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„Avem hotărîri, planuri și programe realiste, care corespund pe de
plin bazei materiale, capacității creatoare a oamenilor muncii, a între
gului nostru popor. Dispunem de tot ce este necesar pentru» realizarea 
lor. Acum, hotărîtor este să trecem cu toată fermitatea la activitatea prac
tică, la luarea tuturor măsurilor 
derea înfăptuirii lor!“.

organizatorice, tehnico-științifice în ve

NICOLAE CEAUȘESCU
prinsul țării, din toate domeniile și 
sectoarele de activitate, ale între
gului popor, participanțil la dezba
teri au reliefat din nou, și cu acest 
prilej, rolul hotărîtor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului. în elaborarea și 
fundamentarea pe baze științifice, 
intr-o concepție unitară, a direcți
ilor de dezvoltare cconomico-so- 
cială a țării in anul 1988, in con
ceperea și aplicarea programelor de 
accentuare a laturilor calitative, in
tensive ale producției, perfecțio
narea organizării și modernizarea 
producției. îmbunătățirea activită
ții economico-financiare. 
eficienței întregii munci
Dialogul amplu cu ministerele, cen-

Acum, cu cîteva zile înainte de 
Încheierea celui de-al doilea an al 
actualului cincinal, în atmosfera 
de puternică emulație generată de 
Conferința Națională a partidului, 
sub semnul vibrantelor îndemnuri 
adresate întregului ..popor de to
varășul Nicolae Ceaușescu pentru 
înfăptuirea neabătută, în cît mai 
bune condiții, a obiectivelor stabi
lite de Congresul al XllI-lea, înal
tele forumuri ale democrației noas
tre muncitorești-revoluționare au 
dezbătut o serie de hotărîri de cea 
mai mare importanță pentru ridi
carea patriei pe noi trepte de pro
gres și civilizație, pentru progresul 
multilateral, în ritm susținut, al 
României socialiste. După cum s-a 
anunțat. Marea Adulare Nâționa-* ~ tralele, județele și marile între- 
„ ... . — prinderi, analizele aprofundate și

soluțiile indicate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu asigură și în 
anul viitor dezvoltarea in ritm 
susținut a forțelor de producție, 
folosirea cu maximă eficiență a 
resurselor de forță de muncă și 
materiale, afirmarea cu putere a 
noii revoluții tehnico-științifice, 
creșterea contribuției țării noastre 
la circuitul mondial de valori.

Prin întregul lor conținut, planu
rile de dezvoltare economicoxsocia- 
lă a țării în anul 1988 reflectă —

___  __ în una-
Legea Planului n.ațio- 

<le dezvoltare econoînico- 
a Republicii 
pe anul 1988 ;

Iă a dezbătui si adoptat 
nimitate 
nai unie 
socială 
România 
nului de dezvoltare a 
industriei alimentare, 
și gospodăririi apelor pe 1988, pre
cum și Legea Bugetului de stat pe 
•nul 1988.

Exprimînd gîndurile și sentimen
tele de stimă și aleasă prețuire ale 
oamenilor muncii de pe întreg cu-

Socialiste 
Legea Pla- 
agricullurii. 
silviculturii

CREȘTEREA VENITULUI NAȚIONAL

sporirea 
sociale.

așa cum a indicat secretarul gene
ral al partidului — orientarea 
spre accentuarea laturilor calitati
ve ale creșterii economice, a cursu
lui spre o reproducție de tip in
tensiv, sporirea substanțială a efi
cienței în toate sectoarele de acti
vitate. în acest sens reține în pri
mul rind atenția ritmul mult mai 
Înalt de creștere a venitului națio
nal, de 9,0—10,0 la sută, in compa
rație cu cel al produsului social, 
care este de 6.0—-6,5 la sută. Pen
tru creșterea mai rapidă a venitu
lui național, pe baza căreia se vor 
asigura fondurile necesare dezvol
tării generale a economiei și tre
cerii la majorarea retribuției cu 
circa 10 la sută, va fi necesar prin 
urmare ca In toate domeniile de 
activitate, în fiecare județ și între
prindere, la fiecare loc de muncă 
să se acționeze încă din primele 
zile ale anului viitor pentru eco
nomisirea și folosirea cu maximă 
chibzuință a resurselor de materii 
prime și materiale, pentru sporirea 
mai accentuată a productivității 
muncii sociale. Însuși faptul că se 
prevede o creștere de 7—8 la sută 
a -valorii producției-marfă indus
triale și de 11—12 la sută a valo
rii producției nete industriale, iar 
în agricultură ritmul da sporire a

producției nete îl devansează pe 
cel al producției globale, evidenția
ză aceeași orientare spre dezvol
tarea intensivă, calitativ superioară 
a economiei naționale.

în strînsă corelare cu această 
orientare programatică, planurile de 
dezvoltare economico-socială a țării 
în anul viitor se caracterizează, tot
odată, printr-un înalt dinamism, 
prin ritmuri înalte de creștere în 
toate domeniile de activitate. Cu
noscute și însușite de acum de oa
menii muncii din întreaga econo
mie, sarcinile de plan prevăd însem
nate creșteri atit în industrie, cit 
și în agricultură. în investiții, in 
desfacerile de mărfuri cu amănun
tul și prestările de servicii pentru 
populație. în activitatea de” comerț. 
exterior. în ansamblul lor. prevede
rile de plan pe anul 198». an fiotări- 
tor pentru îndeplinirea în cit mai 
bune condiții a obiectivelor actua
lului cincinal, conturează imaginea 
sintetică a unei economii puterni
ce, sănătoase, aflată în plin proces 
de dezvoltare șl modernizare, care 
este ferm orientată spre valoril'i-
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DINAMICA PRODUCȚIEI-MARFA INDUSTRIALE

întreprinderea de mașini grele București. O nouă 
turbină pe standul de probe, care în curind va fi

expediată beneficiarului
Foto : Sandu CRISTIAN

DIN CRONICA
Întrecerii socialiste

BACĂU : Rezultate ale modernizării 
producției

Colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile 
industriale ale județului Bacău au acționat și acționează 
stăruitor pentru aplicarea măsurilor prevăzute in pro
gramele de organizare și modernizare a producției. 
Demn de relevat este că au fost înfăptuite peste 
700 de măsuri de înnoire și modernizare a pro
ceselor de producție, care au contribuit la obți
nerea unui spor de producție-marfă în. valoare de 
aproape 1,5 miliarde lei. In același timp, s-au înre
gistrat însemnate economii la costurile de producție. 
Cheltuielile totale, bunăoară, au fost reduse cu 170 mi
lioane lei, iar cele materiale cu 124 milioane lei. Re
zultate deosebite s-au înregistrat Ia întreprinderea de 
mașini-unelte, Combinatul de celuloză și hîrtie Letea, 
întreprinderea mecanică din Bacău, Combinatul pe
trochimic și întreprinderea de utilaj chimic Borzești, 
întreprinderea minieră Comănești, întreprinderea de 
postav Buhuși. (Gheorghe Baltă).

IALOMIȚA : Livrări in avans la export
Colectivele muncitorești din 25 de unități econo

mice ialomițene raportează în cinstea celei de-a 40-a 
aniversări de la proclamarea Republicii îndeplinirea 
sarcinilor la producția pentru export înainte de ter
men. Pentru ritmicitatea și calitatea produselor des
tinate exportului se evidențiază muncitorii și specia
liștii de la întreprinderile „Ferite" și „Camping" din 
Urziceni, Filatura de bumbac și Combinatul de îngră
șăminte chimice Slobozia, întreprinderea pentru pro
ducerea și industrializarea legumelor și fructelor Fe
tești. întreprinderile de pe platforma industrială a 
orașului Țăndărei. (Mihai Vișoiu).

IAȘI : Un nou grup energetic
La Centrala electrică și de termoficare pe căr

bune inferior de la Ilolboca. județul Iași, a intrat in 
funcțiune cel de-al doilea grup energetic de 50 mega
wați. Toate agregatele, instalațiile și echipamentele 
noului grup energetic, de'înaltă tehnicitate, randament 
și siguranță în exploatare, provin din unitățile de'pro- 
fil din tară. O data cu pulsafea îă rețeaua sistemului 
energetic național a primilor megawați-oră de către 
noul grup energetic, muncitorii și specialiștii de la 
Holboca s-au angajat să depășească prevederile de 
plan pe acest an și pe întregul cincinal. (Agerpres).

TELEORMAN : Economii de resurse 
materiale și energetice

în unitățile economice din municipiul Alexandria, 
prin generalizarea unor inițiative muncitorești, care 
au vizat promovarea unor tehnologii moderne și gos
podărirea mai bună a resurselor energetice, s-au eco
nomisit în perioada ce a trecut din acest an 3 620 tone 
combustibil convențional și 13170 MWh energie elec
trică. De asemenea, prin reproiectarea unor produse, 
recuperarea, recondiționarea și refolosirea pieselor de 
schimb, reintroducerea in circuitul productiv a mate
rialelor refolosibile. consumurile planificate de metal 
au fost diminuate în unitățile industriale cu 840 tone. 
(Stan Ștefan).

Program privind aut
pentru asigurarea hunei aprovizionări a populației

cu produse agroalimentare si bunuri industriale de consum
pe anul 1988
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AGRICULTURA SOCIALISTA 
-in plin proces de creștere intensivă

Se știe, condiția agriculturii, in
diferent în ce zonă a lumii se prac
tică, randamentul ei sînt date de 
doi factori fundamentali : unul, cel 
natural — care cuprinde gradul de 
fertilitate a terenurilor, configura
ția acestora, regimul de climă, re
sursele de apă ; celălalt, pe care 
l-am putea numi. într-o formula
re ce se dorește mai cuprinzătoare, 
gradul de tehnicitate, în care se cu
prind toate elementele progresului 
științific și tehnic, experiența uma
nă — factori de natură să asigure 
agriculturii un randament superior 
prin aplicarea largă a mecanizării, 
chimizării, prin folosirea de soiuri și 
hibrizi cu valoare biologică ridicată.

Condițiile agropedoclimatice din 
țara noastră sînt în general favora
bile unei agriculturi de randament 
Înalt. Aceasta, ca și o structură eco
nomică în care de-a lungul timpului 
a lipsit practic o industrie si o bază 
tehnică adecvată au condus la teza 
și Ia lozinca atit de mult vînturată a 
„României ca tară eminamente agra
ră". vrînd să se spună prin aceasta 
că vocația românului este cea de a- 
gricultor. aproape exclusiv de agri
cultor. Este vorba de o concepție cu 
reminiscențe întinse chiar in anii de 
după eliberare, in primul rind. în 
străinătate, dar chiar și la unii po
liticieni cu vederi înguste sau cu 
interese de grup ori de clasă care 
Îndemnau spre această ontiune.

Dar țara „eminamente agrară" — cu 
• populație activă în agricultură de 
peste 6 milioane de persoane (adică 
peste 75 la sută din totalul populației 
active) — România antebelică abia

dacă producea 10 milioane de tone 
de cereale, folosind pentru aceasta 
peste 7,5 milioane hectare de teren 
arabil, practicind în multe cazuri 
monocultura sau tradiționala rotație 
griu-porumb. Fapt este dă o țară 
„eminamente agrară" cunoștea un 
randament al producțiilor mult infe
rior unor țări considerate „emina
mente agrare" tocmai pentru că lip
sea suportul fundamental — capaci
tatea de a practica o agricultură ba
zată pe introducerea cuceririlor ști
inței. pe aplicarea unor tehnologii 
de înalt randament, de a promova 
soiuri de înaltă productivitate, adap
tate condițiilor noastre — și pentru 
că (fără a ignora în nici un 
fel marea experiență a românilor 
în agricultură) nu dispunea de oa
meni cu o calificare care să permi
tă aplicarea tehnologiilor superioare, 
în primul rind. lipsa de cadre de 
specialiști, de ingineri agronomi, lip
sa de diversificare a profesiilor, 
chiar în pofida faptului că școala a- 
gricolă românească, cercetătorii in 
acest domeniu reprezentati prin sa- 
vanți patrioți legați de glie și de 
destinele satului și ale țăranului au 
adus contribuții remarcabile in di
ferite ramuri ale agriculturii.

De la această realitate s-a pornit 
la organizarea pe baze noi. socialis
te a acestei ramuri, a satului româ
nesc in ansamblul său. A revenit 
partidului nostru misiunea. în ca
drul strategiei generale de dezvolta
re a economiei, de a defini rolul si 
locul agriculturii in ansamblul dez
voltării economico-sociale a patriei 
în epoca în care ne aflăm. Iar acum.

cînd avem în față bilanțul Impre
sionant al realizărilor acestei ra
muri. se poate afirma cu argumen
tul faptelor că una din marile în
făptuiri ale poporului nostru in anii 
socialismului, sub conducerea parti
dului. o constituie făurirea unei a- 
griculturi socialiste moderne, cu ran
damente și eficiență in continuă 
creștere, bazată pe tiptil cel mai 
înalt de proprietate, pe o tehnică și o 
tehnologie înaintate. în permanentă 
perfecționare.

în mod cu totul deosebit se dis
ting ' în evoluția acestei ramuri 
transformările înnoitoare pe care 
le-a cunoscut agricultura în perioa
da inaugurată de Congresul al IX- 
lea al P.C.R., care a marcat o 
cotitură radicală în politica agrară 
a partidului. în dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii noastre so
cialiste. Meritul de necontestat 
al partidului nostru, al secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este acela că, se- 
gizind contradicțiile și neajunsurile 
ce au frinat mersul înainte al aces
tei ramuri, au elaborat un întreg con
cept menit să asigure dezvoltarea in
tensivă și modernă a agriculturii, 
progresul mai rapid al producției 
agricole. în acest concept găsim con
turate cu mare limpezime principa
lele direcții de creștere economică a 
acestei ramuri, precum și teze fun
damentale care au stat la baza re-

Iosif POP
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Cronologic, în acest final 
de decembrie 1987 se îm
plinesc patru decenii de la 
proclamarea Republicii. 
Meditînd asupra acestui 
spațiu de timp, descifrăm 
însă, cu ușurință, în fibra 
lui intimă, un parcurs is
toric al țării noastre extra
ordinar de dens prin e- 
venimentele epocale conți
nute și prin profundele, 
radicalele transformări so- 
cial-economice de struc
tură petrecute; un parcurs 
istoric cu parametri im
presionant!, capabili să 
caracterizeze o impetuoasă 
și complexă dezvoltare 
care, în mod obișnuit, ar 
fi avut nevoie pentru a se 
desfășura de curgerea e- 
gală a cîtorva secole. 
Grandiosul proces revolu
ționar al construcției celei 
mai drepte, mai umane 
societăți pe pămîntul 
României, societatea socia
listă. este opera creatoare, 
profund conștientă a în
tregului nostru popor în
suflețit de nobilele idea
luri socialiste și comunis
te ale partidului, pe care, 
pe drept cuvînt, îi consi
deră centrul său vital, ini
ma sa de aur, conducăto
rul încercat și înțelept în 
bătălia pentru făurirea 
noului său destin de li
bertate și echitate.

Cei mai vîrstnici dintre 
noi sint martori și partici
pant la desfășurarea eve
nimentelor de covîrșitoare 
importanță social-politică 
<i economică, deschiză- 

oare. sub flamura condu
cătoare a Partidului Co
munist Român, de largi și

luminoase orizonturi în 
viața poporului nostru. 
S-a pornit Ia clădirea noii 
orinduiri de la o moștenire 
precară. Practic, de fapt, 
a trebuit să se construias
că viitorul într-un teren 
în care discrepanțele de 
ordin economic și social

dului, ctitorul de țară nouă, 
comunistul care, în acel 
început de epopee con
structivă, atrăgea atenția 
că drumul spre o viață mal 
bună, mai prosperă nu va 
fi deloc ușor, că nu este 
un drum asfaltat, nici mă
car croit de alții înaintea

țării eră realizată doar 
în proporție de 26 la 
sută într-o industrie hao
tic structurată, restul pro
venind din agricultură ; 
populația, la rîndul ei. se 
afla ocupată în proporție 
de 23,6 la sută In indus
trie, iar restul de peste 75

DREPTUL LA MUNCĂ, AFIRMAREA 
PERSONALITĂȚII FIECĂRUI OM

- întemeiate pe dezvoltarea economică, 
armonioasă a tuturor zonelor țării

ridicau probleme de mare 
complexitate, solicitînd so
luții originale, proprii, gîn- 
dite în funcție de particu
laritățile. de specifiqțl în
tregii noastre dezvoltări is
torice. Strategia acestei 
opere de considerabilă răs
pundere în elaborarea căi
lor de nou și continuu pro
gres și civilizație socialis
tă este rodul minunat al 
epocii inaugurate de cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului, purtind pecetea 
inconfundabilă a gîndirii si 
faptei creatoare ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti-

noastră, dar că stă In pu
terea noastră să-1 stră
batem cu succes, făurin- 
du-ne cu brațele și cu 
mintea noastră nou destin 
de libertate și bunăstare.

Cum arăta realitatea de 
la care se pornise în zorii 
revoluției noastre socialis
te ? Prin ce se definea 
România acelor ani de 
început, de mari speranțe 
de viitor. România care 
fusese considerată — și nu 
fără temeiuri concrete — 
ca eminamente agrară ? 
Caracterizarea aceasta avea 
In vedere faptul că valoa
rea produsului social al

la sută în agricultură. în 
afară de aceasta, inegali
tăți izbitoare existau în re
partizarea teritorială a in
dustriei — într-o proporție 
însemnată ea era implan
tată în opt județe și în 
municipiul București, toate 
aceste unități administra- 
tiv-teritoriale realizind îm
preună peste 52 la sută din 
producția industrială a 
țării, concentrind 58.9 la 
sută din totalul personalu
lui ocupat în ramura res
pectivă a economiei na
ționale. în timp ce popu
lația județelor respective 
reprezenta numai 29 la

sută din populația Româ
niei. întregi zone geogra
fice. cum erau Dobrogca, 
Moldova, Oltenia, de pildă, 
întrunind circa 40 la sută 
din populația țării, parti
cipau doar cu 12 la sută la 
producția industrială de 
ansamblu. în ceea ce pri
vește agricultura, iarăși, 
gradul ei redus de dezvol
tare în acel timp este 
foarte cunoscut, și nu mai 
stăruim cu cifre dovedi
toare. Urbanizarea pro- 
priu-zisă prezenta aceleași 
Inegalități teritoriale, atit 
ca număr, cit și ca distri
buție a orașelor pe supra
fața țării, atît ca dimen
siuni și înzestrare edili
tară. cît și ca număr de 
populație.

Am schițat numai cîteva 
aspecte din contradictoriul 
tablou pe care-I oferea 
România acelui timp. Nu 
este greu de înțeles ce 
consecințe deosebite de 
ordin economico-social în
soțeau toate aceste dizar- 
monii, la ce irosire de re
surse materiale și umane 
conduceau ele chiar și prin 
nevalorificare, atrăgind, fi
resc. inechitatea economică 
și socială.

De la această realitate 
deloc Încurajatoare pornea 
partidul nostru imediat 
după eliberarea tării, pu- 
nind in fața întregului 
nostru popor realizarea o- 
biectivului fundamental al 
întregii sale politici — con
strucția societății socialiste

Dionlsie ȘINCAN
(Continuare in pag. a IV-a)
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PROGRAM
privind autoconducerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea

bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare
și bunuri industriale de consum pe anul 1988

Programul privind autoconducerea 
și autoaprovizionarea cu produse 
agroalimentare și bunuri industriale 
de consum a fost elaborat în concor
danță cu hotărîrile Congresului al 
XIII-lea și ale Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român și 
reflectă preocuparea permanentă a 
partidului și statului nostru, a to
varășului Nicolae Ceauș,.seu, secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii, pentru realizarea 
producției, a livrărilor la fondul 
pieței și asigurarea bunei aprovizio
nări a populației.

Programul materializează concepția 
Originală a secretarului general al 
partidului privitoare la ridicarea 
nivelului de trai in strinsă și ne
mijlocită legătură cu dezvoltarea 
generală a economiei, a producției 
bunurilor de consum, precum și cu 
creșterea mai accentuată a contribu
ției agriculturii, ca ramură de bază, 
la progresul general al țării și ridi
carea bunăstării întregului popor.

Prevederile programului se înscriu 
In ansamblul măsurilor de perfec
ționare a organizării si conducerii 
activităților din industrie.și agricul
tură. de gospodărire rațională a re- 

" surselor și repartizare judicioasă a 
fondului de mărfuri pe teritoriul 
tării.

I. Cu privire la produsele 
agroalimentare

Aprovizionarea populației cu pro
duse agroalimentare se bazează pe 
realizarea producțiilor planificate și

CARNE, PESTE, LAPTE, ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALA, 
GRĂSIMI VEGETALE, ZAHĂR, PRODUSE ZAHAROASE

U/M 1983

Carne pentru fondul pieței mii tone 1 006
Carne, produse din carne și grăsimi rezultate 

din care :
mii tone 1 207

- carne tăiată și păsări vii (in echivalent) mii tone 400
— produse din carne mii tone 710

- preparate din carne mii tone 450
- preparate culinare mii tone 210
— conserve cu carne mii tone 50

- grăsimi de porcine mii tone 40
Peste și produse din peste mii tone 311
Produse culinare cu carne, pește

și legume realizate de comerț mii tone 230
lapte și produse lactate proaspete mii hl 8 800
Brinzeturi mii tone 80
Unt mii tone 35
Ulei comestibil mii lone 200
Zahăr mii tone 320
Produse zaharoase, de patiserie și cofetărie mii tone 480

. ' r ■

—____ __________________ <_________L
mii. buc. 2 950

La carne și produse din carne, 
asigurarea consumului populației se 
va face în funcție de numărul de 
animale repartizat din fondul de stat 
pentru aprovizionarea populației prin 
fondul pieței, pentru municipiul 
București și pe fiecare județ.

Aplicarea fermă a programului de 
tăiere stabilit pe județe, • în raport 
cu populația ce urmează a fi aprovi
zionată din fondul de stat, va permite 
ca fiecare județ să-și asigure necesa
rul de carne și produse din came.

Tn acest scop, consiliile populare 
județene și al municipiului Bucu
rești. ca organe teritoriale ale auto- 
eondticerii și autoaprovizionării, vor 
lua măsuri hotărite pentru asigura
rea efectivelor stabilite și a greutății 
la tăiere, precum și pentru îndepli
nirea integrală a sarcinilor de livrare 
la fondul pieței. In condițiile in care 
se realizează depășirea greutății la 
tăiere, sporul de producție se con
stituie ca resursă suplimentară pen
tru fondul de consum local.

In cazul tn care nu se realizează 
greutatea prevăzută la tăiere, ju
dețului respectiv nu i se va supli
menta numărul de animale reparti
zat.

Se vor lua In continuare măsuri 
pentru creșterea mai accentuată a 
livrărilor de preparate din carne și 
culinare, pentru diversificarea sorti
mentelor de mincăruri gătite, semi- 
preparate, preparate de pescărie și 
altele, care să permită oferirea unor 
meniuri variate și complete, inclusiv 
dietetice. Totodată, se va acționa 
pentru extinderea desfacerii prepa
ratelor culinare pentru consum la 
domiciliu prin magazine, case de 
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respectarea întocmai a prevederilor 
legii privind asigurarea fondului de 
stat, iar răspunderea pentru indepli- 
nirea integrală a acestor sarcini și 
încadrarea in cantitățile stabilite 
pentru consumul propriu revine con
siliilor populare, ca organe ale auto- 
conducerii și autoaprovizionării te
ritoriale.

în scopul îndeplinirii programului, 
Ministerul Agriculturii, Ministerul 
Industriei Alimentare și al Achizi
ționării Produselor Agricole, consili
ile -populare. unitățile agricole de 
stat și cooperatiste vor lua măsuri 
pentru realizarea producției vegetale 
și animale la nivelul cerințelor noii 
revoluții agrare, a fondului de stat 
planificat, valorificarea' mai intensă 
a disponibilităților de la populație, 
potrivit sarcinilor rezultate din Pro
gramul unic de creștere a producției 
agricole in gospodăriile personale.

Cantitățile de produse agroalimen
tare prevăzute să fie livrate pentru 
desfacere prin comerțul socialist au 
fost fundamentate pe cerințele Pro
gramului de alimentație științifică, 
diferențiate pe județe, in funcție de 
numărul populației, de ponderea 
personalului muncitor, eforturile 
depuse în producție. De asemenea, 
s-a avut în vedere gospodărirea ju
dicioasă și valorificarea superioară a 
produselor agroalimentare destinate 
fondului pieței.

La principalele produse agroali
mentare sint prevăzute următoarele 
cantități : 

comenzi, cantine si unități speciali
zate de alimentație publică.

Cantități însemnate sînt prevăzute 
la pește și produse din pește, asigu- 
rîndu-se aprovizionarea întregii 
populații a țării, diferențiat pe județe 
și localități.

Ministerul Industriei Alimentare si 
al Achiziționării Produselor Agricole 
și Ministerul Agriculturii vor acționa 
pentru creșterea producției de ceste 
din apele interioai-e si Marea 
Neacră, precum si a cantităților de 
pește oceanic. De asemenea, va fi 
îmbunătățită structura sortimentală 
și calitatea produselor prelucrate din 
peste prin respectarea strictă a teh
nologiilor și rețetelor de fabricație.

Prin măsurile stabilite se asigură, 
pentru anul 1988, un consum de carne 
pe locuitor de circa 70 kg. De aseme
nea. se asigură. în medie, un consum 
de peste de circa 18 kg pe locuitor. 
Se prevede, totodată, o sporire a 
cantităților de lapte șt produse din 
lapte.

Unitățile de industrializare a lapte
lui si produselor din lapte vor acorda 
o atenție deosebită îmbunătățirii 
calității și diversificării acestora. în 
special la sortimentele destinate ali
mentației copiilor.

Desfacerile de ulei comestibil și 
zahăr către populație se vor asigura 
potrivit reglementărilor in vigoare.

La produse zaharoase, in cadrul 
cantităților prevăzute. Ministerul In
dustriei Alimentare și al Achiziționă
rii Produselor Agricole va lua 
măsuri pentru diversificarea, îmbu
nătățirea calității și prezentării pro
duselor. acordind o atenție deosebită 
sortimentelor pentru copii, precum 
și creșterii producției de patiserie.

GRIU PENTRU PUNE Șl FĂINĂ, PORUMB PENTRU MĂLAI 
Șl ALTE PRODUSE DIN CEREALE

U/M 1938

Griu pentru piine și făină mii tone 2 650
Porumb pentru mălai fl 500
Paste făinoase 1» 90
Biscuiți II 110
Orez decorticat 84
Fulgi de cereale 11,2
Expandate cereale 5

La stabilirea cantităților pentru 
desfacere de griu pentru piine și 
făină și porumb pentru mălai s-au 
luat în calcul populația din orașe și 
centre muncitorești, personalul mun
citor navetist și cel cu locul de 
muncă in comune, precum și popu
lația din zonele de deal si munte 
neproducătoare de cereale, care con
tractează și livrează produse vegetale 
și animale.

Membrii cooperatori care lucrează 
în cooperativele agricole de produc
ție situate în zonele producătoare ds 
cereale, membrii de familie aflați in

LEGUME, CARTOFI, FRUCTE Șl STRUGURI

U/M 1983

Cartofi total mii tone 1 175
din care :
- de toamnă 950
— timpurii și de vară 225

Legume de cîmp II 2 500
Fasole boabe II 40
Fructe II 500
Struguri II 200

Minișterpl Agricultorii va lua 
măsuri pentru asigurarea cantităților 
prevăzute la fondul de stat și a 
transportului operativ de iegume, 
cartofi, fructe și struguri către piețe
le si unitățile de desfacere. întărirea 
controlului asupra sortării, depozită
rii și livrării produselor. De aseme
nea. Ministerul Comerțului Interior 
va acționa pentru preluarea integrală 
a fondului de marfă planificat, mo
dernizarea rețelei de desfacere și 
realizarea unui comerț civilizat.

în anul 1988 se vor livra la fondul 
pieței 200 mii tone conserve din 
legume, 38 mii tone bulion și 80 mii 
tone conserve din fructe.

Consumul de lapte și produse

- mii tone
la 1 ianuarie 198.8 -

Cartofi de toamnă 500
Legume de cimp 155

din care :
- ceapa 60
- râdăcinoase 60
- varză 24

Fructe și struguri 168
din care :
- mere 159
- struguri 8

Produse semiindustrializafe 19

II. Cu privire la produsele 
industriale

Buna aprovizionare a populației 
cu produse industriale se va asigura 
prin cantități corespunzătoare, intr-o 
structură sortimentală diversificată 
și înnoită cu articole de nivel tehnic 
și calitativ superior. <

în vederea satisfacerii cerințelor 
diferitelor categorii de cumpărători, 
se vor livra în proporții sporite 
sortimente de mărfuri din clasele de

MĂRFURI TEXTILE-INCĂLȚÂMINTE

U/M 1988

Confecții textile mii. lei 25 000
- paltoane și haine de Iarnă mii buc. 4 500

din care :
- pentru copii mii buc. 2 050

- pardesie, raglane, canadiene, bluze de vint mii buc. 2 500
- rochii și tapoate mii buc. 5 600
- pantaloni mii buc. 6 000
- cămăși și bluzoane mii buc. 17 500
Tricotaje mii. lei 14 500
- ciorapi mii per. 144 000
încălțăminte - total mii per. 85 500

Ministerul Comerțului Interior 
împreună cu. Ministerul Industriei 
Ușoare, unitățile cooperației meșteșu

întreținerea acestora, pensionarii vor 
fi aprovizionați de către cooperati
vele agricole de producție cu piine, 
făină și mălai, din cantitățile pre
văzute pentru retribuirea muncii. 
Unitățile agricole cooperatiste vor 
asigura piine și făină membrilor 
cooperatori și mecanizatorilor care 
lucrează pentru cooperativele agri
cole, corespunzător cantităților de 
griu cuvenite, potrivit legii, pentru 
zilele-muncă efectuate, folosindu-se 
in acest scop brutăriile ți morile din 
comune.

lactate, legume, fructe și carne pen
tru populația din comune se asigură 
din gospodăriile proprii.

La numărul de animale și la can
titățile de produse agroalimentare 
care se repartizează prin fondul de 
stat se adaugă numărul de animale 
și cantitățile de produse agroalimen
tare realizate în gospodăriile popu
lației, precum și cantitățile de cerea
le. legume ți cartofi obținute de 
membrii cooperatori în cadrul retri
buirii în natură.

în scopul asigurării continuității in 
aprovizionare pinâ la noua recoltă, 
s-a prevăzut însilozarea pentru fon
dul pieței a următoarelor cantități : 

calitate superioară, extra și lux, vor 
fi create noi produse cu grad ridicat 
de prelucrare, execuție, finisaj și 
prezentare..

în cadrul județelor, mărfurile in
dustriale vor ti repartizate astfel 
incit să se asigure întreaga gamă 
sortimentală in municipii și centre 
muncitorești.

La grupele de mărfuri textile-in- 
călțăminte s-au stabilit, creșteri, În
deosebi la sortimentele pentru copii 
ți tineret, fiind prevăzute urmă
toarele cantități : 

gărești și ceilalți furnizori vor lua 
măsuri pentru sporirea livrării și 
desfacerii articolelor de imbrăcămin- 

te gata confecționate! pentru valori
ficarea, superioară a materiilor prizr.e 
din producția internă și a materia-

BUNURI DE FOLOSINȚA ÎNDELUNGATĂ, 
ARTICOLE DE UZ CASNIC SI GOSPODĂRESC, 

ALTE MĂRFURI INDUSTRIALE

U/M 1983

Radioreceptoare mii buc. 400
Televizoare mii buc. 300
Frigidere mii buc. 260
Mașini de spălat rufe mii buc. 240
Aspiratoare de praf mii buc. 150
Biciclete mii buc. 280
Autoturisme de oraș mii buc. 35
Mobilier din lemn mii. lei 6 000

Mini.sterele și centralele producă
toare vor livra produse noi, cu pa
rametri tehnico-funcționali superiori, 
intr-o structură îmbunătățită pe 
clase de calitate, iar unele dintre 
cele existente se vor moderniza, 
ridicindu-se. totodată, nivelul calita
tiv ți fiabilitatea bunurilor in ex
ploatare.

La scule ți unelte de uz agricol ți 
gospodăresc, precum și la materiale 
de întreținere și reparare a locuințe
lor, fondul de mărfuri asigură apro
vizionarea populației la orașe și sate.

La combustibili solizi se prevede 
creșterea in continuare a ponderii 
cărbunilor în aprovizionarea popu
lației.

La medicamente, pentru menține
rea stării de sănătate a poporului, 
se prevăd cantități corespunzătoare 
de vitamine, cardiotonice. antigripale 
ți ahtiinflamatoare, antibiotice; ariți- 
diabetice și chimioterapiee.

Ministerul Sănătății va urmări li
vrarea ți repartizarea judicioasă pe

- servicii pentru produsele executate la comandă 
(confecții, tricotaje, încălțăminte etc.)

- servicii de reparații de obiecte de uz personal, 
casnic și gospodăresc
din cere :
- servicii pentru întreținerea aparatelor 

electronice și electrotehnice
- servicii pentru întreținerea și repararea 

autoturismelor, motoretelor etc.
- spălătorii și curățătorii chimice
- servicii de poștă și radioteleviziune
- servicii de ocrotire a sănătății, educație fizica 

și sport, cultură și artă
- servicii de frizerie, coafură și cosmetică

IV. Măsuri pentru 
realizarea programului

— Consiliul de Miniștri va urmări 
ți analiza săptăminal îndeplinirea 
de către ministere și consiliile popu
lare a sarcinilor de producție și li
vrare la fondul pieței la toate pro
dusele agroalimentare și industriale 
prevăzute in Programul de autocon- 
ducere și autoaprovizionare terito
rială și va exercita un control per
manent asupra activității desfășurate 
de'organele centrale și locale pentru 
respectarea obligațiilor ce le revin.

— Ministerul Agriculturii și Mi
nisterul Industriei Alimentare și al 
Achiziționării Produselor Agricole 
împreună cu consiliile populare vor 
lua măsuri ferme pentru creșterea 
producției vegetale ți animale in uni
tățile de stat ți cooperatiste, reali
zarea efectivelor de animale stabilite 
și a greutății la tăiere. îmbunătățirea 
furajării lor, folosirea eficientă a tu
turor terenurilor arabile ți a finețe- 
lor. precum și îndeplinirea integrală 
și ritmică a planului de livrări Ia 
fondul de stat la nivelul prevăzut 
pe fiecare județ. Totodată, aceste 
ministere împreună cu Uniunea 
Centrală a Cooperativelor de Pro
ducție, Achiziții și Desfacere a 
Mărfurilor ți consiliile populare vor 
acționa cu toată fermitatea, potrivit 
legii, pentru sporirea contractărilor 
do produse agroalimentare de Ia gos
podăriile populației.

— Consiliile populnre vor elabora 
programe de autoconducere și auto- 
aprovizionare pentru flecare unitate 
administrativ-teritorială și vor răs
punde de realizarea producției, a li
vrărilor la fondul de stat, precum ți 
de asigurarea in totalitate și la timp 
a cantităților stabilite pentru apro
vizionarea populației.

— In scopul îmbunătățirii aprovi
zionării municipiului București ți a 
principalelor centre muncitorești. 
Ministerul Industriei Alimentare ți

B ffi B B 13 B B 

lelor recuperabile, pentru producerea 
si livrarea mărfurilor specifice pe 
sezoane.

teritoriu a produselor farmaceutice, 
în structură sortimentală, organizind 
acțiuni, prin cadrele sanitare, pentru 
promovarea mai largă a factorilor 
naturali de cură terapeutică, respec
tarea tratamentelor corespunzător 
prescripțiilor medicale și combaterea 
abuzului de medicamente.

III. Cu privire la prestările 
de servicii

Prestările de servicii pentru popu
lație se vor dezvolta în continuare, 
asigurindu-se sporirea importantă a 
volumului acestora, diversificarea 
activităților, lărgirea rețelei de uni
tăți ți îmbunătățirea calității servici
ilor prestate.

Volumul de servicii pentru popu
lație va fi in anul 1988 de 49 600 mii. 
lei. stabilindu-se creșteri mai accen
tuate la activitățile de bază mai mult 
solicitate de populație, astfel :

— milioane lei -

22 270

9 300

1 335

3 445
445

2 293

2 775
1 530

șl Achiziționării Produselor Agricole 
ți Ministerul Agriculturii vor nomi
naliza ți urmări ca unitățile agricole 
care au obligația să livreze pentru 
aceste localități să realizeze integral 
cantitățile planificate de carne, lapte, 
legume, cartofi ți fructe.

— Ministerul Industriei Alimentare 
ți al Achiziționării Produselor Agri
cole. Ministerul Agriculturii, Ministe
rul Comerțului Interior. Uniunea 
Centrală a Cooperativelor de Produc
ție. Achiziții și Desfacere â Mărfu
rilor, Ministerul Turismului și consi
liile populare vor acționa pentru rea
lizarea prevederilor din Programul 
aprobat privind creșterea producției 
in mica industrie alimentară și culi
nară, precum și pentru extinderea 
desfacerii către populație a mincăru- 
rilor gata preparate și semiprepa- 
rateior culinare.

— 'Consiliile populare, Ministerul 
Comerțului Interior. Ministerul Tu
rismului, Uniunea Centrală a Coope- 
rativelor de Producție, Achiziții și 
Desfacere a Mărfurilor, celelalte mi
nistere vor lua măsuri in continuare 
pentru dezvoltarea producției gospo- 
dăriilor-anexă din Întreprinderile e- 
conomice. sociale ți unitățile de ali
mentație publică, in vederea spori
rii contribuției acestora la acope
rirea necesarului propriu de carne, 
legume și alte produse.
'— Ministerul Agriculturii și Minis
terul Comerțului Interior împreună 
cu consiliile populare vor lua măsuri 
pentru insilozarea la timp a canti
tăților stabilite de cartofi, legume și 
fructe, sortarea ți buna păstrare a 
acestor produse, in scopul asigurării 
aprovizionării populației pină la noua 
recoltă.

— Ministerul Industriei Alimentare 
ți al Achiziționării Produselor Agri
cole ți consiliile populare vor con
stitui un stoc permanent de carne in 
cadrul cantităților aprobate, la dispo
ziția municipiului București și a ju

dețelor. pentru asigurarea continui
tății in aprovizionarea populației.

— Ministerul Comerțului Interior, 
Comitetul de stat pentru prețuri ți 
consililie populare vor acționa pen
tru desfășurarea corespunzătoare a 
comerțului în piețe și tîrguri, urmă
rind aplicarea’ prevederilor legala 
privind vinzarea produselor agroali
mentare de către producători, res
pectarea prețurilor maximale de 
mercurial,, asigurarea calității produ
selor și a condițiilor igienico-sani- 
tare.

— Ministerul Comerțului Interior, 
Ministerul Turismului, Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de Producție, 
Achiziții și Desfacere a Mărfurilor 
ți consiliile populare vor lua măsuri 
pentru buna organizare a comerțului 
și alimentației publice pe Litoral ți 
în stațiunile balneoclimatice. conform 
programului special ce se va întocmi 
pentru sezonul estival.

— Ministerele producătoare de 
bunuri industriale, de consum vor 
lua măsuri pentru realizarea inte
grală a producției in structura sorti
mentală îmbunătățită pe clase de ca
litate, livrarea ritmică la unitățile 
comerciale a mărfurilor prevăzute in 
program, cu respectarea parametri
lor tehnici și calitativi stabiliți, po
trivit programelor speciale aprobate 
pe ramuri și grupe de produse.

— Ministerul Minelor, Ministerul 
Industrializării Lemnului ți Materia
lelor de Construcții vor asigura li
vrarea integrală și la termen a can
tităților de cărbuni și lemne de foc, 
pentru aprovizionarea corespunză
toare a populației.

— Ministerul Transporturilor ți 
Telecomunicațiilor împreună cu Mi
nisterul Industriei Alimentare și al 
Achiziționării Produselor Agricole, 
Ministerul Agriculturii. Ministerul 
Comerțului Interior și Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de Producție, 
Achiziții și Desfacere a Mărfurilor 
vor asigura transportul operativ al 
produselor agroalimentare și indus
triale, eliminind orice pierderi șl 
deprecieri Ia mărfuri.

— Ministerul Comerțului Interior, 
Ministerul Turismului, Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de Producție, 
Achiziții și Desfacere a Mărfurilor, 
celelalte ministere cu rețea de des
facere și consiliile populare, împreu
nă cu organele Inspectoratului gene
ral de stat pentru controlul calității 
produselor, vor acționa pentru spori
rea exigenței la recepția calitativă a 
mărfurilor. întărirea ordinii ți disci
plinei in fiecare unitate comercială, 
respectarea legilor, regulilor de co
merț și a normelor de etică și echi
tate socialistă de către toți lucrăto
rii în relațiile cu populația.

Ministerele, celelalte organe cen
trale și1 consiliile populare cu sarcini 
în domeniul prestărilor de servicii 
vor lua măsuri pentru dezvoltarea 
ți diversificarea in continuare a ac
tivităților de servicii, lărgirea rețe
lei de unități și Îmbunătățirea cali
tății serviciilor prestate.

— Consiliul pentru coordonarea 
producției bunurilor de larg consum, 
aprovizionării ți prestărilor de 
servicii pentru populație, impreună 
cu ministerele producătoare și cele 
cu activitate comercială, va analiza 
săpțămipal modul de îndeplinire a 
prevederilor din program. luind 
măsuri operative pentru realizarea 
corespunzătoare a producției, livrări
lor și desfacerilor și va raporta Con
siliului de Miniștri asupra modului 
în care se desfășoară aprovizionarea 
populației.

.îndeplinirea prevederilor Pro
gramului privind autoconducerea și 
autoaprovizionarea pentru asigurarea 
bunei aprovizionări a populației cu 
produse agroalimentare și bunuri in
dustriale de consum impune parti
ciparea oamenilor muncit din indus
trie și agricultură la sporirea produc
ției și ridicarea calității acesteia, 
întărirea răspunderii consiliilor 
populare, a tuturor unităților eco
nomice in asigurarea bunei aprovi
zionări a populației, contribuind ast
fel la infăptuirea hotăririlor Con
gresului al XIII-lea, ale Conferinței 
Naționale a partidului, a indicațiilor 
și orientărilor tovarășului secretar 
general Nicolae Ceaușescu privind 
creșterea nivelului de trai al întregu
lui popor, țelul suprem al politicii 
Partidului Comunist Român.

V.
.Repartizarea pe județe a canti

tăților de produse agroalimentare ți 
de bunuri industriale de consum se 
aprobă prin decret al Consiliului de 
Stat
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tarea integrală, cu eficientă supe
rioară, a resurselor umane, tehnice 
și uiateriale de care dispune.

Sarcinile concrete care revin oa
menilor muncii din fiecare sector 
de activitate sint desigur diferen
țiate in funcție de cerințele actua
le ale economiei și tocmai de aceea 
ele trebuie să stea la baza măsu
rilor practice care se iau in fiecare 
ramură, in fiecare județ, in fiecare 
întreprindere. Astfel, in industrie 
planul pe anul 1988 pune un accent 
deosebit pe lărgirea bazei pro
prii de. materii, pe îmbunătățirea 
structurilor de fabricație in sec
toarele prelucrătoare, prin dezvol
tarea prioritară a ramurilor de 
virf. de mare tehnicitate și efi
ciență. Ca atare, va trebui să se 
acționeze încă din primele zile ale 
anului viitor pentru sporirea pro
ducției in industria extractivă și 
energetică. îndeosebi Ia țiței, huilă, 
lignit, minereuri neferoase si ener
gie electrică produsă pe bază de 
cărbune, iar in ramurile industriei 
prelucrătoare să se pună un accent 
deosebit pe creșterea ponderii 
produselor cu grad de prelucrare 
avansat,' concomitent cu îmbunătă
țirea performanțelor ți competiti
vității lor. Dezvoltarea intensivă și 
modernizarea în continuare a agri
culturii impun, pe de altă parte, 
infăptuirea exemplară a obiective
lor noii revoluții agrare, sporirea 
potențialului productiv al pămintu-

lui, perfecționarea tehnologiilor de 
lucru. Practic, nu există domeniu 
de activitate in care planul pe anul 
.viitor să nu prevadă folosirea de
plină a posibilităților și capacități
lor de producție existente. ridi
carea nivelului calitativ al muncii 
desfășurate.

în actuala etapă de dezvoltare 
intensivă a economiei naționale 
este insă absolut necesar, așa cum 
rezultă de altfel ți din prevederile 
de, plan, ca sporirea producției să 
fie . însoțită in toate domeniile și 
sectoarele de activitate de creșterea 
susținută a eficienței economice. 
Creșterea productivității in indus
tria republicană cu 8—9 ia sută și 
reducerea cheltuielilor de producție 
la 1 000 lei producție-marfă cu 
50 lei sint sarcini pe deplin reali
zabile. Esențial este ca în fiecare 
ramură. In fiecare județ si între
prindere șă se asigure promovarea 
operativă a progresului tehnic, apli
carea netritîrziată a rezultatelor 
cercetării științifice, ridicarea ni
velului de pregătire profesională al 
tuturor oamenilor muncii extin
derea mecanizării, automatizării si 
robotizării producției.

Din momentul în care cifrele de 
plan pe anul 1988 au dobîndit 
putere de lege, putem soune că a 
venit timpul fafttelor, al faptelor 
exemplare de muncă pentru Înfăp
tuirea întocmai a obiectivelor pro
puse. Numai raportînd realizările 
la sarcinile de plan stabilite, încă

din prima zi a anului viitor, se 
va putea aprecia dacă într-o uni
tate, intr-un județ sau pe ansam
blul unei ramuri se manifestă răs
punderea și exigența necesare pen
tru desfășurarea unei activități 
productive eficiente, de înalt ran
dament. Așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Confe
rința Națională a partidului, sint 
asigurate toate condițiile necesare 
pentru infăptuirea planurilor ți 
programelor elaborate. Acum, ho- 
tăritoare este activitatea practică, 
munca desfășurată in toate veri
gile organizatorice ale activității 
productive pentru valorificarea la 
un nivel calitativ superior, cu efi
ciență cit mai înaltă, a condițiilor 
ți posibilităților existente.

Analiza critică, exigentă a acti
vității desfățurate în acest an re
prezintă una din cerințele esen
țiale care poate oferi organelor ți 
organizațiilor de partid, organelor 
de conducere colectivă din între
prinderi, centrale si ministere, tu
turor oamenilor muncii elementele 
necesare pentru perfecționarea in 
continuare a activității producti
ve. Referindu-ne. de pildă, la pro
gramele de perfecționare a orga
nizării și modernizare a producției, 
se constată că in majoritatea în
treprinderilor, județelor și ramuri
lor s-a raportat realizarea măsu
rilor stabilite, pe baza cărora tre
buiau să se obțină importante spo-

întregul popor
ruri Ia producția fizică și export, 
creșterea mai. accentuată a pro
ductivității muncii, reducerea con
sumurilor materiale și de energie, 
sporirea eficienței economice. Cu 
toate acestea, in unele unități pre
vederile de plan pe acest an nu se 
realizează integral. Iată de ce, 
acolo unde este cazul, se impune 
să fie revizuite înseși programele 
întocmite sau să se analizeze mai 
exact utilitatea unor măsuri, ast
fel incit această acțiune să aibă 
eficiența scontată ți necesară. Asa 
cum a subliniat secretarul general 
al partidului, anul 1988 trebuie să 
fie anul hotăritor pentru înfăp
tuirea programelor de modernizare 
ți dezvoltare generală a industriei, 
a tuturor sectoarelor de activitate.

în cel de-al treilea - an al actua
lului cincinal va trebui așadar să 
se asigure o îmbunătățire radicală 
a întregii activități, productive. Iar 
pentru aceasta este necesar să se 
perfecționeze stilul de muncă al 
orfanelor si organizaților de 
partid, al tuturor organelor de con
ducere eo'ectivă. în abordarea și 
soluționarea problemelor îndenli- 
niril sarcinilor de plan. întregul 
popor este chemat acum să isi mo
bilizeze forțe.le, să îți pună în va
loare intreaga capacitate creatoare 
pentru a asigura progresul necon
tenit al economiei. înaintarea fer
mă a țării pe drumul construirii 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și comunismului.
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în întîmpinarea aniversării Republicii, în spiritu. 

hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului

EMBLEMELE NOULUI, EMBLEMELE MUNCII EFICIENTE
Modernizarea producției nu este, desigur, un scop în sine. Ea vizează 

creșterea accelerată a parametrilor tehnici și calitativi ai produselor, 
sporirea accentuată a productivității muncii, reducerea substanțială a 
consumurilor materiale și energetice, constituind un factor-cheie al dez
voltării intensive a economiei românești, al sporirii competitivității pe 
piața externă.

Sint bine cunoscute eforturile care se depun în fiecare întreprindere 
pentru transpunerea în viață a prevederilor programelor de perfecțio
nare a organizării și modernizare a producției, care reprezintă — așa cum 
sublinia secretarul general al partidului la Conferința Națională fac
torul hoțăritor pentru înfăptuirea obiectivelor actualului plan cincinal. 
Unor unități din economie le revin, în același timp, răspunderi de mare 
însemnătate pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției 
în alte întreprinderi sau ramuri de activitate prin realizarea unor utilaje 
de mare randament, la cel mai înalt nivel al tehnicii actuale, care să 

■ susțină și să potențeze procesul de modernizare din respectivele ramuri. 
La realizările și preocupările unei 
colul de fată.

In urmă cu 40 de ani, la scurt 
timp după proclamarea Republicii, a 
luat ființă întreprinderea de strun
guri din Arad r- prima uzină con
structoare .de mașini înălțată in anii 
socialismului. în cele patru decenii 
de activitate, saltul cantitativ și mai 
cu seamă calitativ al activității des
fășurate aici a fost atit de specta
culos încit, pe bună dreptate, unita
tea și-a schimbat inclusiv ...denu
mirea. întreprinderea de mașini- 
unelte Arad realizează astăzi strun
guri cu comandă numerică, celule 
flexibile de producție, roboți indus
triali. utilaje specializate de înaltă 
precizie pentru industria de motoare • 
electrice, de automobile, metalur
gică și altele — destinate atît echi
pării întreprinderilor românești, cît 
și exportului în țări cu tradiție în 
acest domeniu. Se poate afirma cu 
certitudine că preocuparea pentru 
promovarea noului, pentru introdu
cerea de tehnologii moderne, pentru 
realizarea de produse la cel mai înalt 
nivel al tehnicii mondiale situează 
colectivul arădean în primele rîn- 
duri ale bătăliei pentru progresul 
accelerat al industriei românești.

Ar fi foarte greu să trecem în 
revistă totalitatea acțiunilor desfă
șurate în acest sens la I.M.U. Arad. . 
Cîteva 
anul în 
au fost 
produse 
au fost 
146 tehnologii 
contribuie 
economice 
îndeplinite 
programul 
tehnic și calitativ

date referitoare numai la 
curs sînt însă edificatoare : 
asimilate in fabricație 12 
noi și modernizate alte trei; 
realizate nu mai puțin de 

noi, dintre care 37 
la creșterea eficienței 
la beneficiari ; au fost 
cele 24 de măsuri din 
de creștere a nivelului 

____  al produselor. 
Toate acestea au avut efecte pe pla
nul sporirii producției și productivi
tății muncii, al valorificării, mal
bune a resurselor materiale. Să 
exemplificăm cu o singură cifră :

asemenea unități se va referi și arti-

fată de 1985, 
au scăzut cu 
productie-marfă.

cheltuielile materiale 
32,6 Iei ia 1 000 lei

LA ÎNTREPRINDEREA DE MASINI-UNELTE 
DIN ARAD

Desigur, primul lucru care prezin
tă interes, mai cu seamă în între
prinderile constructoare de mașini, 
îl reprezintă rezultatul final — 
parametrii utilajului realizat, capa- 

■ citatea de a răspunde exigențelor 
'tot mai ridicate ale beneficiarilor. 
In prezent, 86 Ia sută din produse 
se situează la nivel tehnico-funcțio- 
nal mondial ridicat și 3,7 la sută 
din produse — peste acest nivel 
(intre acestea din urmă să notăm 
strungul universal cu comandă nu
merică computerizată, strungul re
volver cu automat programabil și 
manipulator, strungul frontal cu 
două axe cu comandă numerică 
computerizată). Toate aceste utilaje 
âsigură creșterea substanțială a pre
ciziei execuției, reducerea timpilor 
auxiliari, lărgirea gamei de opera
țiuni și repere pe care mașina „știe" 
să le execute după program.

Cum s-a putut ajunge la un ase
menea nivel ? „Pentru grupa de uti
laje realizate în întreprinderea noas
tră, pe plan mondial, produsele se 
schimbă, in medie, din șapte in șapte 
ani — ne spune ing. Gheorghe 
Gîrbovan, șeful secției de proiectare 
produse noi. Noi nc-am propus *și 
am reușit să devansăm acest ritm, 
înnoind 
ani. Așa 
avem în 
asimilat 
înnoire 
actualului 

produsele la fiecare cinci 
incit, în prezent, nu mai 
fabricație nici un produs 

înainte de 1982, gradul de 
atins în primii doi ani ai 

cincinal fiind de 45,6 la

sută. Am avut de recuperat un de
calaj, încă mai avem multe lucruri 
de făcut. Pentru aceasta, în primul 
rind noi, proiectanții, trebuie să de
vansăm permanent realizările pro
ducției".

Este o concepție cu deplină aco
perire în fapte : în prezent, bună
oară. unitatea produce celule flexi
bile denumite „din prima generație", 
adică roboti care „lucrează" conco
mitent la două mașini, autoalimen- 
tindu-se cu piese dintr-un dispozitiv 
construit in acest scop. Pe lingă 
asigurarea unor parametri standard 
produselor sau operațiilor realizate, 
celulele flexibile asigură dublarea 
productivității muncii, concomitent 
cu ușurarea substanțială a efortului 
omului — acesta avînd unicul rol de 
supraveghetor ai procesului. In cu- 
rind vor intra în fabricație celule 

de lucru 
proiectan- 
o a treia 
produsele

flexibile din a doua generație, cu 
un nivel al autonomiei 
sporit, iar pe planșetele 
ților se conturează deja 
generație. Numai astfel 
pot ține pasul cu cele mai noi cu
ceriri ale revoluției tehnico-științi- 
fice. numai astfel se poate păstra 
ritmul înnoirii — la fiecare cinci 
ani, alte produse, tot mai compe
titive, la un nivel tehnic și calitativ 
iot mai înalt. în acest context me
rită subliniat faptul că se constituie 
bănci de date, care cuprind niveluri 
și criterii de apreciere a calității, în 
permanență actualizate cu cele mai 
noi realizări pe plan mondial. De 
asemenea, s-au făcut pași importanți 
în întocmirea pe calculator a fișelor 
tehnice pentru produsele care vor 
intra în fabricație.

La acest nivel înalt al rezultatelor 
muncii capătă o relevanță din ce 
în ce mai mare calea prin care aces
tea au fost atinse : calitatea înaltă 
a produselor proiectate și promo
varea unor tehnologii moderne, efi
ciente. Asemenea utilaje nu pot fi 
nicicum rezultatul întimplării. ci 
al unui proces de fabricație verifi
cat, validat, al unor proceduri de 
asigurare a calității științific deter- 
mihate. Iar realitatea din întreprin
derea arădeană confirmă aceste ce
rințe. Dintre cele 146 tehnologii noi 
sau perfecționate în acest an se im
pun atenției în mod deosebit : teh
nologia de prelucrare a pieselor tip 

disc pe celule flexibile de fabricație, 
compuse din strunguri cu comandă 
numerică și roboți industriali ; teh
nologia de turnare a pieselor mici în 
forme vidate ; tehnologia — în pre
mieră națională — de realizare a 
angrenajelor melcate de putere mare 
și precizie ridicată.

Calitatea se măsoară precis, nu se 
apreciază subiectiv. în acest scop, 
în unitate au fost puse în funcțiune 
77 de standuri de probă și se utili
zează nu mai puțin de 78 mii apa
rate de măsură și control, de a căror 
precizie depinde, în ultimă instanță, 
calitatea produsului final. Din acest 
an a fost introdus controlul statis- 
tico-matematic pe fluxul de fabri
cație și s-a extins controlul nedis
tructiv pentru verificarea calității 
principalelor materii prime. Să 
mai notăm o ultimă cifră : în acest 
an, coeficientul de rebut la prelu
crările mecanice a ajuns la 0,45 Ia 
sută, față de 0,56 la sută în urmă 
cu un an.

Pentru, prezentarea cît mai sinte
tică a rezultatelor obținute, a căilor 
de acțiune, am folosit. în mai multe 
rînduri, limbajul sec al cifrelor. 

' Cifre în spatele cărora se află zile 
și săptămîni de trudă, de fr.ămîntări, 
uneori și de eșecuri, de experiențe 
luate din nou de la capăt ale unui 
colectiv care a învățat... să învețe 

• permanent, fără odihnă, să privească 
mereu cu toată răspunderea spre 
viitor. Și pentru că întotdeauna 
noul apare din nemulțumirea față 
de ■ vechile rezultate, să notăm în 
final, gîndul exprimat de econo
mistul Toma Podea, șeful servi
ciului plan-dezvoltare : „Industria 
românească a făcut pași uriași 
înainte, fără de care nu am fi 
putut nici noi să realizăm mași
nile de azi. Totuși. ■ ritmul înnoirilor 
trebuie să crească mai mult în 
această ramură de bază a viitorului. 
Iată, bunăoară, nu realizăm încă în 
țară comenzi numerice pentru a dota 
utilajele produse de noi și de alte 
unități. Atunci, trebuie să le impor
tăm pe bani grei. Și, ceea ce este 
mai rău. acestea nici nu au o fiabi
litate adecvată. Avînd în vedere 
importanța acestei grupe de produse 
ale electronicii industriale, creșterea 
rapidă a cererii de comenzL nume
rice, ar trebui să se sporească efor
turile pentru asimilarea lor în țară. 
Avem nevoie de asemenea echipa
mente, mai ieftine șj mai fiabile".

Eugen RADULESCU 
Tristan MIHUTA

Un loc important în cadrul pro
gramului privind dezvoltarea diferi
telor sectoare ale agriculturii îl ocu
pă cel care se referă la pomicultură; 
Potrivit prevederilor acestui pro
gram, în perioada 1986—1990 urmea
ză să fie sporită producția de fructe 
pe seama generalizării tehnologiilor 
avansate, înființării de plantații 
noi, de înalt randament, pe terenuri 
în păntă, concomitent cu introdu
cerea în circuitul arabil a unor supra
fețe prin defrișarea livezilor răzlețe 
sau a celor din zonele de șes care 
își încheie ciclul de producție. Pre
vederile programului au fost eșalo
nate pe ani, urmărindu-se ca în 1990, 
pe ansamblul țării, suprafața totală 
cu plantații pomicole să reprezinte 
330 000 hectare, din care 200 000 hec
tare livezi pe rod. Important este 
ca aceste prevederi să fie înfăptuite, 
etapă cu etapă. Or, din datele furni
zate de Ministe
rul \ Agriculturii 
rezultă că din 
planul de plan
tări pe anul 1987, 
de 12 000 hectare, 
s-au realizat 4 850 
hectare in primă
vară și 1 297 hec
tare în toamnă, 
restante mari în- 
registrindu-se în 
județele Mehe
dinți. Prahova, 
Vrancea. Covas- 
na. Bacău. Neamț, 
Alba^ Harghita, 
Cluj și altele. Ex
periența unor ju
dețe in care dez
voltarea pomi- 
culturii a fost și 
este . privită cu 
răspundere și ' se 
acționează ca ata
re constituie cea 
mai bună dovadă 

'că planurile de 
plantări pot fi în
deplinite întocmai. între acestea se 
numără și județul Maramureș, unde 
s-au plantat, în acest an, 420 hec
tare față de 400 hectare cîte s-au 
prevăzut în plan. în rindurile 
de față ne vom referi la modul 
cum s-a acționat și la măsurile ce se 
întreprind in continuare in județul 
Maramureș pentru îndeplinirea pro
gramului de dezvoltare a pomicul- 
turii.

De la început se cuvine subliniat 
f apț ul că pomicultura, această mare 
bogăție a județului, trece prin trans
formări și înnoiri profunde, in sen
sul intensificării ei. Să demonstrăm, 
în trecut, livezile Maramureșului 
însumau 17 000 hectare, însă cele 
mai multe dintre ele erau plantații 
răzlețe, cu pomi îmbătrîniți. în ulti
mii ani, au fost organizate plantații 
de tip intensiv, ceea ce a permis ca 
suprafața destinată pomiculturii să 
se restrîngă la 10 000 hectare. Chiar 
și în aceste condiții producția de 
fructe a sporit, ajungînd în 1986 la 
69 660 tone, cu 12 530 tone mai mult 
decît în 1985 și cu 23 300 tone peste 
media anuală a cincinalului trecut. 
Potrivit programului de dezvoltare 
a pomiculturii, în cincinalul actual 
urmează să fie plantate 2 000 hec
tare, iar prin defrișarea livezilor 
răzlețe și a pomilor în declin de 
producție, suprafața pomicolă a ju
dețului urmează să fie menținută la 
aproape 8 000 hectare.

Cu prilejul vizitei de lucru 
efectuate în luna mai 1986 în 
județul Maramureș, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să se 
planteze în devans suprafețele pre
văzute în programul de dezvoltare a 
pomiculturii. Și aceasta din rațiuni 
economice bine fundamentate : men
ținerea unui echilibru între livezile 
pe rod și cele tinere. Această orien
tare formulată de secretarul general 
al partidului, de mare însemnătate 

pentru sporirea producției pomicole, 
va permite județului Maramureș ca 
în 1990 să ajungă la 90 000 tone 
fructe, din care 50 000 tone urmează 
să fie livrate la fondul de stat. în 
lumina acestei sarcini, comitetul ju
dețean de partid a indicat organelor 
de specialitate să reeșaloneze planul 
de plantări, astfel încit in ultimul 
an al cincinalului să rămînă de 
plantat doar 28 hectare. Din punct 
de vedere tehnic, întreaga acțiune 
de plantare este coordonată de Sta
țiunea de cercetare și producție po
micolă Baia Mare, care este spriji
nită îndeaproape de organele jude
țene de specialitate.

Adesea se face afirmația — mal 
cu seamă in județele în care planul 
anual de plantări în pomicultură nu 
se îndeplinește — că este mai greu 
de găsit și de amenajat terenuri in 
pantă pentru noile plantații. Reali

Pomicultura 

maramureșeană 

-la nivelul cerințelor 

noii revoluții agrare

zările județului Maramureș Infirmă 
această părere. Tot ce se întreprin
de în județ în ce privește dezvolta
rea pomiculturii corespunde orientă
rilor cuprinse în „Programul privind 
cultura viței de vie și a pomilor 
fructiferi în perioada 1986—1990“, 
acționîndu-se cu consecvență pen
tru amplasarea noilor plantații 
pe terenuri în pantă, improprii cul
turii cerealelor. în primul rind, Sta
țiunea de cercetare și producție po
micolă Baia Măre a demonstrat cum 
pot fi puse cel mai bine în valdafti 
asemenea terenuri. „Profilul stațiu
nii a fost astfel conceput Incit' să 
poată da soluții și tehnologii care să 
ăsigure dezvoltarea pomiculturii in
tensive pe dealuri și alte terenuri im
proprii cultivării cerealelor — ne spu
ne inginerul Andrei Lazăr, directorul 
stațiunii. Livezile stațiunii, aflate în 
cel mai reprezentativ bazin pomicol, 
au fost amplasate pe terenuri identice 
cu cele pe care se extinde acum po
micultura județului. Prin urmare, 
stațiunea noastră dă nu numai solu
ții privind folosirea terenurilor tn 
pantă, ci constituie și un exemplu 
în această privință. Concomitent, 
stațiunea produce, în pepiniera pro
prie de la Seini, materialul săditor 
care acoperă nevoile județului, iar 
unele cantități sînt livrate altor ju
dețe și chiar la export. în 1987, de 
exemplu, s-au produs 260 000 pomi 
altoiți, 300 000 butași de arbuști fruc
tiferi, 2,5 milioane stoloni de căp
șuni".

Iată, așadar, o orientare clară în ce 
privește extinderea livezilor pe tere
nuri în pantă, în concordanță cu pre
vederile programului de dezvoltare 
a pomiculturii. Cum s-a acționat și 
cum se acționează, practic, în vede
rea îndeplinirii programului de plan
tări 7 Pe baza indicațiilor și a măsu
rilor stabilite de comitetul județean 
de partid, fiecare din organele de 

specialitate a urmărit cu perseveren
ță să-și îndeplinească sarcinile ce le 
avea în ce privește realizarea pla
nului de plantări in pomicultură. 
Direcția agricolă județeană, cu spri
jinul cercetătorilor stațiunii, a iden
tificat o suprafață de 1970 hectare 
destinată viitoarelor plantații, ocu
pată în principal cu pomi dispersați, 
mulți dintre ei in declin de produc
ție. De asemenea, s-au întocmit do
cumentațiile și au fost obținute a- 
probările privind schimbarea cate
goriilor de folosință. Totodată, au 
fost intensificate lucrările de comba
tere a eroziunii solului pe o supra
față de 1 200 hectare, iar proiectele 
de organizare a noilor livezi au fost 
făcute in concordanță cu documen
tațiile pentru lucrările prevăzute a se 
efectua în fiecare an. în același timp. 
Trustul pentru mecanizarea agricul
turii a concentrat utilajele grele la 

lucrările d<4 pre
gătire a terenu
lui pentru vii
toarele plantații. 
Desigur, au apă
rut și greutăți în 
cursul efectuării 
acestor lucrări, 
greutăți determi
nate, în princi
pal. de lipsa car
buranților. IComi- 
tetul județean de 
partid, împreună 

-cu organele de 
specialitate, a a- 
nalizat problema 
si a decis ca mo
torina repartiza
tă pentru pomi
cultură să fie fo
losită numai în 
acest sector. Este 
suficient să a- 
mintim că pen
tru plantările din 
toamna acestui 
an. în județul 
Maramureș au 

fost desfundate 439 hectare teren.
Am văzut noile plantații organi

zate pe terenurile asociațiilor econo
mice de stat și cooperatiste Baia 
Mare și Satulung, ale întreprinderii 
agricole de stat Baia Mare sau ale 
stațiunii de cercetări pomicole — 
unde lucrările au fost efectuate la 
un înalt nivel calitativ. Se cuvine 
însă precizat că în unele 'uni
tăți agricole hu s-â realizat pla
nul de plantări pentru aceas
ta MWlk afiste cazu> AWlitfiei economice de stat și cooperatis^gpri
meni, unde, din lipsa fondurilor de 
investiții, s-au plantat doar 10 din 
cele 30 hectare prevăzute, sau al co
operativei agricole Copalnic Mă- 
năștur, unde lucrările de amenajare 
a terenului au început cu întîrziere, 
iar utilajele grele nu au funcționat 
corespunzător. întrucît, de pe acum 
terenul este desfundat, iar materialul 
săditor a fost transportat în unită
țile respective, există posibilitatea ca 
restanțele să fie recuperate în pri
măvara anului viitor.

Se desprinde concluzia că atunci 
cînd organele județene de partid și 
agricole atribuie importanța cuveni
tă programului de dezvoltare a po
miculturii și acționează ferm în ve
derea îndeplinirii prevederilor lui, 
rezultatele obținute sînt dintre cele 
mai bune. Iată de ce este necesar ca 
în toate județele în care planul de 
plantări pe 1987 nu a fost îndeplinit, 
organele și organizațiile de partid să 
analizeze cauzele care au determinat 
această situație și să stabilească mă
surile ce se impun, asigurînd ca or
ganele de specialitate să-și îndepli
nească cu toată răspunderea sarcinile 
ce le revin în această privință.

loan HERȚEG 
Gheorghe PĂRJA 
corespondentul „Scinteii*

Un obiectiv permanent al colectivului 
de la întreprinderea de scule și elemente hidraulice 

Focșani
Modernizarea și creșterea 

eficienței producției
Zilă de sfirșit de 

an cu bilanț rodnic la 
întreprinderea de 
scule și elemente hi
draulice din Focșani. 
Un an cu multe pro
duse noi intrate in 
fabricația de serie. în 
care s-au aplicat nu
meroase măsuri pen
tru modernizarea teh
nologiilor. Rezultate- 
e ? Se impun prin 
orța de argumentare
I cifrelor. Pină a- 
■um. planul la pro- 
luctia fizică a fost 
iepășit cu 15 Ia sută,
II condițiile creșterii 
iroductivitătii mun- 
ii cu 4,5 Ia sută pes- 
e prevederi.
Dincolo de aceste ci- 

re se remarcă atitu- 
inea față de muncă, 
orța creatoare a 
runcitorilor și spe- 
ialiștilor, a întregu- 
ji colectiv de aici, 
oncret. am adresat 
itrebarea : ce în- 
eamnă pentru dum- 
eavoastră a fi astăzi 
lodern, eficient, com

BRĂILA : Raalizâri ale constructorilor de mașini
Puternicul colectiv de la între? 
■inderea de utilaj greu „Pro- 
esul" Brăila a livrat Combi- 
itului siderurgic din Galați ulti- 
ul subansamblu al mașinii de 
idreptat table late și foarte late, 
1 greutate de peste 400 tone. Uti- 
jul. de înaltă complexitate teh

nică, a fost executat pentru prima 
oară în țară. Totodată, întreprin
derea brăileană a livrat parteneri
lor externi peste 200 tone utilaj 
tehnologic pentru industria meta
lurgică, în avans față de obligațiile 
contractuale ale anului 1988. (Can- 
diano Priceputu).

petitiv ? Spicuim din 
răspunsurile iprimite :

Subinginer Ștsfă- 
nescu Costică : „A fl 
modern 7 Se învață cu 
anii. Ciudat, nu 7 Anii 
în care încerci mereu 
să faci cite ceva nou. 
La tinerețea noastră 
ce să ne reprezinte 
mal bine decît ca pre
ocupările in domeniul 
noului 7 Anul aces
ta am finalizat toa
te cele 18 acțiuni pe 
care ni le-am propus 
în plantil tematic de 
modernizare a aproa
pe tot ceea ce produ
cem. Iar printre primii 
noștri inventatori si 
inovatori se află Dan 
Lupu, Mihai Pricop, 
Radu Ionel. Codin Să- 
punaru. Ion Chiriac, 
Florin Rujoiu. Liviu 
Livescu și încă mulți 
alții".

Subinginer Ionel 
Radu : „Totul, trebuie 
făcut pentru a fi efi
cient. Așa am gîndit 
cînd am conceput o 
nouă mandrină de fi

letat ireversibilă (in
venție — n.n.) și care 
a avut o eficiență e- 
conomică în acest an 
de peste 5 milioane 
lei. Am fabricat-o în 
mai multe tipodimen- 
siuni. a fost inclusă 
ca subansamblu în a- 
gregate speciale pen
tru prelucrări metali
ce și astfel exporta
tă. Ultima invenție 7 
Capul de strunjit ex
terior multifuncțio
nal". »

State Corneliu. in- 
giner-șef al întreprin
derii : „Peste 350 de 
muncitori și specia
liști din colectivul 
nostru au contribuit 
la rezolvarea a 58 de 
teme de creație tehni- 
co-științifică., Practic, 
toate secțiile de pro
ducție sint beneficia
rele acestor realizări. 
Pentru noi aceasta 
înseamnă a fi modern, 
eficient, competitiv".

Euqen 
DICHISEANU

în ciclul de articole pe tema re
introducerii in circuitul productiv a 
unor cantități tot mai mari de fier 
vechi, in ziarul „Scinteia" s-a publi
cat articolul „Pentru realizarea pro
ducției de oțel siderurgiștii au ne
voie de cît mai mult fier vechi !“. 
Semnalam cu acel prilej o serie de 
deficiențe organizatorice și tehnice 
din activitatea celor trei secții spe
cializate în pregătirea deșeurilor me
talice din Apahida, Caransebeș și 
Podu Iloaiei, unități care aparțin de 
Ministerul Industriei Metalurgice și 
servesc cele trei mari combinate 
siderurgice — Cimpia Turzii, Re
șița și Galați. Care a fost reacția 
conducerilor secțiilor specializate, a 
combinatelor siderurgice care le co
ordonează 7 Ce măsuri s-au luat 
pentru îmbunătățirea activității 7

Recent, pe adresa redacției am 
primit o scrisoare din partea condu
cerii Combinatului metalurgic Cim
pia Turzii, semnată de directorul 
unității, inginerul Gligor Urs, in 
care se precizează : „Secția de pre
lucrare a fierului vechi din Apahida 
a fost pusă in funcțiune in anul 1978. 
Din anul 1980, ea a fost trecută din 
subordinea Centralei industriale de 
recuperare ți valorificare a materia
lelor refolosibile București la Combi
natul metalurgic din Cimpia Turzii. 
De la preluare s-au înregistrat, in
tr-adevăr, numeroase deficiențe in 
activitatea secției".

Și sint înșiruite unele dintre aces
tea. Apoi se prezintă cîteva dintre 
acțiunile întreprinse pentru îmbună
tățirea activității acestei secții. Desi
gur, am fi prezentat pe larg măsu
rile luate, dar despre multe dintre 
acestea ni s-a vorbit și în timpul do
cumentării, la fața locului, cînd prac

tic — ca să luăm un singur exemplu 
— foarfecele de tăiat fierul vechi 
stăteau. Deci nu de afirmații de or
din general era nevoie în răs
puns, ci de măsuri concrete., efi
ciente. Faptul că și acum „calitatea 
fierului vechi provoacă mari dificul
tăți combinatului, fierul livrindu-se 
nedezmembrat, amestecat, la greuta
te volumetrică redusă", îl arătam și 
noi în articolul publicat. Problema 
este ce s-a făcut pehtru îmbunătă
țirea situației. Doar simpla enunțare 
„sperăm că aspectele semnalate in

Mai multă ordine in gospodăriile de fier vechi 
ale marilor combinate siderurgice

articolul din ziarul „Scinteia" să gă
sească receptivitatea necesară ți la 
furnizorii noștri de fier vechi", 
nu ni se pare a fi de natură să în
drepte situația la care ne-am referit.

Faptul că in răspunsul pri
mit la redacție se apreciază „su
gestia articolului privind găsirea 
unor soluții de fond pentru rezol
varea acestei probleme, prin consti
tuirea, in cadrul ministerului de re
sort, a unui coordonator in acest do
meniu" nu face decît să repete o ce
rință evidentă. Or, acum ar fi tre
buit să se arate ce măsuri s-au luat 
pentru soluționarea acestei probleme. 
Este de datoria consiliului oamenilor 
muncii, a organizației de partid, a 
cadrelor tehnice din acest combinat 
să analizeze cu mai mare atenție ce 
se întîmplă la secția din Apahida și 
să ia măsurile necesare pentru in
trarea lucrurilor pe făgașul normat

Cînd spunem aceasta avem în ve
dere și faptul că un mod responsa
bil de a recepționa semnalele criti
ce, indiferent dacă ele vin de la un 

organ de presă sau de la un organ 
de control, este reacția de asimilare 
exactă a problemelor analizate, ast
fel incit să se evite perpetuarea de
ficientelor și să se găsească soluții 
pentru eliminarea neajunsurilor și 
nicidecum să se treacă peste obser
vațiile care, subiectiv vorbind, s-ar 
putea să nu convină. Am avut curio
zitatea să vedem cum se prezintă 
lucrurile acum, după trimiterea răs
punsului la ziar și care lasă să se 
întrevadă că multe neajunsuri au 
fost eliminate. Iată ce am constatat : 

indicii de folosire ai utilajelor con
ducătoare (foarfece) sint și acum 
necorespunzători. Ce concluzie se 
poate trage de aici 7 Că nu de vorbe 
fără acoperire în fapte este nevoie. 
Dacă nu s-au găsit soluții la proble
mele analizate de ziar, considerăm că 
era normal să se spună că nu 
s-au găsit și că ele fac in conti
nuare obiect de studiu. Cu răspunsuri 
formale nu se pot soluționa proble
mele din economie. Trecînd peste 
toate aceste elemente, care se referă 
la eficienta, sau mai bine zis la lipsa 
de eficiență a acțiunilor și măsurilor 
întreprinse de conducerea Combina
tului metalurgic din Cimpia Turzii, 
trebuie să precizăm că celelalte uni
tăți, cele din Podu Iloaiei și Caran
sebeș. coordonate de combinatele si
derurgice din Galați și Reșița, nici 
măcar nu au considerat necesar să 
răspundă la semnalele critice ale 
ziarului, ceea ce evidențiază lipsa 
de receptivitate a unor cadre de 
conducere.

Am primit, tn schimb, un răspuns 

de la o altă unitate economică — 
întreprinderea de utilaj greu „Pro
gresul" din Brăila — care, reamin
tim cititorilor, era criticată pentru 
faptul că nu a pus în funcțiune in
stalațiile de brichetat șpan de la 
Podu Iloaiei. Și iată o altă fațetă a 
lucrurilor, opusă celei prezentate de 
conducerea secției din Podu Iloaiei. 
Din scrisoarea trimisă și din actele 
anexate rezultă, negru pe alb, că de 
fapt furnizorul de utilaje vrea să 
facă treabă, este preocupat de fina
lizarea lucrărilor, dar, culmea.

este obstrucțlonat tocmai de cei 
care ar trebui să fie cei dinții 
interesați de intrarea în funcțiune a 
instalațiilor, și anume specialiștii din 
conducerea secției din Podu Iloaiei.

„In secția de brichetat șpan de la 
Podu Iloaiei — se arată în scrisoarea 
sosită la redacție — sint montate 3 
prese de brichetat șpan fabricate de 
I.U.G. „Progresul" Brăila. Pe data de 
10.02.1985, in prezența proiectantului 
și a beneficiarului s-au predat in 
stare de funcțiune presele de 
brichetat șpan. La acea dată nu 
s-au putut face probele de perfor
manță ale preselor, deoarece cele
lalte instalații și utilități din secție 
nu erau in stare de funcționare. La 
convocarea făcută dă secția din Podu 
Iloaiei in 01. 6. 1987 nu s-au putut 
face probele de performanță deoa
rece nu s-au prezentat toți factorii 
responsabili pentru rezolvarea defi
ciențelor existente și constatate an
terior. Cu ocazia verificării din 29 
august 1987 a preselor de brichetat 
șpan s-a constatat de delegatul nos

tru ci acestea nu funcționează din 
cauza neasigurării cu apă a sistemu
lui de răcire al preselor. Pină la data 
prezentei nu- am mai fost convocați 
pentru efectuarea probelor. Fapt pen
tru care am solicitat noi beneficia
rului — secția din Podu Iloaiei — să 
convoace toți factorii interesați, in
clusiv proiectanții, pentru realizarea 
probelor de performanță cu presele, 
respectiv a tuturor instalațiilor din 
secția de brichetat șpan".

Cîteva concluzii se impun atenției. 
Este de neînțeles tăcerea cu care 
combinatele siderurgice din Reșița 
și Galați, dar mai ales conducerea 
Ministerului Industriei Metalurgice 
au tratat problemele analizate de 
ziarul nostru. Se spune că și tăcerea 
este un răspuns... Da, dar dacă cel 
puțin s-ar fi luat măsuri pentru îm
bunătățirea situației. Atunci chiar 
am fi consemnat cu plăcere că situa
ția s-a schimbat în bine, că factorii 
de conducere și deaizie din unitățile 
și ministerul de resort și-au făcut 
datoria. De data aceasta, tăcerea nu 
poate atenua insă neajunsurile de 
ordin tehnic șl organizatoric care se 
perpetuează in secțiile de pregătire 
a resturilor metalice. Cu atît mai 
mult este de neînțeles această atitu
dine cu cit factorii amintiți cunosc 

-foarte bine consecințele nepregătirii 
îq bune condiții a fierului vechi și 
se confruntă frecvent cu neajunsuri 
din această cauză ; adesea chiar în
cearcă să pună anumite deficiențe ce 
se mai fac simțite în oțelării pe 
seama calității necorespunzătoare 
a fierului vechi. Or, tocmai de 
aceea ar trebui ca respectivele com
binate siderurgice să intervină mal 
energic și să sprijine activ pro
priile secții de pregătire care li
vrează fierul vechi pentru oțelării. 
Ca atare, considerăm că pină acum 
nu s-a răspuns la problemele ridicate 
în ziar și așteptăm in continuare să ni 
se comunice măsurile luate, acțiunile 
concrete inițiate de direcția tehnică, 
direcția mecano-energetică, direcția 
aprovizionare și desfacere din cadrul 
Ministerului Industriei Metalurgice, 
precum și de combinatele din Cim
pia Turzii, Reșița și Galați.

Gheorghe ION1ȚA

1
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Școlii și slujitorilor ei le revin 
•arcini complexe, de însemnătate e- 
sențială pentru viitorul patriei noas
tre. Invățămintul superior românesc 
este chemat să formeze specialiști 
cu înaltă 
științifică, 
gătire 
tehnică, 
de știință, 
spirituale, ...
tică, revoluționară, promotori și mi- 
litanți ai noului, devotați idealurilor 
socialismului și comunismului. în 
proiectarea și desfășurarea acestui 
vast proces, profesorul, dascălul, 
educatorul, indiferent de achizițiile 
pedagogiei contemporane, de nou
tatea tehnologiei didactice șl de ex
tinderea mijloacelor și tehnicilor 
modeme, rămine „factorul-cheie". 
figura centrală a întregului proces 
instructiv-educativ, 
omului nou al 
societății noas
tre. în acest sens, 
al complexității 
si răspunderii 
cadrelor didac
tice, tovarășul

Nicolae Ceauș eseu, 
secretarul gene
ral al partidului, 
sublinia 
fasiunea 
dascăl 
profund 
cial și etic : 
siunea profesorului 
actul transmiterii cunoștințelor, 
presupune in același timp o mare 
răspundere pentru plămădirea perso
nalității noilor generații de intelec
tuali. pentru modelarea conștiinței 
lor cetățenești, pentru cultivarea in 
rindul viitorilor specialiști a unor 
idealuri de libertate și progres".

Școala românească are bogate trar 
diții istorice. Ea s-a afirmat de-a 
lungul timpurilor ca principal Izvor 
de învățătură și păstrare a spiritua
lității poporului, a culturii sale mile
nare, a cultivat conștiința națională, 
sentimentul dragostei față de patria 
și popor, idealurile de libertate, 
independență și suveranitate, a sădit 
în inimile tinerelor vlăstare hotă- 
rirea de a munci și lupta pentru în
făptuirea marilor aspirații sociale și 
naționale ale poporului nostru, cre
dința nestrămutată în viitorul stră
lucit al României. De aceea. In pro
cesul formării personalității elevi
lor, studenților, profesorul trebuia 
să fie un factor cu influență modela
toare. intrucit numai o personalitate 
multilaterală poate forma pe alta. în 
căutarea idealului său de viață, ele
vul sau studentul întilnesc modelul 
de personalitate al magistrului său 
*i ciți dintre profesori au privilegiul 
de a le servi ca model ?

Experiența școlii noastre. Inclusiv 
■ școlii superioare, relevă 0 serie de 
valențe, dimensiuni ce aparțin per
sonalității profesorului, pe baza că
rora el constituie un exemplu pentru 
studenți. Cea dinții misiune â pro
fesorului universitar este de a trans
mite studentului informații, cunoș
tințe, trecute prin filtrul gindirii și 
experienței sale. Aceasta presupune 
artă, implică măiestrie pedagogică si 
un stil personal de mare subtilitate, 
cum au avut numeroși mari profe
sori care au excelat prin pregătiră 
profesională, cultură generală, inte
ligență și creativitate, ca organiza
tori, ca oameni ai „cetății", cu știin-

calificare profesională- 
cu o temeinică pre- 

teoretică și practică,
culturală, producători 
de bunuri materiale și 
cu Înaltă conștiință patrio-

de formare a

ță șl conștiință, cu sentimentul unei 
înalte datorii civice. Prin lecții, pre
legeri, profesorul trebuie să-i ofere 
studentului modele de gindire și de 
abordare științifică a problemelor, 
să-i deschidă orizonturi largi, din- 
du-i direcții de acțiune, să-i for
meze convingeri, sentimente și con- 
cepțit științifice despre natură și so
cietate, trăsături de voință și de ca
racter. Și va reuși numai dacă va 
avea o pregătire temeinică de spe
cialitate, politică și psihopedagogică. 
Formularea operațională a obiective
lor prelegerii și structurarea logică 
a conținutului acesteia, ilustrarea șl 
aplicarea cunoștințelor, folosirea cu 
pricepere a expunerii îmbinate cu 
dialogul oratoric sau euristic, cu pro
blematizarea, cu modelarea și figu
rarea, apoi limbajul elevat și adec
vat nivelului de gindire al studen
tului, crearea de motivații superi-

<

că „pro- 
de 
un 
so- 
mi-

are 
sens

fecționare proprie, continuă a indi
vidului. Actuala etapă a societății 
noastre socialiste țnultilateral dez
voltate oferă premisele obiective și 
subiective pentru dezvoltarea cu 
adevărat plenară a omului care do- 
bîndește dimensiunile reale pe mă
sura perfecționării organizării so
ciale. deoarece cu cit o societate do- 
bîndește o organizare sistematică 
mai complexă, mai perfectă, cu atît 
oferă condiții mai bune pentru dez
voltarea individuală a membrilor ei.

Activitatea unui dascăl — idee la 
care aderă multi pedagogi și cărtu
rari români — nu se încheie la ca
tedră, chiar dacă își îndeplinește 
conștiincios obligațiile ce derivă din 
integrarea invățămintului cu produc
ția și cercetarea. Ea se completează 
cu cea de militant pentru împlinirea 
idealurilor noii societăți, de activist 
și animator pe frontul ideologic, de

Profesorul

promoțil de specialiști — profesori, 
ingineri, economiști, agronomi, me
dici — trebuie să evocăm însuși pro
cesul de formare a cadrelor didac
tice. începind din 1966, Universitatea 
a creat, în jurul unor puternice 
nuclee de mare autoritate și presti
giu științific, un tînăr și valoros corp 
profesoral, temeinic angajat in în
treaga viață socială a patriei, ale că
rui rezultate didactice, științifice au 
impus invățămintul superior din 
Craiova ca un puternic centru de in
fluență a vieții științifico-tehnice și 
culturale. Perfecționăm numeroși 
absolvenți în sistemul doctoratului și 
al cursurilor postuniversitare in pes
te 20 profiluri și 
mul de reciclare 
din invățămintul 
nomiști, medici, 
implicată în viața 
și politică a țării.

model de educator comunist
nu se reduce 1» 

ea
oare, atitudinea creativă conferă 
prelegerii eleganță, sobrietate și a- 
tracție și, In același timp, putere de 
influență. Pasiunea pentru știința 
predată, atașamentul față de cultu
ră, dăruirea profesională, conștiința 
datoriei, exigența morală, responsa
bilitatea socială și onestitatea îl fac 
pe profesor să fie ascultat $1 urmat 
de studenți.

Profesorului universitar li revine 
«arcina de a forma viitori specialiști 
care să producă bunuri materiale și 
spirituale 
realizeze o 
vățămînt, 
dezvoltînd 
cativ, capacitatea de investigare, in
ventivitatea, atitudinea creativă și 
aptitudinile tehnice, matematice sau 
literar-artistice.

Ținînd seama că în practica știin
țifică se promovează tot mai larg 
cercetările inter și pluridisciplinare 
în abordarea și soluționarea unor 
probleme complexe, globale, profe
sorul trebuie să aibă largi disponi
bilități In a se integra util In astfel 
de cercetări și, totodată, in a crea 
capacități, aptitudini similare elevi
lor și studenților săi, antrenarea 
Jor In asemenea activități.

îndeplinindu-șl cu pricepere aces
te misiuni, profesorul universitar îl 
ajută pe viitorul specialist să se in
tegreze socio-profesional fără difi
cultăți și să contribuie la progresul 
științei și culturii, la dezvoltarea so
cietății noastre socialiste. Pentru 
dezvoltarea armonioasă și multila
terală a personalității tînărului, în 
general a personalității umane, pro
fesorul trebuie să fie el însuși o per
sonalitate formată multilateral, mo
del autentic al educatorului comu
nist.

Dezvoltarea multilaterală nu esta 
o cerință abstractă, ea este generată 
de cerințele obiective ale progresului 
social uman, dar are rădăcini și in 
nevoia subiectivă, lăuntrică de per-

și de aceea i se cere să 
îmbinare strînsă intre in- 
producție și cercetare, 
la studenți spiritul apli-

luptător pentru pătrunderea ideilor 
Înaintate în masele populare. Pe 
profesor școala îl cere întreg. Mo
delul umanismului Renașterii este 
istoricește limitat. Omul societății 
socialiste implică un model superior, 
ale cărui trăsături definitorii privesc 
înalta competență profesională, larg 
orizont de cultură generală, atitu
dine creatoare și stare de spirit re
voluționară. spirit civic înaintat, un 
om total. Pentru dascăl iese in re
lief, poate mai mult decît în orice 
alte profesiuni, necesitatea unei sin
teze între valorile științei, tehnicii și 
ale umanismului. Asimilarea valo
rilor științei și ale profesionalității 
reprezintă fără îndoială o condiție 
de bază în formarea specialistului 
din orice domeniu, capabil să se a- 
dapteze la mutațiile științei și teh
nicii contemporane, să devină el în
suși promotor al 
dinea angajantă, 
activ-militant se 
valorile științei, _ 
mulul. Cu atît mai mult cu cit, in 
condițiile revoluției științifico-tehni- 
ce contemporane, cultura științifică 
își extinde aria de cuprindere și pe
netrație, devine un imperativ al pro
cesului instructiv-educativ. profeso
rul devenind un veritabil catalizator 
al interferenței dintre cultura știin
țifică și umanistă.

Printr-o coincidentă semnificativă 
epocii noastre. în acest an al Confe
rinței Naționale a partidului, eveni
ment de însemnătate istorică. Uni
versitatea din Craiova, ctitorie a 
„Epocii Nicolae Ceaușescu". a pășit 
în cel de-al 21-lea an de la înfiin
țare și în cel de-al 40-lea an de cind 
și-a deschis porțile prima facultate 
la Craiova, împlinire care întruchi
pează o veche și nobilă aspirație a 
generațiilor de intelectuali și alți oa
meni ai muncii din această parte a 
țării. Intre realizările de seamă din 
acești ani, alături de numeroasele

acestora. Or. atitu- 
creatoare, spiritul 
structurează atît pe 
cit și ale umanis-

specializări, in siste- 
și grade, profesori 
preuniversitar, eco- 
ingineri. Profund 
economico-socială 
Universitatea din 
Craiova soluțio
nează sarcini care 
decurg din docu
mentele Congre
sului al XlII-lea, 
ale recentei Con
ferințe Naționa
le a partidului 
privind realiza
rea. introducerea 
și generalizarea 
progresului ști
ințific și tehnolo
gic, cultural in 
practica socială, 

în dezvoltarea intensivă a econo
miei.

Firește, nu am explorat toate posi
bilitățile și avem multe de făcut in 
acest sens. Ne preocupă creșterea 
contribuției cercetării științifice, în 
genere a activității de integrare. Ia 
perfecționarea cadrelor didactice, 
dar în același timp ținem seamă de 
faptul că procesul de valorificare, de 
validare a științei și tehnologiei are 
loc, în primul rind. in producție, în 
practica socială. De aceea vom ur
mări cu mai multă perseverentă și 
răspundere, în continuare, eficienta 
aplicării in producție a rezultatelor 
cercetării noastre, integrarea tuturor 
colectivelor de cadre didactice și 
studenți într-o activitate de calitate 
și performantă, perfectionarea co
laborării invățămintului cu institu
tele de cercetare și întreprinderile 
productive, dezvoltarea bazei mate
riale a cercetării pentru a putea 
aborda probleme de vîrf, folosirea 
mai eficientă a potențialului creator 
de care dispunem. In modul acesta 
sintem hotărîți să răspundem prin 
fapte sarcinii date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, la plenara din oc
tombrie a,c., orientărilor cuprinse în 
strălucitul Raport prezentat Confe
rinței Naționale, în care regăsim 
multe și exigente direcții de acțiune, 
să ne mobilizăm pentru ca învățâ- 
mîntul, în strînsă conlucrare cu cer
cetarea, să contribuie nemijlocit, e- 
fectiv la îndeplinirea planurilor și 
programelor de dezvoltare economi
co-socială a țării.

Prof. univ. dr.
Tiberlu NICOLA 
rectorul Universității din Craiova
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Critica a fost însușită, 
perfecționarea stilului de muncă 
în rezolvarea scrisorilor continuă

Anul trecut, cam tot pe vremea 
•ceasta, ziarul nostru a publicat un 
articol în legătură cu activitatea Co
mitetului județean Suceava al P.C.R. 
privind rezolvarea scrisorilor oame
nilor muncii.

Pe baza analizei întreprinse se fă
cea aprecierea că soluționarea pro
blemelor pe care oamenii muncii le 
ridică în scrisori și in cadrul audien
țelor constituie pentru comitetul ju
dețean de partid o preocupare ma
joră.

In privința stilului de muncă al 
biroului și secretariatului comitetu
lui județean de partid in acest im
portant domeniu, in articol se cri
tica faptul că scrisorile nu erau re
partizate, pentru a se hotărî soluțio
narea lor competentă și in cunoș
tință de cauză, secretarului comite
tului județean de resort — agrar, e- 
conomic, organizatoric, propagandă, 
social — in funcție de tematica scri
sorii. ci acelui tovarăș care in ziua 
respectivă acorda audiență. Cit pri
vește răspunsurile, se urma aceeași 
filieră. Procedindu-se astfel, nu se 
dădea posibilitatea fiecărui secretar 
să cunoască propunerile, reclamații- 
le și sesizările din domeniul său de 
activitate, să tragă concluziile nece
sare. să vină in secretariat sau bi
roul comitetului județean cu propu
neri concrete vizind generalizarea 
experienței bune, a ceea ce este nou, 
înaintat sau înlăturarea cauzelor care 
generează neajunsuri.

Acum, la un an de la publicarea 
articolului, am constatat că un ase
menea stil de m.uncă a rămas de do
meniul trecutului. In cele ce ur
mează vom înfățișa din experiența 
comitetului județean de partid pri
vind soluționarea scrisorilor oameni
lor muncii. Precizăm de la bun în
ceput că munca de cunoaștere a pro
blemelor ridicate în scrisori și in 
cadrul audiențelor, de rezolvare a lor 
în scopul înlăturării unor stări de 
lucruri necorespunzătoare reprezintă 
pentru secretariatul și biroul comite
tului județean o parte integrată în 
activitatea de conducere politică, eco
nomică și socială a județului. Analiza 
felului in care organele și organiza
țiile de partid respectă hotăririle de 
partid și de stat privind soluționa
rea scrisorilor oamenilor muncii se 
face sistematic in birou și în plenul 
comitetului județean de partid, pe 
baza unor referate documentate, exi
gent întocmite.

Dar să vedem, mai întli, care este 
drumul scrisorilor adresate comi
tetului județean de partid, cum se 
lucrează pentru cunoașterea temati
cii lor, ce măsuri se iau și ce con
cluzii se trag pe marginea lor pen
tru Înlăturarea deficientelor, a 
neajunsurilor semnalate. Subliniem 
faptul că scrisorile adresate primu- 
lui-secretar al comitetului județean 
de partid sînt văzute personal de a- 
cesta, care stabilește cine să răspundă 
și dă indicații asupra modului de re
zolvare. după care vede concluziile 
ce au rezultat, precum și măsurile 
ce se adoptă. Celelalte scrisori a- 
dresate comitetului județean de 
partid — de cetățeni ori venite, spre 
soluționare, de la organe centrale — 
sint date acelui secretar al comite
tului județean care coordonează do
meniul la care se referă scrisoarea, 
singurul in măsură să decidă cine 
și modul in care va fi rezolvată. Nici 
un răspuns nu pleacă de la comi
tetul județean fără să fi* văzut d*

secretarul de resort. în felul aces
ta există o viziune de ansamblu a- 
supra problemelor sesizate, permi- 
țindu-se să se tragă concluziile cele 
mai firești și să se adopte măsuri
le necesare. Remarcăm încă un fapt 
demn de reținut. Scrisorile care, 
prin problematica abordată, au un 
conținut de o însemnătate mai deo
sebită sînt prezentate, de către co
legiul de partid, secretariatului co
mitetului județean pentru a decide 
modalitatea de cercetare și soluțio
nare.

Evidențiem, de asemenea, activita
tea sectorului de scrisori al comi
tetului județean care, cu ajutorul 
unui colectiv inimos de activiști ob
ștești, întocmește un sistem de evi
dentă bine pus la punct, ceea ce 
permite secretariatului și biroului 
comitetului județean de partid ca 
la analizele sistematice ale muncii 
cu scrisorile să cunoască situația so
luționării lor, ce scrisori n-au fost

Din activitatea 
Comitetului județean 

de partid Suceava

rezolvate in termen și cine se face 
vinovat. Pe această bază se adoptă 
măsuri corespunzătoare.

Toate aceste măsuri, aplicate cu 
un grad sporit de responsabilitate, au 
ridicat calitatea muncii cu scrisori
le. Exemplele, multe la număr, din 
care vom reda doar cîteva. întăresc 
afirmațiile. In mai multe scrisori și 
la audiențe s-a semnalat comitetu
lui județean de partid că directorul 
întreprinderii județene de gospodă
rie comunală are o comportare re
probabilă în relațiile cu oamenii, nu 
ține seamă de părerile și criticile lor, 
subapreciază colaboratorii. luind 
hotăriri de unul singur. Motive su
ficiente pentru a se acorda maximă 
atenție de către secretariatul comi
tetului județean de partid față de 
asemenea sesizări. Cu prilejul veri
ficărilor făcute de un colectiv con
dus de șeful secției organizatorice a 
comitetului județean de partid, s-a 
constatat că faptele sesizate cores
pund realității, comportarea directo
rului răsfringindu-se negativ asupra 
activității întreprinderii — întreține
rea și repararea imobilelor, gospodă
rirea și alimentarea cu apă a mu
nicipiului etc. Directorul a fost des
tituit. sancționat cu vot de blam cu 
avertisment, secretara comitetului de 
partid, care-și avea partea ei de 
vină In crearea acelui climat neco
respunzător, nu a mai fost realeasă 
și s-au adoptat o seamă de măsuri 
politice și economice.

Alte scrisori se refereau la dr. 
Petru Rusu, directorul Asociației e- 
conomice intercooperatiste pentru 
creșterea și îngrășarea tineretului 
taurin Călinești, comuna Calafin- 
dești. Pe lingă alte abuzuri și ile
galități, autorii sesizau că directo
rul s-a răzbunat pe cei ce l-au cri
ticat desfăcîndu-le contractul de 
muncă ori schimbindu-le locul de 
muncă. Un colectiv al colegiului ju
dețean de partid, condus de secre
tarul cu probleme agrare, s-a de
plasat neîntirziat la fața locului. 
Constatlndu-se justețea afirmațiilor 
din scrisori, directorul, care indepli-

nea această funcție de nici doi ani, 
a fost sancționat cu vot de blam 
și a fost obligat să suporte 
daunele ; totodată, au fost re- 
puși in drepturi cei persecutați, s-au 
restabilit ordinea și disciplina în uni
tate, iar cazul a fost prelucrat cu toți 
directorii de asociații zootehnice din 
județ. Deși n-a trecut multă vreme 
de la luarea măsurilor, rezultatele 
sint vizibile : s-au redus pierderile 
prin mortalitate, a crescut sporul de 
creștere în greutate al animalelor. 
Se depun eforturi în continuare pen
tru redresarea situației economice.

în sfirșit, încă un exemplu edifi
cator privind tragerea unor Conclu
zii cu caracter general din cîteva ca
zuri particulare. Este vorba despre 
scrisori privind . comportarea unor 
cadre de partid sau de stat care nu 
respectau legalitatea, disciplina de 
partid, aveau o comportare in socie
tate care lăsa de dorit. Desigur, fie
care caz a fost discutat in organi
zația de bază din care respectivul ac
tivist de partid sau de stat face parte, 
luindu-se măsurile statutare necesa
re. Pentru a fi și mai educativ, toa
te cazurile au fost prezentate in
tr-o plenară a comitetului județean 
cu activul, unde cei implicați au 
fost din nou criticați, atenționați, li 
s-a dat cuvîntul pentru a da expli
cațiile ce se impuneau. Faptul a 
constituit un puternic semnal de a- 
larmă, asemenea cazuri fiind aproa
pe eradicate.

în încheiere, supunem atenției se
cretariatului, biroului și comitetului 
județean de partid o problemă care 
merită să fie examinată cu toată 
grija spre a se lua măsurile ce se 
impun.

în anul 1987 au sosit de la or
ganele centrale cu peste 500 scrisori 
mai puține decît în aceeași perioadă 
a anului trecut. Este un lucru bun, 
rezultat al măsurilor la care ne-am 
referit mai sus. In schimb, se men
ține ridicat numărul scrisorilor a- 
dresate comitetului județean de 
partid. Dar nu din toate localități
le. Ce demonstrează această situa
ție 7 Faptul câ stilul de muncă și 
exigența în soluționarea scrisorilor e- 
xistente la comitetul județean de 
partid, la alte organe de partid din 
județ n-au fost imprimate in toate 
localitățile, în toate unitățile și in
stituțiile. ceea ce face ca un nu
măr apreciabil de oameni să nu-și 
găsească rezolvare la problemele lor 
pe plan local și. în consecință, se a- 
dresează organismelor județene sau 
centrale. Or. a întări spiritul de răs
pundere și exigență revoluționară — 
așa cum s-a subliniat și în documen
te adoptate de Conferința Națio
nală a partidului — la organele 
locale de partid și de stat, la toa
te conducerile unităților, la toți acti
viștii de partid, ai organelor de stat 
și organizațiilor obștești, pentru 
respectarea întocmai a hotăriri- 
lor C.C. al P.C.R. și ale Consiliului 
de Stat privind munca de soluționa
re a scrisorilor oamenilor muncii, a 
ridica această activitate pe o treap
tă calitativ superioară înseamnă, 
practic, a eradica principala cauză a 
menținerii numărului ridicat de 
scrisori.

Neculai ROȘCA 
Sava BEJLNAR1U 
corespondentul „Scinteii"

DIN ALBUMUL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE

Fostul tîrg de ieri - orașul modern de azi
Tirgu Neamț, tirgu! de pe apa 

Ozapei, de pe locuri mustind de 
istorie. Dar cam ia atît se redu
cea mindria localnicilor, căci în- 
fățjșarea localității lor nu diferea 
cu nimic de cea a puzderiei de 
tirguri anonime ale țării : case 
coșcovite, înșiruite pe ulicioare 
strîmbe, prăfoase vara, noroioase 
In restul anului, ou cîteva dughene 
mai răsărite „în centru" și locul 
destinat... tîrgului ; fără nici un 
fel de industrie, fără canalizare, fără 
apă curentă, fără asistență sani
tară elementară. Imagine tipică 
pentru anii de dinaintea Republi
cii, cum foarte bine se vede și din 
fotografia făcută cîndva la Tîrgu 
Neamț. De altfel, pînă nu demult, 
orașul era lipsit și de cale ferată, 
iată însă că racordarea sa la 
rețeaua feroviară nu mai putea fi 
ominată : au impus-o puternica 
dezvoltare industrială a orașului, 
spectaculoasa sa devenire din anii 
construcției socialiste, dar mai 
ales din ultimele două decenii : 
o modernă fabrică de volvatir, pro
dus necesar industriei textile, fa
brica de mobilă, de furniruri și de 
peneluri, complexul de prelucrare 
a legumelor și fructelor și alte uni
tăți industriale care concentrează 
un număr de lucrători ce depășește 
cu mult numărul... locuitorilor de 
acum două decenii. Cit despre via
ța locuitorilor de azi, a celor două
zeci de mii de orășeni din Tîrgu 
Neamț, stau mărturie cele peste 
3 000 de apartamente noi, confor
tabile, construite în blocuri mo
derne, cochete, ce au schimbat 
radical înfățișarea localității, alte 
mii urmînd să se construiască în 
anii ce vin.

Imagine tipică pentru anii Re
publicii, cum la fel de bine se 
poate vedea din fotografia făcută 
recent la Tîrgu Neamț. Căci la fel 
de frumoase, la fel de impunătoare 
sînt astăzi atîtea și atitea foste 
tirguri obscure precum Botoșani, 
Tirgu Jiu, Zalău, Alexandria, Tîrgu 
Secuiesc, Slobozia și cîte altele de
venite, in anii Republicii, orașe 
importante, cu o economie puter
nică, cu platforme industriale mo
derne, cu o înfățișare tot mai pros
peră. cu efecte directe, vizibile în 
gradul de civilizație, al orașelor, în 
standardul de viață al cetățenilor. 
Căci dacă în 1965 populația ur
bană a României reprezenta numai

38,2 la sută din populație, astăzi 
ponderea sa depășește 53 la sută 
din totalul locuitorilor, numărul lo
calităților urbane sporind în a- 
ceeași perioadă de la 183 la 237. 
Iar toate acestea sint rodul po-
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llticif înțelepte a partidului de am
plasare rațională și armonioasă a 
forțelor de producție în toate zo
nele țării, de creștere a gradului 
de urbanizare, de înflorire a pa
triei socialiste, (I. Marin),

**
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an al revistei „Lupta 
întregului popor", a- 
părută sub egida Co
misiei Române de Is
torie Militară, consa
cră cele aproape 40 de 
studii și articole care-i 
alcătuiesc sumarul re
liefării drumului prin 
vreme al poporului 
român spre mărețul 
timp de azi. drum 
de-a lungul căruia a- 
cesta și-a orînduit 
munca și viața în con
sens cu cerințele isto
riei. sub semnul unor 
înalte idealuri și legi
time aspirații. înteme
iate pe datele cele mai 
recente ale investiga
ției de specialitate, pe 
informații furnizate de 
cercetările pluridisci
plinare — istorie, ar
heologie, etnografie.

numismatică, llngvis. 
tică, demografie 
studiile publicate 
acest număr pun 
lumină rădăcinile

in 
in 
a- 

dinei ale poporului ro
mân în vatra sa stră
moșească, temeiurile 
istorice profunde ale 
unor mari înfăptuiri 
precum Unirea. Inde
pendența. Republica. 

Este documentată, 
astfel, impresionanta 
vitalitate a poporului 
geto-dac — ilustrată 
de marile bătălii pur
tate pentru apărarea 
pămintului dacic, de 
originalitatea civiliza
ției sale materiale șl 
spirituale, de conti
nuitatea sa de viețui
re in vatra străbună 
în pofida oricăror vi
tregii ale vremurilor 
— în Moldova. Munte-

nia, Crișana șl Mara
mureș fiind ' atestate 
arheologic nu mai pu
țin de 600 de așezări 
și cimitire ale dacilor 
liberi din secolele II- 

, III e. n. Pertinente 
studii reconstituie e- 
poca și trăsăturile for
mării poporului și lim
bii române, forța de 
creație istorică a ro
mânilor, a cărei înal
tă expresie pentru 
veacurile IV—XIII o 
reprezintă dăinuirea și 
statornicia lor neîn
treruptă în spațiul da
cic. biruirea tuturor 
primejdiilor cu care 
i-au încercat acele 
timpuri vitrege, asigu
rarea progresului so
cial-economic al aces
tor meleaguri, consti
tuirea unor struc
turi politico-orgamza-

torice care au străbă
tut veacurile, rezistînd 
tuturor examenelor la 
care le-a supus isto
ria, înțeleasă dintr-o 
asemenea perspectivă, 
această perioadă re
prezintă o ilustrare a 
puterii și capacității 
de rezistență a româ
nilor. a atașamentului 
lor față de moșia stră
moșească, de limba 
părintească, a viabili
tății formelor lor da 
organizare social-poli- 
tică.

Numeroase studii 
atestă, întemeiate pe o 
bază documentară lar
gă, pe grăitoare măr
turii de epocă, dezvol
tarea 
tară 
mân, 
relor 
intre

și evoluția uni- 
a poporului ro- 
în pofida hota- 
politice ridicate 
ei de vicisitudi-

nile vremurilor, legă
turile multilaterale 
dintre țările române, 
acțiunea comună pen
tru înfăptuirea și de
pășirea unor obstacole 
ce adesea păreau de 
netrecut. Analiza ști
ințifică a faptelor is
torice îndreptățește 
concluziile — eviden
țiate in rriai multe 
studii — că toate ma
rile realizări ale po
porului român sînt o- 
pera sa proprie, fiind 
legitimate de realități 
istorice de necontes
tat, de îndelungatele 
sale lupte și jertfe. 
Așa ni se înfățișează 
îritîia Unire înfăptuită 
de Mihai Viteazul, re
voluțiile de la 1784, 
1821 și 1848—1849, 
Unirea de la 1859. cu-

cerirea Independenței 
la 1877—1878 și ‘Aarea 
Unire din 1918 — ex
presii ale triumfului 
dreptății istorice îm
potriva politicii de a- 
suprire a popoarelor, 
a incercărilor de frin- 
gere în bucăți a 
trupului acestora, de 
anihilare a ființei lor 
etnice. Documentind, 
pe baza analizei măr
turiilor documentare, 
asemenea adevăruri — 
numărul 4/1937 al re
vistei „Lupta întregu
lui popor" 
o evidentă 
blicistică, 
valoroase
cu profund conținut 
educativ, patriotic.

marchează 
reușită pu- 
propunind 
materiale

Silviu ACHIM

(Urmare din pag. I)

z.

pe / pămîntul României. 
Erau avute in vedere toa
te laturile făuririi acestui 
grandios edificiu, inclusiv 
cele cuprinse în noua con
cepție de industrializare 
socialistă, care prevedea 
repartizarea echilibrată în 
teritoriu 
ducție, 
treptată 
mintite.

Cursul 
și viguros imprimat 
Congresul al IX-lea 
partidului întregii vieți e- 
conomice, sociale și poli
tice din țara noastră s-a 
manifestat puternic și in 
cadrul procesului de dez
voltare intensivă, multila
terală a forțelor de pro
ducție in profil teritorial 
— stabilind o strategie de 
mare suplețe în orienta
rea diferențiată a fondu
rilor de investiții în așa 
fel incit regiunile rămase 
în urmă să înregistreze un 
salt spectaculos pe noile 
coordonate ale progresului. 
Repartizarea echilibrată, ju
dicioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul 
României — idee generoa
să, expresie a caracteru
lui profund științific al în
tregii politici a partidului 
nostru — se înscrie ca un 
proces economico-social o- 
biectiv. legic, de uriașă am
plitudine și adîncime. de
finind în cel mai înalt 
grad gindirea vizionară, 
clarvăzătoare, novatoare a 
secretarului general al 
partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Acor- 
dind prioritate dezvoltă
rii puternice și amplasării 
echilibrate a forțelor de 
producție, secretarul gene
ral al partidului a avut în- 
tii și întii în vedere capa
citatea acestora de a pro
pulsa progresul și civili
zația, cu efecte directe a- 
supra ansamblului dezvol
tării economico-sociale, asi- 
gurînd, totodată, pe lingă 
creșterea economică impe
tuoasă, stimulată energic 
de o rațională politică de 
acumulare pentru dezvol
tare, ridicarea neîncetată a 
nivelului de viață materia
lă și spirituală a poporu-

a forțelor de pro- 
pentru eliminarea 
a decalajelor a-
înnoitor, dinamic 

de 
al

lui, șanse egale de afirma
re și împlinire a fiecărei 
personalități umane munci
toare, transpunind în rea
litate accesul tuturor la 
muncă și la venituri.

Aminteam, in cursul a- 
cestor rînduri, că intregi 
zone geografice ale țării 
erau excluse, în trecut, 
prin condamnarea lor la 
stagnare economică și so
cială, de Ia cursul vieții 
moderne. Județe cum erau 
Ialomița și Teleormanul, 
Bistrița-Năsăud sau Vas
lui, Sălaj sau Olt întăreau, 
prin structurile lor econo
mice unilaterale, agricole,

te. Desprindem, pentru e- 
xemplificare, din rindul 
județelor „uitate" de ve
chea orinduire într-o veri
tabilă stare de letargie, 
județul Sălaj — poate cel 
mai reprezentativ prin ab
sența sa, pînă în trecutul 
foarte apropiat, din istoria 
industrială a tării. Da, a- 
devărat, Sălajul era amin
tit mereu în toate manua
lele de istorie propriu-zisă 
prin vestigiile antice 
Porolissumului 
prin amintirea
Gurăslăului lui Mihai Vi
teazul, prin exemplele unei 
etnografii semnificative,

ale 
roman, 

scumpă a

anvelope pentru camioane 
(folosind cu precădere teh
nologii de virf pe plan 
mondial), cea de conduc
tori emailați (furnizor al 
întregii noastre industrii 
electrotehnice și .electroni
ce), întreprinderea de țevi 
(in cei cinci ani trecuți de 
la punerea în funcțiune a 
primei ei capacități și-a 
sporit potențialul produc
tiv de 37 de ori) și altele 
—, a ieșit, cum se spune, 
în lume, participînd, direct 
și masiv, la efortul 
trial al întregii țări, 
mic nu ar putea fi 
rată aprecierea că

indus- 
Cu ni- 
exage- 
și a-

DREPTUL LA MUNCA, AFIRMAREA
PERSONALITĂȚII FIECĂRUI OM

nedorita 
niei de 
agrară, 
in care 
na, desfășurîndu-se în rit
muri lente, ancestrale — 
mari insule refuzate pro
gresului acestui secol — 
au fost conectate dintr-o 
dată, prin politica de re
partizare rațională a forțe
lor de producție, la efortul 
general de complexă dez
voltare socialistă a țării. 
Ideea de libertate, de ega
litate și echitate nu poate 
prinde chip concret dacă 
nu se clădește pe temelie 
economică temeinică. A- 
ceastă temelie a fost du
rată de partid pentru în
treaga țară, această teme
lie a fost construită rapid, 
cu precădere în zone
le rămase în urmă, che- 
mîndu-le la o altă viață, 
creindu-li-se, prin orien
tarea prioritară a mari 
fonduri de investiții, baza 
modernă, solidă a unei 
noi deveniri, imprimîndu- 
se ascensiunii lor spre 
progres și civilizație rit
muri de înaintare mult 
mai alerte decît zonelor cu 
un peisaj industrial mai 
favorabil structurat dlnain-

marcă a Româ- 
țară eminamente 
Astfel de regiuni, 
viața parcă stag-

probîndu-ne, în fața lumii 
întregi, gustul artistic ori
ginal, indemînarea con
structivă în lemn și în pia
tră, și așa mai departe. Dar 
evul nou al României, evul 
revoluției socialiste a creat 
nouă istorie și pentru Să
laj, cum a creat pentru 
întreaga țară.

In ultimele două dece
nii. Sălajul s-a transfor
mat din temelii. Cele pes
te 22 de miliarde lei 
tiții acordate s-au 
rializat în moderne 
ternice platforme 
triale amplasate în 
patru orașe ale județului. 
Această regiune trezită la 
viață, parcă dintr-odată, 
s-a dezvoltat și s-a moder
nizat într-un ritm superior 
celui pe țară, industria 
fiind reprezentată acum 
prin ramuri de vîrf, a căror 
pondere înseamnă 67 la su
tă din totalul producției in
dustriale a județului. Săla
jul, prin marile lui între
prinderi. cum sînt. de pil
dă, cele de pe platforma 
Zalăului — întreprinderea 
de armături industriale din 
fontă și din oțel (una din- ■ 
tre cele mai mari din lu
me de acest profil), cea de

inves- 
mate- 
și pu- 
indus- 

cele

cest județ al țării și-a 
schimbat radical înfățișa
rea, întinerind și moderni- 
zîndu-se total. Spectaculos 
salt în construcția sa nouă, 
viguroasă ; spectaculos salt 
însă în reconstrucția și 
construcția oamenilor lui, 
care, intr-o singură gene
rație. au accedat rapid de 
la statutul de agricultori la 
cel de muncitori și specia
liști industriali moderni. 
Statisticile precizează naș
terea aici, intr-un răstimp 
istoric foarte scurt, a peste 
250 de profesii, de la oțe- 
lar pină la specialiști in 
fabricarea de echipamente 
pentru energetica nucleară. 
Urbanizarea, în sensul ei 
complex, este un dat con
cret, cu pondere exclusivă, 
aici, ca și în oricare altă 
parte a țării, prezentind șl 
explicînd, în cele mai fine 
nuanțe, grandoarea unui 
proces revoluționar de de
venire socialistă in spațiul 
progresului și 
contemporane.

România, cu 
moștenire de 
tare din anul 
Republicii, este 
sumbră a generațiilor mai 
vîrstnice. Generațiile ti-

civilizației
greaua ei 
subdezvol- 

proclamării 
o amintire

nere deschid ochii asupra 
unei patrii socialiste care, 
prin sutele de moderne 
platforme industriale am
plasate în toate zonele țării 
și in jurul cărora gravitea
ză sute de centre urbane 
din temelii înnoite numai 
în ultimele două decenii, se 
mindrește cu o producție 
industrială de 120 de ori 
mai mare, cu o industrie 
care valorifică plenar un 
volum uriaș de resurse ma
teriale și umane altădată 
ignorate cu desăvîrșire. Ca 
urmare a dinamicii dife
rențiate de dezvoltare, a 
realizării 
armonios între ramurile in
dustriale din structura eco
nomiei noastre în funcție 
de cerințele omogenizării 
economice a tuturor zone
lor țării ca bază obiectivă 
a omogenizării sociale, in
dustria chimică a României 
a crescut de 1200 
ori, cea metalurgică 
dezvoltat de 113 ori, 
dustria constructoare 
mașini de circa 500 de 
industria ușoară de 82 
ori, țara noastră 
indu-se vertiginos și 
acest punct de vedere 
grupul țărilor cu 
tare medie. Prin 
unei agriculturi ________
intensive, bazată pe cele 
mai înaintate cuceriri ale 
științei și tehnicii, a cărei 
producție a sporit de 
aproape 9 ori in acest 
răstimp, s-a avut în ve
dere. totodată, realizarea 
echilibrului judicios între 
ramurile fundamentale ale 
economiei naționale, con- 
turindu-se astfel, ca o vie 
realitate, imaginea unei 
multilaterale și generoase 
dezvoltări a patriei socia
liste.

Final de decembrie 1987, 
sărbătoare prilejuită de 
aniversarea a patru de
cenii de Republică socia
listă. Sărbătoare a muncii 
rodnice, a împlinirilor și 
ctitoriilor epocii celei mai 
luminoase din întreaga 
existență istorică a 
porului nostru. îndemn 
cuceriri și mai 
giu pe noi și 
tot mai înalte, 
și civilizație.

unui echilibru

de 
s-a 
în
de 

ori, 
de 

apropi- 
1 din 

de 
dezvol- 
făurirea 

moderne.

po- 
la 

de presti- 
noi trepte, 
de progres
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40 DE ANI DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII

Tn sectorul 6 al Capitalei au loc 
numeroase manifestări politico-edu
cative consacrate celei de-a 40-a 
aniversări a Republicii. „1947—1987 
— ani de profunde transformări re
voluționare în devenirea socialistă a 
patriei" este genericul sub care s-au 
desfășurat la întreprinderile de con
fecții si tricotaje. I.R.E.M.O.A.S.. „E- 
lectrotehnica". „Relon" Panduri mese 
rotunde, expuneri si simpozioane care 
au pus in relief succesele remarca
bile obținute de poporul român in 
cei 40 de ani de Republică, cu de
osebire in ultimii 22 de ani. de cînd 
prin voința întregii națiuni, in frun
tea partidului si a statului a fost 
ales tovarășul Nicolae Ceaușescu. O 
altă serie de manifestări, avind ea 
temă „Epoca Nicolae Ceaușescu — 
mărețe împliniri sl luminoase per
spective in dezvoltarea Republicii li
bere și independente" au avut loc la 
întreprinderile „Semănătoarea". „Tur- 
bomecanica". I.M.E.B. „Bucureștiul 
la a 40-a aniversare a Republicii" a 
fost genericul expunerilor si simpo
zioanelor susținute la întreprinderile 
„Tricodava", CESAROM. IPROMET, 
I.C.E.M.. Institutul de aviație, in ca
drul cărora au fost prezentate trans
formările înnoitoare ale Capitalei 
patriei noastre care îi conferă atri
butele unui oraș modem, pe măsura 
timpului pe oare îl trăim.

La Casa de cultură a științei și 
tehnicii pentru tineret din Slobozia 
a avut loc simpozionul „40 de ani 
de la proclamarea Republicii". Refe
ratele prezentate au relevat marile 
realizări obținute de poporul român 
In anii construcției socialiste, înde
osebi în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului, pe 
care cu îndreptățită mindrie o nu
mim „Epoca Nicolae Ceausescu". In 
încheierea simpozionului a fost pre
zentat un spectacol de muzică și 
poezie patriotică sub genericul „Slă
vim partidul și încercatul său con
ducător". La cluburi muncitorești și 
așezăminte de cultură din numeroase 
localități ale județului Ialomița au 
fost organizate, de asemenea, dezba
teri pe tema „România de azi. 
România de mîine în lumina docu
mentelor Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidu
lui".

Multiple acțiuni politico-ideoldgi- 
ce. cultural-educative și artistice de

dicate aniversării a 40 de ani de la 
proclamarea Republicii se desfășoa
ră și in județul Iași. „Oameni, locuri 
și fapte sub semnul mărețelor trans
formări revoluționare in Epoca 
Nicolae Ceaușescu" se intitulează un 
amplu dialog, organizat la între
prinderea metalurgică din orașul re
ședință de județ, în cadrul căruia au 
fost reliefate remarcabilele succese 
ale poporului român in perioada 
inaugurata de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, contribuția hotă- 
ritoare a tovarășului' 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea po
liticii partidului și statului nostru, la 
înfăptuirea neabătută a programului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. La clubul 
întreprinderii de mașini-agregat și 
mașini-unelte speciale din Iași a avut 
loc conferința cu tema „Partidul Co
munist Român, făuritorul României 
socialiste, libere și independente", 
iar la întreprinderile mecanică de 
material rulant, de tricotaje și per
dele, de scule și accesorii speciale 
din Pașcani — dezbateri intitulate 
„Mărețele împliniri social-economice 
ale patriei noastre în anii luminoși 
ai Republicii", urmate de programe 
artistice omagiale sub genericul 
„Cîntăm tinerețea și vigoarea Repu
blicii". Sub semnul aceleiași înalte 
cinstiri, la Hirlău. Podu Iloaiei, Po
pești Mădîrjac, Sinești, în alte nu
meroase așezări rurale au fost pre
zentate expuneri cu tema „Progra
mul ideologic al partidului — pro
gramul unei strălucite activități de 
formare a omului nou", precedate de 
deschiderea unor expoziții de carte 
social-politică sub genericul „Din 
gîndirea social-politică, economică și 
filozofică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu".

Căminele culturale din Broșteni, 
Florești și Casa de cultură a ora
șului Baia de Aramă au găzduit 
simpozionul „Republica — aspirație 
seculară a poporului român. 40 de 
ani. 40 de trepte de progres și ci
vilizație in istoria contemporană a 
României". Cu același prilej, la 
căminele culturale din Cujmir. Gru
ia, Corcova. Izverna. Oprișor. Salcia, 
Vinjuleț, Șișești. Pătulele și din alte 
așezări ale județului Mehedinți au 
fost vernisate expoziții cu creații 
ale plasticienilor amatori, organiza
te sub genericul „Culori pentru Re

publică". iar în unitățile economice 
și sociale din Drobeta-Turnu Seve
rin. Orșova. Strehaia. Vihju Mare 
s-au desfășurat simpozioane, dezba
teri și expuneri cu teme privind 
semnificația actului istoric de la 30 
Decembrie 1947.

La Comandamentul aviației milita
re s-a desfășurat simpozionul 
„România socialistă la cea de-a 40-a 
aniversare a proclamării Republicii", 
in cadrul căruia s-au evidențiat ma
rile transformări survenite în via
ta social-economică a patriei și a 
armatei in cele patru decenii 
parcurse de la memorabilul eveni
ment de la 30 Decembrie 1947. și în
deosebi în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului pe 
care întregul popor o numește cu 
cele mai alese sentimente de re
cunoștință și profundă mindrie pa
triotică „Epoca Nicolae Ceaușescu".

La Școala militară de ofițeri de 
aviație „Aurel Vlaicu" a avut loc 
vernisajul expoziției de pictură și 
artă fotografică „Omagiu Republi
cii".

în mai multe unități subordonate 
Comandamentului artileriei a fost 
prezentată expunerea „Patru dece
nii de la proclamarea Republicii — 
perioadă de mărețe transformări re
voluționare în patria noastră", ur
mată de spectacolul literar-muzical 
avînd ca generic „Republica la a 
40-a aniversare".

La Casa armatei din Tîrgu Mures 
a fost prezentat simpozionul „40 de 
trepte in edificarea socialistă a pa
triei" și a fost vernisată expoziția 
de pictură cu tema „A 40-a ani
versare a Republicii oglindită in 
arta. plastică".

La clubul minerilor din Rovinarl. 
clubul petroliștilor din Ticleni. ca
sele de cultură din Tg. Cărbunești 
și Novaci din județul Gorj s-au des
fășurat simpozioane și dezbateri cu 
tema „Republica la a 40-a aniversa
re. Politica Partidului Comunist 
Român de făurire a socialismului și 
comunismului în România". Cu acest 
prilej, au fost relevate semnificația 
actului istoric de la 30 Decembrie 
1947, făurit sub conducerea partidu
lui. profundele transformări revolu
ționare și succesele dobîndite ,în 
dezvoltarea economico-socială a pa
triei.

(Agerpres)

Cronica zilei
însărcinatul cu afaceri ad-interim 

al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei în țara noastră, Chreih Mo
hamed, a avut, vineri, o întâlnire cu 
reprezentanți ai presei centrale și 
corespondenți ai presei străine acre
ditați la București, în cadrul căreia 
a informat despre situația din Orien
tul Mijlociu și, îndeosebi, despre 
intensificarea acțiunilor represive ale 
Israelului împotriva populației pa
lestiniene din teritoriile arabe ocu
pate.

(Agerpres)

tv
13,00 Telex
13,05 La sfirșlt de săptămină (parțial 

color)
14.45 Săptămîna politică
15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia (color)
19,50 Șlagăre In devenire. Muzică ușoa

ră românească (color)
20,53 Film artistic (color). „Drumuri in 

cumpănă". O producție a Casei 
de filme numărul patru.

22,05 Telejurnal
22.15 Album de romanțe (color)
22,30 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 26 decembrie (ora 20) — 29 
decembrie (ora 20). în țară : Vremea 
se va încălzi ușor. In majoritatea re
giunilor țării. Cerul va fl variabil, 
mai mult noros in jumătatea de nord. 
Vor cădea precipitații, predominant 
sub formă de ninsoare și lapovită, în 
Crișana, Transilvania, Maramureș și 
Moldova, la Început, apoi cu caracter 
mal local și în celelalte regiuni. Vlnt 
slab, pinâ la moderat, cu Intensifi
cări in sudul țării șl zona de munte 
din sectorul sud-estic. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 10 și 
zero grade, mai scăzute in prima 
noapte in regiunile estice și centrale, 
pină ia minus 16 grade, dar mal ridi
cate in regiunile vestice, iar maximele, 
în general, intre minus 5 și plus 5 
grade. Local, ceață, cu depunere de 
chiciură și izolat condiții de polei. în 
București : Vremea se va Încălzi ușor. 
Cerul va fi schimbător, mai mult 
noros in a doua parte a intervalului, 
cînd vor cădea precipitații slabe, pre
dominant sub formă de ninsoare. Vînt 
slab. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre minus 6 si minus 3 grade, 
mai scăzute in prima noapte,, apoi mai 
ridicate, iar maximele intre minus 2 și 
plus 2 grade. Ceață slabă.

ACTUALITATEA SPiQ^TUVĂ cinema

AGRICULTURA SOCIALISTĂ 
-in plin proces de creștere intensivă
(Urmare din pag. I)

ANUL SPORTIV LA ORA BILANȚULUI

^TRICOLORUL ROMÂNESC
- de 64 de ori pe cel mai înalt catarg

La fiecare sfirșit de an se obiș
nuiește și in sport — ca in mai toate 
domeniile de activitate — să se în
tocmească bilanțuri, să se comen
teze retrospectiv atit succesele, cit și 
eșecurile, pentru o cunoaștere si a- 
preciere exactă și lucidă a sta
diului de la care se pornește în- 
tr-o nouă etapă a altor douăspre
zece luni. încercînd să facem aceas
ta cu privire la anul sportiv 1987, 
ne vom strădui (pe parcursul câtor
va articole) să trecem in revistă re
zultatele cele mai concludente. în- 
tr-un sens sau altul. înregistrate de 
reprezentanții culorilor românești in 
areneie internaționale. Menționăm 
că luăm in considerație numai cam
pionatele mondiale și continentale — 
cele mai in măsură să exprime po
tențialul adevărat al unui sportiv, al 
unei echipe, chiar al mișcării spor
tive in ansamblul ei. Rindurile de 
astăzi le consacram celor mai buni 
dintre cei mai buni — medaiiatilor 
cu aur, campioni mondiali si eu
ropeni.

Cu o mindrie lesne de înțeles, 
eu bucuria și satisfacția pe care la 
vremea respectivă ; le-au manifestat 
toti iubitorii de sport din tara noas
tră. și nu numai ei, reamintim mal 
întii. la această oră de bilanț, cele 
12 titluri mondiale cucerite de spor
tivii români in anul pe care ne pre
gătim să-l încheiem. Ele au fost ob
ținute de : echipa feminină de gim
nastică a României Aurelia Dobre 
(la individual compus șl la bîrnă) ; 
Daniela Silivaș (la paralele si Ia 
sol) : Elisabeta Tufan (floretă) ; Ni
cu Vlad (haltere, stilul smuls) ; Ro- 
dica Arba si Olga Homcghi (cano
taj. 2 rame) : Doina Melinte (1500 
m in sală) ; Mariana Sava (canotaj 
Individual) ; echipajele de canotaj 
feminin 4+1 și 8 + 1.

Acestora li se adaugă 10 titluri de 
campioni europeni : gimnasta Da
niela Silivas (cu 4 : Individual com

pus, paralele, birnă și sol). înotătoa
rele Noemi Lung (lâ 400 m mixt) și 
Tamara Costache (la 50 m). Mihai 
Cioc (la judo) și halterofilii Nicu 
Vlad. Andrei Socaci. Attila Czanka.

Tot la campionatele mondiale sl 
europene, rezervate vîrstei lor, ju
niorii români au „recoltat", in anul 
acesta, nu mai puțin de 20 de titluri 
și medalii de aur (6, respectiv. 14).

Adunînd cele 12 titluri mondiale 
și 10 europene ale seniorilor cu cele 
6 și 14 ale juniorilor, adăugind și 
cele 22 de titluri mondiale universi
tare (aduse de reprezentanții „almei 
mater" de la Jocurile Mondiale Uni
versitare), se totalizează 64 de titluri 
de campioni. Înseamnă că, pe par
cursul anului 1987, in arenele spor
tive cape au găzduit întreceri ofi
ciale cu caracter mondial și euro
pean, tricolorul românesc a fost 
înălțat pe cel mai inalt catarg de 64 
de ori. E mult, e put'n ? Greu de 
apreciat ! Cert este că titlurile la 
care ne referim au fost, in acest an, 
1987. mult mai mtilte decît cu un an 
înainte (1986). producindu-se astfel 
un sensibil și îmbucurător progres, 
mai cu seamă în perspectiva anului 
olimpic (1988).

Dar tot atit de adevărat este că 
erau posibile și mai multe titluri 
mondiale și europene, (chiar dacă-nu 
toate disciplinele sportive au avut 
programate campionate la acest ni
vel). Ne gindim. de exemplu, la 
Mondialele de caiac-canoe. de judo, 
de lupte greco-romane și lupte li
bere sau de atletism in aer liber — 
unde, din cauze diferite, reprezen
tanții noștri n-au reușit (așa cum ne 
obișnuiseră) să se claseze pe pri
mul loc in nici o probă. Despre a- 
portul diferențiat al disciplinelor 
sportive la bilanțul 1987 vom discu
ta însă, la concret, in următoarele 
numere de ziar.

Gheorqhe MITROI

• Topul celor mal interesante
vești sportive ale anului 1987. stabi
lit de redacția agenției „China Nouă", 
este următorul : 1. Noul record
mondial la 100 m plat, stabilit de 
canadianul Ben Johnson, la Roma, 
cu timpul de 9”83/100 ; 2. Boxerul
american de categoria grea Mike 
Tyson devine campion mondial în 
toate cele trei versiuni (WBA, WBC 
și IBF) ; 3. Ciștigarea titlului mon
dial pe echipe, la Campionatele de 
gimnastică de la Rotterdam, de că
tre selecționata feminină, a Româ-. 
niei (Aurelia Dobre, Daniela Silivaș, 
Ecaterina Szabo. Eugenia Golea, 
Camelia Voinea. Celestina Popa) ; 
4. Steffi Graf (R.F.G.) ciștigă mas- 
tersul feminin la tenis ; 5. Echipa de 
fotbal F.C. Porto cucerește „Cupa 
campionilor europeni" și „Cupa in
tercontinentală".

• Uniunea europeană de tenis 
de masă (ETTU) a dat publicității 
clasamentele pe anul 1987, in ierar
hia feminină figurine! și t.inăra spor
tivă româncă Otilia Bădescu, situată 
pe locul 7.

• într-un meci contind pentru 
preliminariile Campionatului euro
pean de baschet, la Moscova forma
ția U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
91—79 (43—23) echipa Franței.

• Prima „Cupă mondială" de șah 
se va desfășura începind de anul 
viitor cu participarea a 24 de mari 
maeștri, in frunte cu campionul 
mondial Gări Kasparov. Anatoli 
Karpov, Mihail Tal, Liubomir Liu- 
bojevici, Nigel Short. Lajos Portisch, 
Jan Timman. Primul turneu al com
petiției va avea loc. intre 2 si 27 apri
lie. la Bruxelles și va fi urmat de 
turneele de la Bilbao și Reykjavik, 
întrecerea va dura pină în anul 
1989. cind, după turneele de la 
Rotterdam si Skeleltea (Suedia), se 
va stabili clasamentul final.
• Federația de fotbal din S.U.A. a 

solicitat in mod oficial organizarea 
turneului final al celui de-al 15-lea 
Campionat mondial din 1994. După 
cum se știe, pentru găzduirea Cam
pionatului mondial de fotbal din 1994 
și-au mai anunțat candidatura fede
rațiile din Chile. Brazilia și Maroc. 
Așa cum se cunoaște, ediția din 1990 
va avea loc in Italia.

o Asediul : PATRIA (1.1 86 25) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Totul se pl&tește: SCALA (11 83 72)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, FAVORIT 
(45 31 70) — 9: 11; 13; 15: 17; 19,
MELODÎA (11 13 49) — 9; 11; 13: 15; 
17; 19
• Mușchetarii în vacanță s AURO
RA (35 04 66) — 9; 11: 13
O Vulcanul stins t AURORA — 15; 
17; 19. CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19
• Cetatea ascunsă : FERENTARI
(80 49 85) — 15: 17: 19, VIITORUL
(10 67 40) — 15: 17; 19
• Secretul lut Nemesis : .LUMINA
(14’74 t«j — 9; 11,30; 14: 16,99: 19,
MUNCA (21 50 97) — ti; 16.30: II)
• Cale liberă: PACEA (71 30 83) — 
15! 17: 19, COSMOS (27 54 95) — 13: 
17; 19
• Maria Mirabela : COSMOS — 9; 
11; 13
• Moromețli : VICTORIA (18 28 79) 
—15; 18
• Cu mtlnile cnrate : STUDIO 
(59 53 13) — 10; 12.30: 15; 17: 19
• Școala de conducători auto : TIM
PURI NOI (15,6110) — 9; 11; 13; .15; 
17; 19
• Program special pentru copil si 
tineret: DOINA (16 33 38) — 9; 11: 
13; 13: 17: 19
• Mirajele iubirii : FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11 : 13; 15: 17; 19. FLO
RE A SC A (33 29 71) 9; 11; 13; 15:
17; t9
® O logodnică pentru prinț : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15: 17; 19 
® Locuri In inimă : COTROCENI 
(49 48 43) — 15: 17; 19
• Orașul de la margine : POPULAR 
(33 15 17) — 15: 17; 19

considerării locului și rolului agricul
turii in dezvoltarea generală a eco
nomiei naționale, definirii conceptu
lui de nouă revoluție agrară și a căi
lor de înfăptuire a acesteia. îmbogă
țind acest concept cu teze și idei noi. 
secretarul general al partidului a 
formulat cerința de a reconsidera în 
mod revoluționar teoria și practica 
dezvoltării intensive a agriculturii, 
acționind pentru realizarea unui 
echilibru dinamic între industrie și 
agricultură, astfel incit aceasta să 
devină o ramură de bază, hotăritoa- 
re a economiei naționale, cu o con
tribuție mereu mai mare la crește
rea avuției naționale, la satisfacerea 
cerințelor de consum ale populației, 
a altor necesități ale economiei na
ționale.

Ceea ce definește agricultura ro
mânească la ora actuală și tendin
țele ei de evoluție este efortul de 
ridicare a gradului de tehnicitate a 
proceselor de producție. Promovarea 
cu fermitate și curaj a strategiei de 
dezvoltare intensivă a avut drept 
rezultat revolutionarea tehnică a a- 
griculturii noastre, reflectată. în pri
mul rind. în făurirea unei puternice 
baze tehnicb-materiale. în același 
timp, politica statornică de promo
vare a progresului tehnic a asigu
rat și reducerea decalajului fată de 
țările cu agricultură dezvoltată. 
Peste 500 miliarde Iei s-au investit 
în anii construcției socialiste pentru 
sporirea forței productive a agricul
turii. De la 9 600 tractoare existente 
in 1945, și acestea aduse din import, 
la circa 180 000 tractoare la începu
tul anului 1987, toate purtînd marca 
întreprinderilor românești de profil 
— iată numai una din comparațiile 
revelatoare în ce privește dimensiu
nea uriașelor transformări petrecute 
in dotarea tehnică a agriculturii 
noastre, in condițiile de muncă ale 
țăranului român. Să ne referim însă 
Si la alte comparații care pun în 
lumină dezvoltarea fără precedent a 
bazei tehnico-materiale a agricultu
rii românești : nu produceam nici o 
combină sau mașină autopropulsată 
înainte de 23 August 1944 și. astăzi, 
pe ogoarele patriei lucrează peste 
60 000 combine autopropulsate reali 
zate de unitățile industriale din tara 
noastră ; nu produceam nici un ki
logram de îngrășăminte chimice, iar 
astăzi industria noastră livrează a- 
griculturii circa 2 milioane tone în
grășăminte chimice pe an ; nu 
dispuneam de o industrie ca
pabilă să realizeze echipamente 
pentru lucrări de îmbunătățiri fun
ciare, iar astăzi industria noastră 
produce și livrează agriculturii o 
gamă diversificată de asemenea uti
laje în măsură să execute într-un 
an lucrări hidroameliorative pe o 
suprafață totală de 800 mii heetare. 
O asemenea înzestrare tehnică nu 
poate să nu-i uimească pe cei care 
au cunoscut condiția agricultorului 
nostru în perioada dinainte de 23 
August 1944.

în consens cu cerințele înfăp
tuirii noii revoluții agrare, în 
actualul cincinal • vor evolua și 
direcțiile de promovare și afirma
re a progresului tehnic în agricultu
ră. caracterizate prin noi orientări. 
Prioritate absolută urmează să cape
te acele elemente de progres tehnic 
care acționează direct asupra mări
rii randamentelor la hectar, cum sînt 
tehnologiile și asolamentele funda
mentate științific, fertilizarea solu
lui în vederea sporirii capacității 
sale productive pe baza unei con
cepții noi privind folosirea îngră
șămintelor chimice în asociere cu 
cele organice, utilizarea pe scară lar
gă a unor agregate combinate multi
funcționale si cu mare capacitate de 
lucru, in măsură să reducă la mini
mum posibil durata de executare a 
lucrărilor din campaniile agricole.

Pămîntul — socotit pe bună drep
tate marea avuție națională — și-a 
găsit abia în acești ani măsurile 
practice de protecție Si de ridicare 
a lui la cote de fertilitate nebănuite 
în trecut. Pornind de la acea inega
labilă proprietate a pămintului de a 
fi singura gvuție națională capabilă 
să-și sporească potențialul produc
tiv pe măsura refolosirii sale multi
ple. problemele conservării si valori
ficării superioare a întregului fond 
funciar au fost ridicate în țara noas
tră la rangul de politică de stat, po
litică căreia i-au fost subordonate 
toate programele de dezvoltare a 
agriculturii adoptate cu deosebire în 
anii care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului — răstimp in 
care s-a cristalizat de fapt și con
cepția științifică de durată pentru 
ameliorarea solului.

Strategia conservării si amelioră
rii pămintului pstriei. strategie în a 
cărei definire rolul decisiv l-a avut 
și îl are secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se concretizează astăzi în una din 
cele mai impresionante înfăptuiri 
ale poporului nostru. De la 18 000 
hectare, cit reprezenta în anul 1945 
totalul suprafeței amenajate pentru 
irigat, la 3,5 milioane hectare în pre
zent — iată o comparație care re
flectă cel mai semnificativ dimen
siunea marilor eforturi de Investiții 
pe care le-a făcut societatea noas
tră pentru punerea deplină in valoa
re a potențialului productiv al pă
mintului. Tot în această perioadă au 
fost amenajate sisteme de desecare 
si executate lucrări pentru comba
terea eroziunii solului pe o supra
față totală de circa peste 6 milioane 
hectare. Dar eforturile națiunii în 
această direcție sint fără precedent 
în actualul cincinal, cînd urmează să 
mai fie supuse unor ample lucrări 
hidroameliorative peste 7 milioane 
de hectare.

Această strategie de ansamblu a 
sporirii fertilității pămintului își are 
o motivație obiectivă pentru pro
gresul susținut al agriculturii, al e- 
conomiei naționale. Ea pornește nu 
atit de la resursele extrem de reduse 
de care dispune tara noastră pentru 
creșterea suprafeței agricole, cit de 
la specificul pedoclimatic al agricul
turii românești, de la faptul că te
renurile mănoase ale României sint 
situate în cele mai secetoase zone 
sau de-a lungul văilor mereu supu
se efectelor negative ale excesului 
de apă. Pe aceste motivații obiecti
ve și mai ales pe cerința punerii 
depline în valoare a potențialului 
productiv al pămintului în vederea 
realizării unor producții agricole 
mari, sigure și stabile se fundamen
tează marile opțiuni fără termen de 
comparație in Istoria agriculturii 
noastre, ce definesc esența Progra
mului de transformare a naturii, 
program elaborat in anul 1983 din 
inițiativa si sub directa conducere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. • Fap
tul că o tară cum este Români» își 
propune să dispună la sfirșitul anu
lui 1990 de o suprafață totală ame
najată pentru irigații de 5,5—6 mili
oane hectare, de amenajări pentru 
desecarea terenurilor pe 5,5 milioa
ne hectare, precum șl de 5,3 milioa
ne hectare aparate împotriva eroziu
nii constituie cea mai elocventă pro
bă materială a potențialului agricol 
remarcabil pe care il dezvoltă, po
tential în măsură să propulseze a- 
gricultura noastră pe culmi de fer
tilitate la care nu se putea visa în 
urmă cu patru decenii.

Caracteristic pentru agricultura 
românească este marea diversitate 
de tehnologii specifice diferitelor 
zone șl diferitelor culturi, tehnologii 
întemeiate pe tradiție, dar consoli
date prin rezultatele cercetării, ale 
practicii noi. tehnologii facilitate, 
desigur, de ceea ce numeam la în
ceput : existenta unei puternice baze

tehnico-materiale, existența unei 
susținute activități de cercetare, de 
experimentări făcute nu numai la 
nivel central, tn forul de cercetare 
al agriculturii românești, ci și in cele 
aproape 100 de stațiuni experimen
tale repartizate pe intreg cuprinsul 
tării. în activitatea de cercetare a- 
gricolă din țara noastră lucrează 
peste 13 500 de cadre, din care 4 500 
cu studii superioare, acestora adău- 
gîndu-li-se 4 000 de cadre didactice.

Dacă ar fi să ne referim la con
tribuția pe care o aduc acești oameni 
la dezvoltarea agriculturii româ
nești. atunci ar fi suficient să ară
tăm că în decursul timpului numai 
la Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice de la Fun- 
dulea au fost create și introduse in 
cultură peste 200 de soiuri și hibrizi 
de înaltă productivitate. Iar dovada 
cea mai elocventă a gradului ridicat 
de calificare și competență pe care 
l-au atins multi dintre specialiștii din 
agricultura noastră este dată mai ales 
de faptul că activitatea de cercetare 
se dezvoltă nu numai în institute și 
stațiuni specializate, ci în sute si 
sute de unități, pe mii și zeci de mii 
de parcele. Loturile experimentale 
ale inginerului agronom au devenit 
de-acum un fapt obișnuit. Aceasta a 
fost favorizată și de existenta unor 
cadre formate in majoritatea lor cu- 
vîrșitoarș în anii construcției socia
liste. cu deosebire în ultimele două 
decenii și jumătate, oameni care au 
ajuns la maturitatea profesională șl 
care dispun de o bogată experiență 
practică. Oameni de la care se aș
teaptă in viitor să confirme puterea 
de a gindi, de a ridica agricultura 
noastră la cote tot mai înalte de 
productivitate și eficiență.

Rezultatele bune și foarte bune 
obținute în agricultură de un număr 
mare de unițăti. cu deosebire în ul
timii doi ani. cînd s-a realizat cea 
mai mare recoltă de cereale din is
toria tării, subliniază atit saltul ca
litativ pe care l-a cunoscut agricul
tura noastră, dar mai ales marile re
zerve de care dispune această ramu
ră economică de bază, marile ăi po
sibilități de punere mai bine în va
loare a potențialului productiv al pă
mintului, a bazei tehnico-materiale, 
de perfecționare a activității de or
ganizare șj conducere, precum șl a 
activității de cercetare, de extindere 
a experienței bogate pe care au acu- 
muiat-o lucrătorii din acest sector 
Punerea lor în valoare depinde de 
eforturile și capacitatea creatoare a 
oamenilor muncii de la sate, de spi
ritul de răspundere și devotamentul 
cu care fiecare lucrător va acționa 
pentru sporirea rodniciei pământu
lui, pentru creșterea producțiilor a- 
gricole si a eficientei acestora.

în anul celei de-a 40-a aniversări 
a proclamării Republicii, agricultura 
românească se înfățișează ca o ra
mură in plină dezvoltare intensivă, 
capabilă să aducă o contribuție tot 
mai mare la buna aprovizionare a 
populației, la progresul general al 
tării. Este o realitate confirmată de 
rezultatele obținute în agricultură, 
de chipul nou șl tot mai prosper al 
satului românesc. Sînt realizări certe, 
cărora hotărițâle adoptate de Confe
rința-- IjHlonaifr a fertidului, do- 
OVmentele^jj-olțate iecent de forul 
legislativ suprem ăl tării, respectiv 
Planul de dezvoltare a agriculturii, 
industriei alimentare, silviculturii și 
gospodăririi apelor pe anul 1988, le 
dau o nouă dimensiune. Comuniștii, 
toți oamenii muncii din agricultură 
au datoria de a acționa ferm, cu cea 
mai Înaltă răspundere, pentru Înde
plinirea sarcinilor ce le revin în anul 
viitor, astfel ca anul 1988 să devină 
un an hotărâtor în înfăptuirea obiec
tivelor noii revoluții agrare, obtinin- 
du-se noi și remarcabile realizări 
în sporirea producției agricole vege
tale si animale, pe măsura marelui 
potential de care dispune această ra
mură de bază a economiei naționale.

Administrația de stat Lolo-Pronosport informează :
. Așa cum s-a mai anuntat, se 
află in plină vinzare biletele de 
participare la tragerea extraordina
ra Loto a Revelionului, progra
mată să aibă loc vineri. 1 iariua- 

' rie 1988. Reamintim că această tra
dițională acțiune oferă avantaje 
multiple de valorificare a șanselor 
de către participanti. Astfel, gama 
opțiunilor este considerabil lărgită, 
având in vedere că se extrag nu

mai puțin de 120 de numere in ca
drul a 12 extrageri „legate" cite 
două. De asemenea, cele 21 de ca
tegorii de câștiguri prevăd atribui
rea de autoturisme, excursii peste 
hotare si importante sume in bani, 
de valori fixe și variabile. Biletele 
în valoare de 25 de lei participă la 
toate extragerile. Ultima zi de 
participare cu numerele favorite 
este joi, 31 decembrie.

• Sportivele din R.P. Chineză con
tinuă seria marilor recorduri in ca
drul concursului internațional de 
haltere de la Shanghai. Astfel, la 
categoria 67,5 kg. Huo Ran a stabi
lit trei boi recorduri mondiale ; 
195, kg la total. 87.5 kg la „smuls" 
și 107,5 kg la „aruncat".

9 Sferturile de finală ale campio
natului european de fotbal rezervat 
echipelor de tineret se vor desfășura, 
in partide duble, pină la 4 aprilie 
1988. după următorul program : 
Franța — Italia ; Spania — Olanda ; 
Scoția — Anglia și Grecia — Ceho
slovacia.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71. Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 15; (sala Amfiteatru) : Po
veste din Hollywood — 18
< Opera Română (13 18 57) : Bufonul, 
Nuntă însîngerată — 18
• Teatrul de operetă (13 63 43) : 
Leonard — 18
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala' Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Poskct — 18; (sala 
Grădina Icoanei. 11 95 44) : Diminea
ță pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Joc 
ciudat după scăpătat — 18,30
• Teatrul de . comedie (16 64 60) : 
Acești nebuni fățarnici — 18
• Teatrul „C. I. Nottara“ (59 3! 03, 
sala Magheru) : Acești îngeri ,triști
— 17.30; (sala Studio) : La un pas 
de fericire — 18.30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Simple coincidențe — 18: 
(sala Ciulești, 18 04 85) : Milionarul 
sărac — 18
$ Teatrul satiric-muzieal „C. Tâ- 
nase*‘ (sala Savoy, .13 36 78) : Dra
goste la prima vedere — 18: (sala 
Victoria. 50 58 65) : Bărbatul fatal
— 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (1? 13 00) : Pe sub cetini la 
izvoare — 18
• Teatrul „Ton CreangS“ (30 26 55) : 
Extemporal la... varietăți — 10,30
e Teatrul ,,Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Punguța cu doi bani — 11
• Circul București (10 41 95): Caval
cada circului — 15,30; 18,30
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ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
) • ROBOT MAI INDEMiNA-
) TIC. Cum se poate reduce cu 30 Ia sută 
) durata ciclului de lucru al unui robot des- 
i tinat alimentării cu piese a mașinilor de 
î prelucrare a materialelor 7 Prin înzestrarea 
i robotului cu două brațe, răspunde revista 
J franceză „Industries ct Techniques", refe- 
) rindu-se la o idee pusă în practică si pre- 
I zentată la Hanovra (R.F.G.). sub forma 
’ unui robot hidraulic cu două brațe diame- 
i trai opuse, montate pe corpul central. Am- 
7 plasat intre două prese, robotul „Doppel- 
‘ arm" se rotește cu 220 de grade și este 
1 capabil să transfere o mte de piese pe oră. 
J Prin urmare, durata ciclului său de lucru 
1 este de 3,6 secunde. Dacă ar fi avut un 
i singur braț, respectiva durată ar fi fost 
) de 5.1 secunde. Robotul cu două brațe dez- 
i voltă o viteză maximă de translație de 
’ 4 metri pe secundă.
) ® EXPERIMENTĂRI CONCLU-
) DENTE. Specialiști de la Universf- 
) tatea de «tat din Moscova și de la uzina 

de autorhobile „Lihaciov* au realizat un 
original rezervor pentru hidrogenul utilizat 
drept combustibil în motoare cu ardere in
ternă. Noul rezervor funcționează la 
presiunea atmosferică normală și Ia tem
peratura camerei, ceea ce facilitează in mod 
considerabil folosirea lui. Prototipul nu 
este mai mare decît o butelie de sticlă de 
un litru, dar poate acumula circa 500 deci
metri cttbi de gaz.

Tn cursul experimentărilor, motorul au
tocamionului „Zil-130" a funcționat pe 
bază de combustibil mixt. Prin adăugarea 
a 10 la sută hidrogen, s-a realizat o re
ducere cu 25 la sută a consumului de 
benzină. Totodată, a scăzut mult conținu
tul de substanțe nocive din gazele de eșa
pament. Pentru controlul cantității de hi
drogen din rezervor, specialiștii sovietici 
au realizat un aparat electric simplu, al 
cărui ac indică pe un cadran, clipă de cli
pă, cantitatea de combustibil existentă.

• IN ATENȚIE : VITAMINA C.
Revista „Science et Vie" consacră un am

plu articol efectelor vitaminei C. Pînă 
acum, nimeni n-a reușit să stabilească 
exact cantitatea de vitamina C pe care 
organismul uman ar trebui să o pri
mească, in afara dozelor care il apără de 
scorbut. Spre deosebire de cea mai mare 
parte a mamiferelor, omul nu poate sin
tetiza in propriul organism acidul ascorbic, 
adică vitamina C. Lipsa totală de acid 
ascorbic provoacă scorbutul. maladie foarte 
răspinditâ odinioară pe corăbiile de cursă 
lungă, unde nu se găseau legume și fructe 
proaspete. în mod obișnuit, riscul unei 
carențe de acid ascorbic este foarte redus 
deoarece vitamina C se găsește în majo
ritatea vegetalelor consumate de om. Pen
tru evitarea unei carențe sint suficiente 
25 mg pe zi. Ca măsură de precauție, die- 
teticienii stabilesc o doză de 30 mg pe zi.

Unii specialiști susțin că vitamina C, 
absorbită in mari cantități, apără orga
nismul nu numai împotriva răcelilor, dar 
și a altor maladii, cum ar fi cancerul. 
Deocamdată insă, nu s-au putut demonstra 
practic aceste calități. Alti specialiști 

opinează că vitamina C. ca și vitamina D, 
exercită o acțiune neutralizantă asupra 
subproduselor metabolismului. radicalii 
liberi, a căror proliferare accelerează de
gradarea țesuturilor conjunctive. Deși s-a 
verificat pe animale acest rol protector al 
vitaminei C, pină în prezent nu s-a putut 
însă stabili doza în care vitamina deter
mină acesta efecte benefice asupra omului.

Totodată, specialiștii au demonstrat că, 
dacă se administrează unor animale doze 
mari de vitamină, timp de 5—6 săptămîni, 
excreția substanței este relativ redusă. 
Această observație pare să modifice teoria 
curentă, conform căreia organismul eli
mină cantitățile de vitamină superioare 
nevoilor sale curente. în realitate, anima
lele și. fără îndoială, și omul pot stoca 
această vitamină in ficat, metabolismul 
adaptîndu-se la creșterea nivelului de acid 
ascorbic. Dacă însă, după această creș
tere. se reduce rația de acid ascorbic, se 
constată că scade brusc depozitul de vi
tamină din ficat. De aceea, specialiștii au 
ajuns la concluzia că, la întreruperea 

bruscă a administrării masive de vitamină 
C. există un serios risc de carență vita- 
minică. Descoperirea cea mai recentă sta
bilește o legătură nu numai intre vitamina 
C și cortizol, dar și intre aceasta și hor
monii tiroidieni, cu rol de activare a 
metabolismului bazat, permițînd combate
rea infecțiilor. Această observație confirmă 
deci supoziția că vitamina C. în doze 
mari, ar avea efecte antiinfectioase. Dacă 
insă organismul este obișnuit să pri
mească citva timp mari cantități de vi
tamină, după încetarea tratamentului, 
acesta devine mai vulnerabil decit era 
înainte de infecție. Concluzia ? Vitamina 
C din farmacie trebuie luată fie perma
nent, fie deloc. Unii specialiști consideră 
că tratamentul este cu adevărat util doar 
persoanelor care suferă de dereglări ale 
metabolismului. „în. orice caz. dozele 
optime pentru acest tratament nu sînt incă 
stabilite", conchide revista citată.

• SCADENȚA FUMATULUI.
Adevărat flagel al acestui secol, tabagis- 

mul își înmulțește victimele. Generația în 
virstă de 50—60 de ani este cea care, în 
prezent, fși revendică supremația in ce pri
vește frecvența cancerului pulmonar și a 
tulburărilor cardiace avind la origine fu
matul. Tocmai de aceea, personalități ale 
lumii medicale mondiale lansează cu insis
tență avertismentul ca tinerii să renunțe 
la fumat, pentru a evita o asemenea sca
dență. Alarmate de numărul ridicat de 
afecțiuni grave și de decese determinate de 
tabagism, autoritățile medicale din multe 
țări au cerut guvernelor să ia măsuri de 
frinare a răspindirii fumatului. Drept ur
mare. s-au și adoptat în unele țări măsuri 
mergind de Ia interzicerea popularizării 
fumatului prin mijloacele de comunicare 
în masă și pină la interzicerea lui in locu
rile publice. Scopul pe care medici din 
multe țări, ca și Organizația Mondială a 
Sănătății, și l-au propus este eradicarea 
acestui flagel pină la finele secolului. In
formează publicația „Forum du Dâvelop- 
pement". Astfel, ar putea fi salvate multe, 
foarte multe vieți omenești.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ 
- O POLITICĂ EXTERNĂ ACTIVĂ ÎN NUMELE IDEALURILOR

Datoriile externe-o grea povară ORIENTUL MIJLOCIU
pentru țările in curs de dezvoltare • Protest libanez împotriva noilor acțiuni agresive israeliene • Convorbiri 

intre Egipt și O.E.P.

DE PACE ȘI PROGRES ALE POPOARELOR

Cu consecvență și fermitate pentru 
afirmarea și generalizarea noilor 
principii de relații intre state

, Retrospectiva celor patru decenii 
care au trecut de la actul istoric al 
proclamării Republicii oferă imaginea 
afirmării tot mai ample a țării 
noastre in viața politică mondială. 
Valoarea demersului românesc de 
politică externă s-a manifestat cu 
deosebire în cei peste 22 de ani care 
au trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului, țara noastră remarcîn- 
du-se prin tenacitatea și fermitatea 
cu care a militat și militează pentru 
afirmarea și deplina generalizare a 
noilor principii de relații intre state 
— orientare care stă la baza întregii 
activități internaționale a partidului 
și statului.

Reafirmind această componen
tă fundamentală a politicii ex
terne românești. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU declara 
de la tribuna recentei Confe
rințe Naționale a partidului : „Voni 
acționa neabătut pentru afirmarea tot 
mai puternică in relațiile dintre sta
te a principiilor deplinei egalități in 
drepturi. respectului Independen
ței și suveranității naționale, drep
tului fiecărei națiuni de a-și alege 
calea dezvoltării pe care o dorește, 
fără nici un tel de amestec din a- 
fară".

însuși faptul că România Întreține 
tn prezent relații diplomatice și eco
nomice cu 155 de state de pe toate 
continentele — state de o mare di
versitate ca orinduire. dimensiune, 
grad de dezvoltare social-politică si 
economică, situare geografică — se 
explică prin aceea că țara noastră a 

! pus și pune Ia baza raporturilor sale 
cu celelalte state ale comunității in- 

j ternaționale noile principii de relații, 
i în viziunea țării noastre, aceste prin

cipii de relații constituie singurul 
cadru în care fiecare națiune se 
poate bucura efectiv de libertate și 
își poate asigura progresul multilate
ral ; in același timp, ele reprezintă 
unica bază de raporturi normale și 
constructive intre state, singurele 
care pot asigura pacea, securitatea și 
colaborarea largă intre națiuni. Aces
te principii — ară’a cu mai bine de 
un deceniu în urmă secretarul gene
ral al partidului — sint pentru so
cietatea omenească de astăzi, pentru 
relațiile de colaborare in lume așa 
cum sint apa și aerul pentru exis
tența omului.

Experiența însăși a vieții Interna
ționale arată că atunci și acolo unde 
noile principii sint corect, integral și 
onsecvent aplicate se consolidează 
crederea intre state, se creează un 

-dru propice conlucrării fructuoase, 
de pe urma căreia au de cîștigat atît 
țările respective, cit și cauza gene
rală a păcii. Și invers, cind aceste 
principii sint încălcate sau lezate, 
chiar parțial, cind se recurge la con- 
strîngeri. ingerințe, presiuni, ame
nințări se creează inevitabil focare 
de încordare și conflict, ce nu pot să 
nu submineze temeliile păcii.

în această orientare fundamentală 
a țării noastre nu a fost și nu este, 
desigur, vorba de ceva efemer, con-: 
junctural. de proclamarea acestor 
principii, după cum s-a arătat Ia 
Conferința Națională a partidului, 
doar cu prilejul unor ..ocazii festive". 
Dimpotrivă, incorporate in însăși 
Constituția țării, la scurtă vreme

după Congresul al XX-lea și apoi în 
Programul partidului, reafirmate in 
documentele congreselor și conferin
țelor naționale, aceste principii s-au 
transformat din enunțuri teoretice in 
norme practice, imuabile șl constante 
ale politicii externe a României.

Istoria va consemna tenacitatea șl 
consecvența cu care România, in toți 
cei 40 de ani ai Republicii, a acțio- 

• nat pentru afirmarea noilor prin
cipii in întreaga viață interna
țională. Voința de a acționa în 
spiritul acestor norme, atît in rapor
turile bilaterale, cit și pe un plan 
mai larg. în ansamblul politicii mon
diale. își găsește expresie în toate

documentele — tratate, declarații 
solemne, comunicate comune sem
nate de țara noastră. Cu aceeași 
perseverentă. România a militat la 
O.N.U. și în glte foruri Internationa
le pentru dezvoltarea conținutului 
noilor principii și codificarea lor, 
precum și pentru oglindirea lor în 
documente multilaterale, de amplu 
răsunet, ca. de pildă. Actul final de 
la Helsinki.

în permanență. în politica sa ex
ternă. România socialistă a pus in 
evidentă caracterul unitar al a- 
cestor principii, ca ansamblu orga
nic, general-oblîgatoriu. faptul că 
nici unul dintre ele nu poate fi con
ceput izolat si. cu ații mai puțin, 
opus unul celuilalt. în același timp, 
țara noastră a subliniat, nu o dată, 
că sfera'de acțiune a acestora esteu- 
niversală, că ea nu poate fi în nici un 
fel limitată doar la raporturile din
tre state cu orînduiri sociale diferite.

Un rol de prim ordin in pro
movarea noilor principii revine țări
lor socialiste, chemate prin însăși 
natura lor să ofere un model de ra
porturi interstatale noi, cu putere de 
exemplu pentru toată statele și po
poarele lumii. Firește, în relațiile 
dintre țările socialiste, acestui grup 
de principii general valabile i se 
adaugă și laturi speciale, calitativ 
noi, cum sint solidaritatea internațio
nală și întrajutorarea tovărășească. 
Aceste laturi nu numai că nu impie
tează în nici un fel asupra celorlalte 
principii amintite sau le diminuează 
importanța, ci. dimpotrivă, le îmbo
gățesc. constituind o platformă soli

dă de dezvoltare si intensificare a 
raporturilor dintre țările socialiste. 

Din natura noilor relații decurge. 
Implicit, și metoda obligatorie de ac
țiune pentru soluționarea probleme
lor dintre state, și anume dialogul și 
tratativele pașnice unica metodă 
în concordanță cu aceste principii. 
Astfel, este meritul secretarului gene
ral al partidului de a fi reliefat — 
revenind și la Conferința Națională — 
că noua gindire politică presupune să 
se pornească de la respectarea neabă
tută a independentei, suveranității și 
integrității tuturor statelor, să se re
nunțe la calea forței, la amestecul 
in treburile interne ale altor state, 
că trebuie să se acționeze in așa fel 
îneît să se dea o perspectivă nouă, 
de afirmare liberă a fiecărei națiuni. 
De altfel, importanța pe care țara 
noastră o acordă noilor principii de
rivă nu numai din faptul că ele ga
rantează conviețuirea pașnică a sta
telor. ci și pentru că acestea oferă 
cheia soluționării pe cale pașnică, 
prin tratative, a tuturor problemelor 
care frămîntă omenirea.

în conformitate cu această poziție, 
tara noastră a fost și este de părere 
că, în împrejurările actuale, una din
tre direcțiile de acțiune ale Organi
zației Națiunilor Unite o constituie 
tocmai atenția prioritară pe care 
organizația mondială este chemată să 
o acorde. în ansamblul preocupărilor 
sale, rezolvării problemelor interna
ționale exclusiv pe cale pașnică, prin 

megocieri. înfăptuirii acestui obiectiv 
fitndu-i consacrate o serie de iniția
tive de amplu răsunet internațional 
pe care România le-a avansat in ca
drul O.N.U.

îmbinînd poziția de principiu cu 
acțiunea politică practică, concretă, 
tara noastră a acționat și acționează 
consecvent, după cum s-a evidențiat 
și la Conferința Națională a partidu
lui. pentru soluționarea pe calea tra
tativelor a conflictelor din Orientul 
Mijlociu, din zona Golfului, din Afri
ca, Asia și din America Centrala, din 
orice altă regiune a planetei, pornind 
de la interesele păcii și securității 
tuturor statelor, ale fiecărei națiuni. 
Această activitate se îmbină organic 
cu luările ferme de poziție ale 
României împotriva oricăror acte de 
agresiune și practici ale politicii de 
forță, dominație și dictat. în sprijinul 
țărilor care își apără dreptul la exis
tență. la independentă liberă șl 
demnă.

Realitățile lumii contemporane, 
complexitatea actualei situații inter
naționale ilustrează fără putință de 
tagadă că omenirea se află intr-un 
moment hotărîtor al existenței sate. 
Este însă convingerea fermă a Româ
niei socialiste, puternic reafirmată la 
Conferința Națională, că, acționînd 
unite, popoarele lumii, forțele pro
gresiste. realiste de pretutindeni pbt 
să determine o schimbare a raportu
lui de forțe în favoarea păcii și cola
borării, pot asigura deplina trans
punere în viață a noilor principii de 
relații — singura cale de făurire a 
condițiilor ca fiecare stat să se dez
volte liber și independent, la adăpost 
de orice agresiune sau amenințare 
cu forța, intr-un climat de înțelegere 
și securitate.

Radu BOGDAN

LAGOS 25 (Agerpres). — Datoria 
externă a țărilor africane, care a 
atins 228 miliarde dolari, trebuie a- 
nulată de către creditori, a declarat 
Hassan Sunmonu, secretar general al 
Organizației Unității Sindicale Afri
cane. în cursul unei conferințe de 
presă care a avut loc la Lagos, el 
a subliniat că Africa se află acum 
în situația in care pentru achitarea 
vechilor datorii va trebui să con
tracteze noi împrumuturi. Țările 
continentului, a spus Hassan Sun
monu, s-au transformat în exporta
toare de capital. în loc să-1 importe, 
așa cum ar Impune necesitățile dez
voltării. Programele și „rețetele" 
propuse continentului de Banca In
ternațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (B.I.R.D.) și Fondul Mo
netar Internațional (F.M.I.) contra
vin intereselor popoarelor africane — 
a subliniat secretarul general al Or
ganizației Unității Sindicale Afri
cane.

LIMA 25 (Agerpres). — O confe
rință asupra problemei datoriei ex
terne și cooperării Nord-Sud urmea
ză să aibă loc la Lima, în perioada 
25—29 ianuarie 1988 — informează 
agenția Prensa Latina. La reuniune 
vor lua parte personalități politice, 
oameni de cultură, reprezentanți ai 
unor organizații neguvernamentale 
și obștești din țări ale Americii La
tine, precum șl de pe alte continente.

BRASILIA 25 (Agerpres). — Fos
tul președinte venezuelean, Carlos 
Andres Perez, a afirmat că datoria 
externă contractată de țările latino- 
americane reprezintă o frînă in calea 
dezvoltării economice și sociale a 
acestora. în declarații făcute perio
dicului brazilian „Gazeta Mercantil", 
el a subliniat consecințele grave pe 
care datoriile externe și dobînzile 
excesive le au asupra situației fi
nanciare a statelor din regiune.

GEORGETOWN 25 (Agerpres). — 
în actuala conjunctură, instaurarea 
unei nai ordini economice interna
ționale se impune ca o necesitate, a

declarat la Georgetown secretarul 
general al Commonwealth, Shridath 
Ramphal.

într-o declarație transmisă de pos
tul de radio G.B.S., Ramphal a ară
tat că recentul crah financiar de la 
bursa de valori nord-americană are 
profunde implicații pentru țările 
membre ale Commonwealth. „Nu 
există nici o rațiune ca țările în curs 
de dezvoltare să fie la discreția a 
ceea ce poate fi un proces specula
tiv și irațional. Este nejust ca ma
joritatea statelor să suporte consecin
țele politicilor urmate de un număr 
redus de țări, între care S.U.A.. Ja
ponia și R.F.G.", a spus Shridath 
Ramphal.

Totodată, secretarul general al 
Commonwealth a pus în evidență 
gravitatea extremă a problemei da
toriei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare.

PARIS 25 (Agerpres). — Rata de 
creștere economică a țărilor membre 
ale O.E.C.D. nu va depăși 2 la sută 
In următorii doi ani, aceasta insem- 
nînd o diminuare cu o jumătate de 
procent a prognozelor făcute înain
tea crizei de la bursele occidentale. 
Șomajul va continua să crească in 
1989, atingînd nivelul de 32 milioane 
de persoane apte de muncă în cele 
24 de țări membre ale organizației, 
iar rata globală a inflației va fi de 
3.5 la sută — se arată în raportul 
anual al Organizației pentru Coope
rare și Dezvoltare Economică 
(O.E.C.D.).

Documentul face, de asemenea, o 
analiză a problemei datoriilor ex
terne, admițînd necesitatea unor noi 
abordări ale acesteia, a găsirii unor 
noi formule de soluționare a ei. 
Autorii recunosc faptul că actuala 
conjunctură defavorabilă din țările 
O.E.C.D. s-a repercutat în mod ne
gativ asupra situației țărilor în curs 
de dezvoltare, ale căror venituri din 
export s-au diminuat substanțial ca 
urmare a raporturilor inechitabile 
existente pe piața internațională în
tre prețurile diverselor categorii de 
produse.

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres) 
— Guvernul Libanului a adresat 
Consiliului de Securitate șl secreta
rului general al O.N.U, un protest 
în legătură cu noile acte agresive co
mise de forțele armate ale Israelului 
împotriva unor localități din sudul 
teritoriului libanez. Potrivit datelor 
furnizate de autoritățile libaneze, în 
urma acestor acte agresive, la care 
au participat unități militare israe
liene șl trupe aie așa-numitei „Ar
mate a Libanului de Sud" — finan
țată și controlată de Israel — cinci 
locuitori libanezi și-au pierdut viața, 
alți 20 au fost răniți și s-au înregis
trat importante pagube materiale.

CAIRO 25 (Agerpres). — Pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak, 
l-a primit pe Hani AI-Hassan, consi

lier al președintelui Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. După cum relevă 
sursele oficiale din Cairo, cu acest 
prilej au fost discutate probleme ala 
relațiilor dintre Egipt și O.E.P., pre
cum și situația din teritoriile araba 
ocupate de către Israel.

CAIRO 25 (Agerpres). — După 
cum informează agenția MENA. au
toritățile guvernamentale de la Cairo 
întreprind studii pentru întărirea co
operării dintre Egipt și țările arabe. 
Aceste studii evaluează posibilitățile 
de lărgire a cadrului de cooperare 
economică și comercială-dintre Egipt 
și țările arabe, precum și cu organis
mele de finanțare africane — infor
mează agenția, citind surse ale Mi
nisterului Cooperării Internaționale 
al Egiptului.

Luări de poziție in sprijinul soluționării conflictului 
dintre Iran și Irak

„tliminarea armelor - singura modalitate de înlăturare 
a pericolului unui război mondial"

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres) 
— După consultări privind evoluția 
situației din zona Golfului șl căile de 
soluționare a crizei din această re
giune, Consiliul de Securitate al 
O.N.U. a adaptat o declarație in care 
își exprimă hotărîrea de a pune cit 
mai curind capăt conflictului dintre 
Iran și Irak. Membrii Consiliului de 
Securitate apreciază în document că 
unica bază pentru reglementarea 
atotcuprinzătoare, justă, onorabilă 
și trainică a acestui conflict o con
stituie rezoluția 598. Declarația sub
liniază că rezoluția 598 — care chea
mă la încetarea conflictului irania- 
no-irakian — reprezintă un tot uni
tar și trebuie aplicată ca atare.

Pe de altă parte, într-o declarație 
făcută la New York, secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, și-a anunțat intenția de a 
continua eforturile de mediere între 
Iran și Irak și de a stabili noi con
tacte cu cele două părți la începutul 
anului viitor.

LONDRA 25 (Agerpres). — Secre
tarul general al Consiliului de Co
operare al Golfului, Abdullah Bis- 
hara, a lansat un apel pentru inten
sificarea eforturilor pe plan interna
țional menite să ducă la încetarea 
războiului dintre Iran și Irak. într-o 
declarație făcută revistei de limbă 
arabă „Al Tadamoun". care apare

la Londra, el a precizat că problema 
soluționării situației din zona Golfu
lui reprezintă unul din principalele 
puncte înscrise, pe agenda reuniunii 
la nivel înalt a C.C.G., programată 
să înceapă la 26 decembrie.

ISLAMABAD 25 (Agerpres). — 
Pakistanul și R.A. Yemen au reîn
noit apelul lor privind Încetarea 
grabnică a războiului irakiano-ira- 
nian și pentru o soluționare justă, 
echitabilă și reciproc acceptabilă a 
conflictului — se arată în comuni
catul comun difuzat Ia încheierea 
vizitei la Islamabad a președintelui 
Aii Abdullah Saleh.

RIAD 25 (Agerpres). — în capitala 
Arabiei Saudite urmează să înceapă 
astăzi lucrările celei de-a 8-a reu
niuni la nivel înalt a Consiliului da 
Cooperare al Golfului (C.C.G.) la 
care vor participa șefi de stat sau 
de guvern din Arabia Saudită, 
Bahrein, Emiratele Arabe Unite. 
Kuweit, Oman și Qatar. în cursul 
acestei săptămînl, la o sesiune • 
Consiliului Ministerial al C.C.G., mi
niștrii de externe din statele mem
bre au finalizat agenda reuniunii la 
nivel înalt. Aceasta include proble
me privind ultimele evoluții din 
zona Golfului, aspecte ale colaboră
rii pe plan economic între țările 
organizației.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt
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timelor este mai mare, avînd In 
vedere persoanele date dispărute, i 
precum și distrugerea a peste 2 500 
de locuințe.
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Saleh. președintele R.A. Yemen, 
aflat într-o vizită oficială in Chi
na. Reafirmind dorința extinderii 
cooperării bilaterale pe multiple 
planuri, părțile au abordat, tot
odată. probleme internaționale ac
tuale. Șeful statului yemenit a 
avut, de asemenea. întîlniri cu 
Deng Xiaoping, președintele Co
misiei Militare a C.C. al P.C. Chi
nez, și cu Li Peng, premierul in
terimar al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze.

ÎNTREVEDERI CHINO-YEME
NITE. La Beijing au avut loc con
vorbiri intre președintele R.P. Chi-

avut convorbiri cu primul 
Rajiv Gandhi. Părțile au 
măsuri vizînd lărgirea
dintre cele două țări. Au fost abor
date. de asemenea, probleme le
gate de situația din zonă.

EXPORT. Olanda, una dintre ță
rile cele mai mari exportatoare de 
flori din lume, a depășit anul aces
ta toate recordurile in materie. Po
trivit unui reprezentant al exporta
torilor, livrările externe au valorat 
peste patru miliarde guldeni. Cele 
mai solicitate la export au fost 
lalelele, trandafirii, garoafele și 
crizantemele.

I
I

I
I
I

ALOCUȚIUNE. Recent a fost 
Inaugurat sistemul hidrotehnic „El 
Gato“, care va asigura aprovizio
narea cu apă potabilă a orașului 
Havana. In alocuțiunea rostită cu 
acest prilej, Fidel Castro, președin
tele Consiliului de Stat și al Con
siliului de Miniștri ale Republicii 
Cuba, a subliniat. că realizarea 
marelui obiectiv — considerat unul 
dintre cele mai importante șl mai 
complexe edificate ’ in țară — este 
rodul activității susținute a con
structorilor și al colaborării între 
diferite sectoare ale economiei, că 
numai prin participarea largă a 
poporului se poate asigură înfăp
tuirea programelor de dezvoltare 
a țării.

PROGRAM ANTIDROG. Primul 
ministru al Thailandei. Prem Țin- 
sulanonda, a anunțat că în cadrul 
luptei internaționale împotriva dro
gurilor va fi initiat un program 
național de transformare a unei în
tregi zone pe care se cultiva opiu
mul într-o regiune de interes turis
tic. Ea are o suprafață de 150 km 
pătrați și o populație de 8 000 de 
locuitori.

REDUCEREA PRODUCȚIEI SI
DERURGICE. Miniștrii industriei 
din țările Pieței comune, reuniți la 
Bruxelles, au hotărit ca. de la 1 ia
nuarie anul viitor să se procedeze 
la diminuarea producției la 15 Ia 
sută din profilurile produselor side
rurgice ale C.E.E. Agenția A.N.S.A. 
relevă că în viitorii trei ani in 
industria siderurgică a „celor 12“ 
se vor reduce circa 80 000 locuri de 
muncă.

I
I
I

CANDIDAT. Primul ministru 
Robert Mugabe, președinte și prim- 
secretar al partidului Uniunea Na
țională Africană din Zimbabwe— 
Frontul Patriotic Z.A.N.U. (F.P.), da 
guvernământ, este unic candidat 
pentru postul de președinte al ță
rii, s-a anunțat la Harare la expi
rarea termenului de prezentare a 
candidaților pentru această func
ție. La 30 decembrie, candidatura 
va fi prezentată în parlamentul 
țării spre aprobare.

VICTIME. Inundațiile șl alune
cările de teren care au avut loc în 
ultimele zile în provincia Polmas 
din Indonezia au provocat moartea 
a cel puțin 67 de persoane, infor
mează agenția indoneziană Antara. 
Este de presupus că numărul vic-
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CONVORBIRI INDO-AFGANE. 
Președintele R.D. Afganistan. Na- 
jibullah, șl-a încheiat vizita oficia
lă de prietenie în India, unde a

LONDRA 25 (Agerpres). — ‘Re- 
tevînd îngrijorarea pe care o stîr- 
nește cursa înarmărilor, ziarul bri
tanic „The Morning Star" scrie că 
modernizarea sistemelor de arma
mente îngreunează procesul de 
dezarmare. Este clar pentru toată 
lumea, subliniază ziarul, că în spa
tele cuvîntului „modernizare" se află 
de fapt o creștere calitativă a cursei 
înarmărilor. Această abordare a pro

blemelor contravine procesului dezar
mării, perpetuînd proliferarea noi
lor tipuri de arme, mai periculoase 
și cu o arie de distrugere mai mare. 
Trebuie să ne pronunțăm, arată zia
rul, împotriva oricăror încercări de 
„modernizare" a actualelor tipuri de 
arme și să ne canalizăm eforturile • 
spre eliminarea lor, singura moda
litate de a salva omenirea de la un 
nou război mondial, care i-ar putea 
fi fatal.

R s a. t Acțiuni menite să destabilizeze situația 
din țările africane vecine

S.U.A. zădărnicesc eforturile de încetare a focului
In Nicaragua

SANTO DOMINGO 25 (Agerpres). 
— Delegația nicaraguană la dialogul 
indirect cu forțele contrarevoluțio
nare antisandiniste privind reali
zarea unei încetări a focuiui în Ni
caragua a propus ca o nouă rundă 
a convorbirilor să aibă loc in pe
rioada 7—10 ianuarie. Șeful dele
gației sandtniste, ministrul adjunct da 
externe Victor Hugo Tinoco, a acu
zat S.U.A. de eșecul celei de-a doua 
runde.

BONN 25 (Agerpres). — Deputatul 
«ocial-democrat vest-german Hans- 
Jurgen Wischnewski, unul dintre met 
diatorii internaționali în negocierile 
dintre guvernul nicaraguan și forțele 
contrarevoluționare antisandiniste. a 
criticat S.U.A. pentru sprijinul pe 
care ii acordă acestora din urmă șl 
care zădărnicește eforturile în direc
ția încetării focului in Nicaragua. 
Intervenția Statelor Unite, a arătat 
el, este cauza eșecului primelor două 
runde de negocieri dintre părți.

PRETORIA 25 (Agerpres). — Gu
vernul rasist de la Pretoria refuză 
să accepte cererea Consiliulill de 
Securitate privind retragerea nein- 
tîrziată a trupelor sud-africane de 
pe teritoriul Angolei. In acest sens, 
ministrul de externe. Roelof Botha, 
a precizat într-o declarație publică 
faptul că R.S.A. respinge rezoluția 
în această problemă adoptată în u- 
nanimitate de Consiliul de Secu
ritate.
Actul agresiv al Africii de Sud. în

călcarea suveranității și integrității 
teritoriale a Angolei sint aspru con
damnate atît în cadrul O.N.U.. cit și 
pe plan african și internațional.

MAPUTO 25 (Agerpres). — Forțe
le militare ale guvernului Mozambi- 
cului au întreprins noi misiuni de 
luptă împotriva elementelor rebele 
contrarevoluționare sprijinite de re
gimul rasist de la Pretoria. După 
cum informează surse oficiale din 
Maputo, peste, 90 de rebeli au fost 
eliminați ca urmare a acțiunilor for
țelor militare naționale.

Pe de altă parte, agenția mozam- 
bicană A.I.M. relatează că grupurile 
de contrarevoluționari continuă să 
comită atrocități în rindul populației 
civile. Directorul școlilor din pro
vincia Nampola a relevat că 70 da 
profesori au fost uciși de contrare
voluționari, iar peste 400 de școli — 
distruse. în scopul destabilizării »i- 
tuației interne din Mozambic.

LUSAKA 25 (Agerpres). — Intr-a 
declarație publicată la Lusaka, Co
mitetul zambian pentru solidaritate 
și pace cheamă forțele progresiste 
din lume să transforme anul 1988 
într-un punct de cotitură în aplica
rea rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate privind accesul la inde
pendență al Namibiei. Comitetul sub
liniază. de asemenea, necesitatea o 
regimul rasist de la Pretoria să 
pună necondiționat In libertate pe 
Nelson Mandela, lider al populației 
de culoare din R.S.A., șl pe alți mi
litant! antiapartheid încarcerau.

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA EI ÎNFĂȚIȘARE
.  5 t

Șomerii, oameni de prisos 
ai societății occidentale
Revista belgiană „LE VIF — L’EXPRESS* publică un semnificativ 

articol in care analizează problema tot mai acută a discrepantei dintre 
creșterea populației active'ți reducerea numărului locurilor de muncă, 
ceea ce are ca efect sporirea continuă a șomajului.

acestor probleme, oficialitatea amin
tită mai sus, Michel Hansenn, a ar
gumentat fără echivoc : „Ocuparea 
forței de muncă — spune el —r nu 
poate fi considerată ca un indicator 
printre alții, deoarece el afectează 
direct situația personală a fiecărui 
cetățean. EI determină veniturile și 
poziția socială, lipsa unei slujbe an- 
trenînd o serie de consecințe grave

pentru cel tn cauză. Ocuparea forței 
de muncă trebuie să fie deci un 
obiectiv major pentru orice socie
tate democratică.

Or, adaugă el, ar fi iluzoriu și pe
riculos de a considera că noi vom 
putea să compensăm Ia infinit efec
tele pefaste pentru ocuparea forței 
de muncă ale unei creșteri econo
mice prea slabe".

FUZIONARE. Corporația ..Bri
tish Airways" a preluat, contra su
mei de 250 milioane lire sterline, 
societatea liniilor aeriene ..British 
Caledonian", aflată în dificultăți 
financiare. Prin această fuziune a 
luat naștere tina dintre cele mai 
mari firme de călătorii aeriene din 
lume. Un purtător de /cuvînt al 

■ societății „British Airways" a anun
țat că. în urma fuzionării. între 
două mii și trei mii de salariați își 
vor pierde locul de muncă.

INTERDICȚIE. Autoritățile mu
nicipale din New York au adoptat 
o decizie prin care în oraș se in
terzice total sau într-o mare mă
sură fumatul în localuri publice 
cum sint magazinele, băncile, res
taurantele. școlile, terenurile spor
tive. Pentru încălcarea deciziei 
amenda ajunge pînă la 500 dolari, 
în 41 de state din S.U.A. și în dis
trictul federal Columbia sint intro
duse deja interdicții sau limitări 
ale locurilor unde se poate fuma.

POPULAȚIA NORVEGIEI tota
lizează în prezent 4 197 000 locuitori 
— a anunțat Biroul central de sta
tistică din această țară.

Experiențe la bordul complexului 
orbital „Mir“

MOSCOVA 25 (A-
gerpres). — Pentru 
ziua de vineri, echipa
jul complexului orbital 
sovietic „Mir", format 
din cinci cosmonauți. a 
efectuat diferite expe
rimente medico-biolo- 
gice și observații vi
zuale asupra Pămîntu- 
lui. Cei trei cosmo-

nauți nou sosiți pe or
bită au făcut observa
ții asupra modului de 
adaptare a organismu
lui uman la starea de 
imponderabilitate și a 
eficienței diferitelor 
preparate profilactice 
consumate.

Iuri Romanenko și A- 
leksandr Aleksandrov

transmlt experiența a- 
cumulată de ei în 
timpul evoluției înde
lungate pe orbită lui 
Vladimir Titov și Musa 
Manarov.

Starea sănătății tu
turor celor cinci cos- 
monauți este bună, iar 
zborul decurge normal.

Martine; femeie de serviciu, în 
vîrstă de 37 de ani, nu mai poate 
suporta. După șase ani de șomaj 
neîntrerupt, Robert, soțul ei, munci
tor constructor, a pierdut orice spe
ranță de a mai găsi de lucru. A pier
dut chiar gustul vieții.

Cazul său nu este o excepție. La 
ora actuală, mai mult de jumătate 
din numărul șomerilor înregistrați nu 
au avut de lucru de cel puțin doi 
ani. Și.^printre ei, proporția acelora 
care șomează de peste cinci ani nu 
incetează să crească. Șomerii de 
lungă durată își văd șansele de a se 
reintegra micșorîndu-se tot mai mult, 
pe măsură ce inactivitatea lor se 
prelungește și aptitudinile lor de 
muncă se diminuează. Bărbați șl fe
mei. in floarea vîrstei, amenințați cu 
surparea fizică și morală ? „în orice 
caz, aceștia nu sint mașini pe care 
să le acoperi cu huse in așteptarea 
unor timpuri mai bune" — observă 
Michel Hansenn, însărcinat cu pro
blemele muncii pe lîngă guvernul 
belgian.

Oricît de preocupant ar fi atît pen
tru societate, cit și pentru viitorul 
personal, cazul șomerilor de lungă 
durată nu ilustrează, totuși, decît o 
fațetă a unei probleme mult mai 
vaste, pe care Belgia o împărtășește 
împreună cu cei mai mulți din ve
cinii și partenerii săi. în prezent, cele 
douăzeci și patru de țări industriali
zate cu economie de piață ce fac 
parte din O.C.D.E. totalizează aproa
pe 32 milioane de șomeri.

A procura un loc de muncă sau 
a-1 menține pe cel pe care-1 au ră- 
mîne, in orice caz, prima preocupare 
a belgienilor după peste zece ani de 
dificultăți și de eforturi pentru a 
frîna creșterea șomajului și a-i ate
nua efectele. Eforturi încununate, 
doar parțial, de succes. După crește
rea galopantă de la Începutul anilor 
’80. șomajul s-a mai diminuat în- 
trucitva față de maximul la care 
ajunsese în 1984 (512 000 de șomeri 
totali). De-a lungul ultimilor doi ani, 
gradul de ocupare al tinerilor a cu
noscut, de asemenea, Ia prima vede
re. o oarecare ameliorare, deoarece 
numărul șomerilor sub virsta de 25 
ani a trecut de la 153 000, in 1983, 
la 121 000. in 1986. Atenție insă, de
oarece aceasta ilustrează . o viziune

optimistă necorespunzătoare realității. 
Reducerea reflectată de aceste date 
se datorește faptului că după 1985 
statistica oficială a fost „curățată" de 
șomerii virstnici, care încetează să 
mai fie înscriși ca solicitatori de 
sluibe. Or, este indispensabil de . a 
se ține seama de aceste zeci de mii 
de oameni lără slujbă dacă se vrea 
să se evidențieze, o evoluție înte
meiată pe criterii .permanente și si
gure. Și, în acest caz, situația ’este 
mai puțin optimistă, pentru că ea se 
caracterizează, de peste trei ani, 
printr-un șomaj care oscilează în ju
rul unei jumătăți de milion de per
soane.

Nevoită sâ facă față unor adevă
rate valuri de șomaj, Belgia a ajuns 
totuși să înregistreze un succes rela
tiv : dacă în 1982, ea deținea pon
derea record a șomajului în cadrul 
Pieței comune, acum și-a „ameliorat" 
poziția, apropilndu-se de media co
munitară.

Un acces de optimism nu ar fi 
însă justificat. Pentru că In evoluțiile 
previzibile, nimic nu lasă să se spe
re Intr-o ameliorare semnificativă. 
Șomajul este generat de o situație tn 
care lichidarea de locuri de muncă 
este Însoțită de o creștere conside
rabilă a populației active (a acelora 
care au o slujbă sau caută una), in
clusiv ca urmare a dorinței legitime 
a femeilor de a participa in măsură 
crescindă la viața profesională. Dar 
toți observatorii consideră că crește
rea economică așteptată în anii apro- 
piați nu va fi suficientă pentru a 
crea un număr de slujbe de natură 
să absoarbă toate cererile de muncă. 
Dimpotrivă, unii sint deosebit de 
pesimiști. Este cazul Biroului planu
lui (organism guvernamental) : din 
toate previziunile sale recente re
zultă teama că șomajul va crește cu 
încă 50 000 persoane, plnă in anul 
1991.

Această perspectivă puțin încura- 
Jantă are cel puțin meritul de a evi
denția clar termeni! In care se pre
zintă, tn fața autorităților politice, 
problema ocupării forței de muncă 
In anii ce vin : trebuie lăsată să 
crească mareea șomajului sau e ne
cesar să se ridice diguri pentru a o 
stăvili ?

înaintea examinări! in guvern a

în fata porților închise
ale uzinelor...

Revista franceză de specialitate „NOUVEL ECONOMISTE* publică, 
intr-un număr recent, o analiză a dificultăților crescinde in care se zbate 
industria siderurgică din țările capitaliste dezvoltate : îți incetează acti
vitatea numeroase mine ți sectoare întregi de producție, se inchid por
țile uzinelor, sporește continuu numărul șomerilor. Perspectivele de vi
itor 7 Cituși de puțin liniștitoare. Pentru muncitorii din aceste țări anul 
ce vine va aduce, potrivit previziunilor, noi concedieri, cu tot cortegiul 
de consecințe dureroase decurgind dintr-o asemenea perspectivă drama
tică. lată ce se spune, Intre altele. In articolul din revistă ;

Deficitul era așteptat, dar am
ploarea lui a șocat totuși; „Sacllor- 
Usinor" a anunțat o pierdere pe 
1986 de 12,5 miliarde de franci, deși 
previziunile cu doar citeva luni in 
urmă erau de numai 8 miliarde. Si
tuația nu mai poate fi redresată, iar 
cascada închiderilor de mine șl a 
desființării de locuri de muncă se 
va accelera. De pe acum este anun
țată desființarea a 30 000 de pos
turi pină în 1990, adică cu 14 000 
mai multe decît se prevăzuse. Deși 
nu este fncă oficial, noul prag de 
echilibru fixat siderurgiei franceze 
este cel pe care Jean Gandois îl sta
bilea în raportul său prezentat, gu
vernului vara trecută : o producție 
redusă de la 18 milioane la 16 mili
oane de tone și efective restrinse de 
la 89 000 de persoane Ia sfîrșitul lui 
1986, la circa 50 000 peste patru ani.

în aceste condiții, Francis Mer, pre- 
ședintele-director general al „Saci- 
lor-Usinor“, nu și-a luat nici un an
gajament în ceea ce privește reve
nirea la perioada beneficiilor, „Cind 
pină și vest-germânii și japonezii 
se află intr-o situație dificilă, este 
necesară prudenta".

F. Mer nu greșește cînd Invocă 
preocupările coricurenților săi. Bu
letinul „meteo-sidefurgic" vest-eu- 
ropean nu anunță timp senin. Reali
tatea este dură deoarece, după ce 
și-a redus capacitățile cu 32 milioa
ne de tone din 1981 (și efectivele cu 
95 000 de persoane), Comunitatea 
Economică Europeană va trebui să 
repete acțiunea.

Unde va cădea satirul 7 în centrul 
atenției se află sectoarele de tablă

laminată la cald șl toîe dure (fa
bricate la Dunkerque), cele ale ba
relor de oțel cu profil determinat 
(Loraine) și sîrmeî (Caen). Miniștrii 
industriei „celor 12“ au Încredințat 
comisiei misiunea să clarifice si
tuația.

O dată tn plus, vest-germanil au 
luat măsuri de precauție. „Thyssen" 
a anunțat desființarea a 6 000 de 
locuri de muncă, „Hoesch și Klock- 
ner" — cîte 4 000 fiecare, iar „Krupp" 
2 000. Nimeni nu este scutit în 
S.U.A., previziunile da Închideri de 
mine au fost mărite.

„Campionii" de ieri. Japonezii, cu
nosc și ei acum necazurile vest-eu- 
ropenitor : producția în scădere (—7 
la sută), exporturi prăbușite (—14 la 
sută). Uzinele nu funcționează în 
proporție mat mare de 60 Ia sută. 
Ieri scoteau beneficii, în timp ca 
acum cele cinci mari companii japo
neze sint in alertă : sume echivalînd 
cu 2,5 miliarde de franc! pierderi to
tale. „Nippon Steel", societatea Ja
poneză nr. 1, urmează să Închidă 
cinci furnale înalte din 12 și să-și 
reducă producția și efectivele cu o 
treime. „Kawasaki", „Sumitomo" și 
„Kobe Steel" șl le reduc pe ale lor 
cu o cincime. 40 000 de locuri da 
muncă urmează a fi desființate tn 
Japonia pînă în 1988.

Viitorul se anunță foarte dificil 
pentru siderurgia vest-europeană. 
O.C.E.D. nu-și ascunde pesimismuL 
în pofida reducerilor efectuate, la 
orizont se profilează perspectiva în
chiderii de noi capacități de produc
ție și diminuării în continuare • 
locurilor de muncă.
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