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In aceste zile, in centrul preocupărilor tuturor colectivelor 
muncitorești, un obiectiv fundamental al activității economice:

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICĂ
— realizat ritmic, 

cu consumuri materiale reduse
Sub preșerUnția tovarășului Nicolas Ceaușescu 

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

jumătate a 
an hotărî- 

obiectivelor 
mult decît 
fost create

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, a avut loc, joi, 14 
ianuarie, la Sinaia, ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat MODUL ÎN CARE S-A 
ACȚIONAT PENTRU REALIZAREA PLA
NULUI PE PRIMA DECADA A LUNII IA
NUARIE, PRECUM ȘI MASURILE PEN
TRU ÎNDEPLINIREA INTEGRALA A PRE
VEDERILOR DE PLAN PE LUNA ÎN CURS 
ȘI PE ÎNTREG TRIMESTRUL I AL ANU
LUI 1988.

Din rapoartele prezentate de primul mi
nistru, de prim viceprim-miniștri și vice- 
prim-miniștri ai guvernului a reieșit că oa
menii muncii din patria noastră au trecut 
cu hotărîre la înfăptuirea sarcinilor de plan 
pe acest an, obținînd, într-o serie de sec
toare ale economiei naționale, rezultate 
bune, superioare celor din aceeași perioadă 
a anului trecut. îndeosebi în ultimele zile, 
realizările înregistrate în unele domenii se 
situează la nivelul prevederilor de plan. Cu 
toate acestea, în unele ramuri, centrale și 
întreprinderi nu s-a asigurat rezolvarea 
corespunzătoare și la timp a tuturor proble
melor legate de buna organizare și desfășu
rare a producției și, din această cauză, re
zultatele obținute sînt sub posibilități.

Referindu-se la modul în care s-a acționat 
în prima decadă a lunii ianuarie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se tragă toate 
concluziile din activitatea depusă, din ana
liza efectuată în cadrul ședinței, și să se 
ia, de îndată, cele mai ferme măsuri pentru 
rezolvarea practică a tuturor problemelor 
privind buna organizare a producției, înlă
turarea lipsurilor, îmbunătățirea muncii și 
întărirea disciplinei și ordinii în toate do
meniile, pentru recuperarea rămînerilor in 
urmă și îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan pe luna ianuarie, pe primul tri
mestru, pe întregul an. în acest sens, s-a 
indicat guvernului, ministerelor, centralelor 
și întreprinderilor, organelor și organizații
lor de partid să acționeze cu toată răspun
derea pentru ca, în perioada ce urmează, 
activitatea economică să se situeze pe un 
plan superior, la nivelul posibilităților exis
tente, asigurîndu-se astfel înfăptuirea ritmi
că, integrală, a planului la toate sortimen
tele și la toți indicatorii. în mod deosebit, 
secretarul general al partidului a subliniat 
necesitatea concentrării, cu prioritate, a efor
turilor în direcția realizării și livrării la 
termen și în condiții de înaltă calitate a 
producției de export. în acest scop s-a cerut 
să se asigure în toate unitățile de producție 
folosirea la maximum a timpului de lucru 
și a capacităților de producție, să se combată 
cu hotărîre manifestările de indisciplină, 
de nesocotire a programului de lucru și de 
încălcare a disciplinei de plan, a normelor 
legale privind buna desfășurare a activității 
de producție.

în domeniul investițiilor, pornindu-se de 
la constatarea că rezultatele din prima de
cadă sînt nesatisfăcătoare, s-a cerut să se

asigure o temeinică organizare și desfășu
rare a activității de construcții-montaj pe 
fiecare șantier, astfel ca noile obiective sta
bilite pentru acest an să fie date la timp în 
funcțiune, să intre în circuitul productiv la 
termenele planificate.

Secretarul general al partidului a apreciat 
că există toate condițiile ca, printr-o or
ganizare cit mai bună a producției și a 
muncii, prin întărirea ordinii și răspunderii 
în fiecare unitate și sector de activitate, 
prin folosirea cu maximă eficiență a tim
pului de lucru, prevederile planului să fie 
realizate integral.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut or
ganelor și organizațiilor de partid, condu
cerilor ministerelor, centralelor și întreprin
derilor, tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii să facă totul în vederea realizării 
sarcinilor prevăzute pentru acest an, astfel 
încît în 1988 să se obțină cele mai bune re
zultate din actualul cincinal, asigurîndu-se 
înfăptuirea neabătută a obiectivelor stabili
te de Congresul al XIII-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

Comitetul Politic Executiv a analizat și 
aprobat MĂSURILE PRIVIND CONSTI
TUIREA, ADMINISTRAREA ȘI UTILIZA
REA FONDULUI VALUTAR CENTRALI
ZAT AL STATULUI.

în vederea creșterii răspunderii în reali
zarea, administrarea și utilizarea resurselor 
valutare prevăzute în balanța de încasări 
și plăți externe, s-a hotărît. constituirea 
Fondului valutar centralizat al statului.

în legătură cu aplicarea fermă a princi
piilor autoconducerii și autogestiunii, Comi
tetul Politic Executiv a hotărît ca, în cursul 
lunii ianuarie, să se definitiveze bugetele de 
venituri și cheltuieli ale unităților centrale 
și ale tuturor întreprinderilor, și, în acest 
cadru, să se acorde o atenție deosebită rea
lizării și bunei gospodăriri a fondurilor va
lutare. în cadrul adunărilor generale ale oa
menilor muncii, vor trebui să fie larg dez
bătute bugetele de venituri și cheltuieli ale 
fiecărei unități, urmărindu-se aplicarea fer
mă a principiilor autoconducerii și autoges
tiunii, întărirea răspunderii colective și in
dividuale pentru modul în care sînt gospo
dărite fondurile materiale și bănești încre
dințate.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat PROPUNERILE PRIVIND ÎNFIIN
ȚAREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIO
NAREA MINISTERULUI CONTRACTĂRII 
ȘI ACHIZIȚIONĂRII PRODUSELOR A- 
GRICOLE. Ministerul nou creat are sarcina 
de a realiza politica parțidului și statului in 
domeniul contractării și achiziționării de 
produse agricole vegetale, al constituirii 
fondului centralizat al statului la aceste pro
duse, al formării și păstrării rezervei de stat 
de produse agroalimentare și al producerii 
nutrețurilor concentrate. Acest minister este 
răspunzător unic pentru activitatea de con
tractare și achiziționare la fondul centrali
zat al statului a produselor agricole vege
tale și a unor produse animaliere din dome
niul iui de activitate. De asemenea, răspunde

de preluarea, depozitarea, conservarea și 
valorificarea, în condițiile de calitate prevă
zute de lege, a produselor agricole vegetale 
destinate fondului centralizat al statului și 
asigură evidența acestora, atît în unitățile 
proprii, cit și în celelalte unități agricole de 
stat și cooperatiste.

în același timp, Ministerul Agriculturii 
poartă întreaga răspundere pentru realiza
rea integrală a producției agricole planifi
cate, în toate unitățile agricole, pentru con
tractarea de către acestea a produselor la 
fondul centralizat al statului, pentru livra
rea produselor agricole contractate la timp 
și în condițiile de calitate stabilite.

în continuare. Comitetul Politic Executiv 
a aprobat PROPUNERILE PRIVIND ORGA
NIZAREA CONFERINȚEI PE ȚARĂ A 
PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPU
LARE ȘI A CONFERINȚELOR PE JU
DEȚE ALE DEPUTAȚILOR CONSILIILOR 
POPULARE MUNICIPALE, ORĂȘENEȘTI 
ȘI COMUNALE. S-a stabilit ca lucrările 
Conferinței pe țară să aibă loc în zilele de 
3—5 martie 1988. Aceasta urmează să dez
bată sarcinile ce revin consiliilor ponulare 
în lumina hotărîrilor Conferinței Naționale 
a partidului, a orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru îndeplinirea pla
nului de dezvoltare economico-socială în 
profil teritorial pe anul 1988 și pe întregul 
cincinal, pentru înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII-lea al P.C.R. 
Comitetul Politic Executiv a subliniat ne
cesitatea ca pregătirea Conferinței pe țară 
și a conferințelor pe județe, desfășurarea 
acestora să prilejuiască o largă dezbatere și 
un amplu schimb de experiență cu privire 
la organizarea temeinică a activității consi
liilor populare, pentru soluționarea tuturor 
problemelor de ordin economic, de sistema
tizare a localităților, cdilitar-gospodărești, 
social-culturale din raza lor de activitate, 
pentru realizarea în cele mai bune condi
ții a tuturor atribuțiilor încredințate or
ganelor locale ale puterii și administrației 
de stat.

Comitetul Politic Executiv a anrobat 
PROPUNERILE CU PRIVIRE LA PARTI
CIPAREA ROMÂNIEI LA CEA DE-A V-A 
ETAPĂ A REUNIUNII GENERAL-EURO- 

' PENE DE LA VIENA.
în deplină concordanță cu politica exter

nă a partidului și statului nostru, cu orien
tările, inițiativele și demersurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, delegația țării noastre 
va acționa, potrivit mandatului încredințat, 
pentru desfășurarea, intr-un spirit construc
tiv, a lucrărilor reuniunii, pentru găsirea de 
soluții gencral-acceptabile la problemele în 
discuție, astfel încît conferința de la Viena 
să se încheie cu rezultate cit mai bune, să 
contribuie la înfăptuirea dezarmării, întă
rirea încrederii și securității în Europa, la 
dezvoltarea cooperării economice, tehnico- 
științifice și în alte domenii pe continentul 
nostru și în lume.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale activi
tății de partid și de stat.

Se încheie azi prima 
lunii ianuarie a acestui 
tor pentru înfăptuirea 
actualului cincinal. Mai 
în alți ani. în 1988 au
condiții pentru desfășurarea norma
lă, ritmică a activității productive, 
pentru realizarea integrală a pro
ducției fizice planificate și. în mod 
deosebit, a exportului. Important 
este ca pretutindeni, concomitent cu 
eforturile pentru realizarea planu
lui. să se acorde o atenție deosebită 
utilizării judicioase a materiilor pri
me. materialelor, combustibilului și 
energiei electrice, economisirii seve
re a acestora.

în această privință. între fac
torii care asigură accentuarea la
turilor calitative, 
dezvoltării econo
mice. în Raportul 
la Conferința Na
țională a parti
dului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
a subliniat în 
mod deosebit ce
rința manifestării 
unei maxime răs
punderi în gos
podărirea resur
selor materiale și 
energetice. „Este 
necesar să fie 
luate toate măsu
rile — arăta secre
tarul general al 
partidului — în 
vederea folosirii 
raționale, științi
fice a materiilor 
prime și materia
lelor, să se respecte neabătut norme
le de consumuri materiale și energe
tice, să se acționeze în direcția e- 
laborării de noi tehnologii și măsuri 
care să conducă la reducerea 
accentuată a acestora**.

Prin Legea Planului național 
de dezvoltare economico-socială 
anul 1988 această cerință 
contur firesc sub forma unor sarcini 
economice precise. Astfel, în cadrul 
prevederii de reducere cu 50 Iei a 
cheltuielilor la 1 000 lei producție- 
marfă în industria republicană, pon
derea o dețin desigur economiile 
care urmează a se realiza prin di
minuarea consumurilor materiale și 
energetice. Pentru fiecare întreprin
dere, pentru fiecare colectiv de oa
meni ai muncii căile concrete de 
reducere a consumurilor materiale și 
energetice, de încadrare strictă în 
normele aprobate trebuie să fie bine 
gîndite și elaborate, cuprinse 
programe limpezi de acțiune, 
cum preciza secretarul general 
partidului, prin plan sînt 
resursele materiale și 
necesare unei aprovizionări tehnico- 
materlale corespunzătoare. în strictă 
conformitate cu normele de consum 
aprobate. Este de la sine înțeles deci 
că întreprinderile vor putea să-și 
desfășoare în bune condiții activita
tea productivă numai în măsura în 
care își vor drămui cu spirit de 
răspundere resursele materiale care 
le sînt alocate și vor acționa pen
tru încadrarea riguroasă în normele 
de consum stabilite. Or. normele de 
consum au fost fundamentate ținîn- 
du-se seama atît de condițiile de

intensive ale

producție, cît și de posibilitățile de 
îmbunătățire a acestor condiții, de 
rezervele importante care există în 
fiecare întreprindere și în întreaga 
economie pentru reducerea 
murilor.

Ce trebuie bine înțeles ? 
că normele de consum sînt 
deci obligatoriu de respectat 
tre fiecare întreprindere, 
măsurile pentru încadrarea în consu
murile planificate se cer aplicate, cu 
eficiența scontată, încă din aceste 
zile. înlrucit normele de consum 
aprobate pentru 1988 au intrat in vi
goare încă din prima zi de muncă a 
lunii ianuarie. In aceste condiții, 
orice depășire a consumurilor nor
mate într-un anumit sector. într-o 
anumită întreprindere este de natură

consu

Faptul 
lege, 

de că— 
Apoi că

© Respectarea riguroasă a normelor de consum 
— norme de lege — condiție fundamentală pentru în
deplinirea planului

• Programul de modernizări tehnologice — apli
cat prompt, cu eficiență maximă

© Disciplină severă, spirit gospodăresc în fie
care întreprindere, la fiecare loc de muncă

© Acțiuni politico-educative convingătoare, mo
bilizatoare pentru stimularea inițiativelor privind eco
nomisirea resurselor materiale

mai

unic 
pe 

capătă

în 
Așa 

al 
asigurate 

energetice

să afecteze resursele destinate nu 
numai activității proprii, ci și altor 
unități, determinînd neajunsuri în 
lanț in aprovizionarea tehnico-ma- 
terială.

Care sînt direcțiile principale de 
acțiune spre care trebuie îndreptate 
eforturile de economisire ?

In primul rînd : utilizarea la ca
pacitatea optimă a mașinilor, insta
lațiilor și liniilor tehnologice, pe a- 
ceastă cale devenind posibilă nu 
numai realizârea unei producții cit 
mai mari, ci și reducerea consumu
rilor specifice pe unitatea de produs.

în al doilea rînd : asigurarea bu
nei funcționări a fiecărui agre
gat, instalație sau mașină, prin 
exploatarea. întreținerea și repara
rea acestora conform prescripțiilor 
tehnice. Un calcul arată că. îndeosebi 
în industriile de proces, orice între
rupere și reluare a producției se 
realizează cu consumuri majorate de 
mațerii prime, energie și combusti
bil, care depășesc uneori cu 20—30 
la sută pe cele realizate în regim 
de lucru normal.

în al treilea rînd : aplicarea ri
guroasă a măsurilor prevăzute in 
programele de perfecționare a orga
nizării și modernizare a proceselor de 
producție. In acest sens, controalele 
efectuate de organele de specialitate 
au pus în evidentă faptul că într-o 
serie de întreprinderi rămînerile în 
urmă în ce privește transpunerea în 
practică a unor măsuri scadente ex
plică într-o proporție însemnată de 
ce unele norme de consum au fost 
depășite în perioada analizată.

Intre măsurile din acest domeniu

se impun atenției îndeosebi cele re
feritoare la reproiectarea constructi
vă și tehnologică a produselor, pro
movarea largă a materialelor înlo
cuitoare, mai iefine, mai eficiente și 
extinderea și generalizarea aplicării 
tehnologiilor moderne, în strînsă le
gătură cu modernizarea capacităților 
de producție.

In al patrulea rînd : crearea 
condițiilor pentru asigurarea unei 
producții de calitate, cunoscut fiind 
cit de costisitoare sînt rebuturile și 
remedierile, care însoțesc inevitabil 
procesele tehnologice care nu sînt 
bine puse la punct, în care califi
carea și spiritul de disciplină tehno
logică al personalului lasă de dorit. 
Experiența a numeroase unități care 
au introdus sistemul de asigurare a 

calității, numit ți 
-......... sistemul răspun

derii față de ca
litate. demon
strează fără echi
voc că acolo unde 
se muncește în 
ordine și discipli
nă resursele ma
teriale și energe
tice sînt drămui
te judicios, fiind 
încorporate în 
proporții strict 
necesare. în pro
duse de înalt ni
vel tehnic, com
petitive.

în. al cincilea 
rînd : intensifica
rea preocupărilor 
pentru recupera
rea și refolosirea 

materialelor rezultate din producție 
și din consum, recondiționarea și re- 
utilizarea pieselor și subansambielor. 
In structura resurselor materiale de 
bază ale economiei, materiile prime, 
materialele piesele și subansamblele 
refolosibile ocupă un loc important. 
Așa cum aprecia secretarul general al 
partidului, pe această cale putem și 
trebuie să asigurăm peste 50 la sută 
din necesarul de materii prime, asi- 
gurînd totodată importante reduceri 
ale cheltuielilor materiale.

Din toate acestea se desprinde o 
concluzie clară : în fiecare între
prindere. secție, atelier, la fiecare 
loc de muncă trebuie să se asigure 
utilizarea cit mai judicioasă. în limi
tele consumurilor normate, a resur
selor materiale și energetice. Pen
tru aceasta este necesar ca organele 
și organizațiile de partid să desfă
șoare acțiuni politico-educative con
vingătoare. mobilizatoare pentru sti
mularea spiritului gospodăresc și 
inițiativelor privind economisirea 
resurselor materiale. Desigur. în 
acest context se cuvine accen
tuată ideea că diminuarea con
sumurilor materiale și energetice nu 
trebuie și nici nu poate fi conside
rată numai ca o problemă de natură 
tehnică, ci ea ține mai ales de con
știința profesională și civică a fie
cărui om al muncii, de spiritul său 
de inițiativă, gospodăresc. Iată de ce 
respectarea riguroasă a disciplinei 
consumurilor trebuie să devină pre
tutindeni o lege de fier a activității 
economice.

In strînsă legătură cu sarcinile stabilite in acest domeniu prezentăm în pagina a IT-a a ziarului 
două importante experiențe, soluții tehnice și organizatorice valoroase relevate in activitatea unor 
prestigioase colective muncitorești — Combinatul siderurgic Hunedoara și întreprinderea „Rulmentul" 
din Brașov, care, considerăm, pot fi preluate, adaptate și folosite cu succes intr-un mare număr 
de unități de profil din economia națională, in cadrul acțiunii de perfecționare a organizării șl 
modernizare a proceselor de producție.

SATUL LA ORELE ÎNVĂȚĂRII 

metodelor de obținere a nnor 
producții agricole cît mai mari

In pagina a ll-a — relatări din județele Vrancea și Prahova

In secția turbine a întreprinderii de mașini grele București
Foto : Sandu Cristian

ORICE PROGRAM SE CERE URMAT DE 

PREOCUPĂRI STĂRUITOARE PENTRU ÎNFĂPTUIREA SA
I

Secvențe din județele VUcea, Satu Mare și Tulcea privind modul cum se acționează pentru înfăptuirea 

programelor stabilite de conferințele extraordinare ale organizațiilor județene de partid

In pregătirea Conferinței’ Naționale a partidului, în cadrul dezbate
rilor din conferințele extraordinare ale organizațiilor județene de partid 
au fost adoptate — așa cum s-a relatat la timpul potrivit — programe 
cuprinzătoare de măsuri, cu rigori superioare de calitate și eficiență 
pentru munca politlco-organizatorlcă, pentru toate domeniile activității 
economico-sociale, astfel încît in profil teritorial să se asigure, în fie
care județ, îndeplinirea planului economic pe 1988 și pe întregul cincinal. 
Au fost formulate cu acel prilej propuneri judicioase, critici construc
tive. angajamente și autocritici sincere.

Desigur, participanții la conferințele extraordinare ale organizațiilor 
județene de partid s-au reunit în acele foruri pentru a gîndi și hotărî 
împreună ce este de făcut pentru a îndeplini în condiții tot mai bune 
sarcinile mereu mai complexe ale etapei actuale, pentru a depăși sau 
preveni obstacole și dificultăți.

Efortul colectiv de gîndire se cere imediat continuat printr-un efort 
decis de acțiune practică, astfel ca propunerile, angajamentele și auto- 
crlticile formulate atunci, programele și planurile de acțiune să-și gă
sească ilustrare în fapte, în demersuri energice, menite să determine 
revirimentul dorit.

Iată citeva secvențe ale unor asemenea preocupări.

VÎLCEA

Ecoul constructiv ul criticii
In ansamblul problemelor majore 

care au fost supuse unor temeinice 
dezbateri în Conferința extraordi
nară a organizaț'ei județene de 
partid, un loc prioritar l-au ocupat 
cele privind aplicarea în viață a 
programelor de perfecționare a or
ganizării și modernizarea producției. 
Legat de acest aspect deosebit de 
important, s-a hotărît în conferința

județeană ca. în perspectiva imedia
tă. organele și organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor muncii 
să acorde maximă atenție materiali
zării efectelor antecalculate în re
zultatele de ansamblu obținute de 
fiecare întreprindere, iar acolo unde 
apar factori cu influente negative să 
fie adoptate măsuri suplimentare 
care să determine îndeplinirea inte

grală a indicatorilor fizici, valorici 
și de eficiență economică.

Momentul cind a avut loc această 
analiză in conferința județeană a 
fost marcat de o situație nu tocmai 
bună in ceea ce privește îndepli
nirea la termenele scadente a tutu
ror obiectivelor cuprinse in progra
mele stabilite. Astfel, din cele 310 
măsuri prevăzute pe anul 1987, pînă 
la data de 30 noiembrie fuseseră 
aplicate numai 233 măsuri, iar efi
ciența acestora se concretizase doar 
în obținerea unui spor de producție- 
marfă de 5 milioane lei.

— între unitățile care, pe bună 
dreptate, au fost criticate — r.e ’pu
nea zilele trecute tovarășul Panteli- 
mon Ungureanu. secretarul comite
tului de partid de la Combinatul 
chimic Rimnicu Vîlcea — s-a numă
rat și combinatul nostru, iar hotă- 
rirea luată in conferință ne viza 
direct, mai ales în ceea ce privește 
încheierea modernizărilor la un nu
măr de cinci instalat i care, de mai 
multă vreme, nu reușiseră să atingă 
Parametrii proiectați. de funcționare, 
ntr-o analiză detaliată ce a avut 

Ioc in cadrul comitetului nostru de 
partid. Ia care au luat parte si mem
brii consiliului oamenilor muncii, 
precum și cadrele tehnico-ingine- 
rești care răspund direct de reali
zarea lucrărilor de modernizare, a 
fost examinată, punct cu punct, fie
care măsură în parte, stabilindu-se 
noi responsabilități și direcții de ac

țiune. Activitatea concretă care a 
urmat, fermitatea de care s-a dat 
dovadă au făcut ca problemele res
pective să fie soluționate operativ și 
integral.

In spiritul hotărîrii adoptate/ de 
conferința județeană de partid din 
28 noiembrie 1987 și-au redimensio- 
nat preocupările și comitetele de 
partid, organele colective de condu
cere din toate cele 24 ds întreprin
deri care au sarcini speciale in di
recția modernizării proceselor de 
producție și care trebuie ca. in per
spectiva actualului cincinal, să asi
gure obținerea pe această cale a 
unei producții-marfă in valoare de 
10,8 miliarde lei. in condițiile redu
cerii cheltuielilor totale de producție 
cu 5,2 miliarde lei.

— Importanța pe care o acordăm 
înfăptuirii programelor de moderni
zare a producției — precizează to
varășul Ion Ozon. vicepreședintele 
consiliului județean de control mun
citoresc al activității economico-so
ciale — derivă din faptul că p'nă 
la conferința județeană, care a rele
vat cu argumente o seamă de ne
ajunsuri. preocupările și eforturile 
făcute în această direcție nu s-au 
convertit corespunzător în rezulta
tele de ansamblu ale industriei ju
dețului nostru. Pătrunzînd în esen
ța lucrurilor am avut prilejul să 
constatăm că în unele unități eco-

(Continuare în pag. a IlI-a)

BUCUREȘTI : Producție 
fizică peste prevederi

Colectivul de oameni ai muncii 
de la Întreprinderea de calcula
toare electronice din Capitală 
a incheiat prima decadă a lunii ia
nuarie cu o depășire a sarcinilor 
de plan la producția-marfă în va
loare de aproape 11 milioane lei. 
Tot pe platforma electronică „Pi- 
pera“, un alt colectiv din dome
niul tehnicii de vîrf — cel al în
treprinderii de echipamente peri
ferice — a obținut in aceeași peri
oadă, prin organizarea mai bună a 
muncii și modernizarea fluxurilor 
tehnologice, un spor la producția- 
marfă în valoare de peste 3 mili
oane lei. Cu aceeași depășire au 
incheiat decada și oamenii muncii 
de la întreprinderea „Conect“. 
acest rezultat avind la bază apli
carea unui amplu program ,de mă
suri tehpico-orgânizatorice viz: nd 
creșterea continuă a productivități, 
muncii șl realizarea ritmică a pro
ducției. (Agerpres).

IAȘI : Livrări suplimentare 
la export

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă penLru onorarea exemplară 
a prevederilor de plan la toți in
dicatorii, ’ colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de 
mătase „Victoria**  din Iași acordă 
o atenție prioritară realizării pro
ducției pentru export. Astfel, in 
prima decadă a lunii ianuarie 
acest harnic colectiv a realiza, 
pentru export o producție în va
loare de peste 2,5 milioane lei. re- 
prezentind îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor la zi in mod ritmic 
la toate sortimentele contractate 
pentru Canada. Anglia și alte țăr 
cu îndelungate tradiț i in acest do
meniu. Succesul obținut este cu 
atit mai important cu cit unitatea 
ieșeană va livra în acest an la ex
port o cantitate de mătăsuri de 
două ori mai mare față de anul 
precedent. (Manole Corcaci).

1
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Un exemplu demn de urmat de metalurgiști:

CREȘTE PRODUCȚIA DE OȚEL, 
SCAD CHELTUIELILE MATERIALE

Pînă ieri la Combinatul siderurgic 
din Hunedoara otelarii au elaborat, 
peste prevederi, aproapte 2 800 tone 
de oțel. In ziarul „Scînteia" am mai 
relatat recent despre eforturile side- 
rurgiștilor de aici consacrate îndepli
nirii ritmice și integrale a sarcini
lor de plan. De această dată ne vom 
opri asupra unei importante expe
riențe tehnice și organizatorice care 
considerăm că poate fi preluată, 
adaptată și folosită cu succes în alte 
unități de profil, în cadrul acțiunii 
de perfecționare a organizării și 
modernizare a producției.

Adeseori, încercînd să iustifice ne- 
realizarea planului la producția de 
oțel și depășirea consumurilor ma
teriale si energetice normate, unii 
factori de conducere din oțelăriile e- 
lectrice invocă neajunsurile determi
nate de calitatea necorespunzătoare a 
electrozilor siderurgici. Iar argumen
tele aduse în discuție par fără echi
voc. Iată însă că la Combinatul side
rurgic din Hunedoara. în ultimul 
timp, problema se pune în alți ter
meni, total diferiți, experiența prac
tică dovedind că oțelul se poate 
elabora foarte bine cu electrozii si
derurgici fabricați în țară, fără con
sumuri exagerate.

„In trimestrul II al anului trecut 
consumul de electrozi era depășit cu 
34 la sută față de cel prevăzut — 
ne-a spus ing. Gheorghe Amitite- 
loaie, directorul Uzinei nr. 3 Oțelării, 
din cadrul combinatului hunedo- 
rean. O situație de-a dreptul alar
mantă, care a prilejuit o analiză te
meinică în biroul executiv al consi
liului oamenilor muncii. Cu acel 
prilej s-a stabilit să încetăm a mai 
arăta cu degetul spre furnizorul de 
electrozi si să căutăm noi, cu forțe 
proprii, posibilități de încadrare în 
norme. Cea mai importantă măsură 
a vizat sporirea responsabilități; fie
cărui oțelar în utilizarea electrozilor. 
Concret, s-a stabilit introducerea 
unei evidente zilnice stricte asupra 
utilizării fiecărui electrod. Mai exact, 
fiecare electrod se predă in grija 
unei anumite persoane, de la intra
rea pe porțile combinatului — cînd 
primește un număr de ordine, la eli

REPUTAȚIA DE BUN GOSPODAR - ARGUMENTATĂ 
PRIN VOLUMUL ECONOMIILOR ENERGETICE

La întreprinderea „Rulmentul" din 
Brașov se manifestă o preocupare 
constantă pentru folosirea cit mai 
judicioasă a energiei electrice și com
bustibilului. Dovada 7 Faptul că in 
decursul anului 1987 această între
prindere s-a încadrat lună de lună 
in cotele aprobate. Chiar dacă pe 
parcursul unei luni s-a mai intimplat 
să se depășească cotele alocate, con
sumurile in plus au fost recuperate in 
timpul cel mai scurt, pînă la sfirși- 
tul lunii respective.

Un alt argument care confirmă re
putația de bun gospodar a acestui co
lectiv este și faptul că, prin măsuri 
judicioase și constante de gospodărire 
a energiei, aici s-a reușit să se re
ducă consumurile specifice și astfel 
să se realizeze pe întregul an o eco
nomie de 5 421 MWh față de nor
mele de consum. Cum s-a acționat în 
acest scop 7 Iată ce ne-a relatat ing. 
Toma Bardan, șeful compartimentu
lui energetic.

— în primul rînd, am echilibrat 
mai bine cele trei schimburi de lu
cru. Am reușit aceasta prin adop
tarea, începind de la 1 noiembrie 
1987, a unui program de eșalonare 
judicioasă a zilelor libere pe secții 
și ateliere, ceea ce ne-a permis să 
asigurăm o aplatizare a curbei de 
sarcină. Pe de altă parte, am stabi
lit ca pauza de masă din schimbul II 
să fie asigurată prin rotație, adică 
între orele 17 și 20,30, obținîndu-se 
și pe această cale o echilibrare a 
consumului de energie pe secții.

In același scop — încadrarea în 
cotele alocate — au fost inițiate și 
alte măsuri, cum sînt cele ca secțiile 
de întreținere, sculăria și de auto- 
utilări să lucreze doar în schimbu
rile I și III sau introducerea în re
parații a utilajelor mari consuma

berarea spre consum, la folosirea lui 
la un anumit cuptor, la eventuala 
recond:tionare si pînă la predarea 
ultimului rest la materiale refolosi- 
bile, consemnîndu-se exact dacă ci
neva l-a deteriorat sau l-a folosit 
necorespunzător. Această situație a 
electrozilor se află si Pe biroul di
rectorului general al combinatului. 
Concomitent, au fost gîndite si apli
cate o seamă de măsuri privind con
fecționarea unor dispozitive de 
manipulare a electrozilor, perfecțio
narea regimurilor electrice, asigura
rea unor rețete de dozare constantă 
a șarjelor, recuperarea e’ectrozilor 
etc. Drept urmare, în ultimul tri

LA COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA

mestru ai anului 1987 consumul de 
electrozi a scăzut cu 2T la sută față 
de cel din trimestrul II".

Să urmărim drumul electrozilor 
siderurgici în combinat. Analiza în
treprinsă. la care ne-am referit, a 
relevat că nu de puține ori, din ne
glijență, se întîmpla ca electrozii 
să se rupă în timpul transportului. 
Acum, recepția se face cu cea mai 
mare grijă. Apoi, electrozii se aduc 
din depozit în oțelării numai în limi
ta consumului prevăzut. încărcarea 
și descărcarea lor se efectuează cu 
ajutorul unor dispozitive speciale 
de manipulare, cu cabluri de prin
dere protejate cu cauciuc si dispo
zitive cu acționare hidraulică pentru 
montarea niplului. A fost creat si 
un dispozitiv de verificare a îmbi
nări electrozilor. De la intrarea în 
se-t'e si P’^ă ’a mon’area în coloa-e 
pentru a fi instalați pe cuptor, elec
trozii urmează un fux bine stabilit. 
Mai mult, după preluarea din mași
na de transport a paleți’or cu elec
trozi si aducerea lor pe platforma 
oțelăriei, dezambalarea si preluarea 
electrozilor se face numai în pre
zența unui inginer sau a șefului de 
schimb.

De ce s-a introdus această discipli
nă riguroasă 7 S-a constatat că, în- 

toare de energie electrică numai în 
perioada timpului friguros.

Multe din măsurile inițiate în ulti
mul timp se referă în mod deosebit 
la reducerea consumurilor tehnolo
gice. Este vorba printre altele de ex
tinderea tehnologiei de extrudare la 
rece, procedeu prin care s-au execu
tat în anul 1987 componente pentru 
mai bine de 10 milioane rulmenți, 
înlocuirea convertizorilor rotativi cu 
convertizori statici, care asigură un 
randament superior de încălzire- a 

LA ÎNTREPRINDEREA „RULMENTUL" DIN BRAȘOV

metalului, înlocuirea unor compre- 
soare cu piston cu turbocompresoare, 
cu un consum mai redus de energie 
electrică, trecerea unui important 
număr de componente pentru execu
ție de utilaje clasice, pe utilaje și 
linii tehnologice automate, care asi
gură o productivitate de 20—40 ori 
mai mare. In paralel, s-au depus și 
se depun eforturi susținute pentru 
scurtarea timpului de reglaj al uti
lajelor și mașinilor, măsură care 
conduce și ea la diminuarea con
sumului de energie electrică și ter
mică. In același context se înscrie 
și darea în exploatare, recent, a unei 
instalații de dispecer cu calculator 
de proces, care introduce și mai 
multă ordine în consumul de ener
gie electrică.

Notabile sînt și rezultatele înre
gistrate în privința reducerii consu
mului de combustibil, respectiv, de 
gaz metan. O reflectare a acestor 
preocupări o oferă și faptul că în 
anul trecut uzina „Rulmentul" a 

tr-o anumită perioadă, la cuptorul 
nr. 2 de la Oțelăria electrică II s-a 
înregistrat un consum de elec
trozi sensibil mai mare decit la cup
torul nr. 1 și că ruperile de elec
trozi pe un anumit schimb erau mai 
numeroase decît pe alte schimburi. 
Deci, în cauză nu putea fi calitatea 
electrozilor, ci doar un motiv de or
din subiectiv. „Plecînd de la aceste 
constatări s-au organizat dezbateri 
concrete pe fiecare schimb, urmate 
de stabilirea unor responsabilități 
concrete — ne-a spus tovarășul Ia- 
cob Toplician, secretarul comitetului 
de partid pe combinat. Apelurile și 
solicitările noastre, activitatea pe 

care o desfășurăm pentru creșterea 
răspunderii în muncă. ' cultivarea 
grijii pentru gospodărirea judicioa
să și buna folosire a electrozilor a 
dat roade, in sensul că ruperile din 
cauza manipulării greșite a electro
zilor au fost eliminate aproape în 
întregime".

Desigur, nu a fost uitat rolul esen
țial care revine deopotrivă furnizo
rului — întreprinderea' de produse 
cărbunoase din Slatina — în ridica
rea calității electrozilor. Dar si în 
această privință, s-a adoptat un spi
rit de cooperare atît pentru îmbu
nătățirea calitâfi electroz'lor. cît și 
pentru respectarea regu ilor de uti
lizare a lor. „Furnizorul a fost re
ceptiv și a soluționat unele prob'e- 
me pe care le-am Sesizat noi. cum 
ău fost creșterea preciz'ei de prelu
crare a suprafeței de îmbinare si a 
lăcașurilor nip'uri'or sau sporirea 
calităț i loturilor de electrozi livrați 
— ne-a precizat ing. Gheorghe Po- 
gea, șeful secției OE 1. La rîndul 
nostru, fo'osim regimuri termice a- 
decvate și am îmbunătățit rețetele 
de dozare a șarjelor. Așa se face că, 
de comun acord cu furnizorul, folo
sim un anumit amperaj in fiecare 
cuptor, în funcție de compoziția și 
structura electrozilor. De asemenea, 

consumat cu 32 la sută mai puțin gaz 
metan decît in anul 1984, deși pro
ducția a înregistrat o creștere cu 
peste 15 la sută.

— Explicația acestor rezultațe bune 
— ne spune șeful compartimentului 
energetic — trebuie căutată, printre 
altele, în măsurile luate pentru în
locuirea unor utilaje care consu
mau gaz metan cu alte utilaje care 
funcționează cu energie electrică și 
oferă randamente net superioare.

Printre asemenea măsuri notăm : 
trecerea execuț.ei unor repere de pe 
mașinile de forjat or.zontale pe cele 
automate și înlocuirea încălzirii cu 
gaz metan prin încălzire cu curenți 
de medie frecvență, raționalizarea 
sistemului de încălzire a halelor de 
fabricație și diafragmarea rețe.cl >r 
de apă fierbinte, prin care se reali
zează economii de 700 și, respectiv, 
500 mc gaz metan pe oră. In sxirșit, 
se cuvin amintite sistematizarea și 
modernizarea rețelelor de distribuție 
a agenților energetici, fapt care a 
dus la diminuarea pierderilor și, im
plicit, la reducerea consumului de 
gaz metan în centrala termică.

Nu a fost neglijată nici valorifi
carea resurselor energetice secun
dare. Toate cele 18 cuptoare de în
călzit metalul au fost echipate ; cu 
recuperatoare care preiau o parte 
din căldura gazelor de ardere pen
tru reincălzirea aerului de combus
tie. In continuare, se va aplica o 
soluție și mai eficientă privind recu

am ajuns la concluzia că la cuptoa
re e mici încărcătura de fier vechi 
trebuie alcătuită dintr-o singură 
benă, iar la cuptoarele mari din trei 
bene. La încărcarea fiecărei bene se 
are în vedere o structură bine defi
nită si o dispunere corespunzătoare 
a fierului vechi, ■ care să influențeze 
favorabil regimul de solicitare me
canică a electrozilor".

Oțelării hunedoreni au găsit și po
sibilitatea refolosirii tuturor electro
zilor rupti. Cei cu diametru mare, 
de 500—600 mm, sînt strunjiți pen
tru a se confecționa electrozi pentru 
cuptoarele de capacitate mai mică. 
Electrozii care nu pot fi prelucrați 
sînt măcinați, iar praful de grafit 
este folosit la Oțelăria electrică nr. 
1 pentru carburarea oțelului. în 
anul de curînd încheiat s-au recupe
rat peste 130 tone de electrozi.

Formațiile de oțelari conduse de 
Stelian Gavrilă, Petre Chițimia. Gri- 
gore Corăbianu de la Oțelăria elec
trică 1 și Gheorghe Benciu și Ma
rius Popescu de la Oțelăria electri
că 2 s-au remarcat anul trecut și 
prin consumurile specifice cele mai 
reduse de electrozi. Acum, la 
început de an. otelarii hunedoreni 
acționează pentru reducerea gradu
lui de oxidare a atmosferei din cup
tor, prin înlocuirea actualelor meto
de de insuflare a oxigenului cu lănci 
răcite cu apă, care reduc uzura pre
matură a electrozilor. Oțe'arii de la 
Oțelăria electrică 1 și-au propus să 
coopereze mat strins cu furnizorul 
pentru îmbunătățirea ca'ității elec
trozilor utilizați la instalat a de tra
tare în afara cuptorului. Scopul ur
mărit : să se producă în continuare 
electrozi cu o compact'tate crescută, 
.fără defeeț'uni i- terne si de supra
față, cu o rezistentă mecanică mai 
mare și Ia un cost mai scăzut. Se 
apreciază că, printr-o bună conlu
crare, aceste probleme pot fi soluțo- 
nate cu operativitate, astfel îneît in 
cel mai scurt timp consumurile de 
electrozi să se înscrie în întregime 
în normele stabilite.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

perarea căldurii gazelor de ardere, și 
anume echiparea cuptoarelor respec
tive cu arzătoare autpregenerative.

Cele mai multe și cele mai efi
ciente soluții și acțiuni în acest do
meniu sînt inițiate în secția forjă, 
care consumă singură jumătate din 
cota de resurse energetice. Iată ce 
ne-a relatat. în acest sens, ing. A- 
lexandru Măglașu, șeful forjei :

— Am să mă opresc numai la 
cîteva măsuri deosebit de impor
tante pe care le-am aplicat : reorga
nizarea a 5 linii tehnologice, la care 
operațiile de matrițare, laminare și 
calibrare se execută dintr-o singură 
încălzire a pieselor. Lor li se va ală
tura în curînd și linia tehnologică 
MFO de 6 țoii, la care operațiile 
amintite se vor executa tot dintr-o 
singură încălzire. Efectul : reducerea 
consumului de energie electrică și 
gaz metan cu circa 39—40 la sută. 
O altă economie de energie electrică 
de circa 20 la sută urmează să se 
realizeze și în funcționarea mașini
lor automate de forjat AMP-39, ca 
urmare a înlocuirii convertizorilor 
rotativi cu convertizori statici.

Fără îndoială, nu se poate con
sidera că în acest domeniu toa
te rezervele au fost puse în va
loare. Pozitiv este însă faptul că 
aceste „rezerve" sînt cunoscute și că 
se depun eforturi pentru găsirea și 
aplicarea măsurilor necesare. Este 
vorba, printre altele, de o încărcare 
mai bună a schimbului III și de des
congestionarea schimbului I, de re
ducerea în continuare a timpului de 
reglaj al mașinilor și utilajelor prin 
pregătirea din vreme a S.D.V.-urilor.

Nîcolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

Inteligența tehnică 
sporește valoarea 

produselor exportate
Bilanțul întreprinderii „Steaua e- 

lectrică" din Fieni pe anul 1987 este 
in totalitatea lui remarcabil, iar în 
ceea ce privește exportul se re
marcă o experiență în multe pri
vințe exemplară. Iată cîteva date 
ilustrative în acest sens : în anul de 
curînd încheiat, unitatea a ex
portat mărfuri avind o valoare de 
peste 4 ori mai mare decit Ia în
ceputul cincinalului trecut, depășind 
planul (ca si în anii precedenti. de 
altfel) pe ambele relații de decon
tare. cu un total de 39 la sută ; 
circa 60 la sută din producția între
prinderii este destinată exportului 
direct (fără a putea satisface în to
talitate solicitările) la care se adaugă 
o bună parte care se exportă in
direct. intrînd în componența unor 
mașini și instalații destinate, la rîn
dul lor. partenerilor externi. Cum 
s-a acționat, ce modalități au fost 
utilizate pentru a se asigura un ase
menea succes produselor cu marca 
„SELUM" ’

. — De mare însemnătate, hotărî- 
toare aș putea spune, s-a dovedit 
a fi intensificarea activității de 
prospectare a pieței externe, de cu
noaștere in permanență a cerințe
lor pe care firmele importatoare 
străine le pun în fața producătorilor 
de becuri speciale, a tendințelor ce 
se manifestă în acest sens — ne 
precizează ing. Gheorghe Banu. di
rectorul întreprinderii. Noi am in
trat intr-un dialog tot mai susținut 
cu partenerii externi, trimitînd la 
acțiunile de contractare cadre de 
conducere și specialiști care stăpî- 
nesc perfect problematica tehnică și 
economică, astfel că au fost in mă
sură să angajeze in mod competent 
întreprinderea. Rezultatul este că nu 
ne întoarcem niciodată cu mina 
goală, cum se spune, ci cu contrac
te avantajoase. Este adevărat că de 
fiecare dată ne asumăm mari răs
punderi. dar o facem întotdeauna în 
deplină cunoștință de cauză. Or. a-ți 
asuma răspunderi mari constituie, 
nu spun ceva nou. premisa de bază 
a unor realizări mari. Tot atît de 
adevărat este că. pentru a le ob
ține. trebuie să depui eforturi și. în 
continuare, să demonstrezi că te 
situezi la înălțimea exigentelor ce ti 
s-au impus și — de ce nu 7 — chiar 
la un nivel mai ridicat. în fapt, este 
vorba de desfășurarea activității de 
export pe baza unei strategii clare, 
pe care o aplicăm cu consecventă, 
fără a neglija vreuna din componen
tele sale.

Ar fi foarte dificil de trecut în 
revistă toate acțiunile, eforturile, 
lupta tenace dusă de muncitorii și 
specialiștii acestei întreprinderi pen
tru a soluționa nenumărate proble
me tehnice și organizatorice, de pro

Întreprinderea de mașini-unelte „Strungul" din Arad : Un nou lot de produse 
sînt pregătite pentru a fi expediate beneficiarilor
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ducție. Rezultatele s-au concretizat, 
intre altele. în extinderea și întări
rea atelierelor de proiectare a pro
duselor noi și tehnologiilor. în în
ființarea unui atelier de proiectare 
pentru mașini și utilaje necesare în 
procesul de modernizare, a unui a- 
telier de producție pentru realizarea 
acestora. într-o suită de moderni
zări radicale efectuate la un număr 
mare de utilaje și tehnologii. Stra
tegia exportului a inclus regîndirea 
activității într-o manieră ce a făcut-o 
aptă să intre în competiție cu pres
tigioase firme producătoare de becuri 
speciale din lume. Astfel. ’în cin
cinalul trecut, aici au fost asimila
te circa 300 produse noi, pentru ca 
în 1987, deci într-un singur an, 
numărul acestora să fie de 350 !

La întreprinderea 
„Steaua electrică" Fieni

Faptul că. în prezent, peste 97 la 
sută din producția întreprinderii este 
de nivel tehnic mondial de virf se 
explică tocmai prin acest ritm alert 
de înnoire si modernizare a produse
lor. Game largi de lămpi au fost 
omologate după standardele unor 
state precum S.U.A.. R. F. Germa
nia, Anglia, unde se exportă, de 
altfel, mari cantități de produse 
unor parteneri cu care întreprinde
rea întreține relații comerciale de 
mai multi ani.

Cum am mai precizat, unitatea 
din Fieni nu duce lipsă de cereri la 
export, ci. dimpotrivă, uneori nu 
poate face față solicitărilor. Pen
tru a le satisface într-o cît mai 
mare măsură, s-au creat din timp 
condiții pentru realizarea unei pro
ducții fizice superioare celei pla
nificate, Astfel, multe din utilajele 
sosite în întreprindere. în cadrul 
programului de dezvoltare, au fost 
montate în spatiile existente, pînă 
ce vor fi finalizate lucrările de con
strucții la noile capacități. Alte uti
laje. realizate prin autodotare. au 
fost incluse pe fluxurile tehnologice 
existente. In acest fel, a fost posi
bil ca planul la producția fizică pe 
anul trecut să fie îndeplinit la jumă
tatea lunii octombrie, avansul de o 
lună și jumătate cîștigat fiind fo
losit pentru suplimentarea livrărilor 
la export.

Un aspect ce reține atenția con
stă în faptul că aici nu există for
mații de lucru sau grupuri de fa

bricație specializate pentru producția 
de export.. De ce 7 Mai întîi. pen
tru că sînt perioade de timp cind 
întreaga întreprindere este angajată 
în realizarea unor comenzi destina
te partenerilor de peste hotare. Apoi, 
pentru că sînt create toate condi
țiile tehnice și organizatorice ca 
între produse să nu apară diferențe 
de calitate, pornind de la concepția 
justă că economia noastră are ne
voie de produse de cea mai înaltă 
calitate, similară cu cea a becurilor 
ce se exportă.

Eficiența activității de export pre
ocupă în cel mai înalt grad condu
cerea întreprinderii, pe muncitori și 
specialiști, cu efecte dintre cele mal 
bune, atît pe linia creșterii încasă
rilor si sporirii randamentului valu
tar. cît și în direcția valorificării 
superioare a resurselor materiale. 
Astfel, produsele nou asimilate și 
promovate la export se realizează cu 
consumuri tot mai reduse de ma
teriale ; în schimb, ele înglobează un 
volum mare de operații de prelucra
re deosebit de complexe si de mare 
finețe, care le conferă caracteristici 
tehnice și calitative ridicate și le spo
rește prețul. Ne-a fost arătat un ase
menea bec. ce se vinde cu un preț 
de 50 de ori mal mare decît cel al 
unuia obișnuit, pentru care se con
sumă o cantitate de materiale doar 
de trei ori mai mare. Inginerul Iov 
Năstăsescu. șeful atelierului proiec
tare utilaje, ne-a prezentat, de ase
menea. ultima creație a colectivu
lui pe care îl conduce — mașina 
pentru execuția lămpilor subminiatu- 
rale — și unul dintre produse : o 
lampă cu diametrul de numai 2 mm, 
ce nu cîntărește mai mult ‘ de un 
gram, dar care costă 110 lei. Ac- 
ționîndu-se pe aceste căi. unitatea a 
obținut in anul recent încheiat be
neficii suplimentare din activitatea 
de*  export in valoare de 54 milioa
ne lei.

Iată, așadar, cîteva elemente ale 
strategiei în domeniul exportului la 
întreprinderea „Steaua electrică", 
strategie care își are originea în 
competenta și spiritul de răspundere 
ale oamenilor ei. iar efectul — în 
sporirea neîncetată a prestigiului 
mărcii „SELUM" pe piața interna
țională a lămpilor electrice spe
ciale.

Gheorghe MANEA
corespondentul „Scînteii"

BIHOR : Tehnologii noi, 
randamente superioare

In contextul preocupărilor cadre- 
or didactice, specia istilor, cerce

tătorilor si studenț lor de la Insti- 
utul de subingineri Oradea pen

tru introducerea în procesul de 
producție a unor noi tehnologii, se 
■umără si realizarea instalatii'or 

de încălzire inductivă in conver- 
oare statice în gama de frecventă 

de la 50 la 12 000 Hz și puteri dc 
la 20 kW Ia 300 kW cu componen
te integral româneșt’. Destinate 
încălzirii semifabricatelor in ve
derea forjării. laminării. ma- 
trițării, tratamentelor termice de 
călire și revenire, precum și 
lipirii plăcuțelor vidia pe scu
le așchietoare și sape de foraj, 
astfel de instalații, aflate în ex- 
n oa'are la întreprinderea de ma
șini-unelte și agregate București, 
„înfrățirea" Oradea. „6 Martie" 
Zărnești, întreprinderea mecanică 
Vaslui, întreprinderea de construc
ții căi-ferate Sf. Gheorghe,, asigură 
un randament de conversie ener
getică mai mare de 3—4 ori fată de 
procedeul clasic și o productivitate 
de 5 ori mai ridicată. (loan Laza).

VRANCEA

Cunoștințele teoretice - strins
legate de practică

SATUL LA ORELE ÎNVĂȚĂRII
metodelor de obținere a onor

• •producții agricole cît mai mari;

Ținuta profesională și didactică a cultură a debutat încă din toamna 
expunerii lectorului de la cercul de . trecută. Cu alte cuvinte, o documen- 
legumicultură al cooperativei agrico
le Slobozia-Ciorăști. județul Vra cea, 
inginerul Ștefan Necula. a fost fără 
cusur. Acest lucru era de așteptat 
încă înainte de începerea dezbaterii, 
ce-și propunea să clarifice o proble
mă de mare importanță pe.itru le
gumicultura : folosirea corectă și 
eficientă a îngrășămintelor organice 
și chimice. Tema se afla riguros 
„fixată" intr-un dosar, însemnările 
lui puneau în evidentă ceea ce este 
necesar de reținut, punctau reușitele 
și neajunsurile anului de muncă an
terior. precum și ce trebuie făcut 
in noul an agricol, care în legumi-

tare „lucrată" cu seriozitate și pre
zentată pe măsură în fața cursanților.

Replicile din sală, care au com
pletat lecția, vin însă să confirme că 
dincolo de unele noutăți agrotehnice, 
interesante ce-i drept, oamenii ar 
vrea să li se clarifice unele proble
me cu care s-au confruntat în acti
vitatea practică, animați de dorința 
de a le găsi o rezolvare. Iată doar 
cîteva din acestea „Varza a crescut, 
dar nu s-a copt și cîte «chimicale» 
nu i-am dat : de ce 7“ ; „Nu este 
nevoie să fim lămuriți cît este de 
bun gunoiul pentru îngrășat pămîn- 
tul, deoarece cunoaștem acest lucru ; 

am vrea să știm însă de ce nu se 
cară el în cîmp ?“ „De ce este lăsată 
undeva să «zacă», de cîțiva ani, o 
grămadă de gunoi și nimeni nu se 
împiedică de ea" ; „Grădina noastră 
se întinde pe 125 hectare ; dacă nu 
vor Ieși în cîmp, la muncă, toți cei 
din Ciorăști — și nu așa, jumătate 
pe tarla și cealaltă jumătate în sat, 
la umbră — n-o să iasă treabă 
bună". Sînt întrebări cărora din pă
cate nu li s-a putut da răspuns. Și 
aceasta din diferite motive, cele mai 
multe dintre ele finind de teama lec
torului de a se angaja într-un ase
menea dialog, pentru susținerea 
căruia nu a găsit probabil „b'blio- 
grafia" necesară in instrucțiunile care 
au stat la baza documentării lecției.

Șf trebuie să spunem că nfei mă
car organizarea nu a fost'așa de bună 
■la lecția la care am particinat. Un 
semn s-a arătat încă înainte de înce
perea cursului, amînat cu mai bine 
de o jumătate de oră față de plani
ficare. Lecția a început cu 22 de 
cooperatori în sală 
mai venit încă 13. 
din 100 de înscriși

și pe parcurs au 
deci 35 prezenți 
Ia această formă

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\

de pregătire profesională și 
constituiți într-un singur cerc, 
s-ar fi întîmplat dacă ar fi fost 

-prezenți într-o sală de clasă cu 
mai 15 bănci ? Oricum,. un fapt 
clar : mobilizarea și prezența oame
nilor rămîn o problemă. După cum 
s-a văzut și joia trecută, lectorul 
singur n-o poate rezolva. El ar tre-

toți
Ce 

toți 
nu- 
es.te

PRAHOVA

Răspunsuri pripite la o problemă
de mare importanță

De săptămîna trecută au fost re
luate cursurile învățămîntului agro
zootehnic de masă în toate unitățile 
agricole din județul Prahova. De la 
bun 
spre 
liile 
cole

început trebuie să spunem că, 
deosebire de anul trecut, consi- 
populare locale, organele agri- 
județene au acționat cu mai

Firica Enache, „colega" noas- 
bancă la această lecție, în ca- 
ei de șefă de echipă, nu ne-a 
răspuns firesc la această pro-

echipa mea". Am mai 
notează cîte ceva din 
aici. „Cum să nu, am 
răspuns, dar un caiet

bui să fie ajutat de conducerea 
cooperativei, de factorii răspunzători 
de la nivelul comunei. De cel mai 
mare ajutor ar trebui să-i fie însă 
șefii formațiilor de lucru. Coopera- 
toarea 
tră de 
litatea 
dat un 
blemă : „Eu le-am zis, dar au venit 
numai 3 din 
întrebat dacă 
ce se spune 
pix*'  — ne-a 
de notițe nu am văzut pe bancă.

Pe drumul de întoarcere spre Foc
șani am încercat să găsim răspuns 
la întrebarea : cu ce învățătură s-ati 
dus oamenii acasă de la lecția la 
care am asistat 7 După felul în care 
s-au exprimat în cadrul dezbaterilor 
nu au plecat cu convingerea că cele 
învățate îi vor ajuta să obțină pro
ducțiile despre care le vorbea ingi
nerul. Numai dacă nu cumva vor afla 
și cei ce trebuie să afle că la coope
rativa agricolă de aici pregătirea 
viitoarei recolte de legume nu se 
desfășoară tocmai corespunzător.

Dan DRĂGULESCU
corespondentul „Scînteii"

multă răspundere în vederea desfă
șurării corespunzătoare a întregului 
sistem al învățămîntului agrozooteh
nic, acordîndu-se o atenție deosebită 
cunoașterii și generalizării expe
rienței unităților si formațiilor 
care au obținut recolte mari, dezba
terii și însușirii tehnologiilor noi. 

aplicării măsurilor stabilite pentru 
folosirea intensivă a pămintului.

Fără să minimalizăm cu nimic 
eforturile făcute, se cuvine să spu
nem că, din păcate, nu peste tot s-a 
înțeles așa cum trebuie necesitatea 
folosirii învățămîntului agrozootehnic 
pentru ridicarea nivelului de cunoș
tințe profesionale ale membrilor 
cooperatori, ale tuturor celor ce lu
crează în agricultură.

Iată ce am întîlnit în cursul unui 
raid efectuat joi, 7 ianuarie, în cîteva 
unități din consiliul agroindustrial 
Florești. La I.A.S. „Pomicola" Băicoi 
am ajuns cu puțin timp înaintea 
orei fixate pentru invățămintul agro
zootehnic. Directorul unității, tova
rășul Ion Matache. tocmai se în
drepta spre una din sălile unde urma 
să aibă loc dezbaterile la unul din 
cursurile de pomicultură. Intrăm în 
saiă. Lingă o tablă, citeva planșe și 
fotografii. începe lecția. Sint antre
nați la discuții aproape toți cursanții. 
Se pun întrebări, se exemplifică răs
punsurile date. Se iau chiar angaja
mente pentru obținerea unor recolte 
mari.

C.A.P. Băicoi. La sediul unității, 
cîțiva membri cooperatori încărcau 
îngrășăminte pentru continuarea ac
țiunii de fertilizare. Intrăm într-unul 
din birouri. Ușa se deschide greu. 
In jurul unei mese pline cu mîncare, 
vreo 6—7 funcționare discutau și 
rîdeau. întrebăm unde este- președin
tele unității. Ni se spune că „Este la 
școală, la București". Stăm de vorbă 
cu contabilul-șef al unității, Anișoara 
Nicolescu. lector la cursul pentru 
industria mică și prestări servicii, și 
arlăm că „Astăzi n-am ținut învăță- 
mîntul fiindcă n-au fost oamenii în 
C.A.P. Ultima temă (a treia 7!) a fost 
ceva despre tîmplărie". Nici discu
ția cu inginerul Stelian Stânei, șe
ful fermei vegetale nr. 1, nu ne-a fost 
de mare folos. „Am ținut mai de di
mineață"..., „Astăzi intr-adevăr nu 
prea au venit oamenii"..., „Evidența 

cursanților șl tematicile încă nu sînt 
gata" — sînt doar motivații, să le 
zicem așa, in grabă. La ferma zoo
tehnică, inginerul Radu Anghelache 
dă dovadă de'mai multă... sinceritate 
și ne spune că „M-ați pus în încurcă
tură". 11 asigurăm că nici pe departe 
nu am avut această intenție și 
îl lăsăm să-și deruleze lista temelor 
susținute, ajunse, cum ar spune un 
comentator sportiv, după „5 etape" 
la numărul 3.

Ne-am îndreptat spre C.A.P. Căli- 
nești, din comuna de reședință a 
consiliului agroindustrial, cu speranța 
că vom găsi lucruri mai bune. Dar 
nici acum n-am avut noroc I O parte 
din cadrele unității spuneau că „In- 
vățămîntul s-a ținut ieri", în timp ce 
altele s-au abținut de la o dată exac
tă. Cert este doar faptul că perso
nalul T.E.S.A. n-a participat, pentru 
că lucrează la un bilanț și „este 
foarte mult de muncă", cum se stră
duia să ne convingă contabila-șefă, 
Domnica Ichim.

Ne-am oprit cu documentarea la 
aceste unități din cadrul consiliului 
agroindustrial nu atît pentru că de
pășisem ora după care ni s-ar fi 
spus „am ținut mai de dimineață", ci 
mai ales pentru faptul că avem con
vingerea că atitudini ca cele întîl- 
nite nu pot fi de folos nimănui, 
doar dacă factorii răspunzători de la 
județ vor să tragă unele concluzii.

Siguf. aspectele surprinse nu sînt 
caracteristice pentru modul cum se 
desfășoară invățămintul agrozooteh
nic in marea majoritate a unităților 
agricole din județul Prahova. Dar ele 
trebuie să constituie un semnal de 
alarmă pentru organele agricole ju
dețene, ca și pentru conducerile de 
unități, pentru a lua măsuri hotărâte 
ca pretutindeni invățămintul agricol 
de masă să se desfășoare în cele mai 
bune condiții.

Ioan MARINESCU
corespondentul „Scînteii"
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Eminescu — poetul marilor idealuri 

sociale și naționale

Viafa economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

Primire la primul-ministru al guvernului

Cite vor fl fiind culturile in ca
drul cărora să se vorbească nu 
doar cu liniștită — ci cu uimită, 
mereu înnoită — îndreptățire de 
un „poet național" precum Emi
nescu 7

Au trecțit o sută șaptesprezece 
ani de cind Maiorescu, prin a sa 
Direcția nouă în poezia și proza 
română, îi întimpina apariția cu 
încredințarea că e un „poet în toa
tă puterea cuvîntului". Si au tre
cut nouăzeci și nouă de ani de cind 
acest critic atit de cumpănit in toate 
spusele lui opina că: „forma limbei 
naționale, care și-a găsit in poetul 
Eminescu cea mai frumoasă înfăp
tuire pină astăzi, va fl punctul de 
plecare pentru toată dezvoltarea 
viitoare a vestmintului cugetării 
românești" (Eminescu și poeziile 
lui, 1889). După numai o genera
ție, Ibrăileanu întregea previziunile 
maioresciene : „Eminescu este nu 
numai cel mai mare scriitor român, 

dacă mai adăogăm că opera 
lui, creată in condiții așa de grele, 
a fost. înfăptuită pină la virsta de 
treizeci și trei de ani, [...] atunci 
poate avem dreptul să spunem că 
in Eminescu natura crease pe cel 
mai mare liric modern..." (Mihai 
Eminescu, 1919). După incă o ge
nerație, G. Călinescu metaforiza 
astfel : „Ape vor seca in albie, 
și pe locul ingropăril sale va 
răsări pădure sau cetate, și cite 
o stea va vesteji pe cer in depăr
tări, pină cind acest pămînt să-și 
stringi toate sevele și să le ridice 
in țeava subțire a altui crin de tă
ria parfumurilor sale" (Viața lui 
Mihai Eminescu, 1932).

„înălțimea, vastitatea și adinci- 
mea sînt trăsăturile principale ale 
lumii și simțirii eminesciene și, 
realizindu-le in sine însuși, citito
rul român a simțit acea îndepărta
re a limitelor sale, acea creștere 
interioară, care ne dă dreptul de a 
recunoaște, in poezia lui Eminescu, 
evenimentul cel mai imnortant al 
culturii noastre moderne". (Tudor 
Vianu, Cuyînt despre Eminescu, 
1957). „La virsta de 33 de ani, cind 
s-a stins scinteiâ unuia din cele 
mai strălucite spirite ale omenirii, 
nici Dante nu dăduse Divina Co- 
med'e, nici Shakespeare nu-l ză
mislise pe Hamlet, nici Goethe pe 
Faust. Ltdrăznim, de aceea, să dis
tingem in poetul nostru pe un mai 
nefericit egal al lor. Mai nefericit, 
dar cu atit mai atingător pentru 
noi, ca simbolul suprem al măre- 
fiilor de atitea ori frinte ale isto
riei și trecutului românesc" (Ed
gar Papu, Poezia lui Eminescu, 
1971). Constantin Naica ii prevenea 
cu „îmbărbătătoare franchețe pe 
„poeții noștri tineri" : „cum cred 
ei că se pot numi poeți de limbă 
română fără să refacă întreaga 
experiență a lui Eminescu, o ex
periență care a fost deopotrivă una 
a cuvîntului din toate limbile mari, 
ca și una a cuvîntului din limba 
noastră ; una a gindului din mai 
toate filozofiile ; una a fanteziei 
din mai toate lumile pămintului și 
cerului ?“ (Eminescu sau ginduri 
despre omul deplin al culturii ro
mânești, 1975). tn sfirșit, unul din
tre cu totul cumpătați! elogiatori 
ai faptului de artă, fie și rarisim, 
nu și-a putut refuza gindul că, 
„onorindu-l pe el", pe Eminescu, 
„onorăm geniul neamului nostru, 
pe care l-a întruchipat în cea mai 
armonioasă sinteză de înțelepciune 
și de farmec". După cum n-a putut 
omite reflexia înalt gospodărească 
(era acum cinci ani) că, înainte de 
„centenarul morții lui (15 iunie 
1989)“, „editarea completă a Ope
relor lui M. Eminescu ar încununa 
marea operă culturală a moștenirii 
literare și ne-ar ridica la acea 
treaptă a culturii universal'' pe 
care a cinstit-o prin' ex-e'enți au
torul Luceafărului" (Șerban Cio- 
culescu, Fm'nesciana, 1985). .

Manifestări culturale la Botoșani
La Botoșani, în întreprinderi, 

școli și alte instituții. în case de 
cultură, cămine culturale au avut 
loc șezători literare, colocvii, evo
cări privind opera emi .esciană. cu
noașterea ei, precum și despre dez
voltarea creației literare actuale. 
Membrii cenaclurilor Uniunii 
scriitorilor din Botoșani și Suceava 
au participat la șezători literare 
organizate la Botoșani. Dorohoi, 
Pornir ă, în alte locuri pe utide poe
tul a trecut. La casa memorială de 
la Ipotrști s-a deschis expoziția

Iată că acum, la a 138-a aniver
sare a nașterii lui Eminescu — și 
cu ceva mai mult de un an îna
intea centenarului morții — îi ce
lebrăm memoria și înfăptuirile așa 
cum el însuși ne-a dat o pildă de 
neuitat — fără ostenire cerind-o 
și de la contemporanii săi. nădăj- 
duind-o de la viitorime : in haine 
de lucru. Ediția academică de 
Opere, ca și aceea — nu fără rost 
paralelă — de la Editura „Miner
va" sint aproape de capătul marelui 
lor traseu. Studii întreprinse din 
toate unghiurile la care obligă gi
gantesca operă eminesciană se si
tuează la nivelurile variabile de 
reușită, dar nici unuia nu i se poate 
nega că a fost pornit dintr-un ace
lași gind bun. în ansamblu consi- 
derindu-le, ele alcătuiesc de pe 
acum un Corpus exegetic impună
tor, prefigurind vremea cind acesta 
va fi de comparat cu ceea ce nu
mai in altfel de răstimpuri s-a 
putut ivi în cercetările dantești ori 
shakespeariene.

Si cum n-ar fi astfel 1 E in na
tura operei unui veritabil „poet na-

La aniversarea zilei 
de naștere 

a “Luceafărului4* * 
poeziei românești

• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : loneștli — 18 ; (la clubul 
I.C.T.B.) : Un anotimp fără nume 
— 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneu! Român, 15 68 75) : Concert 
simfonic. Dirijor : Ovidlu Bălan. So
list : Dan Atanasiu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Lacul 
lebedelor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Secretul Iul Marco Polo — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

țional" să zămislească neîntrerupt 
ginduri roditoare despre ea însăși 
și despre toate cite i-au prilejuit 
mari întrebări, răspunsuri vizionare 
despre felul de a fi — de a de
veni — al poporului său, despre 
sondiția umană îndeobște. Și își 
poate da seama oricine că acum, 
scoase aproape in întregime din tai
nița miilor de file manuscrise, eflo
rescentele cugetării artistice și 
transartistice eminesciene se în
dreaptă fără nici o opreliște — așa 
cum și-a dorit-o poetul, intr-o pos
tumă ca Aducind cintări mulțime 
(1874) — spre „inimile cu aripe" ale 
celor tineri, dar și ale oricăror ci
titori de azi și de miine. intrari- 
pindu-le deopotrivă.

în orice ipostază a sa (lirică, e- 
pică, dramatică, publicistică, de re
flecție filozofică ori ispitind noima 
celor mai felurite discipline știin
țifice), verbul eminescian e des
chis minții și inimii oricui asupra 
păstrării unei bine cumpănite le
gături dintre o tradiție viabilă in 
toate cite țin de cuviința viețuirit 
și înnoirile ce se impun firesc, ne- 
aventuriste. Ca poet complet și de 
corespunzătoare complexitate, de
parte de orice potriveală didactică 
a lucrurilor, Eminescu a dezvăluit 
prin incomparabilul său Carmen 
Saeculare o cosmogonie, o sociogo- 
nie și o antropogonie in compene- 
trăție de nedesfăcut și dind seamă 
despre ceea ce ii este esențial omu
lui de pe meleagurile noastre, dar 
și celui de oriunde și de aricind. 
De ce asemenea perspective cos
mogonice, sociogonice, antropogo- 
nice ? Pentru a ține trează, dar și 
a o potența cum numai lui ii era 
in putere s-o facă, înclinarea adine 
omenească de a scruta cu ochi ad
mirativ-reflexiv toate cite țin de 
„planul adîncei intocmele" (Andrei 
Mureșanu, 1871). Spre a-i inculca 
omului — ca ființă individuat-ire- 
petabilă, dar și integrată in dura
bilitatea socială, dar și putindu-și-o 
svori pe a sa și a semenilor prtn- 
tr-o prielnică integrare in durata 
cea mare, cosmică. Meditația asu
pra raporturilor dintre „parte" și 
„întreg", care la marile spirite a

„Caietele lui Eminescu", s-a desfă
șurat colocviul „Eminescu si locu
rile natale". în sala teatrului „Mi- 
hai Eminescu" din Botoșani, sub 
genericul „Ce-ți doresc eu ție. dulce 
Românie", are loc astăzi o șezătoa
re literar-muzicală cu part ciparea 
unor scriitori, actori și cintăreți din 
toată țara. De asemenea, se inau
gurează și o nouă ediție a con
cursului in'eriudețean d? creație 
poetică și de critică literară „Porni 
Luceafărul". (Eugen Hrușcă, cores
pondentul „Scînteii"). 

fost dintotdeauna axul hermeneutic 
de primă și de ultimă instanță al 
oricăror demersuri in ordinea cu
noașterii și al oricărei praxiologii 
— iată seva de neistovit a frumu
seții și înțelepciunii din opera e- 
minesciană întreagă. în asemenea 
meditație, Eminescu a convocat 
„semințele de înțelepciune" (Ar- 
chaeus, 1876) pe care i le putea o- 
feri prodigioasa noastră literatură 
populară, dar și cele mai „abia-n- 
țelese, pline de-nțelesuri" (Trecu- 
t-au anii, 1883) mituri străvechi din 
spațiul cultural eurasie, filozofiile 
mai de seamă ale lumii, confrun- 
tindu-le neîntrerupt și mereu mai 
stăruitor cu marile dezvăluiri la 
care începuseră să ajungă științele 
exacte din vremea lui — intre care 
mai cu seamă fizica, astronomia, 
disciplinele social-istorice. Atit de 
pătrunzătoare au fost intuițiile lui 
Eminescu in a se îndrepta spre sur
sele științifice care nici azi nu 
și-au pierdut însemnătatea, incit o 
direcție a cercetărilor eminescologi- 
ce contemporane se extinde — ra- 
mificindu-se — in atare sens, iar 
scepticilor in asemenea privință li 
s-a observat : „Să nu refuzăm poe
tului nostru dreptul de a gîndi, cum 
nu i s-a refuzat lui Goethe de că
tre germani și lui Leonardo de că
tre italieni" (Octav Onicescu. Com
ponente științifice ale gîndirii emi
nesciene, 1976).

Cuvîntul povățuitor asupra a tot 
ce-i „drept [—1 'și bun" (Egipetul, 
1872) — fie și cu relativitatea de- 
curgind aici, ca oriunde, din varia- 
bilitatea raporturilor parte/tot — 
nu devine peren dacă nu intră in 
acolada „frumosului" ; acest par
că inefabil loc geometric unde 
spiritele cu trebuitoarea înzestrare 
își află așezămînt mai prielnic de- 
cît oricare altele la intersecțiile 
dintre „fragmentul" antropologic și 
„ansamblul" ontic. Asemenea cu
vinte i-au fost lui Eminescu la în
demână cind în Feciorul de îm
părat fără de stea (1872) ori în 
Scrisoarea I (1881) a „rumânit" za- 
riștea cosmogonică in care ne pe
trecem „clipa cea repede / Ce ni 
s-a dat" (Stelele-n cer, 1879) cu 
atîta putere de a cuprinde necu
prinsul incit s-a putut conchide că 
„el ne apare drept cel mai mare 
poet al categoriei departelui din 
întreaga literatură universală" (Ed
gar Papu, Poezia lui Eminescu, 
1971). A proclamat cu verb trăsni- 
tor zdrobirea „orînduielilor" ce îm
part lumea oamenilor „în mizeri și 
bogați" (împărat și proletar, 1874), 
derivind asemenea necesitate din 
icoanele inexorabilei vremelnicii a 
ceea ce ține de „mărire" și de „că
dere", scrutate din măreț-premoni- 
torie perspectivă sociogonică (Me
mento mori, 1872). Antropogonia e- 
minesciană, la rîndu-i, cu circum
scrierea mitică a obirșiilor .omului 
văzut ca „speță" dilematică. dar cu 
„un ce" magnific în firea lui (De
monism. 1872), cu „dorurile vii" și 
„patimile multe" (Criticilor mei, 
1883), cu elanurile extatice și genu
nile amărăciunii din neasemuita 
poezie de dragoste, e o inmănun- 
chere de esențialități ale condiției 
umane in toate ipostazele ei dintre 
elevație și alienare (poeme emble
matice : Afară-i toamnă și Melan
colie).

în Luceafărul, cosmogonia, socio- 
gonia și antropogonia eminesciană 
nuptesc un mit de supremă seduc
ție, înțelepciune, seninătate, dem
nitate existențială decurgind din 
aflarea și păzirea măsurii lucruri
lor : acela al dragostei privegheate 
de cunoașterea a cite ii sint cu pu
tință omului și i se cuvin, precum 
și al cunoașterii căreia dragostea 
ii nutrește doar pornirile benefic- 
umane. frinindu-i-le pe cele dim
potrivă. în atitea însemnări manu
scrise, în prodigioasa lui publicis
tică, Eminescu — se știe — a găsit 
mereu cele mai pătrunzătoare cu
vinte de elogiu curat adus celor 
multi din neamul său : „Viteaz in 
războaie, muncitor și liniștit in 
timp de pace, apărător de adevăr, 
glumeț și senin, drept și bun la 
inimă ca un copil" e românul (Ms. 
2 257, f. 421), cu „onestitate" șt 
„francheță de caracter", cu „o in
teligență caldă și deschisă adevă
rului" (Timpul, 8 aprilie 1882).

După chipul și asemănarea unui 
asemenea popor e Luceafărul emi
nescian, dimpreună cu cel ce l-a 
plăsmuit.

George MUNTEANU

CÎMPENI : Repere 
ele dezvoltării urbanistice

•
în tînărul oraș Cîmpeni din ini

ma Tării Moților se află in con
strucție apartamentul cu numărul 
900, situat intr-un nou bloc de lo
cuințe ce se înalță în zona centra
lă. Pe zi ce trece, acest perimetru 
devine de nerecunoscut, fiind în 
continuă primenire. Pînă acum, 
s-au construit și dat in folosință 
în această zonă un cinematograf. 
Complexul comercial hotelier Tul
nicul. un nou edificiu de poștă cu 
o centrală telefonică automată, 
blocuri de locuințe. Tot la Cîm
peni s-au construit și dat în folo
sință un spital cu 250 paturi și 
policlinică, o modernă autogară, o 
școală cu 16 săli de. clasă, creșe 
și grădinițe. Aceste realizări urba
nistice înscriu orașul printre loca
litățile cu un puternic ritm de 
dezvoltare și înnoire ale județului 
Alba. (Ștefan Dirfică).

SIGHIȘOARA : Tinerețea 
unui vechi oraș

în ultimii ani, Sighișoara — stră
vechiul oraș de pe Tîrnava Mare 
— a cunoscut 6 puternică dezvol
tare economică și urbanistică. Cu 
noile blocuri construite aici în 1987, 
numărul apartamentelor înălțate în 
acest oraș în perioada care a tre
cut de la Congresul al IX-lea al 
partidului și pînă în prezent a 
ajuns la 6 000. în acest an. locuito
rii Sighișoarei vor beneficia de 
alte 335 de apartamente, peste 100 
din ele fiind în prezent în stadii 
avansate de execuție. De remarcat 
că majoritatea apartamentelor din 
planul pe acest an vor fi înălțate 
în noul și modernul cartier „Tîr
nava" — situat în zona industrială 
a municipiului — cartier în care 
au fost construite pînă acum 2 000 
de apartamente și care în final va 
însuma aproape 12 000. nrecum și 
toate dotările social-edilitare ne
cesare. Tot în acest an vor conti
nua în ritm susținut lucrările de 
modernizare a străzilor Mihai Vi
teazul. Gării, Libertății, 7 Noiem
brie și altele. De asemenea, in cu
noscuta Cetate a Sighișoarei — în 
crre peste o sută de clădiri sînt 
declarate monumente istorice și ar
hitectonice — se lucrează la res
taurarea fațadelor exterioare ale 
acestora, (Gh. Giurgiu).

MEHEDINȚI : Constructorii 
la înălțime

Si în actualul cincinal, în dez
voltarea economico-socială a Me-

Administrația de stat Loto-Pronosport informează:
Seria acțiunilor cu caracter deo

sebit care au marcat ..începutul 
anului 1988 continuă cu noi trageri 
de mare interes, care și-au dobîn- 
dit un binemeritat prestigiu in 
rindul participanților, datorită nu
meroaselor avantaje oferite. în a- 
cest context se înscrie și TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO, 
programată să aibă loc duminică, 
17 ianuarie 1988. Paleta largă și va
riată a cîștigurilor cuprinde auto
turisme, excursii peste hotare și 
importante sume de bani, de va

cinema
• Unde ești, copilărie : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11
• Totul se plătește : CULTURAL —
13; >5; 17; 19, GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, AURORA
(35 04 66) - 9; 1.1; 13; 15; 17; 19
• Cale liberă — 19, Luptătorul cu 
sabia — 15; 17 : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13)
• Alo, aterizează străbunica — 19, 
Program< pentru copii și tineret — 
15; 17 : MUNCA (21 50 97)
• Rămășagul : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,30; 15; 17; 19
• B.D. în alertă : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17: 19
• Secretul lui Nemesis : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 14; 16,30; 19 

hedințiuiui se înregistrează ritmuri 
înalte. Se află în plină constructs 
obiective de o deosebită impor
tantă pentru economia județului si 
a tării — Sistemul hidroenergetic 
și de ftaviRa'tie Porțile de Fier II. 
Centrala electrică de termoficare 
din Drobeta-Turnu Severin, ex
ploatările de cărbune si altele — 
care vor spori considerabil poten
țialul economic al acestei zone. în 
același ritm continuă si construc
țiile de locuințe, apar noi si mo
derne cartiere. în acest an. con
structorii vor înă'ta noi blocuri în- 
sumînd peste 2 000 de apartamen
te, atit în Drobeta-Turnu Severin, 
cit și in orașele Orșova, Strehaia, 
Baia de Aramă și Vînju Mare. 
(Virgiliu Tătaru).

BACĂU : Centrale 
telefonice automate

Pentru buna servire a populației 
cu prestări de poștă și telecomu
nicații. în noul ansamblu de locu
ințe Cornișa Bistriței și în zona 
centrală a municipiului Bacău au 
fost construite și puse în funcțiu
ne două centrale telefonice auto
mate. Totodată, centralele exis
tente au fost extinse și mo
dernizate. S-a dat în exploata
re. de curînd. și primul centru 
interurban de zonă care facilitează 
legăturile te’efonice ale tuturor 
județelor țării cu localitățile din 
Moldova. Inginera Olga Tarcău, 
directorul Direcției județene de 
nostă și telecomunicații, ne spu
nea că în ultima vreme au fost 
date în exploatare centrale tele
fonice automate la Asău. Podu 
Turcului. Răcăciuni și în alte cen
tre muncitorești și agroindustriale 
din județ. (Gheorghe Baltă).

CRAIOVA : Tipuri noi 
da tractoare si mașini 

agricole
La întreprinderea de tractoare și 

mașini agricole din Craiova — cti
torie modernă a perioadei de pro
funde transformări ce a urmat Con
gresului al IX-lea al partidului — 
se extinde nomenclatorul de fabri
cație. Așa cum ne spunea inginerul 
Grigore Taloi, secretarul comitetu
lui de partid al întreprinderii., în 
acest an se realizeăză patru tipuri 
de tractoare, precum și alte tipuri 
de mașini și utilaje agricole. în 
aceste zile a intrat în fabricație o 
nouă mașină de împrăștiat îngrășă
minte naturale și noi tipuri de 
pluguri modernizate cu lățime va
riabilă. (Nicolae Băbălău).

lori fixe și variabile. în ceea ce 
privește formula tehnică, sint de 
remarcat cele 66 de numere extra
se, în cadrul a 7 extrageri, cuprin
se în două faze. Extragerile fiind 
„legate", cîte trei sau cîte două, se 
poate cîștiga și cu 3 numere din 24 
și, respectiv, 18 extrase. Precizăm 
că biletele în valoare de 25 de lei 
au acces la toate categoriile de 
cîștiguri. Termenul limită pînă la 
care se pot juca numerele favorite 
este sîmbătă, 16 ianuarie.

• Program pentru copii și tineret
9; 11; 13, Vulcanul stins — 15; 17; 19: 
PACEA (71 3Q 85)
• Mesagerul invincibil : SCALA
(11 03 72) — 9:.11 ; 13; 15; 17,15; 19,30, 
GLORIA (47 46 75) — 9; II; 13; 15; 
17; 19
• Misiune specială : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11; 13; 15; 17: 19.
FEROVIAR (50 51 40) — 9: 11 ; 13; 15; 
17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Să te măriți cu un căpitan î 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Soluție de urgență : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9: 1.1; 13; 15; 17
• Mirajele iubirii: GRIVIȚA (17 08 58) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Călărețul fără cap : VICTORIA 
(16 28 79) — 9: u; 13; 15; 17: 19
Q Eroi îndrăgiți ai ecranului : 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15;
17; 19

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
joi, pe. conducătorii delegațiilor 
participante la lucrările celei de-a 
XXIII-a ședințe a Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul aprovizionării tehnico-mat.'ria
le. care se desfășoară la București,

La primire au participat : A. Za- 
prianov, președintele Comitetului 
pentru gospodărirea materialelor al 
R. P. Bulgaria ; L. Ler, locțiitor al 
președintelui Departamentului re
zervelor materiale federale al 
R. S. Cehoslovace ; Sonia Rodriguez 
Cardona, președintele Comitetului 
de stat pentru aprovizionarea tehni- 
co-materială al Republicii Cuba ; 
W. Rauchfuss, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul pentru 
economia materialelor al R. D. Ger
mane ; D. Gotov. președintele Comi
tetului de stat pentru aprovizionarea 
tehnico-materială al R. P. Mongole ; 
J. Wozniak, reprezentant al Guver
nului R. P. Polone ; B. Szikszay, se
cretar de stat, președintele Oficiului 
pentru materiale și prețuri al 
R. P. Ungare ; L. A. Voronin, vice

tv
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de mărețe înfăptuiri socialiste, 
deschizătoare de luminoase ori
zonturi comuniste • La temelia

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 15 ianuarie, ora 20 — 18 ia
nuarie, ora 20. în țară : Vremea se va 
Încălzi ușor și treptat Intoolnd din 
vest. Cerul va fi variabil, cu Innorări 
mal accentuate in regiunile vestice 
unde, pe alocuri, va ploua spre sfîr- 
șitul intervalului. Vintul va sufla în

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
ATLETISM. în cursul lunii ia

nuarie, un grup de atlete românce, 
componente ale lotului olimpic ce 
se pregătește pentru participarea la 
Jocurile Olimpice de vară din acest 
an, va întreprinde un turneu de 
concursuri in mai multe orașe din 
Canada și S.U.A. Vor evolua la 
aceste întreceri Maricica Puică, 
Doina Melinte și Paula Ivan. Primul 
concurs va avea loc în orașul cana
dian Hamilton.

TENIS DE MASĂ, Sala sportu
rilor din Liubliana (Iugoslavia) va 
găzdui, in zilele de 11, 12 și 13 fe
bruarie, tradiționaja competiție in
ternațională de tenis de masă 
„Top 12", la care sînt prezenți 
cei mai buni și cele mai bune 
jucătoare din Europa. Din Româ
nia va concura și Otilia Bădes- 
cu, cea mai tînără sportivă a în
trecerii, clasată pe locul 8 în ierar
hia continentală. Competiția simi
lară pentru juniori va avea loc anul 
acesta in țara noastră, la Constanta, 
in zilele de 9 și 10 aprilie.

PATINAJ. Proba de perechi din 
cadrul campionatelor europene de 
patinaj artistic, ce se desfășoară la 
Praga, a fost ciștigată de cuplul so
vietic Ekaterina Gordeeva — Ser- 
ghei Grinkov. Pe locurile următoa
re : Larisa Zelejneva — Oleg Maka
rov (U.R.S.S.) și Peggy Schwarz — 
Alexander Konig (R. D. Germană), 
în proba individuală feminină, după 
executarea „programului scurt" con
duce Kira Ivanova (U.R.S.S.), ur

• Program special pentru copil și 
tineret: DOTNA (16 35 38) — 9; 12;
13,45; 15,30; 18,30 

teatre

președinte al Consiliului de Miniș
tri. președintele Comitetului de stat 
al aprovizionării al U.R.S.S. ; Hoang 
Duc Nghi, ministrul aprovizionării 
materiale al R. S, Vietnam.

A luat pante Ion C. Petre, minis
trul aprovizionării tehnico-mate- 
riale și controlului gospodăririi fon
durilor fixe.

In timpul întrevederii au fost re
levate relațiile de strinsă colaborare 
dintre România și țările participan
te la lucrările ședințpi și au fost 
subliniate largile posibilități exis
tente in direcția dezvoltării și diver
sificării conlucrării; dintre ele în do
meniul economic, tehnico-științific 
și in alte sfere de activitate, a solu
ționării cu Iforțe unite a unor pro
bleme de mare importantă pentru 
dezvoltarea economiilor lor națio
nale. în acest cadru, a fost releva
tă importanța folosirii mai bune 
a bazei tehnico-materiale de care 
dispun țărite socialiste, evidențiin- 
du-se faptul că adincirea colabo
rării și cooperării țărilor membre ale 
C.A.E.R. este în folosul construcției 
socialismului, al progresului și 
bunăstării popoarelor lor.

marilor ctitorii — documentar 
(color)

20.50 Lumea contemporană și confrun
tările de idei • Comunismul, 
sensul' istoriei universale

21,10 Serial științific (color) B Univers, 
materie, viață. Emisiune de edu
cație materialist-științifică.' Epi
sodul 13

21,30 Porni Luceafărul... (color)
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

general slab. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse intre minus 8 și plus 
2 grade, mal cobortte in depresiuni, 
dar mai ridicate in ultima noapte In 
sud-vest, Iar cele maxime diurne, In 
general, intre zero și 10 grade. în pri
mele zile se va semnala frecvent ceață 
în zonele de clmpie și depreslonare. 
în București : Vremea se va Încălzi 
ușor și treptat. Cerul va fi variabil. 
Vintul va sufla slab. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 4 șl 
zero grade, iar cele maxime între 4 șl 
7 grade. Se va semnala ceață In pri
mele zile.

mată de Katarina Witt (R. D. Ger
mană) și Ana Kondrașova (U.R.S.S.).

FOTBAL. La Porto s-a dispu
tat meciul retur pentru „Supercupa 
Europei" la fotbal. în care s-au in- 
tilnit echipa F. C. Porto, deținătoa
rea „Cupei campionilor europeni", și 
formația Ajax Amsterdam, câștigă
toarea „Cupei cupelor". Fotbaliștii 
portughezi au obținut victoria cu 
scorul de I—0 (0—0). învingătoare și 
in primul joc, tot cu 1—0, echipa 
F. C. Porto a intrat in posesia tro
feului.

HANDBAL. Rezultate înregistrate 
în ziua a doua a „Cupei mondiale**  
la handbal masculin, competiție ce 
se desfășoară in diferite orașe din 
Suedia : Islanda — Iugoslavia 23—20 
(12—11), R. D. Germană — Dane
marca 26—23 (13—14), R. F. Germa
nia — Spania 22—19 (11—11), Unga
ria — Suedia 22—17 (9—5).

VOLEI. La Moscova, In meci pen
tru sferturile de finală ale „Cupei 
Cupelor" la volei feminin, echipa 
Ț.S.K.A. Moscova a întrecut cu sco
rul de 3—0 (3, 2, 6) formația Tung
sram Budapesta. Partida retur va 
avea loc ia 20 ianuarie, la Buda
pesta.

BASCHET. în sferturile de finală 
ale „Cupei cupelor" la baschet 
masculin, echipa I.M.T. Belgrad a 
pierdut cu scorul de 89—99 (42—46) 
meciul disputat pe teren propriu cu 
formația engleză B. C. Kingston.

(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Hamlet — 17
• Teatrul Mie (14 70 81) : Cerul Înste
lat deasupra noastră — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Goethe mi-a spus — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Preșul — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Necazurile unui în
drăgostit — 18 ; (sala Studio) : Iva- 
Dlva — 18,30
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Vlena — 18
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Ți
nuse" (sala Sâvoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18 : (sala Victoria, SO 58 63): 
Varietăți pe portativ — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul „ton Creangă" (30 26 55) i 
Un tlnăr printre alții — 9
• Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 18,39

ORICE PROGRAM SE CERE URMAT DE 
PREOCUPĂRI STĂRUITOARE PENTRU ÎNFĂPTUIREA SA
(Urmare din pag. I)

nomice sa acordă prioritate numă
rului da măsuri aplicata șl mai pu
țin. dacă nu chiar deloc, efectelor 
concrete ale acestora in creșterea 
substanțială a productivilății muncii 
și eficienței economice.

După cum se știe, modernizarea 
producției este nemijlocit legată de 
aplicarea fermă a noului mecanism 
economico-financiar. a principiilor 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii economice. Pornind de la 
această necesitate obiectivă, pe baza 
sarcinilor stabilite de comitetul ju
dețean de partid, consiliul județean

SATU MARE

Timpul acțiunilor concrete, 
nu al tergiversărilor

La Conferința extraordinară a or
ganizației județene de partid din 
5 decembrie 1987, întreprinderea de 
prelucrare a lemnului Satu Mare a 
fost vizată critic pentru depășirea 
consumurilor de materii prime, pen
tru restanțele la producția fizică și 
unele neajunsuri organizatorice. Re
venind in acest început de an in în
treprindere, am consemnat existența, 
pretutindeni, a unei atmosfere an- 
gajante, responsabile de lucru și 
chiar a unor „premiere" de natură 
organizatorică cu... bătaie lungă si 
efecte economice consiJerabile. La 
secția a treia mobilă corp, maistrul 
Ștefan Leordean. care este și secre
tarul organizației de bază nr. 5. 
ne-a vorbit de faptul că și aici, ca șt 
in celelalte schimburi din secție, 
după îndelungate căutări creatoare 

al oamenilor muncii a antrenat un 
larg colectiv de specialiști din unită
țile financiar-bancare la realizarea 
unui studiu detaliat pe întreprinderi, 
care urmărește, intre altele, efectele 
directe ale acțiunilor de moderni
zare asupra reducerii costurilor de 
producție, eliminării pierderilor ma
teriale, creșterii rentabilității și a 
ben .sfielilor.

Ecoul constructiv al criticii ferme, 
deschise, clare făcute în cadrul con
ferinței s-a amplificat, a determinat 
într-un timp scurt măsuri radicale.

Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii"

declanșate de critidle din conferința 
județeană, s-a trecut la aplicarea 
unei formule de organizare a pro
ducției constînd în specializarea fie
cărui schimb pe anumite grupe 
de produse, și aceasta in condițiile 
angajării întregii capacități a secției, 
începind din luna ianuarie a acestui 
an, la producția pentru export. Po
trivit noii organizări, se asigură 
acum o mai bună mobilizare a for
țelor colectivului din fiecare schimb, 
care are răspunderea unică a exe
cutării tuturor componentelor unui 
anumit tip de garnitură de mobilă, 
cu efecte din cele mai favorabile 
pentru calitatea producției. Totodată 
se optimizează activitatea de încăr
care în vagoane a produselor șl. 
prin urmare, se reduce considerabil 
timpul afectat expedierii acestora 

către beneficiari. Sînt și alte aspecte 
demne de relevat, ca. spre exemplu, 
cele vizind Intensificarea măsurilor 
pentru întărirea disciplinei de pro
ducție, pentru utilizarea la maxi
mum a timpului de lucru. La atelie
rul unde se debitează și se îmbină, 
bunăoară, s-a declanșat — din ini
țiativa organizației de bază, la pro
punerea maistrului Al. Nogyori — o 
energică acțiune împotriva celor 
deprinși, să găsească sub diferite 
pretexte posibilități de a se sustrage 
de la muncă. Măsurile luate consec
vent în cursul lunii decembrie au 
făcut ca, începînd din ianuarie, aces
te „ochiuri" de timp neproductiv, 
păgubitoare să fie eliminate.

Ne-am extins documentarea și în 
domeniul agriculturii. Vremea sur
prinzător de caldă din acest ianua
rie (ca și din decembrie ’87, de alt
fel) a fost cit se poate de propice 
efectuării unor importante lucrări 
de îmbunătățiri funciare, de redare 
in circuitul arabil a noi terenuri, de 
întreținere a acelora pentru care 
statul a alocat importante fonduri 
de investiții. Și pentru ca acest timp 
să fie fructificat din plin, unele u- 
nități din agricultură, ca I.E.E.L.I.F., 
și-au adaptat din mers activitatea 
potrivit condițiilor noi ivite. în fe
lul acesta, încă din primele zile ale 
noului an, prin măsuri adecvate po- 
litico-organizatorice. a fost asigurat 
un ritm bun de lucru la îmbunătă
țiri funciare. S-a făcut apel si la lu
crătorii de pe Utilajele grele, aflați 
în concediu de odihnă, urm.nd ca ei 
să și-l replanifice în altă perioa
dă. Ca dovadă a conștiinței lor, eu 
toții au răspuns „prezent !“ apelului 
ce li s-a adresat. Este și acest răs
puns o ilustrare a felului cum a în
țeles colectivul unității să răspundă 
prin fapte criticilor ce i s-au adus 
la conferința județeană de partid 
pentru nereailzarea ritmică și la ni

velul prevederilor a unor lucrări de 
îmbunătățiri funciare.

Este regretabil că nu peste tot s-a 
înțeles să se răspundă în felul aces
ta criticilor formulate la conferință, 
unii factori răspunzători lăsindu-se 
cuprinși de tentația comodă de a 
amina reluarea lucrărilor, pe motiv 
că „acum, in iarnă, smt greu de 
scos oamenii la muncă", cum ne-a 
declarat, spre exemplu, secretarul 
adjunct cu propaganda al comitetu
lui comunal de partid Craidorolț. 
Secretarul comitetului de partid 
Crucișor, tovarășa Maria Nichita, 
s-a arătat surprinsă de intre- 
barea noastră in legătură cu mo
dul cum s-a trecut ia îndeplinirea 
sarcinii de creștere a arabilului, ne- 
știind nici măcar care este volumul 
acestei lucrări pentru Întregul an. 
Aici, la comitetul comunal de 
partid, la consiliul popular, unele 
sarcini primite au fost, cum se vede, 
așezate in sertare și uitate acolo. Și 
nimeni din cei veniți aici in control 
nu le-a cerut, celor care dovedesc 
inerție, comoditate, să le desprăfu- 
iască. Tergiversările, intîrzierea tre
cerii la fapte, un slab spirit organi
zatoric se relevă și în comuna So- 
cond. Aici s-au efectuat din fondu
rile statului importante lucrări de 
combatere a eroziunii solului. Tera
sele executate sint insă, datorită in
temperiilor. brăzdate de șiroiri care 
se vor accentua dacă nu se va in
terveni grabnic. Asemenea degra
dări ar putea fi. desigur. înlăturate 
chiar și prin intervenția citorva 
cooperatori, dar. după cum ne-au 
spus specialiștii din zonă, nici comi
tetul comunal de partid, nici consi
liul popular, nici conducerea coope
rativei agricole nu au dat, in pofida 
insistențelor și demersurilor făcute 
de aceștia, semnalul acțiunilor în 
această direcție, ca și pentru execu
tarea unor lucrări de defrișare a 
unor terenuri. Și asemenea exemple 

s-ar putea da și din alte comune. 
Este de datoria organismelor jude
țene de resort, a birourilor de coor
donare politico-organizatorică de la 
consiliile unice, a birourilor comite
telor comunale de partid să acțio
neze cu mai multă fermitate pentru 
întronarea spiritului de muncă res
ponsabilă, de ordine și disciplină, șă

TULCEA

Repartizarea judicioasă a forțelor
cheie a succesului

— Hotărîrile adoptate, inclusiv la 
conferința județeană de partid, sînt 
bune pentru că ne-am îngrijit ca 
ele să reprezinte emanația, gindirii 
colective — ne spunea tovarășul Va- 
sile Pană, secretar al comitetului 
județean de partid. Acum, foarte 
important este să organizăm temei
nic munca de aplicare a acestor 
hotărîri. Pornind de la această ce
rință, formulată in nenumărate rîn- 
duri de secretarul general al parti
dului, secretariatul comitetului ju
dețean de partid a organizat încă a 
doua zi după conferință o analiză 
temeinică a fiecărei măsuri și pro
puneri. Atunci au fost repartizate si 
răspunderile, avind grijă ca in locu
rile grele, decisive să fie repartizate 
cadrele cele mai experimentate, care 
au dovedit competentă politică și 
profesională. Tot atunci s-a stabilit 
ca fiecare secție a comitetului jude
țean de partid să prezinte lunar în 
ședințele de secretariat și de birou 
informări asupra stadiului îndeplini
rii măsurilor stabilite.

O precizare se impune din capul 
locului : analizele din ședințele 
secretariat și de birou au acum 
caracter foarte concret. Pe baza 
formărilor prezentate, factorii 
munci de răspundere sint trași la 
răspundere pentru întîrzierile în în
făptuirea la termenele stabilite a 
măsurilor adoptate. Pe loc se inter
vine pentru indreptarea situației. De 
exemplu, organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii de la 

de 
un 
in-
cu

nu mai aștepte ca altcineva să le' 
reamintească mereu îndatoririle pe 
care le au. să le scoată din sertare 
hotăririle organelor superioare și 
cele proprii pentru a trece la apli
carea lor.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteli"

combinatul metalurgic. întreprinde
rea de construcții navale și utilaj 
tehnologic, șantierul naval Sulina 
nu au acordat atenția cuvenită apli
cării hotărîrii conferinței județene 
privind modernizarea unor tehno
logii în scopul atingerii parametri
lor proiectați la principalele capaci
tăți de producție existente în unită
țile respective. Efectul cel mai pal
pabil și de nedorit : au apărut res
tanțe la realizarea producției fizice, 
în urma analizei întreprinse s-a 
constatat că unele cadre tehnice 
care răspundeau de aplicarea măsu
rilor stabilite nu și-au făcut datoria. 
Mai mult, unii au dovedit indolen
ță. De la caz la caz. cei vinovati au 
fost trași la răspundere de organi
zația de partid din care fac parte. 
Alteori s-a trecut la revederea mo
dului de repartizare a forțelor, adu- 

Este, desigur, îmbucurător faptul că din 
limpede cum unele organe și organizații de ,___________ ___ ______ ______
organizat la înfăptuirea propriilor programe de muncă. Apar insă, nu in 
puține locuri, distonante intre vorbe și fapte, contraziceri intre promi
siuni și felul de a munci, de a conduce. Toleranțele, concesiile făcute 
metodelor anacronice de muncă au fost de multe ori criticate de con
ducerea partidului, dar germenii acestora n-au fost incă suprimați și ei 
mai apar ca neghina in cultura bogată a cimpului.

Acum, decisivă este organizarea muncii practice, efective pentru în
făptuirea a tot ceea ce s-a stabilit, repartizarea judicioasă in acest scop 
a forțelor, fără să se mai aștepte noi instrucțiuni, îndemnuri, impulsuri, 
în acest scop, activiștii de partid și de stat trebuie să ofere primul 
exemplu de militanți revoluționari care, in mijlocul colectivelor. înțeleg 
și acționează competent, cu înaltă răspundere, corespunzător imperative
lor actualei etape de dezvoltare a patriei noastre.

cindu-se din „mers" corecturile ne
cesare. Acționind în acest mod, a 
crescut, în toate unitățile economi
ce. răspunderea organizațiilor de 
partid, iar activitatea productivă din 
luna decembrie și din primele zile 
ale acestui an a cunoscut un ade
vărat reviriment. In aproximativ o 
lună au fost modernizate mai multe 
fluxuri tehnologice la combinatul 
metalurgic, la întreprinderea de alu
mină. la întreprinderea de construc
ții navale și utilaj tehnologic, ceea 
ce a determinat sporirea productivi
tății muncii în fiecare din aceste ' 
unități cu aproximativ 10 la sută, iar 
sarcinile de plan au fost îndeplinite 
la toți indicatorii.

Parcurgînd planul de măsuri adop
tat de conferința județeană de 
partid și urmărind modul cum au 
fost aplicate prevederile pe care le 
cuprinde, se poate aprecia că. prac
tic, s-a trecut la realizarea tutu
ror acțiunilor propuse, iar aproxi
mativ 20 la sută din ele, adică acele 
hotărîri care au avut termen de în
deplinire luna decembrie sau au 
fost prevăzute să fie aplicate în pri
mele luni ale anului acesta, sint de 
pe acum înfăptuite. Efectul ? Sarci
nile de plan la nivel de județ se în
deplinesc ritmic. S-au modernizat 
într-o perioadă foarte scurtă tehno
logii de lucru la cuptoarele de fe
roaliaje, a instalațiilor de producere 
a aluminei.

Sint toate acestea semne bune, 
încurajatoare ale unui an rodnic de 
muncă în județul Tulcea.

Neculal AM1HULESE1
relatările de mal sus se vede 
partid locale au trecut decis.



O nouă și elocventă expresie a largului interes de care se bucură 

pe toate meridianele gîndirea și acțiunea politică a secretarului 

general al partidului, președintele Republicii

La Beijing a aparut volumul V din ciclul

„CEAUȘESCU - OPERE ALESE"
înaltul prestigiu de care se bucură, pretutindeni în lume, gîndirea, 

activitatea teoreticei si practică ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, precum și contribuția sa la soluționarea problemelor cu care se 
confruntă omenirea sînt confirmate și prir> noua apariție la Beijing, in

limba chineză, a volumului al V-lea din ciclul „CEAUȘESCU - OPERE 
ALESE". In capitala R.P. Chineze a avut loc cu acest prilej o reuniune 
festivă consacrată lansării noului volum din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Apărută în „Editura Poporului" 
din Beijing. lucrare?!, publicată in 
condiții grafice excepționale. în
mănunchează, pe parcursul a aproa
pe 350 de pagini, texte selectate 
din vasta operă teoretică a secre
tarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. Editarea 
noului volum in ajunul aniversă
rii zilei de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a îndelungatei 
sale activități revoluționare se 
constituie intr-un omagiu adus 
prestigioasei personalități a condu
cătorului partidului, și statului ro
mân. i

Lucrarea include expuneri și 
alte documente de o deosebită în
semnătate din perioada 1984—198S. 
Un loc aparte este consacrat Ra
portului cu privire la activitatea 
Partidului Comunist Român în pe
rioada dintre Congresul al XII-lea 
și Congresul al XIII-lea și activi
tății partidului în vederea înfăp
tuirii obiectivelor dezvoltării eco- 
nomico-sociale a României în cin
cinalul 1986—1990 și. in perspecti
vă. pînă in anul 2000. Este pre
zentat. astfel, bilanțul pozitiv al 
înfăptuirii hotăririlor celui de-al 
XII-lea Congres al comuniștilor 
români și ale Conferinței Naționa
le a partidului din decembrie 1982, 
fiind, totodată, puse în evidență 
direcțiile de dezvoltare economico- 
socială a României în actualul 
cincinal. precum și orientările 
pină în anul 2000.

Textele selecționate din cuvîn- 
tări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. rostite cu pri
lejuri de însemnătate istorică pen
tru poporul român — cum au fost 
împlinirea a 40 de ani de la în
făptuirea actului revoluționar de 
la 23 August 1944, realegerea în 
funcția supremă de președin
te al Republicii Socialiste Româ
nia. în 1985. a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. aniversarea a 
65 de ani de la făurirea Partidului 
Comunist Român, în 1986. marea 
adunare populară desfășurată cu 
ocazia inaugurării Canalului Dună- 
re-Marea Neagră — reflectă _ cu 
pregnanță că idealul cel mai înalt 
căruia și-a consacrat și își consa
cră viața președintele României îl 
reprezintă slujirea intereselor po
porului român, a cauzei socialis
mului și comunismului în patria 
noastră, a independenței si suve
ranității țării, precum și a cauzei 
păcii, înțelegerii și colaborării in
ternaționale.

Relațiile de colaborare și prie
tenie româno-chineze, întemeiate 
pe stimă și respect reciproc, pe 
principiile independenței și suvera
nității naționale, ale deplinei egali
tăți și neamestecului în treburile 
interne, relații care s-au dezvoltat 
de-a lungul anilor între cele două 
țări și partide, sînt, de asemenea, 
puse în evidență în această selec
ție de texte alese din opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în cadrul reuniunii festive desfă
șurate la Beijing cu prilejul lan
sării lucrării, vorbitorii au eviden
țiat, în cuvîntul lor, că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este bine cunos
cut în China, stimat și apreciat, iai 
vasta sa operă și activitate — ilus
trate în seria de volume „Opere 
alese" — trezesc un deosebit in
teres.

în luările de cuvînt s-au eviden
țiat personalitatea de om politic 
de renume mondial a conducătoru
lui partidului și sfatului nostru, ro
lul său activ în căutarea de soluții 
constructive, în interesul popoare
lor si al păcii, al marilor probleme 
internaționale ce confruntă ome
nirea. Opera sa. inspirată din reali
tățile românești și ale lumii con
temporane — s-a relevat — fun
damentează orientările politicii in
terne și externe a țării noastre.

în cele peste două decenii de cînd 
partidul a încredințat înalta res

Agențiile de presa 
pe scurt

PLENARA C.C. AL U.C.I. La 
Belgrad s-au desfășurat lucrările 
plenarei C.C. al U.C.I. consacrate 
examinării unui proiect dc amen
damente la Constituția Iugoslaviei — 
informează agenția Taniug. Plenara 
a adoptat concluziile asupra parti
cipării comuniștilor iugoslavi la 
dezbaterea publică asupra schimbă
rilor în Constituție.

EXTINDEREA COOPERĂRII ÎN
TRE ECUADOR ȘI CUBA. Parla
mentul ecuadorian a aprobat. în 
unanimitate, acordul de cooperare 
tehnică, economică și științifică 
semnat recent între Ecuador și 
Cuba. Documentul este apreciat 
drept un important instrument pe 
calea dezvoltării cooperării bilate
rale. stipulînd. între altele, intensi
ficarea consultărilor dintre organis
mele de resort existente în cele 
două țări și elaborarea unor pro
grame de cooperare.

PREȘEDINTELE S.U.A., Ronald 
Reagan, a aprobat planurile pri
vind crearea unei noi rachete pur
tătoare. ce urmează să fie construi
tă de către Pentagon și N.A.S.A. 
Noua rachetă va permite plasarea

ponsabilitate de secretar general 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
au subliniat vorbitorii — România 
a parcurs o perioadă istorică de 
împliniri în toate domeniile vieții 
materiale șl spirituale. Aceste reali
zări sînt indisolubil legate de ini
țiativele și gîndirea sa, de spiritul 
revoluționar care îi caracterizează 
întreaga activitate, de patriotismul, 
devotamentul față de idealul co
munist. de spiritul novator pe care 
le-a imprimat, prin puterea exem
plului personal. întregii societăți 
românești, asigurînd astfel mersul 
neabătut al României pe calea so
cialismului. Printr-o intensă acti
vitate științifică, teoretică și prac
tică desfășurată după Congresul 
al IX-lea al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a deschis gîn- 
dirii economice și ^ocial-politice 
largi perspective de dezvoltare.

în anii de cînd se află în fruntea 
partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut — prin 
opera și activitatea sa neobosită — 
ca numele României să fie rostit 
cu admirație și respect în întreaga 
lume. In viziunea sa, lupta pen
tru socialism și pentru pace con
stituie un tot inseparabil. Con
ceptul de pace este privit ca unica 
alternativă de dezvoltare a lumii 
contemporane, ca o condiție a li
bertății, independenței și progresu
lui națiunilor înseși, a existenței 
civilizației. Formulînd acest con
cept. se dă un răspuns profund 
realist complexelor probleme legate 
de participarea tuturor statelor la 
viața internațională, de lichidarea 
decalajelor economice dintre state, 
a subdezvoltării, de înfăptuirea 
unor programe naționale corespun
zătoare de progres și bunăstare, 
bazate pe efortul propriu al fiecă
rui popor și pe o colaborare eco
nomică neîngrădită între toate ță
rile.

în cuvîntul său, Rut Xingwen, 
membru al Secretariatului C.C, al 
P. C. Chinez, a subliniat că opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu re
prezintă o contribuție de seamă la 
tezaurul teoretic al construcției so
cialismului, mu numai în România, 
ci și în întreaga lume. Apariția in 
China a celui de-al V-lea volum 
de „Opere alese" constituie un 
simbol al prieteniei și solidarității 
care leagă cele două partide, țări 
și popoare — a arătat vorbitorul.

pe orbite joase a unei încărcături 
utile de circa două ori mai mare 
decît cea pe care o poate transporta 
în condițiile actuale naveta spa
țială sau racheta-purtătoare exis
tentă „Titan 4“.

TEST. Statele Unite au procedat, 
la baza spațială de la Cape Cana
veral (statul Florida), la o lansare 
experimentală a unei rachete de 
tip „Pershing 2", cu focoase de ma
nevră. Continuarea testării acestor 
rachete este criticată de un mare 
număr de reprezentanți ai vieții 
politice și obștești americane.

CONVORBIRI AMERICANO— 
NIPONE. La Casa Albă s-au în
cheiat convorbirile oficiale dintre 
președintele Ronald Reagan și pri- 
mul-ministru al Japoniei, aflat în 
vizită la Washington. Au fost a- 
bordate o serie de probleme ale ac
tualității politice internaționale, dar 
agenda convorbirilor a fost domi
nată de analizarea raporturilor co
merciale. economice și financiar- 
valutare bilaterale, care resimt e- 
fectul negativ al enormului deficit 
consemnat de partea americană.

Această carte re
prezintă, de ase
menea, un dar pe 
care poporul chinez 
îl oferă președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul sărbătoririi zi
lei sale de naștere. 
Acesta dă expresia 
urărilor de sănătate și 
viață lungă, fericire și 
putere de muncă în 
exercitarea înaltelor 
sale responsabilități 
consacrate bunăstării 
și prosperității po
porului român. dez
voltării continue a 
prieteniei și colaboră
rii româno-chineze.

Wang Renzhi, șeful 
Secției de propagandă 
a C.C. al P.C.C., a evi
dențiat faptul că noua 
lucrare apărută în 
China sintetizează, în 
mod strălucit, expe
riența din ultimii ani 
a Partidului Comunist 
Român, a Românîei în 
edificarea societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate și înain
tarea țării spre comu
nism și 'are o impor
tantă valoare de re
ferință, dincolo de 
granițele României so
cialiste.

Comuniștii, poporul chinez — a 
subliniat vorbitorul — acordă o 
înaltă prețuire operei multilaterale 
a secretarului general al P.C.R. și 
urmăresc cu viu interes editarea 
acesteia în China, dată fiind deo
sebita sa valoare teoretică și prac
tică în construirea socialismului.

Li Qiang, președintele Asociației 
de prietenie China-România. a pus 
în evidență importanța deosebită a 
editării volumului „Ceaușescu — 
Opere alese" pentru o și mai bună 
cunoaștere în China a liniilor 
fundamentale de politică internă și 
internațională ale României, a ac
tivității teoretice si practice a 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

Cunosc România de mulți ani, 
apreciez mult realizările deose
bite din ultimii ani ale acestei 
țări, sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu — a relevat vor
bitorul. Experiența României, pre
zentă și în paginile celui de-al 
V-lea volum al „Operelor alese" ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 10 
este de folos tuturor celor ce con
struiesc socialismul în lume.

Lin Gao, președintele Centralei 
naționale pentru publicații și edi
turi din R.P. Chineză, a subliniat că 
traducerea în limba chineză a operei 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
este un eveniment deosebit în ca
drul relațiilor de prietenie dintre 
cele două partide și țări. Apariția 
noului volum are o semnificație 
deosebită — a spus el — pentru 
cunoașterea de către poporul chinez 
a operei uriașe în care este antre
nat poporul român, condus de 

.Partidul Comunist Român, de secre
tarul său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. precum și în 
ceea ce privește stimularea coope
rării prietenești româno-chineze.

Vorbitorul a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu urări de sănă- 
.tate și viață lungă, cu prilejul apro
piatei aniversări a zilei de naștere.

Zhang Huiqing, redactor-șef - al 
„Editurii Poporului", a arătat : 
Astăzi, în preajma aniversării zilei 
de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, apariția volu
mului al cincilea din „Opere alese" 
constituie o adevărată sărbătoare. 
Cele cinci volume apărute pînă in 
prezent cuprind circa 70 de docu
mente, rapoarte și cuvintări elabo

UN PETROLIER SUB PAVI
LION LIBERIAN cu un deplasa
ment de 35 700 t a fost atacat joi 
în apele teritoriale ale Emiratelor 
Arabe Unite. în sudul Golfului, au 
anunțat surse navale citate de a- 
gențiile KUNA și FANA. Doi mem
bri ai echipajului au fost răniți.

ÎNTREVEDERE. Primul-ministru 
al Greciei. Andreas Papandreu, 
a avut o întrevedere cu Harilaos 
Florakis. secretar general al C.C. 
al P.C. din Grecia. Un purtător de 
cuvînt guvernamental a informat 
că au fost examinate situația eco
nomică, precum și unele chestiuni 
ale politicii externe elene — re
latează agenția T.A.S.S. întîlnireâ 
a avut loc în cadrul convorbirilor 
primului-rtiinistru cu liderii prin
cipalelor partide politice din țară.

LA PARIS s-au desfășurat con
vorbiri între președintele Franței, 
Franțois Mitterrand, și președin
tele guvernului spaniol. Felipe 
Gonzalez. Surse oficiale fran"eze 
au declarat că au fost abordata 
principalele teme care se află în
scrise pe agenda reuniunii la ni
vel înalt a C.E.E.. care va avea loc 
la 11—12 februarie la Bruxelles, 
precum și probleme internaționale 
actuale și ale relațiilor bilaterale.

ALEGERE. Hiroshi Nakajima 
(Japonia) a fost ales director ge
neral al Organizației Mondiale a 
Sănătății (O.M.S.) de către Consi

rate începînd din anul 1965, cînd 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
ales în fruntea Partidului Comu
nist Român, pînă în 1986, referi
toare la probleme din domeniile 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural, al învățămîntului, precum 
și la relațiile internaționale. 
Aceste documente de valoare istori
că prezintă în mod cuprin
zător orientările politice și direc
țiile activității partidului comunist, 
ale României în fiecare etapă, 
sintetizează sistematic experiența 
valoroasă a revoluției și construc
ției socialiste în România, reflectă 
mărețele succese obținute de po
porul român în toate domeniile de 
activitate, sub conducerea parti
dului, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Publicarea în limba chineză a 
volumelor „Ceaușescu — Opere 
alese" reprezintă un eveniment în
semnat în cronica dezvoltării priete
niei chino-române și constituie o 
sarcină importantă și de onoare a 
activității editoriale din China. 
Epuizarea rapidă a primelor volu
me, cererea mare și interesul ma
nifestat au impus retipărirea aces
tora intr-un nou tiraj — a arătat 
vorbitorul.

în numele tipografilor și al în
tregului colectiv de oameni ai 
muncii, Miao Yunbu, directorul 
Combinatului tipografic, a expri
mat deplina satisfacție pentru tipă
rirea în limba chineză a volumelor 
din seria „Ceaușescu — Opere ale- 
se“.’ Este un titlu de mîn- 
drie pentru noi — a subli
niat vorbitorul — ca, prin ti
părirea volumelor din această 
serie, să contribuim la întărirea și 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre și să exprimăm, astfel, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
marele prieten al poporului chinez, 
toată stima și prețuirea noastră.

A luat, de asemenea, cuvîntul 
ambasadorul României la Beijing, 
Angelo Miculescu,

Pe lingă cei ce au luat cuvîn
tul la reuniunea feștivă au fost 
de asemenea prezenți Lin Hua- 
xuan, secretar general al Sec
ției pentru relații externe a 
C.C. al P.C.C., Wang Jifu, ad
junct al ministrului culturii, 
Ma Qingxiong, adjunct al mi
nistrului Radioteleviziunii și cine
matografiei, Cheng Weiren, pro
rectorul Academiei centrale de 
partid de pe lingă C.C. al P. C. Chi
nez, Ru Xin, vicepreședinte, și 
Ding Weizhi, secretar general ai 
Academiei de științe sociale a 
Chinei, reprezentanți ai M.A.E. Chi
nez, ai Ministerului Culturii, 
personalități ale vieții politice, 
culturale și științifice, oameni de 
artă, ziariști reprezentînd princi
palele organe centrale de presă și 
Radioteleviziunaa.

Participanții au vizitat apoi o 
expoziție de carte cuprinzînd 
operele, în limba română și în 
limbi străine, ale secretarului ge
neral al partidului nostru, la loc 
central fiind prezentate cele cinci 
volume în limba chineză, care 
s-au bucurat și se bucură de o pri
mire caldă din partea comuniștilor, 
a poporului chinez.

De asemenea, a fost vizionată o 
expoziție de fotografii infățișind 
succesele obținute de poporul ro
mân în construcția socialismului.

liul Executiv al acestei organizații, 
întrunit joi la Geneva. După cum 
relevă agenția E.F.E., sarcina nou
lui director general al O.M.S. este 
de a transpune în viață progra
mele pe termen lung ale organi
zației. care și-a propus ca obiectiv 
asigurarea sănătății tuturor locui
torilor planetei pînă în anul 2000.

ÎN CAPITALA GRECIEI au în
ceput lucrările unei conferințe in
ternaționale pe problemele ocrotirii 
Mării Mediterane de poluâre. La 
lucrări participă reprezentanții unei 
serii de organizații internaționale. 
Printre principalele probleme afla
te in dezbatere se află aspecte 
legate dt‘ studierea stării bazi
nului Mării Mediterane. ca si 
măsurile ce urmează să fie propuse 
țărilor mediteraneene in vederea 
luptei cu fenomenele de poluare.

SUSPENDARE. Dezbaterile ini
țiate la Londra de delegațiile parti
delor Liberal și Social-Democrat 
din Marea Britanie, în vederea rea
lizării fuziunii dintre cele două 
formațiuni politice, au fost suspen
date prin acordul liderilor acestora. 
David Steel si, respectiv, Robert 
MăcLennan. Ca urmare a opoziției 
unui grup important de deputați li
berali față de conținutul progra
mului politic al viitorului partid, 
cei doi lideri au căzut de acord să 
supună propunerile lor aprobării
membrilor celor 
politice.

BONN

Schimb de mesaje intre 
președintele Republicii Socialiste Remania 
si cancelarul Republicii Federale Germania

BONN (Agerpres), — Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a fost transmis un mesai de 
salut cancelarului Republicii Fede
rale Germania, Helmut Kohl, îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate, fericire personală si suc
ces. de prosperitate si pace poporu
lui acestei țări.

Exprimînd calde mulțumiri pen
tru mesaj, cancelarul federal a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cordiale urări de 
sănătate și fericire personală, de 
succes în întreaga sa activitate, pre- 
eum si urări de progres și prosperi
tate poporului român.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit

GENEVA

începerea unei noi runde de negocieri sovieto-americane 
cu privire la armele nucleare și cosmice

GENEVA 14 (Agerpres). — La Ge
neva a început, joi, o nouă rundă de 
negocieri sovieto-americane cu pri
vire la armele nucleare și cosmice. 
La prima reuniune au participat re
prezentanții părților în grupurile de 
lucru asupra armelor strategice 
ofensive și a armelor cosmice — 
transmite agenția T.A.S.S.

într-o' declarație făcută la sosire, 
șeful delegației sovietice la nego
cieri, A. Obuhov, a subliniat că în 
fața participanților la tratative se 
află importanta sarcină de a pregăti 
proiectul de tratat privind reducerea 
cu 50 la sută a armamentelor strate
gice ofensive, în condițiile nedenun- 
țării — într-un termen ce va fi sta

Noile propuneri privind reunificarea 
pașnică a Coreei în atenția O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— Organizația Națiunilor Unite ur
mărește îndeaproape situația din 
Peninsula Coreea, studiind cu aten
ție noile propuneri privind reunifi
carea națională a Coreei, făcute re
cent de președintele R.P.D. Coreene, 
Kim Ir Sen — a arătat secretarul

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit, joi, la cererea grupu
lui țărilor nealiniate la Națiunile 
Unite, pentru a examina problema 
deportării de către Israel a unui nu
măr de palestinieni din teritoriile 
ocupate. într-o rezoluție adoptată cu 
14 voturi pentru și o abținere 
(S.U.A.). membrii Consiliului au ce
rut Israelului să anuleze hotărîrea 
privind deportarea palestinienilor și 
să asigure reîntoarcerea imediată și 
în siguranță a acestora în teritoriile 
ocupate.

TEL AVIV 14 (Agerpres). — Postul 
de radio Israel a anunțat depor
tarea. miercuri, a patru palestineni 
din taberele de refugiați de la 
Balata, Ramallah. Kalkalia și Doura. 
Ei făceau parte dintr-un grup de 
nouă palestinieni care fuseseră con
damnați de un tribunal militar isra- 
elian la expulzarea din teritoriile 
ocupate pe motiv că au incitat popu
lația Ia revoltă împotriva auto
rităților de ocupație. Potrivit agen
țiilor MENA și KUNA. cei patru pa
lestinieni au fost transportați la bor
dul unui elicopter militar în așa-zisa 
„zonă de securitate" instituită unila
teral de Israel în sudul Libanului. 
Agențiile de presă au anunțat că un 
al cincilea palestinian a fost depor
tat joi.

în teritoriile de pe malul de, vest 
al Iordanului și Gaza, ocupate de 
Israel, continuă demonstrațiile de 
protest ale populației palestiniene 
împotriva ocupației. Potrivit agenții
lor de presă, o grevă generală in 
sectorul comercial a fost organizată 
pentru a treia zi consecutiv în cele 
două teritorii și pentru a cincea zi 
consecutiv în Ierusalimul de est. 
Autoritățile israeliene au impus in
terdicții de circulație în taberele ds 
refugiați palestinieni Al Am’ari și‘Al

(Agerpres) ȘOMAJUL - O REALITATE DRAMATICĂ 
A LUMII CAPITALULUI

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
într-o prognoză a institutului ameri
can de cercetări „Conference Board", 
citată de ziarul „Le Monde", se apre
ciază că în Statele Unite, pînă la 
sfirșitul anului, numărul locurilor de 
muncă nou create va scădea la jumă
tate față de 1987. Se estimează că 
la sfîrșitul lui 1988, șomajul va afecta 
6,3 la sută din forța activă de muncă 
a țării, față de 6 la sută la sfîrșitul 
anului trecut.

OTTAWA 14 (Agerpres). — în luna 
decembrie a anului trecut, numărul 
șomerilor din Canada a ajuns la un 
total de 1 025 000 de persoane, a

BRUXELLES 

Proiect de modificare a politicii agrare 
in cadrul Pieței Comune

de primirea de către cancelarul fe
deral a ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale, Ilie Văduva, aflat într-o 
vizită în R.F.G.

Cu prilejul vizitei în R.F.G., mi
nistrul român a avut convorbiri cu 
Hans-Dietrich Genscher, vicecancelar 
și ministru al afacerilor externe, cu 
ministrul federal al eco-'omiei. Mar
tin Bangemann, cu Wolfgang Scha
euble, ministru federal, șeful Can
celariei federale, precum și discuții 
cu conducerile unor companii parte
nere din R.F.G., în scopul impulsio
nării schimburilor economice dintre 
acestea si întreprinderile române de 
comerț exterior.

bilit — a Acordului cu privire la li
mitarea armelor antirachetă. semnat 
în 1972. El a precizat că părțile au 
convenit să depună eforturi pentru 
a pregăti spre semnare noul tratat în 
prima jumătate a acestui an. în ca
drul viitoarei întîlniri sovieto-ameri
cane la nivel înalt.

La rîndul său. șeful delegației 
S.U.A., M. Kampelman. a declarat că 
participanții la noua rundă de nego
cieri au fost însărcinați de conducă
torii celor două țări să acționeze cît 
mai repede posibil pentru elaborarea 
proiectului de tratat privind arma
mentele strategice. El și-a exprimat 
speranța că actuala rundă de nego
cieri va permite realizarea de noi 
acorduri.

general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, citat de agenția ACTC. El 
a subliniat că organizația mondială 
dorește ca problema coreeană, să fie 
soluționată pașnic, pe calea negocie
rilor, și va urmări cu atenție deose
bită evoluția situației din peninsulă.

Jalzoon, de lingă Ramallah. Măsuri 
similare sînt în continuare în vi
goare în opt tabere de refugiați pa
lestinieni din Gaza și în alte patru 
din teritoriul de pe malul de vest 
al Iordanului. Agenția W.A.F.A. in
formează că forțele israeliene de 
ocupație au arestat pe Hanna Se- 
niora, redactor-șef al ziarului „Al 
Fajr", din Ierusalimul de est, care 
a chemat la ■ inițierea unor acțiuni 
de nesupunere civilă împotriva ocu
pației.

Pe de altă parte, secretarul gene
ral adjunct al O.N.U., Marrak Goul- 
ding, a vizitat tabăra de refugiați 
palestinieni din Rafah. în timpul vi
zitei lui Goulding, populația taberei 
a organizat o demonstrație care a 
fost reprimată de poliția israeliană 
cu arme de foc și gaze lacrimogene. 

(Agerpres)

BEIRUT 14 (Agerpres), f Ciocniri 
între milițiile libanez» Amal și 
combatanții palestinieni au fost din 
nou semnalate în zona taberei de 
refugiați palestinieni Shatila din 
sudul Beirutului. în urma ostilități
lor, trei palestinieni au fost uciși, iar 
un membru al milițiilor Amal a fost 
rănit. Aceste ciocniri au generat o 
recrudescență a tensiunii la Beirut.

Pe de altă parte, în sudul Libanu
lui, tancuri israeliene au deschis fo
cul asupra localității Kilya, provo- 
cind daune însemnate populației, în 
timp ce elicoptere israeliene au efec
tuat raiduri în sudul Văii Bekaa — 
transmit agențiile de presă.

GENEVA 14 (Agerpres). — Comi
tetul internațional al Crucii Roșii a 
dat publicității un document prin 
care se exprimă protestul față de re
petatele încălcări de către autorități
le israeliene din teritoriile ocupate a 
prevederilor Convenției de la Geneva 
privind protejarea victimelor răz
boiului.

anunțat Oficiul canadian de statisti
că. Această cifră corespunde unei 
rate ® șomajului de 8,1 la sută din 
populația activă. Cele mai înalte 
procente ale ratei șomajului s-au în
registrat în provinciile Newfound
land (18 la sută). British Columbia 
(10,5 la sută) și Quebec (9,7 la sută).

VIENA 14 (Agerpres). — Datele 
oficiale publicate la Viena arată că, 
în timp ce în decembrie 1987 numă
rul celor fără de lucru în industria 
construcțiilor din Austria era de 
12 000, la începutul lunii ianuarie 
1988 această cifră a ajuns la 42 000.

țările comunitare la viitoarea reu
niune a miniștrilor de resort din 
C.E.E., programată să se desfășoare 
la Bruxelles săptămîna viitoare. în 
același timp, la Bruxelles s-a anun
țat că un proiect de modificare a 
politicii agrare în cadrul Pieței Co
mune a fost elaborat de Comisia 
Executivă a C.E.E. și va fi prezen
tat miniștrilor de resort ai „celor 
12“ la reuniunea respectivă. Proiec
tul va fi supus apoi aprobării șefi
lor da stat și de guvern ai „celor 
12". la reuniunea acestora, progra
mată în zilele de 11 și 12 februarie 
la Bruxelles.

Necesitatea unei noi 
ordini internaționale 

în domeniul informației
ADDIS ABEBA 14 (Agerpres). — 

Necesitatea instaurării unei noi or
dini în domeniul informării și co
municării a fost relevată de pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Etiopia. Mengistu Haile Ma
riam. în cuvîntarea rostită la des
chiderea conferinței miniștrilor in
formațiilor dintr-o serie de țări 
africane, ce se desfășoară la Addls 
Abeba. Arătînd că fără decoloni
zarea informației nu poate fi obți
nută o independentă politică și eco
nomică reală a țărilor africane, pre
ședintele etiopian s-a pronunțat 
pentru reflectarea corectă a succe
selor înregistrate de țările continen
tului în solutionarea problemelor cu 
care se confruntă, probleme care. în 
majoritatea lor. își au originea în tre
cutul lor colonial. El a relevat că agen
ției panafricane de presă PANA îi re
vine un rol major în eliberarea 
continentului de sub controlul străin 
al informațiilor. în efectuarea unui 
schimb de informații corecte din 
actualitatea politică, economică ș.< 
socială a țărilor Africii.

Luînd cuvîntul în cadrul reuniunii, 
secretarul general al Organizației 
Unității Africane, Ide Oumarou, a 
arătat că, prin metode specifice, 
mijloacele de informare în masă din 
Africa trebuie să susțină eforturile 
proprii de dezvoltare întreprinse de 
guvernele țărilor africane.

în cadrul reuniunii ce se desfă
șoară la Addis Abeba, ministrul in
formațiilor al Nigeriei. Tony Momoh, 
a fost ales ca președinte al Confe
rinței miniștrilor africani ai informa
țiilor. anunță, pe de altă parte, 
agenția africană de presă PANA.

în sprijinul destinderii

- pe continentul european
BERLIN 14 (Agerpres). — Erich 

Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, l-a primit, 
la Berlin, pe Johannes Rau, vice
președintele P.S.D. din R.F. Germa
nia, prim-ministru al landului Rena- 
nia de Nord-Westfalia, aflat în vi
zită în R.D.G. — transmite agenția 
A.D.N. Cu acest prilej s-a subliniat 
că apărarea păcii trebuie să repre
zinte sarcina centrală a contempo
raneității, a tuturor eforturilor oa
menilor politici cu simțul răspunde
rii. Totodată s-a apreciat că R.D 
Germană și R.F. Germania joacă un 
rol important în menținerea păcii în 
Europa și trebuie să fie conștiente 
de responsabilitatea ce le revine în 
menținerea securității și destinderii 
pe continent.

Acțiuni agresive 
ale regimului rasist de Ia 

Pretoria asupra Angolei
LUANDA 14 (Agerpres). — Minis

terul Apărării al Angolei a anunțat 
că. în perioada 3—11 ianuarie, avia
ția regimului rasist de la Pretoria 
a bombardat de patru ori pozițiile 
forțelor armate angoleze și cartiere 
ale orașului Quito-Quanavale din 
provincia Cuando-Cubango din su
dul tării. Avioanele sud-africane au 
bombardat, totodată, o coloană de 
autovehicule care transportau ali
mente și alte produse de primă ne
cesitate populației locale, a anunț- 
Ministerul Apărării.

Datoria externă—o povară 
tot mai greu de suportat

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Aflat la New York pentru convor
biri cu băncile creditoare în pro
blema datoriei externe a țării sale, 
președintele Băncii centrale a Bra
ziliei. Fernando Milliet, a declarat că 
guvernul brazilian nu va relua plata 
dobînzilor la împrumuturi pînă cînd 
instituțiile bancare creditoare nu 
vor acorda părții braziliene noi 
credite.

Brazilia a suspendat plata dobînzi
lor la împrumuturi bancare din 
străinătate totalizînd 70 miliarde do
lari în cadrul unei acțiuni unilate
rale care a atras atenția asupra po
verii tot' mai greii de suportat a 
datoriilor externe. în special a do- 
binzilor.

SAN JOSE 14 (Agerpres), — Costa 
Rica — țară care numără aproxima
tiv 3 milioane de locuitori și o da
torie externă de peste 5 miliarde de 
dolari — a propus creditorilor săi 
renegocierea termenelor de plată, în 
așa fel îneît noile condiții să nu mai 
constituie piedici în calea dezvoltării 
social-economice a tării. Expertii 
economici guvernamentali costaricani 
au avansat. în acest context. Băncii 
Mondiale un pachet de inițiative. în 
care. între altele, se propune acor
darea unui termen de 20 de ani 
pentru plata datoriei externe costa- 
ricane. La San Josd s-a anunțat că 
băncile creditoare străine evită să 
dea un răspuns, creînd nbi dificultăți 
economiei naționale costaricane.

Campanie electorală 
în Mexic

CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager
pres). — într-o declarație făcută în 
cursul campaniei sale electorale, can
didatul la funcția de președinte al 
Mexicului din partea Partidului Re
voluționar Institutional (P.R.I.) — de 
guvernămînt —. Carlos Salinas de 
Gortari, s-a pronunțat pentru adop
tarea unui program de guvernămînt 
amplu dezbătut de popor. El a pre
cizat că programul său de guver
nare nu va fi produsul eforturilor 
depuse de un grup restrîns de ex- 
perți. ci rezultatul unei ample con
sultări cu poporul mexican. în așa 
fel îneît el să răspundă cu adevărat 
aspirațiilor majore ale acestuia. „So
luțiile la problemele Mexicului pot 
fi găsite doar prin eforturile co
mune ale tuturor mexicanilor", a 
declarat Carlos Salinas de Gortari.

Alegerile prezidențiale din Mexic 
sînt programate pentru 6 iulie.
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BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
Ignaz Kiechle, ministrul agriculturii 
și silviculturii al R.F. Germania, 
tară care asigură în acest semestru 
președinția în exercițiu a C.E.E., 
efectuează un turneu în țările mem
bre pentru a examina cu omologii săi 
posibilitățile unei modificări în do
meniul politicii agricole a Pieței Co
mune. După cum se știe, divergen
țele profunde privind politica agri
colă și aprobarea bugetului C.E.E. 
pe 1988 au determinat eșuarea ulti
melor reuniuni importante ale „ce
lor 12".

Ignaz Kiechle va prezenta un 
raport asupra convorbirilor avute în


