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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Austriei
Președintele Republicii So
cialiste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, marți,
pe ambasadorul Austriei, Andreas
Berlakovich. cu ocazia încheierii mi
siunii sale în țara noastră.
In timpul convorbirii au fost re
levate bunele relații de prietenie și

colaborare statornicite intre țările și
popoarele noastre, precum și posi
bilitățile de extindere în. continuare
a acestora, in domenii de interes
comun.
Dind o înaltă apreciere personali
tății și activității
președintelui

Nicolae Ceaușescu, consacrată pro
gresului și prosperității poporului
român, cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale, ambasadorul austriac
a exprimat calde mulțumiri pentru
sprijinul ce i-a fost acordat in în
deplinirea misiunii sale in România.
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,
a avut loc, marți, 13 septembrie, ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a
examinat o informare prezentată de primul-ministru al guvernului in legătură cu MODUL ÎN
CARE S-AU REALIZAT PREVEDERILE PLANULUI PE
PRIMA DECADĂ A LUNII SEPTEMBRIE IN INDUS
TRIE Șl AGRICULTURA, CU MĂSURILE CE TRE
BUIE LUATE IN VEDEREA ÎNDEPLINIRII ÎN BUNE
CONDIȚII A PLANULUI PE ACEASTĂ LUNĂ Și
PE ÎNTREGUL AN.

Pornind de la situația prezentată, secretarul
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a atras atenția asupra necesității de a se lua
toate măsurile in vederea organizării și desfășu
rării ritmice a producției, asigurării unui flux con
tinuu al activității productive, astfel incit din pri
mele zile ale fiecărei luni planul să fie realizat
in întregime, la toți indicatorii. In mod deosebit,
s-a cerut să se acorde o atenție specială realiză
rii la timp și de bună calitate a producției pentru
export și livrării ei către beneficiari, la termenele
prevăzute in contracte.
Una din problemele deosebit de importante asu
pra căreia secretarul general al partidului a atras
atenția în cadrul ședinței a fost aceea de a se
lua toate măsurile în vederea ridicării, in con
tinuare, a calității producției in industria construc
țiilor de mașini. S-a cerut yiceprim-ministrului care
coordonează acest sector, conducerii ministerului
de resort, centralelor industriale și întreprinderilor
să se angajeze mult mai serios in lupta pentru ca
litate, concentrind larg in această direcție toate
forțele de cercetare din industria constructoare de
mașini, in acest sens, s-a cerut să se întocmească
UN PROGRAM SPECIAL DE CALITATE ÎN CONSTRUCȚIA DE MAȘINI, avind in vedere importanța

deosebită a acestei ramuri in dezvoltarea generala
a economiei naționale. S-a indicat Comitetului Na
țional pentru Știință și Tehnologie să participe
efectiv la elaborarea și realizarea gcestui
program, să-și sporească contribuția la perfecțio
narea activității și la ridicarea nivelului tehnic și
calitativ al tuturor produselor din industria con
structoare de mașini.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut, de ase
menea, guvernului, consiliilor de coordonare pe
ramură, ministerelor, centralelor și întreprinderilor
să treacă la măsuri hotărite in vederea infăptuirii
programului special privind realizarea producției
de cărbune, îndeosebi de cărbune cocsificabil, să
întocmească, de asemenea, programe speciale in
ce privește producția de petrol, de energie, astfel
incit să se asigure, pe această bază, îndeplinirea
in bune condiții a planului pe întregul an.
S-a indicat, totodată, să fie intensificată acti
vitatea pe șantierele de construcții în vederea
realizării și dării la timp în funcțiune a tuturor
obiectivelor de investiții stabilite în planul pe
acest an.
In același timp, -s-a cerut organelor financiare,
ministerelor și centralelor industriale să acționeze
mai ferm în direcția înfăptuirii măsurilor stabilite
privind lichidarea stocurilor supranormative, a
produselor ce se realizează cu pierderi, pentru
realizarea tuturor celorlalți indicatori economicofinanciari stabiliți și pentru creșterea rentabilității
și eficienței economice, pentru sporirea venitului
național - baza sigură a ridicării continue a
nivelului de trai al întregului popor.
In ce privește agricultura, s-a indicat să se
intensifice recoltarea florii-soarelui - care practic
trebuie terminată în aceste zile -, precum și strîngerea porumbului, a celorlalte culturi de toamnă.
Totodată, s-a cerut ca, încă din aceste zile - de
la 15 septembrie - să înceapă însămințările de
toamnă și să se asigure, în toate județele, reali
zarea acestei lucrări în perioada optimă, folosindu-se din plin condițiile climatice bune din
această toamnă. Va trebui să se acorde o atenție
deosebită calității insămînțărilor, a tuturor lucră
rilor de toamnă, de aceasta depinzind realizarea
unor recolte sporite in anul viitor.
Secretarul general al partidului a exprimat
convingerea că'guvernul, ministerele și centralele
industriale, precum și organele județene de partid,
consiliile populare, organizațiile sindicale, de ti
neret și celelalte organizații de masă și obștești,
toți oamenii muncii din industrie și agricultură,
din celelalte sectoare ale economiei naționale se
vor angaja cu toate forțele și vor acționa cu
hotărire pentru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan pe această lună, precum și pentru
pregătirea temeinică a realizării planului pe ulti
mul trimestru și pe întregul an.
In continuare, Comitetul Politic Executiv a anali
zat unele probleme privind activitatea internațio
nală a partidului și statului nostru, in acest cadru,
Comitetul Politic Executiv a examinat și aprobat
PROPUNERILE PRIVIND PARTICIPAREA REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMÂNIA LA CEA DE-A 43-A
SESIUNE A ADUNĂRII GENERALE A ORGANIZA
ȚIEI NAȚIUNILOR UNITE.

S-a stabilit ca, pe baza mandatului incredințat,
delegația țării noastre să promoveze consideren
tele și propunerile României, concepția și inițiati

vele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al partidului, președintele Republicii, cu
privire la dezarmare, la celelalte probleme aflate
pe ordinea de zi a sesiunii Adunării Generale a
O.N.U. in acest sens, delegația română va
acționa pentru adoptarea de către O.N.U. a unor
măsuri eficiente care să ducă la oprirea cursei
înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul
rind la dezarmarea nucleară, încetarea experien
țelor cu arma nucleară, la renunțarea la milita
rizarea Cosmosului, la 'interzicerea și lichidarea
armelor chimice, la reducerea substanțială a efec
tivelor, armamentelor convenționale și cheltuielilor
militare.
Comitetul Politic Executiv a dat mandat delega
ției țării noastre să reafirme, de la tribuna înal
tului forum internațional, voința României so
cialiste de a milita, în continuare, pentru întărirea
conlucrării cu toate popoarele, cu forțele înaintate
de pretutindeni, în lupta pentru afirmarea fermă a
politicii de pace și colaborare, soluționarea prin
mijloace pașnice, prin tratative, a conflictelor
existente în diferite regiuni ale globului, lichi
darea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini
economice mondiale, pentru instaurarea în lume
a unui climat de securitate, încredere și largă
cooperare.
Potrivit mandatului incredințat, delegația ro
mână va acționa pentru promovarea noului punct
înscris pe ordinea de zi a sesiunii Adunării Gene
rale a O.N.U., la propunerea României, privind
răspunderea statelor de a nu admite pe teritoriul
lor manifestări naționaliste, șovine, rasiste și
antisemite și de a nu instiga și sprijini asemenea
activități pe teritoriul altor țări. Delegația română
va acționa, de asemenea, pentru ca guvernele
și mijloacele de informare in masă să-și asume
angajamentul de a combate concepțiile rasiste,
antisemite, naționaliste, de învrăjbire între na
țiuni, de a milita pentru educarea popoarelor, a
tinerei generații, în spiritul colaborării pașnice,
respectului reciproc, înțelegerii și păcii.
Totodată, delegația țării noastre va sublinia
răspunderea ce revine statelor pentru apărarea
mediului înconjurător și prevenirea poluărij aces
tuia, ca urmare a acumulării de reziduuri toxice
și radioactive, pentru întărirea cooperării inter
naționale în vederea soluționării acestor probleme.
in continuare, în cadrul ședinței a fost pre
zentată O INFORMARE CU PRIVIRE LA VIZITE
LE OFICIALE DE PRIETENIE EFECTUATE DE TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNĂ CU
TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN REPUBLICA
KENYA, LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI REPU
BLICII, DANIEL TOROITICH ARAP MOI ; IN RE
PUBLICA UNITĂ TANZANIA, LA INVITAȚIA PRE
ȘEDINTELUI REPUBLICII, ALI HASSAN MWINYI,
PRECUM Șl LA INTiLNIREA PRIETENEASCĂ PE
CARE AU AVUT-O, LA CAIRO, CU PREȘEDIN
TELE REPUBLICII ARABE EGIPT, MOHAMED
HOSNI
MUBARAK, SI DOAMNA SUZANNE
MUBARAK.

Comitetul Politic Executiv a relevat că aceste
vizite marchează, prin rezultatele lor, momente de
deosebită însemnătate în întărirea prieteniei și
colaborării României cu țările respective, in fo
losul propriilor popoare, al cauzei păcii și în
țelegerii intre națiuni.
Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apre
ciere activității desfășurate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu cu acest prilej, subliniind
aportul său esențial la fundamentarea și trans
punerea în viață a politicii de pace și colabo
rare a partidului și statului nostru, la înfăptuirea
neabătută a orientărilor stabilite de Congresul al
Xlll-lea și Conferința Națională ale Partidului Co
munist Român, privind extinderea continuă a ra
porturilor României cu țările in curs de dezvolta
re, cu statele care au pășit pe calea dezvoltării
libere, independente.
Comitetul Politic Executiv a reliefat, în acest
sens, importanța schimburilor de păreri avute de
președintele României cu șeful statului kenyan,
în cadrul cărora a fost afirmată dorința comună
de a da noi dimensiuni și un conținut tot mai
bogat conlucrării dintre cele două țări, de a in
tensifica cooperarea economică și tehnico-științifică, de a spori și diversifica schimburile comer
ciale pe baze echilibrate, reciproc avantajoase
potrivit prevederilor Acordului-program pe termen
lung semnat la București, în septembrie 1987.
Comitetul Politic Executiv a apreciat, in același
timp, că dialogul româno-tanzanian la nivel înalt
a deschis perspectiva dezvoltării și mai puterni
ce a colaborării dintre țările noastre, pe tărim
politic, economic, tehnico-științific și în alte sfere
de activitate, corespunzător intereselor și năzuin
țelor de pace și progres ale ambelor popoare.
Totodată, s-a reliefat însemnătatea înțelegeri
lor stabilite privind extinderea contactelor pe li
nie de partid, la nivel guvernamental și parla
mentar, a legăturilor dintre instituțiile economi
ce, științifice și culturale, dintre organizațiile de
masă și obștești, ceea ce va contribui la întă
rirea prieteniei și colaborării dintre țările și po
poarele noastre.
Comitetul Politic Executiv a relevat profunda
semnificație a schimburilor de păreri pe care to

varășul Nicolae Ceaușescu le-a avut cu pre
ședinții Kenyei și Tanzaniei, în legătură cu evo
luția situației internaționale, care au pus în evi
dență identitatea sau marea apropiere a punc
telor de vedere asupra principalelor probleme ce
confruntă omenirea.
Comitetul Politic Executiv a apreciat faptul că,
in cursul convorbirilor, a fost reafirmată hotărîrea
României și a statelor vizitate de a conlucra ac
tiv pe plan mondial - in cadrul O.N.U. și al in
stituțiilor sale specializate, al „Grupului celor 77"
și al mișcării țărilor nealiniate - de a acționa
împreună pentru înfăptuirea dezarmării, în pri
mul rind a celei nucleare, reglementarea pe cale
pașnică, prin tratative, a conflictelor din dife
rite regiuni ale globului, pentru democratizarea
vieții internaționale și soluționarea constructivă, in
interesul tuturor popoarelor, a problemelor com
plexe ale epocii noastre, pentru pace, destindere,
securitate și cooperare internațională.
S-a subliniat că, in cadrul dialogului la nivel
inalt, președintele României a pus in evidență
atenția deosebită pe care țara noastră o acordă
lichidării subdezvoltării și instaurării unei noi or
dini economice mondiale, pronunțindu-se, in acest
scop, pentru organizarea unei conferințe interna
ționale, sub egida O.N.U., la care să participe
cu drepturi egale toate țările în curs de dezvol
tare, precum și țările dezvoltate, pentru a se ajun
ge la soluții reciproc acceptabile, inclusiv in pro
blema datoriilor externe extrem de mari ce îm
povărează țările în curs de dezvoltare.
Comitetul Politic Executiv a relevat că, in timpdi
convorbirilor, a fost exprimată solidaritatea Româ
niei cu lupta popoarelor africane pentru lichi
darea totală a colonialismului și neocolonialismului, pentru apărarea și consolidarea independen
ței naționale, pentru dezvoltarea economică și so
cială de sine stătătoare.
A fost reliefată insemnătatea concluziei la care
s-a ajuns, in timpul vizitelor in Kenya și Tanza
nia, cu privire la necesitatea intâririi rolului Or
ganizației Unității Africane in dezvoltarea con
lucrării între statele africane, în soluționarea pro
blemelor existente pe continent.
Comitetul Politic Executiv a apreciat că re
centa intîlnire la nivel inalt româno-egipteană
constituie o nouă și valoroasă contribuție la dez
voltarea pe mai departe a bunelor relații de
prietenie și colaborare dintre țările și popoare
le noastre. S-a subliniat, cu șatisfacție, că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și președintele Mo
hamed Hosni Mubarak au convenit, in cursul con
vorbirilor, să se acționeze în continuare, in spi
ritul înțelegerilor stabilite, pentru o și mai strînsă colaborare reciproc avantajoasă, pe multiple
planuri, in interesul ambelor popoare, al progre
sului și prosperității lor.
Totodată, s-a relevat faptul că, pornindu-se de
la identitatea sau marea apropiere a pozițiilor
României și Egiptului in majoritatea problemelor
din viața mondială, a fost exprimată dorința ce
lor două țâri de a intensifica conlucrarea pe plan
mondial, în cadrul O.N.U. și al altor organisme
internaționale, pentru a-și spori aportul la so
luționarea constructivă a problemelor internațio
nale, la făurirea unei lumi fără arme și fără
războaie, o lume a păcii, înțelegerii și colaborării
între națiuni.
In acest context, Comitetul Politic Executiv a
relevat importanța schimbului de vederi în pro
blemele Orientului Mijlociu, cei doi președinți
considerind că, in noile condiții, se impune să
se ajungă, intr-un timp cit mai scurt, la orga
nizarea unei conferințe internaționale, sub egida
O.N.U., la care să participe toate părțile inte
resate, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei - reprezentantul unic și legitim al po
porului palestinian
și Israelul, precum și mem
brii permanenți ai Consiliului de Securitate. A
fost subliniată însemnătatea aprecierii făcute, de
comun acord, in cadrul convorbirilor, cu privire
la necesitatea de a se depune toate eforturile
pentru ca această conferință să ducă la soluțio
narea pe cale politică, prin tratative, a situației
din Orientul Mijlociu, Ia instaurarea unei păci
globale, juste și durabile, pe baza retragerii
Israelului din teritoriile arabe ocupate in urma
războiului din 1967, recunoașterii dreptului po
porului palestinian la autodeterminare, - inclusiv
la crearea unui stat palestinian independent -,
a asigurării integrității, suveranității și securității
tuturor statelor din regiune.
Aprobind in unanimitate rezultatele acestor intîlniri la nivel înalt, acordurile convenite și do
cumentele semnate, Comitetul Politic Executiv a
adoptat un program de măsuri pentru înfăptuirea,
în cele mai bune condiții, a înțelegerilor stabi
lite, care asigură extinderea și întărirea în con
tinuare a colaborării dintre România și țările
respective - Republica Kenya, Republica Unită
Tanzania, Republica Arabă Egipt -, în interesul
reciproc, al cauzei păcii, cooperării, independen
ței naționale și progresului social.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid
și de stat.

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
- program de muncă pentru partid, pentru popor

Creativității oamenilor muncii-un rol sporit
in perfecționarea activității productive
Sistemul social socialist este in
ventiv și crbativ prin însăși natura
sa. prin condițiile pe care le asigură
pentru ca oamenii muncii să-și poa
tă valorifica, in interesul colectiv,
resursele de creativitate. întreaga
politică a Partidului Comunist Ro
mân ol’eră un exemplu convingător
de originalitate și inovație creatoa
re. Însuși cadrul organizatoric pro
priu democrației noastre socialiste,
unic în felul său, creat în anii care
au trecut de la Congresul al IX-lea
al partidului, din inițiativa și cu
decisiva contribuție a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, incorporează ca
atribut și calitate fundamentală am
pla deschidere pentru valorificarea
optimă și eficientă a disponibilită
ților individuale și colective de crea
tivitate și inovare socială, pentru
permanentizarea acestor procese,
care devin factori fundamentali ai
dezvoltării și progresului social-eco
nomic în etapa actuală.
In acest cadru, autoconducerea
muncitorească și autogestiunea economico-financiară creează cele mai
bune condiții dezvoltării conducerii
participative, singura in măsură să
poată asigura, la nivel microecono
mic. stimularea și valorificarea
creativității, precum și asimilarea
experienței înaintate. în acest con
text. desfășurarea și finalizarea am
plelor acțiuni de perfecționare a or
ganizării și modernizare a procese
lor de producție ce au loc in în
treaga economie au scos pregnant in
evidență că s-au obținut și se obțin
rezultate maxime cu eforturi ma
teriale de muncă și bănești minime,
acolo unde a fost stimulată inova
rea, adică acolo unde s-au depus
eforturi maxime de gindire, de crea
tivitate. așa cum s-a întimplat. de
pildă, la intreprinderea „Energia",

întreprinderea de morărit și panifi
cație. întreprinderea de construcții
navale și altele din județul Con
stanța.
In practica a numeroase unități
din economie, inovarea, sub toate
formele sale
tehnică, tehnologi
că. de conducere-organizare — in ac
cepțiunea sa cea mai răspindită as
tăzi in practica și teoria economică
mondială ca o înnoire sistematică
atit a ieșirilor sistemelor economi
ce (produse, servicii, lucrări), cit și
a intrărilor și modului de funcțio
nare a acestor sisteme, este tot mai
mult considerată ca principala „ar
mă" <le competitivitate și principala
sursă a progresului tehnic și orga
nizatoric. Se pornește de la premisa
că soluțiile corecte și eficiente la
toate problemele ridicate, cum ar fi,
de exemplu, dublarea productivității
muncii, reducerea consumurilor ma
teriale specifice, ridicarea calității
produselor, pot fi găsite numai dacă
raționalizarea, inovarea și invenția
devin elemente esențiale ale strate
giei Întreprinderilor, ale conduceri
lor colective, potrivit conceptului de
unitate economică socialistă creativinovativă.
De bună seamă, inovarea depinde
de gradul de stimulare, motivare și
dezvoltare a creativității. Creativita
tea trebuie condusă, stimulată și direcționată — așa cum se procedează,
de pildă, la întreprinderea de con
strucții navale Constanța — ca ori
ce Activitate de producție, comer
cială sau administrativă a întreprin
derii, cel puțin cu aceeași compe
tență pe care o impune conducerea
realizării producției fizice sau a ex
portului. astfel incit, pentru orice obiectiv stabilit, să se poată formula
citeva soluții din care să fie aleasă
varianta cea mai adecvată cerințelor

(Continuare in pag. a V-a)
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de participanții la adunarea festivă
consacrată sărbătoririi „Zilei pompierilor"
Mult iubite și stimate tovarășe
NICOLAE CEAUȘESCU,
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România,
Comandant suprem al forțelor armate
Participanții la adunarea festivă dedicată sărbăto
ririi „Zilei pompierilor" din Republica Socialistă
România iși exprima, și cu acest prilej, cele mai
profunde sentimente de aleasă prețuire, nețărmurită
dragoste șl vie recunoștință față de dumneavoastră,
eminent ginditor și strateg vizionar, ilustră perso
nalitate a vieții politice contemporane, neobosit luptă
tor pentru triumful celor mai nobile idealuri ale uma
nității, Erou al păcii, simbol al luptei pentru apărarea
independenței și suveranității popoarelor, care, de
peste 23 de ani, conduceți cu clarviziune și cutezanță
revoluționară destinele patriei și ale partidului pen
tru făurirea societății socialiste multilateral dezvol
tate și a comunismului pe strămoșescul pămînt ro
mânesc.
Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe co
mandant suprem, că. asemenea întregului partid și
popor, pompierii României socialiste sint mindri că
în multimilenara istorie a patriei un loc de importanță
hotăritoare il ocupă epoca inaugurată de Congresul
al IX-lea al partidului — cea mai densă și bogată
in Înfăptuiri din intreaga noastră existență —, în
decursul căreia societatea românească a urcat neabătut
noi și tot mai înalte trepte de progres și civilizație,
a străbătut un lung și glorios drum de împliniri fără
seamăn, ce definesc noul destin socialist al țării, pe
rioada ce va purta mereu prin,vreme numele stră
lucitului său ctitor — „Epoca Nicolae Ceaușescu".

In aceste momente sărbătorești, aducem un
caid, omagiu tovarășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, ilustru om politic și de stat, savant
de largă recunoaștere internațională, caro, alături de
dumneavoastră, mult stimate tovarășe comandant su
prem, iși aduce o remarcabilă contribuție la elabo
rarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nos
tru, la dezvoltarea și înflorirea științei, invătămintului și culturii românești.
„Ziua pompierilor", moment sărbătoresc din viața
noastră, a constituit un minunat prilej de a evoca
amplu rolul dumneavoastră de excepțională însem
nătate teoretică și practică la înfăptuirea și asigu
rarea Continuității revoluției și construcției socialiste
în patria noastră, la elaborarea doctrinei militare na
ționale, la fundamentarea conceptului original de au
toapărare împotriva incendiilor, în scopul prevenirii
or.i căror _ evenimente negative care ar afecta avuția
națională și bunurile ce aparțin întregului popor. Cu
adincă prețuire și recunoștință s-a subliniat că. sub
conducerea înțeleaptă, științifică și clarvăzătoare a
partidului nostru, acționind permanent și ferm pe
baza prețioaselor dumneavoastră ordine, orientări și
indicații, trupele de pompieri au făcut dovada creș
terii necontenite a capacității de luptă, fiind con
tinuu in stare de veghe, animate de hotărirea
nestrămutată de a fi oricînd la datorie, de a apăra,
cu orice sacrificiu, viața și integritatea oamenilor
muncii, cuceririle revoluționare ale poporului român.
Mulțumindu-vă din adincul inimii pentru sprijinul
inestimabil pe care ni-I acordați in intreaga noastră
activitate, mult iubite și stimate tovarășe comandant
suprem, vă raportăm că vom acționa cu fermitate

(Continuare în pag. a V-a)

CONSILIUL MILITAR
AL COMANDAMENTULUI
TRUPELOR DE POMPIERI

ÎNSĂMINȚĂRILE DE TOAMNĂ
— la nivel agrotehnic inalt, cu răspundere
maximă pentru recolta viitoare
Este vremea insămințării culturilor de toamnă, lu
crare de cea mai mare însemnătate pentru realizarea
recoltelor mari prevăzute a fi obținute in anul viitor.
Pe bună dreptate se afirmă că la grîu. orz, orzoaica,
alături de folosirea semințelor din categorii biologice
superioare și a unor doze raționale de îngrășăminte,
nivelul recoltei este determinat in măsură hotăritoare
de calitatea lucrărilor de pregătire a terenului și în
cadrarea semănatului in limitele termenelor stabilite.
O dovadă convingătoare a posibilităților mari ale agri
culturii noastre o constituie randamentele mari reali
zate în mod constant de unitățile agricole fruntașe nu
numai din zonele de cimpie, ci și din zona a doua de
cultură. în cuvintarea la recenta consfătuire pe pro
bleme de agricultură, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat că rezultatele și experiența unităților agricole
fruntașe constituie cea. mai bună dovadă că recoltele
pot crește mult în toate zonele agricole și în toate
iudețele atunci cind se acționează cu răspundere și
fermitate pentru aplicarea și respectarea strictă a tu
turor normelor agrotehnice, atunci cind se dă dovadă
de ordine și disciplină în fiecare unitate agricolă, la
fiecare loc de muncă. Pentru aceasta, s-a indicat ca
in_ spiritul celor stabilite la consfătuire să fie luate
măsuri care să determine o schimbare radicală in ce

întreprinderea de utilaj tehnologic din Buzău. Aspect din secția cazangerie grea, unde se montează subansamble pentru instalații necesare industriei noas
tre petiochimice. Cea din imagine are :a beneficior Combinatul petrochimic din Pitești. Muncitorii și specialiștii de aici s-au angajat ca printr-o muncă
susținută să livreze echipamentul in devans
Foto . E. Dichiseanu

și posibilităților. în general insă, de
„gestiunea creativității" ar trebui să
se ocupe fiecare cadru do conduce
re, precum și un compartiment spe
cializat, . care deocamdată lipsește la
cele mai multe .din intreprinderi.
Una din rațiunile existenței unui
factor coordonator este aceea că
„producția de idei" nu constituie un
scop in sine, rezultatele acesteia tre
buie să reprezinte soluții la proble
mele concrete cu care sînt confrun
tate unitățile economice.
Conducerea creativității este o ac
tivitate complexă
care presupune
parcurgerea mai multor etape, și anume : fixarea obiectivelor, folosi
rea unor metode și tehnici moderne
de stimulare a creativității, colecta
rea propunerilor Și sugestiilor tutu
ror oamenilor muncii, analiza și
selecția ideilor (a propunerilor), elaborarea de studii și proiecte pentru
detalierea și concretizarea lor, in
troducerea și urmărirea aplicării
noilor idei, precum și eventuala co
rectare a lor in funcție de situația
nou creată in urma implementării,
în vederea asigurării unei conduceri
competente a creativității la nivel
microeconomic apare ca fiind nece
sară accentuarea unor acțiuni dis
tincte si convergente. Care sînt acestea ?
In primul rind, este vorba de per
fecționarea cunoștințelor in dome
niul stimulării și promovării creati
vității de către conducătorii micro
economici. în legătură cu aceasta,
secretarul
general al
partidului
sublinia că un conducător de între
prindere, de fabrică, chiar de sec
ție,
trebuie să aibă temeinice
cunoștințe științifice de organi
zare și conducere. In acest fel,

privește răspunderea pentru lucrarea pămîntului. în
sensul de a se efectua, peste tot. numai lucrări de
cea mai bună calitate. în această ordine de idei, secre
tarul general al partidului a subliniat in mod deosebit
cerința de a se asigura însămințarea griului și orzului
in perioadele, optime stabilite pentru fiecare zonă.
„Atrag atenția că nu mai trebuie să se însămînțeze
orzul
după
1
octombrie — arăta
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Zonele de deal și de munte, din
gruparea a Il-a de fertilitate, trebuie in mod obliga
toriu ca in jurul lui 1 octombrie să încheie semănatul
griului. în nici o zonă să nu se depășească 10 octom
brie la insămînțatul griului 1 Multe din unitățile care
au avut în acest an recolte slabe au insămințat unele
chiar și in noiembrie — și de aceea nu au realizat nici
densitatea și nici producții. Să asigurăm obligatoriu,
în toate zonele, densitatea de cel puțin 600—700 plante
pe metru pătrat !“. Iată de ce acum, treeîndu-se din
plin la insămințări, de cea mai mare importanță este
ca organele și organizațiile de partid, consiliile popu
lare și organele agricole județene să sprijine îndea
proape unitățile agricole în vederea încadrării semă
natului în termenele stabilite, in efectuarea lucrărilor
la un inalt nivel calitativ.
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ÎN CENTRUL PREOCUPĂRILOR ÎNTREGULUI COLECTIV
Cit mai mult cărbune
livrat termocentralelor

Diversificarea, înnoirea
și modernizarea produselor
Pină nu cu mult timp In urmă, la
întreprinderea de țevi din municipiul
Zalău se fabricau laminate finite pli
ne din otel cu diametrul de 6—12 mm.
Economia națională, o serie de parte
neri externi solicitau insă produsele
respective si in Kama 5—5.5 mm. In
aceste condiții. în întreprindere s-a
pus întrebarea : „Putem să asimilăm
in fabricație aceste produse ?“ Răs
punsul dat de colectivul de munci
tori. maiștri, ingineri și tehnicieni
de la secția laminorul de sirmă a fost
afirmativ. Și au . început căutările,
încercările, probele, la care au parti
cipat nemijlocit inginerul Nicolae
Moșilă, șeful secției, tehnologul
Ioan Lupuț. maiștrii loan Podar .șt
Romus Greblă, laminatoril
Florea
Sabău, Matyăș Barta. Vasile V. Pop
și alții. Acțiunea a fost dusă la bun
sfirșit. Și iată că. in prezent,
întreprinderea de țevi din Zalău re
alizează din plin laminate finite
pline cu diametrul de 5 mm, acope
rind o bună parte din
necesarul
economiei naționale și primind tot
odată o serie de comenzi la export.
Acest exemplu este ilustrativ-pen
tru modul in care acționează colec
tivul unității in vederea diversifi
cării. Înnoirii și modernizării con
tinue a producției. Acțiunile între
prinse in perioada care a trecut de
la elaborarea programului de perfec
ționare a organizării șl modernizare
a proceselor de producție sint însă
mult mai numeroase și ele au de
terminat o Îmbunătățire evidentă a
rezultatelor obținute. Astfel, compa
rativ cu 1985. prin aplicarea măsu
rilor din programul de modernizare,
productivitatea muncii a crescut cu
208 mii Ici pe persoană, cheltuielile
totale la 1 000 lei prodnctie-marfă
s-au redus cu 104,7 Iei. iar cele mate
riale cu 90,7 lei. Toate acestea s-au
răsfrînt pozitiv, asupra creșterii vo
lumului producției fizice si marfă,
îndeosebi a celei destinate exportu
lui. Este edificator faptul că productia-marfă a sporii cu peste un mi
liard de lei față de 1985. iar exportul
s-a dublat. în acest an. după opt
luni, olanul Ia export a fost îndepli
nit integral si chiar s-au livrat su
plimentar partenerilor externi 9 000
tone laminate finite pline.
— O etapă decisivă în aplicarea
măsurilor de perfecționare a organi
zării și modernizare a proceselor de
producție o constituie «ceea de după
vizita de lucru efectuată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu in primăvara
anului 1986 in județul Sălaj, ne spu
ne loan Călugăru. secretarul comite
tului de partid din întreprindere. în
drumările, orientările și indicațiile pe
care le-am primit aici, in întreprin
dere. din partea secretarului general
al partidului ne-au determinat să
fegindim și să îmbunătățim substan
tial programul de bOrfectldbafe a of-'
ganizării și de modernizare a pro
ducției. Comitetul de partid a ini
țiat o scrie de analize care au fost
dezbătute in organizațiile de bază,
in consiliul oamenilor muncii, dună
care s-a trecut la aplicarea in prac

tică a măsurilor stabilite, in funcție
de cerințele imediate și de perspecti
vă ale producției.
în felul acesta. în ultimii doi ani
au fost asimilate in fabricație 49
sortotipodimensiuni de țevi solicitate
de economia națională, precum și pe
piața externă — multe din acestea
fiind produse de* complexitate ridi
cată, care corespund pe deplin cerin
țelor impuse de normele internaționa
le. O dovadă în acest sens o constituie
și faptul că numeroase țări au revenit
cu noi comenzi imediat după ce le-au
fost livrate produsele din contracte
le încheiate, partenerii de peste ho-

La întreprinderea de țevi
din Zalău
tare declarindu-se mulțumiți de ca
litatea țevilor fabricate la Zalău.
Este de la sine înțeles că pentru
realizarea acestor produse trebuiau
elaborate și o serie de tehnologii
noi de fabricație. Efecte deosebite au
avut măsurile luate pentru moder
nizarea zonei ferăstraelor și a patu
lui de transfer de la laminorul conti
nuu, aplicate sub directa coordonare
a inginerului-șef, mecano-energetic,.
Gheorghe Terheștu. Totodată, prin
optimizarea proceselor de ardere in
cuptoarele de încălzit materii prime
s-au redus cheltuielile de producție
cu aproape un milion de lei pe an
la această fază de fabricație. Pro
movarea soluției de debitare a țaglelof cu flacără oxigaz a dus la elimi
narea opririlor accidentale, asigurîndu-se alimentarea continuă a cupto
rului. Prin aplicarea tehnologiei de
laminare pe două calibrații s-a du
blat eficienta dornurilor de laminare,
acestea fiind mai rezistente în timp,
în secția laminor de sirmă. prin per
fecționarea sistemelor de ungere la
blocurile finisoare. s-a îmbunătățit
etanșeizarea instalațiilor, reducin-

du-se în felul acesta consumul de
uleiuri. Perfecționarea sistemului de
ghidare a laminorului atit pe linia de
laminare, cit și la blocurile finisoare
a dus la reducerea consumului de
metal cu 28 kg pe tona de produse.
Rod al gindirii creatoare., al activi
tății depuse de specialiștii și munci
torii cu înaltă calificare din' între
prindere, al perfecționării continue a
pregătirii profesionale a întregului
personal muncitor, in perioada care
a trecut din acest an au fost aplicate.
17 măsuri de modernizare ,ă produc
ției și a fluxurilor tehnologice. Efec
tul economic al aplicării lor : obți
nerea unei producții-marfâ in va
loare de 67,7 milioane lei.
redu
cerea cheltuielilor cu 6,8 milioane
lei. iar a celor materiala cu 6,7 mi
lioane lei.
— Important este, ne-a spus Gheor
ghe Terheș, inginerul-șef al între
prinderii, că toate sporurile de pro
ducție s-au realizat in condițiile re
ducerii continue a consumurilor spe
cifice. Spre- exemplu, față de anul
trecut, consumul de energie electrică
pe tona de produs s-a redus cu
21 kWh, cel de gaz metan <■;> 14 Nmc,
iar consumul de metal cu 2 kg pe
tona de țevi. De fapt, aceasta' .este
deviza sub care acționăm : -produc
ții tot mai mari, de inalt nivel- teh
nic și calitativ, cu consumuri -tot
mai reduse. Este și motivul -pentru
care in adunările de partid, in ședin
țele consiliului oamenilor mUncii;, in
dezbaterile
consacrate .înfăptuirii
programului de perfecționară a: or
ganizării si modernizare „a produc
ției se analizează temeinic felul în
care se aplică măsurile stabilite; și
rezultatele obținute pe secții'. * com
partimente. formații-de lucru. N-am
privit și nu privim modernizarea ca
un scop in sine; ci ca o principală
direcția de acțiune pentru sporirea
producției și creșterea eficienței eco
nomice. .
■; i '

Euqcn TEGJLAȘ
corespondentul

Acționind -cu hotărire pentru
realizarea în întregime a pro• ducțlei zilnice planificate, oa
menii muncii din unitățile de
extracție ale Combinatului mi
nier Ploiești au obținut supli
mentar, in perioada care a tre
cut din acest an, 112 000 tone
cărbune energetic, cantitate ce
a fost livrată operativ centrale
lor termoelectrice. La acest
succes au contribuit îndeosebi
întreprinderea minieră Caneni,
unde au fost obținute. peste
sarcinile planificate, 45 000 tone
cărbune. , întreprinderea simila
ră din Voivozi, care a realizat
suplimentar, in aceeași perioa
dă, 38 000 tone cărbune energe
tic. importante sporuri de pro
ducție realizind, de asemenea,
întreprinderile miniere Cîmpulung, Sălaj, Comănești. De
menționat
că,
in
perioada
' care a treept din acest an, au
fost excavate și transportate
peste prevederi, iri cadrul ac
țiunii de. descopertă, .1,6 milioa
ne metri cubi steril. (Agerpres)

MUREȘ : însemnate
sporuri de producție
în județul Mureș se desfășoa
ră o amplă și însuflețitoare în
trecere pentru realizarea și depășirea planului producției fi
zice la fiecare sortiment. Chimiștii. electroniștii, construc
torii de mașini și lucrătorii din
alte sectoare ale industriei ju
dețului au realizat, în perioada
care a trecut din acest an, în
plus față de sareinile de plan,
produse electronice, de mecani
că fină, optică și echipamente
hidraulice, in valoare de 73.3
■ milioane lei, 14 650 tone amo
niac de sinteză, 39 839 tone in. grășăminte chimice, cu un ri
dicat conținut de azot, fosfor și
potasiu, 426 000 bucăți cărămizi
și blocUri ceramice. 1481 mc
prefabricate din beton armat,
• 3 414 mc' cherestea, 30 200 mp
plăci aglomerate din lemn, pre
cum și alte produse utile eco
nomiei naționale.
(Gheorghe
Giurgiu).

„Selnteii"

INSAMINȚARILE DE TOAMNĂ
RITMUL DE LUCRU LA
ARĂTURI TREBUIE MULT
SPORIT. Pentru ca însămințările
de toamnă să poată fi Încheiate la
termenele stabilite, este necesar. în
primul rînd, să fie intensificat ritmul
arăturilor și al lucrărilor de pregăti
re a terenului. Practic, orzul și griul
nu vor trebui semănate decît la cel
puțin două săpțămini după efectua
rea arăturii, timp în care solul se
poate așeza, asigurîndu-se astfel con
dițiile necesare încolțirii rapide și In
totalitate a semințelor, dezvoltării și
înfrățirii plantelor. Facem această
subliniere pornind mai ales de la si
tuația necorespunzătoare în care se
află la această dată, din acest punct
de vedere, un număr mare de uni
tăți agricole din zona a Il-a de cul
tură. unde semănatul trebuie să se
încheie cel tirziu pină la 1 octom
brie. Și ne referim in mod deosebit
la unitățile agricole din județele
Harghita, Mureș, Alba, Brașov, (Ma
ramureș, Covasna, dar și la cele- din
Galați, Olt, Ialomița, Arad, Iași și
Argeș, unde ritmurile scăzute înre
gistrate în ultimele zile la arături
nu smt de natură să garanteze în
cheierea acestei lucrări in perioada
stabilită. Esențial in aceste județe,
precum și în altele, este ca, prin
buna folosire a tractoarelor și orga
nizarea activității mecanizatorilor în
schimburi prelungite și în schimburi
de noapte, să fie intensificat la ma
ximum ritmul arăturilor.

PRIORITATE RECOLTĂRII
CULTURILOR PREMERGĂ
TOARE. Intrucit o mare suprafață
cu cereale păioase se însămințează după culturile ttrzii,' este
obligatoriu ca pretutindeni recol
tele de pe terenurile respecti
ve să fie strînse cu prioritate,
iar eliberarea de resturi vege
tale să se facă imediat, astfel Incit
mecanizatorii
să poată lucra din
plin la arat. Cu bune rezultate se
acționează
in acest sens
in nu
meroase unități agricole din județul
Iași, unde în sprijinul cooperatori
lor și mecanizatorilor au sosit și un
număr mare de oameni ai muncii
din unitățile economice și Instituții,
care acționează acum la strânsul re
coltei și la eliberarea terenurilor
care urmează să fie insămînțate în
special cu griu.
Acționîndu-se în
acest fel, in cooperativele agricole
din Lețcani, Tungujei, Țibănești,
precum și la I.A.S. Miroslava există
asigurat de acum front de lucru
tractoarelor care lucrează la arat-și
la pregătirea terenului pentru cel
puțin o săptămină. Și este demn de
remarcat că; după ploile bogate că
zute pe întreaga întindere a județu
lui Iași, arăturile și pregătirea tere
nului se fac In condiții de calitate
deosebită.

TEHNOLOGII ADECVATE
CONDIȚIILOR
SPECIFICE
FIECĂREI ZONE. Experiență

Aspect din secția laminoare

a întreprinderii de țevi din Zalău

Foto ; E. Dichiscanu

unităților , agricole fruntașe a de
monstrat că griul și orzfil însărbînțate in teren pregătit și
fertilizat corespunzător au răsă
rit repede, incit din toamnă s-a. asi
gurat densitatea stabilită a plante
lor, Desigur, acolo unde a plouat

este destul de ușor să faci aseme
nea lucrări de calitate. Sint însă și
zone în care
pregătirea terenului
constituie o serioasă probă profe
sională atit pentru specialiști, dar
mal ales pentru mecanizatori. Spre
lauda lor, ei manifestă o responsa
bilitate înaltă față de îndeplinirea
obligațiilor mari
ce le au pentru
pregătirea în' cele mai bune condiții
a viitoarei recolte. In fața unui ase
menea examen greu se află agro
nomii și mecanizatorii din județul
Mehedinți, unde se resimte din plin
lipsa de precipitații.
Pentru a se
putea folosi forța mecanică la în
treaga capacitate au fost organizate
tabere în cimp, asigurindu-se astfel
posibilități reale de a se lucra și în
schimbul doi de noapte.
Așa s-a
reușit, bunăoară, la. S..M.A. Gruia
să se realizeze un avans substan
țial la pregătirea terenului, aici, la
această dată, toate cele 1 000 hec
tare destinate orzului fiind gata
pregătite pentru semănat. în unită
țile agricole din consiliile agroindus
triale Obîrșia de . Cimp, Gogoșu și
Recea, unde solul este foarte uscat
și tăre, la pregătirea terenului se
folosesc tăvălugi „agresivi"
acțio
nați de tractoare de mare putere.
Avantajul este că se realizează zil
nic o viteză mare de lucru și se
mărunțește, totodată, bine solul.
Aici, tea ,de altfel și în - alte unități,
cu toate că se lucrează în condiții
destul de grele, se asigură totuși o
pregătire uniformă a patului germi
nativ, iar în situația în care seceta
va continua se fac pregătiri de pe
acum pentru a se trece la aplicarea
unei udări, .imediat lupă ce sămința
va fi încorporată în sol. Și fiindcă
a venit vorba despre semințe este
de consemnat, faptul că întreaga
cantitate necesară pentru însămințarea
celor
65 000
hec
tare cu grîu și. orz a fost asigurată
din producție proprie. în unitățile
agricole din județ, pe lingă faptul
că mai bine de un sfert din supra
fața cu grîu' și orz va fi însămințată eu semințe de mare valoare
biologică, au fost aduse îmbunătățiri
substanțiale în ce privește amplasa
rea . culturilor.

recoltei, de tot ce trebuie făcut pen
tru a se realiza recolte la nivelul
prevăzut.
Aceste
comisii
și-au
început deja activitatea, in miilte
locuri luînd măsuri eficiente
ca
pregătirea terenului și semănatul să
corespundă normelor de calitate. în
unitățile agricole din județul Satu
Mare, unde urmează să fie însămînțate în această toamnă peste 105.000
hectare cu diferite
culturi, au și
inceput să se contureze deja primele
bilanțuri la insămințări ; la rapiță
s-a terminat lucrarea pe întreaga
suprafață de 3 000 hectare, iar la
plantele furajere semănatul
celor
aproape 16 000 hectare va fi înche
iat in următoarele două zile. Și in
Jegumicultură s-a încheiat semăna
tul spanacului și se apropie de fi
nalizare insămînțarea celorlalte le
gume de toamnă. Din investigațiile
făcute pe teren se poate desprinde
un fapt îmbucurător care
denotă
responsabilitatea sporită manifestată
de specialiștii unităților, de mecani
zatori pentru realizarea lucrărilor în
termen și la înalt nivel
calitativ,
răspundere certificată din plin de
comisiile pentru insămințări. care,
cu toată exigența manifestată, au
fost puse în situația plăcută de a
acorda numai calificative bune și
foarte bune lucrărilor executate pină
acum. Astfel, in consiliul agroindus
trial Sanislău, unde se acordă
o
maximă atenție
pregătirii patului
germinativ, lucrarea fiind facilitată
și de ploile căzute cu citeva zile
în urmă, insămînțarea culturilor fu
rajere s-a realizat la parametrii ca
litativi prevăzuți de tehnologiile sta
bilite. Remarcabilă este și exigența
de care dau dovadă specialiștii, ca
drele de
conducere de la C.A.P.
Sinmiclăuș. Aici, in cimp, la supra
vegherea lucrărilor de pregătire a
patului germinativ și Ia semănatul
rapiței se aflau in permanență in
ginerul-șef, șefii fermelor vegetale,
președintele unității, și în mod
frecvent și secretarul adjunct
cu
probleme de propagandă ăl comite
tului comunal de partid, care răs
punde de activitatea cooperativei din
Sinmiclăuș. Așa se și explică faptul
că orice tendință de superficialitate
sau neatenție în executarea lucrări
DECISIVE SINT ACUM
lor
este
prevenită
din
timp.
Grijă sporită se acordă semănatului
BUNA ORGANIZARE, DIS
și la C.A.P. Gelu. După ce s-a în
CIPLINA Șl RĂSPUNDEREA.
cheiat insămînțarea culturilor fu
rajere pe 170 hectare, atenția specia
Pentru a întrona.ordine și disciplină
liștilor s-a concentrat in totalitate
desăvirșite la efectuarea lucrărilor
asupra pregătirii terenului pentru
agricole, pe baza indicațiilor condu
orz. Pe suprafața planificată pentru
cerii partidului,' la nivelul fiecărei
această cultură, ca și pentru griu, de
unități agricole au fost constituite
altfel, au fost aplicate amendamen
comisiile pe culturi agricole, din care
te pentru corectarea acidității, iar
fac parte cadre de conducere, specia
arătura s-a făcut cu 25 de zile înain
liști,
cooperatori și mecanizatori
tea
semănatului propriu-zis. Sint, ast
fruntași. în cazul culturilor ce se înfel, puse premise trainice pentru ca
sămințează în această perioadă — orz,
producția de orz din anul viitor să
griu, plante
furajere — comisiile
fie și.mai ridicată decit producția
respective răspund de Calitatea lu
obținută in acest an. de 6 250 kg la
crărilor efectuate de la pregătirea te
renului și semănat pînă la stringerea
hectar.
Oamenii muncii din agricultură se află in fața unei campanii agri
cole de mare amploare și insemnătate — insămînțarea cerealelor de toam
nă — care are un rol decisiv pentru realizarea unor recolte mari la
aceste cujțuri in anul care vine. Tpcmai de aceea, in lumina indicațiilor
formulate de secretarul general al partidului la recenta consfătuire pe
probleme de agricultură, organele și organizațiile de partid, consiliile
populare și conducerile unităților agricole sint chemate să acționeze
energic pentru ca insămințăHle să se dv4fășăare bine organizat, cu răs
pundere maximă pentru calitatea lucrărilor, asigurindu-se astfel condiții
pentru realizarea dc recolte mari in anul 1989.

Redactorii și corespondenții „Scinteil"

Gîndirea economică și noua revoluție agrară
In Tezele pentru plenara C.C. al P.C.R. ne relevă, ca o cerință de
extremă importanță, găsirea mijloacelor șl pirpiriilor economice care să
asigure creșterea eficienței și puterii economice a tuturor unităților agri
cole. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea la Consfătuirea de lucru pe probleme
de agricultură, este necesar „să se acționeze neabătut pentru reducerea
cheltuielilor și creșterea rentabilității și beneficiilor in fiecare unitate
agricolă de stat și cooperatistă. Să facem totul pentru creșterea mai pu
ternică a eficientei economice in inlreaga agricultură. Nu trebuie să mai
avem produse sau unități agricole nerentabile".
Există intr-un șir de județe ale țării unități agricole de stat și
cooperatiste care probează că printr-o activitate susținută de orga
nizare și planificare, de valorificare superioară a condițiilor locale,
de conducere științifică a activității, pot fi obținute rezultate de excep
ție in sporirea randamentelor, deopotrivă, in sectorul vegetal, cit și in
zootehnie, și pe această bază pot fi înregistrate venituri și beneficii mari.
Avem in vedere rezultatele foarte bune obținute de unități cum sint :
I.A.S. Studina, județul Olt. I.A.S. Huși — Vaslui. I.A.S. Preimer — Bra
șov, I.A.S. Liebling — Timiș, C.A.P. Bucov — Prahova, C.A.P. Salonta —
Bihor, C.A.P. Drăgănești Vlașca — Teleorman, C.A.P. Bodești — Neamț.
C.A.P. Petrești — Dîmbovița, C.A.P. Sinmartin — Harghita, C.A.P. Ciurea
— Iași, C.A.P. Jilava — sectorul agricol Ilfov și multe altele. Cum se
vede, sint unități din toate zonele țării care de ani și ani probează cum,
in condiții specifice, pot fi obținute rezultate economice bune, și foarte
bune. Tocmai de aceea trebuie combătută cu toată fermitatea con
cepția bizară a unor cadre de conducere din unitățile agricole care invocind fel și fel de motive — numai pe cele care țin de propria răspun
dere nu — caută să justifice eficiența scăzută, sau, chiar mai grav, lipsa
totală de eficiență. Așa cum cu aceeași fermitate trebuie combătute și
unele practici care imping unitățile la artificii ce denaturează rezultatele
activității lor economice.
O întreprindere agricolă de stat
trebuie să fie pentru zona m
care
își
desfășoară
activitatea
un model atit in privința orga
nizării și conducerii, respectiv a ni
velului producției, cit și a eficienței
acesteia. întreprinderea care face
obiectul analizei dc fată — I.A.S.
Jegălia, județul Călărași — nu este
insă un asemenea model, deși are
toate condițiile pentru aceasta. Avem
in vedere faptul că zona în care se
află este una dintre cele cu terenuri
deosebit de fertile, poate că din
cel mai fertil pămint al țării. Mai
mult, I.A.S. Jegălia beneficiază, cum
s-ar spune, și de un profil de pro
ducție favorizant sub aspectul ren
tabilității, dacă acceptăm
ideea
(simplistă, de altfel), că zootehnia
este cauza-cauzelor pierderilor pe care
le înregistrează unele unități agri
cole. Ei bine, in situația de față, pon
derea zootehniei in totalul producției
agricole abia reprezintă 2 Ia sută 1
Deci, un motiv in plus ca preten
țiile față de rezultatele activității in
această unitate să fie la nivelul
condițiilor foarte bune pe care Ie
are, naturale în primul rind. dar șl in
ce privește dotarea. Pentru că in pri
vința dotării ea nu se află mai pre
jos decit alte întreprinderi, dimpo
trivă. am putea spune că și din acest
punct de vedere are o situație favorizantă dacă luăm în considerare
chiar simplul fapt că numai plata
amortismentului fondurilor fixe se
ridică anual la 21 milioane lei.

Cîteva cerințe majore,
care trebuie
respectate
necondiționat
Multe lucruri esențiale s-au schim
bat ih bine in agricultura noastră,
proba constitulnd-o rezultatele buna
și foarte bune obținute in mod con
stant de unele unități din toate zone
le agricole ale țării. Concomitent s-au
schimbat, prin firea lucrurilor, și
mulți dintre oamenii care s-au aflat

la conducerea unităților, socotindu-se
că in principiu au venit mereu ca
dre de specialitate cu o «lai bună
pregătire tehnică și economică. Se
pare insă că mai greu, mult mai
greu s-au schimbat unele mentalități
rele, unele chiar rudimentare des
pre modul in care trebuie organizată
și condusă activitatea in asemenea
mari unități agricole. Să ne expli
căm.
A fost o vreme, cu mulți ani in
urmă, cind fie lipsa de experiență,
fie o gindire economică precară au
făcut să fie neglijate instrumente
de organizare și. gospodărire ce nu
pot fi in nici un fel ignorate intr-o
agricultură modernă, intensivă ; sis
temul de evidență și urmărire a
cheltuielilor, optimizarea activității
unităților, studiile de prognoză, mo
dul de utilizare a fondurilor fixe și
a forței de muncă, gradul de valo
rificare a resurselor, de fapt efici
enta economică a activității desfă
șurate. Dar nici măcar atunci, la
început, treburile nu se făceau peste
tot de-a valma, și nici nu se ignoTau regulile esențiale ale sistemului
informațional. Dimpotrivă, a urmat
chiar o perioadă cind activitatea
economică a întreprinderilor agri
cole de stat s-a caracterizat prîntr-un grad ridicat de rentabilitate,
deși, repetăm, mâi ales in ce privește
cadrele economice, mulți dintre cei
care lucrau in compartimentul financiar-contabil aveau o pregătire
profesională modestă. Introducerea
treptată insă a indicatorilor sintetici,
a sistemului de planificare, a ana
lizei economice și cu deosebire a
mecanismului economlco-financiar au
schimbat radical datele problemelor
și din acest punct de vedere. Azi nu
mai poți organiza șl conduce acti
vitatea unei unități fără o planifi
care riguroasă in timp, fără o evi
dență strictă, fără ca in fiecare
unitate să se realizeze o fundamen
tare judicioasă a bugetului propriu
de venituri și cheltuieli, fără a
chibzui profund și temeinic înainte
de a porni la fapte, adică a investi
cu deosebire în acele sectoare și
produse în care ■ fiecare leu cheltuit

să aducă un spor de producție agri
colă și un venit cit mai mare. Cu
atit mai mult astăzi, cind in Întreaga
agricultură, și în primul rînd în
sectorul agriculturii de stat, este
absolut necesar să se ■ respecte- ,ferm
principiile mecanismului, econorpicofinanciar, ale autocOnducerli și autogestiunii, adoptarea de, măsuri
tehnlco-economice . și. organizatorice
de natură să asigure o eficiență ri
dicată fiecărui sector, fiecărui pro
dus trebuie să preocupe, mai mult
conducerile unităților agricole, orga
nele agricole județene și centrale.
Tocmai de aceea, pornind de la ce
rințele actuale ce condiționează
dezvoltarea și mai puternică a agri
culturii noastre intensive, de la în
țelegerea clară a rolului pe care
trebuie să-1 aibă gîndirea economică
in înfăptuirea obiectivelor noii re

întrebăm la I.A.S. Jegălia : care
anume sint sectoarele și produsele
care aduc pierderi unității ? Ni se
răspunde scurt că toate sectoarele
și produsele principale, cu excepția
griului, orzului și mazărli, care
anul trecut au adus un beneficiu to
tal de aproape 10 milioane lei. Pe
ansamblu însă, sectorul vegetal a
înregistrat importante pierderi la
porumb, floarea-soarelui, soia, fa
sole, sfeclă de zahăr, plante furajere
și legume. Dacă luăm drept bune ac
tele din evidența contabilă, lucrurile
stau întocmai. Realitatea practică este
insă alta,și ea aduce in discuție dez
ordinea care și-a făcut loc in actua
lul sistem de evidență din întreprin
dere, dezordine alimentată și de lip
sa de fundamentare reală, a indica
torilor de eficiență, a elementelor de

la tona de porumb nu poate, depăși
1 200—1 300 de Iei. De unde atunci
cheltuieli
în plus de aproape
1 000 de lei la tona de po
rumb ? Adevărul este că aceste
cheltuieli suplimentare nu s-au
făcut in nici un caz cu producerea
porumbului, ci pentru realizarea al
tor produse, inclusiv a griului și or
zului, numai că. sub presiunea înca
drării în „haremurile" de cheltuieli
stabilite de organele de specialitate,
au fost falsificate datele reale ale
costurilor de producție, creîndu-se pe
parcursul anului imaginea unei ipo
tetice activități economice eficiente,
fapt ce in mod firesc a fost brusc
infirmat în ultima lună a anului,
cind sub veniturile și cheltuielile
totale realizate s-a tras linie și s-a
constatat că de fapt întreprinderea
înregistrează o’ pierdere însemnată.

Ce exemplu oferă întreprinderea

agricolă de stat
voluții agrare, revine ca o îndato
rare de căpetenie a organelor agri
cole și bancare, a celorlajți factori
răspunzători de a dezvolta și intări
spiritul gospodăresc-al -tuturor oa
menilor muncii din agricultură și,
cu deosebire, al cadrelor de condu
cere și specialiștilor, pentru ca. fie
care om să se simtă răspunzător
direct de felul in care este gestio
nată avuția unității din care- tace
parte, de producțiile și rezultatele
financiare pe care le obține aceasta.
Trebuie formată, cu alte .cuvinte,
acea gindire economică de perspec
tivă. capabilă să valorifice la un
nivel superior resursele de care dis
pune fiecare unitate agricolă.

Un sistem de evidentă
clar, judicios
fundamentat
Incontestabil, există în agricul
tura de stat multe experiențe pozi
tive care fac dovada unor preocu
pări deosebite pentru asigurarea
unei eficlențe ridicate a activității,
dar sint și exemple care reliefează un
mod învechit de a gindi dezvoltarea în
perspectivă a unităților agricole, o
mentalitate tributară unor practici și
viziuni înguste. Starea de ineficientă
in care se află întreprinderea agricolă
de stat din Jegălia, județul Călărași,
este una din consecințele acestei men
talități. Pentru că,
dincolo
de
cauze ce țin de modul defectuos de
gospodărire, de lipsa de chibzuință
cu care se cheltuiește, dar mai ales
de discrepantele mari de randamen
te ce se realizează aici, starea de
ineficientă a acestei întreprinderi
este determinată și de cauze care
aduc in discuție însuși modul îngust
in care este Înțeleasă noțiunea de
eficiență.

cheltuieli oare stau la baza stabilirii
costurilor de producție. .
La o producție medie de numai
4 000 kg la hectar rezultă, cel puțin
din documentele existente aici, că
flecare tonă de griu ar fi adus anul
trecut un beneficiu de cel puțin
1 000 lei. întrebarea este : de unde
un asemenea beneficiu exagerat de
mare ? Poate oare cineva să creadă
că unitatea de aici a reușit să se
încadreze anul trecut in costul de
producție. planificat Ia tonă in con
dițiile in care întreprinderea nu a
realizat producția medie de grîu
prevăzută la hectar ? Aceeași în
trebare se pune în cazul or
zului, unde randamentul , la hec
tar a fost și mai mic. Nu
am fi pus aceste întrebări dacă
nu ne-ar fi atras atenția costurile
de producție foarte mari realizate în
schimb la culturile de toamnă: po
rumb, soia, floarea-soarelui, fasole,
in pentru ulei sau legume. Și pentru
că nu am reușit să înțelegem de ce la
același grad de realizare a producției
planificate, la griu unitatea reușește
să se încadreze chiar în haremurile
de cheltuieli stabilite, in timp ce la
porumb costul de producție la tonă
este depășit de 3 ori. l-am rugat pe
noul contabil-șef al unității, to
varășul Mircea Marin, să facă un
calcul ipotetic, pornind de la un
nivel al producției de porumb de
8 000 kg la hectar și nu 5 000 cit s-a
realizat efectiv aici. Menționăm că
la realizarea acestui calcul s-a por
nit de la fișa tehnologică a culturii
de porumb, ceea ce înseamnă că el
cuprinde absolut toate cheltuielile
care se fac practic pentru realiza
rea unul asemenea nivel ridicat de
producție. Ce a rezultat din acest
calcul? Că în cel mai rău caz, adică
luind în considerare chiar și inefi
cienta unor investiții făcute, costul

Pe ce se bazează
normativele
de cheltuieli ?
Spuneam că această dezordine în
înregistrarea și repartizarea corectă
a tuturor elementelor de cheltuieli
este alimentată și de formalismul
cu care au fost fundamentate ac
tualele haremuri de cheltuieli, ha
remuri a căror viabilitate este con
testată nu numai de cadrele din
unitățile de producție, cl mai ales
de realitățile activității din 'agricul
tură. Să ne referim, bunăoară, la
porumb. Există, se știe, în condițiile
unei agriculturi intensive o relație,
legică am spune, intre nivelul tot
mai ridicat al producțiilor și al chel
tuielilor tot mai mari pe care le
presupune un anumit spor de pro
ducție dincolo de limita socotită a
reprezenta drept un optim econo
mic. Opțiunea pentru intensivizarea
producției este dictată, desigur, de
interesul societății de a realiza
intr-o perioadă sau alta o producție
agricolă cit mai mare, chiar dacă se
înregistrează o scădere a beneficiu
lui pe tona de produs, iar in unele
situații chiar la unitatea de supra
față. Situația concretă a unității în
discuție se înscrie în rîndul acestei
tendințe de maximizare a producției
agricole, cu toate consecințele ce
decurg de aici în condițiile unei agriculturi care presupune efectuarea
unor mari cheltuieli pentru sporirea
fertilității pămintului. In ce măsură
factorii de decizie care au . stabilit
nivelul actualelor normative de chel
tuieli țin seama de această cerin
ță ? Am apelat din nou la fișa
tehnologică a culturii porumbului,
care cuprinde și cantitativ, și va
loric întregul volum de lucrări.
Exprimind valoric fiecare lucrare ce
trebuie efectuată pentru realizarea

unei producții de 10 000 kg la hectar,
rezultă limpede o cheltuială totală
de cel puțin 12 500 lei, revenind pe
tona, de produs 1 250 lei. între aceas
tă cheltuială și cea stabilită prin
normativele in . vigoare există o di
ferență de aproape 500 de lei. Cum
se explică . această diferență ? Con(abilul-șef al I.A.S.-ului Jegălia ne
spune că nicicum, de vreme ce ni
meni din cei care lucrează în pro
ducție nu are cunoștință de calculul
devizelor în baza cărora au fost fufidamentate noile normative financia
re. Contabilul-șef se referea, prin
tre altele, la un element strict de
terminat și anume la plata amor
tismentului fondurilor fixe. în nor
mativele in vigoare nivelul acestui
element de cheltuieli nu poate de
păși 800 lei la hectar. Or, în situația
dată de la I.A.S. Jegălia, nivelul acestora este, uneori, dublu. Am adus
în discuție acest element întrucît
in mod normal el nu ar trebui să
comporte absolut nici o discuție, în
condițiile în care mărimea lui este
determinată strict de valoarea totală
a fondurilor fixe aflate în dotarea
unităților agricole. Dar ne putem
referi și la alte elemente care arată
că sint mari nepotriviri intre l'ișa
tehnologică a culturii porumbului și
prevederile normativelor financiare.
Dacă ne referim numai la cheltuielile
care trebuie făcute ou munca vie,
bunăoară, atunci ele sint aproape
duble în comparație cu cele prevăzu
te prin haremuri.
Iar asemenea
anomalii se constată și în.cazul altor
elemente de cheltuieli.

Perfecționări posibile
și necesare
Esența cauzelor rezultatelor finan
ciare slabe stă însă in nivelul
scăzut al randamentelor, și cind
spunem aceasta avem in vede
re discrepanțele flagrante între ni
velul producțiilor obținute de fer
mele vegetale, discrepanțe care la
majoritatea culturilor sint de
la
Simplu la dublu. Mai ales in înlătu
rarea acestui decalaj nepermis se află
principala sutsă de rentabilizare a
I.A.S. Jegălia. Dar am intîlnit
aici și alte cauze a căror re
zolvare nu ține atit de competența
și puterea celor aflați la conducerea
unității, cit de alți factori ce acțio
nează. cum s-ar spune, dincolo de
porțile întreprinderii. Ar fi de sub
liniat in acest sens cheltuielile mari
și păgubitoare care se fac pentru
amortizarea unor mașini și utilaje
pe care de fapt unitatea nu le fo
losește de ani de zile, pierderile mari
pe care le-a suportat anul trecut în
treprinderea in sectorul legumicol
datorită neajunsurilor grave in va
lorificarea producției
de legume,
cheltuielile exagerate făcute cu
transportul producției, sumele mari
pe care întreprinderea este obligată
să le plătească pentru repararea
combinelor și tractoarelor fără ca
aceste cheltuieli să asigure funcțio
narea normală a parcului de mașini
și utilaje din dotare și multe altele
de acest gen.
în general, în agricultură, cu deo
sebire în agricultura de stat, produc
ția, randamentul trebuie în mod fi
resc să crească. Rostul acestei con

siderații nu este de a formula no
țiuni elementare de economie poli
tică, Datele obiective din activitatea
productivă ne împing spre aceasta
pentru că, se știe, una din căi este
reducerea consumului de muncă pe
unitatea de produs, obligatoriu insă
însoțită de măsuri tehnice și orga
nizatorice care să asigure o creștere
reală a productivității muncii și să
mențină capacitatea
întreprinderii
de a executa toate lucrările cu mai
puțin personal. Da, și aici la I.A.S.
Jegălia numărul personalului
s-a
redus anul trecut considerabil. Cu
ce s-a înlocuit acest personal, care
sint mijloacele ce au asigurat execu
tarea mai bine ca înainte a tuturor
lucrărilor pe toate • fazele procesului
de producție ? Pentru că scopul acestei măsuri ce exprimă un auten
tic progres
economic
este
să
scadă ponderea cheltuielilor eu mun
ca vie in condițiile realizării unui
spor de producție cit mai mare. Or,
ce arată realitățile din această uni
tate ? în primul rind o înțelegere
îngustă a noțiunii de creștere a pro
ductivității muncii, a noțiunii de
progres economic in general. Pentru
că aici această reducere de personal
nefiind însoțită de nici o măsură
tehnică sau de ordin organizatoric
a dus in fapt la dereglări in
procesul de producție, a pus uni
tatea in situația de a nu putea exe
cuta la timp și de calitate întregul
volum de lucrări. Iar cei ce vor face
o analiză economică autentică vor
putea lesne constata care este di
mensiunea pierderilor pe care le-a
provocat unității această... jumătate
dc măsură pentru creșterea produc
tivității muncii. Nu este rolul aces
tui articol să sugereze soluții. Ceea
ce putem spune este că în adoptarea
acestei măsuri, ca și a altora, este
necesară o concepție bine
funda
mentată și de durată cu privire la
mijloacele prin care trebuie să se
acționeze pentru ca nivelul produc
ției șl eficiența activității să nu fie
puse in pericol in nici un fel.
Mai există și o problemă care în
mod inexplicabil scapă atenției or
ganelor competente. Dacă in alte sec
toare ale agriculturii, ce țin mai ales
de partea tehnologică a procesului de
producție, se fac instruiri, consfă
tuiri la toate nivelurile cu personalul
tehnic, în domeniul economic, după
cum ne spuneau interlocutorii noștri,
nu există o preocupare serioasă
pentru perfecționarea cadrelor de
economiști, pentru reciclarea- lor,
pentru
clarificarea
numeroaselor
probleme care apar. Pentru că orice
s-ar spune, serviciul financiar-contabil al oricărei unități trebuie să
fie creierul eficienței activității, aparatul care, scuzată să fie expresia,
să țină în hățuri orice tendință de
pulverizare a mijloacelor materiale
și financiare și în același timp să
fie motorul care să-i împingă pe oa
meni să gindească concret economic.
Sint însă numeroase fapte care de
monstrează că în activitatea practică,
nu în puține cazuri, diferite acte ad
ministrative se substituie gindirii
economice profunde, spiritului gos
podăresc ce trebuie să stea la baza
oricărei activități economice.

Iosif POP
Florea CEAUȘESCU
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ȘCOALA - IMPORTANT FACTOR DE CULTURĂ Șl CIVILIZAȚIE
Este necesar să educăm tineretul și copiii patriei noastre în spiritul celor mai înaintate
concepții revoluționare și cuceriri ale științei. Să înțelegem că aceasta constituie o obligație
a întregului partid, a întregului popor. Tineretul, copiii reprezintă viitorul de aur al patriei
noastre — și trebuie să facem totul pentru a forma o tînără generație cu înalte cunoștințe
revoluționare, cu o înaltă cultură. Așa creăm viitorul de aur al României!
NICOLAE CEAUȘESCU

Pentru toți fiii țării
• Populația școlară va cuprinde, in anul de învățămînt 1988—1989, 5,7 MILIOANE de preșcolari,
elevi și studenți, ceea ce reprezintă 24,7 la sută în
raport cu populația țării și este de peste 3 ORI MAI
MARE decît cea a anului 1938—1939.
• Cele 28 460 de unități școlare din România
își vor deschide la 15 septembrie sălile pentru toți
tinerii patriei, care beneficiază în mod gratuit de
dreptul la instrucție și educație.
• 1 320 000 de elevi sînt cuprinși în anul școlar
1988—1989 în liceele din România, iar numărul to
tal de studenți se ridică la 161 200.
• Expresie a democratismului real al societății
românești contemporane, în învățâmîntul din Româ
nia toți tinerii cetățeni români de naționalitate
maghiară, germană, de alte naționalități au create
condiții pentru a învăța în limba maternă. în unități
școlare cu o bază materială modernă, beneficiind
de manuale în limba maternă.

Ctitorie a „Epocii Nicolae Ceoușescu", Institutul politehnic din București este pregătit să-și primească studenții intr-o
nouă etapă de pregătire profesională, de instruire tehnico-științifică la nivelul cerințelor actuale și de perspectivă ale
economiei naționale
Foto : S. Cristian

Baza materială-în continuă dezvoltare
și modernizare
în virtutea caracterului său mo
dern și larg democratic, școala ro
mânească de toate gradele și-a
îmbogățit substanțial condiția ma
terială, îndeosebi în anii rodnici de
după Congresul al IX-lea al partidu
lui, care a inaugurat și în domeniul
învățămîntului o epocă de neconte
nite creșteri și perfecționări ca
litative. Rod al efortului general
al societății românești în „Epoca
Nicolae Ceaușescu“, exprimînd
gradul înalt de conștientizare a ro
lului important al procesului de învățămînt în dezvoltarea economică,
socială și culturală, mai mult de
TREI SFERTURI din tot ceea ce
există astăzi ca zestre a școlii ro
mânești a fost realizat în anii con
strucției socialiste. Din această
zestre, peste 70 LA SUTĂ a fost

Învățămîntul liceal și profesional

in progresul multilateral al patriei

construită în perioada inaugurată
de Congresul al IX-lea al partidului.
Astfel, față de anul școlar 1965—
1966
:
• numărul liceelor a crescut de
la 589 la 981 ;
• numărul sălilor de clasă a spo
rit de la 78 345 la 103 331 ;
• amfiteatrele, sălile de curs și
de seminar în învătămîntul superior
de la 1 804 la 3 288
• laboratoarele pentru învăță
mîntul gimnazial, liceal și profesio
nal de la 4 561 la 14 514 ;
• laboratoarele pentru învățămîntul superior de la 1 497 la 3 899 ;
• locurile în internate școlare și
cămine Studențești de la 275 188 la
338 269.

în strînsă concordanță cu necesitățile economice și sociale actuale
și de perspectivă, ' cu dezvoltarea
fără precedent a tuturor a^omenîildr
vieții economico-sociale, în perioa
da de după Congresul al IX-lea al
partidului învățămîntul liceal și pro
fesional din România pregătește
muncitori calificați pentru ramuri
industriale și economice, într-o
paletă largă de profiluri și meserii,
dovedind, astfel, o organică împle
tire a procesului instructiv-educativ
cu cercetarea științifică și pro
ducția.
în anul școlar 1988—1989 :
• în liceele industriale vor fi cu
prinși un număr de 938 000 de elevi;
• 258 000 de tineri vor urma

cursurile liceelor agroindustriale și
silvice ;
. • 48 500 — ale liceelor economi
* ce și 12 850 — ale celor sanitare ;
• 62 650 de elevi se vor pregăti
în licee de matematică-fizică, știin
țe ale naturii, filologie-istorie, peda
gogice și de artă.
Mărturie elocventă a preocupării
partidului și statului nostru pentru
ridicarea nivelului de cunoștințe al
tineretului, pentru perfecționarea
pregătirii școlare și profesionale a
tinerilor din România, în strictă le
gătură cu cerințele crescînde ale
economiei naționale, diagrama ab
solvenților de liceu a urcat de la
71 197 în anul 1965 la 192 064 în
1988.

Manualul, prima carte de învă
țătură a fiecăruia dintre noi, unul
dintre cele mai prețioase instru
mente de lucru ale tinărului aflat
pe băncile școlii. El este, cum se
spune pe drept cuvînt, „al doilea
profesor".
An de an,, elevii din școlile noas
tră beneficiază de manuale distribuite gratuit. Manuale pentru toți
fiii țării - una dintre expresiile elocvente ale democratismului larg
al invățămintului din România con
temporană, mărturie a grijii părin
tești a partidului și statului nostru,
personal a secretarului general al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei
Elena Ceaușescu, pentru asigu
rarea condițiilor optime de in
strucție și educație a tinerei ge
nerații.
Manuale care își așteaptă, așe
zate pe bănci înainte de prima oră
a fiecărui an școlar, cititorii dor
nici să le parcurgă cu folos. Este
una dintre emoțiile sublime ale
zilei de la mijlocul lui septem
brie.

Foto : S. Cristian

GÎNDURI Șl ANGAJAMENTE LA ÎNCEPUTUL NOULUI AN DE ÎNVĂȚĂMÎNT
Cadre necesare economiei naționale
Cu toate că germenii învățămîntului superior gălățean datează din anul
1948, adevărata împlinire a
orașului in calitate de cen
tru al școlii superioare ro
mânești s-a realizat în anii
rodnici de după Congresul
al IX-lea al partidului.
Avind ca suport dez
voltarea marelui combinat
siderurgic, a șantierului na
val. a unei industrii diver
sificate. Universitatea din
Galați, înființată in 1974,
s-a impus peste ani atit
prin existenta celor 7 spe
cializări unice in țară (in
domeniile naval șl al teh
nologiei și chimiei produ
selor alimentare), cît și
prin condițiile create stu
denților și cadrelor didacti
ce pentru cercetarea știin
țifică. pentru legarea strmsă de problemele produc
ției.
Datorăm
..Epocii
Nicolae Ceaușescu" șl ctito
rului ei de geniu sporirea
an de an a bazei materiale
a invățămintului superior
gălățean. Acum, universi
tatea noastră, dispune de
spatii moderne de studiu si
cercetare, de laboratoare.

stații-pilot și secții de microproducție, de ateliere
școlare organizate în spiri
tul celor mai exigente ri
gori universitare si al ce
rințelor crescinde ale pro
cesului de producție, de
utilaje și aparatură de înal
tă performanță. In ultimii
ani am promovat realizarea
unor noi concepții in pro
iectarea navelor, sisteme
noi de acționări automati
zate, modalități de reduce
re a consumului energetic,
îmbunătățirea unor carac
teristici mecanice și de
structură la tablele subțiri,
tehnologii Îmbunătățite de
exploatare piscicolă ș.ă. In
prezent. Universitatea din
Galați are contracte de
cercetare cu peste 30 de
unități economice din țară,
la activitatea
științifică
participind circa 300 cadre
didactice și peste 500 studenți.
In spiritul indicațiilor și
orientărilor de inestimabilă
valoare formulate de secre
tarul general al partidului
în aprilie a.c., anul școlar
în care pășim reprezintă
pentru
noi toți,
cadre

didactice și studenți, o
nouă etapă de muncă sus
ținută pentru perfecționa
rea procesului didactic, dar
și o nouă etapă, pe care o
dorim superioară, în finali
zarea cercetărilor realizate
de studenți și profesori. Exigențele și sarcinile trasa
te de conducerea partidului
în direcția dezvoltării me
talurgiei și sectorului naval
au impus orientarea per
manentă a invățămintului
superior de la Galați către
satisfacerea plenară a ce
rințelor din aceste domenii.
De aceea, consider că, mai
mult decît in anii prece
dents se impune un efort
sporit pentru a anticipa,
printr-o pregătire științi
fică și practică temeinică,
minuțioasă, rezolvarea pro
blemelor tehnice pe care
le ridică realizarea progra
melor prioritare din dome
niile naval și al metalur
giei.

Prof. dr. docent Inq.
Florea OPREA
rectorul ■ Universității
din Galați

Din sala de clasă în atelierele
de producție
In acest an școlar, colec
tivul de cadre didactice de
la Liceul industrial nr. 2
din Satu Mare, împreună cu
inginerii și maiștrii-instructori. sub conducerea organi
zației de partid, pășește cu
hotărirea fermă de a milita
cu răspundere sporită pen
tru transpunerea exempla-

ră în procesul instructiveducativ a sarcinilor ce ne
revin din
hotăririle de
partid, din tezele, orientă
rile și indicațiile date nouă,
slujitorilor scolii, in nenu
mărate împrejurări, de to
varășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al parti
dului, din îndrumările de

înaltă competenta formula
te de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena
Ceaușescu.
Liceul nostru, cu profil
de prelucrare a lemnului,
silvicultură si exploatări
forestiere,
dispune
de
laboratoare^ cabinete
și
ateliere școlare bine dotate.

asigurînd o temeinică pre
gătire celor peste 1 500 de
elevi. Conștient de neajun
surile-care s-au mai făeut
simțite in precedentul an
școlar, colectivul nostru va
milita pentru ridicarea per
manentă la un nivel cît mai
înalt a întregului proces
instructiv-educativ.
fun
damentat pe colaborarea și
legătura mai strînsă intre
Știință, învățămînt și pro
ducție. în vederea atingerii
acestui
deziderat.
vom
spori baza materială cu noi
mijloace <16 învățămînt,
executate în cea. mai mare

parte prin autodotare. vom
mări gama activităților de
instruire si educare, vom
deplasa mai mult activita
tea de predare-invățare
din sala de clasă tradițio
nală in secțiile și atelierele
întreprinderilor beneficia
re, unde elevii au posibili
tatea să cunoască nemijlo
cit activitatea pe care o
vor desfășura după absol
vire. O atenție deosebită
vom acorda instruirii prac
tice, care se desfășoară gra
dat. in funcție de anul de
studiu. în acest Sens, baza
materială se va îmbogăți in

anul școlar 1988—1989 prin
extinderea atelierului din
incinta întreprinderii de
prelucrare a lemnului cu
încă 1 540 mp și dotarea
acestuia cu utilaje moder
ne. identice cu cele din sec
țiile unității. Alături de fi
nalizarea temelor de cerce
tare științifică, aceasta va
contribui și mai mult la
integrarea
invățămintului
cu producția si cercetarea
științifică.

loan MUREȘAN
inginer, Liceul industrial
nr. 2 Satu Mare

0 nouă calitate in instruirea
muncitorilor de miine
Am sărbătorit în acest an
o cifră semnificativă : 2500
de absolvenți de la înfiin
țarea Liceului industrial
metalurgic, care pregăteș
te cadrele pentru cea mai
reprezentativă unitate eco
nomică din județ, combi
natul metalurgic, construit
aici, lă Tulcea, la indicația
secretarului
general
al
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. La su
netul clopoțelului, în acest
an se vor aduna in moder
na noastră școală peste
1 100 de elevi la liceu și 120
la școala profesională. La

dispoziția lor se află săli
de clasă moderne, 7 cabi
nete și laboratoare de spe
cialitate, un complex cu 7
ateliere școlare, internate
și cantină. Conștienți de
misiunea lor de a forma
viitorii muncitori specia
liști in mecanică, metalur
gie, materiale de construc
ții și electrotehnică, profe
sorii, inginerii și maiștrii,
sub conducerea organizației
de partid din liceu, sînt
hotărîți să transpună in
practică indicațiile și ori
entările cuprinse in Tezele

prezentate de secretarul
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu,
la ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al
P.C.R. din 29 aprilie a.c.,
făcînd din acest an școlar
un an al unei noi calități
în procesul de
instruire
teoretică și practică a viito
rilor muncitori ai Tulcei.

Mihai LARGU
secretarul organirației
de partid, Liceul industrial
metalurgic Tulcea

Cu dragoste și răspundere
Clinchetul cristalin al
clopoțelului anunță eveni
mentul major al toamnei
românești — începerea unui
nou an școlar — • chemind
milioane de tineri către
imperiul cunoașterii și al
învățăturii. Mă număr și

eu printre slujitorii scolii
aflați la virsta aspirațiilor
înalte, care nu sint altele
decît aspirațiile,. împlinite
astăzi, ale minunatului nos
tru popor, si pot spune cu
mindrie că am trăit de
patru ori emoția începutu

lui de an școlar și bucuria
unui vis înfăptuit — acela
de a-mi urma mama la ca
tedră. de a fi învățătoare,
modelind caractere după
chipul și asemănarea pro
priului suflet, pentru vii
toarea societate comunistă.

Bucuria de a putea să-i
înveți pe cei mici să în
vețe, acesta este idealul cu
care am pornit la drum și
care mă însoțește în per
manentă. Fiecare copil con
stituie un mic si irepetabil
univers în formare, cu o
mulțime de sentimente, de
ginduri și frămîntări pe
care învățătoarea — cea
de-a doua mamă — trebuie
să le cunoască pentru a
putea să-i contureze trep
tat personalitatea. în cei 4
ani am răspuns Ia mii de
întrebări care încep cu atit
de firescul și candidul :
„De ce ?“ și mă pregătesc
în continuare să pot răs
punde, fiindcă întrebările
curg la început ca un piri-

iaș, ajung fluviu și formea
ză în final marea cunoaș
terii. în tot ce înfăptuim in
procesul instructiv-educativ
trebuie să ne călăuzească
permanent pasiunea, pină
la dăruirea totală pentru
profesie, sincera și profun
da dragoste față de cei ce
constituie viitorul țării, nă
dejdea și pavăza ei.
Avind ca program de lu
cru Tezele din aprilie, care
determină regindirea din
temelii a rolului factorilor
educativ-formativi, a între
gii munci de educație co
munistă. revoluționară a
tinerei generații, pornind
de la adevărul subliniat de
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al parti

dului, „că numai un om
educat, stăpîn pe toate cu
noștințele din toate dome
niile poate înțelege legile
obiective, cerințele dezvol
tării
economico-sociale",
noi, cadrele didactice, vom
contribui cu eficiență spo
rită. printr-o gamă cît mai
largă de mijloace, la înțe
legerea $1 însușirea idealu
rilor și valorilor noii orinduiri. condiții esențiale ale
desăvîrșirii operei de fău
rire a omului nou, a con
structorului de miine al
comunismului in România.

Doina JIPA
învățătoare,
Școala cu clasele
I—VIII nr. 15 Buzău

Făgaș spre un viitor de muncă
și împliniri
Toamnă cea bogată —
cum bine i se spune in
urarea
strămoșească
—
este și anotimpul școlar în
care, de fiecare dată, co
piii reintră printr-o poar
tă deschisă sărbătorește.
Datorită grijii partidului
față de copiii țării, de fa
milie, fiecare toamnă se
nină și rodnică o simțim
ca pe un anotimp în care
ne reînnoim tinerețea. Am
7 copii. Doi dintre el în
vață în licee, alții în școa
la din sat. Toți iși cro
iesc cu sîrguință făgaș
spre un viitor de muncă,
satisfacții
și
împliniri.
Prin
politica partidului
nostru, care acordă o deo
sebită atenție tinerei ge
nerații. tuturor copiilor,
fără nici o deosebire, le
este deschisă calea spre
studiu, pentru a deveni ce
tățeni de nădejde ai pa

triei. Este și aceasta. în
tre celelalte mărețe reali
zări de viață nouă, după
cum am auzit rostindu-se
intr-o carte de poezii pe
care o citeau copiii mei,
„un triumf al timpului". Al
timpului
de construcție
socialistă
din
„Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Beneficiind de atenția
majoră acordată copiilor
noștri de partidul și sta
tul nostru, de grija părin
tească. statornică, plină de
căldură
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu,
ne facem șl
noi mai
bine datoria de părinte, ne
desfășurăm cu mai multă
însuflețire activitatea la
locul de muncă. Aceste
sentimente de aleasă și
sărbătorească mulțumire se
contopesc cu recunoștința
fierbinte față de măsurile

Inițiate de secretarul ge
neral al partidului pri
vind majorarea retribuții
lor, măsuri destinate să
sporească nivelul de trai
al oamenilor muncii. Este
pentru noi toți, cei care
lucrăm în colectivul sta
ției C.F.R. Leorda — uni
tate din apropierea satului
in care locuiesc — un pu
ternic stimulent in mun
că, o nouă dovadă a con
dițiilor de viață nouă din
România de astăzi. De aceea, ne ințelăgem pe de
plin datoria de a răspun
de acestor preocupări pen
tru viața noastră prin
faptele noastre de hărni
cie.

Victor MIHALACHE
muncitor, Cervicești,
comuna Mihai Eminescu,
județul Botoșani
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Organizațiile de partid de la Com bună parte din viata și activitatea
binatul de oțeluri speciale din Tirgo- comuniștilor de la forjă.
viște folosesc discuțiile individuale . Am remarcat la un moment dat că
ale birourilor acestora cu membrii de propunerile comuniștilor sint subli
partid ca pe una dintre cele mai niate. De ce ? Aveam să ne lămurim
adecvate căi prin care birourile sta puțin mai tirziu. cind secretarul
bilesc legături directe cu comuniștii, biroului organizației de bază ne-a
ca pe o importantă formă de controî arătat adevărate programe de mă
asupra activității fiecărui membru de suri lunare alcătuite pe baza
partid, fără excepție, și, nu în ulti acestor propuneri. Prin urmare.
mul rind, ca un cadru propice in care
sînt exprimate propuneri, șugestii,
inițiative și observații vizînd un
evantai larg de preocupări in mun
ca și viața comuniștilor, în activi
tatea de ansamblu a organizației.
Tin seama toate birourile organi
zațiilor de bază ca aceste cerințe de
fond să fie întru totul îndeplinite ?
Acestea, Ia rîndul lor, sint. controla
te și sprijinite de comitetele de
partid, potrivit atribuțiilor si răspun
derilor ce le revin ?
Tehnicianul Ion Iordănoiu, secre
tarul biroului organizației de bază
nr. 3 de la secția forjă de blocuri
și bare, unul dintre numeroșii noștri
interlocutori, a răspuns
afirmativ
și bine argumentat acestor întrebări.
Âici discuțiile individuale au fost
programate echilibrat pe luni, pe
baza unui grafic, pină în august,
urmind ca în adunarea generală din
luna septembrie să se prezinte con
cluziile. O precizare : abaterile de la
programare sint puține și se dato
rează exclusiv unor cauze obiective.
Biroul a instituit practica de a anunța, cu prilejul fiecărei adunări
generale, pe membrii de partid care
vor participa la discuții individuale
în luna care urmează, pentru ca aceștia să aibă timp să se pregăteas
că. Membrii biroului se pregătesc și
ei pînă atunci : îi cunosc mai îndea
proape pe cei cu care vor discuta,
se interesează despre felul în care
își îndeplinesc îndatoririle profesio
nale, sarcinile de partid și obștești, sînt puse astfel în evidență pentru
despre comportarea lor in afara por a fi selectate și urmărite mai ușor.
ților combinatului.
Pînă la sfirșitul lunii iulie existau
în legătură cu discuțiile indivi 229 de asemenea propuneri, din care
duale propriu-zise, despre conținutul 158 au fost transpuse în practică
și profunzimea lor depun mărturie și sau sînt pe cale să prindă viață.
procesele-verbale încheiate, în care Printre acestea din urmă : adaptarea
sînt consemnate pe larg aspectele unui tip nou de pompă cu debit
puse in discuție, întrebările și răs variabil, ce se realizează în țară, la
punsurile formulate de o parte și mașinile radiale de forjat, ele care
de alta. O sinteză a acestora ar pu se ocupă trei cpmuniști : ing. Nicolae
tea deveni o dare de seamă asupra Irimia, directorul uzinei nr. 1, ing.
cvasitotalității preocupărilor, realiză Lili Lepădatu, autorii propunerii, și
rilor și uneori neîmplinirilor colec
tivului secției sau chiar un reportaj maistrul Gheorghe Iorga ; montarea
pasionant, căci în ele se regăsesc unei instalații automate de poansofrămintări și dorințe, momente de nare a pieselor forjate, a cărei ne-»
^cumpănă și satisfacții — pe scurt, o
cesitate a semnalat-o maistrul Al-

VIAȚA

DE

PARTID

—

mecanicuî-șef al combinatului.
Biroul organizației de bază nr. 45
discutase pină la data respectivă cu
17 membri de partid din 28 ciți sint
în evidență, pe care i-a chemat pro
babil intr-o ordine...' întimplătoare,
deoarece o programare
prealabilă
întocmită în acest sens nu există.
Ar mai fi de observat numărul nefi
resc de mic al comuniștilor care au
participat la discuțiile individuale
nu numai aici, ci și in alte organi
zații de bază.
Discuția cu secretarul biroului organizației de partid. subingin'erul
Virgil Bușă, s-a închegat greu, inter
locutorul era vizibil stinjenit. Avea
și de ce, Așa-zisele procese-verbale
pe care hi le-a prezentat Srau niște
adnotări de citeva rinduri. eliptice și •
greu de înțelfes. N-am găsit in ele
un fapt concret de viață, o opinie
său a propunere prezentate, de un
comunist. Atit de goale de conținut
să fi fost discuțiile individuale ’ în
această organizație ?
O altă situație: biroul organizației
de bază nr. 35. care a întocmit un
grafic de desfășurare, s-a oprit cu
discuțiile individuale in luna J mai.
Procesele-verbale sint. aici, mai' cu
prinzătoare, ce-i drept, dar sea
mănă prea mult unele cu altele. Este
greu de presupus. în astfel de îm
prejurări. că cele două organe de
partid vor fi in măsură să alcătuiască
rapoarte detaliate la obiect, bine ar
gumentate. pentru adunările generale
de prezentare a concluziilor anuale.
Cum se face că nu au fost sesi
zate la timp aceste neajunsuri, pen
tru a se corecta modul in care a fost
înțeles rostul discuțiilor individuale
de către unele birouri ale organiza
țiilor de bază ? Un fapt e cert : din
partea comitetului de partid din
uzina nr. 3 nimeni nu a controlat
și îndrumat sistematic activitatea bi
rourilor organizațiilor de bază con
toate
concluziile,
dar
una
se
impune
purtat-o. comunistul Valentin Ciobăca un imperativ : este vorba de ne sacrată discuțiilor individuale.
noiu, secretarul comitetului de partid
cesitatea de a îmbunătăți munca poEste de așteptat ca măsurile nece
din cadrul uzinei nr. 1. Este un fi
resc pas inainte deoarece in or litico-organizatorică — așa cum se sare să fie intreprinse cit mai ope
subliniază în Tezele din aprilie, în rativ de comitetul de partid din
ganizațiile noastre de partid s-a
desfășurat o muncă politică-organi- expunerile secretarului general al combinat, care, la rindul lui. a
•
partidului
— in ansamblul ei și, pe lăsat să-i scape din sfera atenției, în
zatorică mai dinamică, mai consis
tentă, mai ales după dezbaterea Te acest fond, de a organiza mai bine anumite perioade, discuțiile indivi
studiul documentelor de partid de duale. Experiențe bune în această
zelor din
aprilie. Totuși, dacă
către comuniști, de a-i ajuta să pă privință există în combinat. Organi
adincim mai bine analiza în această
trundă mai adine în esența acestor zația de bază nr. 3 de la forjă oferă
privință, constatăm că nu avem prea
documente, să asigure aplicarea lor un exemplu. Sigur, mai sînt și altele.
multe motive să stăm liniștiți și să
Dar este nevoie de mai multă pre
ne declarăm mulțumiți. Ne-am for
in viață.
Pentru a dobîndi o imagine cit ocupare pentru a cunoaște și valo
mat această convingere pornind de la
întrebări simple, chiar de la datele mai clară despre desfășurarea discu rifica această experiență bună.
țiilor individuale, am continuat
pe care ni le-au oferit discuțiile in
Glieorqhe MANEA
investigația in citeva organizații de
dividuale. Mai este oare cazul să
de la uzina nr. 3 reparații
Crișan ANDREESCU
apreciem, să evidențiem pe un co-

bert Fronek în cadrul discuțiilor in
dividuale.
— Constatăm un progres evident
față de anul trecut din punct de ve
dere al nivelului discuțiilor indivi
duale, al ținutei profesionale și po
litice ce caracterizează aceste mo
mente importante din viata organi
zației și a fiecărui comunist. — a apreciat, în convorbirea pe care am

munist care-și face pur și simplu
datoria, dar nu vrea șă știe ce se
intîmplă în vecinătatea locului său
de muncă ? Sau : putem trece cu
vederea atitudinea celui care se face
luntre și punte ca să se fofileze atunci cind este solicitat să meargă
unde munca este mai grea ? Și încă
multe altele. Avem din păcate și asemenea exemple. Nu am tras

Discuțiile individuale

cu membrii de partid

temeinic organizate,

eficient valorificate

„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI

de la opinia personală la fapta colectivă
Epitetul folosit de tovarășa Vasilica
Ioniță, președintele Consiliului mu
nicipal Slobozia al F.D.U.S.,
ne-a
surprins la început : „tradițional".
„«Tribuna democrației» — spunea
interlocutoarea — a devenit la noi
tradițională". Oricît de bună, oricit
de dorită ar fi o acțiune, un obicei,
pentru înrădăcinarea lor in viața
obștii, adică pentru a deveni tra
diție. este nevoie de timp. Or. in
. urină cu mai puțin ele un aii. „Trl«
bună democrației" — această formă
de imbinare a activității , . prganelog
locale de stat din Slobozia cu aceea
a organismelor democratice — iși
croia cu greu drumul in viață, fiind
împiedicată de diferite „argumente",
cum ar fi „criza de timp", „lipsa
de interes a unor cetățeni", „evi
tarea paralelismelor" etc. Motive a
căror netemeinicie a fost, de altfel,
și în
ziarul
nostru
reliefată
(„Scinteia" nr. 14 029 din 23 septembrie 1987).
Și totuși, o scurtă incursiune în
această perioadă de timp demon
strează că interlocutorul nostru are
dreptate. Pentru că : ziua de 10 a
fiecărei luni .— incepind cu octom
brie anul trecut — este consacrată
întrunirii cetățenilor in cadrul „Tri
bunei democrației" ; un calcul su
mar arată că numărul problemelor
ridicate de cetățeni și rezolvate este
de ordinul sutelor ; însuși faptul
participării masive a cetățenilor la
întruniri (peste 500 de fiecare dată),
unde se află de față toți factorii
de răspundere ai municipiului, de
monstrează marele interes pentru
această formă originală a democra
ției noastre socialiste.
De bună seamă, o enumerare, fie
chiar sumară, a tuturor problemelor
ridicate
la
întruniri,
dezbătute
aprins, rezolvate sau in curs de so
luționare, n-ar fi posibilă. O scurtă
incursiune în acest răstimp permite
însă evidențierea acelor explicații
care au făcut din „Tribuna demo
crației" o „tradiție" la Slobozia.
Sâ dăm însă cuvîntul citorva din
tre participanții la aceste foruri
democratice.
„în circumscripția noastră, oa
menii au roalizat prin muncă pa
triotică 12 500 mp gazon și au sădit
100 pomi. Dar gazonul a fost bătă
torit, iar unii pomi s-au uscat. De
ce să calculăm atunci munca doar
în ore și nu în rezultate. Căci une
ori e mult mai greu să întreții ceva
dccit să-l realizezi". (Nicolae Bucur).
Măsuri pe loc : imputerniciții con
siliului popular vor stabili Împreună
cu asociațiile de locatari acțiunile
de întreținere a zonelor verzi și a
copacilor.
Se impletește oare activitatea de
întreținere a imobilelor, desfășurată
de Serviciul pentru gospodărie co
munală și locativă (S.G.C.L.), cu
aceea a locatarilor ?
„Reparațiile de la casa scărilor în
blocuri sint făcute ca pentru... ni
meni. Adică, de mîntuială, consîderîndu-se că. dacă acest spațiu nu-1
locuiește „cutare" sau „cutare", e al
nimănui. Noi vrem ca la ușa blocu
lui să fie perdele, pe pereți tablouri.
Or, pe tencuiala aruncată...". (Gheor
ghe Oneci, asociația de locatari
nr. 1).
Șeful S.G.C.L., Teodor Ștefan,
încearcă să prezinte situația ca fiind
un „caz izolat". Dar „cazul iZolat"
se repetă în mai multe locuri. „De
ce rămin nereparate terasele blocu
rilor U8, U9. U10 și Ull ?" Prima" '
Radu,
rul,
tovarășul
Gheorghe
fixează termen de reparație. Altfel,
șeful S.G.C.L. va răspunde in fața
obștii.
„Tribuna democrației" devine un
mijloc de înlăturare a neglijenței, a
birocratismului. „De ce nu se repa
ră instalația de hidroizolare a blocu
lui J3 din strada Pieței ?“. „N-am
primit comandă de la asociația de
locatari", răspunde șeful S.G.C.L.
Comanda era insă făcută de luni de
zile. Iar vinovatului i se recomandă
pe loc calea de îndreptare : decît să
transpire in fața oamenilor, să
transpire mai bine muncind. Sau :
„De ce nu-și fac datoria inspectorii
de la fondul locativ ?“, Unul dintre
aceștia încearcă să „acopere" prin...
hirtii activitatea (mai precis, linsa
activității)
acestui sector. De față
cu oamenii însă, nu găsește nimic
de spus in legătură cu mersul repa
rațiilor la unele blocuri ce aparțin

dri ?“, „De ce nu se nivelează spa
de asociația de locatari nr. 16. Nici
țiile verzi dintre blocurile asociației
despre insul care locuia ilegal în
de locatari nr. 16 ?“, „De ce nu se
apartamentul nr. 51 din blocul HI,
amenajează locuri de joacă pentru
scara 3.
copii in zona aceleiași asociații ?“.
„Cum arată municipiul
nostru ?
„De ce spațiul de lingă blocul 30 e
Cum ar trebui să arate ?“. Iată în
plin cu moloz, in timp ce unii loca
trebări pe care și le pun și edilii, și
tari iși petrec timpul liber...’ spărcetățenii și cărora împreună le răs
gind
semințe?" etc., etc.) a fost
pund prin fapte.
același : „Pentru că, nu de puține
Există și probleme asupra cărora
opiniile cetățenilor smt împărțite, .ori, cetățenii înșiși, așocijitiile de
locatari, organizațiile de tinpijel, de
„popii din oraș polupază atmosfera
femei, comitetele O.D.U.S. nu-șî în
prin puful lor. Trebuie inl'ocuiți' cu
deplinesc
cum se cuvine menirea
nftc specii de copaci" — susține
Civică, educativă, participarea -Ier In
Sanda Popescu, „Nu e vorba de
viața
municipiului
rezumîndu-se fie
Puful
nu
durează
nici o poluare.'
la îndeplinirea obligațiilor, ce decurg
nici o lună. In schimb, plopul crește
din Legea nr. 1/1985 (ceea ce este
foarte repede, are coroană bogată
bine, dar insuficient), fie la Semna
și este o sursă prețioasă de oxigen"
larea pasivă a unor neajunsuri. E
— consideră Gheorghe Macrea. Pro
drept, astfel de situații sint tot mai
blemă măruntă ? Deloc. ..De ce să
rare de la o lună la alta. La întru
nu avem un teatru de stat propriu?"
nirea din 10 august au existat nu
mai două. trei. Și totuși, asemenea
situații, aparent izolate, au constituit,
pe bună dreptate, miezul discuțiilor.
DIN ACTIVITATEA
S-a demonstrat că există cetățeni a
CONSILIULUI MUNICIPAL
căror prezență la acțiunile de gos
podărire și înfrumusețare a locali
SLOBOZIA AL F.D.U.S.
tății
este
numai... fizică. Adică,
participarea la munca patriotică nu
lasă urmele dorite in comportarea
lor civică. Sau că programul disco
— întreabă Dumitru Botezatu. „Pen
tecii se reduce adesea la simpla
tru că, mai intii, avem încă nevoie
„distracție", care poate degenera în.
de locuințe. Pină atunci
folosim
acte necivice. Sau că. uneori, con
stagiunea permanentă a teatrului
știința de stăpin in colectivitate este
«Lucia Sturdza Bulandra»". „De ce
confundată de unii cu bunul plac,
nu avem un magazin de flori ?“ —
nerespectarea legilor, încălcarea • re
întreabă Nicolae Bucur. „Magazin
gulilor de bună cuviință-.
avem, dar n-avem flori", răspunde
De bună seamă, cazurile fiind izo
autocritic prim-vicepreședintele co
late, totul s-ar fi putut reduce la
mitetului executiv al consiliului
măsuri administrative împotriva fie
popular. Se propune . deocamdată
căruia in parte. Este însă vorba nu
plantarea de flori pe unele supra
numai de înlăturarea
cutărui sau
fețe din cei 8 000 mp de sere exis
cutărui „caz" aparte, ci de măsuri
tente în municipiu. Urmînd să fie
care
să
facă
imposibilă
apariția
lor,
luate în considerație și alte păreri.
care să fie concentrate asupra edu
Critica, uneori aspră, dar îndrep
cării tuturor, cetățenilor, asupra cul
tățită la adresa
unor -sectoare de
tivării acelor calități umane ce co
activitate din municipiu, urmată de
respund idealurilor de muncă și
măsuri luate pe loc sau in perspec
viață ale societății noastre.
tivă, are ca . efect mobilizarea mai
accentuată a factorilor de răspun
Este deci vorba de o etapă cali
dere, angajarea lor în fata obștii de
tativ nouă a dialogului cetățean-edil,
a-și îndeplini in mod corespunzător
de perfecționare a activității orga
atribuțiile ce le revin, precum și
nelor și organismelor democratice
convingerea fiecărui participant că
din municipiu,
concentrată asupra
opinia sa este ascultată, că ea este
formării unor trăsături înaintate ale
o componentă a hotărîrilor ce pri
omului nou,
participant activ la
vesc întreaga viață a municipiului.
actul de decizie și la înfăptuirea
Dar această critică este adresată,
hotărîrilor care privesc întreaga
în egală măsură, și activității neco
viață a obștii.
respunzătoare a unor cetățeni, a
organizațiilor obștești. Răspunsul la
Laurențiu DUȚA
unele întrebări („De ce nu se astupă
Mihai VISO1U
gropile din strada Vasile Alecsan-

Realizări edilitar-gospodărești în județul Constanța
CERNAVODĂ : Noi ansambluri de locuințe
La Cernavodă se construiește in
tens, noile ansambluri de locuințe,
cu o linie arhitecturală modernă,
conturînd imaginea de astăzi a acestei așezări dobrogene aflate in
tr-un amplu proces de dezvoltare
economică. Numărul apartamente
lor nou construite in ultimii șase
ani a crescut de peste 5 ori, iar
suprafața destinată spațiilor co
merciale s-a mărit cu peste 6 000
mp. în zona centrală a orașului
s-au finalizat lucrările din prima

etapă ale unui nou și modern an
samblu de blocuri de locuințe, care
va însuma in final un număr de
465 ■ apartamente. Constructorii din
cadrul trustului antrepriză gene
rală de constructii-montaj au aplicat aici tehnologii de execuție
îmbunătățite și modernizate, cu o
eficiență sporită, noile blocuri fiind
înălțate pe baza unor proiecte noi,
in premieră, realizate de institu
tul județean de proiectări.

MEDGIDIA : Rezultate ale hărniciei
Dacă Medgidia a devenit astăzi,
o așezare reprezentativă pentru ju
dețul Constanța, aceasta se datorește, în mare parte, și grijii și
muncii neobosite ale locuitorilor săi.
mindri de a fi inălțat, alături de
constructori, un oraș nou și mo
dern. Bilanțul acțiunilor și iniția
tivelor gospodărești lansate și sus
ținute cu hărnicie de locuitorii orașului Medgidia sint deosebit de
semnificative. De la începutul fi
nului și pină în prezent s-au rea
lizat lucrări prin muncă patrioti
că în valoare de aproape 70 mi
lioane lei. S-au efectuat lucrări de
reparații și întrețineri de străzi pe

o suprafață de 65 000 mp, se' amenajează zona de agrement „De
barcader", cu o suprafață de aproape 8 000 mp unde vor fi am
plasate diverse obiective, s-au În
ființat și amenajat peste 16 000 mp
de zone verzi, s-a extins rețeaua
de apă și canalizare a orașului cu
aproape 2 km. Aspectul străzilor
a fost schimbat aproape în tota
litate, prin amenajarea de spații
verzi și casete florale. Cartierele
orașului au fost completate cu alte
aproape 150 de apartamente, har
nicii cetățeni ai orașului contri
buind și ei la finalizarea cu succes
a acestor lucrări. (Lucian Cristea).

O sărbătoare a muzicii
Cea de-a Xl-a ediție a Festivalului
internațional „George Enescu"
„Dintre. toți muzicienii pe care
Sint programate concerte, recita
i-am cunoscut, il consider pe Enesluri, spectacole, in prim-plan fiind,
cu cel mai complet, deoarece avea
bineințeles. creația enesciană: de
cele mai largi vederi, iar in crea
la concertul de deschidere, cind,
țiile sale artistice atingea cul
sub bagheta lui Mihai Bredtceanu,
mea perfecțiunii. Și apoi trebuie
Filarmonica „George Enescu“ va
să vorbesc despre demnitatea, mo
interpreta Simfonia
___ _I ...
în mi
.... be..
destia, puterea morală, pe care tot
mol major, pină la seara de lieduri
deauna le-am. admirat la el. Intr-o
(cu concursul primilor noștri soliști
epocă in care reclama are întiietade la teatrele lirice din București
tate, scumpul și marele meu prie
și din tară), sau concertul coral
ten rămine o pildă a artistului con(cu participarea corului Filarmoni
. știincios, care-și făurește 'neclintit
cii „George Enescu" condus
de
opera, opera sa proprie, lăsind la o
Valentin Gruescu), sau seri came
■parte zgomotoasele și trecătoarele
rale (de exemplu : recitalul violon
frivolități pline de pretențiuni ale
celistei Alexandra Guțu), sau acea
așa-zișilor „inovatori". Acest feri
după-amiază de muzică de cameră
cit echilibru' intre marea valoare a
in care tinere talente vor aborda
muzicianului și senina cumpătare
pagini instrumentale enesciene de
a omului face din George Enescu
mare popularitate, punct culminant
una dintre figu
fiind, fără îndo
rile cele mai mi
ială, prezentarea
nunate și atrăgă
operei „Oedip" !
toare ale timpu
55 de manifes
lui nostru" —
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ciparea unor cugul inaugural va
noscuți muzico
deschide
cea
logi din țară și
de-a Xl-a ediția
de peste hotare),
a
FESTIVALU
despre care se
LUI INTERNA
poate spune că se
TIONAL ..GEOR
constituie intr-un
GE
ENESCU",
fericit prilej de
care va avea loc
parcurgere a istoriei muzicii ro
intre lfi și 26 sep
tembrie a.c.. la
mânești și uni
București.
capi
versale, nelipsind
tala noastră de
paginile concer
venind,
pentru
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la Opera Romălui etc., din lite
nă, in
Studioul
ratura camerală,
de concerte
al
conturindu-se, o
Radioteleviziunii,
Sala mică a
dată mai mult,1 locul pe care îl
Palatului,
Conservatorul
„Ciocupă George Enescu în viaprian ,Porumbescu", Teatrul Nața muzicală internafională. Vor
țional — peste 55 de manifestări,
deci
ansamblurile
fi prezente
seară de seară, vor fi puncte de
noastre de primă mărime. : Fimare interes
i
pentru publicul melarmonica „George Enescu “ (dirilo man.. Pentru că vor
putea fi
jori Mihai Bredtceanu, Horia Anaplaudați oaspeți de frunte, precum
dreescu. Cristian Mandeal), Or
pianiștii : Georges Pludermacher,
chestra simfonică a filarmonicii
Danielle Laval (Franța), Marius
din Cluj'-Napoca dirijată de Emil
van Paassen (Olanda), Michael Roll
Simon, Opera Română, Teatrul de
(Anglia), violoniștii Mincio Minoperetă, Opera de Stat din Timi
ceev (Bulgaria). Alexandr Rudin
șoara
(cu
premiera
„Călăto
'și Maksim' Fedotov (U.R.S.S.),
rie in zori" de Liana Aleorganiștii Ferdinand Klinda (Ceho
xandra), Teatrul „Fantasio" din
slovacia). Andreas Meissner (R.F.
Constanța, Teatrul muzical din
Germania), chitaristul Alirio Diaz
Brașov (cu spectacolul „Bărbierul
(Venezuela), violoncelistul Ludovic
din Sevilla", in regia lui Cristian
Kanta (Cehoslovacia); .celebre roci
Mihăilescu), primii noștri soliști in
in frunte cu Zurab Sotliilava
strumentiști și vocali', intr-un cu(U.R.S.S.), Rosita Troeva Mirrial forte renrerentative ale artei
taeva '(ffi'ilgdrt<f)l Mihail MunfeVn"1 'niniWp?em’tlvfe
"care, ală(IJ.Tț.S.S.). Pedro Liendo (Venezuljkr.i 4.^ 'V,Vg'O.^lliî țlT peste hotare,
■'elrtj. foi-ihăii'ile de renume — cvar
vor da strălucire celei tfe-a Xl-a
tetul „Gabrielli" (Anglia), cvintetul
ediții a Festivalului internațional
de alăm uri-Praga. ansambluri de
„George Enescu", o remarcabilă
prime, mărime, precum Teatrul de
sărbătoare a muzicii. O sărbătoare
operă și balet din Chișinău, cunos
dedicată celui pe care același Pa
cuta dirijori Francoise Legrand
blo Casals îl socotea... „unul tiin■ (Franța), Vjekoslav Sutej
(lugoire cele mai mari genii ale muzi' slavia). Cem Mansur (Turcia), Acii moderne, în sensul bun al aceslexandru Samoilă (U.R.S.S.),
ba
tui cuvînt".
lerinii sovietici Valentina Scepaeva
și,Vladimir Gelbert... '
Smaranda OTEANU

Imogine cotidianâ din Slobozia, modern oraș al bunilor gospodari
Foto îi. Dichiscanu

Educația sanitară

o sarcină permanentă

a cabinetelor medicale din întreprinderi
deauna audienta maximă, nu
am
în viața colectivelor muncitorești
avut impresia unei activități forma-*
dispensarul medical de întreprindere
le. ne-a mărturisit asistenta medi
ocupă un loc distinct, corespunzător
cală Rodica Cozar, de la dispensa
grijii deosebite care se acordă in so
rul de
întreprindere.
Expunerile
cietatea noastră ocrotirii sănătății
le-am repetat pentru a prinde toate
celor ce muncesc. Integrarea activi
tății acestor unități medicale in rit
cele trei .schimburi. Majoritatea lu
crătorilor cunosc principalele Îndato
mul întreprinderilor se
realizează
riri de igienă la locul de muncă și
nu numai prin intervenții calificate
sint interesați
in respectarea lor.
și oportune, prin numărul consulta
țiilor, ci. mai cu seamă, prin am
Unele teme ne-au lost sugerate chiar
de ei, principalii beneficiari ai edu
ploarea, competenta și efectele edu
cației sanitare, cu prilejul unor
cației sanitare desfășurate. Pentru că
și aici, în activitatea acestor unități
discuții individuale purtate la dis
pensar.
medicale, este, mai mult ca oriunde,
valabil- Îndemnul de a munci zi de
Pentru a evita caracterul întimplăzi ca să previi, decît de a lupta
tor. discontinuu al educației sanitare,
cu disperare ca să salvezi, „Prin
multe acțiuni sînt organizate cu
statutul acestora. acțiunile dp esprijinul nemijlocit al organizațiilor
dueație sanitară trebuie să ocupe un
de sindicat, U.T.C. și de femei din
loc important in activitatea dispen
sarelor medicale din întreprinderi,
din alte unități economice — ne spu
ne medicul Lucia Rădulescu, din ca
Rszulîate pozitive
drul Laboratorului județean de edu
cație sanitară Alba. Obiectivele
și cerințe desprinse
educației sanitare la care sint anga
jate dispensarele de întreprindere vi
dinii-o anchetă
zează diverse aspecte ale. unei acti
în jitdsM AIha
vități complexe, incepind cu cerin
țele legate de igiena la locul de
muncă și combaterea noxelor, pro
movarea unei atitudini conștiente de
întreprindere. „în acest an. împreu
păstrare a sănătății proprii și a co
nă cu comitetul U.T.C., comisia de
lectivității unde trăiește și muncește,
femei și comisia ' de Cruce Roșie
dai- și de ridicarea nivelului gene
din întreprindere, am inițiat, la ni
ral de cultură sanitară al oamenilor
velul dispensarului, un ciclu de con
muncii. în atenția educației sanitare
ferințe sanitare cu tema „Familia —
se află, de asemenea, combaterea
celula de bază a societății" — a
alcoolismului și tabagismului. promo
completat medicul Carmen Hedreanu
varea politicii demografice,
culti
tabloul acțiunilor de educație sani
varea unor deprinderi in sprijinul
tară din întreprindere. Aceste con
alimentației științifice și altele".
ferințe se țin in lunile aprilie, iulie
Cum iși îndeplinesc dispensarele
și octombrie. Intenționăm să inițiem
din intreprinderi aceste sarcini ?
în întreprindere un ciclu de acțiuni
în primul rind, trebuie spus că
de educație sanitară sub genericul
majoritatea acestora se străduiesc să . „Școala taților". Sintcm preocupați
cunoască cit mai bine specificul pro
să intensificăm latura educativă ;i
ducției, avînd posibilitatea ca, in
consultațiilor medicale acordate la
funcție de acest specific, să stabi
dispensar. Adică, in tot mai mare
lească prioritățile concrete din do
măsură cele aproximativ 20 consultameniul educației sanitare și moda
ții zilnice să reprezinte tot atîtea lec
litățile practice de înfăptuire.
La
ții de educație sanitară, eficiente,
întreprinderea . mecanică din Alba
diverse".
Iulia, pe lingă acțiunile cu carac
Desigur, orice întîlnire la cabinetul
ter mai larg desfășurate (programul
de consultații dintre medic și pacient
de educație pronatalistă, „Școala
implică, direct sau indirect, o
adolescentului", concepută la nivelul
anumită
educație sanitară. Oriliceului industrial, „Școala mamei",
ce sfat,
orice prescripție mecu acțiuni trimestriale etc.), sint or
dicală îmbracă și un aspect educa
ganizate lunar în secții și ateliere
tiv. Dar a te rezuma doar la acest'
lecții de educație sanitară care abor
mod de efectuare a educației sani
dează o tematică specifică locurilor
tare înseamnă a lăsa deoparte
de muncă.
populația sănătoasă, latura de preve
— Chiar dacă nu am avut întotnire, adică obiectivul principal al

activității cabinetului medical ctin în
treprindere. Or, din păcate, așa pro
cedează personalul cabinetului me
dical de pe platforma industrială din
orașul Blaj, care. deservește Combi
natul de prelucrare a lemnului și
întreprinderea de accesorii pentvu
mașini-unelte, unități vecine. Aici,
cei patru medici ai cabinetului, îm
preună cu personalul mediu, nu por
niseră din Ioc — la data documen
tării noastre — acțiunea de educație
sanitară, deși a trecut atit timp de
cihd trebuiau s-o facă. Programul de
educație sanitară pe anul 1988 a fost
elaborat abia la sfirșitul trimestru
lui I. De ce ? „Atunci am primit
indicații de la laboratorul județean
de educație sanitară" — justifică
anomalia asistenta Doina Crișan.
„Indicațiile" așteptate s-au redus in
fapt la un program județean de
educație sanitară difuzat in terito
riu. Acest program a devenit sursă
de inspirație pentru cabinetul me
dical amintit. Dar nici ce s-a sta
bilit cu întirziere de un trimestru
nu s-a realizat. Astfel, cursul „Școa
la adolescentului" trebuia să inceapă
cu prima lecție în luna mai, dar a
intrat in vacanță * înainte de a înce
pe. Alte acțiuni sint organizate spo
radic. Pină in prezent nu au avut loc
activități care să vizeze ridicarea
nivelului general de cultură sanitară
al lucrătorilor din cele două unități.
Neajunsurile semnalate privind
activitatea
dispensarului
medical
C.P.L.-I.A.M.U. Blaj se manifestă și
în alte părți în județ. Acestea se cu
nosc bine de către personalul labora
torului județean de educație sanita
ră. aflat la început de drum, nebeneficiind încă de cele mai bune con
diții de lucru. Improvizațiile, care
durează totuși de doi ani, privind
activitatea laboratorului
județean,
care nu dispune de o bază tehnicomaterială optimă încadrării in ce
rințele pentru care a fost creat, se
repercutează asupra calității spriji
nului pe care trebuie să-1 acorde
dispensarelor (filme, tipărituri, alte
materiale documentare) și controlu
lui exercitat. Sînt aspecte care im
pun o intervenție energică din partea
direcției sanitare a județului, astfel
incit educația sanitară in intreprin
deri și unități economice să se des
fășoare permanent și la un nivel ca
litativ superior.

Șteîan DINICA
corespondentul

cinema
• Novăccștii : LUMINA (14 74 16) —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, MELODIA
(11 13 49) — 9; 11; 13. GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13
• Extemporal Ia dirigenție : MELODIA — 15; 17; 19
• Artista, dolarii și ardelenii : GLORIA — 15; 17;T9
• Niște
grozavi :
LIRA
băieți
(31 71 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
O Păstrează-mă doar pentru tine :
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17: 19
• Flăcări pe comori : ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Să-ți vorbesc despre mine: PACEA
(71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• In fiecare zi mi-e dor de tine :
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
© Agentul straniu: COSMOS (27 54 95)
—
9: 11; 13; 15; 17; 19,
VOLGA
(79 71 26)
—
9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Viață și film : VICTORIA (16 28 79)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Perimbaba, zina bună — 9; 11,; 13,
Duminică in familie — 15; ,17; 19 :
DOINA (16 35 38)
• Pedeapsă aminată : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15.30: 17,45; 20
O Drumul
oaselor :
EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
S Jandarmul
și
jandarmerițele :
SALA MICA A PALATULUI — 17,15;
19,30
• Duelul: STUDIO (59 53 15) — 10;
12.15; 14,30; 16,45; 19
• Johann Strauss, regele neincoronat
al valsului : GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
11.30: 14; 16,30; 19
• Tristețea învingătorului : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Noile povești ale Seherezadei :
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 12; 15: 18,
AURORA (35 04 66) — 9; 12; 15; 18, la
grădină — 19,45
• Tentația : CULTURAL (83 50 13) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20

teatre
• Teatrul Național (14 71 71. Sala
mare) ; Harap Alb — 18 ; (sala Arafiteatru) : Campionul — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Bătrina și hoțul — 19
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 19
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Cintă, cioclrlie !
— 18
• Teatrul „Țăndărică"
(15 23 77, la
Teatrul de păpușt Herăstrău) : Șori
celul și păpușa — 18,30

„Scînteii"
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La sediul Asociației de drept internațional și relații internaționale
din București (A.D.I.R.I.) s-a desfă
șurat. marți, o masă rotundă în ca
drul căreia ambasadorul Jeoffrey
Pearson, director al Institutului ca
nadian pentru pace și securitate in
ternațională. a prezentat expunerea
„întărirea rolului O.N.U. în dome
niul dezarmării și securității inter
naționale".
Au participat cadre didactice uni
versitare, cercetători, reprezentanți
ai Ministerului Afacerilor Externe,
ziariști.
A fost prezent Saul Grey, ambasa
dorul Canadei la București.
(Agerpres)

cemșesoi

de participanta la adunarea festivă

consacrată sărbătoririi „Zilei pompierilor"
(Urmare din pag. I)
pentru ridicarea necontenită a nivelului pregătirii
politico-ideologice și profesionale a întregului efectiv,
pentru creșterea permanentă a competenței, răspun
derii și angajării cadrelor și militarilor din unitățile
de pompieri in vederea îndeplinirii ireproșabile a
misiunilor încredințate de partid și popor.
Comuniștii, întregul personal al trupelor de pom
pieri, asemenea întregului partid și popor, au dezbătut
cu înaltă responsabilitate partinică și revoluționară
Tezele din aprilie, stabilind direcții clare de acțiune
pentru transpunerea lor in viață la cele mai inalte
cote ale calității și eficienței.
Stăruie cu putere în conștiința și inima noastră în
demnurile formulate de dumneavoastră in magistralele
exouneri la ședințele Comitetului Politic Executiv și
plenarele Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, la marile forumuri ale democrației muncitorești-revoluționare din acest an, programe de muncă
și luptă pentru comandanți, organele și organizațiile
de partid și ale Uniunii Tineretului Comunist din
trupele de pompieri în îndeplinirea nobilei misiuni ce
ne-a fost încredințată.
Vă rugăm să ne permiteți, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să dăm expresie crezului
nestrămutat al tuturor pompierilor țării că, pentru noi.

cea mai înaltă, mai nobilă și de onoare cauză este de
a urma întotdeauna, cu gmdul și fapta, luminosul
dumneavoastră exemplu de patriot înflăcărat, de pa
siune și dăruire revoluționară, pentru a executa
ireproșabil ordinele, orientările și indicațiile de ines
timabilă valoare teoretică și practică ce ni le diți
permanent, pentru a ne spori zi de zi contribuția,
alături de întregul popor, la înfăptuirea mărețelor pla
nuri și programe de dezvoltare multilaterală a patriei
noastre socialiste.
Ne angajăm, și cu acest prilej, că nu vom precupeți
nici un efort pentru transpunerea neabătută in viață
a politicii științifice revoluționare a partidului, pentru
aplicarea în viață a legilor țării și întărirea perma
nentă a capacității de luptă a tuturor unităților și
formațiilor.
Puternic mobilizați de îndemnurile și orientările
dumneavoastră, vă asigurăm, mult stimate și iubite
tovarășe comandant suprem, că pompierii României
socialiste vor acționa cu fermitate, inaltă angajare co
munistă, revoluționară, neprecupețind nici un efort,
la nevoie chiar cti sacrificiul suprem, pentru apărarea
vieții oamenilor și avuției naționale împotriva incen
diilor și, împreună cu întregul popor, pentru apărarea
independenței, suveranității și integrității teritoriale
a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă
România.
Să trăiți, tovarășe comandant suprem !

-

t
20,00 Telejurnat
20,30 Priorități Sn economie
20,45 în pregătirea Plenarei C.C. al
P.C.R. Un amplu și
însuflețitor
program pentru perfecționarea în
tregii activități.
înaltul titlu de
membru al Partidului Comunist
Român — mindrie, simbol al drep
tății, al luptei pentru progres,
pentru socialism, pentru interese
le întregii națiuni
21,05 Noi, comuniștii României. Versuri
șl cîntece patriotice (color)
21,20 Istoria la viitor (color). Producție
a Studioului de film TV
21,45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

. REPORTAJE • NOTE • INFORMAȚII
Utilaje noi, competitive pentru parteneri externi
Oamenii muncii din
industria
județului Bistrița-Năsăud își con
centrează eforturile creatoare pen
tru a face din ultimele 4 luni ale
anului perioade-record în produc
ție, în. scopul eliminării grabnice a
răminerilor in urmă, pentru înche
ierea celui de-al treilea an al cin
cinalului cu un bilanț al rezulta
telor pozitive. Din ansamblul aces
tor aspecte ne referim la preocu
pările constructorilor, de mașini ai
întreprinderii de utilaj tehnologic
din Bistrița, mai precis asupra a
două dintre direcțiile prioritare: innoirea și diversificarea producției
pentru export, respectiv onorarea
la termen a contractelor scadente
pentru obiectivele energetice care
se construiesc pe șantierele de in
vestiții ale țării.
în contextul amintit, așa după
cum ne-a precizat directorul teh
nic al unității, ing. Petre Centea,
în cooperare cu firma „Ansaldo"
din Italia, constructorii de electrofiltre bistrițeni au trecut la finali
zarea primei structuri metalice de
susținere de 442 tone. dintr-un
contract pentru mai bine de 6 000
tone de astfel de utilaje ce vor

echipa un obiectiv industrial din
India. Tot la întreprinderea de
utilaj tehnologic din Bistrița a început fabricația altor 7 electrofil. tre, care vor fi terminate pină la
finele anului, pentru Combinatul
metalurgic Krivoi Rog din U.R.S.S..
iar pentru partenerii din Nigeria
se execută pentru intiia oară instalații de ignifugare și instalații
de filtrare.
Alte premiere se află în lucru
pentru șantierele de investiții ale
țării, fiind vorba despre instalații
de alimentare cu cărbune destina
te cazanelor energetice ce vor in
tra în echiparea termocentralelor
Drobeta-Turnu Severin. Slatina și
Tirgu Jiu. în cea mal tînără și una
dintre cele mai moderne secții ale
unității bistrițene. unde se realizea
ză schimbătoarele de căldură prin
sudobrazarea aluminiului, au fost
omologate radiatoarele pentru cunoscutele autoturisme de teren
românești cu marca „ARO“ și au
trecut cu bine toate probele ra.diatoarele destinate microbuzelor,
care, la rindul lor, fac obiectul ex
portului. (Gheorghe Crișan).

Eficiența acțiunii de modernizare a producției
înfăptuirea programelor de per
fecționare a organizării și moder
nizare a producției constituie unul
din obiectivele principale ale acti
vității specialiștilor și muncitorilor
din întreprinderile industriale ale
județului Suceava. Astfel, in Pe
rioada care a trecut din acest an
au fost aplicate 661 măsuri de mo
dernizare. cu influentă hotărîtoare
asupra îndeplinirii și depășirii sar
cinilor de plan de către industria
județului. între măsurile aplicate
in ultimul timp se numără conce
perea și punerea în funcțiune, la
întreprinderea de utilaje si piese
de schimb din Suceava, a unor dis
pozitive de mare productivitate
pentru debitarea materialelor și
montajul utilajelor, adaptarea ma
șinilor de tricotat, la întreprinde
rea de tricotaje „Bucovina" din
Rădăuți, la structura înnoită a pro
ducției solicitate de partenerii ex
terni, proiectarea și realizarea unor

dotări tehnice șl sortimente fizice
prin care se utilizează superior
materia primă — la Filatura de in
și cinepă din Fălticeni, optimizarea fluxului de materiale in cadrul secțiilor de producție — la
Fabrica de încălțăminte „Montana"
din Cîmpulung Moldovenesc, ame
najarea în spațiile existente a unei
linii tehnologice pentru executat
parchete speciale — la Combinatul
de prelucrare a lemnului din Su
ceava. Eficienta perfecționării or
ganizării și modernizării produc
ției este evidențiată de faptul că
măsurile aplicate duc Ia creșterea
substanțială a productivității mun
cii și permit obținerea unui spor
de 1 367 000 000 lei producție-marfă
industrială anual, din care 397 mi
lioane lei produse pentru export,
în condițiile reducerii cu 418 mili
oane lei a costurilor totale de pro
ducție și cu 235 milioane lei. a ce
lor materiale. (Sava Bejinariu).

Aluminiu peste prevederi
Colectivul de oameni ai muncii
de la întreprinderea de aluminiu
Slatina acționează cu toată dărui
rea și priceperea pentru înfăptui
rea sarcinilor ce Ie revin din pla
nul in profil teritorial, pe anul în
curs si pe întregul cincinal. Asigurind funcționarea tuturor utilaje
lor la capacitate, folosind cu chib
zuință materiile prime si materia
lele. respectîhd cu rigurozitate dis
ciplina tehnologică și utilizind ra
țional timpul de lucru, inginerii,
muncitorii si tehnicienii din ceta-

Planul anual la export
Ca urmare a spiritului angajant
revoluționar cu care acționează
pentru înfăptuirea ritmică și la un
înalt nivel calitativ a tuturor pre
vederilor planului, colectivul între
prinderii de piese de schimb și
utilaje pentru industria chimică
Satu Mare raportează, o dată cu
realizarea la zi a unei producțiimarfă suplimentare de peste 11
milioane lei, și îndeplinirea cu pes
te 4 luni mal devreme a planului
la export pe întregul an. precum
și deoășițea acestui indicator pină
în prezent cu produse livrate su-

tea aluminiului românesc au obți
nut rezultate de frunte in ampla
competiție pentru înfăptuirea si
depășirea indicatorilor fizici, in
condiții de cea mai bună calitate,
în felul acesta, planul la producția
fizică pe 8 luni a fost debășit cu
3115 tone aluminiu primar si aliaie din aluminiu. întreaga canti
tate realizată suplimentar fiind li
vrată partenerilor de peste hotare
sub însemnele „Alurom" — marcă
cunoscută și apreciată în toate ță
rile lumii. (Mihai Grigoroșcută).

realizat în devans
plimentar partenerilor externi în
valoare de 3,3 milioane lei. Printre
produsele cu cea mai mare ponde
re la export se numără centrifu
gele, subansamble și. piese de
schimb pentru betoniere, armături
industriale, alte utilaje pentru in
dustria chimică, precum și bentonită. Datorită acestor frumoase re
zultate și a perspectivelor ce exis
tă, in continuare se prelimina aici
depășirea cu peste 30 la sută a sar
cinilor planului la export pe 1988.
(Octav Grumeza).

FOTBAL : Azi - partidele etapei a V-a din divizia A
Astăzi sint programate meciurile
etapei a V-a a campionatului divi
ziei A : Universitatea Cluj-Napoca •
— Flacăra ; F.C. Argeș — Dinamo ;
Inter — Corvinul ; Rapid — F.C,
Olt ; Oțelul — F.C. Constanța : S.C.
Bacău — Steaua : Victoria — F.C.M.
Brașov ; F.C. Bihor — A.S.A. ; Spor
tul studențesc — Universitatea Cra
iova.
Partidele vor începe la ora 17,00.
Dună cum se anunță de la secre
tariatul Uniunii europene de fotbal,
★
ȘAH. în runda a VIII-a a Campio
natului masculin de șah. de la Pre
deal. Stanciu a ciștigat la Navrotescu. Marin l-a invins pe Pavlov, in
timp ce partidele Nicolaide — Griinberg. Foișor — Armaș, Ghindă —
Negulescu, Biriescu — Stoica, Ta
kacs — Mărășescu s-au încheiat re
miză. în clasament conduce Mihai
Marin cu 5,5 puncte.

meciurile retur din cupele continen
tale de fotbal se vor disputa la 5
octombrie, exceptind formațiile care
au jucători angajați in turneul olimpic, acestea puțind amina parti
dele pină la 12 octombrie. Au fost •
acceptate, de asemenea, și alte
schimbări de date, la cererea unor
cluburi. Astfel, Victoria București va
juca meciul său pe teren propriu,
cu Sliema Wanderers, la 6 octom
brie.
★
TENIS. Turneul de tenis de la So
pot a fost ciștigat de jucătorul so
vietic Iosif Krociko, învingător cu
6—1, 1—6, 7—6 în finala susținută cu
Mihai Vanță (România),
După 3 turnee, in circuitul polonez
conduce Krociko (U.R.S.S.) cu 24
puncte, urmat de Vanță (România)
— 13 puncte. Seile (Suedia) — 5
puncte, Itu (România) — 4 puncte
etc.

Orașul de la „Porțile luminii"
struit la întreprinde
Riul si orașul \de pe
rea de iiorapi. și în
malurile sale duc in
treprinderea „Căprioa
vreme același nume :
ra". Ce a însemnat aSebeș. Coborlnd din
ceasta ? „Creșterea de
ținutul cerbilor si al
peste 10 ori a produc
oierilor, riul a fost
ției. industriale a ora
mult cintat de oameni,
șului — ne-a răspuns
care i-au mai zis Va
Dumitru Crișan, pri
lea Frumoasei. Sau
marul orașului. Afirsimplu : Frumoasa.
'
marea
vocației indus
De cițiva ani, aces
triale a orașului, pe
tor frumuseți naturale
care vechile făbricuțe
oamenii le-au adăugat
și ateliere nu au pu
altele : baraje la Oașa,
tut, nu aveau forța ne
la Tău. la Obrajii de
cesară să i-o trezeas
Căpilna, la Petrești,
că. Industrializarea so
salba de hidrocentrale
cialistă a adus orașu
de la Gilceag, Șugag,
lui vigoare. Șantierul
Săsciorl, Petrești. Iar
de acum două de
riul a mai dobindit un
nume — Valea Lu
cenii al combinatului
de prelucrare a lem
minii,
nului s-a extins peste
Dar orașul ? Orașu
șosea, la locuințe. In
lui i sc mai spune, cu
apropiere de combinat,
dragoste, cu mindrie,
pentru oamenii lui.
..Orașul de la Porțile
s-a. înălțat unul dintre
luminii". Orașul că
ruia. in ultimele două
primele cartiere de
blocuri ale Sebeșului.
decenii, i s-au deschis
Cel mai nou cartier
porți largi spre dez
voltare economicu-sode locuințe se ridică
acum, la o altă poar ă
cală. Acum douăzeci
de ani, la una dti ■n Orașului, înspre Si
porțile orașului, în abiu. acolo unde urbe-,
pr. pierea haltei C.F.R.,
cită era, se pierdea
s-a deșchis un știnirr
.
otTmioară im .anonima’..
tier. Cel al noului
Se construiește după
toate cerințele moder
combinat de prelucra
ne. Pină acum am
re a lemnului. A lem
nului multă vreme
înălțat în Sebeșul nos
tru peste 3 350 apar
purtat în plute de
apele viforoase ale
tamente, locuite de lu
Sebeșului. Fabricii de
crători de la combi
natul de prelucrare a
plăci
fibrolemnoase,
lemnului,, de la «Ca
construită atunci, i
prioara», de la intres-au adăugat fabrica
prindereat de ciorapi,
de mobilă corp artă,
de la I.F.E.T. Co
fabrica de scaune, sec
~ 
merțului local
local, nu-i
ția de tapițerie. Noi și
importante capacități
mai sint caracteristice
prăvăliile mici și intude producție s-au con-

(Urmare din pag. I)
rolul conducerii va consta nu numai
în a încuraja ideile noi, dar și in a le
detecta, în a ști cum pot fi ele
transformate ini soluții valoroase,
practice, realiste și eficiente. în vederea realizării acestui rol, șefii
trebuie să se înconjoare în același timp de coiaboratori creativi și inovativi, deoarece dacă aceștia. in frunte cu șeful lor, nu sint ei
înșiși creatori, inovatori, atunci în
respectiva unitate economică există
pericolul ca ideile valoroase ale oa
menilor muncii din respectivul co
lectiv să fie stopate, ignorate.
în al doilea rind, producția de idei
trebuie organizată, deoarece altfel
ideile apar intr-un ritm mai scăzut
și sint mai puțin adecvate nevoilor
respectivei unități economice. Aceas
ta deoarece contează nu numai va
loarea, ci și numărul de idei. Cu cit
se vor obține mai multe idei, cu
atit există o mai mare șansă de a
se dispune de ideea de care este
nevoie la un anumit moment și pen
tru realizarea unui anumit obiectiv.
Din aceste motive, întregul personal
trebuie stimulat să aibă idei, avînd
in vedere că toți oamenii sint po
tențial creativi, desigur în proporție
diferită. In mod practic, organiza
rea și conducerea producției de idei
pot fi structurate pe două niveluri:
la nivelul sistemului întregii unități
și la un nivel mai restrins, al unor
compartimente specializate. De fapt,
conducerea și direcționarea acestei
activități trebuie să constituie unul
din atributele de bază ale oricărui
șef ierarhic, de la maistru la direc
tor și. respectiv, pină la președintele
consiliului oamenilor muncii, care se
sprijină in același timp și pe apor
tul organizației de partid din între
prindere. De mare folos ar fi consti
tuirea și menținerea în cit mai mul
te secții, sub îndrumarea comisiilor
pe. probleme ale consiliilor oameni
lor muncii, a unor „cercuri de cali
tate" și „cercuri de productivitate",
in cadrul cărora muncitorii, subinginerii, economiștii și inginerii să
analizeze și să rezolve la locurile
lor de muncă, in mod creativ, pro
blemele care depind de ei și să pro
pună conducerii, spre soluționare, pe
cele care-i depășesc.
Oamenii muncii pot să-și perfec
ționeze capacitatea de a gindi crea
tor dacă se adoptă metode șl teh
nici moderne de stimulare a creati
vității și, mai ales, dacă se mani
festă interesul si li se creează con
diții pentru permanenta ridicare a
pregătirii lor profesionale. în scopul
obținerii unor idei valoroase și in
tr-un număr cit mai ridicat, oame
nii muncii pot fi învățați cum să-și
sporească creativitatea.
în
acest
scop, de o importanță deosebită in
stimularea progresului tehnic și or
ganizatoric (și îndeosebi în rîndurile
personalului cu un puternic spirit

necoase din centrul,
să-l zicem, istoric, ci
noile unități amplasa
te la parterul noilor
blocuri, care însumea
ză o suprafață de 6 500
metri pătrați. Au fost
date in folosință noi
complexe meșteșugă
rești, Pe această bază
a crescut de patru ori.
volumul
desfacerilor
de mărfuri si de peste
sase ori cel a! prestă
rilor de servicii. Sebe
șul a întinerit. Astăzi
se poate compara cu
Valea Frumoasei".
„Orașul de la Porți
le luminii" nu feprezintă doar un reper
pentru drumeți. In me
taforă strălucesc diniinețile luminoase ale
urbei, ferestrele larg
deschise către prezent
si viitor, Drumurile
localnicilor, dar nu
numai ale lor, duc
spre posta nouă, Ițceul
nou policlinica, nouă.
casa de cultură nouă,
spre atitea noi si mo
derne edificii, Ele ..în
trețin tinerețea acestei,
așezări, pornită vigu
ros pe drumul prime
nirilor, al unor puter
nice împliniri econo
mico-sociale.
O tinerețe perpetuă
pe care o simbolizează
și ramura de brad di
pe Valea Frumoasei,
așezată, după tradiție,
de constructori, la aco
perișul noilor blocuri
pe care le înaltă. (Cores
pondentul „Scînteii").

creativ) ar fi înființarea unor
cursuri de invenției (cel puțin în
reședințele de județ cu centre uni
versitare). în acest sens, o bună ex
periență de mai bine de 20 de ani există la Iași, și care explică de ce acest județ ocupă un loc fruntaș în
țară în ceea ce privește indicele de
creativitate (numărul de invenții la
100 000 locuitori). In același timp,
cointeresării
în condițiile creșterii
oamenilor muncii în realizarea sar
cinilor de plan, considerăm că prin
utilizarea mai adecvată în acest scop
a mecanismului acordului global ar
putea crește motivarea pentru ino
vare, dacă s-ar aplica integral posi
bilitățile de cointeresare colectivă
sau individuală prevăzute de meto
dologia in vigoare, dacă s-ar scurta

Din țările socialiste
Pe căile noului in „lumea electronicii
Prin 1935, cind marele scriitor și
dramaturg ceh Karel Capele își
scria drama științifico-fantastică
,.RUR“ — ca un avertisment împo
triva războiului ce avea să se de
clanșeze cițiva ani mal tirziu —
nici nu bănuia că un cuvint inven
tat de el în această piesă — „ro
bot" — preluat mai intii de multi
autori de literatură de anticipație,
avea să desemneze in toate limbile
pămîntului o mașină capabilă să
ridice eficiența muncii omului la
cote nebănuite. Și iată că astăzi
complexele mașini ce înglobează
realizări de virf ale electronicii,
mecanicii,și altor sectoare pătrund
in diferitele domenii ale industriei
cehoslovace, susținind eforturile ce
vizează obiectivul de principiu al
strategiei dezvoltării economice’ și
sociale adoptate de Congresul al
XVII-lea al Partidului Comunist
din Cehoslovacia — asigurarea unei
noi calități a procesului de creș
tere.
La întreprinderea „Karosa" din
localitatea Vysoke Myto, robotul
se utilizează în procesul de sudură
a componentelor de caroserie, la
întreprinderea „Ceske Zavody Motocyklove" din Strakonice. un alt
robot este folosit la prelucrarea
axelor cu came — pentru a aminti
doar două exemple din ramura
producătoare de mijloace de trans
port. Programul de stat pentru
utilizarea roboților în procesele
tehnologice în perioada 1986—1990
prevede ca orientare generală tre
cerea de la utilizarea izolată a ro
boților industriali la o utilizare
grupată, ceea ce înseamnă că pină
in anul 1990 urmează să fie insta
late un număr de linii robotizate,
presupunind o dotare cu
circa
7 000 de roboți și manipulatoare.
Prognozele specialiștilor, confir
mate de rezultatele parțiale obți
nute pină acum, arată că prin au
tomatizarea și robotizarea procese
lor tehnologice productivitatea mun
cii va spori cu 200—500 la sută,
gradul de utilizare a utilajelor cu
300 la sută, cheltuielile de produc
ție se vor reduce cu 60 la sută, iar
cheltuielile pentru pregătirea teh
nologică cu 70 la sută — criterii
țâre vor cointeresa, fără îndoială,
întreprinderile în introducerea teh
nicii moderne.
Firește, automatizarea, robotiza
rea proceselor tehnologice nu pot
fi concepute fără electronică : din
anul 1985 este în curs de aplicare
programul de electronizare a eco
nomiei naționale, ce cuprinde peri
oada pină in anul 2000 șl care se
referă in principal la construcțiile
de mașini, siderurgie, industria
electrotehnică, comunicații, trans
porturi, agricultură și alimentație,
dar și învățămînt și ocrotirea să
nătății. în- îndeplinirea sarcinilor
acestui program au. și fost obți
nute unele rezultate, de exemplu
producția de circuite integrate —
aceste cărămizi de construcție pen
tru electronică — a sporit in pe
rioada 1981—1985, comparativ cu
perioada anterioară de cinci ani.
de 3.5 ori, iar microcalculatoarele
au început, în acest cincinal, să fie
realizate în producția de serie.
Punînd accent pe introducerea

mai rapidă în practică a cuceririlor științei și tehnicli, programul
de electronizare se axează in pre
zent pe dezvoltarea supercalculatoarelor dinir-o nouă generație cu
o viteză de peste un miliard de
operațiuni pe secundă, cu folosirea
principiilor inteligenței artificiale,
pe dezvoltarea calculatoarelor per
sonale. înzestrate cu program pen
tru cercetare, dezvoltare, invățămint. dezvoltarea sistemului unitar
de transmitere a informațiilor și
mijloacelor de comunicație rapide
pe baza folosirii fibrelor optice, a
unei noi generații de sisteme, de
comunicații pentru sateliți și trans
misii de televiziune, aparatură pen
tru urmărirea automată a calității
mediului ambiant, sisteme de îmbunătățire a serviciilor de ocrotire
a sănătății și altele.
La Tîrgul internațional de chi
mie „Tncheba" din Bratislava ton
avut prilejul să aflu o serie de
noutăți de ultimă oră despre preo-

însemnări
din R. S. Cehoslovacă
cupările în acest, domeniu atit in
centrele de cercetare din frumosul
oraș de pe malurile Dunării, cit și
din alte localități învecinate. Astfel,
la Institutul de cibernetică al Aca
demiei slovace de științe, efortu
rile oamenilor de știință se con
centrează asupra soluționării pro
blemelor teoretice și practice ale
dezvoltării sistemelor de calcula
toare din noua generație. Aici
funcționează și un laborator pen
tru „inteligență artificială". In
vederea realizării importantului
program de robotizare se lu
crează intens la Institutul de cer
cetări pentru industria metalurgică
din Preăov, iar la Banska Bystrica,
pe baza rezultatelor cercetărilor
oamenilor de știință de la Institutul
de tehnică de calcul din Zilina, se
realizează cea mai mare parte a
micro și minicalculatoarelor din
Cehoslovacia. în dezvoltarea bazei
de componente pentru industria
e'ectrotehnică, un rol imnortant re
vine Institutului de cercetări și
mecanizare din Nove Măsto, nad
Vahom, ca și întreprinderii „Tesla",
din Preăov. își desfășoară aici ac
tivitatea oameni inventivi și har
nici. aducînd o contribuție de’în
semnătate majoră la succesul în
făptuirii programului, care, după
cum au subliniat interlocutorii
noștri, are un rol hotărîtor în dez
voltarea în continuare a economiei
naționale.
Aflăm că în anii/care au mai ră
mas din actualul cincinal, unele
■ sectoare 1 ale electronicii urmează
să-și sporească producția de citeva
ori (de exemplu, baza de componente electronice și componente
microelectronice). Dar nici în'acesțe ritmuri sporite de dezvoltare
necesitățile electronice ale economiei nu sint și nu vor putea fi pe
deplin acoperite. Se apreciază că
această sarcină va putea fi reali-

Vera Maria TOTH

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul cuprins intre 14 septembrie,
ora 20 — 17 septembrie, ora 20. In țară:

Vremea va fi tn general instabilă, iar
cerul temporar noros, îndeosebi în ves
tul, centrul și nordul țării, ploi locale
vor cădea în prima parte a Intervalului
în regiunile vestice, centrale și de nord,
apoi și in sud și sud-est.. Vintul va su
fla slab pină la moderat cu intensifi
cări trecătoare din nord-vest. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 10

și 18 grade, mai coborite in depresiuni
in partea a doua a intervalului.
iar
maximele In general intre 18 șl 28 de
grade. In București :
Vremea va fi
.ușor instabilă, iar cerul variabil. Tre
cător, condiții de ploaie. Vintul va sufla
slab pină la moderat. Temperatura mi
nimă va fi cuprinsă intre 13 și 16 gra
de, iar maxima intre 25 și 28 de grade.

aibă grijă ca autorii invențiilor și
inovațiilor să-și primească la timp
recompensele cuvenite și să urmă
rească implementarea invențiilor și
inovațiilor aprobate.
Activitățile ce aparțin domeniului
organizării la nivel microeconomic
au un pronunțat caracter concep
tual. de proiectare și. în multe ca
zuri. chiar de cercetare. în conse
cință, compartimentele de organiza
re ar trebui considerate drept com
partimente de concepție — și nu
compartimente funcționale, așa cum
pentru problemele tehnologice există
două compartimente, respectiv ate
liere de proiectare produse noi
și proiectare tehnologică-autoutilare. încadrarea actualelor compar
timente de organizare a producției

tățile producției. Rigiditatea organi
gramei poate micșora uneori posi
bilitatea rezolvării unor probleme
complexe, ce depășesc competențele
și posibilitățile unui compartiment
strict specializat intr-un anumit do
meniu. Opinăm, deci, pentru cxpecimentarea pe scară mai largă a
unor structuri glisante de concepție,
apte să promoveze creativitatea.
prin organizarea pe perioade limitate (pină la data la care organul
colectiv de conducere și-a însușit
studiile și proiectele întocmite) a
unor colective interdisciplinare, care
să abordeze aceste probleme sub
toate aspectele, așa cum s-a pro
cedat. in multe cazuri cu rezultate
foarte bune, in identificarea și ela
borarea soluțiilor adoptate în cadrul

București, ceea ce uneori poate de
veni o frînă in documentare.
De
aceea, credem că ar trebui extinse
acțiunile întreprinse deja — ca la
Constanța, de exemplu — de înfiin
țare a unor brevetoteci județene.
Pe de altă parte, de o mare impor
tanță în promovarea noului este și
cunoașterea cit mai completă a ino
vațiilor ce ar putea fi generalizate.
Dacă în domeniul invențiilor cu
noașterea și difuzarea acestora este
asigurată de către O.S.I.M., inova
țiile rămin. de regulă, necunoscute .
sau sint cunoscute cel mult in ca
drul unei centrale sau minister. Sint
însă și inovații ce ar putea fi generalizate indiferent de sectorul unde
sint cunoscute — de exemplu, cele
din domeniile manipulării transpor
tului intern și depozitării, al între
ținerii și reparațiilor de utilaje, al
recondiționărilor de piese de schimb,
prelucrarea automată a datelor. S-ar
impune deci realizarea unor bănci
de date centralizate prin care să se
asigure și urmărirea implementării
pe scară largă a inovațiilor.
în aceeași ordine de idei, ar fi
foarte util dacă activitatea concep
tuală din întreprinderi ar fi mai în
deaproape coordonată de către toate
institutele de cercetare-proiectare,
centrele de calcul, compartimentele
de resort din centrale și ministere.
Pe această cale, potențialul de gindire tehnică și economică ar putea
fi maj eficient integrat Intr-un pro
gram unitar la nivelul subramurii
economice.
La nivel teritorial, sub conduce
rea organelor și organizațiilor de
partid, de promovarea creativității
și de implementarea noului se ocupă
atit organele de sindicat, cit și cele
ale U.T.C., precum și cabinetele de
organizare economico-socială. Aces
te organisme pot asigura generali
zarea, pe teritoriul județului, al mu
nicipiului sau orașului, a aplicării so
luțiilor apărute in respectivul teri
toriu, ceea ce este un lucru necesar,
dar nu și suficient. Ar trebui, deci,
să existe un sistem informațional și
între aceste organisme din diferite
județe, precum și cu forurile cen
trale. editîndu-se și difuzîndu-se
mai larg buletine de informații, ca
iete Selective, fișe etc.
în concluzie, apreciem că dezvol
tarea inovării la nivel microecono
mic în etapa dezvoltării intensive a
economiei românești devine din ce
în ce mai mult o componentă esen
țială a perfecționării conducerii și
conducătorilor,
încadrîndu-se or
ganic în conținutul șt spiritul Te
zelor pentru Plenara C.C. al P.C.R.,
ale cerinței formulate de către to
varășul Nicolae Ceaușescu de a se
merge pină la capăt cu asigurarea
perfecționării conducerii și planifi
cării economico-sociale.

vremea

în perfecționarea activității productive
durata de acceptare a propunerilor
și de intrare a autorilor in posesia
sumelor cuvenite.
La nivelul, mai restrins numeric,
al unor compartimente specializate
de concepție, o problemă importan
tă este aceea că, in prezent, in struc
tura de organizare tip a celor mai
multe unități economice lipsește
ceea ce se numea mai înainte „ca
binet tehnic" și care avea în preocu
pare inovațiile, invențiile, biblioteca
tehnică, generalizarea noului etc. în
prezent, actualii „responsabili cu in
vențiile și inovațiile" din întreprinderi lucrează în diferite compartimente, iar denumirea ca atare nu
se regăsește în statul de funcțiuni
și organigramele tip, ceea ce con
feră acestei importante activități un
oarecare caracter de voluntariat.
S-ar impune, deci, organizarea unor
compartimente distincte specializate
la centrale, institute de cercetareproiectare, întreprinderi — denumite,
de exemplu, „compartimente pentru
promovarea inovării și generalizării
experienței înaintate" — și care să
aibă ca preocupare exclusivă dezvol
tarea creativității, sprijinirea si încu
rajarea propunerilor de invenții, ino
vații, făcute de personalul muncitor,
depistarea experiențelor valoroase
(inclusiv cele preluate de la alte
unități). Compartimentul ar trebui
să fie compus din personal cu ex
periență în materie și buh cunos
cător al normelor tehnice interne și
externe ; să nu ia singur o hotărîre,
ci să propună conducerii întreprin
derii acceptarea sau respingerea
unor idei tehnice sau economice, să

zată in perspectiva următoarelor
două-trei planuri cincinale.
Dezvoltarea rapidă a microelec
tronicii impune și modificări de
natură organizatorică. Astfel, re
cent a fost creată Uniunea știin
țifică de producție pentru micro
electronică, in componența sa intrind întreprinderi, organizații și
instituții științifice. Uniunea își
propune multiple obiective pe pla
nul producției, cercetării și dezvol
tării în domeniul aplicării unor
forme moderne de management în
producția de microcalculatoare și
de componente electronice și echi
pamente periferice, precum și in
ce privește activitatea de service
pentru microelectronică.
Interlocutorii au ținut să reliefe
ze că toate aceste preocupări au
loc intr-un cadru economic in curs
de perfecționare, chemat să pună
în valoare, in condiții din ce in ce
mai bune, la nivelul exigențelor
etapei actuale, potențialul uman și
material de care dispune economia
socialistă cehoslovacă. Pornind de
la definirea procesului de perfec
ționare a mecanismului economic
drept condiție importantă a trece
rii economiei cehoslovace la dez
voltarea de tip intensiv — sarcină
cu caracter strategic, realizabilă
intr-un interval mai lung de timp
—. documentele adoptate de con
ducerea de partid și de stat ceho
slovacă stabilesc desfășurarea sa
treptată. După o perioadă pregăti
toare (1988—1990). mecanismul in
ansamblu va întră în vigoare la
începutul cincinalului 1991—1995.
prevăzindu-se totodată și direcții
de acțiune într-o perspectivă mai
îndepărtată. în aceste condiții, sc
apreciază că. sub diferite aspecte,
perfecționarea mecanismului eco
nomic rămîne deschisă, depînzind
de rezultatele aplicării lui in timp.
Nu putem încheia aceste însem
nări fără a ne referi, fie chiar
succint, la unul dintre elementele
de bază ale perfecționării me
canismului economic : dezvoltarea
democrației socialiste și creșterea
gradului de participare a oameni
lor muncii la conducere. în acest
sens, noua lege privind Întreprin
derea de stat prevede introducerea
unor elemente esențiale ale de
mocrației socialiste, familiare nouă,
in România : autoconducere, autogestiune',, autofinanțare,
autofinanțare. De la
1 Iulie au început să se condiferite întreprinderi
stituie în
î
autoconducere
ale
de
organe
oamenilor muncii — adunarea
colectivului de muncă, organ suprem al colectivului de oameni ai
muncii, consiliul oamenilor muncii,
în calitate de organ ales de auto
conducere, care poartă răspunderea
pentru eficienta activității econo
mice și sociale a întreprinderii,
fiind răspunzător in fata adunării
generale a oamenilor muncii de
activitatea sa.
Sint toate acestea doar cîteva
secvențe din activitatea intensă ce
se desfășoară în Cehoslovacia pen
tru sporirea eficienței economiei și:
valorificarea cit mai deplină a po
tențialului creator al socialismului.

și a muncii, precum și a oficiului
de calcul ca ateliere de proiectare ar
permite . aplicarea unor norme, nor
mative și responsabilități adecvate,
a unor criterii de retribuire legate
direct de rezultatele activității pro
prii, inclusiv de comportarea în ex
ploatare a activităților proiectate.
Desigur, formula optimă ar constitui-o comasarea tuturor activită
ților de organizare (a conducerii, a
producției și a muncii) intr-un ate
lier de proiectare a organizării, de
numit fie de organizare, fie de in
ginerie industrială, care să asigure
„tehnologiile" necesare activităților
de organizare intr-un concept uni
tar și competent coordonat. Pină la
realizarea acestei, etape este insă posibjl ca, o dată cu acordarea statu
tului de proiectare celor două
compartimente, să se treacă la com
pletarea atribuțiilor . acestora, în
sensul ca oficiul de calcul să răs
pundă de proiectarea și perfecționa
rea organizării conducerii, iar celă
lalt compartiment — de proiectarea
și perfecționarea tuturor activități
lor din domeniul organizării produc
ției și a muncii.
Experiența de un deceniu și ju
mătate a aplicării organigramelor
stabilite pe baza prevederilor Decre
tului 162/1973 a pus cu pregnanță in
evidență avantajele sub raportul
stabilirii cu precizie a responsabili
tăților și competențelor pe compar
timente și oameni ; dar, în actualele
condiții
ale dezvoltării intensive,
care presupun o adaptare elastică Ia
cerințele economico-sociale, 'această
reglementare este depășită de reali-

programelor de modernizare a în
treprinderilor.
Se mai cuvine să aducem în dis
cuție încă o problemă : eficiența
muncii de creație tehnică și econo
mică presupune cunoștințe Ia zi. în
acest sens, se cuvine remarcat că în
multe situații există o oarecare lipsă
de motivare pentru studiul indivi
dual permanent al cadrelor cu pre
gătire superioară din unitățile de
producție, legată, printre altele, după
părerea noastră, de faptul că pro
movarea acestora se face mai ales
după criteriul vechimii în speciali
tatea respectivă, și mai puțin in
funcție de cunoștințele ținute la zi
și de capacitatea de a le aplica in
producție ; adoptarea unui sistem de
promovare similar cu cel existent
pentru cadrele didactice, medici ș.a.,
pe bază de examene de grad, cu sus
ținerea de proiecte care să ofere so
luții unor probleme concrete din uni
tatea economică respectivă. Pro
movarea in funcții de condu
cere, de la șeful de atelier pină
la directorul de întreprindere, ar pu
tea fi condiționată și de obținerea
în prealabil a unor grade, de însu
șirea unor cunoștințe specializate in
domeniul organizării și conducerii.
Cu siguranță, în multe cazuri pro
movarea creativității la nivel micro
economic este condiționată de spri
jinul care poate fi acordat din afara
întreprinderii. Astfel. Oficiul de Stat
pentru Invenții și Mărci difuzează,
la cerere sau la abonații săi, un
mare număr de informații. Totuși,
studierea diferitelor brevete poate fi
făcută îndeosebi prin deplasarea la

Prof. univ. dr. ințj.
Ionel DUMBRAVĂ

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.

Progresul popoarelor impune un nou mod
de abordare și soluționare a problemelor
economiei mondiale
în ansamblul preocupărilor consec
vente
ale.
secretarului
general
al
partiduiui.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. reafirmate și cu
prilejul vizitelor oficiale de prietenie
in țări din Africa, pentru abordarea
și soluționarea intr-un mod nou. de
mocratic. a marilor probleme ce con
fruntă lumea contemporană, un loc
aparte il ocupă procesele și tendin
țele din economia mondială. Este
știut că, de mai multă vreme, viața
economică internațională traversea
ză o perioadă extrem de complexă și
contradictorie, m care se suprapun
numeroase fenomene de instabilitate
și criză, cu efecte deosebit de no
cive. ce pun popoarele la grele În
cercări, le produc mari pagu'be și
suferințe. în acest sens, in Tezele
din aprilie pentru plenara C.C. al
P.C.R. se apreeiază că trebuie să se
acorde, în continuare, mai multă
atenție problemelor situației econo
mice mondiale, îndeosebi acelora
care confruntă țările in curs de dez
voltare. să se treacă mai hotărit la
acțiuni capabile, să deschidă , calea
rezolvării lor. „Este necesar, arăta
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, să
se înțeleagă că soluționarea proble
melor țărilor in curs de dezvoltare,
realizarea unei noi ordini economice
mondiale constituie un factor pri
mordial pentru depășirea crizei eco
nomice, pentru stabilitatea și dez
voltarea economiei mondiale".

O lume a dezechilibrelor
CresCÎntje Realismul aprecierilor
secretarului general al partidului
este pe deplin confirmat de anali
zele și studiile diferitelor instituții
internaționale de specialitate, care
dovedesc că, deși țările dezvoltate
au reușit, după recesiunea din 19801982, să evite noi scăderi ale pro
ducției lor, situația de ansamblu din
economia mondială se menține în
grijorătoare și plină de riscuri, iar
cea a statelor in curs de dezvoltare
continuă să se înrăutățească. Ast
fel, potrivit „Studiului asupra eco
nomiei mondiale 1988", elaborat de
specialiștii O.N.U., producția lumii
crește intr-un ritm lent, ce tinde să
slăbească și mai mult (3,3 la sută in
1987, dar se apreciază că el se va
reduce la 3,2 la sută în 1988 și la 2,8
la sută in 1989).
în ce privește țările capitaliste
dezvoltate, „pulsul" slab al activi
tăți economice nu permite resorbția
șomajului, care rămine ridicat, in
special in statele vest-europene (11
la sută din forța de muncă activă).
De asemenea, dezechilibrele buge
tare, ale balanțelor comerciale și de
plăți continuă să fie mari (anul tre
cut. de exemplu, excedentele comerFiaM cumulate Sie’fentei șl R.F.G.
s-au ridicat la 146,2 miliarde dolari,
in timp ce deficitul S.U.A. a atins
173.7 miliarde) și să producă puter
nice perturbații pe plan economlcolinanciar (așa cum a dovedit-o crahu. de la burse din octombrie 1987).
Pe de altă parte, încercările țărilor
capitaliste dezvoltate de a reduce
dezechilibrele lor interne și exter
ne, indeosebi prin ridicarea nivelu
lui dobinzilor bancare și multiplica
rea obstacolelor comerciale, au con
secințe dintre cele mai grele asupra
dezvoltării țărilor râmase in urmă,
care au cunoscut in anii ’80 cel mai
sever regres din ultimele trei de
cenii.
într-adevăr. cea mai dificilă pro
blemă pentru țările in curs de dez
voltare este aceea a datoriilor ex
terne, care au ajuns la fabuloasa
sumă de aproape 1 200 miliarde de
dolari, ceea ce Înseamnă mai bine
de jumătate din producția globală a
statelor respective și de peste 2,5 ori
valoarea exporturilor lor de mărfuri.
Dar dacă datoriile țărilor subdez
voltate s-au
dublat după 1980.
aproape întregul spor este rezultatul
creșterii fără precedent. în primii

r

ani ai actualului deceniu, a nivelu
lui dobinzilor practicate de băncile
din țările capitaliste dezvoltate. De
fapt, numai prin plăți in contul do
binzilor. statele debitoare din lumea
a treia au restituit integral, intre
1981—1987. valoarea propriu-zisă a
împrumuturilor obținute pînă la
începutul perioadei amintite. Și to
tuși datoriile lor au continuat să
crească, mai ales din pricina sarci
nilor suplimentare determinate de
scumpirea creditului international.

Cercul vicios al
bilității Asemenea

insolva
orientări in

politica fina'nciar-monetară a țărilor
capitaliste dezvoltate au insă și
alte consecințe grave asupra state
lor în curs de dezvoltare. în „Stu
diul asupra economiei mondiale
1988" se acordă o mare atenție așanumitului transfer invers dc resur
se, pe care specialiștii O.N.U. il
califică drept o aberație, avind in
vedere că țările sărace sint nevoite
Să dea sub formă de dobinzi și
dividende măi mult decît primesc
din țările bogate pe calea creditelor,
a investițiilor directe de capital și
asistentei pentru dezvoltare. Apărut
după 1983, acest fenomen deosebit
de nociv se' manifestă prin pierderi
grele pentru țările in curs de dez
voltare (in medie 20 miliarde dolari
in fiecare din ultimii trei ani), in
tr-un moment cind statele respecti
ve, duc o lipsă acută de resurse
financiare, atit pentru relansarea
economiilor lor. cit și. pentru stin
gerea uriașei datorii externe. De
altfel, politica dobinzilor inalte a
impins problema datoriilor intr-un
adevărat cere vicios : țările rămase
în urmă sini nevoite să consacre o
parte crescindă din veniturile lor nu
dezvoltării, ci plății datoriilor, ope
rație ce devine tot mai dificilă, toc
mai din pricina reducerii producției
— principala sursă de plată.
Situația economică și financiară a
țărilor debitoare din lumea a treia
s-a deteriorat și mai mult ca ur
mare a faptului că, paralel cu spo
rirea poverii datoriilor, a avut loc
și o diminuare a veniturilor prove
nite din exporturi. Iar unul din
principalii factori care acționează
intr-o asemenea direcție a fost
escaladarea
măsurilor comerciale
restrictive și discriminatorii. Aproa
pe 30 la sută din exporturile țărilor
in curs de dezvoltare erau. In 1987,
afectate de restricțiile netarifare
practicate de statele capitaliste dez
voltate. îngustarea accesului la pie
țele de desfacere. împreună cu
scumpirea creditului internațional
au contribuit, in bună măsură, la
prăbușirea prețurilor materiilor pri
me. al căror nivel real era anUÎ tre
cut cu 38 la sută mai scăzut decît
media din 1979—1981.
Reducerea veniturilor din expor
turi, concomitent cu scumpirea im
porturilor. a diminuat substanțial
puterea de cumpărare a țărilor de
bitoare. posibilitățile lor de dezvol
tare. Drept urmare, venitul pe lo
cuitor a scăzut în anii ’80 cu 11,3 la
sută in țările in curs de dezvoltare
cu cele mai mari datorii și cu
aproape 25 la sută in statele din
Africa subsahariană.
Problemele deosebit de grave ce
confruntă țările sărace nu trebuie să
lase insă indiferente- statele bogate.
Țările lumii a treia reprezintă o cin
cime din producția mondială și o
importantă piață de desfacere. Po
trivit calculelor O.C.D.E. (Organiza
ția pentru Colaborare și Dezvoltare
Economică), fiecare miliard de do
lari obținut din exporturile de
mărfuri ale S.U.A. asigură 40 000 de
locuri de muncă in economia ame
ricană. Dacă un asemenea calcul
s-ar aplica și celorlalte state cu
economie de piață, ar rezulta că
țările în curs de dezvoltare asigură
ocuparea a 10 milioane de persoane,

ILE DE PRESA
e scurt
INT1LNIRE. Secretarul general
al C.C. al P.S.U.G.. președintele
Consiliului de Stat al R.D. Germa
ne. Erich Honecker, a conferit cu
premierul Danemarcei, Poul Schlu
eter, aflat in vizită la Berlin. A
avut loc un schimb de opinii cu
privire la relațiile dintre cele două
țări și in legătură cu probleme ale
dezarmării și destinderii in Euro
pa și in lume, informează agenția
A.D.N.

CONVORBIRI. La Beijing s-au
desfășurat convorbiri intre Wan Li.
președintele Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Po
porului Chinez, și Lodonghiin Rincin. președintele Marelui Hural
Popular al R.P. Mongole, care con
duce o delegație
parlamentară
mongolă aflată în vizită in China.
Cu acest prilej — relevă agenția
China Nouă — a fost evidențiată
importanta pe care cele două țări
o acordă dezvoltării relațiilor bila
terale de bună vecinătate si coo
perare.

SEMINAR. La Praga se desfă
șoară lucrările seminarului inter
național „70 de ani de la înfiin
țarea statului cehoslovac — istorie
și contemporaneitate", la care par
ticipă reprezentanți din 34 de țări
ale lumii.
VOT DE ÎNCREDERE. Parla
mentul iranian (Majlisul) a acordat
votul de încredere pentru 18 .mem
bri dintre cei 21 de membri ai’
guvernului prezentat de premierul
Mir Hussein Moussavi. ■ Cabinetul
a fost alcătuit în urma alegerilor
generale desfășurate in luna iulie.
Noul guvern iranian obține, astfel,
desemnarea oficială, postul de mi
nistru de externe fiind menținut
de Aii Akbar Velayati. Potrivit pro
cedurii, fiecare ministru trebuie să

întrunească jumătate plus unu din
tre voturile exprimate pentru a
putea ocupa funcția in care a fost
numit.

ALEGERI. în alegerile locale,
desfășurate duminică, candidații
Partidului
Comunist
Japonez
(P.C.J.) au obținut, in prefecturi
le lwati, Siga, Ehime, Kumamoto și
Wakayama, nouă mandate de
deputați în adunările municipale
și rurale — informează ziarul
„Akahata". organul de presă al co
muniștilor niponi.

SESIUNE. Directorul general al
Organizației Națiunilor Unite pen
tru Educație. Știință și Cultură
(U.N.E.S.C.O.), Federico Mayor Za
ragoza, a deschis lucrările sesiunii
Comitetului interguvernamental al
deceniului mondial pentru dezvol
tarea culturii, informează agenția
KUNA. La lucrările sesiunii, care
se desfășoară la Paris, participă
delegații din 36 de țări. Comitetul
interguvernamental — a spus direc
torul general al U.N.E.S.C.O. — are
drept scop principal să facă acce
sibilă cultura tuturor națiunilor.
CUVINTARE. In primul discurs
pronunțat după declararea sa ca
președinte ales al Mexicului. Car
los Salinas de Gortari a solicitat
tuturor forțelor politifce și sociale
din tară să acționeze unite pen
tru a se marca o etapă nouă in
istoria dezvoltării naționale — re
latează agenția Prensa Latina. Pre
ședintele a propus un dialog na
țional în favoarea continuării pro
cesului de transformări democrati
ce din țară, precizind că este ne
voie de un climat de pace și li
niște pentru atingerea obiectivelor
preconizate.

CANDIDATURA. Raymond Edde,
lider al partidului Blocul Național

ceea ce înseamnă o treime din nu
mărul total al șomerilor din țările
capitaliste dezvoltate. în 1985. S.U.A.
și Japonia au desfăcut peste 30 la
sută din mărfurile exportate in ță
rile subdezvoltate. Alte state dez
voltate au. de asemenea, un grad
ridicat de dependență față de pie
țele lumii a treia.

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale
romano-iugoslave de colaborare economică
BELGRAD 13 (Agerpres). — in
perioada 10—13 septembrie 1988 au
avut loc la Belgrad și Zagreb lu
crările celei de-a XVIII-a sesiuni a
Comisiei
mixte
guvernamentale
româno-iugoslave de colaborare eco
nomică.
Cu acest prilej au fost relevate,
din nou. cu satisfacție, relațiile de
prietenie și colaborare in toate do
meniile de interes reciproc dintre
România și Iugoslavia; importanța
deosebită pe care o au intilnirile și
convorbirile la nivel înalt în lărgirea
și diversificarea relațiilor economi
ce dintre cele două țări vecine și
prietene.
Prin „Protocolul" și
..Programul
comun de lucru", semnate la înche
ierea lucrărilor sesiunii, s-au con

venit măsuri concrete pe linia dez
voltării pe mai departe a cooperării
și specializării in producție dintre
organizațiile economice ale celor
două țări in toate domeniile, eu
prioritate in industria construcțiilor
de mașini, industria electrotehnică si
electronică, industria chimică și pe
trochimică. materii prime. energe
tică. metalurgie și altele.
Delegația română a fost condusă
de tovarășul Ioan Ungur, ministrul
comerțului exterior și
cooperării
economice internaționale, președin
tele părții române în comisia mixtă,
iar delegația iugoslavă de tovarășul
Nenad Krekici.
secretar
federal
pentru relațiile economice cu străi
nătatea, președintele părții iugoslave
in comisia mixtă.

ZAGREB

Interdependențele — ra
porturi cu dublu sens. In
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condițiile unor interdependențe eco
nomice crescinde intre state, slăbi
rea puterii de cumpărare a țărilor
in curs de dezvoltare nu poate ră
mine fără urmări negative asupra
ritmurilor de creștere și a gradului
de folosire a forței de muncă in
statele dezvoltate. Cu alte cuvinte,
ieșirea din actualul impas economic
reclamă
convergența
eforturilor,
relansarea activității productive nu
numai in țările dezvoltate, ci și in
celelalte state, în primul rind prin
acordarea unui sprijin efectiv țări
lor in curs de
dezvoltare pentru
a-și recăpăta rolul dinamic in eco- *
nomia' mondială.
Evoluțiile din economia mondială
reliefează astfel și mai pregnant
justețea
poziției
României,
a
președintelui
Nicolae
Ceaușescu
privind căile și modalitățile dc
depășire a actualei crize economice
mondiale. Așa cum a arătat in re
petate rinduri secretarul general al
partidului, cum se subliniază in
Tezele din aprilie,
in prezent se
impune mai mult ca oricind adop
tarea unor măsuri
ferme pentru
sprijinirea țărilor în curs de dez
voltare și crearea condițiilor pentru
progresul lor economico-social, prin
realizarea — la o conferință inter
națională in cadrul O.N.U. — a unor
înțelegeri
corespunzătoare
între
țările bogate și cele sărace.
România, așa cum a reafirmat
președintele Nicolae Ceaușescu și in
cursul recentelor vizite de prietenie
în țări din Africa, consideră că orien
tarea intr-o
direcție pozitivă a
cursului economiei mondiale depinde,
intr-o bună măsură, de întărirea uni
tății și conlucrării țărilor în curs de
dezvoltare. Apeasta cu atit mai mult,
cu cit lipsa de rezultate la negocie
rile de pină acum dintre statele dez
voltate și cele in curs de dezvoltare
dovedește, o dată in plus, că soluțio
narea gravelor probleme ce confrun
tă economia mondială nu poate veni
din mila nimănui, că bogății nu-i
vor înțelege niciodată de bună voie
pe cei săraci.
Avind în vedere toate acestea, ca
și faptul că rezolvarea problemelor
din viața economică internațională,
înd’eosebi a acelora care conttibuie Ia
înrăutățirea continuă a situației ță
rilor subdezvoltate, nu poate fi
aminată la infinit,
președintele
României a propus organizarea unei'
intilniri la nivel înalt a țărilor in
curs de dezvoltare, ce ar da posibili
tatea statelor respective să elaboreze
de comun acord o strategie asupra
activității viitoare, atit in ce privește
conlucrarea mai strinsă între ele in
direcția dezvoltării economico-sociale cu forțe proprii, cît și pentru sta
bilirea unor puncte de vedere unitare
la negocierile cu țările dezvoltate.
De
asemenea.
președintele
Nicolae Ceaușescu consideră că pen
tru a se ajunge la rezultate pozitive
în cadrul negocierilor dintre Nordul
dezvoltat și Sudul subdezvoltat este
necesar să se renunțe cu desăvirșire
la vechile practici de a se pune
toate greutățile în seama celor
săraci și să se treacă la un nou mod
de gîndire, de acțiune și soluțio
nare a problemelor
complexe din
economia mondială, care să țină
seama de interesele tuturor statelor,
ale progresului și păcii in lume.

Standul României a fost vizitat de președintele Prezidiului
R.S.F. Iugoslavia

Gh. CERCELESCU
din Liban și membru al parlamen
tului libanez, și-a anunțat candi
datura la funcția de președinte al
republicii,
informează agențiile
MENA și KUNA.
REUNIUNE. La Caracas au
început lucrările unei reuniuni pe
tema cooperării tehnice, la care iau
parte experți din 26 de țări lati
no-americane și caraibiene, pre
cum și reprezentanți ai unor or
ganisme de specialitate — infor
mează agenția I.P.S. Sint exami
nate diverse proiecte privind co
operarea bi și multilaterală în sec
torul agricol și in domeniile ocrotirii sănătății, comerțului exte
rior și invățămintului.

POLUARE. Situația ecologică și
sanitar-epidemiologică
a
Mării
Arai este „deosebit de critică"
scrie ziarul „Pravda", citat de
T.A.S.S. Din pricina poluării și a
folosirii excesive a apelor riurilor
Amudaria și Sîrdaria, in ultimii
ani a scăzut nivelul mării cu 13
m, iar suprafața ei s-a redus cu
peste o treime. Ziarul relevă că
pentru redresarea situației sint ne
cesare programe speciale, care să
prevadă măsuri economice, științi
fice și de natură organizatorică.

CONGRES.
Cel de-al XVI-Iea
Congres al Partidului Aprist Pe
ruan — de guvernămînt — va avea loc în luna decembrie — s-a
anunțat oficial la Lima, potrivit agenției Prensa Latina. Vor fi dez
bătute măsurile adoptate de gu
vern pentru combaterea inflației și
crearea condițiilor pentru reluarea
creșterii produsului intern brut.
Inițial, congresul fusese programat
să se desfășoare la inceputul acestei luni.

DESEMNARE. Partidul Național
Unit (de guvernămînt) din Sri
Lanka l-a desemnat pe actualul
prim-ministru al țării, Ranasinghe
Premadasa, drept candidat al acestui partid în apropiatele ale
geri' prezidențiale. După cum in
formează ziarul „Daily Island",
președintele Republicii Sri Lanka,
Junius Jayawardene, urmează să
anunțe oficial data alegerilor in

BELGRAD 13 (Agerpres). — La
Zagreb a fost inaugurat Tirgul inter
național de toamnă, la care participă
și țara noastră.
Standul României a fost vizitat de
tovarășul Raif Dizdarevici, președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia.
Ivo Latin, președintele Prezidiului
R.S. Croate. Nenad Krekici. secre
tar federal pentru relații economice

Zilele

culturii

cu străinătatea, de alte persoane ofi
ciale.
Oaspeții, intimpinați de loan Un
gur, ministrul comerțului exterior și
cooperării economice internaționale,
au exprimat aprecieri pozitive cu
privire la • colaborarea economică
dintre România și Iugoslavia, la
produsele prezentate și la dezvol
tarea în continuare a cooperării și
schimburilor comerciale
bilaterale.

românești in

COPENHAGA 13 (Agerpres). — In
Danemarca s-au desfășurat
Zilele
culturii românești. manifestare in
cadrul căreia la Copenhaga. Hobro
și Mariager, au
fost
prezentate
spectacole de către ansamblul „Măr
țișorul" al Casei de cultură a stu
denților din Cluj-Napoca. Cu același
prilej au fost itinerate o expoziție

Danemarca

de carte social-politică. unde, la loc
de frunte, au fost prezentate operele
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele' Republicii Socialiste Româ
nia. expoziția documentară de foto
grafii despre peisajul românesc,
precum și o expoziție de artă popu
lară romanească.

Convorbirile dintre Iran și
GENEVA 13 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor Unite din Geneva
s-a desfășurat, in prezența reprezen
tantului special al secretarului ge
neral al O.N.U., o nouă ședință ple
nară a delegațiilor Iranului și 'Ira
kului consacrată soluționării con
flictului din zona Golfului pe baza
Rezoluției 598 a Consiliului de Secu
rit at e.
Delegațiile, conduse de miniștrii
de externe ai celor două țări, iși vor
continua contactele la New York,
începind de la 22 septembrie, cu
participarea secretarului, general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a-

Irak

nunță agențiile internaționale de
presă.
S-a convenit, totodată, ca. după aceste contacte, negocierile să conti
nue la Geneva.

TEHERAN 13 (Agerpres). — Po
trivit agenției I.R.N.A.. Iranul a pus
în libertate, unilateral. 72 de prizo
nieri de război invalizi. Ei au fost
predați reprezentanților Comitetului
Internațional al Crucii Roșii. I.R.N.A.
precizează că. pină in prezent, au fost
puși în libertate, din motive umani
tare. 775 de prizonieri de război.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Sesiunea Consiliului ministerial al Liqii Arabe • Noi
ciocniri intre trupele israeliene $1 populația palestiniană
TUNIS 13 (Agerpres). — La Tunis
s-ă încheiat sesiunea Consiliului Mi
nisterial al Ligii Arabe, la care au
participa), miniștrii de externe sau
reprezentanții lor din țările membre.
Pe ordinea de zi au figurat, intre al
tele, situația din lumea arabă, ulti
mele evoluții pe plan palestinian și
negocierile de pace de la Geneva
dintre Iran și Irak. La încheierea lu
crărilor a fost adoptat un comunicat
in care se relevă hotărirea participanților de a-și spori contribuția la
soluționarea politică a problemelor
menționate.

TEL AVIV 13 (Agerpres). — în
orașul israelian Haifa s-a desfășurat
o demonstrație organizată de Fron
tul democratic pentru pace și egali
tate. Participanții s-au
pronunțat
pentru retragerea forțelor israeliene
din teritoriile ocupate și in favoarea
instaurării unui stat palestinian
independent.
transmite
agenția
KUNA, citind postul de radio is
raelian recepționat la Amman.

cursul acestei săptămini. trans
mite agenția Taniug.
VIZITA. Ministrul de externe al
Marocului, Abdellatif Filali. și-a
încheiat vizita oficială întreprinsă
la Cairo, in cursul căreia a avut
convorbiri cu Boutros Ghali, mi
nistru de stat, egiptean pentru re
lațiile externe, și a fost primit de
președintele Hosni Mubarak. în
centrul întrevederilor s-au aflat
probleme ce privesc raporturile
dintre statele arabe, situația din
Orientul Mijlociu și evoluția rela
țiilor bilaterale.

LANSARE. Cel mai mare vas de
pasageri construit vreodată in Ja
ponia a fost lansat
in por
tul Kobe. In greutate de 23 500
tone, nava „Fuji Maru"
poate
transporta 603 pasageri, avind un
echipaj format din 135 persoane.
Vasul are o Jungime de 167 me
tri și o lățime de 24 m. dispune
de o sală de teatru cu 150 locuri,
de' un bazin de inot și o sală de
spectacole de 600 locuri.

APEL. Președintele Bangladesh
ului, Hussain Mohammad Ershad, a
reînnoit apelul privind organizarea
unei reuniuni de experți asupra
inundațiilor, cu participarea Chi
nei, Indiei, Nepalului. Bhutanului
și țării sale, care să exploreze căile
de colaborare in eforturile de pre
venire și înlăturare a efectelor
inundațiilor catastrofale din zonă.

EXPEDIȚIE. Cei patru norve
gieni care și-au propus reconsti
tuirea drumului spre Polul Nord
parcurs de Nansen acum 100 de
ani au ajuns cu bine la destinație.
Expediția și-a început călătoria la
15 august, din estul Groenlandei,
și a ajuns la pol la 10 septembrie,
urmînd același traseu ca si marele
explorator polar. Beneficiind de o
vreme frumoasă, ei au incheiat că
lătoria in 25 de zile, și nu in 40, cite
i-au trebuit lut Nansen. Echipa
mentul de care au dispus cei pa
tru norvegieni a fost la fel ca ace
la folosit de Nansen și oamenii
care l-au însoțit. De asemenea, ei
nu au avut nici un mijloc de co
municație efi lumea.

Autoritățile israeliene de ocupație
au înăsprit blocada și interdicțiile
de circulație in mai multe localități
din Cisiordania și Gaza. în cele două
teritorii au avut loc noi ciocniri în
tre trupele israeliene și populația
palestiniană. Confruntări violente
s-au produs intre demonstranți și
forțele israeliene de represiune care
au intervenit în taberele de refugiați palestinieni Al Bureij, Jabalia
și Rafah, din Gaza. Forțele israelie
ne au recurs la arme de foc. șase
palestinieni fiind uciși și mai mulți
alții răniți.
(Agerpres)

ÎN DEZBATEREA O.N.U

SITUAȚIA CRITICA A ECONOMIEI
AFRICANE
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
La sediul
Națiunilor Unite din
New York au început lucrările Co
mitetului general ad-hoc al Adunării
Generale a O.N.U. pentru exami
narea situației economice critice a
Africii si a stadiului de realizare a
programului de acțiune adoptat de
O.N.U. in 1986 pentru redresarea și
dezvoltarea economică a Africii in
perioada 1986 1990.
In cuvîntul rostit la ședința de
deschidere a reuniunii. secretarul
general al O.N.U.. Javier Perez de
Cuellar, a declarat că. in pofida unor
progrese, situația in ansamblu in
Africa se caracterizează printr-o
gravă înrăutățire, exprimată, printre
altele, și de faptul că datoria exter
nă a țârilor continentului â atins
218 miliarde dolari. . Vorbitorul a apreciat că printre factorii care au
condus la această situație se numă
ră plata dobinzilor și povara dato
riilor. pe de o parte, precum și re
ducerea veniturilor din export si
stagnarea asistenței, pe de altă
parte.

Președintele comitetului . ad-hoc,
Tom Vraalsen (Norvegia), a relevat
că programul adoptat in 1986 rămi
ne valabil și nu trebuie să fie renegociat, ci aplicat. El a apreciat că
sjtuația de criză a devenit, in multe
privințe, mai devastatoare ca nicio
dată. El a adăugat că politica de
destabilizare a regimului sud-african a provocat celor nouă țări
membre ale conferinței pentru coo
perare in domeniul dezvoltării din
Africa australă pierderi de 20—30
miliarde dolari in perioada 1980—1986.
Reafirmind hotărirea statelor afri
cane de a continua eforturile in di
recția lichidării subdezvoltării eco
nomice și de a aplica in continuare
programele elaborate în acest sens,
ministrul de externe al Republicii
Mali, Modibo Keita. reprezentant al
președintelui Organizației Unității
Africane, a opinat că aceste măsuri
nu vor da rezultatele scontate fără
o îmbunătățire a climatului economic
internațional.
Lucrările comitetului ad-hoc con
tinuă.

Încheierea convorbirilor dintre președintele
Mozambicului și președintele R. S. A.
MAPUTO 13 (Agerpres). — în lo
calitatea mozambicană Songo au
avut loc convorbiri între președin
tele Mozambicului, Joaquim Chissano. și președintele Republicii SudAfricane, Pieter Botha. Un scurt co
municat de presă — difuzat după în
trevedere și citat de agențiile China
Nouă și Taniug — menționează că
au fost abordate, in principal, pro
bleme ce privesc aplicarea în prac
tică a „Acordului de la Nkomati".
din 1981. document care reglemen
tează raporturile politice si de coo

perare economică între cele două
țări.
Intr-o declarație făcută presei,
președintele Chissano a arătat că a
primit asigurări din partea interlo
cutorului său că R.S.A. nu va mai
susține gruparea autointitulată Miș
carea
Națională
de
Rezistență
(M.N.R.). ostilă actualului regim
mozambican. El a adăugat că cele
două țări vor coopera pentru reali
zarea. in comun, a complexului hi
droenergetic de 'la Cabora-Bassa,

în sprijinul reactivării procesului de pace
în America Centrală
SAN JOSE 13 (Agerpres). — într"o declarație făcută la San Jose,
unde participă la lucrările reuniunii
regionale consacrate continuării eforturilor de pace in America Cen
trală. vicepreședintele Nicaraguei.
Sergio Ramirez, s-a pronunțat pen
tru reactivarea procesului de instau
rare a unui climat real si durabil de
pace, securitate și cooperare in America Centrală, lansat prin Acor
dul de Ia Ciudad de Guatemala, din
7 august 1987. transmite agenția
Prensa Latina. El a anunțat că in

prezent există un climat propice re
luării negocierilor in favoarea păcii
în regiune și chiar reluării dialogu
lui dintre guvernul sandinist și for
țele „contras", fapt care a determi
nat ca guvernul de la Managua să
propună o reuniune preliminară cu
forțele „contras" pe teritoriul gua
temalez. Această reuniune ar urma
să pregătească reluarea negocierilor
de la Sapoa vizînd încetarea defini
tivă a focului in Nicaragua și rea
lizarea reconcilierii naționale.

Datoriile externe afectează dezvoltarea economică
a țărilor Americii Latine
Un raport ol UNCTAD
GENEVA 13 (Agșrpres). — IJțj-, ,,țr-a. pgripjdâ cind economiile lor
voltarea economică a țărilor latinostagnează din cauza crizei, recoltele
americane s-a redus considerabil in
din unele țări ale regiunii sint slabe
1987. provocind o scădere netă a pro
și prețurile la materiile prime pe
dusului național brut pe locuitor,
piețele internaționale se diminuează.
care a fost însoțită și de o creștere
Aspectul cel mai favorabil al eco
a inflației — relevă un raport dat
nomiei țărilor latino-americane —
publicității de UNCTAD. în regiu
apreciază raportul UNCTAD — il
ne — subliniază documentul — s-a
constituie reducerea deficitului co
înregistrat o rată dc dezvoltare eco
mercial. care in 1986 a fost de 12.1
nomică de 2.2 la sută — in scădere
miliarde dolari, iar anul trecut de
față de 3.7 la sută in 1986 —, ca ur
numai 9.9 miliarde. Totodată, rapor
mare a problemelor generate de pla
tul amintit subliniază că dezvolta
ta datoriilor externe. Printre facto
rea economică a Americii Latine a
rii care au contribuit la această si
fost inferioară mediei altor țări in
tuație. raportul UNCTAD relevă obligativitatea țărilor respective de a
curs de dezvoltare, care este esti
face mari transferuri de fonduri inmată la 2,8 la sută.

—=— (ply Actualitatea politică) ——

Social-democrații vest-germani în căutarea
unei noi strategii electorale
Prin congresul său. desfășurat
timp de patru zile in orașul Miinster.
Partidul social-democrat, in prezent
cel mai mare partid al opoziției, a
inaugurat, practic, noul sezon poli
tic din R.F.G. Cum era de așteptat,
tematica dezbaterilor s-a axat pe
problemele care preocupă sau cu
care sint confruntate sectoare largi
ale opiniei publice vest-germane. în
ordinea urgenței lor. temele priori
tare pentru P.S.D., ca și pentru orice
grupare politică din R.F.G., sint per
sistența șomajului de masă, care
afectează aproximativ patru milioa
ne de oameni, discrepanțele apărute
pe plan economic și social, politica
in problemele dezarmării și secu
rității europene.
Liderii social-democrați consideră
că. date fiind rezervele sau apre
cierile negative ale unor categorii ale
populației privind politica guvernu
lui de coaliție format prin alianța
dintre Uniunea creștin-democrată,
Uniunea creștm-socială și Partidul
liberal-democrat, ar fi
îndreptățiți
•să privească cu optimism alegerile
parlamentare din 1990 și să se pre
gătească pentru a prelua
răspun
derea guvernării. în acest scop, con
gresul de la Miinster urma să jalo
neze direcțiile de orientare ale
P.S.D. și să marcheze debutul acti
vității de elaborare a viitorului pro
gram de guvernare.
P.S.D. — notează ziarul „KOLNER
STADT-ANZEIGER" — intenționea
ză să facă din șomajul de tunsă —
terenul vulnerabil al guvernului de
coaliție — o temă centrală și să re
vendice a fi singurul in măsură să
soluționeze problema și să se pre
ocupe de folosirea deplină a forței
de muncă". In acest domeniu, socialdemocrații se arată receptivi la sem
nalele de alarmă ce vin mai ales din
partea puternicei Federații a sindica
telor vest-germane (D.G.B.), care
consideră scandalos modul cum este
tratată de ani de zile soarta a mili
oane de oameni rămași fără slujbe,
impinși la marginea societății. După
cum a apreciat E. Breit, președintele
D.G.B., adresîndu-se celor 440 dele
gați la congresul P.S.D.. totul arată
că opinia publică este „prelucrată"’ în
sensul acceptării șomajului de masă
ca o „stare normală". Un aspect
dramatic, pus în atenție de sindicate,
este existența a aproape 645 000 ti
neri care nu au atins incă vîrsta de
25 de ani. dar trăiesc din plin drama
de a nu avea un loc de muncă. în

luna iulie, numărul tinerilor șomeri
sub 20 de ani a crescut cu 16 500.
. Cu citeva săptămini înainte de în
ceperea anului școlar, in landul Rhenania de Nord-Westphalia. 41 350 dc
absolvenți ai invățămintului elemen
tar nu aveau asigurate condițiile spre
a putea urma cursuri organizate de
calificare. Oficiul regional al muncii
din Diisseldorf a comunicat la 12 au
gust că. la finele lunii iulie, 24 980
fete și 16 370 băieți căutau zadarnic
o posibilitate de calificare.
Preocupat de identificarea unor
soluții la aceste probleme presante,
Congresul P.S.D. a adoptat o moțiu
ne, considerată ca unul din docu
mentele principale ale congresului, in
care sint expuse mai mult intenții
decit concepte închegate. Social-de
mocrații se obligă, astfel, să prezin
te un program de combatere a șo
majului de masă. în același timp, ei
își propun să abordeze dezvoltarea
economiei naționale prin, prisma ce
rințelor ecologice, să stimuleze in
vestițiile publice și particulare, să
aplice o nouă orientare in privința
structurii diferitelor regiuni ale țării
(in încercarea de a evita adîncirea
decalajelor apărute intre landurile
din Nord și cele din Sud, mai favo
rizate in ultimele decenii), să stimu
leze o mai bună calificare a munci
torilor.
Propunerile formulate de Oskar
Lafontaine, vicepreședinte al P.S.D.,
și anume scurtarea timpului de lu
cru, concomitent cu reducerea cores
punzătoare a salariilor, acordarea de
înlesniri fiscale acelor patroni care
nu-și transferă profiturile în străi
nătate. ci investesc o parte din aces
tea in întreprinderile ce le dețin în
R.F.G.. au trezit mai curînd reacții
negative in rîndul sindicatelor, fiind
.apreciate ca o „alunecare spre
dreapta" a autorului acestor propu
neri în scopul de a-și asigura spriji
nul unor sectoare ale patronatului.
De altfel, în timp ce președintele
P.S.D., Hans-Jochen Vogel, a fost
reales la congres cu 426 voturi pen
tru, O. Lafontaine nu. a realizat decît
298 de voturi. Interpretînd rezulta
tele votului și desfășurarea de an
samblu a congresului de la Miinster,
o parte a presei vest-germane crede
că s-ar fi ajuns la un fel de distri
buire a rolurilor, după care Vogcl
s-ar strădui să cultive și să mențină
raporturile cu sindicatele, în timp ce
O. Lafontaine ar prezenta o imagine
convenabilă alegătorilor din rîndurile

păturilor burgheze. Și este de reți
nut că pentru propunerile menționa
te s-au arătat interesate unele
cercuri economice apropiate de
P.L.D. și chiar lideri ai acestei gru
pări politice, participante la actuala
formulă guvernamentală de la Bonn.
Pentru că. este limpede, perspectiva
revenirii la putere implică și necesi
tatea asigurării unui partener
de
coaliție, problemă nerezolvată încă
de conducerea P.S.D.
Un alt aspect abordat la congres
a fost situația nesatisfăcătoare a re
prezentării femeilor, care constituie
26 la sută din cei 910 063 membri ai
partidului. Documentul adoptat pre
conizează ocuparea de către activis
tele social-democrate a 40 la sută din
funcțiile în partid și din mandatele
de deputați.
Mai clare și mai angajante s-au
dovedit opțiunile manifestate la con
gresul P.S.D. in sfera politicii ex
terne,
respectiv
in
problemele
dezarmării, securității și colaborării
internaționale: După cum s-a subli
niat în raportul principal. P.S.D. se
pronunță pentru o lume eliberată de
spectrul războiului, de violente, de
rasism și asuprire. Willy Brandt, fost
cancelar al R.F.G. și in prezent pre
ședinte al Internaționalei Socialiste,
a lansat apelul ca in deceniul urmă
tor să se creeze premisele pentru o
politică menită să garanteze o pace
trainică, pentru acorduri cuprinzătoa
re de dezarmare. EI a avertizat asu
pra pericolului ce. decurge dintr-o
anumită euforie retorică a dezarmă
rii, precizind că, chiar in cazul reali
zării unui acord sovieto-american de
reducere la jumătate a rachetelor
strategice nucleare, cele două țări
ar dispune în continuare de peste
II 000 de sisteme de asemenea arme,
ceea ce înseamnă o uriașă capaci
tate distructivă.
în alte intervenții consacrate po
liticii externe a fost subliniată nece
sitatea dezvoltării unei largi coope
rări internaționale, pe deasupra
deosebirilor de sisteme politlcosociale.
La congresul de la Miinster, P.S.D.
și-a elaborat o strategie menită să
du.că la sporirea potențialului .său
electoral, concomitent cu menținerea
alegătorilor
tradiționali — firește,
dacă aceștia se vor arăta dispuși să
urmeze modificările de orientare
operate.

Petre STANCESCU
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