor lucrări de cea mai 
bună calitate.

Este cunoscut rolul important 
pe care il au consiliile unice 
agroindustriale in organizarea 
și desfășurarea activității din 
agricultură. Controalele efec
tuate au scos însă în evidentă 
că, în unele consilii unice agro
industriale, organele colective 
de conducere nu-și îndeplinesc 
pe deplin atribuțiile și sarcinile 
ce le revin. Sînt cazuri cînd 
membrii acestor organisme se 
rezumă să participe doar la șe
dințele din organizațiile de care 
răspund, fără să le acorde spri
jinul necesar in pregătirea și 
desfășurarea acțiunilor.

Raportul reliefează, de ase
menea, rolul organizatorilor de 
partid în buna organizare și 
desfășurare a muncii birourilor 
de coordonare a activității con
siliilor populare, care sînt titu
lare de plan în profil teritorial 
și trebuie să inițieze și să reali

zeze unele lucrări de interes 
comun, să urmărească modul de 
îndeplinire a planurilor șl pro
gramelor in localitățile respec
tive, respectarea legii sistema
tizării, valorificarea resurselor 
locale de materii prime în ve
derea dezvoltării industriei mici.

Pentru neajunsurile care se 
manifestă încă în unele unități 
agricole, o mare răspundere 
poartă și organele de conducere 
colectivă de la direcțiile gene
rale agricole și trusturile jude
țene, care trebuie să îndrume 
cu mai multă competentă acti
vitatea conducerilor și specia
liștilor din unități, să controleze 
modul în care acționează aceștia 
pentru aplicarea tehnologiilor 
stabilite, atît în cultura mare, 
cit și în zootehnie.

în legătură cu activitatea 
desfășurată de uniunile jude
țene ale cooperativelor agricole 
de producție, Raportul reliefează 
că acestea trebuie să acționeze 
mai ferm și permanent pentru 
buna desfășurare a întregii ac
tivități din cooperative, reali
zarea producției vegetale și ani
male prevăzute, dezvoltarea ac
tivităților industriale și prestă
rilor de servicii, punerea în 
circuitul productiv a tuturor re
surselor materiale și de forță de 
muncă existente pe plan local, 
pentru realizarea beneficiilor șl 
creșterea puterii economice a 
unităților.

Neajunsurile manifestate In 
activitatea din agricultură — se 
arată în raport — sînt datorate 
și stilului și metodelor de mun
că ale organelor de conducere 
colectivă din Ministerul Agri
culturii. Departamentul Agricul
turii de Stat și direcțiile gene
rale economice, care au datoria 
să exercite un control mai ri
guros asupra modului în care se 
înfăptuiesc măsurile preconizate, 
în care se aplică hotăririle de 
partid și legile care reglemen
tează activitatea din agricultură.

In cadrul unităților Ministe
rului Industriei Alimentare s-au 
obținut unele rezultate bune, la 
care și-au adus contribuția -și 
organele colective de conducere 
din minister, centrale si între
prinderi. Trebuie arătat însă că, 
în unele centrale și unități din 
această ramură, organele colec
tive de conducere nu s-au 
preocupat în suficientă măsură 
pentru utilizarea la întreaga 
capacitate a mașinilor și utila
jelor. modernizarea proceselor 
tehnologice, creșterea gradului 
de valorificare a materiilor pri
me. ridicarea nivelului' calitativ 
al produselor, sporirea eficien
tei și competitivității produse
lor realizate.

în silvicultură, cu toate că 
s-au obținut rezulate bune în 
realizarea indicatorilor de plan, 
organele de conducere colectivă 
de la toate nivelurile trebuie 
să acționeze cu mai multă fer
mitate pentru asigurarea inte
grității fondului forestier, apli

care s-au manifestat In an 
trecut, conștient de răspund 
rile ce îi revin, va acționa i 
mai multă fermitate și exigen 
pentru îndeplinirea hotărîril 
ce vor fi adoptate de căt 
plenară, situînd permanent 
centrul activității infăptuir 
exemplară a orientărilor și i 
dicațiilor date de tovarăș 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului. .

Consiliul Național a! Agrict 
turii. Industriei Alimentai 
Silviculturii și Gospodăririi , 
pelor se angajează că va acți 
na cu hotărîre pentru creșter 
răspunderii tuturor celor ca 
lucrează în această ramură 
bază a economiei naționale 
va asigura toate condițiile re 
lizării producțiilor prevăzute 
1988, înfăptuind astfel obiec 
vele noii revoluții agrare, sr 
rind aportul agriculturii la pi 
greșul general al tării, la cri 
terea bunăstării întregu 
popor.

carea strictă a regimului de 
ieri in păduri, realizarea r 
gramului de împăduriri, 
special pe terenurile degrad 
improprii agriculturii, valoi 
carea în mai mare măsur 
celorlalte resurse de prod 
ale pădurii, pentru întăr 
ordinii și disciplinei în fiei 
unitate și subunitate product

In sectorul de gospodăriri 
hpelor. organele colective 
conducere din cadrul Cons 
Național al Apelor, al of ici 
județene trebuie * să desfăși 
o activitate mai susținută 
deosebi pentru a asigura « 
cutarea și darea in funcțiur 
termen a noilor acumulări 
ape. efectuarea lucrărilor 
programul de regularizare 
riurilor. protecția mediului 
conjurător. pentru supravei 
rea calității apei pe bazine 
drografice.

Potrivit sarcinilor trasate 
conducerea partidului si ber 
ciind de sprijinul permar 
deosebit și de înalta con 
tentă a tovarășei acăderpj 
doctor inginer Elena Ceauși 
în cercetarea științifică a 
unele rezultate valoroase, 
cretizate in obținerea de s< 
și hibrizi de plante, linii și 
de animale, in perfection 
și .elaborarea de noi tehnol 
Prezidiul Academiei de Șt 
Agricole și Silvice, consilii], 
conducere ale institutelo 
stațiunilor de cercetare tre 
să intensifice activitatea 
cercetare, îndeosebi în don 
de virf. cum sint biotehno 
și ingineria genetică, precm 
introducerea și generalizare 
producție a rezultatelor c< 
tării.

lnțelegind pe deplin că 
1988 constituie un an hotă 
pentru înfăptuirea obiecti 
actualului cincinal. Cpn 
Național al Agriculturii. Ir 
triei Alimentare. Silvicultu; 
Gospodăririi Apelor se va 1 
cupa în mai mare măsur 
perfectionarea stilului si n 
delor de muncă ale orga 
colective de conducere. în 
derea’ atragerii tuturor oar 
lor muncii din aceste sec 
la îndeplinirea sarcinilor 
producție. Cea mai mare 
tic va fi acordată desfăși 
corespunzătoare a lucrărilo 
campania agricolă de prin 
ră. punîndu-se accentul pe 
pregătire a terenului și 
mintarea fiecărei culturi î 
mitele perioadei optime, 
mintarea întregii suprafețe 
form sarcinilor de plan, d 
șurarea acțiunilor de seze 
legumicultura, pomicultură 
ticultură. precum si în d 
niul creșterii animalelor.

In lumina indicați 
formulate de t o v a r ; 
Nicolae Ceaușescu. seen 
general al partidului, vc 
stabilite noi măsuri organ: 
rice și tehnice pentru a el 
lucrări de cea mai bună c 
te. astfel încît să se ai 
obținerea de producții m; 
toate culturile, in toate s< 
rele. In acest scop, va fi 
rită activitatea de indn 
și control, urmărindu-se 
peste tot. cadrele de cond 
si specialiștii să rezolve c 
tiv si cu cea mai mare ră 
dere toate problemele ca 
ivesc, in asa fel incit int 
activitate să se desfășoai 
nivelul cerințelor actuale.

In cadrul preocupărilor 
nelor colective de conduci 
va situa solutionarea ope 
a tuturor problemelor leg; 
buna pregătire și functior 
tractoarelor si mașinilor a 
le ce vor fi folosite in c 
nie. precum si a sistemei 
irigații, de efectuarea Iu 
lor de reparații la insta 
din fabricile de zahăr si a 
din industria de conserve 

Ne angajăm in fata cor 
rii partidului. person; 
mult stimatului și i 
lui nostru conducător, tov 
Nicolae Ceaușescu, că yot 
tiona cu întreaga răspi 
și exigentă pentru real 
integrală a sarcinilor de 
si a programelor speciale, 
tru sporirea contribuției 
nilor muncii din agricultui 
dustria alimentară, silvic 
și gospodărirea apelor 1 
făptuirea Programului pa 
lui, a hotăririlor Congr 
al XIII-lea si Conferinței 
ționale ale partidului.
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ANTICOMUNISMUL
expresie a virulenței ideologiei

cercurilor reacționare
Anticomunismul este însă, din pre

mise, distructiv pentru că incearcă 
menținerea unei convingeri și a unui 
rșflex practic al divizării „definitive1* 
a lumii, o atitudine agresivă față de 
orice altă idee care ar contrazice 
principiile organizării capitaliste. A- 
ceastă poziție a contribuit din plin 
la declanșarea „războiului rece11 și 
cultivă încă atitudini discrimina
torii în relațiile internaționale. An
ticomuniștii au încercat încă în pe
rioada interbelică să mobilizeze opi
nia publică într-o luptă „care pe 
care11 împotriva noii societăți. Cu 
atit mai mult azi. descoperirea sur
selor unei atari obtuzități ideologi
ce, stabilirea apartenențelor reale 
ale celor care atîtă la ură si la con
fruntare nu-și pierd actualitatea. 
Astăzi, prin mijloace din cele mai 
moderne ale comunicației de masă, 
valorile și realizările socialismului 
sint nu o dată mistificate și deni-

în ultimul timp are loc o intensi- 
icare a campaniei ideologice duse de 
ercuri politice reacționare împotriva 
arilor socialiste. Intensitatea schim- 
lătoare a concepțiilor teoretice anti- 
omuniste, care s-au manifestat de alt
ei in permanență, s-a dovedit a fi o 
eflectare fidelă a ciclurilor economiei 
apitaliste. a perioadelor ei de ex
pansiune și celor de criză. Ideologii 
Ireptei politice încearcă azi să or- 
.anizeze o nouă „contraofensivă 
deoiogică*1 pentru a estompa contra- 
licțiile actuale ale societății capita- 
isle și a dezorienta pe cei care cau- 
ă un drum nou în evoluția socie- 
ătii. Caracterul agresiv al unor a- 
emenea campanii nu face însă decît 
ă probeze recunoașterea influenței 
ft mai largi a concepției revoluționa- 
e; faptul că, în lumea contemporană, 
ieile socialismului, ale independen- 
?i și progresului se afirmă cu tot 
tai multă putere, în ciuda încercărl- 
?r cercurilor retrograde de a ține în 
>c mersul istoriei. Așa cum sublinia 
ivarășul Nicolae Ceaușescu de la 
raita tribună a Conferinței Naționa- 
? a partidului. „Țoale încercările 
eacțiunii imperialiste, in decurs de 
eci de ani. de a opri sau cel puțin de 
intîrzia dezvoltarea țărilor socialiste 
u eșuat. Astăzi, țările socialiste <>- 
upă un loc important in întreaga 
>ață economică si politică mondială, 
lin totalul producției mondiale, ele 
etin circa 35 la sută. Se poate afir- 
fa că nu sînt probleme maț impor- 
ante în lumea contemporană ’a so- 
uționarea cărora țările socialist" să 
u participe activ si să nu aibă un 
uvînt greu de spus1*.
Cu toate acestea, latent sau agre- 

iv. după cum capitalismul trece 
rin perioade de relansare sau de 
riză. anticomunismul rămine o per- 
nanență ideologică și practică a ati- 
tdinii și gîndirii burgheze reacționare 
?ță de țările socialiste sau față de 
îișcările progresiste ale lumii. Indi- 
erent de oscilațiile pe care le cu- 
oaste. propaganda anticomunistă 
:i caută și inventează mereu „stra- 
?gii“ cărora să le confere „credibili- 
ite" și mult dorita dar mereu 
imerica „eficiență11.
Unii ideologi sau chiar oameni po- 

tici din.Occident incearcă și azi să 
rezinte anticomunismul ca o pro- 
lemă fundamentală a omenirii. O 
semenea poziție, purtînd uneori gi- 
îl politicii de stat, nu poate repre- 
snta decît o încercare de a disimula 
roblemele cu adevărat fundamen- 
ile pentru civilizația cohtemporană. 
diversiune care complică artificial 

ițelegerea realităților din lumea în 
ire trăim. Ba mai mult, poate crea 
1 însăsi o problemă dintre cele mai 
-ave : polarizarea ireversibilă a lu
ll in jurul unor embleme ideologi- 
; transformate în dogme insurmon- 
ibile. Așa cum sublinia. încă 
I. deceniul trecut, tovarășul 
îcoțae Ceaușescu. cu o clarviziune 
ire-s-a impus azi tot -mai mult în __ __ _ .
înfruntarea ideologică, o aseme- mod disimulat, un elogiu al ordinii 
ța polarizare țiftiflțială ar fl lipșiță ..economice burgheze și o.contestare a 
Ș obiect în fața amenințării ca lu- socialismului ca soluție economică la 
ea să dispară. Comunismul nu vi- 
?ază distrugerea lumii, ci înnoirea 

prin schimbări revoluționare, dez- 
iluinjiu-si. astfel, vocația construc- 
vă. "Lumea umană este una și in
vizibilă : problema este. înainte de 
>ate. de a nu-i 
mdamentale 
fată decide 
ilul pe care 
ft construi.

cietăți știu că ceea ce ei numesc 
..creditul psihologic11 este, cîteodată. 
la fel de important ca si cel finan
ciar. Pentru a cîștiga acest credit, di
ficultățile din societățile capitaliste 
sînt puse nu o dată în balanță cu 
dificultățile din țările socialiste sau 
din cele in curs de dezvoltare, mi- 
nimalizîndu-le pe cele dinții și exa- 
gerîndu-le pe celelalte. Mai ales că 
actuala ordine economico-financiară 
asigură mari posibilități ca primele 
să fie mult atenuate pe seama spo
ririi celor din urmă. Privită astfel, 
încercarea de a' specula greșelile din 
trecut și dificultățile de creștere ale 
societății socialiste în favoarea ideii 
că socialismul însuși ar fi ..o gre
șeală11. ..o rătăcire istorică** ne dez- 

, văluie adevăratele intenții ale pro
pagandei capitaliste. Departe de a 
fi sensibilp. așa cum le place să a- 
pară. la greutățile economice sau so
ciale dintr-o parte sau alta a plane-

ditarea sau înăbușirea oricărei ino
vații sociale, dar încurajarea inven
tivității tehnologice. Prin ce. dacă 
relațiile sociale nu se schimbă ? Se 
știe că numai structuri politice fle
xibile. realmente democratice, pot 
stimula inițiativa tehnologică si o 
pot valorifica deplin.

Din aceste multiple elemente pe 
care politicile de tip capitalist le iau 
în calcul, niciodată anticomunismul 
— ca atitudine ideologică si ca. stra
tegie economică — nu lipsește.

distruge valorile 
pentru ca oamenii să 

ei înșiși asupra viito- 
îl doresc si pe care îl

grate, exploatîndu-se la maximum 
toate contradicțiile generate de cri
za economiei mondiale.

Scenarii ale ideologiilor 
retrograde. Ideologiile conserva
toare, strădaniile celor care le cul
tivă sau încurajează sînt destinate 
în principal sporirii creditului popu
lar. înnoirii sociale a capitalismu
lui, în condițiile în care această so
cietate este confruntată cu o criză 
profundă, structurală.

Metoda, mereu perfecționată, este 
aceea a reluării ciclice a unor slo
ganuri pe care aceste ideologii le-au 
produs si șlefuit în timp. Uitate. în 
perioadele de relansare economică 
și deci de bunăstare relativă, ase
menea lozinci par noi atunci cînd 
după 10 sau 20 de ani sîht relansate 
pe piața ideologică drept soluții „o- 
riglnale** de depășire a crizelor, de 
ameliorare a condiției umane.

Așa se face că în lucrări recent a- 
părute poți să regăsești izul vechi, 
demodat al unor idei politice pe care 
viata însăși le-a infirmat în urmă 
cu două sau trei decenii. în noile 
condiții ale capitalismului industrial, 
contemporan, sînt astfel reluate și 
oferite din nou ca soluții viabile 
ideile liberalismului economic bur
ghez al anilor ’20, după care „succe
sul unei economii ar depinde în e- 
sență de proliferarea celor bogați". în

problemele dezvoltării contempora
ne le regăsim, de asemenea. în car
tea lui Robert Dahl intitulată ..Pre
față pentru o democrație economică11.

Totul se petrece ca Si cînd criza 
sistemului capitalist ar fi un feno
men pasager pe care schimbarea 
ideilor sau draparea lor în falduri 
sclipitoare ar putea să o depășeas
că sau, cei puțin, să o expedieze ...de 
partea cealaltă. Ideologii acestei so

tei. cercurile ideologice reacționare 
din Occident urmăresc să speculeze 
la maximum, ca în jocurile de la 
bursă, situațiile dificile provocate 
de criza mondială.

Condițiile economice ale lumii de 
azi — în care cresc artificial dobîn- 
zile la datoriile externe, în care ris
cul valutar devine un avantaj pentru 
investitorii occidentali, în care spo
resc nejustificat prețurile la produse
le strict necesare economiilor cu un 
nivel tehnologic mai scăzut, iar con
dițiile de export, pentru acestea din 
urmă, se înăspresc continuu — sint 
valorificate de cercurile imperialis
te în propriul lor interes. Mai mult, 
ele condiționează adesea acordarea de 
împrumuturi, de adoptarea unor stra
tegii de dezvoltare nesocialiste. prac
tică explicit nu numai un ames
tec grosolan în opțiunile politice ale 
popoarelor, ci si îngrijorarea față de 
creșterea forței de influentă a idei
lor socialiste.

Concomitent sînt răstălmăcite și 
denigrate. — apelîndu-se la practici 
propagandistice dintre cele mai no
cive. la denaturarea flagrantă a re
alităților — realizările economice ale 
țărilor socialiste. Ele sînt contestate 

' sau minimalizate.
Acest mod, de a mistifica realită

țile nu este rezervat numai pentru 
uz extern. Chiar în interiorul țări
lor capitaliste dezvoltate, spun a- 
ceiași propagandiști, cauza pentru 
reizbucnirea tendințelor de criză ar 
constitui-o acele opțiuni care au dus 
la creșterea rolului statului în eco
nomie. în dauna inițiativei private. 
De aceea, chiar în economia țărilor 
capitaliste ar trebui să se revină pe 
o scară mai largă. în opinia acestor 
ideologi. In vechile principii ale pie
ței libere de orice intervențe a sta
tului, care ar putea da un nou im
puls creșterii. Printre alții. Zbigniew 
Brzezinski preconizează îmbinarea, 
paradoxală. între o ..atitudine nova
toare din punct de vedere tehnologic 
sf conservatoare din punct de vede
re politic11. Cu alte cuvinte, discre-

Valori esențiale ale civili
zației contemporane. Criza 
sistemului capitalist, ca și recru
descența ideologică și politică a 
curentelor anticomuniste provoacă 
și întrețin o stare socială de ten
siune. Anticomunismul a provocat 
pe acest fond efecte istorice dure
roase a căror amintire ar trebui să 
impună definitiv vocea rațiunii. 
Pentru că strategia uni. a intimidă
rii. a amenințării continue, atît ideo
logice, zît și practic-politice, consti
tuie in fond o gravă amenințare la 
adresa ființei umane. Omul trăiește, 
astăzi. într-o singură lume, divizată 
e drept, plină de opoziții, sfișieri și 
conflicte, dar care tinde să devină 
unitară prin consensul tot mai activ 
privind apărarea valorilor funda
mentale ale Vieții și civilizației. Ci
vilizația modernă este una și indi
vizibilă. A fi. astăzi, anticomunist 
echivalează cu a fi împotriva civili
zației. intrucit comunismul este as
tăzi una din rădăcinile acesteia.

Socialismul este, astăzi, fapt de 
civilizație. Este un rezultat material 
al culturii asupra căruia o influentă 
importantă a avut-o cultura euro
peană. Poate tocmai de aceea noile 
curente de drehpta se orientează 
spre o „contrarevoluție culturală11, 
răminînd fidele tradițiilor aculturale 
sau anticulturale ale dreptei dintot- 
deauna. Dar vremurile se schimbă, 
în pofida oricăror încercări de a le 
împietri în . încremenirea forței pri
mare, și asemenea idei ajung să ri
coșeze pe sfera compactă a solida
rității culturale a umanității. Și cine 
ar mai risca iluzia că o astfel de 
sferă ar mai putea fi spartă, acum, 
cînd atîtea experiențe istorice dure
roase au cimentat-o definitiv 7 Cul
tura. faptele de cultură si civilizație 
nu mai pot fi ignorate si nici dis
truse decît o dată cu tot ceea ce a 
produs existenta omului.

Socialismul este primul proiect 
de asumare conștientă și responsa
bilă a destinului uman de către toți 
oamenii, elaborat pe baze științifice 
și care nu poate exista ca atare de
cît ca o chintesență a culturii și ci
vilizației în ansamblu. El a apărut 
nu ca o construcție abstractă, subiec
tivă a unor teoreticieni, ci ca o ne
cesitate obiectivă a istoriei. Prin a- 
ceasta. el este proprietatea inaliena
bilă a tuturor oamenilor și a fiecă
ruia în parte, speranța în dăinuirea 
speciei și in progresul omului. Orîn- 
duirea pe care o vizează pune capăt 
citorva milenii de dezvoltare socială 
bazată pe divizarea oamenilor în cla
se si comunități ostile, pe războiul 
omului împotriva omului. Iar această 
încercare istorică de a făuri o nouă 
constelație a civilizației nu poate fi 
oprită de nici o forță, chiar și nu
mai pentru simplul motiv că a pă
truns definitiv în conștiința oame
nilor.
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Adevărata unitate de măsură
a exigentei

RTICOLE PENTRU LOCUINȚA DUMNEAVOASTRĂ Avantajele economisirii pe libretul 
de economii cu dobîndă „pe termen”

Nicolae LOTREANU

Pentru a fi interesantă, o comu
nicare — orală sau scrisă — 
trebuie să aibă, un început, cap

tivant. un final elocvent, edificator, 
cu concluzii sau atitudini memora
bile. iar distanța dintre acestea să 
fie minimă. Precepte ce rămin ac
tuale oricînd. Un profesor bucu- 
restean le readucea în discuție, luind 
cuvîntul la o consfătuire a cadrelor 
didactice. Dar tocmai „comunicarea11 
sa nu le respecta: nici captivantă, nici 
cu concluzii memorabile. Multe — 
prea multe uneori I — intervenții, 
prilejuite de consfătuiri, întilniri me
todice, simpozioane, schimburi de 
experiență etc. suferă de un conți
nut fragil, ocolind esențialul. Pro
fesori cu experiență, oameni dăruiți 
scolii, cu rezultate notabile, se pierd 
în generalități, în loc să ridice pro
bleme prioritare ale procesului de 
învățămînt. să analizeze lucid un 
fenomen, o situație, să propună mă
suri educative concrete, să supună 
atenției o experiență. Fără îndoia
lă. caracterul interdisciplinar al 
predării. reformularea raportului 
dintre disciplinele fundamentale și 
cele tehnice, respingerea aspectului 
compartimentai în actul de preda- 
re-invățare, formarea gîndirli dialec
tice a elevilor, educația economică, 
măsura în care .poate fi introdusă 
informatica în școală, evaluarea — 
proces cuprinzător, din care nu tre
buie să lipsească latura comporta
mentală, educarea educatorilor nu 
sint aspecte marginale. Dimpotrivă. 
Ridicarea lor și la recentele consfă
tuiri' pe probleme ale muncii edu
cative. cu care a debutat al doilea 
trimestru al anului școlar 1987—1988, 
a demonstrat încă o dată resurse- . 
le creatoare de care dau dovadă des
tule cadre didactice. Aspecte dem
ne de a fi discutate, nici vorbă. Dar 
esența procesului de învățămînt con
stă — e un lucru atît de evident 
încît nici nu s-ar mai cuveni amin
tit — în rezultatele la învățătură 
obținute de elevi intr-un timp dat. 
Se analizau, la aceste consfătuiri, si
tuația pe primul trimestru și. im
plicit, efectele activității educative. 
O dare de seamă analitică, pătrun
zătoare. neferindu-se să numească 
neîmplinirile. cu un spirit critic si 
autocritic ce nu se oprea la suprafa
ța lucrurilor, atrăgea serios atenția 
asupra rezultatelor obținute de elevii 
bucureșteni în prima treime a anului 
școlar. Eforturile inspectoratului șco
lar în direcția coordonării. îndrumă
rii și controlului, exemplele' clare, 
atit pozitive, cit și negative, situații
le indicate, fenomenele propuse spre 
meditație puteau fi tot atîtea puncte 
de plecare pentru dezbateri. Sînt in- 
citante. repetăm, opiniile teoretice 
sau propunerile cu caracter de ge
neralitate pedagogică făcute în ase
menea împrejurări. Numai că a- 
proape nici unul dintre vorbitori nu 
s-a referit, limpede, deschis, la mo
tivele care fac ca procentul de pro- 
movabilitate. de exemplu, să fie în 
municipiul București de numai 79,9 
la sută la clasele liceale (învăță
mînt de zi) și 73,48 la sută la se

care ar putea fi explicația ce- 
treisprezece procente care sepa- 
la același criteriu al promova-

bilității. clasele de liceu de acelea 
gimnaziale 7 Elevii sînt singurii răs
punzători 7 O dată cu vîrsta dispa
re interesul pentru învățătură 7 E 
atît de mare, insurmontabilă pentru 
multi in cele peste trei luni ale tri
mestrului. diferența dintre clasa a 
VIII-a și a IX-a 7 Chiar așa de 
slabi sînt absolvenții de gimnaziu 

, încît să curgă note de 3 și 4 de Ia 
primele ore de liceu 7 Adolescența 
e atît de dificilă — mai ales... pe 
primul trimestru 7

Procentul de promovabilitate, vor 
spune unii, nu e un criteriu sufi
cient și are. la urma urmei, doza 
lui de relativism, indeosebi cînd ne 
oprim la o secțiune a anului șco
lar (e dreipt, cea mai lungă 1). A- 
devărat. dar tot atît de adevărat e 
faptul că el nu poate fi in între
gime consecința unui accident. Și nu 
poate fi atît de ușor de ocolit, ori- 
cite meandre psihopedagogice, me
todice — din cele generice, princi
pii universale — am face. Cum nu 
pot fi ocolite procentul mare de re-

să o aplice. Despre exigen-
să

PE TEME
DE ÎNVĂȚÂMÎNT

chemați 
ță și autoexigență s-ar cuveni 
vorbească în primul rind profesorii, 
apoi inspectoratul școlar. în darea 
de seamă era numit cazul unor ca
dre didactice care manifestă o e- 
xigență deosebită cu elevii, dar nu 
același lucru față de propria per
soană. in pregătirea pentru lecții, 
în atari situații, cerințele exagerate 
tind să mascheze o anumită comodi
tate in raport cu perfecționarea pro
fesională. Uneori exigentele nu sint . 
dublate și de o ireproșabilă calitate 
a predării, de o preocupare pentru 
pregătirea fiecărui elev, nu doar în 
ora de curs, de o investigare a cu
noștințelor, nu numai prin extempo
rale.

La fel cum strălucirea oratorică 
poate abate, pentru moment, aten
ția de Ia conținutul inconsistent, 
prea multe ori. cu prilejuri de 
Iul celui citat, se aud fraze cu... 
labilitate universală. Caracterul 
plicat, experiența personală confrun
tată cu a celuilalt (din comparație 
iese adevărul, nu ?), măsurile ime
diate — și nu justificările — lip
sesc. Doar două-trei intervenții, sub
stanțiale, depășeau cadrul aserțiu
nilor principiale, frumoase, argumen
tate, bune pentru tratate, și nu pen
tru o întîlnire metodică, de lucru. 
Și acele intervenții au fost răsplă
tite cu aplauze. La altele, murmu
rul sălii, privirile aplecate stînjeni- 
tor pe un colț de ziar ori întrebă
rile convenționale adresate colegu
lui spuneau totul. în primul rînd, 
că problema e lipsită de in
teres dacă nu propune soluții, dacă 
nu ia in discuție faptul concret al 
nivelului de pregătire al elevilor. 
Pot curge serii de argumente refe
ritoare la mai buna corelare din
tre programele și manualele pen- . 
tru discipline fundamentale și pro
filul liceului respectiv, dintre noțiu
nile teoretice și modul în care a- 
cestea se regăsesc in pregătirea prac
tică a elevului ; ele se năruie în 
fața unei singure situații. Un elev 
întrebat ce produce întreprinderea 
„Grivița roșie1* — menționa tovarășa 
Maria Săvescu. secretar al Comite
tului de partid al sectorului 1 — n-a 
știut să răspundă nimic. Oare nu
mai din vina lui 7 Nu ne închi
puim că e singurul și nu am dat 
exemplul pentru a „incrimina1* un 
anumit liceu. Dar cît de mult plac 
lucrurile complicate cind, uneori, nu 
se asigură cunoștințe minime I Nu 
e greu să umpli catalogul de 2 și 3, 
să încerci să te „impui** prin ase
menea intransigență. Mai dificil e 
să-ți perfecționezi- continuu metode
le de predare, să găsești mijloace 
de convingere cu efect pedagogic so
lid. durabil, șă te apropii de sufle
tul fiecărui elev, să-l observi cu 
maximă atenție, să-l notezi ritmic, 
să-1 stimulezi. Cauzele eșecului, fio 
și pe un trimestru, se cer căutate 
nu doar în cadrul familiei sau în 
atitudinea elevilor, ci și în lipsa de 
preocupare a unor cadre didactice de 
a asiguța un volum minim de cu
noștințe tuturor. Nu e deloc un lucru 
simplu, cere un efort sporit, o paletă 
largă de mijloace educative, suplețe, 
înlăturarea deprinderilor rutiniere 
care fac din clasă un întreg amorf, 
în fața căruia evoluează, autoritar 
și super-exigent, atît de mulțumit 
de sine, profesorul. Exigența si com
petența acestuia se măsoară, in ulti
mă instanță, prin rezultatele bune 
la învățătură și in comportare ala 
elevilor.

De 
fe- 
va- 
a-

zultate mediocre, frecvența slabă — 
’< din unele școli — de la practica pro
ductivă. actele de indisciplină, pe 
de o parte ; pe de alta, planurile de 
muncă superficiale, copiate de la un 
an la altul de conducerile unor uni
tăți de învățămînt, unele adunări 
generale și analize lipsite de com
bativitate. acțiuni U.T.C. formale, a- 
dunări generale de partid insufi
cient pregătite, măsurile și sancțiu
nile pline de formalism etc. Conse
cințele acestora sînt lesne de înțe
les. (în paranteză fie spus, chiar și 
reprezentanta Comitetului municipal 
U.T.C. propunea un plan de măsuri 
plin de generalități, cu propuneri va
labile în mod egal la București, Tul- 
cea sau Baia Mare). Unde în altă 
parte dacă nu cu ocazia unor ase
menea consfătuiri trebuie discutată 
concret situația la învățătură a e- 
levilor, în complexitatea ei 7 Dez
baterile — organizate ca și anul 
trecut, pe grupe, pentru a oferi un 
cadru favorabil discuțiilor și schim
burilor de experiență (o inițiativă 
lăudabilă) — nu sînt ocazii festivis- 
te. de etalare a cunoștințelor și a- 
firmațiilor ..de principio11. Munca e- 
ducativă, cu toate laturile ei. de la 
educația patriotică la comportamen
tul în mijloacele de transport, se 
reflectă — unde altundeva decît în 
rezultatele la învățătură și discipli
nă 7 Cu toate acestea, nici un cuvînt 
despre numărul de corigenti, despre 
calitatea meditațiilor și consultații
lor. Adesea, aceste forme de ajutor 
devin simple formalități, iau un as
pect „birocratic11 : „O fac pentru că 
e trecută-n program11. Foarte puțin 
— și general — despre tratarea di
ferențiată a elevilor, cînd ne-am fi 
așteptat să auzim opinii de la cei

resti- 
unită-
Si la

o do-

(Urmare din pag. I)

Instituție bancară specializată în 
relațiile cu populația și singura 
autorizată să păstreze economiile 
bănești ale acesteia. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni oferă per
manent diferite instrumente de 
economisire care sînt destinate să 
satisfacă preferințele tuturor cetă
țenilor adopți ai chibzuinței si spi
ritului de economie.

De o largă solicitare se bucură, 
alături de celelalte instrumente de 
economisire, și libretul de economii 
cu dobindă „pe termen11. Depune
rile pe acest libret se efectuează 
pentru o durată minimă de păs
trare la C.E.C. de un an. acordîn- 
du-se o dobîndă în numerar 
3.5 la sută pe an.

în cazul restituirii înainte de îm
plinirea unui an, se acordă 
bindă de 1,5 la sută pe an.

Operațiile de depuneri și 
tuiri se efectuează la toate 
tile C.E.C. proprii, precum _ 
unitățile P.T.T.R. și cooperativele 
de credit autorizate. Depunerea 
minimă pe acest libret este de 1 000 
de lei. fiecare depunere constituin- 
du-se ca un depozit separat pe o 
filă a libretului.

Pe lîngă avantajele specifice 
acestui instrument de economisire, 
titularii libretelor de economii cu 
dobîndă „pe termen1* beneficiază 
și de avantajele și drepturile ge
nerale. acordate de Casa de Econo
mii si Consemnațiuni tuturor de
punătorilor săi.

lînd se mută într-o casă nouă, 
ce gospodină se gindește, in 
,ră de mobilierul necesar, să-și 
>cure și covoarele, mochetele, 
-delele de trebuință. După cum 

aflai 
onului 
gazin 
atorii 
ă au 
dele și culori, astfel încît asor- 
ea covoarelor cu draperiile și 
delele să se facă în mod cît 
i simplu și firesc, potrivit guș
ilor și preferințelor fiecăruia, 
rcret. întreprinderea de perdele 

Pașcani a realizat un sorti- 
nt bogat de produse, în tonali- 

multiple — de la azuriu la 
ul abia perceptibil, de la viole- 
discret la albul Imaculat. Dls- 

:e pe bare metalice pentru a în- 
li opțiunea compărătorilor. per
ele atrag prin eleganța jocurilor 
■ale sau geometrice, prin păien- 
lșul de modele care le atenu- 
ă din .
Uzate 
x“ și „extra 
nl — de la 
letri — de Întreprinderea mai sus 
int.ită. de întreprinderea „Tînăra 
rdă“ din București, precum și de 
frica din Roșiori de Vede, 
?st.Ora li se alătură covoarele și 
chetele produse la Cisnădie. 
>a Tuba si Siret-Suceava. Un 
mp" de covoare într-o cromatică 
rară frumusețe te tntîmpină în 
te raioanele specializa’e ale 
rilor magazine ale comerțului 
stat din Capitală șt din Întreaga 
ă. Specialiștii In materie reco-

de la Dan Corneliu, șetul 
de profil de la cunoscutul 
bucureștean ..Victoria“, 

unor fabrici reputate din 
realizat o diversitate de

transparență. Ele sînt 
pe clase de calitate — 

i“ — cît și pe dimen- 
1 50 metri pină la

mandă pentru sufragerii o mochetă 
„tufted11, un covor „Cocor11 sau un 
covor lucrat manual din lina sută 
la sută, tip .,Dorna11 sau tip „Bucu
rești11. Pentru dormitoare sînt mai 
practice carpetele de diferite di
mensiuni și culori, ușor de întreți
nut, iar pentru holuri sînt tot mai 
căutate preșurile din gama covoa- 
reior plușate, care pot fi procurate 
la lungimea solicitată de cumpă
rător. Nu e de neglijat nici clasicul 
covor de iută, tip „Moldova", in 
culori nuanțate și cu diverse dese
ne florale.

în ceea 
fabricile 
București, 
și Horezu 
mărfuri 
astfel încît asortarea draperiilor și 
huselor confecționate din acestea 
la tapetul camerelor sau la covoare
le existente nu mai constituie o 
problemă. Același lucru se poate 
spune despre produsele din mătase 
lansate de țesătoriile din Sighi
șoara și Tg. Mureș. mătase, gen 
stofă, din care confecționarea hu
selor si draperiilor dă un surplus 
de eleganță încăperilor. Cu desti
nație similară există în magazine 
și articolele din creton cu un colo
rit mai tineresc.

Important este că articolele 
amintite se găsejc în toate raioa
nele specializate ale marilor maga
zine ale comerțului de stat din în
treaga țară și că un personal com
petent. bine instruit, răspunde 
prompt oricăror solicitări (Marta 
Cuibuș).

ce privește 
de stofă de
Timișoara, 

au lansat 
de calitate

draperiile, 
mobilă din 
Gheorgheni 

pe piață 
superioară,

într-o vreme în mină 
ceea ce' punea pe 

ginduri. nici nu se silea să 
prindă cadența echipei. „O- 
mule. nu numai că mun
cești nemultumitor. dar 
încurci și munca celor
lalți". „Eu atita sînt in 
stare și gata1. „Nu. nu-i 
așa. ai dovedit că poți 
lucra mai bine, tine pasul 
cu noi. altfel te 
rușine11. „Și ce, mă 
de ris. nu altul 1“ 
ar fi numai atit și 
te-am lăsa să «te 
ris». cum zici. Dar 
are niște răspunderi, s-a 
angajat să termine lucră
rile încredințate intr-un 
timp anume, dacă nu ne 
ținem de cuvînt înseamnă 
că ne facem și noi de ris. 
Or. nu ne prea incintă 
deloc perspectiva asta. 
Deci : ori pui mina serios 
la treabă, ori cauți altă 
echipă care să fie dispu
să să se facă de rîs o dată 
cu tine.**

Climatul de muncă în- 
tr-un nucleu de oameni e 
asemenea unui 
are și momente 
ratură maximă, 
constant, de
Totul e să nu se piardă din 
vedere esențialul : conec
tarea întregului potențial 
la efortul de creație a va
lorilor. Să nu fie scăpată 
clipa de acțiune acolo unde 
terenul indică o slăbiciu
ne, cum spune comunistul 
Gheorghe Calcan. Des
tule condiții subiective și

faci de 
dau eu

..Dacă 
tot nu 
dai de 
echipa

creuzet ; 
de tempe- 
și regim 

întreținere.

obiective trebuie luate în 
calcul, la care, nu în ulti
mul rînd. se adaugă tactul 
și o anume experiență in 
domeniul pedagogiei mun
cii și nu numai. Ne con
vinge de aceasta o anume 
împrejurare înfățișată la 
uzinaj de maistrul Andrei 
Scarlat. unde am ajuns tot 
luînd urma omului pe 
care-1 căutăm.

Cu cîteva zile în urmă.

mergeau strungarii
dornici să se țină de cu
vînt... Dar timpul zbura 
pur și simplu.

— Ce-i, măi feciori 7
— Meștere, la turația 

maximă a mașinilor, și tot 
nu reușim mai mult de 
două lagăre pe om...

Conchide meșterul acum:
— Mi-ar fi părut rău 

dacă lucrarea nu se în
cadra în termen. Mi-ar fi

In lumină gîndirea proprie 
oamenilor de acțiune. Că
liți în lupta cu greutățile. 
Mereu aflațl în ofensivă 
pentru a afla soluții viabi
le la problemele fierbinți 
ale realității. Oameni care, 
în loc de a împinge în față 
„cauze obiective'1, în loc 
de a se acoperi cu rapqar- 
te justificative, în loc de a 
spune ..nu se poate1*, fac 
apel la propriile resurse.

Obiectiv era doar... subiectivismul

meșterul le-a arătat un 
desen tinerilor strungari 
Eugen Pîrvu, Lili Cernat, 
Costel Cazan :

— Ei, ce credeți că e 
aici 7 a bătut cu degetul 
în desen.

— O urgență.
Și aici, la uzinaj, tot ce 

se lansează în producție 
azi trebuia executat... ieri.

— Da. dar pentru cine 7
— Pentru oricine ar fi, 

tot urgență e...
Așa era. Lagărele cu 

pricina — pentru vecinii 
gălățeni, din vatra oțelului. 
Iar excavatoarele de Brăila 
se fac și cu oțel de Galați.

— Contez pe cuvîntul 
vostru — le spune celor 
trei meșterul Scarlat.

Avea motivele lui. Ti
neri. tineri, dar nu erau la 
prima încercare de acest 
fel. Mașinile bine reglate

părut rău și dacă cei trei 
tineri nu erau ajutați să 
se țină de cuvînt. Că e 
ușor să înregistrezi o pro- 
rnisiune, dar trebuie să 
vezi și tu, adică să con
trolezi dacă cel în cauză 
are condiții să și-o onore
ze. Că mai sînt unii care, 
cu entuziasm, promit 
marea cu sarea și, la 
scadență. imping în față 
fel de fel de justificări. 
Deci : m-am tot gindit cum 
să-i ajut pe băieți să se 
țină 
urmă 
niște 
torul 
lagăre de om s-au realizat 
cîte 5. lucrul a fost dus la 
bun sfîrșit, încheiat la data 
stabilită.

Argumentele meșterului 
Scarlat, ca de altfel și ale 
celorlalți interlocutori, pun

de cuvînt, 
am făcut 
dispozitive, 

lor. și in loc

pină la 
apel la 
cu aju- 
de două

lor 
in
și.

Pun la lucru întregul 
potențial de energie și 
teligență, de inițiativă 
cu răspundere comunistă, 
iși onorează exemplar în
datoririle. Filonul de învă
țătură care se poate extra
ge din aceste obișnuite 
episoade de muncă este 
limpede pentru oricine. 
După cum la fel de lim
pede nf se pare și cel pe 
care-1 aflăm din împreju
rarea înfățișată de omul 
căruia, în sfîrșit. îi dăm de 
urmă — tovarășul Marina- 
che Andronic. 
comitetului 
uzină :

— Vin de 
sectoarele 
unde, pînă în urmă cu zece 
zile, activitatea nu mul
țumea pe nimeni. Mai 
mult — producea greutăți, 
în flux. Diverse analize la

de
secretarul 
partid pe

la 
primare.

unul din 
Loc

fața locului au tot averti
zat asupra neajunsurilor. 
Cei cu răspunderea locu
lui de muncă scoteau la 
bătaie numai motive obiec
tive și, „concesivi11, promi
teau că vor face și vor 
drege. Pînă la ultima ana
liză de decadă, cînd biroul 
executiv al consiliului oa
menilor muncii a numit 
destule cauze subiective — 
cărora li se lipise eticheta 
„salvatoare11 de... obiective 
— șl nu s-a sfiit să dea 
sancțiuni celor vinovați. Ei 
bine, doar zece zile au tre
cut și sectorul în cauză nu 
numai că și-a intrat în 
ritm, dara început să recu
pereze și producția cu care 
rămăsese 
condițiilor 
care o mai 
dată. nu 
obișnuiește 
zultatele bune confirmă că 
invocarea ei fără temei 
bloca pur și simplu munca, 
energiile colectivului.

...Un vuiet puternic răzba
te dinspre fabrica de exca
vatoare. Acolo, pe platfor
ma de încercări, puternice 
utilaje, abia ieșite din 
mîini harnice, îșl dovedeau 
forța care le-a făcut' faimă, 
(în 1987, de pe această 
platformă au luat drumul 
exportului, în plus, 78 de 
excavatoare).

O putere investită de oa
meni, care nu uită nici o 
clipă să clădească în el 
înșiși. Să clădească uriașa 
putere a uzinei.

Costin TU CHIL A

SUCEAVA

dator. „Aria11 
obiective. pe 
auzim nu o 

prea se mai 
pe aici și re

Eficiența creației 
tehnico-științifice 

în întreprinderile din județul Su
ceava, activitatea de creație teh- 
nico-științifică iși aduce o contribu
ție importantă la buna desfășurare 
a producției și la îndeplinirea sar
cinilor de plan. Peste 23 000 de oa
meni ai muncii sînt cuprinși în 
această activitate. Ei au realizat in 
anul trecut obiective a căror efi
ciență economică a depășit 200 mi
lioane lei. In acest an, activitatea 
de creație tehnico-științifică este 
mai bine organizată și ' contribuie 
într-o măsură tot mai mare la în
făptuirea sarcinilor de producție ce 
revin colectivelor din unitățile eco
nomice sucevene. Cele mai bune 
rezultate le-au obținut pînă acum 
oamenii muncii de la întreprinde
rea de utilaje și piese de schimb 
Suceava. Filatura de in și cînepă 
Fălticeni. întreprinderea de prelu
crare a lemnului Rădăuți, Unitatea 
forestieră de exploatare și trans
port Fălticeni, întreprinderea de 
prospecțiuni șl explorări geologice 
din Cîmpulung Moldovenesc. (Sava 
Bejinariu).
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Domnului MAUNO KOIVISTO
Președintele Republicii Finlanda

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Repu
blicii Finlanda, am plăcerea să vă adresez sincere felicitări și cele, mai bune 
urări de succes în activitatea dumneavoastră.

Exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite 
împreună, bunele relații de prietenie și colaborare statornicite intre Româ
nia și Finlanda se vor dezvolta în continuare, în folosul popoarelor român și 
finlandez, al cauzei păcii, destinderii și înțelegerii in Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

EEMQK S1IINIEICA-
OEZVOLTARE INTENSIVA:
■ raport absolut necesar 

ia progresul multilateral al patriei
TELEGRAMĂ

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a adre
sat primului ministru al Repu
blicii Democratice Madagascar, 
Victor Ramahatra, o telegramă 
cu prilejul numirii sale în această 
funcție, în care îi adresează calde 
felicitări și cele mai bune urări de

Cronica zilei
Tovarășul Miu Dobrescu, membru 

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, s-a intîl- 
nit, miercuri, cu Jean-Michel Bo- 
kamba Yangouma, membru al Bi
roului Politic al Partidului Congolez 
al Muncii, secretar general al Con
federației sindicale Congoleze, care, 
la invitația C.C. el U.G.S.R., efec
tuează o vizită de schimb de expe
riență în țara noastră.

In cadrul convorbirilor s-a subli
niat importanța deosebită a în- 
tilnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 18 februarie, ora 20 — 21 
februarie, ora 20. în țară : Vremea se 
va răci, îndeosebi în a doua parte a 
intervalului, iar cerul va fi mai mult 
noros, exceptlnd sud-vestul, unde va 
fi variabil. Precipitații locale sub for
mă de ninsoare vor cădea în majori
tatea zonelor țării, exceptînd Banatul 
și Oltenia, unde vor fi izolate. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat, cu unele 
intensificări din sector nordic în estul 
tării, iar la munte intensificările vor 
fi din sector nord-vestic, cu viteze

Localitatea s-a dezvoltat prin valorificarea 
eficientă a resurselor locale

Cu cei aproape 7 000 locuitori și 
cele șapte sate componente, comuna 
Miercurea Nirajului este una dintre 
localitățile mari ale județului Mu
reș. Dar nu numărul locuitorilor ar
gumentează in primul rînd mări
mea, ci, îndeosebi, dezvoltarea sa 
economică. Deși situată la numai 22 
km de Tirgu Mureș, Miercurea Ni
rajului era» considerată cu ani în 
urmă o așezare izolată. Poate șl 
din cauza poziției geografice, fiind 
situată în zona intramontană, pe 
riul Niraj.

Cine vizitează însă astăzi locali
tatea noastră — legată de Tîrgu Mu
reș atit prin calea ferată, cit și prin- 
tr-o șosea asfaltată —constată că 
aici, ca și în alte centre rurale ale 
județului, dezvoltarea se realizează 
Ia proporțiile și prin prisma cerin
țelor unui viitor oraș agroindustrial 
— urmare directă a condițiilor crea
te cu 20 de ani în urmă, cînd a fost 
adoptată legea privind reorganizarea 
administrativ-teritorială. Voi sublinia 
in acest sens că, pe lîngă cele doftă 
cooperative agricole, unități puter
nice în care muncesc înfrățiți mem
brii cooperatori, în comună există 
multe unități economice, între care 
două secții ale întreprinderii jude
țene de producție și prestări-ser- 
vicii, o secție a Direcției județene 
de drumuri și poduri, o bază de re
cepție, cooperativă de producție, a- 
chiziții și desfacere a mărfurilor, 
o stațiune de mecanizare a agricul
turii, o cooperativă meșteșugăreas
că ș.a. Sînt unități în care muncesc 
peste 2 500 de oameni.

Dacă unitățile economice și-au 
sporit eficiența, au devenit mai pu
ternice, aceasta se reflectă și în în
fățișarea comunei. Pe lîngă școlile 
generale, liceul agroindustrial, în 
care predarea se face atit în limba 
română, cît și in limba maghiară, pe 
lingă creșele și grădinițele, spita
lul și dispensarele medicale bine 
dotate, ceea ce impresionează la noi 
este preponderența caselor noi. în 
anii din urmă, conform schiței de 
sistematizare, au început să apară și 
case cu etaj ; consiliul popular con
struind. de asemenea, pentru spe
cialiști 88 de apartamente în blocuri. 
Cu străzile sale asfaltate, cu tro
tuarele bine întreținute și curate, 
scuarul, centrul comunei — unde a 
fost construită o modernă casă de 
cultură, magazine alimentare și uni
tăți de alimentație publics' — locali
tatea noastră nu lasă deloc impresia 
unei comune. Aceasta este determi
nată 'și de un alt lucru : continua 
dezvoltare șl diversificare a rețelei

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) : Caligula — 18
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
siinlonic. Dirijor : Remus Georgescu. 
Solist : Ștefan Ituha — 18
© Opera Română (13 13 57) : Seară 
Vlvrldl—Wagner—Prokofiev — 18
© Teatrul de operetă (13 63 48) : My 
Fair Lady — 13
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Sctiitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Nu sint Turnul Elffe! (spectacol sus
ținut de Teatrul dramatlc-Constanța) 
— 18
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 18

succes. în telegramă se exprimă 
convingerea că guvernele celor două 
țări, acționînd împreună, potrivit în
țelegerilor și orientărilor stabilite la 
nivel înalt, vor contribui la dezvol
tarea și diversificarea în continuare 
a legăturilor de prietenie și coopera
re statornicite între România și Ma
dagascar. (Agerpres),

al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și colonelul Denis Sassou
Nguesso, președinte al Comitetului
Central al Partidului Congolez al
Muncii, președintele Republicii
Populare Congo, a înțelegerilor con
venite cu aceste prilejuri, pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări și 
popoare.

în timpul întrevederii s-a efectuat 
un larg schimb de păreri în legătură 
cu activitatea desfășurată de orga
nele și organizațiile sindicale din 
România și Congo.

pînă la 60—70 km pe oră. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între mi
nus 12 și minus 2 grade, mai coborîte 
în ultima noapte pînă la minus 17—mi
nus 18 grade, local, în Moldova și 
Transilvania, iar cele maxime se vor 
situa, în general, între minus 5 și plus 
5. grade. Se va semnala ceață asociată 
și cu depunere de chiciură în a doua 
parte a intervalului în vestul și cen
trul țării. în București : Vremea se 
va răci îndeosebi în partea a doua a 
intervalului. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Temporar va ninge slab. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări trecătoare din 
sector nord-est. Temperaturile minime 
vor oscila între minus 7 și minus 3 
grade, iar cele maxime între minus 2 
și plus 2 grade. Dimineața se va pro
duce ceață.

unităților prestatoare de servicii că
tre populație. Servicii care destul 
de frecvent nu sînt mai prejos decit 
cele de la oraș.

„Acum două decenii, singurele uni
tăți de prestări-servicii erau ate
lierele de cismărie. timplărie și croi
torie. Azi la Miercurea Nirajului — 
comună în care cetățenii dețin, în
tre altele, ca expresie a creș
terii. continue a nivelului lor de trai 
material și spiritual aproape 1 000 
de televizoare, 387 autoturisme, fri
gidere, mașini de spălat și alte o- 
biecte de folosință îndelungată — 
există 48 secții de prestări-servicii 
(în care lucrează peste 800 de me
seriași), unități care oferă cele mai 
diverse servicii : de la cele de igienă 
personală, reparații de televizoare, 

CONSILIILE POPULARE l$l PREZINTĂ EXPERIENȚA
• 

produse electronice și electrotehnice, 
frigidere și autoturisme, pină la 
construcții de locuințe.

în concepția de organizare a acti
vităților de prestări-servicii, consi
liul popular a avut in vedere trei o- 
biective de bază : 1) prin înființarea 
noilor secții să se asigure noi locuri 
de muncă pentru localnici ; 2) noile 
ateliere să asigure valorificarea su
perioară a materiilor prime și a ma
terialelor de construcții locale, a 
resturilor de materiale rezultate din 
marea industrie ; 3) noile unități de 
prestări-servicii să fie de așa ma
nieră organizate incit, concomitent 
cu asigurarea serviciilor șl produse
lor solicitate de cetățbni, să fie în 
măsură să lucreze în cooperare și cu 
întreprinderile industriale, inclusiv 
la producția de export.

Existența în zonă a unor bogate 
resurse locale — poate, pentru unii, 
la prima impresie neînsemnate — 
nisipul și balastul din albia Niraju
lui, argila de Măgherani, paiele, pă- 
nușile de porumb, rumegușul și al
tele, a făcut ca, în ultimii ani, gama 
prestărilor de servicii, a producției, 
în general, să fie mult diversificată. 
Cîteva exemple : rumegușul, de 
exemplu, valorificat parțial și în 
trecut la o secție din -localitate a în
treprinderii județene de producție șl 
prestări-servicii, a stat la baza în
ființării unei adevărate fabrici de 
făină din lemn. Prin măcinare, pînă 
la dimensiuni de 27 de microni, se 
obține un fel de pudră din lemn.

0 Teatrul Foarte Mic (14 0» M) : 
Lewis și Alice — 18.30
0 Teatrul de comedie (18 64 60) i 
Preșul — 18
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovll — 17,30;
(sala studio) : EX — 18.30
O Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Vlena — 18
0 Teatrul satlric-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy. 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18; (sala Victoria, 50 58 65): 
Bărbatul fatal — 19
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română11 (13 13 00) : Micuța Dorothy 
— 15; De tine dorul mă leagă — 18 
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 9; David Copper- 
f’eld — 18
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
victoria) : Boroboață — 12; (sala
CosmonauțPoir, 11 12 04) : Poveste 
despre marionetă — 15

(Urmare din pag. I)
randament. Secretarul general al 
partidului atrăgea atenția că impor
tul unor licențe și tehnologii și folo
sirea lor corespunzătoare poate să 
contribuie la reducerea decalajelor 
tehnologice și economice, dar nu să 
le și lichideze. Așadar, evaluate în- 
tr-o perspectivă istorică mai largă, 
cauzele celor trei tipuri de decalaje 
— economice, tehnologice și din cer
cetarea științifică — își au rădăcinile 
adine înfipte în decalajele din do
meniul învățământului, al cunoașterii 
și informării, domenii în care parti
dul nostru a întreprins în ultimele 
două decenii perfecționări și restruc
turări de esență revoluționară. De
calajele sînt obstacole greu de în
vins. solicitînd timp și decizii bine 
fundamentate pentru a le înlătura 
definitiv.

Deoarece reducerea unui anumit 
decalaj — oricare ar fi el — este, 
in esență, un act de conducere, re
zultă că. în final,, factorul hotăritor 
in lichidarea tuturor decalajelor 
economice îl constituie calitatea 
conducerii la nivelul fiecărui minis
ter. centrale și întreprinderi. Pen
tru aceasta, conducerea însăși a uni
tăților economice trebuie să-și lichi
deze propriile decalaje. Mult adevăr 
conține afirmația că nu există între
prinderi eficiente sau ineficiente, ci 
întreprinderi bine conduse sau prost 
conduse. Iată de ce secretarul gene
ral al partidului a revenit cu insis
tență în ultimii ani asupra necesi
tății perfecționării stilului și meto
delor de conducere in economie, a 
promovării la toate nivelurile a con
ducerii științifice, de natură să fa
ciliteze folosirea pe scară largă a 
unei sisteme de gestiune care să sti
muleze creativitatea, eficiența șl 
competitivitatea.

Dezvoltarea intensivă, preponde
rent calitativă, solicită nu numai 
folosirea unor metode și sisteme 
perfecționate de gestiune, ci și adop
tarea unui nou concept de eficiență 

care constituie materia primă de 
bază în obținerea bachelitei — și se 
produce anual bachelită de circa 
20 milioane de lei 1 La rîndul lor, 
paiele constituie materia primă de 
bază în confecționarea tapițeriei de 
mobilier — solicitată atit pe plan 
local, cît și la export. Din pănușile 
de porumb se „fabrică11 la scară in
dustrială covorașe și obiecte de ar
tizanat, iar din argilă — o serie de 
produse de mare serie : cahle de te
racotă. precum și o variată gamă de 
obiecte ceramice.

Evident, se poate spune că tot ceea 
ce am înfăptuit pînă acum în dome
niul industriei mici și prestări
lor de servicii către populație 
are la temelie hărnicia, tenaci
tatea, spiritul de inițiativă, deo

potrivă ale consiliului popular, ca și 
ale cetățenilor, ele constituind, tot
odată. suportul material al autofi
nanțării. Bunăoară, pentru consiliul 
popular, propunerile făcute de co
muniști în cadrul discuțiilor indivi
duale, în adunările generale de par
tid sau cele ale cetățenilor, in întilni- 
rile cu deputății, în cadrul dezbateri
lor de la „Tribuna democrației" ori 
în alte forme democratice instituite 
de partidul și statul nostru (inclusiv 
în adunările generale ale C.A’.P.-uri- 
lor) au constituit o sursă perma
nentă și inepuizabilă de idei și pro
puneri. ele reprezentînd — în urma 
analizei lor temeinice — un ade
vărat plan de lucru, dar și un veri
tabil „barometru11 pentru ce anume 
avem de făcut în viitor. Ulterior, pe 
baza propunerilor șl în raport de 
specificul serviciilor solicitate de 
cetățeni, obișnuim ca. de fiecare 
dată. înaintea luării unei decizii, 
membrii biroului executiv al consi
liului popular și ai biroului comite
tului comunal de partid să șe de
plaseze la fata locului spre a ana
liza amplasamentul și funcționalita
tea viitoarei unități. Cu cetățenii ho- 
tărim apoi atit lucrările ce urmează 
a fi efectuate în regie proprie, cît si 
contribuția pe care ei pot și tre
buie s-o aducă, efectiv. Ia realizarea 
obiectivului stabilit.

Așa am procedat. bunăoară, la 
realizarea de curînd a unei moder
ne stații de benzină (în lipsa căreia 
cetățenii se deplasau la Tîrgu Mu

0 Circul București (10 41 95): Caval
cada circului — 18,30
0 Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 50) : Visul unei nopți de vară 
— 18.30
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O Extemporal la diricrenție : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15: 19,30, 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 
11; 13; 13; 17; 19
O Totul se plătește: DACIA (50 35 94) 
— 15; 17; 19, PACEA (71 30 85) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
e Unde ești copilărie ; DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19 

care să servească la fundamentarea 
deciziilor, corespunzător cerințelor 
noii etape. Considerăm că actualul 
concept de eficiență ce domină gin- 
direa și acțiunea multor cadre de 
conducere reflectă în bună măsură 
cerințele dezvoltării extenslv-canti- 
tative.

Avînd în vedere viziunea deosebit 
de cuprinzătoare în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu abordează pro
blemele eficienței economice, distin
gem practic trei dimensiuni ale aces
teia. Prima ar putea fi numită efi
ciența la producătorul nemijlocit — 
eficientă măsurată și apreciată prin 
multipli indicatori, între care se re
marcă cei de productivitate, de 
costuri. A doua dimensiune se 
referă la eficienta la beneficiarul 
produselor și serviciilor, evidențiată 
prin indicatori de prețuri, parametri 
tehnici și de calitate ai produselor, 
ritmicitatea livrărilor etc. Cea de-a 
treia dimensiune a eficienței eco
nomice vizează perspectiva activității 
productive, și ea se regăsește în 
măsurile întreprinse de conducerile 
întreprinderilor pe linia asimilării 
de noi produse, modernizării celor 
existente, promovării largi a unor 
metode moderne de management. 
Conceptul de eficiență privit prin 
cele trei dimensiuni permite fiecă
rei întreprinderi producătoare sau 
utilizatoare să-și evalueze propria 
activitate, să știe în ce măsură sa
tisface nu numai interesele ei. ci și 
pe cele ale altor întreprinderi. în 
ce măsură este pregătită pentru 
viitor.

Viziunea românească asupra dez
voltării intensive a economiei noas
tre dezvăluie vasta ei problematică, 
care poate fi cuprinsă numai prin- 
tr-o abordare globală, sistemică. 
deoarece astfel se pot depista nu
meroasele conexiuni de care tre
buie să se țină seama în acțiunea 
practică de înfăptuire a actului de 
conducere si decizie, act hotăritor în 
asigurarea unui înalt nivel de efi
cientă economică.

reș). ca și în cazul majorității uni
tăților prestatoare de servicii înfiin
țate în ultimii ani pe raza comunei 
noastre. Este — apreciem noi — Un stil 
de muncă democratic, verificat ca 
eficiență prin ansamblul tuturor rea
lizărilor cu care cetățenii comunei 
se mineresc în domeniul prestările 
de servicii.

„Ambițiile11 consiliului popular, ale 
specialiștilor din comvn
sînt bineînțeles mult mai mari pen
tru perioada următoare. Avem în 
vedere ca, pînă la finele actualului 
cincinal, numărul locurilor de mun
că să crească in sfera prestărilor de 
servicii cu peste 25 la sută. Cum 7 
Prin consolidarea secțiilor de pres
tări-servicii existente și prin crea
rea de noi unități, in domenii în 
care există mari posibilități de atra
gere a forței de muncă. îndeosebi 
feminine (tricotaje, pielărie etc.). 
Avind în vedere construirea în peri
oada următoare, cu forțe proprii, a 
altor 66 apartamente, noile unităti 
de prestări-servicii, ca și unele din 
cele existente vor fi amplasate în 
spațiile de la parterul blocurilor.

Pentru acest an s-a stabilit. între 
altele, reactivarea secției de cărămi- 
dărie și de fabricare a țiglelor (ac
tivități tradiționale în zonă), ame
najarea unui modern autoservice 
(ale cărui lucrări de construcție au 
și început), reînființarea secț’ei de 
fabricare a încălțămintei la coman
dă — toate acestea împletindu-se cu 
preocupările și măsurile pentru per
fecționarea continuă a pregătirii 
profesionale a meșteșugarilor, astfel 
ca aprecierea „fabricat ca la oraș11 
— auzită azi tot mai mult în rîndul 
sătenilor din Miercurea Nirajului — 
să caracterizeze întreaga activitate a 
unităților de producție și prestări- 
servicii pusă în slujba cetățenilor. 
Am putea, desigur, evidenția multe 
alte aspecte șl mutații calitative pe
trecute în viața economico-socială a 
localității Miercurea Nirajului, în 
cele două decenii de dezvoltare im
petuoasă care au trecut de la noua 
organizare administrativ-teritorială a 
țării noastre, în multe alte domenii — 
invățămint. sănătate, cultură — dar 
adevărata dimensiune a înnoirilor o 
dau înșiși oamenii de azi ai acestor 
locuri, realizările lor obținute in 
deplină înfrățire și unitate de gind 
și faptă.

KATAI Pavel
președintele Consiliului popular 
comunal Miercurea Nirajului, 
județul Mureș
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Viața economico-socială 

a localităților patriei
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„SCINTE1I"

VIDRA : Un nume nou 
in turismul românesc

In imediata apropiere de Bara
jul hidrocentralei Ciunget și de iz
voarele riului Lotru au început lu
crările de modernizare a clădirilor 
folosite pentru cazarea constructo
rilor acestui obiectiv energetic. 
Lucrările sint executate de mai 
multe formații din cadrul între- 
orinderii antrepriza de construc- 
tli-montaj Rîmnicu Vîlcea și al An
treprizei de construcții hidroener
getice Olt-Superior. în final se vor 
amenaja 8 hoteluri tip vilă, pre
cum și alte spatii de interes turis
tic din viitoarea stațiune montană 
de odihnă de la Vidra. Ea va dis- 
oune de 1 100 locuri de cazare, de 
unități comerciale și de alimentație 
nublică. diverse spatii pentru pres
tări servicii. (Ion Stanciu)..

MEDIAȘ : InstoîaHe 
de mare productivitate

La Întreprinderea „Vitrometan11 
din Mediaș a fost pusă în func
țiune o instalație de lustruit chimic 
al cristalului. Concepută și realizată 
de oamenii muncii din unitate, in
stalația permite dublarea capacită
ții de lustruire a cristalului și. im
plicit, o creștere substanțială a vo
lumului producției destinate expor
tului. După cum ne-a informat 
Iulian Cârje, directorul tehnic ai 
unității, în prezent oamenii muncii 
de aici lucrează Ia realizarea unei 
alte instalații, fiind asigurate, tot
odată, condițiile tehnice și materia
le pentru realizarea cristalului co
lorat, foarte solicitat pe piața in
ternă și Ia export. (Ion Onuo 
Nemeș).

TELEORMAN : 
Reconditionarea 

pieselor de schimb
în cadrul activității de revizuire 

și reparare a agregatelor și insta
lațiilor hidrotehnice și a echipamen
telor de udare, colectivul între
prinderii de execuție și exploatare 
a lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare Teleorman acordă o atenție 
deosebită extinderii reconditionării 
pieselor de schimb și a subansam- 
blelor. Astfel. în cadrul centrului 
de reparații al întreprinderii a fost 
dat în folosință un atelier de re- 
condiționare prin metalizare a ar
borilor de la toate tipurile de 
pompe din dotare. Tot aici s-a pus 
în funcțiune noua turnătorie de 
bronz pentru reconditionarea buc
șelor de uzură de la pompe. (Stan 
Ștefan).

IAȘI : Produs al tehnicii 
de vîrf

Specialiștii din cadrul Centrului 
de fizică tehnică din Iași au con
ceput. și realizat un nou converti- 
zor ce se utilizează ca traductor de 
curent continuu în acțiunea de re
glare automată a vitezei motoare
lor electrice. Este vorba de motoa
rele care intră in componenta sis
temelor de acționare a macarale
lor de mare putere, amplasate in 
porturi, în hale de producție și pe 
șantiere. în alte sectoare cu activi
tăți intense și de mare gabarit. 
Noul produs al tehnicii de vîrf. 
care a fost finalizat cu mare efi
cientă din materiale indigene, va 
asigura necesarul cerințelor din 
țară și va contribui la reducerea 
substanțială a importurilor. (Ma- 
noîe Corcaci).

Jocurile Olimpice de iarnă de Ia 
Calgary. în turneul de hochei pe 
gheată, selecționata Poloniei a ob
ținut un surprinzător rezultat de e- 
galitate : 1—1 (0—0, 1—1, 0—0) cu 
echipa Suediei, deținătoarea titlului 
mondial. 4n celelalte două partide 
disputate. ■ reprezentativa Canadei a 
învins cu scorul de 4—2 (0—0. 1—1, 
3—1) echipa Elveției, iar selecțio
nata Finlandei a întrecut cu 10—1 
(4—0, 4—0, 2—1) formația Fran
ței. în clasamentul grupei prelimina
re A conduce echipa Canadei (cu 
4 puncte), urmată de Suedia (3 
puncte). Concursul de patinaj artis
tic și-a desemnat în Sala sporturi
lor Saddledome primii laureati : pe 
locul întîi în proba de perechi, sovie
ticii Ekaterina Gordeeva și Serghei 
Grinkov. Pe locurile următoare : Ele
na Valova, Oleg Vasiliev (U.R.S.S.) și 
Jill Watson, Peter Oppegard (S.U.A.). 
Proba masculină de coborire pen
tru combinata alpină a revenit el
vețianului Pirmin Zurbriggen. înre
gistrat cu timpul de l’46”90/100 (me
die orară de 99.918 km), urmat de 
francezul Franck Piccard — 1’47”38/ 
100. în proba individuală feminină 
de sanie s-au disputat primele două 
manșe. Pe primul loc^al clasamen
tului se află Ute Oberhoffner (R.D. 
Germană), cu timpul total de 1’31” 
963/1 000, urmată de coechipierele sale

Unități turistice 
în județul Iași

Numeroasele unități turistice, 
amplasate în zone de un pitoresc 
mai aparte din județul Iași, oferă 
condiții dintre cele mai bune de 
cazare și masă în orice anotimp. 
Cabana CODRII PAȘCANILOR 
este situată intr-un cadru natural 
liniștit, într-o pădure de lîngă 
Pașcani. Ea dispune de camere 
confortabile, precum și de un 
restaurant unde se pot servi gus
toase preparate culinare, specifice 
zonei. Hanul TÎRGU FRUMOS 
dispune de 42 de locuri de cazare, 
restaurant cu terasă, cramă, cofe
tărie, precum și un restaurant cu 
autoservire. De asemenea, în 
orașul Hîrlău funcționează hotelul 
RAREȘOAIA, cu 54 locuri de ca
zare în camere confortabile și un 
restaurant, unde se pregătesc spe
cialități ale casei.

O altă unitate care se bucură de 
aprecierea vizitatorilor, cu deose
bire în sezonul estival, este Hanul

DIN TARILE SOCIALISTE£

R.S. CEHOSLOVACĂ:
Noi căi ferate electrificate

Recent a fost dată în exploatare 
o nouă porțiune de cale ferată e- 
lectrificată cu o lungime de apro
ximativ 100 kilometri. între locali
tățile Leopoldov și Puhov din Slo
vacia. Electrificarea căilor ferate 
se înscrie printre sarcinile impor
tante trasate de cel de-al XVII-lea 
Congres al P.O. din Cehoslovacia. 
Potrivit prevederilor. în actualul

R.D. GERMANA:
Dinamismul construcțiilor navale

Construcțiile navale constituie 
una dintre ramurile industriale cele 
mai dinamice din R. D. Germană, 
în anii socialismului. în tară au 
fost realizate peste 5 000 de moto
nave de 180 de tiburi. destinate 
nevoilor transporturilor maritime 
ale R.D.G.. cit și exportului.

Acordind o atenție deosebită spo-

R.P. POLONĂ:
Măsuri de extindere a automatizării 

în industrie
Roboții industriali încep să ca

pete o pondere însemnată in in
dustria construcțiilor de mașini din 
R.P. Polonă. Principalul realizator 
al aoestora este uzina din Ostrow- 
Wielkopolski. Aici se produc trei 
tipuri de roboti, destinați diferite
lor ramuri industriale.

Un rol important il va juca robo
tizarea unor procese de producție 
in industria de automobile — la

R.P. MONGOLA:
Importante surse de energie electrică

La Ulan Bator a intrat în func
țiune prima parte a centralei ter
moelectrice nr. 4. cea mai mare 
întreprindere energetică din 
R.P. Mongolă. Dotată cu echipa
mente moderne, această centrală va 
produce jumătate din totalul ener
giei electrice realizate în R.P. Mon
golă și aproximativ o treime din 
energia termică. Punerea în func
țiune a noului obiectiv duce la 
creșterea de 2,4 ori a puterii in
stalate a centralelor termoelectrice 
mongole.

REPUBLICA CUBA:
Holguin - o regiune

Provincia Holguin din Cuba a cu
noscut, în anii revoluției, una din 
cele mai rapide dezvoltări sodal- 
economice. Pe o suprafață de apro
ximativ 9 000 km p — reprezentînd 
circa opt la sută din teritoriul na
țional —, în această regiune s-au 
construit, în ultimii ani, 123 obiec
tive industriale, peste 100 de uni
tăți de învățămînt; 29 de centre 
medico-sânitare și aproximativ 
17 000 locuințe. în partea de nord- 
est a provinciei, unde se află im
portante zăcăminte de fier și ni
chel, au fost date în funcțiune o

tv
20,60 Telejurnal
20,25 Pe drumul înfăptuirii noii revo

luții agrare (color). Experiența 
fruntașilor — cunoscută, Însușită, 
grabnic generalizată !

20,45 Laureațl ai Festivalului național 
„Cîntarea României" (color)

20,55 In Intîmplnarea Conferinței pe

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Steffi Walter (l’32”001/l 000) $1
Cerstin Schmidt (l’32”098/l 000).

ATLETISM. 0 în concursul in
ternational de atletism de la Fairfax 
(S.U.Â.), atleta româncă Doina 
Melinte a terminat învingătoare in 
proba de 1 milă, cu 4’39”49/100. o In 
cadrul unui concurs internațional 
desfășurat la Geneva, atletul cana
dian Marc McKoy a stabilit cea mai 
bună performantă mondială in proba 
de 60 m garduri, cu timpul de 
7”47/100.

ȘAH. Turneul internațional femi
nin de șah de la Varșovia a con
tinuat cu runda a 10-a in care Cris
tina Bădulescu a cîștigat, cu piese
le negre, ja Grazina Szmacinska, iar 
Margareta Mureșan a învins-o pe 
Bojena Sikora. în clasament condu
ce Zoia Lelciuk (U.R.S.S.) cu 8,5 
puncte, urmată de Erenska (Polo
nia) — 7 puncte. Bădulescu (Româ
nia), Sofieva (U.R.S.S.) — 6 puncte, 
Mureșan (România) 5 puncte.

HANDBAL. Disputat în orașul el
vețian Thun, meciul International de 
handbal dintre selecționatele Elve
ției și Ungariei s-a încheiat cu sco
rul de 18—13 (11—7) în favoarea
gazdelor.

VOLEI. „Cupa cupelor11 la volei 
feminin a fost cîștigată de echipa 
T.S.K.A. Moscova. în ultimul meci 
al turneului final, disputat în ora

TREI IAZURI, amplasat la margi
nea localității Miclăușeni, la 62 km 
de Iași, pe malul unor iazuri. Uni
tatea are locuri de cazare în ca
mere și în căsuțe.

Informații și rezervări de locuri 

cincinal, la nivelul întregii țări, 
urmează să fie electrificati 142.7 
kilometri de cale ferată. în prezent 
se află intr-un stadiu avansat lu
crările de electrificare a tronsonu
lui Suran-Zvolen. Utilizarea loco
motivelor electrice, de mare pu
tere. în locul locomotivelor diesel, 
numai pe porțiunea Leopoldov-Pu- 
hov, permite economisirea zilnică 
a 15 tone de combustibil lichid.

rirll calității producției, constructo
rii navali perfecționează neîntre
rupt navele pe care Ie realizează, 
Numai în cursul cincinalului tre
cut, ei au înnoit integral produc
ția, datorită colaborării strânse din
tre specialiștii de la șantierele na
vale și cei de la institutele de în
vătămînt, de cercetări și proiectări.

sudarea caroseriilor, precum si Ia 
operațiunile de vopsire și asambla
re. De asemenea. în întreprinderi
le constructoare de mașini, ro
boții sînt folosiți ca alimentatoare 
și ca manipulatoare, fiind cuplați 
la mașlnile-unelte cu comandă nu
merică. în alte sectoare industria
le, activitatea umană este înlocuită 
în sectoarele cele mai periculoase 
pentru sănătatea oamenilor.

Pentru a răspunde necesităților 
mereu crescînde de energie elec
trică. în conformitate cu dezvolta
rea diverselor sectoare ale econo
miei R.P. Mongole, energeticienil 
din bazinul carbonifer Baganur, 
care în momentul de față asigură 
circa 3,5 milioane de tone de căr
bune de cea mai bună calitate 
anual, și-au luat angajamentul să 
dubleze în cel mai scurt timp ex
tracția. în apropierea carierei se 
are în vedere construirea unei ter
mocentrale pe cărbune cu o putere 
Instalată de 1 200 megawați.

în plină dezvoltare
serie de întreprinderi prelucrătoa
re. Totodată, la Moa funcționează 
un institut tehnic superior, care 
pregătește cadre de specialitate 
pentru economia națională.

Provincia Holguin se distinge în 
peisajul economic național și prin 
dezvoltarea industriei constructoare 
de mașini și de utilaje necesare 
agriculturii, îndeosebi,pentru cultu
ra trestiei dt« zahăr. Prin reali
zarea obiectivelor actualului cinci
nal, potențialul productiv al pro
vinciei, ca și al întregii țări, va 
spori simțitor.

tară a președinților eon«l!ltlor 
populare. Idei în acțiune. Cu ce
tățenii. pentru cetățeni — repor
taj

21,13 Tineretul și creația tehnico-știln- 
țifică — reportaj — documentar

21,20 Pe calea progresului multilateral 
al țării. Două decenii de la reor
ganizarea teritoriai-admlnistratlvă 
0 Reîntemeierea unei străvechi 
vetre de istorie : Clmpulung — 
documentar (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

șul vest-german Gdppingen, volelba- 
listelo sovietice au întrecut cu sco
rul de 3—2 (15—9, 15—12, 11—15,
14— 16, 15—11) formația Italiană 
C.I.V. Modena. în partida pentru 
locurile 3—4. Traktor Schwerin (R.D. 
Germană) a dispus cu 3—0 (15—8,
15— 7. 16—14) de echipa Komunalnlk 
Minsk (U.R.S.S.).

BASCHET. 0 în meci retur pen
tru semifinalele „Cupei cupelor11 la 
baschet masculin, echipa italiană 
Scavolino Pesaro a întrecut pe te
ren propriu, cu scorul de 93—91 
(45—50). formația franceză C.S.P. Li
moges. învingători cu 102—86 în pri
mul joc, baschetbaliștii de la C.S.P. 
Limoges s-au calificat pentru finala 
competiției. O în prima zi a com
petiției internaționale feminine de 
baschet de la Minsk, echipa Dinamo 
Moscova a întrecut cu scorul de 
63—60 (38—35) selecționata Canadei, 
Iar formația Gorizont Minsk a dis
pus cu 85—70 (44—39) de echipa
Bulgariei.

FOTBAL. în finala turneului In
ternational de fotbal desfășurat in 
orașul La Valletta, selecționata o- 
llmplcă a R.D. Germane a întrecut 
cu scorul de 1—0 (1—0) echipa Mal
tei. Pe locul trei s-a situat forma
ția Finlandei, care a învins cu 3—0 
(2—0) reprezentativa Tunisiei.

se pot obține de la Agenția de Tu
rism din București, str. 13 Decem
brie nr. 26.

în fotografie : HOTEL RARE 
ȘOAIA din Hirlău.
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Fermă condamnare a acțiunilor agresive ale R.S.A.
• Acțiuni diplomatice in vederea găsirii unor soluții politice 
la problemele din zonă • Continuă manifestațiile de protest 

în teritoriile arabe ocupate de Israel
împotriva țărilor

Necesitatea unirii eforturilor tuturor popoarelor în lupta pentru ț 
prevenirea izbucnirii unui conflict nuclear și încetarea cursei înarmări- ț 
lor, în favoarea adoptării de măsuri concrete pe calea dezarmării, în ț 
primul rînd în sfera nucleară, este evidențiată cu prilejul acțiunilor ce 
se desfășoară pe diferite meridiane ale globului. Sînt subliniate, tot- ' 
odată, necesitatea lichidării tuturor focarelor de tensiune și reglemen
tarea exclusiv prin mijloace pașnice, prin tratative a problemelor liti
gioase. imperativul continuării demersurilor în favoarea instaurării 
climat de pace, securitate și cooperare în întreaga lume.

Apel la încetarea experiențelor nucleare
BERLIN 17 (Agerpres). — Sec

ția din R.D. Germană a organi
zației internaționale Medicii pentru 
preîntâmpinarea unui război nu
clear a dat publicității o decla
rație in care se cere Statelor Uni
te. U.R.S.S. și Franței să înceteze 
efectuarea de experiențe nucleare 
destinate perfecționării de noi arme

^agențiile de presă^ 
1 TRANSMIT: 
| - - - - - - - - - - - - - I

PREȘEDINTELE IRANULUI, Sey- . 
[ yed Aii Khamenei, l-a primit, la I 

Teheran, pe Vladimir Petrovski, ' 
• adjunct al ministrului, afacerilor

externe al U.R.S.S.. care i-a trans- I 
mis un mesaj din partea lui I 

| M. Gorbaciov, secretar general al
C.C. al P.C.U.S., in problema Afga- [ 

Inistanului.
VIZITA. Milos Jakes, secretar 

general al C.C. al P.C. din Ceho- I 
I slovacia, l-a primit miercuri pe I 
| primul-ministru al Algeriei, Abdelr 

hamid Brahimi, care întreprinde o I 
I vizită oficială în Cehoslovacia. In I 

cadrul convorbirii au fost abordate 
probleme legate de dezvoltarea re- . 

. lațiilor bilaterale și aspecte majore I 
ale actualității internaționale. Pri- I 

I mul-ministru algerian a fost pri
mit, in aceeași zi, de președintele [ 

| R.S. Cehoslovace, Gustav Husak. |
LA PHENIAN a fost dată publi-

I citații o declarație a purtătorului I 
de cuvînt al Ministerului de Ex- I 
teme al R.P.D. Coreene în care se 
reafirmă că dispariția avionului I 
sud-coreean prăbușit în noiembrie | 

| 1987 nu are nici o legătură cu
R.P.D. Coreeană și se consideră că | 

I este lipsit de sens să se discute I 
despre acest fapt în cadrul Consi- ' 
liului de Securitate.

I SPAȚIUL COSMIC. La sediul 
I Națiunilor Unite au început lucră

rile sesiunii anuale a subcomitetu- ■ 
I lui pentru știință și tehnică al Co- I 
I mitetului O.N.U. pentru utilizarea • 

în scopuri pașnice a spațiului cos-
I mic. Participanții ia lucrări exa- I 
I minează probleme privind rezulta- | 
‘ tele cercetărilor in domeniul bio

logiei și medicinei cosmice, utili- i 
I zarea surselor de energie nucleară I 
I în spațiul cosmic, cercetarea Terrei ' 

cu ajutorul sateliților.
MANEVRE MILITARE. Ministe- | 

I rul Relațiilor Externe al Argenti
nei a denunțat in fata Consiliului | 
de Securitate al O.N.U. manevrele I 

I militare pe care Marea Britanie le 1 
va efectua în zona Insulelor Mal- > 

• vine (Falkland), în perioada 7—31 I 
I martie. Nota în acest sens a M.R.E. I 
I argentinian a fost, de asemenea, 

prezentată Comitetului pentru de- I 
I colonizare al Națiunilor Unite și I 
I Secretariatului general al Organi

zației Statelor Americane. i
REUNIUNE. La . sediul Națiuni- I 

lor Unite din New York au început 
I dezbaterile din cadrul reuniunii I

Comitetului O.N.U. pentru elimi- | 
narea discriminării femeilor. Vor 
fi analizate căile și mijloacele prin < 

Icare O.N.U. poate contribui în mai I 
mare măsură la eliminarea orică- ' 
ror forme de discriminare a fe- 

I meilor în societate, pentru crește- I
rea rolului lor în viata economică I 
și socială.

■ PRIMIRE. Ministrul de externe I 
al R.P.S. Albania. Rois Malile. l-a ' 

I primit pe Didier Bariani, secretar 
Ide stat la Ministerul francez al Re- I 

lațiilor Externe, sosit intr-o vizită | 
oficială in această tară. Au fost a- 
nalizate stadiul relațiilor bilaterale I 

Iși posibilitățile dezvoltării lor în I 
continuare, precum și aspecte ale 1 
actualității internaționale. >

CONVORBIRI. La Ankara au I 
I avut loc convorbiri între ministrul 

de externe al Iranului. Aii Akbar I 
IVelayati. și omologul său turc, Me

sut Yilmaz. Relațiile dintre cele 
două țări, problemele regionale, i 

I ultimele evoluții internaționale și
viitoarea vizită a primului-minis- 1 
tru turc, Tiirgiit Ozal. în Iran au 
constituit tematica aflată în cen- I 

[ trul convorbirii. |

din „prima linie"
ministru al Mozambicului, Mario 
Machungo. De asemenea, el a con
damnat agresiunea militară sud-afri- 
cană pe teritoriul Angolei, care se 
înscrie în cadrul politicii de desta
bilizare a rasiștilor de la Pretoria. 
Primul-ministru tanzanian a arătat 
că țara sa va acorda în continuare 
Angolei întregul sprijin pentru ani
hilarea bandelor contrarevoluționare 
interne, mercenari ai regimului din 
Africa de Sud.

PRETORIA 17 (Agerpres). — Ge
neralul sud-african Jannie Gelden- 
huys a anunțat, la 16 februarie, că 
patru soldați din contingentul mili
tar trimis în Angola au fost uciși. 
Este prima recunoaștere a autorități
lor de la Pretoria, după mai multe 
săptămîni, că trupele sud-africane se 
află in continuare pe teritoriul an
golez și participă la lupte alături de 
gruparea contrarevoluționară in
ternă.

HARARE 17 (Agerpres). — Auto
ritățile de la Harare au anihilat o 
rețea de teroriști și agenti sud-afri
cani, care urmăreau asasinarea unor 
oficialități din Republica Zimbabwe, 
Ministrul de externe. Nathan Sha- 
muyarira, a comunicat presei că a- 
gentii se fac responsabili de o serie 
de atentate cu bombe în. scopul creă
rii instabilității în tară. Recent, în 
cursul unui asemenea atentat, comis 
în zona sediului Congresului Națio
nal African (A.N.C.) din Bulawayo, 
trei civili' au fost uciși.

Membrii bandei de teroriști au re
cunoscut că sînt înarmați și plătit! 
de guvernul rasist de la Pretoria, 
care din 1981 a trimis permanent e- 
lemente criminale pentru a comite 
atacuri și acte de sabotaj pe terito
riul Zimbabwean.

LAGOS 17 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la Lagos. Alfred 
Nzo. secretar general el Congresu
lui Național African (A.N.C.), orga
nizație a populației majoritare din 
R.S.A. interzisă de regimul rasist de 
la Pretoria, a arătat că politica a- 
gresivă a guvernanților sud-africani 
a provocat in ultimii ani uriașe pa
gube materiale țărilor din „prima li
nie". ce se ridică la aproximativ 10 
miliarde dolari. La aceasta se adau
gă suferințele cauzate popoarelor 
prin miile de pierderi de vieți o- 
menești sau părăsirea căminelor lor 
de către numeroși locuitori, a 
spus el.

In prezent, guvernul de la Pre
toria duce un război nedeclarat îm
potriva statelor independente din 
zonă, cum sînt Angola. Mozambic, 
Zimbabwe, Zambia. Botswana, folo- 
sindu-se și de sprijinirea cu fon
duri și arme a unor grupuri osti
le guvernelor aflate la conducere in 
aceste țări, a spus Alfred Nzo.

Eliminarea sistemului, de apartheid 
din R.S.A. reprezintă mai mult de- 
cît o simplă schimbare de guvern, 
ea presupune modificarea de struc
tură ce tine de înlăturarea unor 
practici coloniale, a arătat vorbito
rul. Din această cauză este necesa
ră. mai mult ca în trecut, o inten
sificare a sprijinului acordat pe plan 
international mișcării de eliberare, 
pentru ca odiosul sistem de apart
heid să fie definitiv înlăturat, a 
subliniat liderul A.N.C.

MAPUTO 17 (Agerpres). — Tanza
nia își reafirmă întregul sprijin și 
solidaritatea cu poporul mozambican 
in lupta acestuia împotriva bandelor 
criminale contrarevoluționare — a 
declarat primul-ministru tanzanian, 
Joseph Warioba, aflat în vizită la 
Maputo pentru convorbiri cu primul-

Intr-un comunicat de presă al 
Președinției Consiliului de Miniștri 
al Italiei se arată că premierul Goria 
a exprimat profunda preocupare a 
guvernului italian fată de deteriora
rea situației din teritoriile arabe ocu
pate, agravată de politica implantă
rilor de noi așezări în aceste terito
rii, informează agențiile A.N.S.A. și 
KUNA. Giovanni Goria a reafirmat 
sprijinul ferm al tării sale față de 
convocarea unei conferințe interna
ționale de pace în Orientul Mijlociu.

AMMAN 17 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Iordaniei. 
Taher El Masri, s-a întîlnit cu Neil 
Kinnock, liderul Partidului Laburist, 
de opoziție, din Marea Britanie, care 
se află Ia Amman, în cadrul unui 
turneu în regiune. întrevederea a 
fost consacrată evenimentelor din 
Orientul Mijlociu, în special din te
ritoriile ocupate.

★
Noi manifestații împotriva ocupa

ției s-au desfășurat miercuri în ta
băra de refugiați palestinieni Faw’ar, 
la Saeer. Ramallah. El Bireh și in 
zona Ierusalimului de est. La Faw’ar, 
unde populația palestiniană a ridicat 
baricade, șapte persoane au fost ră
nite de trupele israeliene de ocupa
ție. La Saeer și în alte localități 
unde s-au semnalat ciocniri au fost 
operate arestări, iar la Al-Sheyok un 
tînăr palestinian a fost ucis și alți 
opt au fost răniți cu focuri de armă.

Pe de altă parte a continuat greva 
generală de protest în teritoriile de 
pe malul de vest al Iordanului și 
Gaza. (Agerpres)

BEIRUT 17 (Agerpres). — Marrack 
Goulding, adjunct al secretarului ge
neral al O.N.U., aflat în vizită la 
Beirut, a avut convorbiri cu premie
rul interimar al Libanului, Selim Al 
Hoss, cu președintele Parlamentului, 
Hussein Husseini, și ministrul justi
ției, Nabih Berri. Suita de întreve
deri a prilejuit abordarea probleme
lor legate de situația din Liban, de
teriorată considerabil în ultima pe
rioadă din cauza îndelungatului con
flict intern și perpetuării ocupării de 
către Israel a unor regiuni din su
dul tării.

DAMASC 17- (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Algeriei, Ah
med Taleb Ibrahimi, a părăsit Da
mascul, la încheierea vizitei sale 
oficiale în Siria. El a fost primit de 
președintele Hafez El-Assad, căruia 
i-a înmînat un mesaj din partea pre
ședintelui Chadli Bendjedid. în legă
tură cu evoluția relațiilor bilaterale 
și a raporturilor dintre statele arabe. 
De asemenea, Ibrahimi s-a întîlnit 
cu omologul său sirian. Faruk Al- 
Sharaa. cu care a abordat aspecte' 
legate de situația din Orientul Mij
lociu. inclusiv din teritoriile arabe 
ocupate, precum și modalitățile de a 
se pune capăt războiului dintre Iran 
și Irak.

ROMA 17 (Agerpres) — La Roma 
au avut loc convorbiri între Gio
vanni Goria, primul-ministru al Ita
liei. și Yitzhak Shamir, primul-mi
nistru al Israelului. Au fost discutate, 
între altele, probleme ale situației 
actuale din Orientul Mijlociu.
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carede distrugere în masă. „Noi. 
am depus jurămintul profesional 
de a face tot posibilul pentru a- 
părarea sănătății și vieții oame
nilor. cerem factorilor politici din 
Est și Vest. din Nord și din Sud 
să răspundă la dorința de pace a 
omenirii", arată documentul citat 
de agenția A.D.N.

Reuniune consacrată problematicii dezarmării
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i

ț ț

GENEVA 17 (Agerpres). — La 
ț Geneva s-au desfășurat . lucrările 

unei reuniuni a Consiliului Consul- 
L tativ al Internaționalei Socialiste, 
' consacrată problematicii dezar- 
4 mării.
? Declarația adoptată la încheierea 
} reuniunii subliniază necesitatea de

s
\ 
s ț 
I

a se întreprinde măsuri concrete 
pentru realizarea securității gene
rale 
dere 
intre 
lului _
nizarea armamentelor, care consti
tuie o altă formă a cursei înar
mărilor.

bazate pe cooperare si incre- 
reciprocă. Documentul atrage, 
altele, atenția asupra perico- 
pe care ii reprezintă moder-

S.U.A.:

Pentru continuarea efortului în vederea realizării 
unei zone denuclearizate în nordul Europei

Testul electoral din statul New Hampshire

HELSINKI 17 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută presei la 
Helsinki, unde se află in vizită ofi
cială, primul-ministru al Norve
giei. Gro Harlem Brundtland, a 
subliniat necesitatea ca Tratatul 
sovieto-american privind elimina- 

rachetelor cu rază medie 
scurtă de 
realizarea

61 
acțiune să fie urmat 
de noi acorduri in

rea
mai
de

NAȚIUNILE 
i preș). — Sub 
i cinci miliarde !“, la sediul din New 
' York al. Națiunilor Unite a fost 
( inaugurată o expoziție consacrată 

marcării, in iulie 1987, a nașterii 
celui de-aî 5 000 000 000-lea locuitor 
al Ter.rei.

Luind 
rectorul 
Hunilor

domenii importante ale dezarmării, 
cum ar fi reducerea semnificativă 
a armamentelor strategice, conven
tionale și chimice. Premierul a sub
liniat. totodată, importanta. în con
textul acțiunilor îndreptate' spre 
dezarmare pe continentul euro
pean, a continuării eforturilor pri
vind realizarea în nordul Europei 
a unei zone lipsite 
cleare.

Pacea - condiție fundamentală 
a dezvoltării întregii umanități
VNITE 17 (Ager- 

deviza „Pace celor
domeniul populației.

de arme nu-

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
In statul federal american New 
Hampshire au avut loc alegeri pre
liminare — a doua confruntare elec
torală. după cea din statul Iowa — 
în perspectiva desemnării candidați- 
lor la viitorul scrutin prezidențial 
din S.U.A., care va avea loc în luna 
noiembrie.

Pe primul loc în rîndurile candi- 
datilor republicani s-a situat George 
Bush, actualul vicepreședinte al 
S.U.A., care a obținut 38 la sută din 
voturi. El a fost urmat de Robert 
Dole (29 la sută) și de Jack Kemp 
(13 la sută).

în cadrul Partidului Democrat cele 
mai multe voturi (37 la sută) au re

venit lui Michael Dukakis, guverna
torul statului Massachusetts, urmat 
de Richard Gephardt, membru al 
Camerei Reprezentanților (21 la 
sută) si de senatorul Paul Simon (18 
la sută).

După cum se știe, alegerile pre
liminare au loc înainte de conven
țiile naționale ale partidelor demo
crat si republican, unde urmează să 
fie desemnați oficial candidatii care 
vor reprezenta cele două partide in 
alegerile prezidențiale din luna no
iembrie. Candidatul republican in 
alegerile prezidențiale trebuie să 
întrunească la convenția națională 
sufragiile a 1 139 de delegați, iar cel 
al Partidului Democrat — a 2 082.

Africa in căutarea unei ieșiri din criza dezvoltării
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cuvintul, Nafis Sadik. di- 
executiv al Fondului Na- 
Unite pentru activități in

Z____ '..Z a relevat că
pentru apărarea celor cinci miliar
de de oameni sint. necesare acțiuni 
din partea întregii comunități in
ternaționale in domeniile sănătății, 
educației, asigurării locurilor de 
muncă. Condiția fundamentală a 
asigurării unei dezvoltări normale a 
umanității, a supraviețuirii ei o 
constituie insă pacea — a subliniat 
Nafis Sadik.

în favoarea interzicerii armelor chimice
toxice de 100 de ori mai nocive de- 
cit cele care au cauzat dezastrul de 
la uzinele de la Bhopal, din India, i 
ale firmei americane „Union Car- 1 
bide". 4

Unul din membrii organizației, J 
Eric Remacle, a arătat că sporirea ' 
pericolului pe care il reprezintă ț 
aceste categorii de arme impune i 
realizarea, incă in acest an, a unui ’ 
tratat internațional prin care să se \ 
interzică orice fel de arme chimice. |

BRUXELLES 17 (Agerpres). — 
Un război cu arme chimice mo
derne desfășurat in Europa poate 
ucide in numai 24 de ore 12 mili
oane de oameni — aceasta este con
cluzia alarmantă, prezentată intr-o 
conferință de presă, a unui studiu 
elaborat de Grupul pentru cerce
tări si informații in problemele 
păcii, organizație socială din Bel
gia. Se menționează că in panoplia 
deosebit de periculoasă a acestei ca
tegorii de arme se află substanțe

„Politica administrației americane 
în zona Golfului rămîne neschimbată"

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Cuirasatul „Iowa" și alte două nave 
militare americane au părăsit Golful 
și se îndreaptă spre S.U.A. și nu vor 
fi înlocuite de alte nave — a decla
rat Richard Armitage, adjunct al 
ministrului apărării al S.U.A. De 
asemenea, portelicopterul ..Okinawa" 
se va retrage din zona Golfului îna
inte de sfirșitul lunii februarie.

Un purtător de cuvînt al Pentago
nului, citat de Buletinul de știri al 
Casei Albe, a declarat că „politica 
administrației americane în zona 
Golfului rămîne neschimbată", fiind 
vorba doar de o „restructurare a 
componentei" prezentei militare a 
S.U.A. în zonă.

ADDIS ABEBA 17 (Agerpres). — 
Comitetul permanent al Organizației 
Unității Africa^ s-a reunit in sesiu
ne la sediul din Addis Abeba pentru 
a pregăti ăgenda de lucru a Consi
liului Ministerial, ce își va începe 
lucrările la 21 februarie.

Membrii comitetului dezbat. în 
principal, probleme economice ce 
privesc' statele africane, ’confruntate 
cu o gravă criză a dezvoltării, intre 
care modalitățile de organizare a u- 
nei conferințe internaționale privind 
datoria externă a Africii, modifica
rea unor priorități în programul de 
redresare economică a continentului 
pe perioada pînă în 1990. precum și 
probleme în legătură cu modul în 
care s-a aplicat Programul O.N.U. 
de acțiune pentru Africa. De aseme
nea, vor fi analizate rezultatele u- 
nor reuniuni pe probleme de econo
mie mondială, desfășurate anul tre
cut, cum sînt cea de-a șaptea Con

ferință a U.N.C.T.A.D. de la Geneva 
și Conferința O.N.U.D.I. de la Bang
kok.

KINSHASA 17 (Agerpres). — Aflat 
în Zair, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a relevat că 
o misiune a Națiunilor Unite se află 
în Africa pentru a evalua modalită
țile de aplicare a programului O.N.U. 
de redresare și dezvoltare economică 
a Africii.

După reuniunea Organizației, Uni
tății Africane și sesiunea specială a 
O.N.U. consacrate situației economice 
a Africii s-a considerat că pentru de
pășirea dificultăților de ordin econo
mic prin care trece continentul sînt 
necesare investiții în valoare de 240 
miliarde dolari. Experții consideră 
însă că programul O.N.U. pentru 
Africa va fi greu de îndeplinit în 
condițiile în care persistă practicile 
spoliatoare din cadrul relațiilor eco
nomice și financiare internaționale.

Țările vest-europene confruntate cu flagelul șomajului

Consultări în vederea formării unui nou guvern belgian
BRUXELLES 17 (Agerpres). — 

Jean-Luc de Haene, însărcinat de 
regele Baoudouin al Belgiei cu o mi
siune exploratorie. în vederea for
mării unui nou cabinet și a depășirii 
crizei guvernamentale, a avut o pri
mă serie de contacte cu liderii prin
cipalelor formațiuni politice belgie
ne. După cum informează agenția 
E.F.E.. de Haene a prezentat repre
zentanților acestor partide opiniile

sale în legătură cu modalitățile de 
depășire a divergențelor care au de
clanșat instabilitatea politică în tară, 
după alegerile de la 13 decembrie. 
A.cestea se referă, în special, la prio
ritățile unui viitor guvern, pe plan 
Economic și social, între care moda
litățile de reducere a șomajului, pu
nerea sub control a deficitului buge
tar și reforma fiscală.

BRUXELLES 17 (Agerpres). — Po
trivit unui raport al Comisiei C.E.E. 
dat publicității la Bruxelles, șomajul 
a afectat anul trecut 16.3 milioane 
de persoane in tarile membre ale 
Pieței comune.

Cele mai înalte rate au fost înre
gistrate în Spania — 21,25 la sută 
din populația aptă de muncă. Irlan
dă — 19,4 la șută. Italia — 14,8 la sută, 
Olanda și Belgia — cu cite 12,1 la sută 
și Franța — 11,4 la sută, relevă sta
tisticile C.E.E., citate de agenția 
ANSA. Flagelul șomajului afectează 
mai ales tinerii pînă la 25 de ani și 
femeile.

LONDRA 17 (Agerpres). — Mii de 
șomeri din Marea Britanie au parti

cipat la o demonstrație desfășurată 
în fata Parlamentului împotriva con
cedierilor în masă și limitării drep
turilor sindicale — informează agen
țiile de presă. Prin acest miting a 
fost deschisă o săptămînă de acțiu
ne pe plan național la chemarea 
„Forumului centrelor de șomeri", or
ganism nou creat pe lingă uniunea 
sindicatelor T.U.C.

In Marea Britanie există. In pre
zent, aproape 3 milioane de șomeri, 
reprezentînd circa 10 la sută din forța 
de muncă a tării, relevă date ofi
ciale publicate la Londra. Compa
rativ cu anul 1984, armata „oame
nilor de prisos" a crescut în Marea 
Britanie cu 870 000 de persoane.

Ulii PUTERNIC INSTRUMENT DF DOMINAȚIE Șl EXPLOATARE NFOCOIOHIAIISTĂ

MANEVRA DOBÎNZILOR:CWsedă
cu o mină... și se ia cu două

România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu apreciază că po
litica neocolonialistă, de jaf și ex
ploatare, promovată de capitalul fi- 
nanciar-bancar, de monopolurile 
transnaționale, afectează puternic 
țările in curs de dezvoltare, nive
lul de viață al popoarelor lor, iar 
curmarea unor asemenea stări de lu
cruri impune eforturi serioase, in
tensificarea activității pentru schim
barea radicală a situației create în 
relațiile economice și financiare in
ternaționale. în vederea realizării a- 
cestui obiectiv, secretarul general al 
partidului a propus organizarea, în 
cel mai scurt timp, a unei conferințe 
financiare internaționale pentru a se 
dezbate, in mod deosebit, problema 
datoriilor externe ale țărilor în curs 
de dezvoltare și a se trece, ca o 
măsură imediată, Ia reducerea sub
stanțială a dobînzilor bancare. „O a- 
semenea măsură generală, arăta to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU în 
Raportul prezentat la Conferința Na
țională a partidului, ar fi un început 
bun pentru soluționarea probleme
lor generale ale subdezvoltării".

Căror cerințe răspund demersu
rile țării noastre, ale președintelui 
ei ?

In menghina „banilor 
scumpi" și prețurilor derizo
rii Un nou val de neliniște străba
te America Latină. Majorarea de că
tre S.U.A. cu aproape două procente 
(de la 7,5 la sută în septembrie 1986 
la 9,25 la sută în octombrie 1987) a 
dobinzii preferențiale — utilizată ca 
bază de referință și în relațiile fi
nanciare internaționale — va arunca, 
anul acesta, noi poveri asupra sta
telor latino-americane, al căror prin
cipal creditor și partener comercial 
este marele vecin din nord. în ce 
privește dimensiunile acestor poveri, 
este sugestiv, de exemplu, ca
zul Mexicului, al doilea debitor din 
regiune, care, la o datorie de circa 

100 miliarde de dolari, plătește anual 
dobînzi de 10 miliarde ! Calcule alq 
specialiștilor C.E.P.A.L. (Comisia E- 
conomică a O.N.U. pentru America 
Latină), arată că, dacă dobinda me
die suportată de Mexic ar fi rămas 
la 6. la sută, cit a fost la mijlocul 
anilor ’70 — cînd această tară a 
apelat la credite externe pentru a-și 
dezvolta economia și, în special, 
pentru a-și pune in valoare bogatele 
resurse de petrol —, cantitatea de 
țiței necesară pentru plata dobinzi- 
lor ar fi, în prezent, de 240 milioane 
de barili pe an. Dar, întrucit dobin
da medie este de 10 la sută, Mexi
cul trebuie să desfacă anual pe pia
ța mondială 500 milioane de barili, 
fără să primească ceva in schimb.

Pierderile pricinuite Mexicului și 
altor state în curs de dezvoltare de 
practicile spoliatoare ale capitalului 
financiar-bancar sint însă mult mai 
mări. Creșterea fără precedent, la 
începutul anilor ’80, a costului cre
ditului internațional a lovit țările de
bitoare din lumea a treia nu numai 
direct — prin sporirea vertiginoasă 
a plăților statelor respective în con
tul dobînzilor —, ci și indirect, prin 
consecințele nefaste ale politicii „ba
nilor scumpi" asupra prețurilor la 
produsele lor de export, care, pur și 
simplu, s-au prăbușit I Ca urmare, 
ca să continuăm exemplul citat, Me
xicul era nevoit să exporte — în 
martie 1986, cînd prețul barilului de 
petrol scăzuse la 13 dolari — 770 mi
lioane de barili pentru a acoperi a- 
ceeași sumă în contul dobînzilor a- 
nuale, de 10 miliarde de dolari ; a- 
ceasta era o cantitate cu aproape 50 
la sută mai mare față de numai cîte- 
va luni în urmă, cînd țițeiul se mai 
vindea cu 25 de dolari barilul.

Prinse în menghina dobînzilor 
înalte și prețurilor derizorii la pro
dusele de export, țările Americii La
tine sînt stoarse tot mai mult de 
către monopoluri și capitalul finan
ciar internațional. Potrivit estimări
lor C.E.P.A.L., creșterea cu doar unu 
Ia sută a dobinzii medii implică pen

tru ansamblul statelor latino-ameri
cane plăți suplimentare de 2 miliar
de de dolari pe an — ceea ce în
seamnă echivalentul a 10 milioane 
tone de materii prime exportate la 
preturile din 1983 și 15 milioane tone 
la prețurile din primăvara lui 1986. 
Din cauza dobînzilor înalte. America 
Latină pierde anual peste 120 milioane 
tone de materii prime. Altfel spus, 
unul din trei dolari realizați din ex
porturi nu se mai întoarce în statele 
respective, ci îngroașă profiturile 
marelui capital străin. In acest sens, 
este cît se poate de ilustrativ cazul 
băncii americane „Citicorp", care a 
realizat, în 1982, numai din Brazilia 
mai mult de o cincime din profitu
rile sale anuale !

îndatorare fără voie. Ma_ 
nevrarea dobînzilor a devenit — îm
preună cu alte pîrghii valorice, cum 
sînt prețurile de comerț exterior și 
cursurile valutare — un complex și 
puternic instrument de dominație și 
exploatare neocolonială, a cărui „e- 
ficiență" se oglindește poate cel mai 
fidel în dimensiunile datoriei exter
ne. America Latină — regiunea cea 
mai dezvoltată din lumea a treia, 
dar și cea mai afectată de scumpirea 
creditului internațional — a acumu
lat datorii de 410 miliarde de dolari. 
Dar cît din această uriașă sumă, care 
reprezintă aproape 60 Ia sută din 
valoarea producției globale a Ame
ricii Latine, este partea „legitimă" a 
datoriei — și cît înseamnă „adao
suri" impuse țărilor debitoare 7

După statisticile C.E.P.A.L., In
tr-un deceniu (1976—1985), țările la
tino-americane au plătit suplimentar 
băncilor creditoare 105—110 miliarde 
de dolari din cauza creșterii dobinzii 
medii de la 6 la 10 Ia sută. Dacă la 
această sumă se adaugă 25—30 de 
miliarde de dolari — cît reprezintă 
reducerea veniturilor în devize ale 
statelor latino-americane, ca urmare 
a scăderii, după 1980, a prețurilor la 
produsele lor de export — se ajunge 

la pierderi de 130—140 miliarde, ceea 
ce echivalează cu o treime din dato
ria externă a țărilor respective.

De asemenea, prin amplificarea 
instabilității pe piețele valutare, po
litica dobinzilor înalte a contribuit 
la accelerarea devalorizării monede
lor și a procesului inflaționist în ță
rile debitoare, fapt care a determi
nat fuga capitalurilor autohtone. In 
perioada amintită, au părăsit Ame
rica Latină circa 130 miliarde de do
lari — sumă ce corespunde unei alte 
treimi din datoria regiunii.

Dramatice consecințe so
ciale Cu uite cuvinte, dacă n-ar fi 
fost politica neocolonialistă, de jaf 
și exploatare, promovată de transna
ționalele bancare, 260—270 miliarde 
de dolari ar fi rămas în țările lati
no-americane. iar nevoia lor de noi 
credite s-ar fi redus în aceeași pro
porție. In realitate. însă, statele în 
cauză au fost constrînse să contrac
teze noi împrumuturi, adesea numai 
pentru a plăti dobînzile la cele vechi. 
Povara datoriilor a crescut astfel 
vertiginos, devenind un puternic ob
stacol în calea dezvoltării economi- 
co-sociale. între 1981—1986. producția 
medie pe locuitor s-a redus în Ame
rica Latină cu 9 la sută. Regresul 
economic s-a reflectat în reducerea 
locurilor de muncă și diminuarea 
veniturilor : peste 30 la sută din 
forța de muncă urbană nu are de 
lucru, iar salariul real, îndeosebi în 
industrie, s-a redus apreciabil, în 
unele cazuri cu o pătrime pînă; la o 
treime. După statisticile O.N.U., în 
Americă Latină există 40 milioane 
de oameni ce suferă acut de foame 
și 100 de milioane care trăiesc la li
mita sărăciei.

însăși viața evidențiază realismul 
și oportunitatea propunerilor Româ
niei socialiste, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind inițierea 
unui dialog autentic, cu participarea 
tuturor statelor, în vederea găsirii 
unei soluții globale, politico-econo- 
mice a problemei datoriilor externe, 
în cadrul eforturilor generale pen
tru depășirea actualei crize econo
mice mondiale, pentru lichidarea 
subdezvoltării și edificarea noii or
dini economice internaționale. Acțio- 
nînd consecvent pentru înlocuirea 
vechilor relații inechitabile, de îm
bogățire a unor state pe seama al
tora. cu relații noi. echitabile și de
mocratice, țara noastră se situează 
în sensul cerințelor istorice, ale pro
gresului general.

Gh. CERCELESCU

EDIFICAREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE 

INTERNATIONALE - UN AMPLU PROCES ISTORIC

- Răspuns la întrebările cititorilor -

In legătură cu unele articole publicate referitoare la crearea unei 
noi ordini economice internaționale, mai mulți cititori au adresat între
bări privind modul de realizare și perspectivele acestui obiectiv. Se pu
nea, astfel, întrebarea dacă in prezent se poate vorbi despre „contribuții 
practice" la edificarea unei noi ordini, întrucit aceasta ar fi un obiectiv 
„destul de depărtat", care se va înfăptui probabil „‘spre sfirșitul actua
lului mileniu, dacă nu la începutul celui viitor" — și că, deci, pină atunci 
ar putea fi vorba doar de „contribuții de ordin teoretic".

Apreciind interesul manifestat pen
tru acuratețea și exactitatea terme
nilor și categoriilor teoretice., a for
mulărilor din articolele publicate, tre
buie să arătăm insă că afirmațiile 
menționate sint lipsite de fun
dament. Am considerat însă util să 
ne oprim, fie și succint, asupra lor 
întrucit problemele atinse pot fi de 
un interes mai larg, incluzind as
pecte realmente importante, in pri
vința cărora este necesar să nu e- 
xiste sau să nu se promoveze con
fuzii. Mai ales că, nu o dată, au cir
culat neclarități în legătură cu pro
blema edificării noii ordini — de 
la denumire pînă la caracterul rea
list al obiectivului, pus, de unii, sub 
semnul dubiilor...

în primul rînd. sesizarea vădește 
o privire sau o înțelegere simplis
tă. mecanicistă. în legătură cu sta
tornicirea unei noi ordini economi
ce. Din argumentația menționată 
reiese că se consideră aceasta ca 
un act produs mai mult sau mai 
puțin instantaneu — ca, de pildă, 
răsucirea unui comutator electric, 
prin care „întunericul din cameră" 
(Vechea ordine de pe glob) este în
locuit. dintr-odată. de lumină (noua 
ordine). In acest sens, se înscriu es
timările privind „termenele" sau 
„datele cronologice" la care s-ar pu
tea produce „evenimentul", adică la 
care s-ar „materializa conceptul", iar 
„tezele de principiu și-ar găsi înfăp
tuire". s-ar traduoe în viață, în prac
tic ă.

Se ignoră, astfel, faptul că, dacă in
staurarea unei noi ordini economi
ce mondiale reprezintă, în mod in
contestabil. un act profund revolu
ționar, realizarea sa ia. în mod 
inevitabil, caracterul unui proces. 
Noua ordine economică mondială nu 
se va „instaura la ora H“. ci pe 
parcursul unui amplu interval de 

timp : în funcție de un ansamblu de 
factori, intre care. îndeosebi, rapor
turile de forță dintre formațiunile 
politico-sociale înnoitoare și cele con
servatoare. desfășurarea acestui pro
ces putînd cuprinde mai multe de
cenii.

Din ce cauză ?
Din două motive fundamentale, 

în primul rînd, pentru că aria sa 
geografică nu ar putea include, si
multan. intregul plan mondial, nu 
s-ar „cobori", deodată, asupra între
gului glob, ci ar avansa numai 
printr-un proces de continuă exten
sie teritorială. Se spune, pe bună 
dreptate, că „politicul este expresia 
concentrată a economicului" ; or, 
făurirea unei noi ordini economice 
esto inseparabil legată de schimbări 
necesare Si ineluctabile în ordinea 
politică mondială. Și, așa cum de
mult a arătat materialismul dialec
tic, procesul revoluționar mondial, in 
general transformările politice struc
turale. nu se realizează concomi
tent, simultan. Ia scara întregii pla
nete. ci numai sub forma unui pro
ces de amplă eșalonare în timp, cu 
intermitente, accelerări ori reculuri, 
legate de dezvoltarea inegală a fac
torilor de progres și a acțiunii ce
lor de rezistență.

In al doilea rînd, noțiunea de or
dine economică nouă trebuie înțelea
să corect, ca un ansamblu unitar, dar 
de o mare complexitate, a unei mul
titudini de raporturi și factori. Prac
tic, nu este vorba de o anumită 
schimbare, ci de un întreg grup de 
schimbări. Noua ordine economică 
include profunde transformări în ce 
privește o mare diversitate de 
probleme — privind laturi ale pro
ducției. ale industrializării state
lor rămase în urmă, natura schim
burilor comerciale, așezarea la baza 
acestora a principiilor de echitate Si 
avantaj reciproc, raporturile dintre 

preturile materiilor prime $1 cele ale 
produselor manufacturate, accesul la 
cuceririle revoluției tehnico-stiinți- 
fice, sprijinul, acordat eforturilor 
proprii ale țărilor in curs de dezvol
tare, asigurarea formării și modul 
de utilizare a cadrelor etc., etc., etc... 
Or, în mod inevitabil aceste proble
me nu își pot si nu își vor găsi so
luționare toate concomitent, simultan, 
ci numai in decursul unei perioade 
istorico, rind pe rind, pe măsură ce 
se vor maturiza condițiile economice, 
politice si sociale ale soluționării 
lor.

în lumina acestor aspecte, proce
sul edificării unei noi ordini eco
nomice mondiale se desfășoară, con
cret și efectiv, sub ochii noștri. Din 
punct de vedere istoric, apariția ță
rilor socialiste, materializarea socia
lismului intr-un ansamblu interna
țional de state suverane, iar. apoi, 
lichidarea sistemului colonial au dat 
o lovitură care a spart vechea ordi
ne economică mondială determinată 
de imperialism și au deschis cimp 
larg acestui proces. Elemente ale noii 
ordini economice se regăsesc si tre
buie să se regăsească într-o propor
ție tot mai mare, in primul rînd in 
raporturile dintre țările socialiste 
sau promovate de acestea pe plan 
mondial.

Totodată. în virtutea noilor condi
ții social-politice, unele dintre latu
rile menționate au început să-și gă
sească afirmare și aplicare, fie și 
parțială — altele, din păcate, incă 
nu. Este de stringentă actualitate 
lupta pentru promovarea și înfăp
tuirea acestora, împotriva formelor 
de persistență și acțiunilor de men
ținere a vechii ordini economice 
mondiale, forme si acțiuni ce consti
tuie esența politicii neocolonialiste. 
Iar aceasta este nu numai o luptă 
de idei, ci o luptă concretă ; ea se 
desfășoară nu numai pe plan teore
tic, principial, ci si in practica socia
lă. în sfera condițiilor materiale de 
dezvoltare a societății, înglobind ac
țiuni politice, diplomatice, acțiuni 
sociale, măsuri financiare sau politi
ce, activități ale unor foruri de ne
gocieri, chiar acțiuni de masă, etc., 
etc., etc.

Si nu am putea încheia aceste rîn- 
duri fără a sublinia satisfacția legi
timă impusă de faptul că România 
socialistă a adus și aduce o contri
buție concretă, de mare însemnătate, 
atit la elucidarea, cît si la procesul 
edificării practice a unei noi ordini 
economice mondiale, de natură să 
asigure progresul general, dezvol
tarea liberă, în condiții de colabora
re rodnică și echitabilă, a tuturor 
națiunilor lumii.

N. COREU
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