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OBIECTIVE Șl SARCINI PRIORITARE iN ECONOMIE

Exportul - realizat ritmic, integral!
Sporirea producției de export reprezintă expresia 

cea mai concludentă a capacității creatoare a oame
nilor muncii, a tortei și nivelului tehnic înalt atins 
de economia noastră națională, capabilă la ora actuală 
să realizeze produse de mare complexitate, pe deplin 
competitive pe plata externă. Rezultatele concrete ob
ținute de numeroase unități economice demonstrează 
cit se poate de convingător că există atit baza teh- 
nico-materială, cit și tortele umane necesare pentru 
a răspunde prompt, la un (nivel calitativ superior, tu
turor solicitărilor și cerințelor adresate de partenerii 
de peste hotare. De altfel, tocmai pe această bază 
solidă a fost posibil ca in anul 1988 exportul total să 
crească in ritm rapid, cu 10,5 la sută față de anul 
precedent

Posibilitățile existente in acest domeniu sînt insă 
departe de a fi epuizate. Practic, în fiecare ramură 
și sector de activitate, în fiecare județ și unitate eco
nomică se poate și trebuie să se asigure o organizare 
exemplară a muncii, promovarea mai susținută a pro
gresului tehnic, a celor mai noi cuceriri ale științei, 
astfel incit o dată cu Îmbunătățirea nivelului tehnic

și calitativ al producției să se creeze cele mal bune 
condiții pentru îndeplinirea exemplară a planului la 
export. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al'partidului, la ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. de la începutul lunii 
februarie, problema exportului — a vămuirii, livrării 
la timp și la un înalt nivel de calitate a tuturor produ
selor contractate, a valorificării cit mai bune a fon
dului de marfă pe piața externă — trebuie să consti
tuie problema numărul unu care să stea in atenția 
tuturor factorilor de răspundere și a unităților cu sar
cini in acest domeniu.

Experiența multor întreprinderi demonstrează că 
acolo unde s-au organizat formații de lucru, linii teh
nologice, ateliere și secții specializate în producția 
pentru export, unde s-au luat măsuri ferme pentru 
asigurarea și folosirea cit mai eficientă a bazei mate
riale. unde există o bună colaborare cu întreprinderile 
de comerț exterior, planul la acest indicator poate fi 
îndeplinit ritmic, integral și chiar cu Însemnate, de
pășiri. La o asemenea experiență concretă, dar cu 
valoare de generalizare mai largă, ne vom referi și 
in grupajul de azi pe tema exportului.

La întreprinderea „Electromureș" din Tîrgu Mureș :

Marca fabricii se afirmă 
prin calitatea producției 

și promptitudinea in livrări
Pentru' întreprinderea „Electromu

reș" din Tîrgu Mureș, anul 1989 re
prezintă un an de vîrf in producția 
de export. Atit sub raportul volumu
lui planificat, cit și al calității pro
duselor. Așa bunăoară, in acest an, 
la secția cablaje — cu cea mai mare 
pondere in activitatea unității — ex
portul s-a dublat față de anul 1988. 
Dar creșteri spectaculoase trebuie să 
obțină și secțiile de pe celelalte două 
mari platforme ale unității — de 
mecanică fină, electronică și electro- 
calorice — astfel că, in acest an, ex
portul urmează să inregistreze, pe 
ansamblul întreprinderii, o creștere 
de peste 40 Ia sută fată de anul pre
cedent șl de 213 la sută față de 1980. 
Un alt lucru demn de relevat : spo
rul de 40 la sută planificat față de 
anul precedent nu se va realiza ori
cum, ci exclusiv pe seama produse
lor noi, iar cele așa-zise tradiționale 
sint și ele modernizate.

Meritoriu este și faptul că, ținind 
seama de conjunctura de pe piața 
externă, dar și de utilizarea în pro
cesul de producție a unor materiale 
deficitare (cum este cuprul), colec
tivul de aici a reușit, prin acțiuni 
statornice, să înregistreze o schim
bare și in structura producției de 
export. Pe baza prospectării atente 
a pieței, dar și prin efectuarea unor 
modificări funcționale și in designul 
produselor, s-a reușit, bunăoară, «a, 
în acest an, produsele electrocalorice 
să ocupe o pondere însemnată în 
structura exportului, diminuindu-se 
pe această bază consumul de cupru 
și de alte materiale, în condițiile 
creșterii volumului de export.

Machetele, graficele și, cu deose
bire, mostrele din impozanta expo

ziție de la intrarea In întreprindere 
— unde au loc, în mod obișnuit, 
tratative directe cu numeroși parte
neri de peste hotare — constituie tot 
atitea argumente palpabile pentru 
succesele obținute aici pe linia în
noirii produselor și a creșterii efi
cienței exportului. împreună cu eco
nomista Rodica Poenaru, șefa servi
ciului export, am trecut în revistă o 
bună parte din noutățile pe care 
„Electromureș" le realizează in acest 
an pentru export. între noutățile de 
ultimă oră am distins, între altele, 
scule de înaltă complexitate tehnică 
(cochile de turnat sub presiune, stan
țe etc.) — destinate, in premieră, 
exportului, conductori ce valorifică 
superior materiile prime, cablaje de 
complexitate ridicată, noi tipuri de 
cordoane cu fișe injectate și cele 
pentru telefonie, produse electroca
lorice și de uz gospodăresc, convec- 
toare electrice, casa de marcat elec
tronică cu două benzi etc. Tn total, 
numai in luna februarie unitatea ex
portă. aproape 120 sortotipodimen- 
siuni de produse, in peste 20 de țări 
ale lumii.

Știind că. tn condițiile marii di
versități de produse și ale exigențelor 
unor parteneri tradiționali, din țări 
ca Franța, R.F.G., Kuweit, Olanda, 
U.R.S.S. și altele, „Electromureș" a 
realizat și depășit an de an produc
ția pentru export, două lucruri ne-au 
interesat cu precădere : cum este 
organizată activitatea productivă și 
ce metode folosește unitatea pentru 
a impune marca fabricii pe piața 
externă ? Un răspuns l-am aflat, 
întii de toate, de la inginerul loan 
Olteanu, directorul unității.

— Pentru o unitate ca a noas

tră, care exportă nu unul, ci sute de 
produse, calitatea lor este esenția
lă pentru cîștigarea piețelor, dar 
insuficientă pentru păstrarea lor. 
Mal e un lucru pe care unii îl ne
glijează : strădania de a aplica rapid 
noutățile în domeniul in care exporți 
și, nu în ultimul rînd. preocuparea 
de a colabora bine cu întreprinderea 
de comerț exterior de profil și cu 
fiecare firmă și beneficiar in parte. 
Fără aceste lucruri, nici noi, in pri
mul rind, nici întreprinderile de co^ 
merț exterior „Electroexportimport" 
și „Electronum" nu am realiza prea 
multe într-un domeniu in care, ca și 
în tehnică, lucrul de unul singur este 
sortit eșecului.

Călăuzindu-ne după aceste exi
gențe, întreprinderea a început anul 
1989 în condițiile în care, in pofida 
diversității produselor și a unui do
meniu în care concurența este foarte 
mare, planul la export este acoperit 
integral cu contracte pe trimestrul I, 
iar pe întregul an producția a fost 
contractată in proporție de 82 la sută 
pe relația devize convertibile. Iar 
acțiunea este în curs de derulare, 
ceea ce oferă certitudinea că produc
ția pe acest an va fi contractată în 
cel mai scurt timp. Neîndoios, la 
baza acestui succes stă. in principal, 
calitatea înaltă a produselor tradi
ționale. Dar pentru a-și afirma noile 
produse, se cuvine relevat că, în 1988, 
unitatea a participat cuhnostre la 27 
de tîrguri internaționale, intre care 
cele de la Paris, Leipzig, Brno, Ha- 
novra, Zagreb, Moscova și altele. 
Acestora li s-au adăugat tratativele 
directe purtate in întreprindere, la 
care, în mod tradițional, participă 
atit reprezentanții întreprinderilor de 
comerț exterior de profil, cît și ca
dre tehnice direct implicate în 
realizarea producției. Avantajele ? 
Multe. In primul rînd. orice modifi
care constructivă solicitată se clari
fică „pe loc", iar eșalonarea terme
nelor de execuție și livrare nu se 
stabilește arbitrar, ci în cunoștință 
de cauză. Apoi, „Electromureș" are

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"
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Livrări suplimentare 
la export 

CONSTANȚA
Harnicele colective de. oameni 

ai muncii din unitățile econo
mice ale județului Constanța 
depun eforturi susținute pentru 
îndeplinirea exemplară a obiec
tivelor stabilite pentru acest an, 
acționind cu competentă și înal
tă răspundere pentru realizarea 
cu prioritate a sarcinilor la ex
port. Astfel vor fi realizate 
importante sporuri, de producție 
la ciment, calcar pentru indus
trie, prefabricate din beton ar
mat, beton celular autoclavizat 
cărămizi, produse prelucrate din 
policlorură de vinii, stofe ș.a. 
Se vor construi noi nave de 
mare tonaj, se va extinde pro
ducția de barje și conteinere, 
vor fi introduse in fabricație 
noi tipuri de echipamente, acce
sorii și repere navale, noi sorti
mente de mobilă. La Combina
tul petrochimic Midia-Năvodari, 
Combinatul de lianți și azboci
ment Medgidia. Fabrica de celu
loză și hîrtie Palas-Constanța, 
in toate celelalte unități unde 
se realizează produse pentru ex
port s-au luat din timp măsuri 
pentru înnoirea și creșterea ca
lității. diversificarea produse’or. 
lansarea la timp a comenzilor. 
La întreprinderea „Integrata de 
lînă" din Constanța, producția 
pentru export pe prima lună a 
anului a fost realizată in procent 
de 125 la sută. In portul Con
stanța, marea poartă maritimă 
a țării, se acționează pentru de
rularea unui volum cît mai 
mare de mărfuri destinate par
tenerilor noștri externi. (Lucian 
Cristea).

DOLJ
Una din unitățile cu pondere 

la export in județul Dolj este 
și întreprinderea metal-lemn 
din Craiova.

— Datorită calității mobilie
rului pliant pentru camping, pe 
care îl exportăm de multă vre
me în numeroase țări, și respec
tării întocmai a obligațiilor 
contractuale — a ținut să preci
zeze inginerul Mihai Dănciu- 
lescu, directorul întreprinderii 
—, am livrat peste prevederile 
la zi importante cantități de 
produse, fiind create condiții ca 
planul pe luna februarie să 
fie îndeplinit Înainte de termen. 
Constituirea unor sectoare și 
formații de lucru specializate, 
realizarea prin forțe proprii, in 
cadrul programului de moderni
zare a producției, a unor insta
lații de vopsire în cîmp electro
static au dus la creșterea cali
tății produselor pentru export 
și a productivității muncii. 
(Nicolae Băbălău).

Aspirații împlinite
FAPTE, OPINII DESPRE SCHIMBĂRILE PROFUNDE ADUSE DE COOPERATIVIZARE IN 

VIAfA SATELOR, A OAMENILOR DIN JUDEȚUL GIURGIU

Supunem atenției două fapte 
semnificative pentru ceea ce a în
semnat cooperativizarea agricultu
rii pentru țăranii din Cimpia 
Română. La înființare. în 27 sep
tembrie 1952. proprietatea obșteas
că a cooperativei agricole din 
Putineiu, județul Giurgiu, era de 
264 000 lei. Astăzi, la incepuțul 
anului 1989. averea obștească a uni
tății se ridică la 29,56 milioane lei. 
Al doilea fapt : In zona cuprinsă 
acum în consiliul unic Hotarele, 
adică pe raza comunelor Hotarele, 
Greaca. Mironești, Valea Dragului, 
Vărăști și Colibași, nu erau in 
perioada de început a cooperativi
zării decit doi ingineri agronomi 
care se ocupau de probleme ad
ministrative. Astăzi. în unitățile 
cooperatiste si la Stațiunea de cer
cetări viticole Greaca, care în aces
te zile a sărbătorit 40 de ani de la 
inființare, lucrează 75 de ingineri 
și 31 de tehnicieni, din care 45 sint 
ceea ce se cheamă fiii satului.

Două fapte in aparență fără le
gătură între ele. dar care dau mă
sura unora din schimbările fun
damentale petrecute în viata satu
lui din zona județului Giurgiu 
și a satului românesc în general. 
Ambele. și toate schimbările 
profunde din viața satului, își au 
izvorul în revoluția produsă în or
ganizarea și forma de proprietate, 
în transformarea din temelii a agri
culturii fârimitate. în dezvoltarea 
proprietății socialiste. Notăm în 
acest sens opiniile unor oameni a 
căror viață este legată prin toate 
firele de pămint, de sat.

Nicolae Breazu, președintele 
C.A.P. Putineiu : „Tatăl meu s-a' 
numărat printre cei care au fondat 
in 1952 gospodăria colectivă din 
comuna noastră. Toți am pornit la 
drum adunind laolaltă numai 380 
de hectare, citeva animale de mun
că. un inventar slab, dar cu multă 
speranță și încredere în viitor. 
Aveam atunci opt ani și nu mă 
gîndeam că voi ajunge să muncesc 
In gospodăria pe care au făurit-o

și părinții mei. la îndemnul parti
dului. In primii ani realizam 
700—800 kg de grîu și numai 1 500 
kg de porumb. Ne lipseau multe la 
început, dar aveam convingerea că 
marea proprietate oferă incompa
rabile posibilități pentru agricultu
ra modernă pe care o realizăm 
astăzi".

Manea Paul, primul președinte

al C.A.P. Mironești. in prezent șeful 
secției 6 de mecanizare Hotarele : 
„In 1960 am înființat C.A.P.-ul în 
satul nostru cu. 125 de familii cu 80 
de hectare. Am fost printre iniția
tori. Prima recoltă de griu pe pă- 
mînturile unite a fost de 800 kg șl 
ne-am bucurat cu toții, fiindcă era 
o recoltă dublă fată de cît realizam 
fiecare pe peticul de pămint. Am 
fost președinte opt ani de zile și am 
văzut de la an la an ce însemna 
marea proprietate socialistă. Anul 
acesta, la griu ne-am apropiat de 
4 000 kg la hectar, iar la orz am 
realizat 4 60Q kg. De acum începem 
să prindem gustul și stiinta mari
lor producții".

Roșu I. Tudor : „Aveam la 
noi, la Greaca, 7 tractoare.

După clțiva ani s-a Înființat 
S.M.A.-ul, care a însemnat o 
nouă etapă în dezvoltarea agri
culturii noastre cooperatiste. Fiind 
pe tractor. îmi puteam da bine sea
ma cit de departe ajunsesem nu
mai în citiva ani. Fără ajutorul sta
tului. al muncitorilor care făureau 
tractoarele și mașinile, progresul 
nostru era lent. In anul 1963 am 
primit primele combine si din acel 
an producțiile de griu de 450 kg 
la hectar au rămas doar amintiri a 
ceea ce a însemnat proprietatea 
fiecăruia asupra unui petic de pă- 
mînt. Astăzi, C.A.P. Greaca, 
unde lucrez ca maistru la secția de 
mecanizare, este distinsă cu inaltul 
titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare", iar recoltele mari con
stante de griu. de porumb si de 
floarea-soarelui stau mărturie a 
marilor avantaje pe care le oferă 
agricultura socialistă".

Ion Logofătu, președintele 
C.A.P. Călugăreni : „Mulți dintre 
tolegii mei de generație și mai virst- 
nici ridem cind ne amintim cum 
șovăiam la început. Cine ar fi putut 
să creadă că noi, la Călugăreni. am 
putea vreodată să recoltăm atit 
porumb cit am fi făcut înainte în 
mai mult de zece ani? în anul 1987 
am realizat peste 20 000 kg știuleți 
la hectar în condiții de neiri
gat și drept răsplată am . fost 
distinși cu înaltul titlu de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare". Anul 
trecut, din nou am realizat. în 
condițiile unui an neprielnic, pes
te 24 100 kg porumb știuleți la hec
tar. In ultimii ani, cooperatorii 
noștri au ciștigat foarte bine. Re
centele măsuri adoptate din inițiati
va tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
de mărire a fondului de cereale și 
legume destinate retribuirii in na
tură. au darul să stimuleze și mai 
mult munca noasțră".

C.A.P. Putineiu. Averea obștească 
a unității a ajuns la aproape 30 mi-

Petre CRISTEA
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A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
In actuala etapă de dezvoltare ca- ■ 

litativa. intensivă a economiei, parti
dul acordă cea mai mare atenție 
funcționării riguroase a mecanismu
lui economico-financiar. orientării 
ferme 'a activității colectivelor de 
oameni ai muncii spre sporirea efi
cienței economice. In acest context, 
o deosebită importantă are stabilita
tea prețurilor cerință esențială a 
mecanismului 
„Problema 
clusiv a celor <ie 
producție, cu 
atit mai mult a 
prețurilor de 
desfacere — sub
linia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
— este o proble
mă ce nu poats 
fi lăsată la voia 
intimplării, la li
berul arbitru, la 
liberul 
sau la 
pieței, 
spune 
țări, 
prețurilor este o 
problemă funda
mentală a socie
tății noastre".

Rolul și impor
tanța preturilor 
sint abordate și 
fundamentate de 
către partidul și 
statul nostru 
prin prisma conținutului și func
țiilor obiective ale acestora 
vind 
bănească 
producția 
grantă a 
sociale a 
nostru, politica preturilor urmărește 
stimularea dezvoltării și moderniză
rii pe baze intensive a industriei,
agriculturii. a celorlalte ramuri și
sectoare ale economiei. asigurarea 
stabilității monetare, creșterea pute
rii de cumpărare a oamenilor 
muncii.

De bună seamă, rolul și impor
tanta preturilor au crescut și cresc 
substantial în condițiile aplicării» 
principiilor actua'.u'ui mecanism 
economico-financiar. ale autocondu- 
cerii muncitorești. autogest-unii și 
autofinanțării. Astfel, preturile tre
buie să asigure reflectarea cit mai 
exactă a cheltuielilor și veniturilor 
unităților economice, a eforturilor 
reale ale acestora, așa incit. în an
samblu. sistemul de prețuri să con
tribuie la realizarea autogestiunii si 
autofinanțării, la sporirea cointere
sării materiale și răspunderii colec-

econorhico-f; nanțiar. 
formării prețurilor, in- 

cost, a celor <le

tivelor de oameni al muncii în creș
terea producției și eficientei acgsteia, 
la înfăptuirea echității și dreptății 
sociale, pentru toți creatorii bunu
rilor materiale și spirituale.

Pentru a răspunde acestor obiec
tive. preturile sint. trebuie să 
fundamentate in mod științific, 
nind de la cerințele legităților 
nomice obiective, inclusiv ale 
valorii, adică de la necesitatea re
flectării cit mai fidele și corecte a 
cheltuielilor de muncă socialmente

fie 
por- 
eco- 
legii

tate în acest scop. După cum se cu
noaște. au fost adoptate și se aplică 
programe speciale privind creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii și perfecționarea organizării 
și normării muncii, îmbunătățirea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor. reducerea consumurilor de 
materii prime, de combustibil și 
energie, valorificarea superioară a 
materiilor prime și materiale’or etc. 
In baza acestor programe. în întrea
ga ‘ economie se

0 politică de prețuri științific
schimb 
cerința' 

cum se 
in unele 
Problema

măsurarea

fundamentată, expresie a unei
activități economice sănătoase,

eficiente
și 

a valorilor 
materială, 

politicii 
partidului

pri- 
exprimarea 
create in 

Parte inte- 
economice și 

și statului

necesare pentru obținerea produse
lor și serviciilor necesare economiei 
naționale, prevăzute în planurile de 
dezvoltare eoonomico-sociala aie 
tării. Firește, se are în vedere dina
mica proceselor dezvoltării. faptul 
că in permanentă trebuie să se rea
lizeze un raport direct, de interde
pendentă între cheltuielile de pro
ducție. productivitatea muncii și 
prețurile cu care se desfac produ
sele. în acest sens, partidul si statul 
nostru consideră că problema esen
țiali, hotiritoare în fundamentarea 
prețurilor este problema costurilor 
de producție, mai precis a căilor și 
posibilităților de reducere a acestora.

Pentru a asigura o activitate eco
nomică sănătoasă, pentru a. asigura 
fundamentarea și aplicarea unui sis
tem de prețuri corespunzător cerin
țelor de creștere a veniturilor reale 
ale oamenilor muncii, ale întregului 
popor, în tara noastră s-a acordat, și 
se acordă o importantă deosebită 
stabilirii și înfăptuirii în viată a mă
surilor de reducere a costurilor de 
productig prevăzute în planurile de 
dezvoltare economico-socială. în pro
gramele speciale elaborate și adop-

acționează pentru 
promovarea lar
gă a progresu
lui tehmco-știin- 
țific in 
sectoarele 
ducției materia
le. introducerea 
de tehnologii noi 
și modernizarea 
celor existente, 
creșterea gradu
lui de mecani
zare și automati
zare a procese
lor de producție, 
asimilarea in fa
bricație a unor 
produse noi. cu 
consumuri ma
teriale și de 
munca reduse și 
cu performan
țe tehnico-func- 
ționale ridicate, 
creșterea nivelu
lui tehnic și oa- 

litativ al produselor, 
gătirii profesionale 
personal muncitor, 
nerală a producției sociale și a efi

cientei acesteia. O importantă deo
sebită au in acest context măsurile 
privind elaborarea si aplicarea nor
mativelor economico-financiare în 
întreaga economie, precum și cele 
privind perfectionarea mecanismu ui 
economico-financiar prin îmbunătă
țirea sistemului de formare a pre
turilor. adoptate în anii 1986—1988. 

întotdeauna partidul și statul nos
tru au acționat pentru rezolvarea 
prob’emelor dezvoltării economico- 
șociaie a tării pornind de la. pro
ducție. de la organizarea și eficienta 
acesteia, și nu prin modificarea, res
pectiv creșterea preturilor. în acest 

Comitetului Po- 
C.C. al P.C.R. 

1989. tovarășul

toate 
pre

ridicarea pre- 
a întregului 
sporirea ge-

sens, 
litic 
din
Nicolae Ceaușescu sublinia că. in ge
neral, trebuie ca soluționarea pro
blemelor economice pe care Ie avem.

la ședința 
Executiv al 
13 ianuarie

Trai ti-t IAZ AR
(Continuare în pag. a V-a)

■rExigențe noi, sporite în fața sectorului serviciilor publice

Zile de puternică angajare pentru punerea în funcțiune a unor noi 
obiective — pe șantierul Centralei electrice și de termoficare Drobeta- 
Turnu Severin. Constructorii și beneficiarul sint în aceeași măsură pre
ocupați să respecte calitatea lucrărilor, graficele zilnice de execuție 
stab’lite prin, programul de lucru. Concomțt’nt. la capacitățile aflate în 
producție se acordă cea mai mare atenție funcționării la parametrii sta
biliți a fiecărei instalații.

în imagine : camera de comandă a centralei electrice și de ter
moficare.

Foto : S. Cristian

în ansamblul eforturilor ce se fac, 
în toate sectoarele de activitate, pen
tru a demonstra prin fapte înțele
gerea aprofundată și insușirba temei
nică a ideilor, orientărilor și sarcini
lor cuprinse in magistrala Expunere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, la 
ședința comună a Plenarei C.C. al 
P.C.R., a organismelor democratice 
și organizațiilor de masă și obștești, 
un accent deosebit se pune pe creș
terile de ordin calitativ, pe sporirea 
răspunderii fiecăruia și a tuturor 
pentru imprimarea unui ritm mai 
dinamic, revoluționar, necesar mer
sului ferm înainte al societății noas
tre, așa cum a fost el trasat, cu 
clarviziune și cutezanță, în acest cu
prinzător document programatic al 
partidului.

In amplul proces de modernizare a 
întregii vieți economico-sociale, al 
cărui scop îl constituie ridicarea țării 
noastre pe noi trepte de progres și 
civilizație și creșterea continuă a 
nivelului de trai al poporului, un 
loc important revine servici
ilor publice. Este cit se poate 
de firesc ca și acest important dome
niu de activitate să țină pasul cu în
noirile ce au loc în toate ramurile 
economice, cu dezvoltarea și înflo
rirea localităților, cu nivelul acttial 
de cultură al populației și, nu în ul
timul rînd. cu veniturile materiale 
mereu sporite ale oamenilor muncii. 
Aceleași înalte exigențe, aceleași 
cerințe de ridicare calitativă a în
tregii activități puse în fața unități
lor din economie sînt pe deplin va
labile și în ce privește serviciile pu
blice, în toată aria lor de cuprin
dere. de la instituțiile sanitare și de 
învățămint pînă la cele comerciale 
și de prestări de servicii pentru 
populație. Se știe că în actuala pe
rioadă de dezvoltare, sectorul terțiar 
capătă o pondere tot mai mare ; nu 
numai pentru numărul crescând de 
persoane pe care îl cuprinde, ci și 
pentru că viața, în condiții moder
ne. este de neconceput fără existen
ta unei rețele, bine puse la punct, 
de unități ca'pabile să satisfacă do
rința de instruire, de recreare a 
omului, să răspundă nevoii lui de 
a-și îngriji sănătatea, de a-și ușura 
munca in gospodărie, de a rezolva o

multitudine de probleme de ordin 
personal. -

Tocmai de aceea, cerința unor îm
bunătățiri de ordin calitativ priveș
te deopotrivă și sectorul serviciilor 
publice. Ele se bucură de o bază 
materială puternică în toate județele 
și în toate localitățile. Dispensarul, 
centrul de cultură și creație „do
tarea României", magazinul univer
sal, unitățile prestatoare sint pre
zențe obișnuite ta sate, ca să nu mai 
vorbim de impresionantele edificii — 
ridicate, îndeosebi după Congresul ai 
IX-Iea al partidului, în mai toate 
orașele — spitale, instituții culturale, 
magazine moderne și complexe meș
teșugărești, baze sportive și de agre
ment etc. Este absolut normal ca i ,i- 
„tre baza materială modernă și calita
tea muncii acelora care lucrează în 
unitățile din acest sector si exis
te semnul egalității : construcție 
nouă, modernă, servicii do bună ca
litate, o atitudine plină de solicitu
dine față de cetățean.

Iată de ce nu există document de 
partid care, referindu-se la nivelul 
de trai, să nu stăruie asupra neces - 
tatii sporirii volumului prestărilor ,de 
servicii, a diversificării și creșterii 
calității lor; Fără îndoială, acționind 
în spiritul exigentelor fbrmulate de 
conducerea partidului, au fost înre
gistrate progrese notabile, îndeosebi 
în sensul accesibilității acestora, prin 
crearea de noi unități in cariiere și 
comune, cît și în ce privește stu
dierea mai atentă a cererii și satis
facerea ei. Dar calitatea serviciilor 
oferite populației nu este încă, peste 
tot. la nivelul cerințelor. Din picate, 
mai există, la unii. părerea că, 
nefiind productive, diferite aseme
nea servicii nu au cine știe ce im
portanță, că se află pe undeva la 
periferia sectoarelor de bază ale so
cietății și nu merită prea multă pre
ocupare și interes Aceasta cxpljcă, 
într-o anumită măsură, persistența 
unor neajunsuri.

O asemenea optică poate fi întllni- 
tă și la anumite consilii populare, în 
a căror subordonare se află — direct 
sau indirect — serviciile publice, ,1a

Rodica ȘERBAN
(Continuare in pag. a II-a)



PAGINA 2 SCÂNTEIA w șîmbâtă 18 februarie 1989

Stilul și metodele de muncă ale organelor ș[ oWMtețiik^
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DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCO
Creșterea răspunderii, afirmarea puternică a spiritului revoluționar, 

ungaiarga eu întreaga capacitate ip înfăptuirea sarelnlmr- ce-i revin 
reprezintă cerințe esențiale ale modulpi de a gindi și acționa al comu
nistului, cerințe fără de care nu este posibilă îndeplinirea hotăririlor 
de partid și a legilor țării, a progrâmelor de dezvoltare economico- 
sopiala, tără de care nu este posibilă desfășurarea ip bune condiții 
a activității de partid în nici un sector, tq magistrala Expunere pre- 
zentată marelui forum democratic la sfirșitul lunii noiembrie, anul 
trrout, tovarășul nicolae ceavșusscu arftțg ca. „otlul oamlnrater 
ai partidului nu se poaie și nu trebuie să realizeze din afară, ci 
prin angajarea directă a membrilor de partid, inceeind cadrele de 
bază ale partidului, in munoa tfe dezvaliațe a patriei". Astfeț, pqrnind 
de ia misiunea istorică pe care și-a gsumat-o partidul, edificarea so
cialismului și comunismului intre fruntariile unei pgtrii libere si inde
pendente, secretarul general al partidului stabilește o strinsa corelație 
intre răspunderea organizațiilor comuniștilor și implicarea gpgajantg 
a fiecărui membru de partid in procesul permanentelor înnoiri prin 
care Înaintează și sa desăvirșește societatea noastră ; idee pusă in evi
dență, in temeiul unor exemplificări concrete, și de o dezbatere orga
nizată pe tema necesității creșterii răspunderii camuniștllor in înfăptui-, 
rea politicii partidului cu participarea unor secretari de partid din 
ci te va unități industriale ale municipiului Ploiești.

Ca să angojezi capacitatea 
omului tseLuie mai întîi 

s-o cunoști
„Aș începe cu un exemplu, des

chide dezbațerea tovarășul Nicolae 
Bucura, secretarul comitetului . de 
partid de la Întreprinderea de utilaj 
petrolier „1 Mai". La un moment 
dat. noua 
frunta cu 
Comitetul 
mită aici 
lectiv gj 
lui său pentru a 
ajuta comitetul 
de partid din 
secție, organiza
țiile de bază să 
depășească difi
cultățile aminti
te. In această 
secție, membrii 
Organelor de par- 
țid, cit și marea 
majoritate a co
muniștilor sint 
tineri, fără o 
prea mare expe
riență politică. 
Ceea ce se reflecta 
toți comuniștii erau 
mul de saraini, că 
credintate în multe cazuri nu erau 
legate de prioritățile producției. De 
aceea, colectivul activului de partid 
și-a propus să ajute birourile organi
zațiilor de bază să-și formeze o vi
ziune clară asupra criteriilor de re
partizare a sarcinilor de partid, asu
pra conținutului lor. De asemenea, s-a 
discutat in parte ciț fiecare comu
nist., amintindu-le cu acest prilej 
că celui căruia i s-a acordat încre
derea de a deveni membru al parti
dului comuniștilor trebuie să se 
conducă in muncă și vjată . după 
normele și regulile stabilite in Sta
tut, să dea viață dublului legă- 
mint. fgță de sine, ca urmare a unui 
act de voință proprie, conștientă — 
și fată de cei care au considerat că 
întrunește acele calități de a le fi 
tovarăș de luptă și idealuri. Li s-a 
explicat că, prin modul concret in 
care iși onorează atribuțiile și sar
cinile încredințate, comunistul răs
punde înaltei îndatoriri de a fi pre
zent nu numai cu’glodul. ci, in pri
mul rind, cu fapta in lupta partidu
lui pentru îndeplinirea Idealurilor 
comuniste. Creșterea răspunderii 
comuniștilor, a celorlalți oameni ai 
muncii a determinat in final asi
gurarea bunului mers al producției 
de piese turnate in noua otelărie a 
intreprinderii.

Cu situații asemănătoare ne mai 
confruntăm și în unele comparti-» 
Sente din marea noastră uzină.

ar cele mai multe din organiza
țiile de partid din secțiile intre
prinderii dețin o bună experiență 
în antrenarea tuturor comuniștilor 
în înfăptuirea cu precădere a sarci
nilor economice prioriiare. De aceea 
mi-am îngăduit să vin la această 
dezbatere cu jncă doi secretari de 
partid, care să relateze despre ac
tivitatea organizațiilor lor privind 
repartizarea de sarcini concreta tu
turor comuniștilor, legate in primul 
rind de Îndeplinirea planului de 
producție. Ț|n să precizez încă o 
dată : structura de rezistență, a cu
prinderii intr-un sistem de sarcini a 
tuturor comuniștilor unei organi
zații de partid, trebuie s-o repre
zinte prioritățile producției",

Opinia exprimată de secretarul 
comitetului de partid de la _ între
prinderea „1 Mai" a fost împăr
tășită și de ceilalți participant! ia 
discuție, precizîndu-se principalele 
preocupări ale organizațiilor de 
partid din sectoarele lor de muncă: 
îndeplinirea planului la producția

Mai". La un moment 
turnătorie de oțel se con- 
o seamă de dificultăți, 
de partid a decis că țri- 
un co-
activu- , .i i ....

fizică. realizarea exportului, mo- 
derpiZArea producției, crgșțprea ca
lității produselor, reducerea chel
tuielilor materials-

Problemele producției — 
esența tuturor sarcmilar 

de partid
Oare legarea strinsă a sarcinii de 

partid de prevederile planului de 
producție nu înșeampă o supra-

răspunde prompt : „In această si
tuație a fost vorba de o sarcină 
complexă. Se punea problema nu 
numai a angajamentului fizic, ci si 
de o anume pricepere in efectuarea 
unor lucrări montai- Or, după 
cum se știe, printre criterii in re
partizarea sarcinilor un loc impor
tant il ocupă cunoașterea oamenilor, 
încredințarea de răspunderi in ra
port cu nivelul de pregătire politi
că, profesională, cu posibilitățile 
reale ale comuniștilor. In acest scop 
g trebuit să trecem în revistă for
țele de care dispunem și sâ ne 
oprim asupra acelora care ofereau 
cea mai mare garanție că vor duce 
lucrurile la bun sfirșit".

„De fapt aici am vrut să și ajung 
— re|uă firul dezbaterii secretara 
de partid de la „Dorobanțul". In
tr-adevăr. cunoașterea oamenilor 
este foarte importantă in mecanis
mul repartizării și îndeplinirii sar
cinilor. Posibilitățile comuniștilor 
însă nu pot fi verificate decit in 
modul cum iși îndeplinesc răspun
derile încredințate. De aceea, biroul 
organizației noastre de bază, in atri
buirea sarcinilor, procedează în mod 
gradat. Celor primiți de curînd în 
partid le dăm răspunderi mai 
ușogre. pare au o menire pronun
țat educativă, de a le dezvolta sim
țul de răspundere, de a-și dobindi 
încrederea în forțele proprii. Apoi, 
țrepțat, pe măsura experienței do-

• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRIșeriere a lor. Ei se lipseau in felul 
acesta de premisa esențială a des
fășurării unei activități concrete de 
îndrumare, sprijin și eonțrol. Am 
reușit să introducem în toate orga
nizațiile de bază din secție un sis
tem unitaș de înregistrare a sarci
nilor, ceea ce ne’ ajută fogrțe mult 
în munca noastră de îndrumare și 
control. Evidența cuprinde urmă
toarele rubrici : deținerea sarcinii, 
sursa acesteia (indicațiile organelor 
superioare, adunarea generală, dis
cuțiile individuale etc.), data, terme
nul da realizare, cine răspunde, sta
diul îndeplinirii eficiența. ~ 
ținută la zi de secretarul 
cu probleme organizatorice 
membru al biroului".

„în dezbaterea noastră exem
plele s-au referit cu precădere la 
sarcini economice, ceea' ce este și • 
firesc, a intervenit din nou tovarășa 
Maria Mihai. Sarcina de partid nu 
trebuie însă limitată numai la locul 
de muncă, ea poate, de pildă, să se 
refere și la buna gospodărire a lo
calității. la participarea 
gcțiuni patriotice, la 
normelor de conviețuire 
munișta Ana Gheorghe 
zația noastră răspunde 
de nefamiliști. Prin grija ei. cămi
nul a fost dotat cp o bibliotecă, au 
fost organizate cursuri de artă cu

linară, de menaj„ 
se poartă discu
ții asupra modu
lui de comporta
re. Bunul climat 
din cămin se 
răsfringe și asu
pra climatului de 
muncă".

in cadrțil aces
tei dezbateri au 
fost abordate și 
alte aspecte ale 
implicării comu
niștilor in înfăp
tuirea politicii 
partidului. Ast
fel, s-a subliniat 
se combate ten- 

să fie suprasoli
citați cu multe responsabilități, iar 
pltora să le revină îndatoriri mi
nore sau chiar să nu li se încredin
țeze nici o sarcină de partid multă 
vreme. De asemenea, s-a subliniat 
respectarea obligativității membri
lor de partid, îndeosebi a cadre
lor de conducere, de a raporta în 
fața comuniștilor, a oamenilor mun
cii despre îndeplinirea atribuțiilor 
încredințate- Totodată, s-a relevat 
legătura strînsă ce trebuie să existe 
intre propunerile și sugestiile fă
cute de comuniști si sarcinile de 
partid, repartizarea spre rezolvare 
ă sarcinilor de partid chiar celor 
pare au făcut propunerile respective, 
implieîndu-i mai puternic in înde
plinirea lor. Pezbalerea a pus iacă 
o dată in lumină semnificațiile pro
funde ale sarcinii de partid, ale 
înțelegerii cerințelor disciplinei de 
partid, latură inseparabilă a demo
crației interne de partid, care, în 
viziunea secretarului genera! al 
partidului, nu îrțseamnă d noțiune 
abstractă, oi asumarea unor răs
punderi concrete de 
unui partid la care 
mod conștient.

Ea este 
adjunct 

său un

la diferite 
respectarea 
socială. Co- 
din organi- 
de căminul

.......

pentru îndeplinirea sarcinii de partid
DEZBATERE CU SECRETARI DE PARTID DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

și în faptul că nu 
cuprinși in Slste- 
răspunderile în-

punere a acesteia cu îndatoririle 
profesionale ale unui comunist ? O 
Întrebare la care, propunindu-și să 
răspundă, tovarășul Nicolae Nitu, 
secretarul organizației de ’ bază dlrț 
secția cașgngerie ușoară a între
prinderii de utilgj chimic, arăta : 
„Firește, lg prima vedere, se poate 
vqrbi și de o suprapunere. Privită 
mai in pșqfunzime, vom qbserya că 
sarcina de partid acoperă intr-ade
văr « qbiigație tmefesippaig. clar in 
același timp, o depășește. Ea pre
supune . angajgrea conștientă a co
munistului in plasarea muncii sale 
pește nivelul parametrilor pravgzuți 
<je eficientă, de calițate. de timp. 
De pildă, echipa eazanjiului Neagu 
Stancu a primit din partea biroului 
organizației de bază sarcina reali
zării în devans a unor reoere ce_ 
rute de urgență de up bjeneficiar 
extern. Țoată echipa s-a mobilizat 
exemplar și reperele au fost livrate 
cu țroi zile rn«i devreme deciț se 
prevăzuse inițial".

„As veni cu o completare — In
tervine tovarășul Niealae Nieolescu, 
secretarul organizației de bază din 
secția tratamente termica de la 
întreprinderea „1 Mai". Vă pot oferi 
un exemplu de sarcină de partid 
care pu s-a suprapus în nici un fel 
cu obligațiile profesionale. Utila
jele pentru călire prin curenti .de 
înaltă frecvență trebuiau mutațe In
tr-o nouă hală- In mod normal, a- 
ceașță lucrare revenea sectorului 
m»aanieului-șef al uzinei. Intr-o 
adunare de partid ș-a făcut propu
nerea că această mutare s-o efec
tuam cu f 
niagtiei de

forțe praprți. Biroul orga- 
4* bază, analizînd posibili

tățile de înfăptuire a acestei pro
puneri. a atribuit lucrarea majstru- 
lui Gheorghe Ion. Formația con
dusă de el a mutat utilajele în 
noua clădire în afara programului 
de lucru. Am eliminat astfel riscul 
de a oppi pentru un timp procesul 
de producție. Dapă s-ar fi intimplat 
așa, nu ne-ar fi Învinuit nimeni. 
Comuniștii au judecat insă lucru
rile prin prisma răspunderilor lor 
sporite in procesul de producție".

„Dar de ce a fost nevoie ca bi
roul organizației de bază să exami
neze cui să-i fie atribuită această 
răspundere cind in mod normal 
adunarea generală ar fi trebuit să 
nominalizeze comuniștii cape unT>au 
să ducă la Îndeplinire propunerea ?“ 
s-a interesat tovarășa Maria Mihai, 
seoretar al organizației de bază din 
secția țesătorle de la Întreprinderea 
de stofe „Dorobanțul". Cel întrebat

bîndite, tinerele comuniste sint im- 
plicate in responsabilități mai mari. 
Așa a fost cazul cu comunistele 
Marcela Toporaș, Viorica Enescu, 
Valeria Dinu și altele, care, la în
ceput timide și mai puțin încreză
toare in forțele proprii, au in pre
zent răspunderi spor-ite în pregă
tirea profesională a noilor angajate, 
in mobilizarea unor formații la ob
ținerea de produse numai de cali
tate superioară, competitive pa 
piața externă".

CanLGiyi sistematic 
generează răspundere 

pentru îndeplinirea 
sarcinilor încredințate

„Pentru 
plinirii sarcinilor de partid nu 
suficient numai să ții seama da 
fertile amintite în repartizarea 
ci este necesar ca membrii 
partid să fia controlați asupra 
dului în care iși onorează îndato
ririle, a adăugat tovarășul Nicolae 
Nițu. Nu neapărat un control pen
tru a trage la răspundere, oi îna
inte de toate pentru 
niștii care întîmpina 
zangiului Constantin 
harnic meseriaș de 
organizației de bază 
sarcina realizării de 
număr de cinci utilaje înainte 
termen. Cînd am controlat stadiul 
Înfăptuirii acestei lucrări, am con
statat că ele se aflau în întîrziere. 
Intr-adevăr, sarcina ii depășea posi
bilitățile și de aceea am hotărit să-l 
ajute și alti comuniști’1.

„Fără o evidentă a sarcinilor de 
partid nu poate fi exercitat un con
trol eficient al îndeplinirii lor — iși 
exprimă opinia tovarășul Gheorghe 
Ienesou. secretarul comitetului de 
partid din secția utilaj complex a 
întreprinderii „1 Mai”. De la bun 
început aș dpri să precizez că in 
organizațiile de bază din secție am 
constatat mari diferențieri in felul 
de a concepe un sistem de evidență 
al urmăririi îndeplinirii sarcinilor 
si, mai ales, al înțelegerii necesi
tății ținerii unei evidente clare, 
operaționale. Unele bipouri ale or
ganizațiilor de bază, secretari și 
membri ai acestora aveau o repre
zentare simplistă asupra modalități
lor de înregistrare și urmărire a 
sarcinilor, limitindu-sa la o trac

a avea siguranța înde- 
este 
ari
lor, 
de 

mo-

a ajuta comu- 
dificultăți. Ca- 
Stroe, bun și 
altfel, biroul 
i-a încredințat 

urgentă a unui 
de

necesitatea de a 
dința ca unii

_ . căs
că tre membru 
au aderat

• Autobaza nr. 3 Dorohoi, din 
cadrul întreprinderii județene de 
transporturi locale Botoșani, a reu
șit să-și mențină an de gn tițlul 
de fruntaș in întrecerea socialistă, 
în .1988 situmdu-șe pe locul I pe 
județ. Și în acest an, colectivul 
autobazei a obținut importante re
zultate. După curp ne informează 
corespondentul voluntar Neculai 
Mistrinesțu, prințr-o mai bună or
ganizare ji muncii, prin întărirea 
ordinii și disciplinei, prin aplica
rea de noi tehnologii, planul pe 
luna ianuarie a.c. a fost îndeplinit 
la toți indicatorii cu 7 zile mai de
vreme. Concret, în prima lună g 
anului planul de venițuri la trans
portul de călători și marfă a fost 
reajizat în proporție de 118 la 
sutaș-a depășit volumul de 
transport cu 10 la sută față de 
pțgn ; s-gu economisit 1,5 țops ețtr-r 
buranți peste prevederile planu
lui ; s-au recondiționat piese de 
șchimb (pompe de alimentare, 
pompe injecții, cutii de vitpze etc.) 
in valpare de 60 000 lei ; s-au redus 
cheltuielile de producție și s-au 
dublat prestările de servicii cgtre 
populație. Intre fruntașii care au 
contribuit la obținerea acestor re
zultate se evidențiată Mirel Ștp-: 
fan, Nicoletta Scripcariu, șeful dg 
coloană Georgică Ursu, conducă
torii auto Valprică Mihai, Ghepr-r 
ghe Palamgru, Constantin Agachie, 
Aurel Roman ș.l alții. ' \ '

» „Elevii liceului agroindustrial 
din orașul Hațeg — ne scrie cores
pondentul voluntar Nicu Shuchea 
— vqr beneficia de o nouă cantină, 
modernă, a cărei construcție a în
ceput. nu de mult”.
• La circumscripția sanitară din 

orașul Țicleni, județul Gorj, func
ționează un cabinet stomatologic 
unde-și desfășoară activitatea un 
medic de specialitate, cabinet dotat 
cu aparatură modernă. Numai că, 
după cum ne semnalează corespon-

dentul voluntar Gheorghe Lupu, 
de ia schela petroljeră din locali
tate, de ani de zile acest cabinet 
este lipsit de un tehnician stoma
tolog. Ca atare, petroliștii și alți 
oameni ai muppii iși tratează dan
tura la Țicleni și apoi se depla
sează pentru unele lucrări tehnice 
dentare Jg Tirgu Jiu, cale dp 60 km, 
ceea ce nu este prea la indemină. 
Așa gtind lucrurile, sugerăm direc
ției sanitare a județului" să anali
zeze posibilitatea găsirii unei so
luții pentru înlăturarea acestui in
convenient — se arată în

» Statornicul nostru 
dent voluntar Gheorghe 
relategză, îptr-o recentă 
despre preocupările din 
ale conducerii stațiunii 
pentru asigurarea unor condiții cit 
mai bune de odihnă și tratament 
peptru oamenii muppii. Este vorba 
de moderpizarea izvoarelor nr. 3, 
5 și 19 ; amenajarea clubului și 
spațiului de agrement într-pn alt 
local din ceptrul stațiunii ; moder
nizarea și introducerea Încălzirii 
centrale iii pavilionul băl minerala 
ce va funcționa pe tot parcursul 
anului ; extinderea popgsujul tu
ristic eu încă 5Q locuri, fată de cele 
200 existente, pentru sezonul esti
val : dotarea spațiului de cazare 
cu mobilier nou. De asemenea, ip 
scopul unei pil mai bone autoapro- 
viziopări se au în vedere dezvol
tarea și modernizarea gospodăriei-, 
anexă. Aicj se va îpființa o stp- 
pină eu 50 familii albine, șe vor 
crește 5(11) păsări, 15 vaci pentru 
lapte. 500 porci, va funcționa o mi- 
croserg ețc. O gospodărie-anexă 
peptru creșterea de animale se va 
amenaja, tqtodată, și la Casa de 
odihnă șl tratament a sindicatelor 
din Olănești.

® Dăm curs solicitării unor mun
citori de la ipțreprindprea de 
antibiotice Iași dș a aduce la 
cunoștința Departamentului căi- 

Tor ferate o propunere a lor, pu-

scrisoare. 
corespon- 
Zaiț ne 
scrisoare, 
acest an 
Olănești

blicindu-le scrisoarea : „Locuim in 
coiQUiig TR4M-llpgiei și lucrăm in 
Iași unde ajungem cu trenul. Pro
gramul nosty-u dp muncă se încheie 
Ia ora 14 și nu reușim să ajun
gem in timp util la stația 6.F.R. 
Iași pentru a putea prinde trenul 
5 241/5 248, cu plecare la ora 14,25. 
Așa că sintem neyoițj șă așteptăm 
Jn gară următprui tren de la org 
16. Pentru a se evita aceșt lpcru 
propunem cș in noul mers gl tre
nurilor să se modifice ora de ple
care a acestui tren (care și așa stă 
în gara Pașcani circa 88 de mi
nute, de unde-și continuă drumul 
spre Bacău—Piatra Neamț) la ora 
14,45. Dacă se consideră că acest 
luoru nu este posibil, ar mai exista 
o soluție — și anume să fie pre
văzută pentru trenul respectiv o 
oprire de un minut în halta. C-F.R. 
Vajpg Lupului, de unde ne putem 
urca și noi ca să ajungem cu două 
ppe mai devreme acașă”.

Sintem convinși că propunerile 
făcute var fi analizate cu toată 
spiipltudirieg-

• Deși ng aflăm în -perioada de> 
iarnă — ne scrie corespondentul 
voluntar Alexandru Herlău — jn 
livezile Asocjației pomicole Gura- 
honț, județul Arad, se lucrează 
din plin la aplicarea tratamentelor 
de sezon, la transportul îngrășă
mintelor phimice și organice, la tă
ierile de rodire ce trebuie efec
tuate la pomi etc. Asțfel, in aceas
tă perioadă s-a aplicat tratamentul 
I pe o suprafață de aproape 500 ha, 
s-au fertilizat cu potasiu peste 
260 ha și s-au aplicat amendamen
te pe alte 112 ha, au fost trans-- 
portate peste 1 300 tone gunoi de 
grajd, ș-gu executat arături pe 
400 ha și s-au făcut tăierile fde ro
dire pe o suprafață de peste 100 ha. 
Printr-o muncă bine organizată, 
colectivul Asociației ppmipoig quT 
rahonț este hotărît să-și îndepli
nească integral sarcinile de plan 
pe aceșt an.

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

• Comitetul de partid de la întreprinderea țle trans
port București ne-a adus la cunoștința că observațiile 
critice eu privire la asigurarea transportului în comun 
pe liniile 117 autobuz și 520 maxi-taxi, făcute în scri
soarea adresată redacției de cititorul Gheorghe Aleeu, 
s-au dovedit a fi Întemeiate. Pentru înlăturarea lipsu
rilor și îmbunătățirea condițiilor de transport pe aceste 
trasee, pe lingă alte măsuri au fost atenționate con
ducerile autobazelor Ferentari și Ciulești in legătură 
cu respectarea programului de circulație stabilit și 
menținerea parcului de mașini in traseu pe toată du
rata zilei ; totodată, s-a cerut controlorilor de circu
lație să supravegheze respectarea graficelor de mers 
elaborate și să dirijeze circulația în așa fel incit să 
se asigure prestații corespunzătoare. începind din luna 
ianuarie a.c., parcul liniei 520 a fost Înlocuit cu ma
șini noi, sporind astfel capacitatea de transport.
• Solicitarea cititorului Ion Prodapiuc și g celor

lalți semnatari ai scrisorii din comuna Bona de Siis 
de a se deschide un drum de acces spre lpcuințele lor 
este justificată — se arată in răspunsul Comitetului 
executiv ai Consiliului popular al județului Maramureș. 
Din analiza efectuată la fața locului a reieșit că dru
mul este necesar și sînt condiții pentru a fi realizat. 
}n acest .sens, s-a dispus biroului executiv al consi
liului pdpular comunal să asigure executarea lucră-Constantin VARVARA

Magprinul universal „Silvaniq" din municipiul Zalău

Fllqf necesare, în conforpiităț» PU schjța de sistemati
zare a localității aprobată și legislația in vigoare.

O Activitatea necorespunzătoare și abaterile săvîr- 
șite de președintele cooperativei agricplg de producție 
Segarcea-Deăl. Florea Riștea, au fpsț pspry' criticate 
în adynareg generală a copperatorilpr din lung decem
brie anul trecut, care l-a și jnlqpu|ț din funcție, la 
propunerea comitetului cqmuna) de paftid și a con
ducerii consiliului agroindustrial Turnu Măgurele — ’ 
se arată |n răspunsul" Com|te|u|ni jqdețean Teleorman 

- ------ " e’mai precizează cg cpl in cauză
lițiip de paitid PU (,Wl de blam 

cu avertismenț".
• „Amenajarea cursuju) de apă R|ul Aîh pe raza 

cornur|el Bărbuletu — se menționează In răspunsul 
trimis redacțieț de Ofjcitiț de gospodărire a apelor 
Dîmbovița la scrisoarea ' coresporidgritulyl voluntar 
Vaslle Neagu — estp in flțpnțța noastră, în prezent 
fiind in faza <|e proiectare documentația d« regula
rizare a fiului, proiect pe se execută de Direcția ape
lor lalpmjța-Buzău. După obținerea tuturor avizelor, 
lucrarea, în lungime de peste 3 km, va fi cunripsă in 
planițl pe anul 1990“.

Rubrică reqlizqtă țj» Gfieorgl»e PARVAN

se arată in răsp>
al P.C.R. In răspuns se 
a fost sancționat și pe 1 
cu avertisment".

Exigențe noi, sporite în fața 
sectorului serviciilor publice

(Urmare din pag. I)
unii dintre cei puși șă le îndrume 
și să le controleze, ba c'*1 ' 
chiar și în rindu’rile unor 
ce-și desfășoară activitatea iri 
meniul serviciilor publice. Nu

citeodatg 
colective

BACĂU : Importante 
acțiuni de îmbunătățiri 

funciare
în județul Bacău, unde o mare 

parte din suprafața arabilă este 
supusă fenomenului de eroziune, 
se executa in această perioadă am
ple lucrări pentru creșterea poten
țialului productiv al pămintului. 
Au fost deschise noi șantiere de 
amenajări pentru irigații in zonele 
Sasout — Valea Seacă și Racova — 
Filipești, de desecări pe Valea Și
retului, intre Onișcani și Secuieni, 
iar la Parava — Orbeni, Dragova 
— Blăgești — de combatere â 
eroziunii solului. Inginerul Vlorei 
Aramă, directorul întreprinderii 
județene de execuție și exploatare, 
a lucrărilor de imbunătățiri fun
ciare, ne spunea că in acest an vor 
fi irigate in plus circa 8 000 hec
tare de teren, vor fi efectuate lu
crări de desecare și combatere, a 
eroziunii solului. în acest scop, au 
fost luate măsuri hotărite ca ac
tivitatea pe șantiere să se desfă
șoare ritmic și bine. Astfel, pe 
șantierul sistemului de irigație 
Sascut — Valea Seacă, unde vor 
fi irigate peste 5100 hectare te
ren, oamenii din brigada condusă 
de subinginerul Ion Manea, folo
sind un sistem ingenios, au rea
lizat subtraversarea drumului eu
ropean 85 intr-un timp de 4—5 ori 
mai scurt decit prevedea progra
mul. Tot pentru scurtarea timpului 
de montare a nodurilor hidroteh
nice, s-a luat măsura preasam- 
blării acestora in sectorul de acti
vitate industrială. De asemenea, 
s-a adoptat sistemul de executare 
a ansamblelor și instalațiilor hi-' 
dromecanice de la stațiile de pom
pare. Ca urmare, timpul de mop- 
tare a acestor ansamble a fost re
dus la jumătate, iar calitatea lu
crărilor a fost mult Îmbunătățită. 
In județul Bacău urmează să se 
execute și alte lucrări de îmbună
tățiri funciare importante : amena
jări pentru plantații viticole la co
operativele agricole din Vultureni. 
Găipeapa, Giăyșnești. amenajări 
pentru plantații de pomi și arbuști 
fructiferi pe o suprafață de pesțe 
430 hectare. (Gheorghe Baltă).

PE TEME DE AUTOAPROVIZIONARE

Reeensămințul animalelor domesti
ce, efectuat la sfirșitul lunii ianua
rie, a confirmat șl sporirea efecti
velor de animale in județul Călărași. 
Față de 1988, numărul animalelor a 
crescut aici la toate speciile, atit in 
cadrul unităților agricole de stat și 
cooperatiste, ciț și in gospodăriile 
populației. Proporțional cu creșterea 
efectivelor de animale a sporit și 
numărul contractelor pe care cetă
țenii le-au încheiat cu statul, in ve
derea predării către fondul centra
lizat a unor cantități tot mai mari 
de carne, lapte, lină, ouă, bucurip- ■ 
du-se de avantajele pe egre le oferă 
statul contractanților.

Prin efortpi consiliilor populara, 
șl deputaților comunali, orășenești 
și județeni, gl organizațiilor de masă 
și obștești, al unităților cu atribuții 
directe in acțiunea de contractare 
s-a reușit ca incă de- la începutul 
lunii ianuarie contractele cu gospo
dăriile populației să fie realizate in-r 
tegral, chiar cu depășiri față de 
plan, la mareg majoritate a produ
selor.

— Gospodăriile populației vor pre
da in eursul acestui gn la fondul de 
stat, ip plus față de realizările din 
1988, 1 |00 capete bovine. 12 300 por
cine, 15 00Q ovine, 20 000 kg carne 
pasăre, 10 000 hj lapte vacă, 4 000 hl 
lapte ogio, 30 tonp lină și altele — 
ne spune tovșrășul Șțefan Ene, di
rector a) consiliului industriei ali
mentare din județul Călărași, întreg 
acest spor de produse va conduce la 
mai bun» acoperire g nevoilor eco
nomiei naționale șl, deopptrivă, a 
cerințelor locale de autoaproviziona- 
re. Aș dori menționez, totodată, că 
in această perioadă care a trecut de 
la începutul anului cetățenii au pre
dat deja, conform contractelor în
cheiate, însemnate cantități de pro
duse, cu mult mai mgri dec|t In ace
eași per|ogdă a anului trecut, Aces
te rezultate constituie, fără îndoială, 
o dqygdă în plus a nivelului de con- 
ștlțntă toț mgj ridicat al cetățenilor 
de la satpj care igțejeg toț mai bine 
cg, valorifictnd cu sirnț gospodăresc 
posibilitățile de care dispun fșl pe 
care le oferă statul, eontrlbule din 
plin atît la mai buna aprovizionare

piețelor, a oamenilor muncii dsa piețelor, a oamenilor muncii de 
la orașe, cit și la sporirea propriilor 
venituri. Acesta constituie, în ace
lași timp, răspunsul prin fapte la 
recenta măsură aprobată de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la sporirea fondu
lui de cereale și legume destinat 
retribuirii în natură a cooperato
rilor.

Printre localitățile rurale cu rezul-

de conducerea partidului privind 
sporirea fondului de produse — ce
reale și legume — acordat retribui
rii in natură a cqpperatorilor, am 
trecut ulterior la suplimentarea con
tractelor fată de plan cu 20 capete 
bovipe, 150 ovine, 40 porcine, aproa
pe 6 000 litri lapte de vacă și alte pro
duse. Averii in munca noastră citeya 
reguli pe care le folosim de eițiva 
ani Șl le respectăm cu strictețe :

1N JUDEȚUL CĂLĂRAȘI:

la fondul de stat
tate bune jn această activitate se 
numără și comuna Borcea, comu
nă cu oameni harnici și recu
noscut! pentru priceperea lor in creș
terea animalelor. Constantin hjedel- 
cu. primarul comunei, ne spune : 
„Efectivele de animale din gospodă
riile sătenilor noștri sînt în acest an 
mai mari față de 1988 cu-7 la sută 
la taurine, cu 9 la sută la ovine, cu 
10 la șută la porcine, cp 14 la sută 
la păsări și cu 40 la sută la fami
liile de albine, existind astfel condi
țiile pentru Înfăptuirea integrală a 
contractelor Ia fondul de stat. De 
altfel, încă de la sfirșitul lunii de
cembrie anul trecut comuna înche
iase acțiunea da contractare cu gos
podăriile populației pentru acest an 
Ia toațe produsele. Cunoscînd insă 
bine posibilitățile locuitorilor comu
nei, fapt confirmat și de sporurile 
Înregistrate cu ocazia recensămîntu- 
lui, și ca răspuns la măsurile luate

toate cadrele de producție din co
mună — I.A.S., Cr.A.P. — noi toți, 
cei de la primărie, din celelalte uni
tăți locale, șintem primii care în
cheiem contractele și predăm produ
sele la fondul de stat, adeseori pes
te nivelul prevăzut. în al doilea rind, 
depunem o muncă temeinică, serioa
să, acum, la încheierea contractelor, 
discu,tîpd cu fiecare cetățean in par
te ce posibilități reale de producție 
are, ce ajutor solicită, ce probleme 
se ridică, pe care le rezolvăm acum 
pe cit este posibil. Procedipd astfel, 
la preluare, in lunile următoare, nu 
mai este nevoie să revenim, oamenii 
onorîndu-și. fără nici o aîtă invita
ție specială, contractele încheiate. 
Cine sînt fruntașii ? Vedeți, în co
mună nu avem ' cetățeni cu efective 
preș mari de animale și păsări. In
teresul nostru este ca toate famili
ile să încheie contracte cu statul șl 
să se achite conștiincios de Indepli-

nirea lor. De altfel, aplicarea prin
cipiului autoaprovizionării nu se 
poate face apelind doar la cîteva 
pVirfuri", ci antrenind toți sătenii 
pentru a valorifica superior posibi
litățile de producție din gospodăriile 
personale. Așa se explică faptul că 
în lunile ianuarie și februarie gos
podăriile populației au predat canti
tăți mult mai mari decit în aceeași 
perioadă a anului trecut".

La Lehliu-Gară, Ștefan-Vodă, Uni
rea, Ulmeni, Modelu, Jegălia și in 
multe aițp copțune ale județului Că
lărași, contractele cu gospodăriile 
populației depășesc la această oră ci
frele planificate. Dar la fel de adevă
rat este și faptul că mai sint unele 
comune unde acțiunea de contractare 
este departe de a fi încheiată. Sînt 
tocmai acele localități unde și anul 
trecut rezultatele la preluarea pro
duselor 'agroalimentare de la gospq- 
dăriile populației au fost nesatisfă- 
pătoare. In rindul acestor localități 
șe înscriu, cu totul surprinzător, dar 
nu inexplicabil, si comune cu mari 
posibilități, avind în vedere forța 
unităților agricole de aici și, impli
cit, a membrilor cooperatori, cum ar 
fi Dpr Mărunt, Valea Argovei, Fun- 
deni, Frumușanij Șohatu, Vgsilați și 
altele. Aici răminerile in urmă de
monstrează că birourile executive ale 
consiliilor populare, deputății, orga
nele și organizațiile de partid locale, 
cadrele investite cu funcții de răs
pundere nu-și fac pe deplin dato
ria, nu tratează cu răspunderea cu
venită sarcinile din domeniul auto
aprovizionării.’ Iată de ce comitetul 
executiv al cpnsiliului popular jude
țean a luat măspri operative, consti
tuind colectjve speciale, egre gu me" 
nirea să ajute in mocl direct fgpțo- 
rii de răspundere din aceste locali
tăți, pentru ca și aici să fie folosite 
din plin marile pqstbjlități pe care 
le aq gospodăriile populației, de a 
ponțribui ia cit mai buna satisfa
cere a nevoilor de autoaproviziona- 
re și de a spori astfel contribuția 
Județului |a realizarea fondului de 
stat "de produse agroalimentare.

Mihail DUMITRESCU
corespondentul „Scinteii"

meniul serviciilor publice. Nu este 
încă, peste tot, bine înțeleasă — sau 
este ignorată cu bună știință — 
realitatea, subliniată de chiar denu
mirea lor de servicii publice, pă ele 
se află, trebuie să se afle la dispo
ziția publicului. Și nu inverș. Ny py- 
ține sînt consemnările critice din re
gistrele unice de control, scrisorile 
adresate forurilor locale șl centrale, 
preșpi, in carp cetățenii sesizează 
cazgri de lipsă de solicitudine, ije 
birocratism, de condiționare (nemăr- 
țurisiță, dar eyic|ppți|) g șpryic|ului 
solicitat de o „ipică atenție", In gpp7 
mite ateliere meșteșugărești sau uni
tăți comerciala, in diferite birourj, 
în unele cabinete medicale, cetățea
nul nu este totdeauna ipțimpinat 
cum se puvine, cu atenție și respect. 
Unii lucrători din domeniul servi- 
c||loF H|ță im adevăr elementar șl 
cam prozaic — anume acela că me
dicul. funcționarul, vînzătorul. mese
riașul sint plătiți anume ca să stea 
la dispoziția publicului, aceasta fiind 
menirea lor de căpetenie. Acsste uni
tăți și instituții au fost create pen
tru cetățean, nicidecum, așa cum 
gîndesc unii, că ele există pentru a 
li se oferi o sinecură- Sițit destul de 
numeroase aspectele ce dovedesc că 
raportul instituție publică — cetățean 
esțe inversat, denaturat. Există si
tuații in care cetățeanului i se dă 
a înțelege că | se fgpe o favoare, 
cind de fapt a-1 servi |ptră obli
gațiile respectivului funcționar 
de stai.

Este cit se poate de evldenț că 
asențenea mentalități învechite, dău
nătoare, aspmenea concepții contrare 
scopului însuși al existentei servi
ciilor publice mj au ce căuta in so
cietatea noastră socialistă, țn spiritul 
tezelor și |deilpr revoluționare, no
vatoare cuprinse in magistrala 
Expunere a secretarului general al 
partidului, trebuie șă se actiorțeze cu 
stăruință și răspundere spqrită pen
tru cg și in geest important sector gl 
vieții sociale munca să cunoască spo
rul calitativ necesar in actuala etapă 
de dezvoltare a tării- în primul rjnd, 
așa cum Ee subliniază îp Expunere, 
prin creșterea roluluj organizațiilor 
de partid, al comunișților în toațe 
sectoarele serviciilor publice. îp acest 
sens, se face s|mțită nevoia unei 
reale îmbunătățiri a activității po- 
ijțico-educative a acestora. Mijloa
cele muncii politice șe cer mai bine 
puse în yalparc. îp scopul creșterii 
pivelului de conștiință al tuturpr 
celor ce lucrează ip domeniul servi
ciilor publice, al formării unei atitu
dini înaintate, de respect și corecti
tudine, In raport cu cetățeanul, con
comitent cu combaterea fermă a ori-

căror abateri de la npFmele de etică 
profesională. a oricgror fenorpene de 
subordonare a intereselor publice 
acelora personale, cum se mai îrjtim- 
plă pe alocuri. Comuniștii care gp- 
ționegză in acest domeniu șă fie el 
îpșișț up exemplu, in țoate prop
tele. demonstrînd prin conduita lor 
ireproșabilă virtuțile otpuluj nop, cp 
o conștiință revoluționară. în același 
timp, organizațiile de masă și pb- 
ștești — sindicatele, U.T.C.-ul/or-r 
ggnizațiile demqfrației și unității 
socialișțp — au datoria să adopte o 
atftufiine mai hqțărîtă împotriva 
oricăror concepții retrograde sau nă
ravuri vechi, r^ipușițe ale tfpcytplui. 
sădipd in cpnșțjințg sutejpr de mii 
de oameni din serviciile publice sen
timentul răspunderii fată de socie
tate, față de oamenii muncii.

Paralel cu Intensificarea muncii 
polit|co-educaț|ye, unitățile și insti
tuțiile menite să stea la dispo- 

’ ?iț|a cetățenilor trebuie să se afle 
șub o mai atentă îndrumare șl 
sub un control permanent și mai 
eficient din partea organismelor 
Jopgle și ceptrplp de prpfij, ca 
și din partea C9pș||ij|or popu
lare In raza Cărora ele jși desfășoară 
activitatea. în același timp, prin lege, 
echipele oamenilor muncii, organiza
te sub egida F.p.U.S., au dreptul să 
pontrpjeze absolut toate sectparele de 
șervițe a ppblicplpi. Activitatea șpes- 
tpr echipe de ppptrql obștesc trebuie 
să .se facă simțim, in măsură egală, 
atît in comerț, cit și în transportul 
in comun, în unitățile sgpliarp, ca si 
in cele de prestări, la ghișeele și îp 
birourile unde nu totdeauna cetă
țeanul este tratat cu solicitudine șt 
respect. După cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trebuie intensifi
cată activitatea de control și de 
șuș |n jos, și de jos in »us. 
Ir» «ceste condiții, activitatea orga
nismelor de control trebuie să se 
desfășoare cu cea mai mare exigen
ță peptru creșterea eficiepței ei so-ș 
ciale, in sensul asigurării unei cit 
mai bune funcționări g serviciilor 
ppblice, al eljmlnăfll carențelor ce se 
mai fac șimiițe.

Sectorul serviciilor publice, ca 
parte componentă a factorilor ce 
determină nivelul de trai și de civi
lizație al populației, dispune de toa
te condițiile pentru a-și perfecționa 
necontenit pctiyitateg, corespunzător 
exigpnțelpr de ordip calitativ ale 
actualei etape de dezvoltare a socie
tății noastre. Este o datorie de cinste 
pentru fiecare lucrător din aceșt vasț 
sector al vjeții economico-sociale de 
a contribui, prin munca sa depusă 
cți pricepere, devotament și răspun
dere, la realizarea in practică ă po
liticii partjdului nostru. în cepțful 
căreia se află omul, bunăstarea și 
fericirea lui.
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ADUNĂRILE GENERALE

Alchimiștii doreau' cindva sâ 
schimbe fierul in aur. în variantă 
modernă, adună la un loc fontă, 
oțel, multă tablă silicioasă și ceya 
aluminiu. Oare ce are să iasă de 

aici ?

Resursele materiale refolosibile
deplin valorificate în producție I

La întreprinderea de mașini electrice București
Ziarul nostru s-a referit, pe larg, in ultima perioadă, la importanța 

recuperării si valorificării materialelor refolosibile, la acțiunile ce se 
desfășoară pe această linie, in diferite unități economice. Astăzi prezen
tăm rezultatele desprinse din investigațiile efectuate pe tema recuperării 
metalelor. îndeosebi a celor neferoase și a oțelurilor aliate, la întreprin
derea de mașini electrice din Capitală.

pentru 
timp a

ALE OAMENILOR MUNCII DIN AGRICULTURĂ

Calea reîntoarcerii pe locul de frunte

CEEA CE NU ARATA ÎNDEPLI
NIREA PLANULUI... Dacă analiza 
activității de recuperare s-ar limita 
1« nivelul de îndeplinire a sarcini
lor stabilite prin plan, s-ar crede că 
la întreprinderea de mașini electrice 
București problemele în acest dome
niu au fost definitiv rezolvate, 
fel, în anul 1988 s-au recuperat, 
te nivelul planificat, 900 tone 
350 tone tontă, 2 tone cupru, 11 
aluminiu. 10 tone alamă și 4 
bronz, ceea ce arată preocuparea 
factorilor de răspundere, a întregu
lui colectiv pentru a fructifica a- 
ceastă resursă importantă.

Cu toate acestea, așezind realiză
rile actuale ale întreprinderii față 
In față cu sarcinile, de mare însem
nătate economică, ale recuperării și 
valorificării materialelor refolosibile, 
ies la iveală o seamă de deficiențe 
de ordin organizatoric, care se 
flectă negativ in rezultatele — 
deosebi calitative — ale acestei 
tivități.

Este adevărat, in secții există con
teinere, folosite corespunzător, pen
tru colectarea spânului de oțel, de 
fontă, a cuprului, bronzului, alamei 
etc. Depozitarea înaintea livrării se 
efectuează în spații special amena
jate, iar In cazul metalelor neferoa
se amestecul diferitelor sortimente 
este evitat cu grijă. Nu de aceeași 
atenție se bucură însă și metalele fe
roase — care, evident, dețin covîrși- 
toarea pondere cantitativă. Iată, bu
năoară, șpanul de oțel este cu grijă 
colectat in secții, separat de cel de 
fontă. In depozitul de materiale re
folosibile însă, in absența unui pe
rete despărțitor — așa cum există 
la metale neferoase — oțelul este 
amestecat, fără mari probleme, cu 
fonta. Sau, altfel spus, ce

Ast- 
pes- 
oțel, 
tone 
tone

re- 
în- 
ac-

se adună

într-o vară se strică lntr-o seară I 
întreprinderea, mare consumatoare 

de tablă silicioasă, colectează și va
lorifică separat materialul refolosi- 
bil — ce reprezintă mai bine de ju
mătate din totalul cantității de me
tale recuperate anual la I.M.E.B. La 
rampa de colectare pentru tablă si
licioasă se regăsesc și cele mai mul
te... ‘deficiențe din întreaga activi
tate de recuperare a întreprinderii, 
în primul rind, pentru că resturile 
de tablă silicioasă sînt depozitate 
împreună cu ambalajul original — 
foi mari de tablă neagră. Or, în 
afară de nedoritul amestec de mate
riale diferite, se ingreunează atît 
încărcavea-descărcarea vagoanelor, 
cît și prelucrarea ulterioară, foile de 
mari dimensiuni fiind amestecate cu 
ștraifuri și rămășițe rezultate din 
prelucrare. Și mai ciudat apare fap
tul că reprezentanții conducerii uni
tății care ne-ău însoțit' nu găseau 
nimic anormal în această situație.

In al doilea rind, pentru că, pe 
lîngă tablă silicioasă. 
conteinere se aflau 
radiatoare din tablă 
precum și un recipient 
niu. „Și de cite ori nu 
să nu amestece materialele !‘ 
exclamat gestionarul întregului de
pozit, Sorin Badea, nemulțumit și el 
de această evidentă dovadă a negli
jenței cîtorva oameni ai muncii. Ceea 
ce arată 
spiritului 
terialelor 
sificate, 
sens 
partid, sindicale, fiecărui conducător 
al locurilor de muncă.

în sfirșit. faptul că mai multe tone 
de tablă silicioasă ruginiseră de o 
bună bucată de vreme arată că nu

cîteva 
multe 
fontă.

in 
mai

Si 
cu... alumi- 
le-am spus 

‘ ‘ 1“ — a

că măsurile de educare a 
de ordine în colectarea ma- 
refolosibile trebuie inten- 

sarcini exprese în acest 
revenind organizațiilor de

r

șj nu vor funcționa —, cit ți pentru a 
dezinteresul

Doua Instalații de sferimat șpan avind același rol : do mostră. Atit in 
sine — pentru că nu au funcționat

ilustra...

există suficientă preocupare 
livrarea in cel mai scurt 
întregii cantități recuperate — ceea 
ce conduce la deprecierea calitativă. 
Sint acestea cîteva aspecte care ara
tă că, deși planul de recuperare a 
fost depășit, organizarea activității 
este, cel puțin parțial, in suferință...

STRATEGIA MINIMEI REZIS
TENTE, Dar de ce nu se livrează 
prompt întreaga cantitate colectată ? 
Deoarece capacitatea vagoanelor este 
folosită numai in proporție de 60—70 
la sută, De ce ? Pentru că mașinile 
de mărunțit și brichetat șpan există, 
dar au un rol... pur decorativ. De 
ce ? „Sfărîmătoarele sînt vechi, au 
randament scăzut și un consum de 
energie exagerat de mare — aflăm 
de 1a inginerul Ștefan Cucu, direc
torul tehnic al întreprinderii. în 
programul de modernizare a unității 
este cuprinsă și gospodăria de ma
teriale refolosibile, printre obiective 
fiind și achiziționarea, in anul 1990, 
a unor mașini noi de sfărîmat șpa
nul de oțel. Cît despre mașina de 
brichetat șpanul, aceasta a fost in
stalată și i s-au făcut probe de func
ționare, dar o vom utiliza începind 
din luna aprilie pentru a nu afecta 
echipamentul hidraulic, în condiții 

- de temperatură scăzută".
Adică 

trădează _____ ___ ____ ,__
strategii a... minimei rezistențe în 
problema 
terialelor 
desigur, mult mai comod să se ex
pedieze șpanul așa cum este el co
lectat —. chiar dacă astfel se intir- 
zie și se scumpește transportul. Este 
mai simplu să se solicite o nouă in
vestiție (care. în treacăt fie spus, 
este departe de a constitui o mo
dernizare), declt să se încerce 
daptarea instalațiilor existente 
deși pentru acestea se plătește __ 
mulțl ani, fără rost, amortizare. în 
sfirșit, mașina de brichetat șpanul 
de fontă nu poate funcționa, chipu
rile, la + 4" C și trebuie să se aș
tepte... primăvara I Este limpede că 
problema condiționării metalului ce 
va fi livrat se situează la periferia 
interesului conducerii întreprinderii, 
mulțumită, se pare, cu faptul că 
planul cantitativ este îndeplinit și 
depășit.

NU NUMAI CANTITATEA, CI 
ȘI CALITATEA ! Aceeași atenție 
trebuie acordată și aspectelor de or
din calitativ legate de recuperarea 
și valorificarea corespunzătoare a 
oțelurilor aliate, precum și a cupru
lui de înaltă puritate. De mai mul
tă vreme există norme cu privire la 
recuperarea și valorificarea oțeluri
lor aliate, iar de curînd s-a regle
mentat cu un plus de precizie valo
rificarea integrală a elementelor de 
aliere. Dar aceste reglementări — 
semnate și de ministrul industriei 
electrotehnice — nu au fost încă 
transmise întreprinderii bucureștene, 
iar reglementările anterioare sînt pițr 
și simplu eludate la T.M.E.B. Mai 
precis, toate cantitățile de oțeluri 
aliate rezultate sub diferite forme din 
fabricație sînt amestecate cu restul 
oțelurilor, ceea ce conduce la irosi
rea atît de prețioaselor elemente de 
aliere.

Din discuția purtată cu economis-

o serie de argumente ce 
aplicarea unei adevărate
condiționării optime a ma- 
refolosibile livrate. Este,

a-
de

tul Mircea Amărtuței, directorul co
mercial al întreprinderii, a rezultat 
că in prezent pentru fabricația de 
serie se mai folosește un singur tip 
de oțel aliat inoxidabil, din care 
rezultă „numai" 2—3 tone de șpan 
anual. Dar acesta este amestecat 
împreună cu șpanul de oțel-carbon, 

■ soartă pe. care o are și șpanul de 
la otelurile pentru- matrițe, scule 
și rulmenții uzați, inlocuiți din mo
toarele arse. ce se rebobinează, și 
alte elementele aliere rezultate din 
reparații și din casarea fondurilor 
fixe și a sculelor. Nici una din toate 
aceste resurse nu este valorificată 
cu grija cuvenită.

Aceeași lipsă de preocupare pen
tru diferențierea pe calități a mate
rialului recuperat se întilnește și în 
cazul cuprului.

Aceste deficiențe sint favorizate 
și de maniera — prea... globală — 
în care sînt stabilite sarcinile de 
colectare și valorificare a materia
lelor refolosibile. Astfel, pentru oțel 
și pentru cupru există cite o singură 
poziție, deși s-ar justifica să fie 
evidențiate și urmărite separat, de 
exemplu, oțelurile aliate, tabla sili
cioasă și cuprul electrolitic, chiar 
din etapa de planificare, pe baza 
unor fundamentări judicioase. în 
acest fel s-ar stimula eliminarea 
deficiențelor care permit, în pre
zent, nu atît pierderi cantitative, cît 
de ordin calitativ — nu mai puțin 
importante pentru economie.

Eugen RADULESCU
Foto : Sandu Cristian

Adunarea generală a cooperatorilor 
de la C.A.P. Crîngu, județul Teleor
man, s-a desfășurat in atmosfera de 
puternică angajare pentru îndeplini
rea sarcinilor în cel de-al patrulea an 
al actualu'ui cincinal, recentele mă
suri ădoptate de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., la propu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pri
vind perfecționarea sistemului de re
tribuire în acord global avind un 
ecou deosebit și in conștiința gospo
darilor ogoarelor din această zonă a 
țării. Ceea ce a impresionat cel niai 
mult în dezbaterile din adunare a 
fost înțelegerea profundă a faptului 
că îmbunătățirile aduse sistemului de 
retribuire in agricultură își vor ară
ta cu adevărat caracterul stimulativ 
numai în condițiile în care se vor 
obține producții cît mai mari în toa
te sectoarele cooperativei.

Punindu-se accentul pe pregătirea 
temeinică a tuturor condițiilor nece
sare realizării producției planificate 
în acest an, nu au’fost trecute cu 
vederea neîmplinirile din 1988. Dim
potrivă. S-a discutat deschis, exigent, 
în” spiritul democrației cooperatiste, 
sublinilndu-se neajunsurile din acti
vitatea proprie, combătindu-se atitu
dinile ce au generat stările de lucruri 
negative. Pentru că, așa cum arăta 
și darea de seamă prezentată de 
președintele cooperativei, Paraschiv 
Rece, unitatea, altădată fruntașă în 
agricultura județului, a înregistrat în 
anul precedent rezultate care nu sint 
pe măsura potențialului productiv al 
pămîntului, bazei tehnico-materiale 
și priceperii oamenilor. Cu excepția 
cerealelor păioase, unde nivelurile de 
recoltă au atins la hectar, în medie, 
5 002 kg grîu și 4 090 kg orz, la cele
lalte culturi producțiile sînt foarte 
mici. Cele mai slabe rezultate se în
registrează la porumb — care deține 
cea mai mare suprafață — sfecla de 
zahăr și soia, adică tocmai acolo unde 
cooperativa se prezenta, de regulă, 
cu producții mari. In același timp, in 
zootehnie nu s-au realizat indicatorii 
de plan, cauzele regăsindu-se în pre
ocuparea slabă a conducerii fermei 
pentru asigurarea furajelor, îngriji
rea animalelor, întărirea ordinii și 
disciplinei, stabilizarea forței de 
muncă. Prezentarea detaliată, anali
tică a. rezultatelor din anul trecut a 
stimulat spiritul critic și autocritic 
al dezbaterilor, cei care au luat cu- 
vîntul fiind convinși că bilanțul acti
vității putea fi mult mai bun în po
fida secetei de peste vară și a nerit- 
micitâții in asigurarea energiei elec
trice' in sistemele de irigații, dacă

lucru atit 
în ferma

normele agrozootehnice de 
în sectorul vegetal, cît și 
zootehnică ar fi fost respectate cu 
mai multă rigoare, iar oamenii ar fi 
acționat cu mai multă hărnicie, exi
gență și competență.

Adevărul este că, chiar în condiții
le climatice mai puțin favorabile, se 
puteau obține producții mai mari. A 
fost, desigur, de vină seceta, dar, așa 
cum evidenția darea de seamă, cum 

• altfel se poate explica faptul că in 
aceleași condiții există diferențe nete 
intre ferme dacă nu pe seama mo
dului diferit în care s-a acționat în- 
tr-o fermă sau alta. De ce, bunăoară, 
la ferma hr. 2 s-au obținut 6 087 kg 
grîu la hectar. In timp ce la ferma 
nr. 3 s-au realizat numai 3 936 kg ?

La C.A.P. Crîngu, 
județul Teleorman
La porumb, diferențele sint de peste 
900 kg la hectar, iar la floarea-soare- 
lui de 600 kg. Principalele cauze 1 
Abaterile de la tehnologiile stabilite, 
neexecutarea la timp și de calitate a 

. lucrărilor de întreținere, exigența 
scăzută a unora dintre conducătorii 
fermelor și formațiilor de lucru. Tot
odată, datorită unor deficiențe în or
ganizarea muncii în cadrul secției de 
mecanizare, o anumită suprafață 
pentru culturile prășitoare s-a arat in 
primăvară, întîrziindu-se apoi se
mănatul ; s-au prelungit cu mult și 
perioadele de recoltare, mai ales în 
toamnă, ceea ce a condus la pierderi 
de producție. Adunarea generală a 
atenționat in modul cel mai serios 
șefii de fermă și membrii consiliului 
de conducere care au răspuns de sec
toarele amintite, ie-a cerut să tragă 
maximum de învățăminte din greșe
lile anului trecut, să nu mal tolere
ze nici o abatere de la disciplina 
muncii in general și de la cea tehno
logică in special. '

Cu deosebire s-a insistat asupra 
necesității participării la muncă a tu
turor membrilor cooperatori, a celor
lalți locuitori ai comunei, mai' ales 
in perioadele de vîrf ale campaniilor. 
Pentru că în timp ce oameni harnici 
ca Maria Cristea, Gheorghe Mara, 
Marin Gh. Rece, Floarea Constantin, 
Stela Sanda, Costică Marinescu și 
multi alții , au depășit normele ’ de 
muncă, nu puțini au fost aceia care 
aproape că nici nu au lucrat in'coo
perativă. Dezbaterile din cadrul adu
nării generale s-au axat tocmai asu-

t

pra consecințelor pe care le are un 
asemenea nivel scăzut de participare 
la muncă, exprimindu-se hotărîrea de 
a se elimina indisciplina, de a se ac
ționa mai ferm pentru mobilizarea 
la muncă a tuturor locuitorilor. „Este 
limpede că dacă am fi efectuat in 
perioadele optime lucrările de între
ținere a porumbului, sfeclei de zahăr 
și soiei nu obțineam producțiile mici 
arătate aici — spunea cooperatorul 
Gheorghe Iordache. Nu s-au realizat 
prașilele prevăzute in tehnologii și 
pentru faptul că unii dintre noi au 
absentat nemotivat tocmai atunci 
cind era nevoie mai mult de prezen
ța lor in cirnp". '

S-a relevat necesitatea pregătirii 
mal temeinice a mașinilor și utilaje
lor agricole, a echipamentelor de iri
gații, asigurarea formațiilor de udă- 
torl pentru ca apa dirijată pe cana
lele de aducțiune să ajungă la rădă
cinile plantelor atunci cind va fi ne
voie. în același timp. Elena Pîrllțea- 
nu, Marin Rece, Alexandru Dan, Lu
cian Gherghe, Nuța Păun, Ioana Bil- 
riche au făcut în cadrul adunării ge
nerale propuneri pentru imbuhătăți- 
rea muncii, în măsură să conducă la 
creșterea producțiilor și a veniturilor 
unității și, Implicit, ale cooperatori
lor. Pe baza posibilităților tehnice și 
umane de care dispun, cooperatorii 
din Crîngu s-au angajat să realizeze 
în acest an producții medii la hectar 
de 7 400 kg grîu, 7 540 kg orz, 16 400 
kg porumb, 67 tone sfeclă de zahăr, 
3 710 kg soia, 3 625 kg floarea-soare- 
lui. Și pentru ca cele propuse in pla
nul de producție să devină fapte, adu
narea generală a adoptat un cuprin
zător program de măsuri, la a cărui 
materializare s-a trecut deja. La ce
realele păioase s-a încheiat fertiliza
rea fazială ; repararea tractoarelor șl 
a utilajelor agricole se află în sta
diu final, cu o parte din ele — profi- 
tîndu-se de vremea frumoasă — în- 
sămlnțîndu-se mazărea și- borceagul, 
iar cu altele pregătindu-se terenul 
pentru sfecla de zahăr. în legumicul-1 
tură se pregătesc răsadurile necesa
re. iar în vie se află în plină des
fășurare lucrările de sezon. Esențial, 
în continuare, rămîne ca tot ceea ce 
și-au propus cooperatorii din Crîngu 
în cadrul adunării generale să fie 
înfăptuit „pas cu pas", pentru ca re
sursele de care dispun să fie valori
ficate superior, producțiile mari din 
acest, an să fie realizate întocmai, iar* 
unitatea să se înscrie din nou în rin
dul fruntașilor agriculturii județului.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

Exportul - realizat ritmic, integral!
(Urmare din pag. I)
delegați permanenți la întreprinde
rile de comerț exterior care, în toate 
ocaziile, pot susține cu argumente 
punctul de vedere al unității. Tot
odată, in stilul de muncă al colecti
vului de aici s-a încetățenit practica 
ca. semestrial, unitatea să le ofere 
partenerilor tradiționali un portofo
liu nou de produse, pentru a afla 
din timp dorințele lor. Această prac
tică a făcut ca. in acest trimestru, 
25 de produse diferite să fie reali
zate exclusiv la cererea expresă a 
partenerilor.

„Neîndoios, pentru a aplica aceas
tă metodologie de lucru — ne pre
ciza dr. ing. Liviu Marian, coordona
torul producției de export — ne-am 
organizat producția de așa manieră 
incit să putem trece, in cel mai scurt 
timp, de la prototip la producția de 
serie mare. Bunăoară, cunoscind din 
timp gradul mare de înnoire a pro
ducției de export din acest an. noi 
am creat, prin autoutilare. linii de 
montaj și locuri de muncă speciale 
pentru producția de export, cum sint 
cele de la cablaje 
ză 500 de 
calificare

de mecanică fină si electronl- 
fost create echipe speciale care

in cafe lucrea- 
oamenl cu cea mai înaltă 
— și electrocasnice. iar la

I
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Intr-un prim articol pe această 
temă (publicat in ziarul „Scinteia" 
din 17 februarie a.c.) ne-am referit la 
raportul de intercondiționare intre 
cerințele perfecționării sistemului 
organizatoric și .ale sistemului infor
matic — în cadrul acțiunii de mo
dernizare a producției, urmărită stă
ruitor de conducerea partidului. Ast
fel. folosirea metodelor și tehnicilor 
informatice pune in lumină cerința 
ca metodologiile privind activită
țile de planificare, statistica, evi
dența contabilă și financiară, 
costurile, normarea resurselor ma
teriale și umane. programarea 
producției etc„ precum șl regu
lamentul de organizare și funcțio
nare a unităților, atribuțiile speci
fice si diagramele de relații ale com
partimentelor. fișele de posturi ale 
personalului de conducere și admi
nistrație să fie concepute și aplicate 
în contextul realizării obiectivelor 
urmărite prin ridicarea gradului de 
electronizare și automatizare a acti
vității productive, și anume spori
rea continuă a productivității muncii 
și economisirea resurselor materiale 
și energetice.

Pe de altă parte, implementarea 
sistemelor informatice pentru condu
cerea proceselor tehnologice — in
formatica industrială, informatica 
de proces — implică unele modifi
cări în structura de organizare a în
treprinderilor, în cea de producție în 
primul rînd, dar și in cea de con
cepție. De exemplu, introducerea u- 
nor celule flexibile de fabricație cu 
mașini cu comandă numerică și ro
boți industriali în întreprinderile 
constructoare de mașini ridică' pro
blema analizării principiilor de 
organizare a secțiilor și ateliere
lor de producție, care în prezent au 
in vedere constituirea acestora in 
funcție de numărul formațiilor de 
lucru componente. Astfel, se creează 
posibilitatea organizării unor secții, 
ateliere etc., după criteriul număru
lui șl componenței celulelor de fa- . 
bricație, respectiv organizarea după 
criterii tehnologice și informatice. 
De exemplu, introducerea calculato
rului de proces in procesele de pro
ducție continue, cum se preconizează 
* se lucra la Fabrica de celuloză și 
hîrtie Palas-Constanța sau la Combi
natul de lianți și azbociment Medgi
dia, pentru fabricarea hirtiei de 
șeris-tipar și. respectiv, a cimentu
lui. va duce la modificarea struc
turii de organizare a secțiilor de 
producție din punct de vedere nume
ric, dar și al compoziției personalu
lui. Informatica industrială ^ncepe 
de pe acum să ridice unele proble
me legate de modificarea structurii 
■nor compartimente funcționale și 
de concepție, dintre care chiar și 
cele ale oficiilor de calcul, in care 
or putea fi Încadrați ingineri 
olectroniști pentru pregătirea insta-

lațiilor în vederea montării calcula
toarelor de proces.

în scopul exercitării rolului pe 
care îl au unitățile informatice in 
modernizarea unităților 
într-un mod unitar și 
practica relevă utilitatea asigurării 
coordonării și conducerii 
întregii activități de informatică prin 
crearea — așa după cum s-a mai pro
pus în coloanele ziarului „Scinteia" — 
a unui organ central care să poată în
deplini nu numai o funcție metodo
logică, dar și atribuții de conducere 
operativă, bazată pe raporturi de 
subordonare directă cu centrele teri
toriale de calcul și departamentale. 
In acest fel s-ar elimin» situația ac-

economice 
coordonat.
unitare a

te" pe o structură existentă de or
ganizare mai mult sau mai puțin a- 
decvată actualei etape. La această 
situație se ajunge și datorită faptu
lui că informaticienii (care au în ge
neral puțină experiență de condu
cere) și-au concentrat eforturile a- 
proape exclusiv asupra prelucrării 
datelor, fără a studia și perfecționa 
în prealabil organizarea și fără a-și 
pune o serie de probleme cu privire 
la nevoile reale de informații ale 
factorilor de conducere sau la carac
teristicile intervenției umane în stra
tegia întreprinderii. Or, adesea, anu- 
miți factori de conducere, dintre 
care unora le lipsesc cunoștințele 
minime de informatică, nici nu pro-

punerea ca la 
nienționate, precum și la 
din structura întreprinderii, 
operațiile de rutină să fie 
luate de către oficiile de calcul, care 
sint specializate in operațiile de cu
legere și prelucrare a datelor. Ar 
urma deci ca oficiul de calcul sâ 
culeagă, să înregistreze și să prelu
creze datele, iar compartimentele din 
întreprindere să primească informa
țiile tehnico-economice necesare ela
borării de soluții în vederea creșterii 
eficienței muncii. Aceste măsuri ar. 
permite eliminarea evidenței „în pa
ralel", ar conduce la mai buna folo
sire a oamenilor și deci la perfec
tionarea activității .productive.

compartimentele 
altele 
toate 
pro

acțiune și responsabilități în folosi
rea informaticii in condiții de creș
tere a eficientei. Desigur, nu se pot 
da încă soluții generalizabile, dar 
organizarea unor experimentări ar fi 
bine venită.

Adevărata problemă care se pune 
este deci cum să se organizeze am
bele . părți (unitatea de informatică 
și unitatea beneficiară), astfel incit 
să se poală beneficia din plin de 
avantajele informaticii.
la nivelul centrelor de calcul ar fi 
oportună crearea unor compartimen
te de organizare a cpnducerii sau cel 
puțin a unui colectiv de analiști cpn- 
sultanti in conducere și informatică, 
pentru a se putea aborda competent

utilizatorilor ar, fi util să

Ca urinare.

CUM POATE SPORI APORTUL INFORMATICII LA MODERNIZAREA PRODUCȚIEI ?
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Organizarea și conducerea întreprinderii
sub semnul perfecționării continue

tuală In care multe din produsele- 
program se realizează in paralel la 
diferite centre de calcul, cu un con
sum mare de muncă intelectuală. De 
asemenea, poate că în> acest fel s-ar 
asigura o mai bună coordonare a do
tării cu tehnică de calcul, precum 
și eu produsele-program de in
formatică, domeniu in care se re
marcă o oarecare răminere în urmă 
față de volumul și posibilitățile echi
pamentului de calcul existent in u- 
nități.

în acțiunile de perfecționare a 
conducerii unităților economice în 
vederea introducerii și dezvoltării 
informaticii s-ar putea înscrie și 
măsura ca centrele teritoriale și de
partamentale de calcul, precum și 
centrele sau oficiile de calcul din 
centrale și unități economice și so- 
cial-culturale să fie investite șl cu 
anumite atribuții in domeniul orga
nizării conducerii, atit pentru uni
tățile din care fac parte, cît 
și pentru cele cărora le pres
tează servicii prin contracte e- 
conomice privind folosirea tehnicii 
de calcul. Desigur. într-o strinsă co
laborare cu conducerile acestora.

Ce argumente pledează în favoa
rea unei asemenea măsuri ? Cel mai 
important este acela că astfel s-ar 
evita unele situații In care diverse 
aplicații ale informaticii sint „grefa-

pun obiective precise de rezolvat In
formatici enilor.

După cum am putut constata pe 
parcursul implementării unor siste
me informatice la diferite întreprin
deri din județul Constanța, organi
zarea actuală de tip clasic (conformă 
reglementărilor din 1973) a compar
timentelor funcționale ale întreprin
derii — in care fiecare dintre aces
tea își colectează și prelucrează in
formațiile ce-i sînt necesare — con
stituie unul din motivele pentru care 
compartimentele de gestiune econo
mică (aprovizionare, desfacere, per- 
sonal-retribuire, contabilitate, finan
ciar ș.a.) realizează și în prezent 
multe operații de rutină (calcularea, 
înregistrarea, clasificarea datelor, e- 
fectuarea de calcule, elaborarea de 
tabele sintetice etc.). Acestea ocupă 
un volum însemnat de muncă, ceea 
ce reduce timpul afectat analizelor 
economice, găsirii unor soluții care 
să conducă la creșterea eficienței e- 
conomice — absolut necesare în a- 
ceastă etapă a dezvoltării intensive, 
a modernizării.

De aceea, apreciem că ar fi utilă 
analiza atribuțiilor de serviciu pe 
compartimente — cel puțin la ni
velul întreprinderilor cu un grad 
ridicat de prelucrare automată a 
datelor — luîndu-se in studiu pro-

în același timp, avind în vedere 
cerințele ■ autogestiunii economico-fi- 
nanciare, ale autoconducerii munci
torești, sint mai mult ca oricind uti
le realizarea și urmărirea la ni
velul secțiilor, atelierelor, formațiilor 
de lucru și a locurilor de muncă a 
unor planuri de costuri, a unor bu
gete de venituri și cheltuieli și, de
sigur, a programării și urmăririi o- 
perative a producției — așa cum a 
cerut, de altfel, secretarul general al 
partidului. Pentru ca această activi
tate să nu ducă la sporirea număru
lui de personal funcționăresc în sec
ții și ateliere, o propunere ar fi ca 
și în acest caz oficiile de calcul să 
fie cele care să culeagă și să pre
lucreze datele, oferind in mod ope
rativ toate informațiile necesare.

Rezultă, din cele prezentate, că o- 
fioiile de calcul pot deveni com
partimente cu o activitate bine an
corată în întreaga structură a între
prinderilor. De asemenea, întrucit 
sint specializate în culegerea și pre
lucrarea datelor, ele ar putea să fie 
singurele însărcinate cu efectuarea 
acestor operații, ceea ce în mod cert 
le va obliga la crearea și menținerea 
unor baze de date judicios structu
rate. De aici ar decurge însă și uti
litatea analizării organizării între
prinderilor, creindu-se cîmp de

problemele de organizare. în timpul 
proiectării sistemelor informatice, a- 
dică înaintea introducerii acestora.

Intr-o asemenea organizare, oficiul 
de calcul al întreprinderii ar urma 
să fie subordonat directorului uni
tății (și nu contabilului-șef sau di
rectorului economic, ca în pre
zent). avind in vedere că informa
tica trebuie să înlesnească in pri
mul rind luarea unor decizii de că
tre conducere sau să asiste întreaga 
conducere la toate nivelurile în lua
rea unor decizii. în acest fel s-ar a- 
sigura o utilizare mai completă, mai 
eficientă a calculatoarelor. Pentru că, 
iată, de exemplu, o analiză efectuată 
in mai multe unități din județul 
Constanta arată că peste 60 ia sută 
din capacitatea echipamentelor de 
calcul este afectată unor aplicații de 
gestiune și mult mai puțin simulă
rilor. modelărilor și informaticii de 
proces.

Tptodată, oficiul (respectiv centrul 
departamental) de calcul ar putea să 
devină compartiment de concepție, 
de proiectare (și nu ca în prezent, 
compartiment functional) pentru toa
te activitățile din domeniul organi
zării conducerii, respectiv să poarte 
responsabilitatea unor activități spe
cifice ale ingineriei industriale din 
domeniul conducerii. Și în oficiile de

calcul ale 
existe — prin calificare și funcție 
analiști consultanți in conducere 
informatică, cu O pregătire științifică 
pluridisciplinară și capacitate orga
nizatorică verificată in producție.

în acest fel s-ar evita o serie de 
neajunsuri intilnite in prezent., cind. 
la centralele și întreprinderile, care 
au in subordine unități de informa
tică, de problemele de organizare a 
conducerii se ocupă (potrivit, regu- 
lamentului-cadru de organizare și 
funcționare in vigoard) comparti
mentele de organizare a producției și 
a muncii, iar oficiile, (centrele) de 
calcul au in sarcină proiectarea- sub
sistemelor informaționale-informati- 
ce pe o organizare dată.

Transferarea problematicii organi
zării conducerii la oficiile de calcul ar 
permite, în același timp, comparti
mentelor de organizare a producției șl 
a muncii să se ocupe mai bine și nu
mai de problemele care fac obiectul 
domeniului lor de activitate,'să parti
cipe la întocmirea de studii și proiecte 
în acest sens, care să facă parte din 
programele de, perfecționare a Orga
nizării. De asemenea,, utilizînd teh
nici. instrumente și metode specifice, 
îndeosebi cele date de studiul lAUh- 
cii și studiul metodelor, acest com
partiment are posibilitatea șă rezol
ve științific .eliminarea (reducerea) 
punctelor slabe existente și să le 
dezvolte pe cele forte în scqpul creș
terii accentuate a productivității 
muncii.

Utilizarea informaticii de gestiune
• și de proces, a oficiilor de calcul și 

a compartimentelor de organizare a 
producției și a muncii, astfel incit 
acestea să proiecteze produse-pro- 
gram, aplicații pe calculated, cit și 
studii și proiecte pentru perfecțio
narea organizării producției și a 
muncii, ar implica deci nu' numai 
perfecționarea organizării, dar și îm
bunătățirea statutului de funcționare 
a acestor două compartimente, che
mate să contribuie nemijlocit Ia rea
lizarea amplelor programe de per
fecționare a organizării și moderni
zare a întreprinderilor. în contextul 
sarcinilor majore ce Ie revin. s-ar ’ 
dovedi util ca ambele compartimente 
să treacă din rindul celor funcționale 
în rindul celor de concepție (de pro
iectare uzinală) și, ca urmate, sâ 
poată fi retribuite tn acord global 
pentru temele proprii, pentru care să 
poarte răspunderea pînă la imple
mentarea în producție. în ăcesț fel. 
personalul muncitor din cadrul com
partimentelor de. calcul și organizare 
a producției și a muncii din între
prinderi — care au de regulă, o 
înaltă calificare — nu numai că ar 
putea fi motivat mai puterfiic, dar 
ar putea fi și mai bine mobilizat, cu 
răspunderi precise, adecvate în. în
făptuirea amplului proces de moder
nizare a producției. .

Prof. unlv. I. DUMBRAVA

Și

secția
că au _____________
lucrează pentru export. Totodată, am 
îmbunătățit tehnologiile de lucru in 
sectoarele de pregătire a semifabri
catelor si altele".

Aflăm, totodată, că pentru a face 
fată sarcinilor din acest an. specia
liștii unității au creat, de curînd. 
numeroase tehnologii de mare efi
cientă și productivitate. între care 
se numără cea de execuție a mine
rului fierului de călcat din masa 
plastice injectate în locul băcheli- 
tei — prin care producția s-a du- 

. blât. ■ iar calitatea a crescut conside- 
‘ rabil —, precum și tehnologia de în
doire mecanizată a elementelor în
călzitoare in tub metalic. Acestea, cît 
și alte tehnologii de lucru au putut 
fi aplicate in timp record și pentru 
că unitatea dispune de o fabrică 
specializată In autoutilări, încadrată 
numai cu oameni „cu mîini de aur", 
o fabrică „universală", unde se rea
lizează toate mașinile de care uni
tatea are nevoie. Totodată, secția de 
cercetare-proiectare numără peste 
300 ingineri și tehnicieni, care, pe 
baza cunoașterii „la zi" a noută
ților pe plan mondial, realizează noi 
variante tehnologice, cu efect asupra 
rentabilizării continue a producției 
de export. „Buna pregătire profe
sională a oamenilor — ne-a precizat 
coordonatorul producției de export — 
ne permite să realizăm toate produ
sele solicitate de partenerii de peste 
hotare, Procedind astfel, noi am avut 
mult de cîștigat. Iată numai un 
exemplu. Decizia luată, la un mo
ment dat. de conducerea unității de 
introducere in fabricație — la soli
citarea unor parteneri — a compo
nentelor pentru tehnica de calcul a 
însemnat tatonări și cercetări 
menii puțin «bătătorite» la 
tară. Satisfacția a fost însă 
«Electfomureș» fiind azi, in 
C.A.E.R.. una din putinele _____
care realizează aceste produse".

La toate acestea am adăuga și un 
alt fapt. Cunoscind. bunăoară, că în 
acest an ponderea produselor elec
trocasnice va crește considerabil în 
volumul exportului, conducerea uni
tății nu a neglijat. în perioada pre
gătirii fabricației, nici unele de
talii „minore" Ia prima vede
re, cum sint culegerea de date 
vîzjnd microclimatul tării în care 
se exportă, nuanțele și culorile 
utilizate de obicei și multe al
tele. Acest mod de a lucra și con
lucra cu partenerii de peste hotare, 
la care se adaugă, întîi de toate, ca
litatea și promptitudinea în livrări a 
produselor exportate, a făcut ca. în ' 
prezent, această unitate să fie cău
tată de tot mai multe firme și be
neficiari. iar produsele cu marca 
„Electromureș" sâ fie. de la un an la 
altul, tot mai solicitate..

'Ce eficientă are acest „stil" de 
muncă ? Cu toate că sarcinile la ex
port au crescut considerabil, iar pro
dusele sînt de o mare diversitate, 
colectivul de aici a îndeplinit. în pe
rioada care a trecut din acest 
planul la export în proporție de 112 
la' sută. Rețihem. de asemenea, 
acest spor de producție s-a realizat, 
în cea mai mare parte, prin creș- 
te.rea productivității muncii și reali
zarea de- însemnate economii de ma
terii prime si materiale deficitare. 
Se poate spune, așadar, că acțiunile 
întreprinse de consiliul oamenilor 
muncii, cu participarea întregului co
lectiv. sub conducerea organizației 
de partid, au creat condiții, chiar 
certitudini, că planul la export pe 
acest an va fi îndeplinit si chiarl 
dăpășit.

in do- 
noi în 
mare, 

cadrul 
unități

an.
că
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Printre numeroasele pro
bleme teoretice și practice 
pe care, in lumina perfec
ționării și modernizării 
procesului de educație și 
invățămînt, Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la stadiul actual 
al societății socialiste ro
mânești și perspectivele 
dezvoltării sale viitoare. Ie 
orientează spre un pro
gram de lucru cu aplica
bilitate imediată și o va
labilitate de lungă dsrrată. 
aceea privind contribu
ția obiectelor de stu
diu la cultivarea spiri
tului revoluționar, la for
marea profilului moral-spi
ritual al tinerei generații, 
ocupă pe drept cuvint un 
1oc central. De fapt, școala 
românească a apreciat, tn 
toată 
zitiv, 
telor 
mint 
trăsături de caracter. Nu
mai că. în etapa actuală, o 
atare preocupare este in
vestită eu noi conținuturi 
și cu alte modalități de 
acțiune.

în perspectiva acestor 
Imperative ale invățămin- 
tului preun iversitar — re
ieșite din documentele pro
gramatice ale partidului — 
indiferent -de -materia pre
dată. se cuvine a se face 
precizarea că. dacă pentru 
Stimularea capacităților 
cognitive ale elevilor se 
cer predate și asimilate 
cele mai înaintate cuceriri 
ale științei, tehnicii și cul
turii. iar pentru cultivarea 
psibomotorie trebuie să 
punem pe planul intîi edu
carea prin muncă și pen
tru muncă, în ceea ce pri
vește dezvoltare* psiho- 
afeetivă roiul principal II 
au trăsăturile morale ale 
omului nou, pasiunea pen
tru muncă și creație, con
cepția revoluționară despre 
lume și viață. A apela, te 
acest context, la vechile 
izvoare de înțelepciune ale 
poporului — pentru a sădi 
calități noi In sufletul a- 
dolescenților — înseamnă a 
scoate dintr-o mină veche, 
cu bogății inepuizabile, au
rul pururea nou al simțirii 
și al gîndirii românești. 
Căci, bunăoară, legile o- 
meniei și ale rînduielii nu 
6înt niciodată învechite. L* 
fel cinstea,, spiritul dreptă
ții, corectitudinea, buna 
cuviință, modestia, tenaci
tatea. conștiința muncii — 
însușiri, toate, care au 
caracterizat poporul nostru 
secole de-a riadul. Nou e 
felul propriu vremurilor 
noastre de a transpune în 
viață aceste trăsături : tot 
ce reprezintă calitate ome
nească. în viziunea largă a 
acestei societăți, înseamnă 
a fi pus in slujba membri
lor acesteia.

Nu încape îțidoîală, pe 
lingă virtuțile fundamen
tale tradiționale apar și 
însușiri noi, specifice 
timpului socialist : erois
mul în muncă, mîndria că, 
prin forțele proprii, de sub

vremea, in mod po- 
însemnătatea diferi - 
discipline de învăță- 
în cultivarea unor

rnîna noastră harnică și in
teligentă. intr-o perioadă 
de timp relativ scurtă, e-au 
născut atâtea ți atitea uzi
ne și fabrici, magistrale 
ale construcției, cartiere și 
orașe, spiritul revoluționar 
etc. Dar care sint cele mai 
Importable și mai eficien
te mijloace în educația ti
nerilor in spiritul acestor 
nobile virtuți moral-poli- 
tioe ? Pentru că deși, de 
regulă. asupra aspectelor 
principiale se ajunge la un 
nonsens in riadul profeso
rilor. in momentul în care 
se ..trece la lucru" atitu
dinile pot fi. citeodată, di
vergente. De undei poate. . 
si rezultatele modeste pe 
care elevii Ie mai obțin, 
pe alocuri, la diverse o- 
triecte. atit ne plan cogni
tiv, cit și afectiv-formativ.

spațiu de autentică prac- 
tiatate, in domeniul dez-‘ 
voltării deprinderilor mora
le, atîta vreme cit ea sen
sibilizează, revendică afec
tivitatea cititorului.

Lectura are o apropiată 
corespondență ți înrudire 
cu reflecția. Făcută — cum 
ar spune T. Arghezi — „in 
duh și adevăr"., lectura nu 
este altceva decît o medi
tație. Dialogul interiorizat, 
reflecția dedurtîvă pe mar
ginea lecturilor duc Ta se
sizarea de relații noi. de 
structuri noi, dincolo- de 
achiziția de cunoștințe ori 
de experimentul por. Fără 
un efort veritabil de re
flecție t.șffrn'țifică și tehni
că, filozofică și socială. 11- 
terar-artistică). solitar sau 
de grup, nu se poate ajun
ge realmente la ceea ce se

reprezintă doar un dezide
rat, ci e chiar esența for
mativă a procesidui in- 
structiv-ednciitiv. Elevii 
care își construiesc mijloa
cele didactice, care le fo
losesc in lucrări personale 
și care unesc, prin munca 
lor. sala de clasă, labora
torul și atelierul, șantierul 

- sau ogorul vor stăpîni cu
noștințele, priceperile și 
deprinderile o dată cu valo
rile cultivate prin lucru 
propriu, cu dragostea pen
tru munca productivă și 
pentru creatorii bunurilor 
materiale și spirituale și 
cu hotărirea de a acționa 
pentru progresul națiunii 
întregi.

Aceasta presupune însă 
ca practica în producție să 
capete un mai pregnant 
caracter formativ, să fie

In practica educației,
de la vorbe la fapte

Formarea profilului moral-spiritual al tinerei generații

Desigur, exemplul viu, 
mobilizator este, in edu
cație, mijlocul cardinal. 
Școala românească are, în 
istoria sa mai veche ori 
mai recentă, nenumărate 
asemenea pilde. Mai intîi, 
ne glndim la strălucitele 
exemple oferite de Maio- 
rescu, Ibrăileanu, Lovines- 
cu. Căltoescu. Perpessicius, 
Cioculescu etc., care au 
fast, inițial, profesori de 
liceu. Apoi, la șirul nesfîr- 
șit de dascăli modești și 
simpli, foarte adesea ano
nimi. care, prin pregătire 
și muncă — dar șl prin pu
terea caracterului lor — 
«-au ridicat la un elocvent 
nivel de exemplaritate 
profesională și moral-cetă- 
tenească. în fine, actuali
tatea cotidiană în care tră
iesc tinerii de astăzi oferă 
destule exemple de eroism 
moral al făuritorilor bunu
rilor materiale și spiritua
le care pun la baza între
gii lor configurări etico- 
politice valoarea oea mâi 
înaltă, aducătoare a tutu
ror valorilor 1 munca.

O modalitate esențială in 
lărgirea orizontului moral
spiritual al liceenilor o 
constituie — evident — 
lectura. însă nu numai ci
tirea operelor beletristice 
are darul să influențeze 
caracterul tlnăr, ci. cel pu
țin in egală măsură, și 
lectura lucrărilor sociâl- 
politice. științifice și teh
nice, de artă. Instrument 
de educație, lectura trece 
dincolo de psihologia și u- 
tilitatea• curentă, într-un

cheamă interiorizarea oon- 
ținutulm dobindit. la noi 
elaborări personale, la noi 
structuri operatorii. Re
flecția educă trăsături mo
rale („Unde nu există re
flecție, nu există nici crea
ție"). întrucât reușita, unei 
acțiuni practice e condițio
nată. in ultimă instanță, de 
o tentativă reflexivă prea
labilă : omul inteligent 
gândește înainte de a trece 
la faptă. Meditația, ca și 
lectura, ca și convorbirea 
interpersonală, ridică min
tea și inima omului mo
dern către valențele supe
rioare ale lumii, aidoma 
contemplării frumuseții na
turii și a ..misterelor uni
versului", cum spunea Bla- 
ga. Tocmai din această pri
cină, nu putem subestima, 
atunci cînd avem de con
ceput și de realizat acțiuni 
formative, virtuțile educa
tive ale unui asemenea 
exercițiu spiritual. Medita
ția însăși, care duce la 
confruntări și hotărâri. e o 
dovadă a unui stadiu de 
voință exercitată te -săvâr
șirea binelui.

în necesara și continua 
restructurare a metodelor 
și formelor de predare-în- 
vătare, de trecere botărîtă 
de la ponderea verba li st- 
discursivă la conducerea 
de către profesori a pregă
tirii elevilor, promovarea
— prin învâțămîntul activ- 
participativ. cercetare au
tentică si. practică efectivă
— a trăsăturilor moral-spi- 
rituale (care solicită un e- 
fort acționai personal) nu

cu adevărat subordonată 
unor finalități cu priorita
te educative, să aibă în ve
dere cele mai temeinice 
postulate ale instrucției și 
educației, in care elemen
tul intelectual își asigură o 
subliniată pondere. Nece
sar e ca instruirea în pro
ducție să polarizeze ener
giile tinere în direcții pre
cise : să stimuleze inteli
gențele. să încălzească su
fletele, să întărească voin
țele.

Activitățile extraclasă șl 
extrașcolare se cer curăța
te de formalism, de ten
dința spre spectaculozitate 
cu orice preț, de vedetism 
și de pregătirea/desfășura- 
rea „în campanii". Să dăm 
un exemplu din multele la 
îndemână. Serbările și con
cursurile școlare ®-au în
mulțit simțitor în vremea 
din urmă. Și am avea 
dreptul să ne bucurăm 
dacă, proporțional, ele ar 
■contribui întotdeauna și la 
educarea «elevilor, la pre
gătirea lor pentru muncă 
și viață. Ia formarea unor 
particularități caracterolo
gice tipice omului' civiliza
ției contemporane. însă, nu 
de puține ori. rolul forma
tiv e subestimat. Or. ini
țierea acțiunilor, cultural- 
educative. artistice și spor
tive se cade a fi subor
donată acelorași obiective 
formative, în care axa 
centrală rămîne forma
rea și autoformarea pro
fesională. moral-spiritua- 
lă și patriotic-revoluțio-

nară. Altfel spus, pregăti
rea elevilor pentru practi
că, perttru viață-

Această pregătire cu
prinde larg toate registrele 
de valori, de la viziunea 
asupra naturii și a lumii, 
și de la o atitudine realis
tă și optimistă in fața exis
tenței pînă la «n annmit 
caracter al fondului lexical 
utilizat de tin&rul zilelor 
noastre. „Nu trăim cu a- 
devărat prezentul — obser
va G. Cfilinescu — decît 
dacă știm ce treaptă Tepre- 
zrntă el față de trecut și 
cît din viilor e eu putință 
să devină prezent". Sinte
zele istorice se fac cu mul
tă osteneală, cu dăruire și 
răbda're. Cei ce ne vor 
privi de peste ani, tecer- 
cmd să înțeleagă din fap
tele și gindurile noastre 
cum am fost, se xw regăsi 
in timpul eroic de astăzi ; 
așa cum noi înșine ne re
găsim in fiecare acțiune, in 
fiecare vorbă înțeleaptă și 
In fiecare vie înalt al pă
rinților și străbunilor noș
tri. Nu din această vie îm
pletire a sentimentului Is
torie! cu simțul acut «1 
prezentului se naște și a- 
■devăratul caracter moral ?

Cele mai eficiente „lecții 
de morală" sînt lecțiile pe 
viu, bazate pe cerințe uni
tare din partea tuturor 
factorilor ce exercită in
fluentă asupra elevilor. Nu 
de referate și precepte mo
ralizatoare, didacticist ve
hiculate, nu de „modele" 
de seră, reci și calculate, 
au nevoie tinerii —- ne-am 
convins din proprie expe
riență —>, ci de o largă și 
sinceră, convingătoare tot
odată. dezbatere, metodic 
condusă de educator, de 
punere în discuție a unor 
cazuri negative, supunerea 
lor judecății critice a opi
niei colective sănătoase a 
elevilor ; evitindu-se. deo
potrivă, simplismul sî vor
bele umflate. Atitudinea 
corectă din punct de ve
dere etic trebuie să wpaTă 
drept o lege ce cuprinde 
simț, tact, măsură, distinc
ție. virtuți care țin de edu
cație.

O trăsătură definitorie * 
lecțiilor și activităților 
școlare o reprezintă și a- 
partenența la actualitate. 
Virtuțile formative ale ele
mentului actual, încorporat 
organic în lecție, izbutesc 
să îmbogățească conștiința 
și să activeze conduita e- 
levilor atunci cind profe
sorul se preocupă ca mesa
jul transmis de thtfele ac
tualității să-și exercite te- 
rîurirea politico-morală in 
unitate indisolubilă cu în
sușirea fundamentului șți- 
ințeîOT. în acest chip se 
poate declanșa emoția ca
pabilă să influențeze ati
tudinea și comportarea ti
neretului.

Vateria €.NE$T1AN
profesor ta Liceul 
agroindustrial lași

Stafia de radioamplificare și
ecourile ei in colectivele muncitorești

t V

Sinteze edificatoare
ale artei contemporane

Casa de cultură și creație „Cîntarea României” din orașul Rovinarl, județul Gorj

y

Fără a diminua cu nimic rolul și 
locul fiecărui mijloc de propagandă 
in ansamblul muncii politice de 
masă. începînd cu gazetele de 
perete și sfîrșind cu simpozi
oane de largi proporții sau filme 
documentare de scurt metraj, se cere 
menționat faptul că emisiunile lo
cale ale stațiilor de radioamplificare 
au fost și continuă să rămină ceea ce 
am putea numi „piese de greutate" 
în paleta muncii politice de masă. 
Pe de o parte prin faptul că nu se 
realizează ușor, mai ales cînd e 
vorba de o prezență cotidiană In 
undă, iar pe de altă parte pentru 
că aspectele de larg interes sint în 
măsură să facă receptiv un audito
riu cu o arie deosebit de largă de 
preocupări.

Sub semnul acestor realități am 
revenit din nou pe traseul Investigat 
în materialul publicat în Scinteia nr. 
14 123 sub titlul „Aici stația de ra- 
diofieare !“, pentru a constata în 
ce măsură semnalele 
au fost recepționate, 
trecut criticam slaba 
stației de amplificare 
prinderea de utilaj tehnologic.* Mai 
ales că aici existau condițiile ne
cesare, îndeosebi tehnice, pentru 
perfecționarea activității, a forței ei 
educative. Cum se prezintă acum 
lucrurile ?

Mărturisim că am constatat cu 
multă plăcere maturitatea și serio
zitatea cu care și-au onorat promi
siunile făcute membrii colectivului 
redacțional de la întreprinderea de 
utilaj tehnologic Bistrița. „Univers 
— IUT“ (acesta este genericul emi
siunilor constructorilor de mașini) 
își merită pe deplin titlul, fie și prin 
aceea că. de la 11 februarie anul 
trecut și pînă în prezent, în fiecare 
joi din săptămînă. vreme de o oră, 
cu ajutorul benzii magnetice a fost 
explorat tocmai evantaiul divers al 
preocupărilor unui colectiv de 
muncă care deține, numericește, lo
cul de frunte in cadrul platformei 
industriale a municipiului. Mai mult 

lucră- 
stația 

vizea- 
ce în
altului

critice emise 
în articolul 
activitate a 

de la între-

intervenția competentă, pe o pro
blemă anume, a factorilor de decizie 
în cadrul rubricii „Invitatul emi
siunii".

După ce am ascultat cîteva emi
siuni de dată mai recentă, după ce 
am consultat toate sumarele exis
tente la dosar, ne-am putut da 
seama că o bună parte dintre cei 
14 membri ai colectivului redacțio
nal de la întreprinderea de utilaj 
tehnologic, datorită pasiunii depuse 
și chiar a talentului, au reușit 
Intr-o perioadă relativ scurtă să 
depășească stadiul simplului amato
rism. Faptul că. actualmente. „Uni
vers — IUT" dispune de un redactor 
muzical în persoana subingineruîui 
Ștefan Domocoș, ca și de alți oa
meni specializați pe rubrici, cum 
sint tehnicianul Ana Sălăjan, secre
tarul adjunct cu probleme de pro
pagandă al comitetului de partid. 
Ileana Pahone. de o serie de co
laboratori permanent!, cum e cazul 
șefului compartimentului juridic. 
Francisc Sas. constituie argumente

comitetele de partid și consiliile 
oamenilor muncii, consiliile educa
ției și culturii socialiste îndrumă și 
mai ales sprijină în mod concret și 
chiar se implică în desfășurarea 
acestui gen de activitate, rezultatele 
sint pe măsură. în fond, așa cum 
•în toate unitățile economice se 
aplică cu succes programele de or
ganizare și modernizare a produc
ției, așa trebuie să se intîmple și 
în acest domeniu al muncii politice 
de 
s-a
pe

masă. Departe de a fi ceea ce 
acreditat cindva — din păcate, 
alocuri, ideea încă se menține 
că emisiunile locale ale stațiilor 
radioamplificare ar intra în no-

de (coldr)
politică 
programului

13,«6 Telex
13,95 La sttrștt
14.45 S&ptămîna
15,00 închiderea
19,06 Telejurnal
19,25 Sub tricolor, sub roșu steag. 

Versuri patriotice, revoluționare 
(color)

19.46 Teleendclopedla (color)
20,10 Melodii, melodii (color)
26,50 Film artistic (color). „Dansul în

trerupt”

Pe urmele 
unui material publicat 
cu cîteva luni în urmă

decît atît. în celelalte zile 
toare. Intre orele 11—11,30,
este în emisie cotidiană, care 
ză actualitatea imediată, ceea 
seamnă că pe tot parcursul 
1988, mai bine de 160 ore, acest co
lectiv redacțional a contribuit prin 
mijloace specifice la materializarea 
dezideratului de a prelua, decanta 
șl reda experiențele pozitive acu
mulate In secții șl sectoare ale acti
vității productive, de a critica ati
tudini care trebuie eliminate din 
comportamentul personalului mun
citor, al funcționarilor serviciilor 
operative, de a evidenția succesele 
în muncă și a orienta eforturile în
spre obiectivele ce se cer realizate 
prioritar.

— Consider că reușita noastră în 
acest domeniu este aceea de a ti' 
ascultați cu plăcere, ne-a spus Sorin 
Onul, responsabilul stației. în mo
mentul actual, dacă am lipsi de la 
întîlnirile cu ascultătorii, nu mem
brii comitetului de partid ori ai 
consiliului oamenilor muncii ne-ar 
atenționa în primul rînd, ci tocmai 
beneficiarii constanți ai acestui de
mers. Cele două foruri ale condu
cerii colective ne sprijină nemijlo
cit, fiind de altfel la curent cu preo
cupările noastre. Ba mai mult, țin să 
subliniez că nu a exiBtat măcar o 
singură ediție din care să fi lipsit

ale unei munci făcute cu responsa
bilitate și competentă. Tocmai de 
aceea realizarea primului schimb da 
experiență din anul trecut, cu tema: 
„Stațiile de radioamplificare — mij
loace importante în munca poli- 
tico-educativă de masă", organizat 
de secția de propagandă a comi
tetului județean de partid — la 
care au luat parte secretarii adjuncți 
cu probleme de propagandă și res
ponsabilii stațiilor de radioamplifi
care din unitățile economice de la 
nivelul municipiului si din orașele 
bistrițene și năsăudene a 
la întreprinderea de utilaj 
logic.

Un al < 
ență. pe 
formulă < 
dulL în I 
prinderea 
ocazie cu care particlpantil au putut 
cunoaște un alt gen de materiali
zare practică a acestei munci, prin 
ceea ce s-ar putea numi emisiune 
de autor. Realizată tn totalitate de 
Gheorghe Grădinescu. responsabilul 
stației, emisiunea a fost finalizată, 
de la ilustrația muzicală, radlore- 
portaj și pînă la masa-rotundă. 
într-un interval de numai trei zile. 
Este adevărat, sub aspectul acurate- 
ții tehnice au existat unele scăpări, 
dar din punct de vedete al conți
nutului a corespuns în totalitate 
preocupărilor producătorilor de me
canică fină, care au putut afla f 
formații despre probleme cum 
fi stâdiul realizării sarcinilor 
plan, îndatoririle ce le revin 
lumina magistralelor indicații 
orientări ale secretarului general 
partidului din Expunerea din noiem
brie 1988. preocupările tinerilor din 
întreprindere pe linia gospodăririi și 
îngrijirii căminului pentru nefami- 
liști. folosirea timpului liber etc.

Am stăruit mai în detaliu asupra 
celor două- experiențe acumulâte 
pentru a face dovada că, acolo unde

avut loc 
tehno-

expert- 
aceeași

doilea schimb de 
aceeași temă și în 
organizatorică, a fost găz- 
luna noiembrie, de între- 

i mecanică din Bistrița,

in- 
ar 
de 
în 
șl 

' al

de ______ .______
țiunea de „verba volant", realitatea 
demonstrează tocmai contrariul. O 
simplă informație de mare interes, 
plasată cu ingeniozitate intre două 
șarje muzicale este mult mai repede 
și mai complet receptată și fixată in 
memorie decît o întreagă pledoarie, 
oricit de doctă ar fi.

Tocmai pornind de la aceste as
pecte. care sint minore doar in apa
rență, tot mai multe colective redac
ționale își caută un timbru propriu 
da exprimare, și ne referim aici la 
cele de la întreprinderea metalur
gică Beclean, întreprinderea de pre
lucrare a maselor plastice Năsăud, 
Țesătoria de mătase din Bistrița ș.a. 
Nu este mai puțin adevărat că in 
alte unități, cum sînt întreprinde
rea de Covoare Beclean, Combinatul 
de prelucrare a lemnului. întreprin
derea de produse electrotehnice. în
treprinderea de textile . nețesute 
„Netex" din Bistrița. întreprinderea 
de hirtie din Prundu Bîrgăului. se 
invocă tot felul de motive pentru a 
acoperi tăcerea nejustificată, se fac 
promisiuni care nu sînt onorate. Ba 
mai mult decit atit, la centrele și 
stațiile de radioficare. cum sînt cele 
din centrul minier Rodna și din ora
șul Sîngeorz-Băi, unde în perioadele 
trecute ara consemnat lucruri lăuda
bile, în ultima parte a anului trecut 
s-a constatat o slăbire a preocupări
lor pentru elaborarea și difuzarea 
cu regularitate a emisiunilor locale.

Tocmai de aceea este cazul ca or
ganele locale de partid să-și recon
sidere pozițiile pentru ca acest foar
te eficient mijloc al muncii politice 
de masă să-și îndeplinească menirea, 
cu atit mai mult cu cît dotările teh
nice existente, dincolo de valoarea 
lor intrinsecă, trebuie să justifice 
sumele investite pentru procurarea 
și întreținerea instalațiilor și a apa
ratelor. îndemnul este valabil 
și în privința centrelor de ra
dioficare Bistrița, Prundu Bir* 
găului, Beclean și Năsăud. care 
au rămas de ani buni datoa
re abonaților cu atit de aștep
tatul semnal sonor al emisiunilor 
locale, ca și eu simplul grupaj de 
știri din viața șt activitatea 
rilor ce trăiesc și muncesc 
zările arondate. Subliniem 
finalul acestor rînduri că 
nile locale nu se realizează lesnicios 
și mai ales nu se fac singure. Dar 
efectul lor. posibilitatea redifuzării, 
paleta, practic nelimitată a subiec
telor abordabile și, de ce să n-o 
spunem, modernitatea și chiar co
moditatea receptării le recomandă a 
fi plasate în prim-planul muncii 
politice de masă.

Gheortjhe CRIS-AN
corespondentul „Scinteii"

22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

• De ce ere vulpea coadi: LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — ft.45) J0,45; 12,48: 
15; 17,15; 18,36, GLORIA (47 45 75) — 
9; 11; 13; 15; 17: 19. MELODIA (li 18 88)
— 8; 11; 13; 15; 17; 18• Muzica e viața mea : BUZK$T1 
(50 43 58) — 15; 17: 19• Expediția : LIRA (317171) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, ARTA (213186) — 9; 11 ț 
13; 15; 17; 19• PrimAvara bobocilor : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19• Evadarea : POPULAR (35 15 lt) — 
15; 17; 19• Chlrița tn lași : STUDIO (S9 53 )B)
— 10; 12,30; 15; 17: 19, MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19• Mari regizori, mari actori : PATRIA 
(11 86 25) — 9; ti; 13; 15: Wț 19
• Sonata Kreuteer : LUMINA (14 74 16)
— 9; 12; 15; 18• Program de desene animate: DOI
NA (16 35 381 — 9; 11; 13• Garda drapelului : TIMPURI NOi 
(156110) — 9; 11; 13; 15; 17; 16• Moștenire cu bucluc : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 6; 12; 15; 18, FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12: 15; 19
• Loma : DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 
15; 17: 19• Sacrificiul suprem : FERENTARI 
(80 49 85) — 14,30; 16,45; 18
• Pădurea de mesteceni : COTRO- 
CENl (8168 88) — 13; 17: 19• Sora 13 : PACEA (71 30 85) — 9;
11,30; 14; 16,30: 19. FLOREASCA
(33 2971) —9; 11,36; 14; 16,36; 19. COS
MOS (27 54 95) — 9; 11,30; 14; 16,39: 19
• »iece negri mititei: VOLGA (79 71 26)
— 9; 12; 15; 18• Călătorie peste mări : AURORA 
(35 04 68) — 8; 13.13; 16,36; 18,45, FLA
MURA (83 77 12) — 8; 12,18; 15,36; 18.45

t

19.

Manifestările consacrate, tn ultima 
vreme, promovării, în conștiința ar
tistică națională, a unor valori re
prezentative ale creației noastre mu
zicale atestă, pe de o parte, densi
tatea axiologică a acestei creații, iar, 
pe de altă parte, oportunitatea șî 
calitatea unor inițiative, in planul 
organizării vieții de concert, menite 
să sporească gradul de ințelegere a 
universului ei expresiv, in ultimă 
instanță să determine un interes 
cultural crescînd în rîndurile mase
lor de oameni ai muncii, ale tinere
tului îndeosebi față de înălțătoarele 
ei orizonturi umaniste. Nu sîntem, 
desigur. în situația de a considera 
isă traversăm. în momentul de față, 
o perioadă pe deplin satisfăcătoare 
în ceea ce privește prezența muzicii 
românești in programele de concerte 
și spectacole muzicale și nici n-am 
putea spune că ideile privind spo
rirea interesului melomanilor .pen
tru valorile autentice ale acestei 
muzici ar fi întru totul concordante 
cerințelor actuale, așa cum au fost 
ele formulate in recentele documen
te de partid, de cultivare mai activă 
a valorilor educativ-estetice și pa- 
frotice ale artei și culturii naționale. 
Cu toate acestea, nu pot fi ignorate 
o' serie de acțiuni și inițiative in 
urma cărora locul muzicii românești 
în ansamblul 
în concertele 
cale este din
tant.

Iubitorii de 
prilejul ca, în acest ...
scenă Ateneului Român sau. în stu
dioul de concerte ai Radioteleviziu
nii. precum și pe alte scene de con
cert ale Capitalei, să audieze 
marcablle execuții 
ale unui număr mare 
semnificative pentru nivelul compo
nisticii românești contemporane, 
aparținînd unora dintre cei mai im
portanți compozitori din toate ge
nerațiile. începînd cu tinerii Dan 
Dediu. Christian Berger, Ana Maria 
Avram, Sorin Lerescu, Liviu Dăn- 
ceanu. Cătălin Ursu, Șerban Nichi
for, Christian Brîncuși, Doina Nem- 
țeanu, Viorel Crețu, continuind eu 
Liana Alexandra, Ulpiu Vlad, Adrian 
Pop, Marina Vlad, Călin Ioachi- 
mescu, Fred Popovici. Viorel Mun- 
teanu, Iancu Dumitrescu, Octavian 
Nemescu și culminînd cu generația 
de aur a muzicii noastre, afirmată 
in anii socialismului, reprezentată 
de Tiberiu Olah. Th. Grigoriu, Ște
fan Niculescu, Felicia Donceanu, 
Anatol Vieru, Nicolae Beloiu, Doru 
Popovici, Dumitru Capoianu, Wil
helm Berger, Pascal Bentoiu, Cornel 
Țăranu. Nicolae Brinduș, Carmen 
Petra Basacopol, Vasile Spălărelu, 
și exemplele ar putea fi desigur ex
tinse la dimensiuni neincăpătoare 
în aceste rînduri. Nu vom putea 
omite însă pe unii dintre creatorii 
generației vîrstnice. cum sint Gheor
ghe Dumitrescu. Sigismund Toduță, 
Liviu Cisner, Zeno Vancea, Alex. 
Pașcanu ș.a.

Un rol de primă însemnătate, în 
Sensul arătat mai sus, îl au concer- 
tele-spectacol din ciclul organizat in 
studioul de concerte al RadioteleVi- 
ziunîi sub genericul „Portrete com
ponistice", Adrian lorgulescu, Irina 
Odăgeseu-Tuțuianu, Liana Alexan
dra, Șerban Nichifor și Emil Le
rescu — spre a mă referi numai la 
ultimele cinci „ț’ortrete componis
tice" — pe care foarte activii muzi
cieni care sint Doru Popovici și Io
sif Sava le-au prezentat cu incon
testabilă competentă profesională, în 
amintitul studiou de concerte, sint 
tot atitea personalități creatoare ale 
căror lucrări permit, unele aprecieri 
cu caracter de sinteză privind ac
tualul stadiu de dezvoltare a muzi
cii românești, cît' și — mai ales — 
caracteristicile fiecărui profil com
ponistic în parte. Mai intîi ar tre
bui — cred — spus că. deși ceî 
cinci compozitori reprezintă stiluri 
foarte diferite (a se reține că auto
rul acestor rînduri face o distincție 
necesară între stil și gen sau formă 
de creație muzicală), deci, deși foar
te diferiți din punct de vedere 
stilistic, cei cinci compozitori au in 
comun o intransgresiffilă vocație a 
autenticității. Există în creațiile lor 
acel ferment al matricei originare 
sub impulsul căruia edificiul sonor, 
indiferent de forma sa, indiferent 
de structurile lingvistice sau seman-

tice, indiferent de genul tn care este 
conceput, exprimă etosul inconfun- 
dabil al spiritualității românești. Fie 
că este vorba de cvartetul „Anamor- 
fose" sau liedul ..Trandafirul 
gru“, de Șerban Nichifor, fie 
„Sonata pentru viollnă solo" 
Irina Odăgescu, de opera' „în 
birint" de Liana Alexandra, fie 
Cvartetele nr. 2 și 3 sau „Ipostaze 
pentru pian și orchestră", sau „Con
sonanțe IU" de Adrian lorgulescu. 
fie de operele „Ecaterina Teodoroiu" 
sau „Steaua fără nume" de Emil 
Lerescu — toate aceste lucrări ates
tă apartenența lor organică la un 
climat expresiv ce nu poate fi decît 
românesc. Chiar și o lucrare cum 
este „Simfonia a IV-a“ de Șerban 
Nichifor, lucrare controversată pen-

Ne- 
de 
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Ia
de

„Portrete componistice" 
în studioul de concerte 

o! Radioteleviziunii

repertoriului promovat 
și spectacolele muzi- 

ce în ce mai impor-

muzică au avut astfel 
răstimp,, pe

re- 
interpretative 

de lucrări.

tru „materia" muzicală de care se 
folosește compozitorul în edificarea 
ei. transmite un specific inconfun- 
dabil. Luciditatea, inteligența con
structivă si rafinamentul expresiei 
pțoprii lui Adrian lorgulescu : 
lirismul cu accente dramatice, ade
seori parcă străfulgerat 
mitența unei poetici 
la îrlna Odăgescu; 
expresiei, complexitatea 
claritatea structurilor din partitu
rile Lianei Alexandra, în care for
mele tradiționale sint constrinse la 
noi și esențiale reconsiderări de or
din semantic și expresiv ; dezinvol
tura discursului muzical întemeiat 
pe eficiența fiecărui sunet antrenat 
in mecanismul comunicării, pe spon
taneitatea șl naturalețea expresiei, 
pe logica și eleganța formei din 
compozițiile lui Șerban Nichifor, In ■ 
fine, .vigoarea ordinii Interioare a 
muzicii lui Emil Lerescu, * in care 
sint relevante cultul pentru conceptul 
melodic, o 
construcției, 
mentelor de 
cutezătoare 
formale arhetipale, a unor 
moderne de compoziție — In toate 
aceste i 
tioane
marea 
Certă 
sională. 
rismul magic 
cindva pe unii compozitori atrași de

de. inter- 
existențiale 

densitatea 
și totuși

Incontestabilă știință a 
a mfnuirli tuturor ele- 
limbaj șl, deopotrivă, o 
asimilare, în structuri 

tehnici

cazurl ne sint oferite eșan- 
pilduitoare pentru afir- 

unor programe estetice de 
valoare etică și profe- 

Utopllle ingenue și oni- 
care au frecventat

a t r

locuito- 
în așe- 
. si in 
emisiu-

«* Teatrul Național (14 7171, Sala 
mate) : Harap Alb — 18; (sala Amfi
teatru) : Drumul singurătății — 18: 
(sala Atelier) : Farul șt domnul Valen
tino — 18
• Filarmonica „George Eneseu” 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concertul 
Orchestrei de cameră a medicilor. Di
rijor ; dr. Eonii Nichifor
• Opera Română (13 18 57)
— 18
• Teatrul de opereta
Leonard — 18
• Teatrul „Lucia Sturdga 
(sala Schitu MAgureanu,

— 18
: NMraeea

ci» «s
Buiandra* 

_  ____  __._____  iii»«):
Privind In jur cu ochi fără lumină 
— 18; (sala Grădina Icoanei, 11 8$ ti) : 
A treia țeapă — 18
• Teatrul Mic (14 TO 81) : O femeie 
drăguță cu o floare și terestra «pra 
Nord — 18,30

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Goethe mi-a spus — 19
• Teatrul de Comedie (16 64 66) : 
Regele loan — 18
• Teatrul „Nottara” (59 31 03, sala Magheru) : Karamazovil — 17,30; (sala 
StudiO) : EX — 18,30
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic,
14 78 34) : SA nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18
• Teatrul satlric-muzlcal „C, Tăna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Ml se pare 
că mă-nsor — 18: (sala Victoria, 
50 58 65) : Cavalcada risulul — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română” (13 13 00) : Spectacol Ia Pa
latul sporturilor șl culturii — 16; 19
• Teatrul „Ion Creangă” (50 26 55) : 
Nota aera la purtare — 9
• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77, sala 
Victoria) ! Mănușa — 11
• circul București (10 41 85) : Stelele 
circului — 11,30; 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 58) ; Steaua fără nume — 18,30

mirajul fantasticului au fost dislo
cate treptat — cum ni se de
monstrează cu prisosință tn lucrările 
compozitorilor citați aici — de <F 
viziune sobră, serioasă șt realiștii 
asupra vieții. Este un proces care 
nu s-a produs — cum s-ar fi putut 
crede — prin restrîngerea imagina
ției creatoare, prin amputarea fan
teziei. talentului șl spiritului de 
creație de virtuțile lor reale, CI — 
evocăm din nou lucrările prezentate 
In cele cinci portrete componistice
— printr-o mai precisă circumscriere 

a obiectului creator în sfera unei 
strategii culturale cu profunde re
zonanțe patriotice și umaniste. Sînt 
cu totul străine acestor compozitori 
viziunile extramundane șl cețoase, 
alchimice și „imponderabile". Struc
turile polifonice sînt corelate in lu
crările audiate (raționamentul poate 
fi, desigur, extins la ansamblul com
ponisticii românești contemporane) 
orizontului problematic complex al 
vieții reale, cu factorii intensivi ai 
trăirii umane, cu starea psihologică 
și morală a omului contemporan, cu 
bucuriile, frămlntările, aspirațiile Ri 
entuziasmul lui creator. Iubitorul de 
muzică, asemenea specialistului in 
domeniu, a putut observa cu rela
tivă ușurință că in creația muzicală 
— cu excepția desigur a muzicilor 
cu tex’t sau bazate pe argumente 
literare, poetice, istorice sau filo
zofice —. conținutul de idei este 
învăluit în climatul expresiv al 
poeticii muzicale specifice. In ptnza 
delicată a categoriilor morale. El a 
putut observa, de asemenea, că 
atunci cînd un compozitor este sen
sibil și receptiv față de problemele 
reale ale vieții și ale mediului său 
de existență, cînd este sincer față de 
propria sa vocație de creator și le
gat de popor, el este, implicit, ab
solvit de pericolul anacronismului, 
de rătăcirile obsedante în forme de 
limbaj prestabilite, în iluziile pro
priului său discurs muzical. Nimic 
apăsător în muzicile celor cinci com
pozitori evocați, nimic obscur și 
inexplicabil. O Iradiantă bucurie a 
inteligenței umane de 
nlfesta la 
âdevărului.
tiva sa menită să valorifice tradiția 
concertelor-dezbatere din stagiuni 
mai vechi, Radioteleviziunea Româ
nă prilejuiește marelui public accesul 
mult mai lesnicios decît în concer
tele de tip tradițional, în universul 
de valori estetice și morale ale mu
zicii, îndeplinind un important dezi
derat de politică culturală în actua
lul moment cultural de viguroasă 
afirmare creatoare.

a _ se ma- 
nivelul sensibilității. 
Astfel, prin inlțla-

Vasile DONOSE

„Clubul tînărului cercetător"JJ Clubul tînărului cercetătorSt
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Dacă ar trebui să căutăm un loc 
de mare interferență pentru tinerii 
din municipiul Rm, Vîlcea. acel loc 
unde, seară de seară, ei își dau în- 
tîlnire spre a-și satisface fireștile 
doleanțe șl preferințe spirituale, tre
buie să spunem că acesta este' cen
trul municipal de. cultură și creație 
„Cintareh României" pentru tineret. 
Aici arta, știința și cultura deopotrivă 
își deschid larg porțile spre tineri și 
pentru tineri. Organizatorii manifes
tărilor și responsabilii cursurilor și 
cercurilor tehnico-aplicative se stră
duiesc să facă din acțiunile progra
mate veritabile instrumente și 
loaee de educație multilaterală 
nerilor.

— Luna aprilie — ne spune 
structorul cultural Cristian Nicolae 
— va fl perioada cea mai bogată, 
avînd în vedere Că atunci se va des
fășura a doua ediție a festivalului 
„Primăvara artistică vîlceană", la 
rampa căruia vor l'i prezente forțe 
cultural-artistice tinere din majorita
tea județelor patriei și care șe vor 
intrece într-un veritabil maraton al 
creației științifice și literare, de crea
ție șl interpretare teatrală și muzi
cală. Pregătim un recital poetic cu 
titlul „Fiind băiet, păduri cutreie
ram", ce va fi prezentat cu ocazia 
centenarului Emlnescu, precum și un 
spectacol de teatru eu piesa „Eva
darea" de Leonida Teodorescu, care 
se dorește un omagiu al tinerilor vîl- 
ceni adus aniversării actului istoric 
de la 23 August 1944.

Ceptrul de cultură și creație socia
listă „Cîntarea României" pentru ti
neret din Rm. Vîlcea este, în același 
timp, șl punctul în jurul căruia gra
vitează acei tineri mulți la număr, 
membri ai cercurilor tehnleo-aplica- 
tive și ai „Clubului tînărului cerce
tător", pasionați căutători în uni
versul științei și creației,

— In afara acestor forme organi
zatorice din cadrul centrului nostru 
de cultură și creație — precizează 
tinăra ing. Mariana Nenițu, președin
ta comisiei profesional-științifice de 
la Combinatul chimic Rm. Vîlcea — 
cursuri similare funcționează și în 
unitățile economice din municipiu. în 
combinatul nostru, de exemplu, își 
desfășoară activitatea nu mai puțin 
de trei cercuri științifice care, prac
tic, 11 cuprind pe toți acel tineri

mij- 
a tl-

in-

preocupați să descifreze noi și noi 
taine tehnice. Anul trecut, membrii 
acestor cercuri și-au asumat o serie 
de sarcini din programul de moder
nizare a producției vizînd obiective 
deloc ușoare, care au constat, printre 
altele, în trecerea la funcționarea in
stalației de fabricare a policlorurii 
de vinii prin urmărirea polimerizării 
cu ajutorul calculatorului de proces, 
diversificarea și îmbunătățirea cali
tății copolimerilor ș.a, și care au 
adus în bugetul combinatului Un be
neficiu net de peste 10 milioane lei.

— Și la noi — ne spune ing. Mi- 
haela Solea de la întreprinderea de 
utilaj chimic și forjă — s-a creat un 
cerc științific care cuprinde peste 20 
de tineri și care a rezolvat multe 
probleme deosebite pentru unitate. 
Este suficient să amintesc in acest 
sens optimizarea unor tehnologii de 
prelucrare, apoi conceperea și apli
carea unor tehnologii de virf pentru 
utilizarea cu maximă eficiență a ma
terialelor refolosibile. Activi în fes
tivalul muncii și creației „Cîntarea 
României" sînt și tinerii de Ia între
prinderea de echipament hidraulic 
Hm. Vilcea. Tehnicianul Andrei .Cio- 
botea are „la activ" nu mai puțin 
de 13 creații științifice originale pe 
care le-a propus pentru obținerea 
brevetelor de invenții. între ultimele 
sale realizări în acest domeniu se în
scrie și întrerupătorul hidraulic pro
porțional, care, după opinia unor spe
cialiști cu experiență, aduce un re
marcabil prbgres tehnic prin faptul 
că va permite simplificarea instala
țiilor hidraulice și, implicit, a siste
mului de comenzi pentru acest gen 
de instalații.

— Stimularea creației tehnlco-ști- 
ințlfice originale în rindul tineretului 
— ne spune ing. Gheorghe Olteanu, 
activist-instructor al Comitetului ju
dețean Vilcea al U.T.C. — a dat re
zultate notabile. La ora actuală, nu
mai în întreprinderile din municipiul 
Rm. Vîlcea avem peste 300 tineri cu
prinși în 12 cursuri și cercuri, pre
cum și în cadrul „Clubului tînărului - 
cercetător". Ei beneficiază aici de 
îndrumarea competentă a unor Ingi
neri și economiști cu bogată expe
riență în producție și cercetare.

Ion STANC1U
corespondentul „Scinteii"
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rentabilizarea tuturor produselor să 
se facă nu pe spania creșterii pre
turilor, ci pe calea reducerii consu
murilor și creșterii productivității 
muncii, prin eliminarea cheltuielilor 
inutile

In a,qeiașj țimp. o acțiune deose
bit de imporlanfă in fundamentarea 

cpnpmică a prețurilor in tara noas
tră o reprezintă corelarea acestora 
in fupeție <ic parametrii tehnico- 
economiei și funcționali, in raport cu 
valoarea de întrebuințare a produ
selor. Această corelare impune — 
asa cum se prevede de altfel in le
gea planului național unic de dez
voltare ecpnomico-scocială a Româ
niei pe perioada 1986—1990 — ca 
noile produse, precum și produsele 
modernizate să se realizpze cu con
sumuri materiale mai reduse și. pe 
această bază, cu costuri și, in final, 
cu preturi mai reduse (pe unitatea 
de parametru, de valoare de între
buințase) decit cele ale produselor pe 
care ie înlocuiesc.

In practica stabilirii preturilor din 
tara noastră se are permanent in 
vedere că realismul și stabilitatea 
prețurilor sint condiționate de gra
dul în care corelațiile dintre pretu
rile produselor noi și ale celor exis
tente reflectă raporturile diptre va
lorile de întrebuințare ale produselor 
respective, urmărindu-se in perma
nentă ca atît costurile, cit și prețu
rile pe unitatea de efect util, res
pectiv pe unitatea de vșlp^re de în
trebuințare, să fie rpat mici Ja npile 
produse decit la cple yeciii. carp Șe 
înlocuiesc. Gu consecventă, in docu
mentele de partid și de stat, in 
cuvintărite secretarului general 
ai partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a fost și este 
subliniată cu toată tărig necesitatea 
realizării unei concordanțe cit mai 
depline între expresia valorică re
zultată pe baza prețurilor și pro
ducția fizică obținută, numai in 
aceste condiții putipdu-se âșigur# pu 
adevărat o activitate economică să
nătoasă. satisfacerea intf-up grad 
tot mai înalt a necesităților de dez
voltare a economiei naționale șj a 
celor de consum ale populației.

Principiile și cerințele stabilirii 
prețurilor pe baza fundamentării te
meinice a cheltuielilor socialrpente 
necesare de producție și a corelării 
stricte în funcție de vaiorjle de în
trebuințare, de calitatea și eficiepța 
produselor se aplică în țâra noastră 
la toate categoriile de prețuri, adică 
atît la preturile pe egre le primesc 
producătorii, cit șț la preturile de 
desfacere cu amănunțiți a prpdiiselor 
către consumatori, către populație, 
’’-•istă, de altfel. o Legătură de 

spminare intre toate categoriile 
Ujj prețuri din ecpnomle. toate avind 
Ia bază costurile de producție și va
lorile de intrebuînțârp crește. Nu pot 
fi asigurate orețuri de desfacere cu 
amănuntul către pppulgțje bine fun
damentate. traipice fără a porni de 
la costurile de producție și de la 
prețurile primite de producătorii 
produselor respectlye. Pgrțidpl și sta
tul nostru considera că' realizarea 
unei politici juste a preturjlor. păș
ii . ea unor raporlpri corespunză
toare între costul de producție, pre
țul de prodpcție și prețul de desfa
cere CU amănuptul conștltuie o ce
rință legică, obiectivă a țiuppf con
duceri a activității economice, a con
strucției socialismului si empupis- 
mplui. Interdependenta și corelarea

categoriilor de prețuri au ea temelie 
coșțuriie sociale de producție. De 
aceea, fundamentarea pe baze sănă
toase a preturilor de desfacere cu 
amănuntul, asigurarea stabilității 
acestor prețuri și creșterea. în aces
te gopdițij, a guterif de cumpărare a 
veniturilor oamenilor muneji sint 
determinate întotdeauna de pivelul 
si dinamica costurilor sociale de pro
ducție. de fundamentarea și stabi
litatea preturilor de producție. de 
rezultatele întregii activități' econo- 
mi.co-sociafo.

Rezultatele obținute în pcopomie. 
aplicarea programului de normare 
economico-financiară în toate sec
toarele de producție. încadrarea în» 
tocmai in prevederile planului a 
evoluției' preturilor de producție și 
de livrare, respectiv realizarea unei 
stabilități ferme a acestora. după 
aplicarea complexului de măsuri 
privind actualizarea și îmbunătățirea 
corelări;. pe prmcjpij economice, a 
prețurilor de producție și de livrare 
din economie din anii 1981—1982. a 
asigurat evoluția strict controlată, in 
limitele prevederilor de plan a pre
țurilor de desfacere eu amănuntul a 
produselor și serviciilor către popu
lație. Cum se cunoaște. în Directivele 
Congresului al XIII-iea al Partidului 
Comunist Român cu privire la dez
voltarea economico-socială a Româ
niei în cincinalul 1986—1990 și orien
tările de perspectivă pînă in anul 
2000 se prevede ca indicele prețuri
lor cu amăpuntul și al tarifelor pen
tru servirii să se incadreze strict in 
limitele.planificate de 1,1—1.3 la sută 
anual. Trebuie arătat că. in perioa
da care a trecut din actualul cipcipal. 
acest indice a fost respectat întoc
mai. realizindu-s.e de ,aPț indici de 
evoluție a preturilor sub prevederile 
planurilor anuale. Acest lucru s-a 
realizat în condițiile in care jn alte 
țări, chiar și in unele țări socialiste, 
s-au inregisfirat. asa cum se cunoaș
te. creșteri substanțiale ale preturi
lor bunurilor de cpnșum.

Reprezintă, de asemenea, o prac
tică bine statornicită a partidului și 
statului nostru de a majora retribu
țiile, pe măsura creării condițiilor 
economice, fără modificarea prețuri
lor, menținind nivelul acestora sau 
chiar reducind unele prețuri. Se cu
noaște că în țara poasțră șînt îp curs 
de aplicare măsurile privind majp- 
rarea retribuțiilor personalului mun
citor și a pensiilor, dar aceste ma
jorări de retribuții nu se fac pentru 
că au crescut prețurile, ci pentru ca, 
jn condițiile stabilitei;; prețurilor, să 
șe asigure creșterea veniturilor reale 
șle oamenilor muncii, ale întregii 
populații.

Pornind de la legitățile și cerin
țele stabilirii și aplicării in practică 
a sistemului de prețuri, partidul 
nostru, secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, consideră 
că fundamentarea, stabilirea și apli
carea prețurilor constituie un proces 
conștient, strict condus și controlat- 
pe baza planurilor și programelor 
de dezvoltare economico-socială a 
țării, țn acest context, in țarg noas
tră se asigură un sistem de prețuri 
stabil, atît pentru producție, cit și 
pentru desfacere, care (ine seama de 
costurile reale, socialmente nece
sare de producție, de parametrii teft- 
nlco-calitativi. de valorile de între
buințare ale produselor. Sub nici un 
motiv nu se poate lăsa, in nici un 
sector al economiei, ca formarea 
prețurilor să se facă la voia întîm-

pjării sau să se realizeze prin me
canismul pielei libere.

Corespunzător acestei practici ști
ințifice, care reflectă cerința esen
țială a conducerii și planificării ac
tivității economico-sociale în socie
tatea socialistă, în țara noastră pre
țurile se planifică in mod riguros, 
prevederile în acest domeniu consti
tuind o secțiune specială a planplui 
național unic de dezvoltare epono- 
mieo-spcjală, elaborată in concor
danță cu posibilitățile și cerințele 
din etapa dată de dezvoltare a țării. 
Partidul și statul nostru consideră 
că nu poate exista nici un fel de ac
tivitate economico-socială care să 
se desfășoare in afara pianului na
țional unic, în afara sferei conduce
ri; planificate, conștiente. Deci pla
nul cuprinde, trebuie să cuprindă și 
prețurile șj, firește, șl celelalte ca
tegorii valorice. Nici n-ar fj posibilă 
determinarea în mod cit mai real a 
sișiemuiuj de indicatori valorici ai 
planului dacă nu s-ar planifica în
seși prețurile, toate categoriile de 
preturi : prețurile de producție, 
prețurile de livrare, prețurile cu 
amănuntul, tarifele.

De fapt, planul cuprinde și piața. 
Desigur, in economia socialistă este 
vorba de o piață socialistă atotcu
prinzătoare, cu diferite segmente 
care se supun ordinii generale din 
economie. Piața socialistă reprezintă 
ansamblul relațiilor economice din
tre producători și consumatori. în 
condițiile economiei socialiste, re
glarea raporturilor dintre producă
tori și consumatori are caracter con
știent, reajizindu-se prin planifi
carea economico.-spciajă, prin fun
damentarea științifică a nevoii so
ciale de produse și servicii. Piața 
socialistă este incompatibilă cu re
glarea spontană a raporturilor din
tre producători și consumatori, a 
producției și consumului, dar este 
perfect compatibilă cu reglarea aces
tor relații și proporții in cadrul pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială. Piața socialistă, 
in ansamblul său, face parte inte
grantă din planul național unic. Pia
nul nu șe ppune pieței și nici piața 
planului, ele constituind o unitate 
diai.ectich- Pe aceea, este mai corect 
să vorbim, in cazul economiei noas
tre socialiste, despre unitatea plan- 
piată decit despre raportul plan- 
piaU-

Partidul și statul nostru conside
ră, așadgr, acțiunea Jggii valorii, ca
tegoriile economice : preț, piață etc. 
ca procese intrinseci ale mecanismu
lui de funcționare g economiei so
cialiste, care, in consecință, trebuie 
reglementate, conduse in m°d știinr 
țiflș, planificat, nepuțînd fi lăsate 
să acționeze in mod spontan, la voia 
întimplării. Baza obiectivă generală 
a unjîăWi de fond a proceselor și fe
nomenelor economico-sociale din 
societatea noastră o constituie sister 
mul unitar al proprietății socialiste, 
format din proprietatea întregului 
popor, proprietatea de stat, coopera
tistă și proprietatea personală, rela- 
țiJlg de producțje șogjaiiste unitare 
— temelia întregii dezvoltări econo
mice și sociale a țării. înțelegerea 
profundă a acestor legități Și procese 
stă la baza elaborării și aplicării de 
către parțidpj și statul nostru a unei 
politici științifice de prețuri — latură 
Importantă a dezvoltării economico- 
sociale a Româpjei socjaliste, a ri
dicării continue a bunăstării mate
riale a întregului popor.

PANORAMIC BUCUREȘTEAN
• îndată după ieși

rea din pasajul Luje
rului, privirea este a- 
trasă de un vast șan
tier. Aici urmează să 
se înalțe cel mai mare 
complex agroindustrial 
din țară- Mai exact, su
prafața comercială va 
atinge circa 45 000 mp. 
în prezent, se lucrează 
la fundațiile corpului 
A; la corpul B se mon
tează stilpii de la par
ter. iar la <wpu) C se 
execută montarea grin
zilor la subșoj. Execu
tantul — Antrepriza 
construcții-montaj nr. 
— depune eforturi stă
ruitoare pentru respec
tarea graficelor zil
nice de lucru, astfel 
ipcit acest important 
obiectiv comercial să 
fie dat in’foloșjnță la 
termenul ștabijit.

0 în acest an. in Ca
pitală urmează să in
tre în funcțiune noi 
fabrici de pîine și 
complexe de morărjt 
și panificație. Prima 
dintre ele — Fabrica 
de pîine de, rpafe- capa
citate „Lujerului" — 
a început să producă 
zilnic 100 tone de 
pîine. Trebuie subli
niat faptul că această 
nouă și modernă uni
tate a foșț construită 
în doar 5 luni de ziie. 
o contribuție impor
tantă. alături de con
structori, aducindu-și 
oamenii muncii din 
unitățile economice ale 
sectorului 6 al Capita
lei. care au muncit 
afectiv ia montarea 
utilajelor.

O Pentru îndeplini
rea acțiunilor și mă
surilor de organizare 
și modernizare a uni
tăților eco.nomice din 
Capitală s-gu‘ elabo
rat programe com
plexe de colabora
re pe termen lung 
între numeroase insti
tute de învâtămint su
perior și unități ee.o- 
immiee. programe me
nite șă identifice noi 
căi de creștere a pro
ductivității muncii, op
timizarea upor trans
porturi, scurtarea unor 
cicluri de fabricație, 
cu alte cuvinte .-r creș
terea eficienței econo
mice. Merită a fi sub
liniată cooperarea 
fructuoasă dintre In
stitutul politehnic și

întreprinderile „23 Au
gust", „Grivița roșie", 
„Semănătoarea", de 
mașini, grele, „Elec
tronica", „Vulcan" și 
altele.

• Ca urmare a uni
rii eforturilor cadrelor 
universitare și cerce
tătorilor cu specialiștii 
din producție. în uni
tățile economice ale 
Capitalei au fost im
plementate o serie de 
produse noi intens so
licitate de economia 
națională, cum ar fi : 
fontele cu grafit ver
micular pentru utila
jele energetice, mate
riale metalice amorfa 
pentru industria elec
trotehnică și electroni
că. cuptoare pentru 
discuri de calculator, 
traductoare de tempe
ratură. senzori de for
ță pentru roboti in
dustriali. automate pro
gramabile,

® Q acțiune cultura
lă de more amploare, 
ia care participă în a- 
ce.ste zije numeroși 
scrjjtori, oameni de 
cultură, critici literari 
și istorici djp Capitală 
o constituie .Xnnn 
cărții Ia sale". Practic, 
în toate comunele sec
torului agricol Ilfov au 
gvut șj au Ioc mani
festări politico-educa
tive și cujțiira)-artis
tice.
• Puternic, ancorat 

în viața culturală a 
Capitalei. Muzeul sa
tului și de artă popu
lară prezintă publicu
lui larg, pe lingă ex
pozițiile etnografice și 
de folclor din diverse 
zone ale țării. nu
meroase expoziții pri
vind creația unor ves
tiți meșteri populari, 
cunoscut: în țară și 
peste hotare. în pre
zent. în cadrul expo
ziției ..Pictură popu
lară — pictură najvă" 
s’Rt prezente lucrări 
ale unor vestiți crea
tori. Lucrările prezen
tate. subiectele și te
mele alese, coloritul 
deosebit se constituie 
in cea mai bună invi
tație la o îptîlnire cu 
gria naivă autentică.

® ..Crinul" este mar
ca întreprinderii de 
tricotaje cu același 
nume. Produsele exe
cutate aici sjat foarte

apreciate șl solicitate 
în numeroase țări ale 
lumii. Argumente : ca
litatea, eleganța și co- 
loristica deosebite aje 
jachetelor, puloverelor, 
ale tuturor articolelor 
realizate aici. Ana Co
cor, secretara comite
tului de partid, lu
crează aici de multi 
«ni. O întrebăm :

— Cum se explică 
faptul că peste 90 ia 
sută din producție se 
exportă ?

— Prin calitate ! 
Pentru aceasta, avem 
un atejjer de cre
ație bine pus la 
punct. Aici se cre
ează modele și colecții 
noi, elegante, ușoare, 
moderne. cerute pe 
piața externă. Lucrăm 
numai produse extra și 
de calitatea întîi. Am 
reușit acest lucru ca 
urmare a cursurilor de 
pregătire profesiona
lă. la egre participă 
absoiut toți mem
brii colectivului.

• Numeroase lucrări 
edilitare și gospodă
rești au fost efectuate 
și urmează să se des
fășoare în toate sec
toarele Capitalei. Ast
fel. vor fi modernizate 
si prelungite o serie 
de drumuri și artere 
de circulație. între a- 
cestea se numără str. 
Știrbei Vodă. 6tr. Ber
zei și Splaiul Indepen
denței. De asemenea, 
importante lucrări sînt 
in curs de deschidere 
pe Cșiea Pievnei. Tot 
în acest an se vor efec
tua ample lucrări pe 
strada Buzești, între 
Piața Victoriei ș| stra
da Polizu. Totodată, 
se vor efectua legături 
noi între termocentra
lele Capitalei. în sco
pul unei circulații mai 
bune a agentului ter
mic. in beneficiul con
sumatorilor. O ase
menea țucrațe, între 
CET Sud și podul Tim
puri Noi, se gflă în 
probe tehnologice, al
tele. cum sint magis
trala Uveriurii-Ciurel 
și Ciurel-eringași, a- 
f!indu-se ir; curs de 
reaJjzarp,

Gheorcjhe 
IONITA

HARGHITA : Folosirea 
surselor neconvenționaie 

de energie
în ansamblul preocupărilor ce 

vizează utilizarea rațională, econo
misirea energiei electrice si a 
combustibililor un loc tot mai im
portant se acordă in județul Har
ghita surselor neconvenționaie de 
energie. Astfel, ia județ funcțio
nează 72 instalații de captare a e- 
nergiei solare, 33 instalații de pro
ducere a biogazului. Atît energia 
solară, cit și biogazul se folosesc 
de unitățile economice și de gos
podăriile populației care dispun de 
astfel de instalații la prepararea apei 
calde. De asemenea, utilizarea 
energiei vintului cu ajutorul tur
binelor Începe să ciștlge tot mai 
mult teren. O asemenea instalație 
asigură necesarul de curent elec
tric la popasul Bucin, dip Munții 
Gurghițuui. (Nicolae Șandru).

PAȘCANI: Recondiționarea 
pieselor de schimb

Concomitent eu onorarea exem
plară a sarcinilor de Plan încă din 
primele zile ale anului, colectivul 
de la întreprinderea mecanică de 
material rulant din Pașcani mani
festă preocupări susținute în di
recția reeondiționării pieselor de 
schimb și a subansambleior. în 
mod deosebit se recondiționează 
și se refolosesc osii montate, tam- 
noane. cîrlige de tracțiune, apara
te de legare, inele de suspensie, 
cutii de unsoare, axe triunghiulare, 
pinioane, bucșe de rulmenți și alte 
componente de material rulant de 
pe urma cărora se economisesc 
anual sute de tone de metal. Anul 
trecut, lucrătorii întreprinderii au 
recondiționat piese de schimb în 
valoare de 120 milioane lei. (Ma
nele Corcaci).

GALAȚI : Tehnologte 
modernă

Up colectiv de specialiști de la 
uzina de piese de schimb și repa
rații siderurgice de pe platforma 
Combinatului siderurgic Galați a 
conceput o nouă tehnologie desti
nată reducerii consumului de me
tale neferoase. Prin aceasta, un 
mare număr de piese de uzură, tur
nate din metale neferoase, va fi 
inloeuit eu piese din oțel placate 
eu metal neferos. Noua tehnologie 
a fost încredințată spre execuție 
turnătoriei de aliaje speciale. Pri
mul |ot de piese a fost realizat cu 
succes. (Dan Plăeșu).

SEBEȘ : Un nou cartier
în orașul Sebeș, pe malul rîu- 

lui eu aoelași nufoe, a început con
strucția unui nou cartier de lo

cuințe care v» avea In final pes
te 700 apartamente, unități comer
ciale, unități pentru prestări da 
servicii, alte dotări. Primele 100 de 
apartamente sînt in curs de exe
cuție, urmîpd ca nu pgste mult 
timp primii locatari să se mute în 
ele. Noul cartier, datorită ampla
sării sale pe malul Sebeșului, a 
primit denumirea de Valea Fru
moasei. așa cum ii spun localni
cii țiului. (Ștefan Dinică).

TELEORMAN : 
„Cartea agrozootehnică 

în sprijinul producției"
In cadrul „Lunii cărții la sate", 

în județul Teleorman se desfășoară 
în această perioadă numeroase ma
nifestări politico-ideologice și cul
tural-educative. Sub genericul „Car
tea agrozootehnică în sprijinul pro
ducției", în comunele Contești, Dră- ' 
găijești Vlașca, Peretu, Olteni, Tă- 
tărăștii de Jos, Purani, Salcia au 
avutjoc dezbateri, mese rotunde, 
întîlniri ale cititorilor cu autori de 
cărți și editori, fiind aduse în prim 
plan probleme care vizează mai 
buna folosire a pămîntului, a mași
nilor și utilajelor agricole, a siste
melor de irigații, introducerea teh
nologiilor avansate. S-au organizat 
expoziții care au reunjt apariții edi
toriale recente ale cercetării științi
fice in agricultură, alte lucrări de 
referință cu tematică izvorîtă din 
spațiul profesiunilor sătești — car
tea aducindu-și șj. pe această cale 
contribuția la ridicarea nivelului de 
cunoștințe al cooperatorilor, meca
nizatorilor și specialiștilor intr-o 
perioadă de pregătire temeinică a 
producțiilor agricole ale lui 1989.
(Stan Ștefan).

GIURGIU ; Eficiență 
sporită

Mai buna organizer* a muncii 
din toate sectoarele de activitate, 
întronarea unui climat ferm de or
dine și disciplină la bordul tuturor 
navelor din dotare, valorificarea 
cu eficiență sporită a capacităților 
intrate de curipd în funcțiune, la 
care se adaugă avantajul creat de 
condițiile hidrometeorologice favo
rabile au permis harnicului colec
tiv de oameni ai muncii de la 
Grupul de exploatare flotă și por
turi Giurgiu să-și îndeplinească 
planul la trafic portuar in propor
ție de 115 la sută, la tone trans
portate — J00.7 la sută, manipulări 
mărfuri — 109,2 Ja sută, călători 
transportați — 120 la sută. Același 
ritm înajt al muncii este menținut 
în continuare, o ațepție cu totul 
deosebită acordindu-se transpor
turilor de mărfuri la export, pre
cum și extragerii și transportării 
unor cantități cit mai mari de pro
duse balastiere și de carieră, ne
cesare marilor platforme de inves
tiții. (Io» Gaghii).

iliiiiiiHiiHiiniaiDi
(țJrmar« (lip pag. I)
lioane lei- în prezenț uni
tatea dispune de o su
prafață de 3 221 hectare ip 
i ’gime irigată. Pentru 
; .pijarile făcute coppe- 
rațjya a cheltuit J3,7 mili
oane lei. S-au realizat con
strucții zpotelmice in va)oa- 
re dp milioane Ip; și
crește peste 1 000 de bovine, 
dipțre carp 450 ygpi cii 
lapte. în anul 1988 coopera
torii din Putineiu au reali- 
zaț cele mai meri producții 
de cereale și pjante tpimtee 
dip istoria unității : 8 7Q0 Kg 
orz la hectar, 6 700 kg grip 
la hectar, livripd la fondul 
de ștat o cantitate de 4 588 
tone. La floarea-șparelui s-a 
realizat cea mai mare pro
ducție din județ : 3 818 kg 
la hectar.

Sint multe unitățile care 
»-au îpscris pe linia mari
lor producții și dau dimen
siunea posibilităților jude
țului de a produce mult mai 
mult. în anul 1988, anul ce
lor mai mar) producții dip 
istoria județului, au fost li
vrate la Ionelul de stat cu 
85 000 tone cereale mai mbit 
decit în anul 1987. Un nu
măr de 12 unități agricole 
au depășit producțiile de 
8 000 kg la hectar la grtu și 
orz. Printre acestea, alături 
de C.A.P. Putineiu, se nu
mără cooperativele agricole 
din Greaca, Călugărepl, 
Braniștea. Țomuleștl, Slo
bozia, Coijbași șj LAS. 
Adunați! Copăceni. De ase
menea, un număr de 14 uni
tăți au realizat peste 3 000 
kg floarea-soarelui la he.c- 
tar. Recolte bune s-ap reali
zat te Șpte, ppriimb Și 
In legumicultura. Județul 
Giurgiu dispune, asemeni 
întregii noastre agriculturi, 
de un puternic parc de ma
șini și utilaje agricole, de 
spepiallșd de înaltă califi
care. în ppitățite agricole 
de stat și cooperatiste lu
crează un număr de aproxi

mativ 600 de ingineri agro
nom;, horticu|țor|, zopțeh- 
niști și medici veterinari, 
pameni capabili să papali- 
Zpze eforturile spre reali
zarea marjlor pbieptive ale 
poii revoluții agrare.

ftevenim la consiliul unic 
Hotarele. Așadar, din 60 de 
specialiști ciți lucrează in 
Unitățile din gceșt consiliu. 
45 șiiit fiii și nepoții celor 
care, cu patrp ' dpcepji ip 
urmă, au început cooperați-, 
vizarea agriculturii. Este și 
aceasta o fereastră prin care

ng golești, județul Vasluj. 
Firește, mL-»B făSHt $• u- colo datoria, dar tot timpul 
gyeam îp tetă, îrni imagi
nam cîmpul de acasă. Cind 
am ajunș acasă mi-am ?>s : 
iat,ă. 'acestea sjpt focurile 
mele, pămintul meu, tre
buie sa-i dau tot ceea ce 
am învățat că trebuie să dea 
un inginer agronom pentru 
care țara a cheltuit muițj, 
foarte mplți bani. Nu zic 
că am făcui Jpeg totul, Par 
producțijie s-au dublat. Mș 
înțeleg minunat cu oamenii

Aspirații 
împlinite

putem vedea limpede saltul 
uriaș pe egr? l-a făcut agri- 
culțpra românească în cdfo 
patru decenii ? Evigent. 
Specialiștii, pregătiți la 
școala românească, iș; aduc 
contribuția la practicarea 
unei agriculturi intensive, 
de marp randament- Par 
cind te simți pe pămîntul 
natgl parcă este și mai pu
ternică dragostea și răspun
derea fată de marea avuție 
pațiopală — pămiptul.

— Să știți că n-am nime
rit deloc din intîmplare ip 
această profesie, pe spune 
țînărpl inginer State Vilcjp, 
inginer-șef la C-A-P- He- 
răști. încă din clasa a 
VHI-g hotărîsem să ;pă fac 
agronom. Merging la cipip 
cu părinții, mă cucerise a- 
cest univers al agriculturii, 
în imaginația mea, viitoa
rea îndeletnicire de agro
nom era strîns legată de a- 
cesțe pămiptpri pe care am 
Copilărit. Numai că după 
absolvirea facultății am fost 
repartizat tocmai in comu-

pe care vreau mereu să-i 
tec șă iubească aceșt pă- 
mțpț, să-l facem și mal ro
ditor, Am observat că poți 
ușor schimba mentalități, că 
poți trece mai bine peste 
greutăți, maj ușor se intro
duc noutății# tehnice cind 
oapiepji știu că ești de-al 
for, cted trăiești între ej. 
în agricultură, cind ai voca
ție peptrp această meserie, 
nu poți să a; focul de mun
că pe drop Și locuința la 
oraș, șă fii foț timpul pe 
drum-

Opinii asemănătoare am 
mgi putea copsemna și de 
la alH specialjșți care lu
crează „intre ai lor". Pe ia 
inginerele yaleptina Zel- 
dea, ÎLete Cremenaru, de la 
OUnjpi^fi Chirită. Ion Ciei- 
reșgă, de la soții Vașile și 
Mariapa 'Pană Și încă mulți 
#10;. de lg tod cei 45 de 
specialiști care Jucrează „a- 
cșsă“, pe păminturile unite 
ale p'ărjnțifor și bunicilor 
Jor, pămteturi unite in ma
rea proprietate socialistă.

Pe pupe în evidentă ex
periența acestor decenii 
care au trecut de la înce? 
perea cppperaMyizării agri
culturii ? Că acolo unde 
principiile de organizare 
Sint apjjcate cp fermitate, 
acolo unde tehnologiile noi 
pătrund cu rapiditate .agri
cultura socialistă își dă'tot 
mai mult măsura posibilită
ților ei reale, așa cum re
zultă din exemplele ia care 
pe-am referit

Aceasta pune în evidență 
cerjnța ca peste tot, î.n fie
care unitatp agricojă să fie 
folosite cu chibzuință ma
rile avantaje ale agricultu
rii socialiste. Proprietatea 
socialistă și-a afirmat supe
rioritatea evidentă, dar ca
drul, condițiile propice tre- 
feute folosite din plin.

Este ceea ce Comitetul ju
dețean de partid Giurgiu 
întreprinde pentru a per
fecționa munca în agricub- 
lură. a extinde în fiecare 
unitate experiența bună, 
mai ales in cete cu rezul
tate încă necorespunzătoare.

Etapa calitativ superioa
ră în care a pășit agricul
tura noastră, înfăptuirea o- 
bieptiveior noii revoluții a- 
grare cer eforturi de gîndi- 
re. de inițiativă, de acțiune 
față de întreaga perioadă 
istorieă parcursă de la înce
perea cooperativizării. A- 
vantajele proprietății socia
liste în agricultură au fost 
convingător probate de pro
ducțiile mari obținute in 
numeroase unități. Crește
rea gradului de doțare, a- 
portui unui mare număr de 
.specialiști, tehnologiile puse 
ja dispoziție de un mare 
pumăr de cercetători, ex
periența valoroasă, toate 
sînt condiții pentru a pune 
mereu mai bine în valoare 
avantajele net superioare 
fgță de orfoă altă formă de 
proprietate ate proprietăți* 
socialiste in agricultura 
noastră.

INFORMAȚII
HANDBAL, fp ziua a doua a cam- 

pjooatului mondial masculin de 
handbal (grppș B). competiție ce se 
desfășoară in aceste zile în diferite 
orașe din Franța, selecționata PomA- 
niei a intrecuț cu scorul de 25—21 
(ii—10) echipa Bulgariei. Golurile 
formației române au fost marcate de 
Berbece (6), Ghimeș (5). Dumitru 
(5), Stingă, Zaharia, Mocanu, Petra 
(cite 2) și Licu. Alte rezul
tate : Islanda — Kuweit 32—14 
(ț5—3) ; Elveția -- Norvegia 22—18 
(13—te); Polonia — Egipt 32 -17 ; 
(10—9); Franța — Austria 21—14 
(10—-4); Danemarca — Cuba 27—2.3 
(14—19); Spania — fordel 2i—J9 
(12—țgț • rf.fr. Germania — Glanda 
26—14 (10—7). • Mî**te se vor des
fășura meciurile tur din sferturile 
de finală ale cupelor europene fe
minine ia handbal, feză in care sint 
calificate și trei echipe românești, 
în cadrul „Cupei campionilor euro
peni", echipa Mureșul Tg. Mureș va 
juca în deplasare cu formația spa
niolă Bafonmano Valencia, tar în 
„Cupa cupelor", Știința Bacău ya e- 
volua la Budapesta in compania for
mației locale Vasas. In „Cupa fede
rației internaționale", echipa Chi
mistul Rm. Vîlcea va întilni, pe te
ren propriu, formația sovietică Ros- 
telmaș ’ Rostov pe Don.

ATLETISM. Azi și mii ne se vor 
desfășura la Haga campionatele eu
ropene de atletism pe teren acope
rit, competiție la care și-au anun
țat participarea sportivi și sportive, 
din peste 20 de țări, printre care și 
Românie. Din fotul țării noastre fac 
parte Paula Ivan și Doina Melinte 
(în probe de semifond), Alina As- 
tafei și Sorin Matei (în proba de 
săritură în înălțime) și alții.

SCHI. în cadrul finalelor „Dacia- 
dei" la schi-fond. care se desfășoa
ră pe Valea Rișnoavei, Ileana Hun» 
gan (A.S.A. Brașov) a terminat. în
vingătoare în proba feminină de 10 
km, eu timpul de 30’19”. Proba mas
culină de 15 km a fost ciștigată de 
Viorel Șotropa (A.S.A. Brașov) ■— 
39*36”.

FOTBAL. în partida inaugurală'a 
campionatului mondial de fotbal . 
pentru juniori (jucători pînă în 10 
ani), care se va desfășura ia Riad, 
selecționata Nigeriei a întrecut cu 
scorul ele 2—1 (0—1) formația Ara
bici Șaudite.

TENIS. ® în optimile de finală 
ate turneului international de tenis 
de la Milano, eontînd pentru „Ma
rele premiu", vest-germanul Boris 
Becher l-a eliminat cu 6—3, 7—6 pe 
francezul Guy Forget, americanul 
John McEnroe a dispus cu 6—2, 6—3 
de olandezul Michiel Șhapers, iugo-

SPORTIVE
slavul Slobodan ZivojlnovleȘ i»a în
trecut cu 7-x6. 7—6 pe Yannick Noah 
(Franța), iar sovieticul Andrei Cer- 
kasov a ciștiggl cu 7—6, 5—7. 7—6 
partida cu australianul Walțy Ma- 
șur, 0 La Fairfax (.6,U.A-), în op- 
iimite de finală ale turneului inter
național feminin de tenis, vest-ger- 
mana Steffj Graf a învins-o cu 6—0, 
6—0 pe canadiana Carllpg Basset, 
Leita Meski (U.R.S.S.) a dispus cu 
6-3, 6-0 de Eva Pfaff (R.F. Ger
mania), iar Nefen Ketesi (Canada) a 
giștigat cu 6—3, 6—1 perfida cu Isa
belle Demongeot (Franța).

BASCHET 0 Jn mec| tur pentru 
semifinalele competiției internațio
nale masculine de baschet „Cupa 
Koracj". echipa Partizan Belgrad a 
invips eu scorul d« 7â—63 (H—36)
formația B.C. Zadar, fn ceetahă se
mifinală, echipa Vismara Cantu a 
dispus cu 95—81 (43—49) de formația 
Philips Milano. 0' La Moscova, jn 
meci tur p.mtru semifinalele compe
tiției internaționale feminine de bas
chet „Cupa Liliana Roachetti", echi
pa T.S.K.A. Moscova a întrecut cu 
scorul de 103—75 (45—34) formația 
italiană Trogylos Priolo. 0 Rezul
tate înregistrate în turneu! final al 
„Cupei campionilor europeni" la bas
chet masculin : Aris Salonic — B.C. 
Barcelona 98—84 (43—45) ; Ț.S.K.A. 
Moscova — Nashua den Bosch 
80—76 (39—40) ; Maeabi Tel Avîv
— C.S.P. Limoges 97—92 (48—
48) ; Jugoplastika Split — Sea- 
volini Pesaro 87—65 (40—38). In cla
sament, după 9 etape, conduce echi
pa B.C. Barcelona — 17 puncte.

CICLISM. „Turul americilor". 
competiție în 12 etape, va reuni 96 
de rutieri, printre aceștia aflindu-se 
și ultimii trei ciștlgători ai „Turului 
Frântei" — americanul Greg Le- 
mond, irlandezul Stephen Roche șl 
spaniolul Pedro Delgado. Cursa va 
începe la Caracas și se va încheia 
la Miami, în S.U.A. în capitala Ve- 
nezuelei va avea toc o etapă prolog 
de 4,5 km contracronometru indivi
dual.

NATAȚIE. în cadrul concursului 
internațional de natatie de Ia Gtite- 
borg, suedezul Anders Holmertz a 
cîștigat proba de 200 m liber, cu 
performanța de l’4B”99'100. iar 
Aleksandr Galkov (U.R.S.S.) s-a si
tuat pe tocul intil la 1 500 m în 
J5'37”54/100. Rezultate înregistrate in 
concursul feminin: 200 m liber: Re
gina Dittman (R.D. Germană) — 
2*04”15/100; 100 m bras — Tania Bo- 
gomilova (Bulgaria) — 1’10”71/100-, 
800 m liber: Cristina Sossi (Italia)
— 8’50”22/100.

DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

O ipoteză controversată:

Dilatarea Pămîntului
Revista franceză „LA RECHERCHE" publică un articol fo legătard 

CU o ipoteză științifică moi veche, 
cercurilor științifice. Redăm în formă

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni oferă depunătorilor săi o 
serie de avantaje și de drepturi, 
in cadrpl cărora o categorie dis
tinctă este reprezentată de posibi
litatea de a imputernic; și alte 
persoape, în afara titularului, de 
a dispune de economiile acestuia 
în timpul vieții sale sau dopa 
<Jeces.

0 „Clauza de împuternicire" este 
prerogativa pe care titularul unui 
instrument de economisire o acor
dă. cu prilejul depunerii inițiale 
sau al unei depuneri ulterioare, la 
cel mult două persoane majore, de 
a dispune in mod nelimitat de 
șumete economisite. Aceste per
soane sint indicate in scris unită
ților C.E.C. și înregistrate ca ata
re în libretele de economii sau în 
conturile curente personale. în ru
bricile special deștinațe acestui 
SCOP-

Introducerea clauzei de împu
ternicire se poate efectua și de 
către persoanele ce fac depuneri

pe numele altor persoane, dar 
numai cp prilejul emiterii instru
mentului de economisire.

In baza acestor împuterniciri, 
persoanele respective pot efectua 
in timpul yieții țituforului orice 
operații de depuneri sap de res
tituiri din instrumentul de econo
misire respectiv, incipșiv lichida
rea acestuia.

0 „Dispoziția testamentară" se 
introduce numai de către titular, 
atiț cu prilejul depunerii inițiale, 
cit și al unor depuneri yjterienre, 
în favoarea unui număr nelimitat 
r|e persoane, f izice șau juridice. Cu 
prilejul introducerii dispoziției tes
tamentare, titularul poate men
ționa și cota din sold ce se va 
atribui fiecărei persoane indicate 

elin căzui în care titularul nu in
dică unităților C-E-C- cu; să 1 se 
restituie soldul economiilor după 
dpcesuj său, de sumele respective 
pot dispune moștenitori! legai! sau 
testamentari pe baza și în limite

le stabilite prin certificatul de 
moștenitor sau de hotărîrea jude
cătorească definitivă.

★
Modalitatea cea mai sigură de 

păstrare a economiilor bănești ale 
fiecărui cetățean o constituie de
punerile pe instrumentele de eco
nomisire puse la dispoziția popu
lației de Casa de Economii și 
Consemnați uni.

Cetățenilor care doresc șă eco
nomisească pe un libret care, pe 
lingă dobinda anuală în numerar, 
le acordă șansa de a obține prin 
trageri la sorți trimestriale șl 
cîștiguri îrj numerar, Casa de E- 
conomii și Consemnațiuni le pune 
la dispoziție „Libretul de econo
mii cu dobindă șj cîștiguri",

Avantajul specific aj .depuneri» 
lor pe acest libret eonstă în 
luptui gă, din dobinda anuală de 
2 la sută. 1,5 la șută se acordă în 
numerar fiecărui titular prin în
scrierea acesteia în libret, iar 0,5 
la sută se atribuie prin redistri

buire sub formă de cițtiguri în 
numerar.

Cîștigurile cu valori cuprinse 
între 50 000 și 5 000 de lei se acor
dă prin trageri la sorți trimestria
le, la care participă libretele care 
au un sold mediu trimestrial de 
cel puțin 50 de lei și helichidate 
în cursul trimestrului pentru care 
se efectuează tragerea la sorți.

Cîștigurile ieșite la sorti se acor
dă integral libretelor de economii 
care au un sold mediu trimestrial 
egal cu cel puțin 10 la sută din 
valoarea cîștigurilor. Dacă soldul 
mediu trimestrial este mai mfc de 
10 Ja sută din valoarea cîștigului, 
se atribuie un cîștig de zece ori 
mal mare decit soldul mediu tri
mestrial al libretului.

De reținut Că emiterea, depune
rile ulterioare și restituirile pe li
bretele de economii eu dobîndă șl 
cîștiguri se pot efectua la oricare 
unitate proprie C.E.C. sau man
datară autorizată.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează:
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 17 FEBRUARIE 1989
EXTRAGEREA I ; 78 45 20 60 39 

89 8 35 29
EXTRAGEREA a H-a : 74 7 19 34 

18 73 1 22 2
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :

898 810 lei, din care 1821 lei. report 
la categoria 1,

Evocipd reevaluarea radicală pe 
care a generat-o in urmă cu 20 de 
ani teoria tectonică a plăcilor. Hugh 
H. Owen, cercetător la „British Mu
seum". susține in lucrările publicate 
că. după părerea Iul, Pămintul ar 
fi suferit o dilatare in urmă cu 
700 miljoane de ani, Diametrul 
pămintese reprezenta atunci aproa
pe 50 la sută din diametrul actual, 
el continuind să crească și In pre
zent. Această ipoteză surprinzătoare 
este rezultatul unei activități Înde
lungate de cartografie, constînd In 
redarea pozițiilor pe oare continen-* 
tele le-au avut în momentul frag
mentării supereontinentulul Inițial 
— Frangeea. Owen mărturisește că 
nu-și poate explica fenomenul de 
dilatare a Pămîntului, dar observă 
că nici o explicație fizică demnă da 
luat în seamă nu a fost dată pină 
acum eu privire la deplasarea con
tinentelor in cadrul teoriei tectonice 
a plăcilor. Nefiind In prezent ve
rificabilă, ipoteza «ticnește nume
roase polemici în cercurile geo
fizicienilor «i paleontologilor.

Ideea dilatării globale a Terrel 
stîrneste aceeași ostilitate ca în 
1933. Cînd a fost lansată de O. C. 
Hilgenberg. într-o perioadă In care 
teza deplasării continentelor era 
ridiculizată de geologi. Hilgenberg 
i»i Imagina o Terra primitivă aco
perită de un unic continent si al 
cărei diametru era cit jumătate din 
cel actual. Expansiunea planetei 
pînă la dimensiunile actuale ar fi 
provocat deplasarea continentelor. 
Ideea a fost respinsă de comunita
tea științifică, dar a continuat să 
stîrnească interesul unora dintre 
savantî.

Oricare ar fi metoda de măsura
re folosită, se nare că ne o Terra 
cu diametrul actual oceanele nu se 
„unesc" în mod satisfăcător Conti
nentele se încalecă în une.e tocuri 
pe suprafețe de peste 250 km si 
rămîn despărțite In alte părți prin 
golfuri triunghiulare.

H. Owen explică fenomenul luînd 
ca exemplu o coajă de portocală, 
pe care încearcă să o aplice pe o 
sferă cu diametru superior diame
trului portocalei : coate se va rupe 
în unele locuri, amintind de forma 
Inexplicabilelor golfuri triunghiula
re. în Atlasul publicat în 1083, el 
sugerează că anomaliile constatate 
atunci cind se Încearcă realizarea 
unor reconstituiri pe o Terra cu dia
metrul actual dispar dacă diametrul 
este diminuat progresiv. Valorile 
diametrului, descoperite cu ajutorul 
măsurătorilor efectuate, sugerează o 
expansiune aproape lineară a pla
netei in cursul ultimilor 200 miil

ea re trezește dip nou interesul 
prescurtată articolul respectiv.

oane de ani. Părerile asupra valo
rilor obținute sînt împărțite, dar pro
blema expansiunii terestre este a- 
dusă astfel in atenția specialiștilor 
din domeniul științelor geologice.

Vineent Courtitot. de Ia Institutul 
de fizică terestră din Paris, consi
deră teza lui Owen drept „o idee 
si multe presupuneri care nu sint 
susținute de argumente cantitative".

Jean Franehesteau. de la același 
institut, nu este, nici el. de acord 
eu teoria dilatării terestre. Exa- 
minînd valorile propuse de Hilgen
berg, la Owen el remarcă existența 
unei diversități a rezultatelor.

Ipoteza dilatării ridică probleme 
de un alt ordin. Dacă diametrul pla
netei a crescut cu 20 la sută, volu
mul său a fost aproape dublat Ce 
fenomen fizic ar putea justifica o a- 
semenea creștere a volumului ? 
I.K.E. Halin a susținut, tn 1935, exis
tența unui nucleu de tipul unei stele 
pitice albe. De atunci, majoritatea 
scenariilor expansiunii presupun o 
Terra cu masă constantă. Totuși, 
unii sugerează existenta unei mase 
în creștere continuă, începînd chiar 
de la formarea planetei. „în ceea ce 
privește nucleul terestru — declară 
H. Owen — modelul admis astăzi a 
fost construit pe baza unor argu
mente indirecte. Compoziția chimi
că a meteoriților și deficitul tn fier 
pe suprafața globului au condus la 
ipoteza unui nucleu compus din fier. 
Dar este posibil ca nucleul terestru 
să fie alcătuit din alte elemente de- 
cît cele imaginate pînă acum. De ce 
nu s-ar afla ele într-o stare neato
mică, deci capabile să producă o 
mare cantitate de materie pornind 
de la un nucleu extrem de dens

Poate fi măsurată o eventuală di
latare a Terrei ? H. Owen consideră 
că programul Agenției N.A.S.A. rea
lizat in Pacificul de Sud. constînd în 
efectuarea unor măsurători de tele
metrie prin laser pe satelitul reflec
tor „LÂGEOS" pornind de la sta
țiile terestre, ar putea să aducă în 
viitor o dovadă convingătoare. Owen 
consideră că primele rezultate ar In
dica o îndepărtare a Australiei de 
America de Sud cu o viteză de 5—6 
cm pe an, în timp ce teoria tectonică 
prevede o apropiere a acestor două 
continente. Deși „LAGEOS" operează 
încă din 1976, un rezultat clar nu 
se poate obține decit după zece 
ani. Incertitudinile de-abia încep să 
se reducă.

în orice caz. trebuie să constatăm 
că. după cincizeci de ani de aștep
tare, teoria asupra expansiunii Ter
rei încearcă să revină în centrul a- 
tențiel, «Urnind un interes aproape 
general

vremea
Institutul de meteorologie «I hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul U februarie (ora ZS) — M fe
bruarie (ora Z0), In țară : vremea v* 
continua să ae răcească la Începutul 
intervalului, apoi se va Încălzi treptat. 
Cerul, parțial poros In prima parte, sa 
va acoperi incepind din regiunile ves-

tlce. Se vor semnala precipitații slabe 
sub formă de ninsoare. In primele zile 
ci* totul izolat, apoi, în ultima zi, vor 
cădea precipitații slabe sub formă de 
ploaie, lapovlță și ninsoare in regiu
nile oord-vestîce șl cu caracter Izolat 
In rest, vintul va sufla slab pînă la 
moderat, cu unele intensificări la sflr- 
șitul intervalului In vestul țării. Tem
peraturile minime, nocturne, se vor si
tua, in primele nopți, intre minus u sl 
minus 2 grade, mal coborlte în depre
siunile lntramontane, Iar apoi Intre mi
nus 8 șl plus 2 grade, Iar maximele 
diurna sa vor situa, in general. Intra

minus 2 șl plus B grade. Dimineața sa 
va semnala ceață asociată și cu depu
nere de chiciură, cu caracter local În
deosebi în centrul țării. La sfirșltul in
tervalului, condiții de polei In nord- 
vestul țării, tn București ! Vremea va 
continua să se răcească la Început, apoi 
se va încălzi treptat. ‘Cerul va fi par
țial noros, favorabil ninsorii stabe. Vin
tul va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime, nocturne, se vor 
situa Intre minus 6 șl minus 2 grade, iar 
cele maxime, diurne, Intre 2 și B gra
de, Dimineața, ceață slabă.
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Un nou pas pe calea spre 
realizarea independenței Namibiei.

ORIENTUL MIJLOCIU

Consiliul de Securitate a aprobat trimiterea Grupului de asistență 
al O.N.U. pentru perioada de tranziție

NAȚIUNILE UNITE. 17 (Agerpres). 
— Consiliul de Sec.uritate a aprobat 
trimiterea in Namibia a Grupului de 
asistentă a) O.N.U. pentru perioada 
de tranziție (U.N.T.Â.G.). însărcinat 
cu supravegherea trecerii 
la independentă.

După adoptarea hotărîril 
ve. președintele Consiliului __ .. 
ritate a subliniat semnificația eve
nimentului. arătînd că decizia una
nimă de a se adopta fără dezbateri 
această rezoluție, atestă dorința Con
siliului de a se proclama rapid inde
pendența Namibiei și intenția aces
tuia de a coopera cu secretarul ge
neral al O.N.U. în vederea aplicării 
Rezoluției 435. adoptată în 1978. De 
asemenea, hotărîrea marchează un 
pas major pe calea decolonizării. 
Vorbitorul a arătat că este necesar 
ca toate părțile să coopereze cu

Namibiei

respecti- 
de Secu-

secretarul general al O.N.U. șl cu 
reprezentantul său special în reali
zarea mandatului lor. pentru a se da 
posibilitatea Namibiei să-și preia lo
cul cuvenit în comunitatea națiunilor 
independente.

★
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres) 

— Adunarea Generală a O.N.U. a 
aprobat prin consens modul în care 
să se desfășoare în continuare acti
vitatea Misiunii Națiunilor Unite de 
Verificare în ' Angola (UNAVEM). 
Misiunea, care a fost creată de Con
siliul de Securitate pentru o perioa
dă de 31 de luni, și-a început activi
tatea la 3 ianuarie, fiind însărcinată 
cu supravegherea retragerii trupelor 
cubaneze din Angola, conform unui 
calendar convenit între Angola și 
Cuba.

ANKARA 17 (Agerpres). — Vice
președintele „Asociației internaționa
le a medicilor împotriva războiului 
nuclear", dr. Lars Engstedt. a averti
zat asupra pericolului menținerii în 
continuare a peste 50 000 focoase nu
cleare' în întreaga lume. în cadrul 
conferinței „Războiul nuclear și me
dicina", care se desfășoară la An
kara, el a arătat că, deși s-au făcut

unii pași pentru eliminarea armelor 
nucleare, marile puteri continuă să 
se înarmeze, cheltuind zilnic 2.5 mi
lioane dolari. Cu aceste fonduri, a 
spus vorbitorul, s-ar putea eradica 
o serie de flageluri care afectează 
lumea. Unul din aspectele dramatice 
ale problemei înarmării nucleare, a 
relevat el, este că 40 la sută dintre 
oamenii de știință lucrează la crea
rea acestor arme.

Este inadmisibil ca țările in curs de dezvoltare 
să finanțeze statele bogate

Declaralil privind nivelul ridicat al serviciilor 
datoriilor externe

ci instaurarea unul comerț pe baze 
echltabije cu acestea. Dacă schim
burile comerciale s-ar desfășura e- 
chitabil. țările africane ar putea să 
facă față plății datoriilor. El a cri
ticat. totodată, principalele organis
me financiare internaționale — 
F.M.I. și Banca Mondială — pen
tru poziția lor nerealistă cu privi
re la nevoile adevărate ale po
poarelor din Africa.

BRASILIA 17 (Agerpres). — în ca
drul convorbirilor dintre președin
tele Braziliei, Jose Sarney, și guver
natorul general al Canadei, Jeanne 
Sauve, aflată intr-o vizită la Brasi
lia, șeful statului brazilian a subli
niat că este inadmisibil ca țările în 
curs de dezvoltare să finanțeze sta
tele dezvoltate prin dobinzile în per
manentă creștere la împrumuturile 
contractate. Jose Sarney a reafirmat 
hotărirea țării sale de a acționa în 
vederea instituirii unei noi ordini 
economice internaționale, în cadrul 
căreia de rezultatele progresului pe 
plan mondial să beneficieze in egală 
măsură toate popoarele lumii.

LAGOS 17 (Agerpres). — Potri
vit publicației ..The National Con
cord". care apare la Lagos. Nige
ria a fost nevoită să plătească In 
1988 pentru plata serviciilor dato
riei externe 1,873 miliarde dolari. 
Suma reprezintă o creștere cu 117 
la sută fată. de nivelul acelorași 
plăți din 1987. care se ridicau la 
863 milioane dolari, afectipd nu
meroase programe de dezvoltare eco
nomică și socială.

ACCRA 17 (Agerpres). — O abor
dare cuprinzătoare a problemei da
toriei externe poate să conducă la 
soluționarea justă a crizei datorii
lor — a arătat un reprezentant al 
guvernului Ghanei, în cadrul unei 
întilnir'i cu presa, desfășurată la 
Accra. Subliniind necesitatea unei 
strategii comune a țărilor africane 
— a căror datorie externă a depă
șit 200 miliarde de dolari — el a 
ținut să evidențieze că țara sa nu 
vrea ajutor de la țările dezvoltate.

ADDIS ABEBA 17 (Agerpres). — 
îtl capitala Etiopiei vor avea loc în
tre 20—25 februarie lucrările unei 
reuniuni ministeriale a Organizației 
Unității Africane. Agenția MENA 
informează că in acest cadru va fi 
prezentat și un raport al organis
mului panafrican privind datoria ex
ternă a Africii, principala piedică 
în calea eforturilor țărilor continen
tului pentru relansarea economică.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
—• Conform datelor furnizate de Co
misia economică O.N.U. pentru A- 
merica Latină și zona Caraibilor, 
datoria externă a țărilor din regiu
ne Însumează în prezent 430 mi
liarde dolari. în același timp, rit
mul creșterii economice a statelor 
din America Latină a scăzut de la 
3.9 la sută 
1987 și 0,6 
altă parte, 
din zona 
contul serviciului datoriei externe. în 
ultimii 7 ani. peste 180 miliarde do
lari. Datoria externă „înghite" în 
prezent circa 24 la sută din veni
turile In valută ale acestor țări, reali
zate din exporturi.

in 1986 la 2,7 la sută în 
la sută în 1988. Pe de 

tarile latino-amerlcane și 
Caraibilor au plătit in

Japonia intenționează să sporească
efectivele forțelor sale armate

TOKIO 17 (Agerpres). — Gu
vernul Japoniei a aprobat proiectul 
privind revizuirea legilor referitoa
re la forțele armate ale tării cu 
scopul creșterii efectivului acestora.

transmite agenția T.A.S.S. Proiectul 
prevede sporirea efectivelor forțelor 
armate pină la nivelul de 274 360 de 
soldați și ofițeri și a numărului re- 

. zerviștilnr de la 1 500 la 49 400.

• in favoarea convocării unei conferințe internaționale de 
pace • In Cisiordania și Gaza continuă revolta populației 

palestiniene
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, și-a expri
mat speranța că în cursul viitoarei 
sale întîlniri cu secretarul de stat al 
S.U.A., James Baker, va fi discutată 
problema convocării unei conferințe 
internaționale de pace în Orientul 
Mijlociu și că „acesteia i se va acor
da atenția pe care o reclamă". Rea
mintind demersurile Organizației 
Națiunilor Unite în direcția soluțio
nării conflictului, Javier Perez de 
Cuellar a subliniat importanța creș
terii rolului 
soluționarea 
Mijlociu.

palestinian, precum și convorbirile 
dintre părțile interesate, sub auspi
ciile O.N.U. și în cadrul unei con
ferințe internaționale. Cu același 
prilej, ministrul britanic a informat 
că în luna mai va efectua o vizită 
oficială în Israel, unde va 
cu oficialități israeliene 
mijloacele .de realizare a păcii în 
Orientul Mijlociu și relațiile bilate
rale.

discuta 
despre

organizației mondiale în 
problemei Orientului

17 (Agerpres). Mi-LONDRA 
nistrul de externe al Marii Britanii 
a reafirmat necesitatea începerii 
unor convorbiri directe între părțile 
implicate în conflictul arabo-israe- 
lian. într-o declarație făcută cores
pondenților de presă acreditați la 
Londra, ministrul de externe, Geof
frey . Howe, a adăugat că țara sa 
continuă să sprijine recunoașterea 
drepturilor legitime ale poporului

în Cisiordania și Gaza continuă 
revolta populației palestiniene îm
potriva regimului de ocupație. Un 
tînăr a fost împușcat de poliția is- 
raeliană la Nablus, iar un copil de 
nouă ani a decedat în spital din pri
cina rănilor provocate de arme de 
foc in cursul demonstrațiilor din lo
calitatea Battania. Ciocniri între de
monstranți și poliție s-au produs în 
ultimele 24 de ore și în taberele de 
refugiați de la Khan Younis, Rafah, 
Shati. Jaballa și Mtlghazi, în cursul 
lor 50 de palestinieni fiind răniți, 
iar 125 arestați. în numeroase lo
calități au fost instituite restricții 
de circulație. (Agerpres)

Reuniunea la nivel înalt a 
din zona Maghrebului

RABAT 17 (Agerpres). — în ora
șul marocan Marrakesh s-au înche
iat vineri lucrările reuniunii la ni
vel înalt a țărilor din zona Maghre- 
bului — Algeria, Libia, Maroc. Mau
ritania și Tunisia. Șefii statelor 
participante au semnat tratatul de 
constituire a Uniunii Maghrebului 
Arab — organizație politico-econo- 
mică a celor cinci state, menită să 
asigure o mal bună coordonare a 
activității lor pe planul politicii ex
terne, precum și în domeniile eco
nomic, financiar, de învățămînt șl 
altele, să contribuie la dezvoltarea

soclal-economică a tăriilor respecti
ve prin utilizarea judicioasă a re
surselor lor materiale, naturale și 
umane.

Au fost create, de asemenea, or
ganismele politice și executive ale 
noii organizații : Consiliul preziden
țial, alcătuit din șefii de stat ai ce
lor cinci țări, și Consiliul ministe
rial, din care vor face parte miniș
trii de externe. S-a hotărît, totoda
tă, constituirea unui Secretariat ad
ministrativ pentru urmărirea aplică
rii deciziilor adoptate, informează a- 
genția marocană de știri M.A.P.

îndepărtarea lui Stroessner nu înseamnă 

și trecerea la democrație*
Declarația P.C. din Paraguay

MONTEVIDEO 17 (Agerpres). — 
La Montevideo a fost dată publi
cității o declarație a P.C. din Pa
raguay în legătură cu răsturnarea re
gimului dictatorial al lui Stroessner. 
Arătînd că eliminarea acestuia nu 
înseamnă și trecerea la democrație, 
vechea constituție continuînd să fie 
în vigoare, documentul cheamă po
porul Paraguayan la luptă pentru do- 
bindirea unor schimbări pozitive 
reale. Comuniștii din Paraguay, a- 
rată declarația, vor continua lupta

pentru transformări radicale în tară, 
intre acestea aflindu-se lichidarea le
gislațiilor represive și clarificarea 
situației tuturor deținuților politici, 
inclusiv a primului-secretar al C.C. 
al P.C.P.. Antonio Mafdana.

Documentul cere legalizarea tutu
ror partidelor politice, fără excepție, 
libertăți sociale pentru oamenii mun
cii și crearea unui guvern pe baze 
largi, democratice, care să asigure 
desfășurarea în Paraguay a unor 
alegeri libere.

ACȚIUNE DE PROTEST LA NURNBERG FAȚÂ 
DE ACTIVITATEA ELEMENTELOR NEOFASCISTE

Sub lozinci ca „Naziștii — afară din orașul nostru I", la Niirnberg mii de 
antifasciști au participat la demonstrații împotriva ținerii în acest oraș din 
R.F. Germania a unei reuniuni a formațiunii de extremă dreaptă auto
intitulate „Republicanii**. Demonstranții au ocupat sala unde urma să aibă 

loc reuniunea neofasciștilor z

Reducerea radicală a armelor convenționale - 
componentă a procesului unitar al dezarmării

t Apărarea păcii, oprirea cursei 
! înarmărilor și trecerea la dezarma- 
’ re reală, efectivă s-au înscris șl se 

Înscriu ca un obiectiv primordial 
al întregii politici externe a parti
dului și statului nostru, elabo
rată șl promovată cu principiali
tate șl strălucire de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Țara noastră a subliniat și sub
liniază necesitatea imperioasă a unei 
reduceri radicale „ _
convențional ca o componentă in
separabilă a dezarmării 
rale. în acest sens, 
NICOLAE CEAUȘESCU 
cent că „este necesar să 
pentru reducerea radicală 
convenționale. România a 
semenea măsură încă de 
ani — prin consultarea ____
popor — și a * redus aceste arma
mente".

Apreciind procesul complex al 
dezarmării ca un proces unitar. 
România s-a pronunțat și acționează 
stăruitor, în primul rînd, pentru adop
tarea de măsuri de lichidare simul
tană a armelor nucleare, principala 
primejdie la adresa omenirii, precum 
șl a celor chimice, a tuturor armelor 
de distrugere in masă, numai astfel 
existînd garanția neapariției unor 
centre de putere care să folosească 
asemenea arme pentru a-și impune 
politica de amenințări șl dominație.

Țara noastră, care nu deține nici 
arme nucleare și nici arme chimice ' 
și nu-și propune să producă aseme
nea arme, consideră că trebuie să se 
acționeze cu hotărîre, in etape, pen
tru eliminarea acestor arme, in cel 
mai scurt timp posibil, prin încetarea 
producției și experimentării lor, pre
cum și prin distrugerea tuturor 
stocurilor de arme nucleare și chi
mice și punerea lor în afara legii, 
în acest sens, în cadrul actualei Con
ferințe pentru dezarmare de la Ge
neva România a prezentat un an
samblu de propuneri menite să de

elanșeza un proces afectiv de nego
cieri de dezarmare nucleară |i chi
mică.

a armamentului
gene- 

tovarășul 
arăta re
acționăm 

a armelor 
luai o a- 
acum doi 
întregului

O escaladă neîntreruptă 
cantitativă și calitativă. Desl“ 
gur. In ansamblul procesului de 
dezarmare un loc important revine 
măsurilor de dezarmare convențio
nală. Reducerea radicală a acestor 
arme se impune cu stringență în 
virtutea a înseși realităților lumii de 
azi. care atestă că aceste arme con
stituie o parte însemnată, substan
țială a arsenalelor existente, că ele 
au cunoscut și cunosc o escaladă 
neîntreruptă, cantitativă șl calitati
vă. și ca atare este de neconceput 
realizarea oricăror progrese în di
recția dezarmării fără a se trece la 
o diminuare corespunzătoare și a 
acestor tipuri de arme. într-adevăr. 
un număr imens, gigantic s-ar putea 
spune, da tunuri, tancuri, avioane 
de luptă și nave de război impîn- 
zesc literalmente gl.obul. constituind 
un factor de alimentare permanen
tă a încordării, de accentuare a pri
mejdiilor la adresa păcii. Ca ur
mare a perfecționărilor continue, a 
Încorporării realizărilor de virf ale 
științei și tehnicii moderne, au cres
cut neîntrerupt — o dată cu precizia, 
viteza de deplasare și raza de ac
țiune ale acestor arme — forța lor dis
tructivă. apropiindu-le tot mai mult 
de cea a armamentului nuclear. De 
altfel, nu se face un secret din 
faptul că procesul de perfecționare 
și modernizare, tot mai accentuat în 
ultimul timp, este menit să „com
penseze** măsurile modeste între
prinse pe linia reducerii armelor nu
cleare : cu alte cuvinte, ceea ce 
s-a luat cu o mină urmează să fie 
pus la loc cu alta.

O situație deosebit de primejdioa
să s-a creat in Europa, care s-a 
transformat într-un adevărat de
pozit de pulbere, gata să explode-

ze la prima scinteie. în acest sens, 
potrivit datelor conținute în Decla
rația Comitetului miniștrilor apără
rii ai statelor participante la Tra- 

, tatul de la Varșovia, publicată nu 
de mult, potențialul militar al celor 
două 
peste 
130 000 
peste
8 000 elicoptere de luptă, mai bine 
de 480 de submarine (fără a pune 
la socoteală submarinele prevăzute 
cu rachete balistice strategice), peste 
600 nave mari de suprafață, precum 
șl efective reprezentînd 7,2 milioa
ne de oameni. Se poate spune, fără 
nici o exagerare, că 
nostru se află astfel 
concentrare militară 
noscut istoria.

Nu se poate face 
de faptul că înarmările convențio
nale 
unor 
sânte 
surse 
din cele peste 1 000 miliarde dolari, 
cît se irosește anual în cursa înar
mării, fiind destinată tocmai pro
ducerii. dezvoltării și întreținerii 
forțelor convenționale.

Sînt realități de neocolit, contu- 
rînd dimensiunile dramatice ale 
primejdiilor ce planează permanent 
asupra Europei. Iată de ce România 
a militat și militează în sprijinul 
reducerii substanțiale a armelor con
venționale. a efectivelor si cheltu
ielilor militare, ca un imperativ de 
cea mai mare stringență și acui
tate.

blocuri militare însumează 
90 000 de tancuri, aproape 
de tunuri și aruncătoare.

15 000 de avioane și peste

pe continentul 
cea mai mare 

din cite a cu-
abstractie nici

sustrag de la satisfacerea 
nevoi social-economice pre- 
imense fonduri bănești și re- 
materiale. cea mai mare parte

In concordanță cu intere* 
sele vitale ale popoarelor 
Europei. ®ste 5tiu* că tara noas* 
tră. prin glasul președintelui ei. 
a formulat. In anii din urmă.

șir de propuneri concrete 
acest sens, pronunțindu-se 

membre ale celor două
un 
in 
ca statele 
alianțe militare să convină, pe baza 
unor negocieri cu participarea tu
turor statelor europene, efectuarea 
unor reduceri succesive a arma
mentelor convenționale și efective
lor militare — cu micșorarea cores
punzătoare a cheltuielilor militare 
— astfel ca 
lului să se 
cu cel puțin 
existente.

Pledoaria
niei în acest sens a fost însoțită, 
cum bine se cunoaște, prin acțiuni 
practice, mal multi ani la rind fiind 
adoptate hotărîri concrete de redu
cere și apoi de înghețare a cheltu
ielilor militare. încă în noiembrie 
1986, la inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tara noastră a 
trecut la reducerea unilaterală cu 
5 la sută a armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor sale militare.

Subliniind că această acțiune con
stituie o expresie a voinței po
porului român de a face totul pen
tru a contribui la înfăptuirea dezar
mării. la asigurarea păcii, că numai 
și numai prin măsuri concrete se 
poate ajunge la dezarmare, pre
ședintele României exprima, tot
odată, dezideratul ca hotărirea a- 
doptată de țara noastră „să con
stituie șl un exemplu pentru alte 
națiuni, pentru alte popoare, de a 
trece fiecare la o reducere unilate
rală a efectivelor și cheltuielilor mi
litare, pină. Ia realizarea unor acor
duri generale in această problemă. 
Avem nevoie — arăta șeful statu
lui român — nu numai de declara
ții, nu numai de vorbe, ci de ac
țiuni concrete !"

Cu. convingerea că adevărata secu
ritate nu rezidă in sporirea arsena
lelor, ci. dimpotrivă. în stabilirea 
unor plafoane ale Înarmărilor Ia 
niveluri tot mal reduse, aceasta 
fiind singura cale conformă cu in-

pină la sfîrsitul seco- 
ajungă la o diminuare 
50 la sută a nivelurilor
consecventă a Româ-

Necesitatea respectării prevederilor acordurilor de la Geneva 
privind reglementarea situației din jurul Afganistanului 

— subliniată de secretarul general al O.N.U.

AGENȚIILE DE PRESĂ^

TRANSMIT:

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a subliniat
— în cursul unei conferințe de presă
— necesitatea transpunerii în viață 
a tuturor prevederilor acordurilor de 
la Geneva privind reglementarea si
tuației din jurul Afganistanului după 
încheierea retragerii trupelor sovie
tice din această țară. El și-a expri
mat speranța că în Afganistan se va 
ajunge la o conciliere națională.

în conformitate cu acordurile de la 
Geneva și cu rezoluția Adunării Ge
nerale în această problemă, O.N.U. 
are ca sarcini principale să controleze 
respectarea prevederilor referitoare 
la neamestecul In treburile interne 
ale Afganistanului șl repatrierea refu- 
giaților, să ajute la refacerea acestei 
țări și să contribuie la constituirea 
unui guvern afgan pe o bază largă.

Convorbiri sovieto-indiene
O atenție deosebită a fost acordată problemei Afganistanului
NEW DELHI 17 (Agerpres). — Prl- 

mul-mlnistru al Indiei, Rajiv Gandhi, 
l-a primit pe Iuli Voronțov, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, ambasadorul U.R.S.S. în Afga
nistan, care a făcut o vizită la New 
Delhi din însărcinarea conducerii so
vietice, relatează agenția T.A.S.S. Re
prezentantul sovietic a conferit, de a-

semenea, cu ministrul indian al afa
cerilor externe. în cadrul acestor In- 
tîlniri, precizează T.A.S.S., o atenție 
deosebită a fost acordată problemei 
Afganistanului unde, în condițiile re
tragerii totale a trupelor sovietice, se 
creează o situație calitativ nouă pen
tru soluționarea politică a problemei 
afgane.

In spiritul extinderii
ATENA 17 (Agerpres). — în lo

calitatea greacă Yanina a avut loc o 
întrevedere între ministrul de ex
terne al Greciei, Karolos Papoulias, 
și ministrul afacerilor externe al 
R.P.S. Albania, Reia Malile. infor
mează agenția A.T.A. în cadrul con
vorbirii s-a procedat la un schimb 
de opinii privind evoluția relațiilor 
dintre cele două țări, exprimindu-se 
dorința extinderii lor în continuare. 
Cei doi minișțri au evidențiat, tot
odată, necesitatea dezvoltării relați-

colaborării in Balcani
llor dintre țările balcanice pe baza 
principiilor bunel vecinătăți.

NICOSIA 17 (Agerpres). — în ca
drul unui interviu acordat postului 
de radio cipriot, primul-ministru al 
Greciei, Andreas Papandreu. a rele
vat că a adresat premierului turc, 
TiirgUt Ozal. o scrisoare prin care îi 
cere să sprijine negocierile în pro
blema cipriotă. Relațiile dintre Gre
cia și Turcia vor fi influențate po
zitiv de o soluție justă și durabilă 
a problemei Ciprului, a declarat pre
mierul elen.

Evoluția proceselor economice din R. S. F. Iugoslavia
Precizări ale Consiliului Executiv Federal

BELGRAD 17 (Agerpres). — Pre
zidiul R.S.F. Iugoslavia a examinat 
o informare a Consiliului Executiv 
Federal despre evoluția proceselor 
economice din țară. După cum trans
mite agenția Taniug, s-a apreciat că 
la sfîrșitul anului trecut și începu
tul anului în curs s-au înregistrat 
o înviorare a producției Industriale, 
o îmbunătățire a balanței de plăți

curente, o sporire a rezervelor va
lutare. Efectele acestor rezultate po
zitive sînt insă anihilate de crește
rea necontrolată a prețurilor, care 
afectează nivelul de trai și pune sub 
semnul întrebării înfăptuirea refor
mei economice. S-a subliniat, tot
odată. că trebuie acționat ferm pen
tru stoparea și reducerea inflației — 
relevă agenția iugoslavă de știri.

Satisfacție fațâ de rezultatele reuniunii
șefilor de stat din

CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager
pres). — Mexicul își exprimă satis
facția față de rezultatele reuniunii din 
Salvador a șefilor de stat din Ame
rica Centrală și față de „spiritul de

America Centralâ
conciliere" necesar promovării pro
cesului de pace în regiune — se arată 
într-un comunicat al Ministerului 
mexican de Externe.

Milioane de americani 
nu pot beneficia de asistența medicala 
Dezvăluirile raportului unei organizații obștești din S.U.A.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
După cum se arată intr-un raport 
al organizației obștești americane 
„Programul de acțiuni în domeniul 
ocrotirii sănătății pentru poporul a- 
merican", in cursul anului 1988 peste 
11 milioane de cetățeni americani 
cu venituri aflate sub limita oficia
lă a sărăciei nu și-au putut permite 
să se adreseze unui medic din cauza 
preturilor foarte ridicate la servi

ciile de asistență medicală. In ace
lași timp, circa 50 la sută din per
soanele din această categorie nu au 
putut beneficia de asistentă medica
lă nici chiar in cadrul programului 
social „Medicală". Calculele făcute 
de specialiștii organizației atestă, in 
același timp, că circa 19 milioane 
de americani s-au lovit de dificul
tăți financiare adresindu-se servi
ciilor de asistentă medicală.

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE 1 
I CONSACRATE ROMÂNIEI. La .

Institutul de agricultură al Uni-
1 versității din Ziirich și la Faculta- • 
Ițea de istorie din Lausanne au 

avut loc manifestări științifice ir' 1 
cadrul cărora au fost prezentate | 
aspecte din istoria poporului ro-

Imân, subliniindu-se originea șl . 
continuitatea sa în spațiul carpato- I 
dunărean. La manifestări au parti- '

Icipat cadre didactice, cercetători 
din domeniul istoriei și arheolo- I 
giei, numeroși studenți, care aU I 
urmărit cu interes expunerile pre-

I zentate. |
VIZITA DE PRIETENIE. Mihail

IGorbaciov, secretar general al C.C. . 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului I 
Sovietului Suprem al UtR.S.S., l-a I 
primit, vineri, la Kremlin, pe La-

I dislav Adamec, membru al Prezi- I 
| diului C.C. al P.C.C., președintele | 

guvernului R.S. Cehoslovace, aflat

I intr-o vizită oficială de prietenie ■ 
în Uniunea Sovietică. S-ă procedat 
la un schimb de păreri asupra • 

I problemelor ce stau in atenția celor
două țări pentru dezvoltarea multi- I 
laterală a acestora, precum și a I 
căilor de extindere pe multiple

I planuri a colaborării sovieto-ceho- I 
slovace.

, NEGOCIERI INTRE REPRE- , 
ZENTANȚII PARTIDELOR SO-

I CIALIST ȘI COMUNIST DIN l 
FRANȚA. Reprezentanții partide-

Ilor socialist si comunist din Franța I 
au reluat negocierile cU scopul de- | 
finitivării unei platforme comune

Iin vederea alegerilor municipale i 
din luna martie a.c. După cum ș-a I 
informat, conducătorii acestor par- • 

Itide au căzut de acord luna trecută 
ca socialiștii și comuniștii să intre I 
împreună in competiția electorală | 
ce va avea loc luna viitoare.

ALTERNATIVA. în cursul unei I 
reuniuni a P.C. Italian pe tema 1 

I..Mezzogiorno. statul și Europa". . 
desfășurată la Avellino, Achille I 
Occhetto. secretar general al P.C.I., I 

Ia criticat actualul sistem politic 
instituțional din sudul Italiei. El I 
s-a pronunțat pentru crearea unei | 
ample alianțe a forțelor politice de

I stingă drept alternativă la actualul ■ 
sistem.

COMITETUL CENTRAL AL
I UNIUNII SCRIITORILOR DIN CO- I
I REEA A TRIMIS UN MESAJ Con

siliului scriitorilor din Coreea de 1

ISud in legătură cu propunerea 
cestuia de convocare a unei cont. . 
rințe a scriitorilor coreeni pentru I 
reconciliere și reunlficarea patriei.

I Scriitorii din partea de nord a Co- I 
I reei. se arată în mesaj, salută sin- | 

cer această propunere și o aprecia-

Iză ca pe o dorință de a contribui la i 
unitatea și reunlficarea patriei. II 
Pină la definitivarea ordinii de zi ’

Ia acestei reuniuni, ar trebui să aibă 
loc o reuniune pregătitoare la Pan- I 
munjon sau in Japonia, se arată V I 
mesaj, exprimindu-se încrederea

I acest forum al scriitorilor coreeni 1 
va contribui la dezvoltarea culturii | 
naționale și la opera de reunifi-

Icare pașnică a patriei. >
TURNEUL VEST-EUROPEAN AL I 

SECRETARULUI DE STAT AL

I S.U.A. în cadrul turneului său I 
vest-european. secretarul de stat | 
al S.U.A., James Baker, a efectuat,

Iîn ultimele 24 de ore, scurte vizite i 
oficiale la Haga, Luxemburg. Paris | 
și Bruxelles, unde a conferit cu '

I președintele Comisiei C.E.E.. Jac
ques Delors, asupra diferendului I 
comercial dintre S.U.A. și Piața I 
comună. In centrul convorbirilor,

Icare secretarul de stat ameri. | 
le-a avut succesiv cu oficialităț.. _ | 
olandeze, luxemburgheze și franqe- 1 

Ize, s-au aflat relațiile Est-Vest, pro- . 
bleme legate de .proiectul N.A.T.O. I 
privind modernizarea rachetelor I 

I nucleare cu rază scurtă de acțiune
din Europa, situația din America I 
Latină și din Orientul Mijlociu.

teresele păcii, cu Interesele popoare
lor, România a continuat să pledeze 
și să acționeze consecvent în spri
jinul reducerii armelor și forțelor 
convenționale, a celorlalte tipuri de 
armamente, a cheltuielilor militare.

Este de remarcat că, în ultimul 
timp, un șir de alte țări socialiste
— U.R.S.S., R.D.G.. Cehoslovacia. 
Bulgaria, Polonia. Ungaria — au 
anunțat măsuri de reducere a ar
melor lor convenționale, a forțelor 
și cheltuielilor militare. Neîndoios, 
interesele păcii in Europa și in 
lume impun amplificarea continuă 
a unor asemenea măsuri, generali
zarea lor la scara întregului con
tinent prin antrenarea Intr-Un astfel 
de curs a tuturor statelor partici
pante la procesul securității și coo
perării europene.

în acest sens. Declarația Comite
tului miniștrilor apărării ai statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia evidențiază necesitatea unei 
reduceri radicale a nivelului actual 
al concentrării de forțe armate și 
armamente în Europa, astfel îneît 
să se asigure lichidarea reciprocă a 
«simetriilor și dezechilibrelor exis
tente, pentru ca nici unul din cele 
două blocuri militare de pe conti
nent — Tratatul de la Varșovia și 
N.A.T.O. —, asigurîndu-și apărarea 
temeinică, să nu dispună de mijloa
ce in vederea atacării prin surprin
dere a celeilalte părți, desfășură
rii de operații ofensive in general. 
Datele cifrice privind potențialul 
forțelor armate și armamentelor 
convenționale ale celor două alianțe 
politico-militare pun în lumină ne
cesitatea de a se imprima viitoare
lor tratative de dezarmare conven
țională. încă de la început, un ca- 
racțer realist, pentru a se ajunge 
la o reducere substanțială a arsena
lelor și efectivelor existente.

Unica temelie a Securită
ții. în scurtă vreme urmează, cum se 
știe, să Înceapă — potrivit celor 
convenite la reuniunea general-euro- 
peană de la Viena. recent încheiată
— negocierile pentru reducerea for
țelor armate și armamentelor în Eu
ropa. în paralel cu negocierile pen
tru adoptarea de noi măsuri de 
încredere și securitate pe con
tinent.

în concepția României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. edi

ficarea securității europene nu poate 
fi concepută fără măsuri de dezar
mare In toate domeniile, care să in
cludă interzicerea și eliminarea ar
melor nucleare și chimice, a altor 
arme de distrugere în masă și. tot
odată, reducerea substanțială a ar
mamentelor convenționale, a forțelor 
și cheltuielilor militare. Numai ast
fel toate statele se vor bucura de 
condiții egale de securitate, se vor 
putea dezvolta nestingherit, libere de 
orice posibilitate de șantaj cu 
folosirea unei arme sau alteia, la 
adăpost de orice amenințare cu 
forța sau de folosirea forței,. vor 
putea conlucra rodnic, intr-un cli
mat de încredere și respect reciproc.

Desigur. în ce privește armele 
convenționale s-au făcut din partea 
celor două alianțe militare din Eu
ropa diferite propuneri de reduce
re, avansîndu-se. pentru o primă 
etapă, anumite procente, mal mici 
sau mai mari. România, așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se pronunță pentru o reducere, încă 
de' la început. Cit mai substanțială 
— in proporție de 50 la sută —, un a- 
semenea curs fiind de natură să 
răspundă pe deplin intereselor și 
aspirațiilor tuturor popoarelor eu
ropene.

în același timp. România se pro
nunță pentru desființarea concomi
tentă a celor două blocuri militare 
din Europa — așa cum țările parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
au arătat în repetate rînduri în do
cumentele adoptate în comun. Si- 
tuîndu-se consecvent pe această po
ziție. România pornește de la rea
litatea că pactele militare nu oferă 
nici o garanție, existenta lor puțind 
duce numai la agravarea situației 
Internaționale.

Cu convingerea nestrămutată In 
capacitatea popoarelor de a impune, 
prin acțiunea lor unită și conver
gentă, pacea și dezarmarea. Româ
nia socialistă este animată de voința 
și hotărîrea de a milita și în viitor, 
cu aceeași dîrzenie și abnegație ca 
și pină acum, pentru eliberarea con
tinentului nostru și a întregii pla
nete de spectrul distrugerii, pentru 
făurirea unei lumi fără arme și 
războaie, a înțelegerii și colaborării, 
a progresului general.

Romulus CĂPLESCU

• PRECIZĂRI PRIVIND ACCI- . 
DENTUL AVIATIC DIN SCOȚIA.

' în cadrul unei conferințe de pre- I 
să. autoritățile de poliție hritani-

I ce au .declarat că bomba care a I 
I provocat, la 21 decembrie, explo- I 

zia deasupra Scoției a avionului

I Boeing 747 al companiei PANAM, . 
soldată cu moartea a 259 persoa- I 
ne. a fost ascunsă într-un radio- • 

. casetofon și adusă la bordul a-
vionului, in timpul escalei de la I 

I Frankfurt pe Main.
I O NOUA EXPLOZIE NUCLEA- , 
J RA SUBTERANA. Vineri, in Unlu- I 
' nea Sovietică, la poligonul din re- ' 
Igiunea Semipalatinsk, a fost efec

tuată o explozie nucleară subtera- I 
nă cu o putere de pină la 20 kilo- I 
tone, transmite agenția T.A.S.S.

I Experiența a fost efectuată în 1 
scopul verificării rezultatelor cer- I 
cetărllor in domeniul fizicii explo-

Iziei nucleare. .
SINGURA IEȘIRE. După cum I 

I relatează cotidianul „Le Soir". sin
gura posibilitate de a se acoperi [ 
cheltuielile pentru întreținerea a | 

» două dintre muzeele din Liege — 
Icel de artă modernă și cel de artă • 

valonă — este vînzarea unicului ta- I 
blou de Picasso aflat în zestrea ar- ' 

Itistică a orașului.. Tabloul, intitulat
„Familia Soler", fusese achizițio- I 
nat în urmă eu 50 de ani.

I INUNDAȚII. Peste 300 000 de | 
I hectare de pămînt arabil, 130 de j 

centre populate, aeroportul de la 1

I Krasnodar — însemnat centru ur- . 
ban din sudul R.S.F.S.R. — au fost j 
inundate de apele freatice, ca ur- I 
mare a umplerii peste nivelul ad-

| mis a lacului de acumulare Kuban. | 
I Din cauza inundațiilor, precizează | 

ziarul, au de suferit 600 000—700 000
| locuitori. S-au prăbușit 900 de case, ■ 
’ DEZVĂLUIRILE ZIARULUI ' 
. „NEW YORK TIMES". Un virus 
I descoperit in 1982. despre care se I 
• crede că poate provoca leucemia, 1 

s-a propagat pe scară largă în Sta-

Itele Unite printre narcomanii ce [ 
folosesc stupefiante ce se-iniectea- ! 
ză intravenos, potrivit unui stu- 1

Idiu care a parvenit ziarului ..The .
New York Times". Rezultatele cer- I 
cetărilor — scrie ziarul — au pro- • 

Ivocat alarma oamenilor de știință ■ 
americani, care consideră .virusul I 
„Htlv-II" ca posibilă cauză a leu- 

Icemiei și altor boli grave. O cer- > 
cetare anterioară atesta că „Htlv-II" | 
este mai răspîndit decît virusul '
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