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UNITATEA NAȚIONALA
- ideal suprem, forță invincibilă 

a dezvoltării noastre istorice

PRODUCȚIA FIZICĂ-REALIZATĂ RITMIC,

INTEGRAL, LA TOATE SORTIMENTELE!
Acum, la începutul lunii februarie, activitatea 

productivă se desfășoară sub semnul mobiliza
toarelor chemări la întrecere adresate organi
zațiilor județene de partid, consiliilor populare, 
tuturor colectivelor de oameni ai muncii, în spi
ritul hotărîrilor Conferinței Naționale a parti
dului, pentru îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan la toți indicatorii, pentru ridi
carea întregii activități economico-sociale la un 
nivel superior de calitate și eficiență. Ca ade- 
vărați proprietari, producători și beneficiari, 
oamenii muncii din întreaga economie, în frun
te cu comuniștii și sub directa îndrumare a 
organizațiilor de partid, trebuie să fie animați 
permanent, zi de zi, de dorința de autodepă- 
șire, de Convingerea că numai printr-o activi
tate intensă, bine organizată, la nivelul maxim

al posibilităților pot fi înfăptuite obiectivele și 
programele stabilite de dezvoltare economico- 
socială a patriei.

In spiritul acestor exigențe trebuie analizate 
și apreciate rezultatele obținute în perioada 
care a trecut de la începutul anului în fiecare 
ramură și sector de activitate, în toate unitățile 
economice. îndeplinirea și depășirea planului 
la producția fizică pe luna ianuarie în multe 
întreprinderi demonstrează realismul sarcinilor 
stabilite, constituind cea mai elocventă dovadă 
că sînt asigurate condițiile tehnice și materiale 
necesare pentru desfășurarea normală a mun
cii. Totuși, in activitatea productivă din unele 
unități se fac simțite încă o serie de neajun
suri, se înregistrează restanțe la unele sorti

mente, contractele încheiate nu sînt onorate 
întotdeauna la termenele prevăzute, lată de ce, 
îndeplinirea ritmică, integrală, la absolut toate 
sortimentele a planului la producția fizică re
prezintă, trebuie să reprezinte, unul din obiec
tivele principale ale întrecerii socialiste, una 
din preocupările care trebuie să stea in cen
trul atenției organelor și organizațiilor de 
partid, al organelor de conducere colectivă din 
întreprinderi, al centralelor industriale și mi
nisterelor, astfel incit activitatea productivă în 
ansamblul ei să se poată desfășura normal, la 
nivelul sarcinilor stabilite.

Continuînd seria sondajelor pe aceas
tă temă, azi ne vom referi la activitatea 
întreprinderii metalurgice din Aiud.

Răspundere maximă pentru onorarea

contractelor încheiate!

Vasta operă teoretică a președin
telui Nicolae Ceaușescu înmănun
chează in chip strălucit experiența 
de viață, de muncă și de luptă a 
poporului nostru de-a lungul istoriei 
sale multimilenare, oferind nu nu
mai jaloanele pentru analiza știin
țifică a celor mai importante pro
bleme ale istoriei noastre unice și 
unitare, din trecutul îndepărtat și 
pînă în contemporaneitate, ci și 
cheia metodologică cu care se poate 
deschide mai larg paleta cunoașterii 
și se poate trata riguros științific 
problematica fundamentală a evolu
ției, prin vreme, a poporului român.

Un loc de cea mai mare în
semnătate în gîndirea teoretică și 
acțiunea practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îl ocupă problema 
unității poporului român, a națiunii 
noastre socialiste. Cunoscător profund 
și făuritor genial al istoriei româ
nești, secretarul general al partidului 
a relevat caracterul de permanență 
a luptei pentru unitate, subliniind 
că numai unit poporul nostru a putut 
rezista prin veacuri, a reușit să 
depășească și să înlăture piedicile și 
greutățile ce i-au stat în cale, 
să-și făurească o viață nouă 
așa cum a dorit. In acest 
spirit, Ia Conferința Națională 
a partidului din decembrie 1987, 
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU 
arăta : „Doresc să subliniez din 
nou că tot ceea ce am realizat re
prezintă rodul muncii pline de 
abnegație a clasei muncitoare, a 
țărănimii, a intelectualității, a între
gului popor, care, în deplină unitate, 
sub conducerea partidului nostru co
munist, au înfăptuit și înfăptuiesc 
neabătut politica internă și externă 
de făurire a socialismului, de colabo
rare și pace".

Această unitate își are trainice șl 
profunde rădăcini istorice. încă în 
urmă cu mai bine de 2 000 de ani 
poporul geto-dac făurindu-și sub re
gele Burebista statul centralizat si ne- 
atîmat. După cucerirea Daciei de că
tre romani, intr-un amplu proces de 
conviețuire daco-romană. de împle
tire a celor două civilizații s-a 
zămislit un popor unitar, poporul

român. Păstrind de la daci setea 
nestinsă de libertate, voința de a 
nu-și pleca fruntea sub jug străin, 
hotărîrea de a rămîne mereu el 
însuși, unic stăpîn pe viața și pe 
soarta sa, și continuînd spiritul 
rațional, judecata și pasiunea crea
toare a romanilor, poporul român — 
subliniază secretarul general al 
partidului — avea să împlinească, 
într-o existență de aproape două 
milenii, un eroic, zbuciumat și măreț 
destin istoric.

Așa după cum este cunoscut, de-a 
lungul vremurilor, alături de români, 
în anumite părți ale teritoriului 
românesc, s-au așezat populații de 
alte naționalități : maghiari, ger
mani, sirbi etc., intre români și a- 
ceștia dezvoltîndu-se strinse rapor
turi de colaborare și prietenie. Prac
tic se poate spune, așa cum apre
cia secretarul general al partidului, 
dă împreună ei și-au rostuit munca 
și viața, împreună au înfăptuit tot 
ceea ce s-a realizat pe aceste melea
guri, impreună au luptat împotriva 
asupririi și exploatării sociale și na
ționale. Oamenii pămîntului româ
nesc, fără deosebire de naționalita
te, au înțeles întotdeauna că intere
sele lor se împletesc, că pentru a-și 
făuri o viață mai bună, liberă și 
demnă este imperios necesar să con
lucreze, să acționeze mereu îm
preună.

Organizat, de la începutul evului 
mediu. în formațiuni statale proprii 
— Muntenia, Moldova, Transilvania 
și Dobrogea — poporul român s-a 
dezvoltat ca un popor unitar în 
vatra vechii Dacii. Intre statele 
feudale românești au existat perma
nente legături economice, sociale, 
culturale, politice, militare, care s-au 
accentuat o dată cu scurgerea anilor. 
Unitatea lor a reprezentat o solidă 
pavăză împotriva marilor primejdii 
care se abateau din multe părți 
asupra românilor, la luptele pentru 
apărarea independenței țărilor româ
ne participînd — sub conducerea 
unor domnitori viteji ca Mircea cel 
Mare, Iancu de Hunedoara, Ștefan 
cel Mare — într-o strînsă unitate, 
întregul popor. Cel care a dat cea

mai strălucită expresie unității 
românești în decursul evului mediu 
a fost Mihai Viteazul, făurirea, in 
anul 1600, a primei uniri politice a 
țârilor române, sub conducerea 
marelui voievod, marcînd un mo
ment crucial în istoria poporului 
nostru. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, deși statul unitar 
centralizat a dispărut prin asasinarea 
mișelească a lui Mihai Viteazul, 
„ideea unirii țărilor românești, 
idealurile formării unui stat puternic 
pe meleagurile Daciei nu au putui 
fi ucise niciodată, pentru că ele sint 
adine implintate in insuși singcle, 
în conștiința și spiritul întregului 
nostru popor".

Istoria a demonstrat că opera lui 
Mihai Viteazul a constituit un ade
vărat far călăuzitor pentru genera
țiile următoare. Lupta pentru unitate 
națională avea să cunoască o primă 
mare izbîndă la 24 ianuarie 1859, 
prin unirea Moldovei și Munteniei 
și formarea statului național român 
modern. Marea ei însemnătate — 
implicit marea importanță a unității 
— a fost dovedită în perioada urmă- 
toare, după mai puțin de două de
cenii fiind cucerită independența de 
stat a României, încununare a unor 
veacuri de trude, zbuciumări șl lupte 
eroice ale poporului nostru pentru 
înlăturarea dominației străine, pen
tru dobîndirea dreptului sacru de a 
trăi liber în vatra strămoșească. 
Proclamarea independenței a pus 
capăt oricărei dependențe politice 
față de puterile străine, a afirmat 
în mod răspicat caracterul de sine 
stătător al națiunii noastre, deschi- 
zînd o eră nouă în existența po
porului român, în dezvoltarea Româ
niei pe calea progresului și civili
zației. După alte patru decenii, Ia 
1 Decembrie 1918 s-a încheiat pro
cesul de făurire a statului național 
unitar român. încununarea apoteo-

Conf. urtiv. dr. 
Iis’lan CARȚANA 
prorector al Universității 
București

(Continuare în pag. a IV-a)

Pe timpul documentării noastre Ia 
întreprinderea metalurgică din Aiud 
de foarte multe ori ne-a fost dat să 
auzim expresia : „Știți, noi sîntem 
mecanicul-șef al industriei metalur
gice". O afirmație cu deplină aco
perire în fapte dacă avem în vedere 
că în această unitate cu un mare 
grad de integrare, deci cu o puter
nică și modernă bază materială, se 
execută o gamă foarte largă de pro
duse destinate marilor platforme 
metalurgice din întreaga tară. Mai 
exact, aici s-au executat și urmea
ză să se realizeze și in acest an con
strucții metalice, utilaje de turnare 
pentru oțelării. clopote de furnal, 
axe pentru pilghere. un mare volum 
de piese de schimb. Firesc, toate a- 
ceste produse au destinații precise 
și termene exacte de livrare, ele 
constituind in totalitate repere și 
subansamble de care depinde buna 
desfășurare a activității în industria 
metalurgică. A reușit în luna ianua
rie a acestui an colectivul din Aiud 
să-și realizeze ritmic și integral la 
toate sortimentele sarcinile care îi 
reveneau ?

— La unele produse da, la altele 
nu — ne precizează inginerul Mircea

Fopa, directorul unității. Pe ansam
blu, cu toate eforturile depuse, am 
încheiat luna ianuarie cu unele res
tanțe la producția fizică. Nu vreau 
să mut răspunderea in curtea altora.

1. CU CE REZULTATE 
NUARIE ?

ginenilui Costel Hopirtean, șeful ser
viciului aprovizionare, prezent la 
discuție : „Adu, te rog, situația la zi 
cu aprovizionarea cu materii prime". 
Peste cîteva minute avem în față.

s-a încheiat luna ia

2. CE EXPERIENȚĂ S-A DOBINDIT IN PRIMA LUNĂ 
A ANULUI ?

3. CU CE PROBLEME S-A CONFRUNTAT INTRE 
PRINDEREA Șl CUM S-A ACȚIONAT PENTRU REZOLVA 
REA LOR?

dar cu toate eforturile, cu toate mă
surile organizatorice și tehnice pe 
care le-am luat, dacă nu avem baza 
materială la timp și în structura ne
cesară nu putem avea rezultate bune.

In acest moment, directorul, răs
foind cîteva dosare, se adresează in*

SISTEMATIZAREA
colea dezvoltării tuturor localităților

Largă participare civică
la o acțiune de mare interes civic

TITU. O fostă comună, care a pășit 
grăbită pe treptele sistematizării și 
urbanizării. Iar dintre acestea, pe
rioada ultimilor ani $ fost cea mai 
bogată in înfăptuiri. S-au construit 
capacități de producție moderne, in
tre care întreprinderea de aparataj 
electric pentru instalații și întreprin
derea de electrozi siderurgici, noi 
ansambluri de locuințe, edificii so- 
cial-culturale și obiective edilitar- 
gospodărești, însemne puternice ale 
modernizării și civilizației socialiste. 

, „Ceea ce demonstrează propria noas
tră experiență — ne spune președin
tele consiliului popular orășenesc, 
tovarășul Ion Bărbieru — este faptul 
că la înfăptuirea tuturor marilor 
obiective, la întreaga acțiune de 
sistematizare și modernizare a loca
lității toți cetățenii urbei si-au adus 
o impresionantă contribuție de 
muncă. Fără această largă și entu
ziastă participare, realizarea planu
lui de sistematizare, materializarea 
fondurilor de investiții, adică darea 
în folosință a noilor obiective eco
nomice sau a noilor ansambluri de 
locuințe, ar fi durat luni și luni 
de zile în pluș". Spre argumen
tare ni se prezintă următoarea si
tuație : valoarea lucrărilor efectuate 
prin munca patriotică a cetățenilor 
orașului, numai în cursul anului tre
cut, deci în 1987, insinuează 39 mili
oane lei, revenind peste 3 100 lei, în 
medie, pe locuitor.

unde și ce se va construi, ce in
fluențe va avea viitoarea zestre edi
litară a orașului asupra condițiilor 
de muncă și viață ale fiecărui cetă
țean. Aceasta are, așa cum ne-am 
convins, un puternic rol educativ, 
dezvoltînd in rîndurile locuitorilor 
mindria pentru propria localitate în 
care trăiesc și muncesc, dezvoltă 
spiritul gospodăresc, dorința și con
vingerea necesității participării cu 
toate forțele la edificarea tuturor 
obiectivelor prevăzute. Ca atare, 
participarea efectivă a cetățenilor la 
diferite lucrări, mobilizarea lor nu mai 
este la noi o problemă de care tre
buie să ne îngrijim în mod 
special. Important este să anun
țăm exact cînd și unde este ne
voie de sprijin si cetățenii vin 
cu interes să dea o mină de ajutor. 
Așa se explică numărul mare de pro
puneri pe care cetățenii le fac pen
tru dezvoltarea orașului, pentru îm
bogățirea zestrei sale edilitar-gos- 
podărești ; așa se explică volumul 
mare de lucrări realizate prin mun
ca patriotică a cetățenilor". In com
pletarea acestei explicații, primarul 
ne invită să vizităm orașul, să ve
dem concret ceea ce s-a realizat 
în ultimii ani ca urmare a partici
pării cetățenilor la înfăptuirea poli
ticii partidului de sistematizare si 
modernizare a localităților.

scris negru pe alb, o situație care 
frizează de-a dreptul absurdul. Prin
cipalii restanțieri sînt combinatele 
siderurgice din Hunedoara. Reșița Ș* 
Galati — adică unități din același 
minister cu întreprinderea metalur
gică din Aiud și pentru care aceasta 
are de executat în acest an un vo
lum însemnat de utilaje și piese de 
schimb. O situație, care se cere ana
lizată și rezolvată neîntîrziat de con
ducerea Ministerului Industriei Me
talurgice.

O cercetare mai atentă a evidențe
lor statistice ale întreprinderii din 
Aiud arată și un alt lucru de neîn
țeles. Despre ce este vorba ? Pentru 
a realiza planul pe primul trimestru 
al acestui an unitatea are nevoie de 
cantități bine stabilite, științific fun
damentate de anumite materiale și 
în special de profile ușoare, mijlo
cii și grele, table de diverse dimen
siuni și calități, metale neferoase, 
motoare electrice și altele. în reali
tate, pentru o mare parte din aceste 
materiale, cotele și repartițiile apro
bate de organele de sinteză specia
lizate nu sint la nivelul necesarului. 
Cu alte cuvinte, din capul locului 
există imposibilitatea realizării pla
nului la unele sortimente. Iată o si
tuație aidoma cu cea întilnită recent 
Ia întreprinderea metalurgică din 
Focșani, la care ne-am referit in
tr-un număr trecut al ziarului și 
care vine să arate că in acest sector

sînt multe probleme încă nesoluțio- 
nate și care practic creează multe 
greutăți în îndeplinirea sarcinilor 
planificate. Este evident că factorul 
esențial pentru îndeplinirea planu
lui îl constituie asigurarea bazei ma
teriale — ceea ce în cazul de față nu 
s-a întîmpiat în totalitate — dar 
tot atît de adevărat este că și ca
drele de conducere și specialiștii din 
întreprindere trebuie să dovedească 
mai mult spirit de inițiativă și fer
mitate. Altfel cum poate fi expli
cată situația întilnită pe rampa de 
expediție a produselor finită, la care 
ne vom referi in continuare.

îndreptin.du-ne înspre secția tur
nătorie observăm la un moment dat 
de-o parte și de alta a căii ferate 
zeci, chiar sute de subansamble fi
nalizate, bune de expediție.

— Ce-i cu ele ? — îl întrebăm pe 
înginerul-șef al întreprinderii, Gheor- 
ghe Morar.

— Stau și așteaptă vagoane. Sînt 
produse destinate întreprinderii „Re
publica" din Capitală.

— Urgente ?
— Urgente. Sînt produse cît să în

capă intr-o garnitură de tren. Dar 
neavînd vagoane... Avem promisiuni 
că se va rezolva și această problemă.

în finalul documentării am supus 
atenției secretarului de partid din 
întreprindere, tovarășul loan Țăran, 
constatările făcute în secțiile de 
producție, la care acesta ne-a spus : 
„Intr-adevăr, ne confruntăm cu se
rioase greutăți și la turnătorie, și la 
forjă, și la construcții metalice. Sin- 
tem hotăriți să recuperăm rămîneri- 
le în urmă la unele sortimente. Nu 
precupețim nici un efort în această 
direcție. Am întărit asistenta tehni
că in toare sectoarele de activitate. 
Avem delegați la principalii noștri 
furnizori de materii prime. Un lucru 
este totuși limpede : trebuie să fim 
mult mai mult sprijiniți de principa
lii noștri colaboratori. Prezența unor 
specialiști din centrală si minister, 
din partea principalilor noștri fur
nizori la adunarea generală a oame

nilor muncii, oare urmează să aibă 
’loc, sperăm să rezolve toate proble
mele cu care se confruntă în prezent 
unitatea noastră",

Gheorqhe ION1ȚA 
Ștefan D1NICA 
corespondentul „Scinteii

In spiritul hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului,

pentru depășirea planului, pentru ridicarea întregii activități economice

la un nivel superior de calitate și eficiență

MOBILIZATOARE CHEMĂRI IA ÎNTRECERE

S. CristianFoto : S. CristianFoto

PROPUNERILE COMUNIȘTILOR

substanța dezbaterilor din adunările de partid

de prestigiu

Sckițele da sistematizare 
— larg dezbătute cu cetățe- 

La întrebarea firească: Cum s-a 
reușit aceasta ? — președintele con
siliului popular orășenesc ne vor
bește despre larga dezbatere a schi
ței de sistematizare, a lucrărilor de 
modernizare și construcție a noilor, 
obiective social-edilitare cu cetățe
nii. în cadrul „Tribunei democrației", 
al adunărilor cetățenești, al întîlniri- 
lor deputaților cu alegătorii din cir
cumscripții. ..Aceste .dezbateri — își 
continuă idoea primarul — au avut 
de fapt un triplu scop : informa
tiv, educativ și mobilizator. Este 
fo.arte important ca oamenii să 
cunoască exact, din surse direc
te și autorizate, cum se va dez
volta, cum va arăta orașul nostru în 
1990 și în perspectiva anului 2000, cît,

dezvoltării 
locuitorilor 
e de 32 de

De la propuneri — la în
făptuire. TitU eSte Un Ora?
Tînăr atît prin evoluția 
sale, cît și prin tinerețea 
săi a căror virstă medie
ani. Așa se face că. evocînd tinerețea 
orașului, cetățenii au propus pen
tru înfăptuirea obiectivelor pre
văzute în programul de sistema
tizare a localității, participarea 
prin muncă patriotică la construirea 
a noi săli de clasă și ateliere școlare 
moderne, amenajarea unor terenuri 
de sport și locuri de joacă pentru co
pii, amenajarea viitorului parc al ti
neretului la care s-au trasat prime
le alei și s-au plantat primii arbori 
și arbuști ornamentali. Ne-am oprit la 
unul dintre acele obiective înălțate și

C. BORDF.IANU

(Continuare în pag. a V-a)

Sugestia acestui material ne-a fost 
dată de unul dintre membrii parti
dului nostru. A luat, între alții, și el 
cuvîntul în cadrul dezbaterilor din 
adunarea generală (din luna ianua
rie a.c.) a organizației de bază din 
care face parte (organizația nr. 5, 
de la Fabrica de strunguri din orașul 
Lipova, județul Arad) în care se 
examina modul în care comuniștii 
din organizație au trecut la înfăp
tuirea sarcinilor care le revin, potri
vit specificului activi'tății lor, din 
Raportul prezentat de tovarășa! 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului. în cuvîntul din 
adunarea generală evocată mai sus, 
inginerul comunist Viorel Todor, 
șeful biroului de proiectare, s-a refe
rit la un evantai larg de preocupări 
legate de mărirea fiabilității și uni
versalității produselor destinate ex
portului, la preocuparea pentru mo
dernizarea producției, proiectarea de 
variante noi pentru un nou batiu și 
a unor dispozitive de rectificat. Și a 
încheiat cu o propunere interesantă, 
care nu știm dacă a fost consemnată 
șl în procesul-verbal al adunării : 
„Propun — spunea el — ca viitoarea 
adunare generală a organizației (a- 
dică cea din luna februarie) să se 
abată oarecum de la regulile presta
bilite : să înceapă in secțiile unde se 
concentrează efortul nostru de pro
iectare și reproiectare, în fața va
riantelor batiului nou, pe care-1 do
rim «slăbit» în greutate cu circa 60

pro- 
abia 
nou

care

kilograme. Să se vadă la fața locu
lui ce am realizat din ceea ce ne-am 
angajat. Sper ca pînă atunci dimen
siunile și concepția de pe planșetă 
să capete un contur clar prin 
dusul pe care-1 finalizăm. Și 
după aceea să ne întîlnim din 
în această sală".

Este un exemplu al felului în
comuniștii au înțeles și înțeleg ce
rința secretarului general al partidu
lui de a se trece de la declarații și 
angajamente, la acțiunea practică 
pentru înfăptuirea planurilor și mă
surilor stabilite, la acțiuni concrete. 
A trecut anotimpul vorbelor înfru
musețate, al repetatelor promisiuni ; 
timpul devine mai prețios și mai 
pretențios, refuză 
cere fapte.

Sînt numeroase 
mulate răspicat, ! 
(la „asimilare" se 
sint tot propuneri care vizează înlă
turarea unor lipsuri) pe care comu
niștii le fac în cadrul organizat al 
dezbaterilor din adunările lor gene
rale, în alte foruri locale de partid. 
Ele se referă la o mare diversitate 
de aspecte ale muncii, de multe ori 
vizind perfecționarea felului de a 
munci al organizației sau organului 
respectiv de partid. Iată, cu cîtva 
timp în urmă, la adunarea generală 
a organizației de bază de la atelierul 
de autoutilare din cadrul întreprin
derii de prelucrare a maselor plas
tice din Buzău a luat cuvîntul ing.

vorbăria goală.

propunerile for- 
sugestiile. criticile 

‘ constată că ele

Mihai Turcin. El nu s-a referit la 
lucrurile cunoscute de toți. La faptul 
că membrii organizației și colectivul 
de muncă în ansamblul său au o 
contribuție substanțială la îndepli
nirea programului de modernizare a 
unității. A vorbit. în schimb, despre 
eforturile ce se cer depuse pentru 
diversificarea si asigurarea unei ca
lități ireproșabile a producției, des
pre exigentă si responsabilitate. 
BIzuindu-se. desigur, pe experiența 
cîștigată de organizație, pe resursele 
ei. apreciind seriozitatea, modul exi
gent în care s-au desfășurat discu
țiile individuale anuale ale biroului 
organizației de bază cu membrii de 
partid, malile foloase pe care le-au 
adus propunerile comuniștilor, apli
cate integral, a făcut o observație 
judicioasă de care, sugera el (și avea 
perfectă dreptate), ar fi bine să țină 
seama comuniștii si biroul organiza
ției. „Să nu mai așteptăm prilejul dis
cuțiilor individuale anuale — atunci 
cînd îi va veni rîndul fiecăruia — 
pentru a formula propuneri sau cri
tici. Să dovedim mai multă mobilitate 
în activitate, orice propunere de per
fecționare a muncii. pentru depășirea 
unor dificultăți să fie făcută pe loc. 
neîntîrziat. Pentru că viața organi
zației nu se desfășoară numai în șe
dințe ; ea este viața noastră de zi 
cu zi“.

Cît adevăr în cîteva cuvinte : „via
ta organizației nu se desfășoară nu
mai în ședințe ; ea este viața noas-

tră 
nu 
pect de fond, de substanță, este igno
rat în mod nepermis. O anumită 
doză de muncă funcționărească, de 
birou, îl determină pe unii să apre
cieze activitatea organizațiilor doar 
după datele statistice ce le sînt fur
nizate. Sînt de întîlnit situații cînd 
pentru aprecierea unei adunări gene
rale — după o asemenea optică — 
prevalează numărul celor care au 
luat cuvîntul în cadrul dezbaterilor. 
Este și acesta un indicator, un indi
cator expresiv, cantitativ, ca de pil
dă cel al producției globale. Luat in 
sine el pune însă în umbră și igno
ră indicatorii calitativi, cei de sub
stanță, esențiali, pentru o activitate 
caracterizată prin profunzime și efi
ciență — cum ar fi, să zicem, pro- 
ducția-marfă nu stocată, ținută in 
depozite, fără căutare, ci pusă rapid 
în circuitul economic, vîndută și în
casată. în asemenea cazuri prin care 
se plătește tribut muncii comode, 
rupte de viață și de cerințele ei, pro
punerile oamenilor rămîn la perife
ria preocupărilor. Eventual, unii ur
măresc, 
numărul 
cum au 
cum au 
forțele organizației pentru a se asi-

de zi cu zi“. Realitatea arată că 
de puține ori tocmai acest as-

spre a le contabiliza, 
acestora. Despre modul 

fost luate în considerare, 
fost repartizate sarcinile si

Constantin MORARU

Premiere
ale unei tinere 

întreprinderi
întreprinderea de mașini- 

unelte grele pentru deformare 
plastică din Dorohoi ilustrează 
în mod pregnant eforturile ce 
se fac aici pentru dezvoltarea 
și diversificarea producției in
dustriale. întreprinderea pro
duce, intr-o gamă variată, nu- 
șini-unelte de mare capacitate, 
utilizate la forjarea, matrițarea. 
debitarea. îndreptarea. îndoirea 
semifabricatelor laminate la 
rece sau la cald. In afara ma
șinilor care execută deformarea 
plastică a semifabricatelor me
talice. unitatea produce utilaje 
capabile să asigure aceleași o- 
peratiuni pe materiale daro- 
plaste. Muncitorii și inginerii 
din întreprindere au trecut de 
curind și la asimilarea presei 
mecanice de debavurat (de 639 
tone-forță) destinată finisării 
prin debavurare a pieselor ma- 
trițate la cald.

Acest colectiv muncitoresc din 
Dorohoi s-a înscris ferm pe un 
drum al prestigiului în ascensiu
ne. al creșterii solicitărilor pro
duselor sale, cu performante 
înalte, la export. Faptul se de
monstrează prin aceea că des
facerea produselor este asigu
rată aproape integral prin con
tracte ferme, cu beneficiari in
terni și externi, în condițiile 
cînd programul de fabricație al 
anului 1988 este cu circa 60 la 
sută mai mare comparativ cu 
realizările din anul precedent, 
în fotografie: aspect de muncă 
din secția mecanică grea a în
treprinderii, (Eugen Hrușcă).

(Continuare în pag. a IV-a)
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PROPRIETARI, PRODUCĂTORI
APĂRĂTORI

Anul 1988, cel de-a! treilea an al 
actualului cincinal, din care a si 
trecut prima lună, a început sub 
semnul mobilizatorului program de 
muncă și luptă revoluționară trasat 
de Conferința Națională a partidului 
pentru îndeplinirea in cit mai bune 
condiții a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea. Această pri
mă lună poartă in sine semnificația 
debutului productiv al unui an pe 
care oamenii muncii mureșeni, ase
menea celor din întreaga țară, îl do
resc cu roade cit mai bogate, an ho- 
tăritor in dinamica întregului cinci
nal. In acest climat de puternică în
suflețire patriotică întîlnit ,pe fron
tul muncii creatoare, cind tara în
treagă a omagiat cu sentimente de 
înaltă stimă, aleasă prețuire și ne
mărginită recunoștință pe iubitul 
nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, comandantul suprem al forțe
lor armate, cu prilejul sărbătoririi 
a peste cinci decenii și jumătate de 
eroică activitate revoluționară și a 
zilei sale de naștere, a avut loc, in 
prima zi a lunii februarie, deschide
rea noului an de instrucție și educa
ție a gărzilor patriotice și a forma
țiunilor de tineret din întreprinderi 
și instituții.

Acest nou an de pregătire militară 
a combatanților cu ecusonul tricolor 
pe braț, an a cărui primă lună de 
muncă și creație s-a caracterizat și 
in județul Mureș, la fel ca in întrea
ga țară, printr-o exemplară angaja
re revoluționară a miilor de oameni 
ai muncii mureșeni, dintre care mai 
mult de jumătate fac parte din găr
zile patriotice, a început prin ample 
și eficiente acțiuni și inițiative me
nite să asigure îndeplinirea și depă
șirea. încă din luna ianuarie, a pre
vederilor de plan privind dezvolta
rea economico-socială in profil teri-, 
torial. Acest lucru le va permite, in 
acest an. să întregească cu noi fapte 
de muncă șirul bunelor realizări do 
pînă acum.

însuflețiți de îndemnurile și orien
tările tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de sarcinile mobilizatoare ce le re
vin din documentele Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, oamenii muncii mureșeni 
sint angajați cu toate forțele ca. în 
perioada următoare, prin mai buna 
gospodărire a zestrei materiale în
credințate fiecărui colectiv de către 
societate, promovarea mai susținută 
a progresului științifico-tehnic. di
namizarea laturilor calitativ-intensi- 
ve ale producției, să fie îndeplinite 
neabătut obiectivele și sarcinile de 
dezvoltare economico-socială a ju
dețului in 1983. Acționind astfel in 
producție, prin înfăptuirea progra
melor speciale privind dezvoltarea 
bazei energetice și de materii prime, 
de perfecționare a organizării și mo
dernizare a proceselor de producție, 
de ridicare a calității produselor, 
creșterea productivității muncii, de 
înfăptuire a obiectivelor noii revolu
ții agrare, județul Mureș va realiza 
neabătut, obiectivul strategic de a 
obține in acest an o producție-mar- 
fiț industrială in valoare de‘35,3'mf1' 
liârdă' lei, cu 7,6 la sută mai tnare 
deeît realizările anului precedent, 
cteșterea susținută • a ‘'exportului, 
realizarea in agricultură a unei pro
ducții de 1 milion tone cereale și 
alte sporuri mari de producții medii 
Ia hectar la toate culturile, care să 
asigure îndeplinirea obiectivelor noii 
revoluții agrare și întărirea, pe a- 
ceastă bază, a autoconducerii, auto- 
gestiunii și autoaprovizionării terito
riale.

Poporul nostru, liber și stăpin pe 
soarta sa, iubitor de pace și progres, 
susține cu toată tăria politica inter
nă și externă a partidului și statu
lui nostru. Politica partidului nostru, 
pusă exclusiv in slujba omului, ai 
cărei artizan și promotor consecvent

este secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, izvo
răște din conștiința clară că, pentru 
a putea da viață grandiosului pro
gram de dezvoltare multilaterală, 
prin eforturile noastre, ale tuturor. 
România are nevoie de un climat de 
pace autentică, de securitate, cola
borare și înțelegere cu toate po
poarele lumii. Or, în acest sens, nu
mele României, rostit într-o simbo
lică alăturare cu cel al președintelui 
el, s-a impus de nenumărate ori 
atenției universale, fiind asociat e- 
forturilor constructive pentru pro
movarea dezarmării și salvgardării 
păcii, pentru edificarea unei lumi 
fără arme și fără războaie, o lume 
a ințelegerii și colaborării. In acest 
context, inițiativa luată de Româ
nia de a reduce cu 5 la sută arma
mentele, efectivele și cheltuielile mi
litare — hotărâtă apoi prin votul 
unanim al întregii țări la 23 noiem
brie 1986 — concentrează, practic, 
direcțiile și opțiunile fundamentale 
ale politicii externe românești, ser
vește promovării tuturor acestora, 
căci realizarea de progrese pe calea 
dezarmării răspunde intereselor des
tinderii, stingerii focarelor de război.

LA ÎNCEPUTUL NOULUI AN DE PREGĂTIRE 
A GĂRZILOR PATRIOTICE

renunțării la politica de forță. Toa- 
te_ aceste demersuri se adaugă nu
meroaselor acțiuni, propuneri și mă
suri ce au atras României renumele 
de „Țară a păcii'1, iar președintelui 
ei. de „Erou al păcii11.

Avind in vedere condițiile inter
naționale complexe, pină cind nu se 
va ajunge, într-adevăr, la dezarma
rea generală șl totală, purtînd răs
punderea pentru destinele națiunii 
noastre, Partidul Comunist Român 
va acorda și în viitor toată atenția 
întăririi capacității de apărare a pa
triei și, in acest context, perfecționă
rii pregătirii militare a gărzilor pa
triotice. a detașamentelor de tineret 
și a celorlalte formațiuni de apărare, 
asigurind toate condițiile necesare 
salvgardării independenței și integri
tății României socialiste. Apreciind, 
bunăoară, semnarea Tratatului din
tre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii privind eliminarea 
unei serii intregi de arme nucleare, 
a rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune — ca un rezultat 
al iupței forțelor realiste de pretu
tindeni, a popoarelor din în
treaga lume —. secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, sublinia cu 
deplin temei in magistralul Raport 
prezentat la Conferința Națională a 
partidului că : „Nu trebuie în nici 
un fel să ne autolinlștim, ei, dimpo
trivă, să intensificăm eforturile, lup
ta pentru realizarea de noi acorduri 
în vederea eliminării treptate a tu
turor armelor nucleare, pentru înce
tarea totală a experiențelor nuclea
te, pentru renunțarea cu desăvirșire 
la militarizarea Cosmosului11.

Fiindcă dintotdeauna viața noas
tră a fost lupta noastră, care a fost 
tot una cu munca noastră ; construc
ția societății socialiste multilateral 
dezvoltate și apărarea cuceririlor re
voluționare împotriva oricărei agre
siuni imperialiste sint două laturi 
inseparabile, indisolubil legate intre 
ele, ale procesului revoluționar de 
făurire a societății socialiste și co
muniste. în concepția partidului nos
tru. a secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, fondatorul 
strălucit al doctrinei militare româ
nești contemporane, apărarea patriei 
reprezintă o datorie sacră a tuturor 
fiilor săi, cauza și opera întregului 
popor.

Ca element de bază In sistemul de 
apărare națională a patriei noastre, 
care are un caracter exclusiv defen
siv, gărzile patriotice — creație a 
Partidului Comunist Român, a secre
tarului său general — imbină ar
monios activitatea de construcție 
pașnică a țării cu pregătirea milita
ră, astfel ca. împreună cu armata si 
celelalte formațiuni populare, cu în
tregul popor, să fie gata oricînd să 
apere, la nevoie, cuceririle noastre 
revoluționare, integritatea si inde
pendența României socialiste. La fel 
ca în toate județele țării, luptătorii 
gărzilor patriotice din localitățile 
județului Mureș se afirmă tot mai 
pregnant în .vasta activitate 1 produc
tivă și in continua perfecționare a 
pregătirii pentru apărarea patriei, 
pentru îndeplinirea neabătută a sar
cinilor și cerințelor cuprinse în 
Directiva comandantului suprem pri
vind pregătirea militară, politico- 
educativă și pentru acțiune in pe
rioada 1986—1990.

Desfășurată în spiritul prevederi
lor acestui document programatic 
politico-militar. activitatea gărzilor 
patriotice și a formațiunilor de ti
neret din județul Mureș se înscrie.

în acest cincinal, ca o etapă calita
tiv superioară in toate domeniile, 
ele participînd activ — sub condu
cerea permanentă a organelor și or
ganizațiilor de partid — la îndepli
nirea și depășirea sarcinilor econo- 
mico-sociale în profil teritorial, la 
mai buna punere în valoare a poten
țialului de apărare de care dispu
nem, înscriindu-se astfel cu o contri
buție sporită la efortul general con
sacrat de întregul nostru popor dez
voltării continue a patriei si întări
rii . suveranității și independenței 
sale. Calificativele foarte bune și 
bune dobîndite in primii doi ani ai 
actualei etape de gărzile patriotice 
din marea majoritate a localităților, 
întreprinderilor și instituțiilor la a- 
plicațiile și exercițiile tactice, la tra
geri, la instrucția de specialitate, 
precum și in dezvoltarea bazei ma
teriale de instrucție, toate acestea 
încununate cu calificativul „foarte 
bine11, acordat și în cursul anului 
1987, Ia controlul de fond al Statului 
Major, al Gărzilor Patriotice de la 
Comitetul Central al P.C.R., eviden
țiază înalta conștiință patriotică, re
voluționară a luptătorilor, dăruirea, 
pasiunea și abnegația cu care își în
deplinesc îndatoririle ce Ie revin în 
calitate de constructori și apărători 
ai patriei. In același timp, subliniem 
cu satisfacție că, in primii doi ani al 
actualului cincinal, s-a acționat cu 
însuflețire și înalt spirit patriotic 
pentru continua consolidare a uni
tăților și subunităților, creșterea 
calității și eficienței muncii politi
co-educative. a pregătirii.. . gadrelpț 
actiVe și în rezervă din'statcTe niă- 
jore și a comandanților de subuni
tăți, pentru creșterea competenței Si 
simțului de răspundere în îndepli
nirea atribuțiilor și sarcinilor ce re
vin fiecărui luptător.

Pornind de la aceste succese, dat 
și de la faptul că 1988 trebuie să fie 
anul in care — așa cum a cerut to
varășul Nicolae Ceaușescu — să se 
înregistreze cele mai bune rezultate 
din actualul cincinal, luptătorii găr
zilor patriotice din județul nostru își 
vor spori aportul, in primul rind la 
îndeplinirea exemplară a planului de 
dezvoltare economico-socială în pro
fil teritorial. Acționind, sub conduce
rea nemijlocită a organelor șl orga
nizațiilor de partid. în spiritul orien
tărilor, indicațiilor și al ordinelor 

comandantului suprem, de a acorda 
in continuare o atenție deosebită 
perfecționării pregătirii gărzilor pa
triotice, acestea vor îndeplini și în 
acest an. integral și calitativ, pro
gramul pregătirii militare.

O atenție aparte vor acorda toți 
factorii cu atribuții in domeniul găr
zilor patriotice întăririi climatului 
de ordine și disciplină in toate uni
tățile și subunitățile, aceasta consti
tuind o premisă esențială a îndepli
nirii sarcinilor ce le revin luptători
lor, atît în producție, cit și in pro
cesul instructiv-educativ. Un accent 
deosebit va fi pus, în acest sens, pe 
creșterea combativității și eficienței 
activității politico-educative, pe di
versificarea formelor acesteia, fac
tor hotărâtor in mobilizarea luptăto
rilor pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin ca proprietari, producă
tori, beneficiari și apărători ai avu
ției naționale.

O grijă constantă vom acorda con
solidării organizatorice a statelor 
majore și subunităților prin selec
ționarea și numirea unor cadre cu o 
înaltă conștiință patriotică, revolu
ționară, cu competență și autoritate, 
capabile să organizeze, să desfășoa
re și să conducă pregătirea militară 
și acțiunile de luptă ale unităților și 
subunităților. în același timp, prin
tr-o pregătire temeinică. militară 
generală, tactică și de specialitate a 
cadrelor dc Ia toate eșaloanele, vom 
asigură transpunerea în viață 
a sarcinilor trasate de coman
dantul- nostru suprem, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. privind creșterea 
contribuției gărzilor patriotice la în
tărirea apărării teritoriale, la trans
formarea tuturor localităților, între
prinderilor și instituțiilor in cetăți 
puternice de muncă, luptă și apă
rare.

Printr-o mai bună corelare a ac
tivității de producție cu pregătirea 
militară, organele și organizațiile 
de partid, statele majore și coman
danții de subunități vor milita cu 
perseverență pentru creșterea cali
tății procesului instructiv-educativ. 
folosind cu eficiență maximă fie
care oră de instrucție și moderni- 
zind, prin autodotare. baza materia
lă de instrucție.

înfăptuind sarcina trasată de co
mandantul nostru suprem, vom am
plifica și adinei colaborarea gărzilor 
patriotice cu unitățile militare și cu 
celelalte componente ale sistemului 
apărării naționale, organizind desfă
șurarea în comun a activităților de 
pregătire militară, experimentînd 
și verificînd diferite variante de 
apărare a localităților si platforme
lor industriale.

Pe temelia realizărilor de pînă 
acum, avem toate condițiile ca. in 
acest nou an de pregătire militară a 
combatanților cu ecusonul tricolor 
pe braț, să realizăm profunde mu
tații calitative in activitatea unități
lor revoluționare înarmate ale oa
menilor muncii de la orașe și sate, 
ca și a celorlalte formațiuni populare 

de apărare, astfel incit, urmînd mo
bilizatorul exemplu de muncă și via
ță al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul strălucit al partidului 
și statului, comandantul nostru su
prem. luptătorii gărzilor patriotice 
de pe meleagurile mureșene să fie 
mereu în posturile de muncă și .ve
ghe ale patriei, acționind cu energie 
și pricepere, in tripla calitate pe 
care o au. de proprietari, producă
tori și apărători, pentru a salvgarda, 
umăr la umăr cu armata, cu între
gul nostru popor, libertatea, inde
pendența, suveranitatea șl integri
tatea României socialiste.

Ioan UNGUR
prim-secretor al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R., 
comandant al gărzilor patriotice

Imagine din municipiul Ploiești Foto : E. DicMseanu

IN ÎNTREAGA țară este in plină desfășurare

Recensămîntul animalelor
MARAMUREȘ: Bunii 

gospodari ou cu ce se lauda
Maramureșenii sînt cunoscuti ca 

harnici crescători de animale, lată de 
ce. in aceste zile cind se află in 
plină desfășurare recensămintul ani
malelor, locuitorii satelor, cadrele 
de conducere din unitățile agricole 
și de la comune sprijină această ac
țiune de mare importantă pentru 
dezvoltarea și mai puternică a 
zootehniei. Ceea ce și consemnăm în 
rindurile ce urmează.

Ne aflăm în comuna Șișești. așe
zare de oameni gospodari, care cresc 
un număr mare de animale. Comuna 
este împărțită în 13 sectoare de re- 
censămint. în majoritatea gospodă
riilor recenzorii au completat formu
larele la aproape toate rubricile, do
vadă că locuitorii comunei cresc toa
te speciile de animale. Ei au des
chis larg porțile, pentru ca echipele 
de recensămînt să-și ducă la bun 
sfîrșit misiunea pe care o au. Ajungem 
cu una din echipe la casa locuitoru
lui Ilie Dimănescu. Omul deschide 
grajdul și arată că are patru bovi
ne. 10 ovine, doi cai. patru porci, 15 
păsări. Aflăm că. încă din primele 
zile ale anului, gospodarul a livrat 
la fondul de stat animalele contrac
tate. în curtea altui gospodar. Au
rel Ciora. comisia trece în foaia de 
Tecensămint patru bovine, doi cai. 
10 oi ; la gospodarul loan Șchiop, 
din satul Șurdesti — două bovine. 32 
ovine, un cal. doi porci ; la Traian 
Cusco, din satul Negreia — trei 
bovine, 12 ovine, trei porcine — 
exact cît are fiecare în gospodărie. 
Asemenea harnici gospodari sint. 
multi în cele 7 sate cîte are comuna 
Șișești. La fiecare, pe lingă taurine, 
în fișele de recensămînt sînt trecut! 
cîte 2—3 porci, oi. cai. păsări, iepuri, 
precum și familii de albine. Mihai 
Mociran,- care are șapte bovine. 18 oi 
și. patru porcinii, pe spune : „!>u asa 
ani știut să trăie'sc, crescînd gpimale. 
E drept că trebuie să fii tot timpul 
lingă ele. să le asiguri furai9„de ca
litate și să le hrănești după ceas. 
Numai așa putem avea foloase. Des
pre gospodăria unui om de la sat în 
care nu sînt animale noi zicem că-i 
o gospodărie pustie. Din fericire, la 
noi astfel de cazuri sint puține11.

Comisiile de recensămînt care-și 
desfășoară activitatea în comuna Și- 
șești, trec din casă în casă. Gospo
darii, ințelegînd importanta acestei 
acțiuni, declară corect, cu deplină 
răspundere cetățenească, numărul 
animalelor pe care le cresc in gos
podărie. Discutăm și cu loan Țura, 
primarul comunei, care ne spune cu 
satisfacție : „Dacă anul trecut am 
avut în comună 2 693 bovine. 4 193 

ovine și 1 892 porcine, după datele 
estimate la această oră. putem afirma 
că efectivele sint in creștere. Aproa
pe în fiecare gospodărie prin care au 
trecut comisiile de recensămînt au 
fost înregistrate cite o bovină, citeva 
ovine și un porc in plus fată de 
anul trecut11.

Seara, cînd comisiile au terminat a 
doua zi a recensămintului, datele au 
fost centralizate la primărie. în cele 
peste 700 de gospodării, din 1606 
existente în comună, animalele au 
fost recenzate. Comparate cu anul 
trecut, efectivele sînt în creștere, 
ceea ce confirmă spusele primarului. 
(Gheorghe Pârja. corespondentul 
„Scinteii").

VRANCEA: Fruntași 
ia munca în cîmp, 
dar și în zootehnie

La consiliul popular al comunei 
Măicănești. județul Vrancea. se aș
teptau informațiile recenzorilor ple
cați din zori să continue activitatea 
de recenzare a animalelor și păsări
lor domestice din cele 2 230 de gos
podării cîte numără comuna. In în- 
timpinarea acestora am pornit pe 
ulițele satului Stupina, insotit de 
vicepreședintele consiliului popular 
comunal, tovarășul Ștefan Voinea. 
„Cine-i bun gospodar la munca in 
eimp, în cooperativă, este bui gospo
dar și acasă — au fost primele con
statări ale recenzorului Petrea Nica, 
tehnician veterinar.-Iată, de pildă, 
fișa gospodăriei lui Dumitru și 
Dumitra Boldeanu. mecanizator și 
respectiv cooperatoare : o vacă. 6 oi. 
un porc. 30 de păsări. Sau fișa gos
podăriei cooperatorului Sandu Du
mitru: o vacă, 40 de oi. un porc. 20 
de păsări. El este un bun muncitor 
pe șantierul de îmbunătățiri funcia
re. iar soția lui, Vasilica. se numără 
printre fruntași la cultura mare tn 
ferma nr. 3 Stupina11.

Și în satul vecin, la Slobozia-Bo- 
țpsți. unde am consultat evidentele 
recensămintului efectuat de Ion 
Iacob. șef de fermă la cooperativa 
agricolă Rîmniceni, ni s-au oferit 
exemple de buni gospodari : Gheor
ghe Mihăilă. țăran cooperator, cres
cător a 15 oi. o vacă. 40 de păsări, 
un porc ; Constantin Caloian — ță
ran cooperator, cu o „fermă11 zoo

Și năravul din fire ...are lecuire

tehnică ce numără două bovine. 30 
de oi. un porc. 20 de păsări. Sint 
doar citeva notații din cea de-a 
doua zi a recensămintului. Activi
tatea celor 578 de recenzori din ju
dețul Vrancea continuă. (Dan Dră- 
gulescu, corespondentul ...Scinteii11).

G2UBGIU: Colaborară 
sfrînsă cu recanzorii

Ieri (2 februarie), în cea de-a doua 
zi de desfășurare a recensămintului 
animalelor domestice ne-am aflat 
printre locuitorii comunei Vedea, ju
dețul Giurgiu. Dumitru Popazu, pre
ședintele consiliului agroindustrial, 
care se afla la fața locului, ne spu
ne că. anul trecut, atît efectivele de 
animale, cît și livrările la fondul de 
stat au crescut ’simțitor. Din datele 
preliminare rezultă că numai în 
cele patru unități agricole de pe 
raza comunei există peste 12 700 bo
vine. peste 4 800 ovine, peste 8 600 
porpine. iar in cele 2 274 gospodării 
se cresc alte mii de animale. Se 
Înțelege că evidențierea corectă a 
acestor efective atit de numeroase 
solicită un volum de muncă destul de 
mare. Intr-adevăr, cele patru comi
sii de recenzori, care acționează in 
unitățile agricoie. cit și cele 9 comi
sii de recenzori, care își desfășoară 
activitatea în gospodăriiie populației, 
își fac pe deplin datoria.

Pe recenzorul Marin Crosciu îl în- 
tîlnim în ograda lui Nicolae Bug-a. 
După declarația gazdei și numără
toarea la fata locului, recenzorul 
trece in fișă următoarele efective : 
6 porci. 23 oi, 50 păsări. Vine apoi 
rîndul de a purta dialogul cu rccer.- 
zorul altui fruntaș al comunei Vedea 
în ce privește creșterea animalelor. 
Este vorba de , Gheorghe Păsărică, 
care ne mărturisește că, în interesul 
statului și al său personal, a cres
cut 4 bovine, 210 oi. 55 păsări și 30 
de familii de albine, , .Confruntarea 
datelor din declarațiile făcute de ce
tățeni in cele 720 de gospodăr i re
cenzate pînă ieri după-amiază (2 fe
bruarie) cu datele de la fața locului 
pune în evidență înalta conștiință 
civică a locuitorilor de aici, faptul 
că aceștia au înțeles importanta deo
sebită' a acțiunii de recenzare corectă 
a tuturor animalelor. (Ion Manea, 
corespondentul ..Scinteii11).
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Pentru economisirea 
apei

Pentru a reduce și chiar elimina 
pierderile de apă din interiorul 
blocurilor de locuințe de pe terito
riul Capitalei. D.G.D.A.L. a indicat 
tuturor ICRAL-urilor să verifice 
instalațiile sanitare din fiecare 
apartament. Pe această bază, 
ICRAL Vitan a antrenat toți insta
latorii de care dispun cele 11 SGL- 
v.ri din subordine. Pentru a veni în 
sprijinul cetățenilor, deplasările în 
apartamente sînt efectuate după- 
amiaZă, atunci cind locatarii pot fl 
găsiți acasă.

Acțiunea Inițiată de D.G.D.A.L. 
are importanță pe multiple pla
nuri. Este de reținut faptul că 
pentru un metru cub de apă, adică 
1 000 litri, se consumă 0,3 kW 
energie electrică. Cum consumul 
casnic din Capitală este mare, apare 
limpede necesitatea de a se econo
misi apa. Precizăm că un robinet cu 
garnitura defectă poate pierde in 
24 ore aproximativ 280 litri, iar un 
flotor defect și mai mult.

Tot pe linia măsurilor de econo
misire a apei se înscrie și materia
lizarea unei idei privind construirea 
limitatorului de consum — un apa
rat cu pedală pentru bateriile de 
băi și bucătării. Experiențele făcute 
de ICRAL Foișor au dus la con
cluzia că, prin folosirea acestei 
instalații, apa pornește fără a se 
utiliza permanent rozeta robine
tului. care deteriorează garniturile. 
Se evită, totodată, inundarea apar
tamentelor atunci cind uităm ro
binetele deschise șl se reduce con
sumul cu 25—30 la sută, pentru că 
la ridicarea piciorului de pe pe
dală apa se întrerupe automat. Ce
tățenii pot solicita montarea aces
tor limitatoare ICRAL-urilor Foișor 
și Colentina.
In<j. Emilia AVRAM
șef serviciu reparații din cadrul 
D.G.D.A.L.

Rezolvare formală 
și răspuns... 
pe măsură

La data 6 XI 1987 am trimis la 
Ministerul Comerțului Interior o 
sesizare. Arătam atunci că în ma
gazinele alimentare din Mediaș sînt 
expuse in număr mare, spre vin- 
zare, sticle îmbuteliate cu produ
sul „Vinars Napoca11 și adăugam că 
sticlele respective, deși au un preț 
ridicat, nu se recuperează (o sticlă 
goală costă 7,50 bucata). Am pro

pus să se ia măsurile necesare 
pentru a se putea valorifica aceste 
și iele.

Deși in cadrul M.C.I. există o 
centrală care, intre altele, se ocu
pă și cu problema ambalajelor, se
sizarea mea a fost trimisă spre re
zolvare la... Direcția comercială ju
dețeană din Sibiu care, după mo
desta mea părere, nu are compe
tența și căderea să rezolve proble
ma în cauză. Răspunsul acestei 
direcții este, de altfel, edificator. 
Mi s-a răspuns că sticlele in cauză 
nu pot fi recuperate !

Consider că a trata cu atîta ușu
rință o problemă în care este vorba 
de un bun material, de o ridicată 
valoare bănească nu se încadrea
ză.. ba chiar contravine indicațiilor 
privind recuperarea bunurilor re- 
valorificabile.

Propun ca M.C.I. să ia legătură 
cu, propria sa centrală și să gă
sească soluționarea problemei. E în 
interesul economiei naționale, al 
nostru, al tuturor.

Euqen N1Ț1U
Mediaș, str. Traian nr. 1 A

In orașul de pe Olteț
în trecut. localitatea Balș era 

cunoscută ca un tîrgușor cu un pod 
și o gară... Astăzi cetățenii Balșu- 
lui. situat pe malurile riului Olteț, 
din județul Olt, desfășoară o susți
nută activitate pentru ca orașul lor 
să devină tot mai frumos, să fie 
mai bine gospodărit.

In anii socialismului au fost 
construite o serie de obiective edi- 
litar-gospodărești. social-culturale, 
așa cum sînt : o casă de cultură a 
tineretului, un cinematograf, o poș
tă cu centrală automată, un hotel, 
școli, două licee industriale, sta
dion, spații comerciale, unități 
meșteșugărești etc.

Orașul în prezent este tot mal 
mult cunoscut și pe plan interna
țional, prin produsele sale ce se li
vrează la export : osii șl roți, bo
ghiuri, produse ceramice de Oboga, 
diferite obiecte de uz casnic (îm
pletituri din răchită) etc.

în urma discuției avute cu to
varășul vicepreședinte al biroului 
executiv al Consiliului popular 
Balș, Constantin Chirca, am aflat 
că în domeniul construcțiilor de 
locuințe și alte lucrări edilitar-gos- 
podârești au fost obținute realizări 
frumoase. Pînă tn aceste zile au 
fost date în folosință un număr de 
195 apartamente noi. iar pînă la fi
nele anului se vor realiza in total 
214 apartamente, cu 83 apartamente 
peste planul stabilit, ajungindu-se 

astfel la un număr total de 4 050 
apartamente. Pînă în anul 1990 se 
va definitiva „zona monument11 
unde se vor construi, de asemenea, 
500 de apartamente.

Se va termina sistematizarea 
orașului prin darea în folosință a 
încă 250 apartamente în zona civi
că.

în cadrul orașului Balș s-a asigu
rat alimentarea cu apă proprie prin 
construirea a nouă puțuri în 1987, 
iar pină în anul 1990 se va ajun
ge la 16 puțuri. De asemenea, s-a 
terminat termoficarea orașului, prin 
darea în folosință a 5 600 metri 
liniari conducte.
Nicolae RÎPEANU 
tehnician la întreprinderea de osii 
și boghiuri - Balș

Din an în an - 
mai mult, mai bine

Colectivul întreprinderii „Meca
nica fină11 din București a încheiat 
anul 1987 cu rezultate deosebite. A 
dat peste plan o producție-marfă 
în valoare de 64 000 000 lei, in timp 
ce producția fizică a fost depășită 
cu 50 milioane lei. în același timp, 
producția pentru export- a totalizat 
peste 88 milioane lei. Am avut și 
numeroase economii materiale : la 
energie electrică 54 MWh, iar la 
metal 146 tone.

Hotărirea de a produce mai mult 
și mai bine nu s-a oprit însă aici. 
Colegii mei de muncă s-au angajat 
ca în anul care a început să pro
ducă mult mai multă marfă 
pentru nevoile interne ale țării, 
pentru export. De exemplu, pro
ducția planificată pentru primul 
trimestru ei s-au angajat s-o ter
mine cu 5—6 zile mai devreme.

în ce privește producția pentru 
export, întregul colectiv a conceput 
și a produs noi articole industriale 
care acum sînt din plin solicitate 
de partenerii străini. Vă dau doar 
cîteva exemple : scule pneumatice 
pentru măsurat presiunea în 
pneuri, settle pneumatice pentru 
vopsit, manometre antivibrator și 
altele. Toate aceste produse noi le 
vom exporta în Franța, Italia și în 
alte țări.

în încheiere, doresc să relatez un 
fapt care pentru noi. muncitorii, a 
avut o semnificație deosebită. Din 
respect și considerație pentru oa
menii vîrstnlci, pentru ceea ce au 
făcut ei de-a lungul anilor în în
treprindere, comitetul sindicatului 
nostru a organizat o întrunire la 
care a invitat cu prioritate pe cei 
mai vechi oameni din întreprinde

re care au In plus șl o activitate 
obștească. Tocmai de aceea în- 
tîlnlrea a purtat numele „Serbarea 
veteranilor11. Am stat, am discutat, 
ne-am adus aminte. La sfîrșit, oa
menilor care au depășit 25 de ani 
in unitate li s-a înmînat cite 6 
plachetă omagială pe care scrie 
„Spre amintirea anilor de atașa
ment față de întreprindere11.

A fost o zi foarte frumoasă pen
tru noi, muncitorii.

Iordan BACANU
motrițer, vicepreședinte al C.O.M.

O „mică” neglijență 
cu riscuri mari

Mărturisesc că îmi place, dato
rită și sfatului medicului, să con
sum apă minerală. La noi se gă
sește din belșug — natura a fost 
darnică — și în foarte multe locuri 
din țara noastră se află rezerve 
importante, cu calități recunoscute 
pentru sănătatea omului. Este ade
vărat, transportul acesteia este 
destul de costisitor, mai ales de
oarece are un preț de vînzare mic 
în raport cu volumul impus de 
inmagazinare. Dar tocmai pentru a 
se reduce din aceste cheltuieli, 
s-au construit mari întreprinderi și 
centre de îmbuteliere a apelor mi
nerale dotate cu tehnică corespun
zătoare și încadrate cu oameni de 
specialitate. Chestiunea se pune 
cum își fac aceștia datoria pentru 
ca în magazine să găsim apă mi
nerală. așa cum este ea de la na
tură și. în special. îmbuteliată în 
sticle curate, igienice.

Am cumpărat de curind o ladă cu 
sticle de apă minerală, care nu avea 
nici un fel de etichetă (aceasta fiind 
o altă problemă la care ar trebui să 
se gindească și să acționeze în 
consecință factorii răspunzători de 
imbutelierea și desfacerea apei 
minerale). în definitiv nu eticheta 
contează, mi-am zis eu. mai ales 
că vinzătoarea îmi spusese că este 
„Borsec11. Intr-adevăr, privită in 
sticlă, apa minerală respectivă 
avea parcă înfățișarea „Borsecu- 
lui“, cu mult acid. Dar, cînd să 
bem. deasupra lichidului din pa
har a apărut un strat gros de ulei, 
pentru că uleiul, ca și neglijenta 
ies la suprafață. Am aruncat con
ținutul paharelor, o dată cu restul 
„Borsecului11. Am luat o altă sticlă. 
Cînd ne uităm la ea — Ia toți ne 
sporise spiritul de observație — de 
pe pereții ei interiori se deslipeau 
niște pojghițe dubioase, cine știe 
ce-o fi fost în ea înainte ! Așa că 
am aruncat și a doua sticlă. Deși 

contează și paguba materială, im
portant este în primul rind pe
ricolul pe care-1 creează asemenea 
neglijențe. Dacă nu era vorba de 
ulei ci de vreo substanță toxică ? 
Se cuvine amintit celor ce lucrează 
la pregătirea, respectiv curățirea și 
dezinfectarea buteliilor, celor care 
fac controlul de calitate, conducerii 
întreprinderii că aici nu-i loc pen
tru nici un fel de neglijență, aricit 
de mică. întrucît acestea pot avea 
consecințe din cele mai grave.

Ar fi cazul ca întreprinderea 
„Apemin11 să informeze prin ziarul 
„Scînteia". cum de s-a putut în- 
tîmpla așa ceva, ce măsuri — se
vere și sigure — s-au luat pentru 
ca apa minerală să fie depozitată 
în butelii perfect curate. în vede
rea evitării cu desăvirșire a unor 
situații ca cele relatate mai sus.

Neculai MO1DOVEANU
București, sector 1

La încălțăminte bună, 
cremă la culoare

Nu-i nevoie să spun prea multe 
cu privire la faptul că industria în
călțămintei din țara noastră s-a 
dezvoltat mult in anii din urmă, 
producînd în prezent sute de mo
dele — cizme, cizmulițe. bocanci, 
ghete, pantofi, sandale. Muncitorii, 
tehnicienii și inginerii au făcut e- 
forturi ca să se găsească pe piață 
produse de calitate, în culori din 
cele mai diferite și mai plăcute, 
incit uneori cu greu te hotărăști ce 
culoare și model să-ți alegi.

în rindurile de față doresc însă 
să mă refer la o altă4problemă. și 
anume, cu ce întreținem această 
încălțăminte, pentru că pe piață 
nu se găsește deeît cremă neagră 
sau maro, și aceasta de o calitate 
nu prea bună.
'Or, nu-i vorba despre un pro

dus pentru care să nu avem ex
periența necesară. Cu toții știm că 
n-a trecut multă vreme de cînd în 
magazine se găsea cremă de ghete 
de toate culorile. în cutii sau tu
buri, la preturi convenabile pînă 
la 5 lei tubul.

Problema nu este numai de or
din estetic — un om îngrijit tre
buie să aibă încălțămintea bine 
Întreținută, — ci și de ordin eco
nomic, căci aceasta contribuie la 
prelungirea duratei de întrebuin
țare.

In consecință, propun centralei 
de resort și ministerului tutelar să 
ia măsuri pentru producerea și des
facerea cremei de ghete de o cali
tate corespunzătoare și in culorile 
adecvate încălțămintei care se gă
sește pe piață.
N. EACATUȘU
mecanic, complexul C.F.R. Mărășești

Nu o dată au fost 
criticate atitudinile 
unor lucrători din co
merț — comportare 
nepoliticoasă, ..dij- 
muire11 a cumpărăto
rilor. dosirea unor 
mărfuri și vînzarea 
lor preferențială etc. 
De ce nu sint eradi
cate asemenea fapte 
reprobabile ? Desigur, 
există mai multe 
cauze ; dar. neîndoios, 
una este aceea că nu 
puțini cetățeni pre
feră să asiste la ase
menea fapte indife
renți sau pasivi, „să 
nu se complice11. Deși 
experiența arată că 
atunci cind opinia 
publică se manifestă 
cu hotărîre și fermi
tate. oricit ar încerca 
cei în cauză să se es
chiveze, să recurgă la 
subterfugii, pină Ia 
urmă își găsesc bine
meritata replică.

Iată un recent caz 
de acest fel. Deunăzi, 
Ceanac Vasile, vîn-

zător la unitatea 
I.C.S.L.F. nr. 224 
(strada Vatra Lumi
noasă din Capitală), 
iși făcuse socoteala 
că în citeva ore o să 
„scoată11 o sumă „ro
tundă11 pentru buzu
narul propriu, vînzind 
cartofii primiți de 
unitate după 6 rețetă 
proprie : condițio
nat, și cu o „mică11 
rotunjire la preț. 
Cind însă un cumpă
rător a refuzat să se 
lase înșelat in felul 
acesta. Ceanac si ai 
lui s-au simtit atinși 
la „interese11 și au 
trecut la represalii : 
au amenințat că în
chid unitatea, au re
fuzat să prezinte con
dica de reclamații. 
folosind un limbai 
indescriptibil. Numai 
că de dața aceasta 
cetățenii nu s-au lăsat 
intimidați : Unul a 
anunt-at conducerea 
unității, un altul a 
sesizat organele de

ordine. Și în scurt 
timp. individul pus 
pe căpătuială a găsit 
ceea ce merita: sanc
țiuni exemplare. Inter
venind prompt și cu 
exigență, conducerea 
întreprinderii a con
statat că vînzătorul 
respectiv (care, de alt
fel. se prezenta drept... 
șef de unitate) nu era 
la primele fapte de a- 
cest fel. în plus, iși 
permisese să „numeas
că11 pe post de vinză- 
tori (personali) două 
rude apropiate, care 
nu erau angajați ai u- 
nității. Din ce-i plă
tea? Nu-i greu de de
dus. Deznodămîntul u- 
nor cazuri ca acesta 
duce la concluzia că 
intervenția fermă, in
transigentă a cetățe
nilor este și rămîne 
cea mai bună metodă 
de lecuire a năravului 
unor indivizi de a- 
ceastă teapă.

Ion MARIN

Chiar numai poștașul este de vină?
Pe adresa „Scinteii" 

au sosit mai multe 
scrisori de la pensio
nari fie mutați din- 
tr-un sector in altul, 
ca urmare a vastului 
proces de urbanizare a 
Capitalei, fie care s-au 
deplasat temporar pe 
la copiii lor, in diferite 
alte localități ale tării, 
și care nu și-au pri
mit pensia cuvenită, 
deși au comunicat a- 
dresa nouă la care pot 
fi găsiți.

„La data de 15.03.1987 
— ne 'Scriu Sergiu 
și Elena Oprescu — 
ne-am mutat din stra
da Blaj nr. 37, sec
tor 3, in strada Cpt. 
Vasile Tei nr. 4, bloc 
T 65, sc. 1, ap. 31', sec
tor 2. Pe 16 septem
brie am depus cereri
le (nr. 15920 și 15922) 
de transfer al pensiilor 
noastre la oficiul de 
pensie al sectorului 2. 
Așteptam ca la sfîrși- 
tul lunii octombrie, 
conform promisiunilor 
făcute de oficiul de 
pensie, să primim ba
nii. tn noiembrie am 
fost înștiințați că pen
siile vor ajunge la 
noua adresă în decem
brie sau ianuarie 1988“.

Un răspuns asemă
nător au primit si 
pensionarii Constantin 
și Antimtna Bălan,

mutafi din strada Pa- 
pazoglu. nr. 11, sector 
3, in strada Frumu- 
șani nr. 8, bl. 101, se. 
2 A, ap. 64, sector 4. 
Aceștia, spre deosebi
re de primii, au depus 
cereri de transfer la 
ambele oficii de pensii 
(nr. 22487 și 22489 din 
16.X.1987 la sectorul 3 
și 100142—43 la sec
torul 4). Și tot de
geaba.

La 19 noiembrie 
1986, pensionara Floa
rea Matei, de 90 de 
ani, din București, a 
depus o cerere la ofi
ciul de pensii al sec
torului 2 pentru trans
ferul dosarului ei de 
pensie la Sibiu. Ce 
s-a intlmplat cu suma 
cuvenită pe luna a- 
ceea. nu se știe. Nici 
vină !a această dată 
nu a primit-o. Prin a- 
celeași meandre biro
cratice s-au rătăcit 
probabil si formele de 
plată pentru Vasilica 
Matache. in virstă de 
76 de ani. pensionară 
a C A.P. Colceaa. ju
dețul Prahova, pe lu
nile iunie 1986 și fe- 
bruarie-aprilie 1987.

In urma demersuri
lor făcute de redacție, 
unele din cazurile 
semnalate au fost re
zolvate. Altele sint in

curs. Din discuțiile 
purtate cu factori de 
răspundere din cadrul 
Ministerului Muncii si 
al direcțiilor jude
țene de resort rezultă 
că. in cele mai multe 
cazuri, vina aparține 
poștei care restituie 
cu mare ușurință pen
siile. motivind că „a- 
dresantul este necu
noscut la adresă".

Nu contestăm como
ditatea manifestată de 
unii factori poștali. 
Cu toate acestea, o 
parte de vină aparți
ne și oficiilor de pen
sii, unor funcționari de 
acolo care, sub pretex
tul înregistrării pe 
calculator a pensiilor, 
nu vor să efectueze 
modificările deeît la 
începutul lunii urmă
toare depunerii cereri
lor. Cu toate acestea, 
se mai întîmplă dese
ori. așa cum dovedesc 
scrisorile primite la 
redacție, să treacă 2—3 
și chiar mai multe 
luni intre data depu
nerii unei cereri de 
transfer și primirea 
pensiei.

Atunci de ce să dăm 
vina numai pe poș
taș 7

Dumitru 
MANOLE
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r în spiritul hotăririlor Conferinței Naționale a partidului, pentru depășirea planului, pentru 

ridicarea întregii activități economice la un nivel superior de calitate și eficiență

MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
CHEMAREA

LA ÎNTRECERE
adresată de Organizația județeană Giurgiu 

a P.C.R. tuturor organizațiilor județene de partid
Angajați cu fermitate si spirit revoluțio

nar în înfăptuirea istoricelor hotărîri adop
tate de Congresul al XlII-lea al partidului, 
transpunind cu abnegație în viată indica
țiile și orientările secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
sarcinile pe care ni le-a trasat eu prilejul 
vizitelor de lucru în județul nostru, cin
stind cu noi și însemnate realizări Confe
rința Națională a partidului si cea de-a 
40-a aniversare a proclamării Republicii, 
oamenii muncii din județul Giurgiu, in 
frunte cu comuniștii, au încheiat anul 1987 
cu rezultate deosebite în toate domeniile 
vieții economico-sociale.

în climatul de profundă efervescentă po
litică generat de aniversarea zilei de naș
tere a tovarășului Nicolae Ceausescu și 
omagierea a peste 55 de ani de eroică și 
neîntreruptă activitate revoluționară, oa
menii muncii din județul Giurgiu înscriu 
noi si importante realizări în toate dome
niile si sectoarele de activitate.

Actionînd cu consecventă pentru înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții agrare, 
lucrătorii ogoarelor au realizat în anul 1987 
cele mai mari producții din istoria jude
țului la grîu, orz. porumb, sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui. sola si legume. Au cres
cut. de asemenea, efectivele de animale la 
toate speciile, precum si producțiile din 
sectorul zootehnic. Pe această bază s-au li
vrat la fondul de stat cantităti însemnate 
de produse agroalimentare.

Cultura Plan Angajament Procent față
kg/ha kg/ha de plan

— Griu 6 050 6 400 106
— Orz 6 990 7 350 105
— Porumb știuleți 17 270 20 000 116
— Floarea-soarelui 3 470 3 600 104
— Sfeclă de zahăr 57 870 60 000 104
— Soia 3 340 3 500 105
— Legume 28 350 33 240 117

Acordînd o atenție deosebită dezvoltării 
zootehniei, creșterii ponderii sale în struc
tura producției agricole, ne propunem să

Specia și categoria U/M Plan
Procent

Angajament față de 
plan

— Bovine total mii cap. 110,3 113.6 103
— vaci și juninci 45,9 47,7 104

— Porcine total 360.0 378,0 105
— scroafe 32,0 33,6 105

— Ovine și caprine 127,4 135.0 106
— Păsări ouătoare 1 240,0 1 326,8 107

Prin mărirea producțiilor medii și totale male și sporirea producției acestora, vom
la cereale, plante tehnice și legumicole, livra suplimentar la fondul de stat urmă-
precum și prin creșterea efectivelor de ani- toarele cantități de produse

Produsul U/M Angajament Procent față 
de plan

— Griu mii tone 18,0 106
Porumb 80,0 120

— Sfeclă de zahăr 10,0 102
— Floarea-soarelui 1,5 102
— Soia 2,5 103
— Legume 26,0 108
— Carne tone 1 200,0 102
— Lapte de vacă mii hi. 15,0 102
— Lină tone 27,0 105
— Ouă mii. buc. 10,0 110

Pentru îndeplinirea și depășirea sarcini
lor ce revin județului din Planul de dez
voltare a agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și gospodăririi apelor pe anul 
1988, a angajamentelor asumate, vom în
treprinde următoarele măsuri și acțiuni : 

în sectorul producției vegetale
Acordînd maximă atenție gospodăririi 

și folosirii judicioase a fondului funciar, 
vom acționa cu fermitate pentru îndepli
nirea programului de creștere a suprafeței 
arabile prin intensificarea lucrărilor de 
defrișare, redimensionare a drumurilor 
tehnologice, reducerea la strictul necesar 
a suprafețelor destinate noilor obiective 
de investiții, cultivarea fiecărui metru 
pătrat de teren din perimetrul localităților 
și centrelor gospodărești. Prin ducerea la 
îndeplinire a acestor acțiuni, suprafața 
arabilă a județului va crește. în anul 1988, 
cu 2 500 ha față de 2 050 ha prevăzute 
în plan.

în vederea îndeplinirii programului de 
îmbunătățiri funciare, organele și organi
zațiile de partid, conducerile unităților, 
întreprinderea județeană de specialitate, 
consiliile populare vor mobiliza toate for
țele umane și mecanice pentru extinderea 
lucrărilor de irigații, desecări și combatere 
a eroziunii solului, atît în sistemele mari, 
cit și în amenajări locale. Prin acțiunile ce 
se vor întreprinde în acest an se vor da 
în folosință 14 550 ha amenajate pentru iri
gații. Pină la sfîrșitul anului 1988, amena
jările de irigații în județul Giurgiu vor 
însuma 184 700 ha, reprezentînd 63 la sută 
din suprafața agricolă, creînd astfel condi
ții pentru obținerea de producții mari, si
gure și stabile în orice condiții de climă.

Prin ample acțiuni, desfășurate sub 
conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, se va intensifica activitatea de 
ameliorare a calității solurilor mai puțin 
fertile. Vom efectua lucrări de scarificare 
pe o suprafață de peste 49 mii ha, cu 6 
la sută mai mare decît cea planificată ; de 
asemenea, vom aplica îngrășăminte orga
nice și amendamente calcaroase pe supra
fețe mai mari cu 7 la sută față de cele pla
nificate. Arăturile vor fi executate numai 
cu pluguri echipate cu scormonitor pe în
treaga suprafață.

Dezvoltînd și generalizînd experiența 
dobîndită de unitățile agricole fruntașe, 
vom acționa pentru îmbunătățirea zonării 
culturilor, a structurii de soiuri și hibrizi, 
asigurind semințe numai din categorii bio
logice și verigi de înmulțire superioare.

Pentru a valorifica deplin posibilitățile 
de sporire a producției agricole, vom ac
ționa permanent, cu răspundere comunis
tă, în vederea executării la timp și la cel 
mai înalt nivel calitativ a tuturor lucră
rilor agricole, exploatării raționale a sis
temelor hidroameliorative, folosirii bazei 
tehnico-materiale de care dispunem. O 
deosebită atenție vom acorda pregătirii te
renului și semănatului in epocile optime, 
executării în cele mai bune condiții a tu
turor lucrărilor de întreținere, realizării 
unor densități corespunzătoare la toate cul
turile, folosirii cu maximă eficiență a în

Mai multe unități agricole de stat si coo
peratiste din județ au realizat în 1987 pro
ducții la nivelul celor prevăzuțe în crite
riile de acordare a înaltului titlu de ..Erou 
al Noii Revoluții Agrare".

însuflețită de mărețele obiective ale dez
voltării economico-sociale a patriei, contu
rate în magistralul Raport prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a partidului, program de luptă 
si de muncă al întregului partid si popor. 
Organizația județeană Giurgiu a Partidului 
Comunist Român adresează organizațiilor 
județene de partid, tuturor celor ce mun
cesc pe ogoare chemarea la întrecere pen
tru a obține în toate sectoarele agriculturii 
producții superioare, la nivelul exigențelor 
noii revoluții agrare.

Sîntem ferm hotărîti ca în anul 1988 să 
obținem producții la nivelul obiectivelor 
noii revoluții agrare, așa cum ne-a cerut 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului, președintele Republicii, 
aducîndu-ne astfel o contribuție sporită la 
continua dezvoltare economico-socială a 
patriei, la ridicarea nivelului de trai mate
rial si spiritual al poporului.

Hotărîti să punem pe deplin în valoare 
potențialul productiv al pămîntului. să a- 
plicăm cele mai avansate tehnologii, să 
executăm la timp si în condiții de calitate 
superioară toate lucrările agricole, ne an
gajăm să realizăm in anul 1988. în sectorul 
producției vegetale, următoarele producții 
medii : 

sporim efectivele de animale și păsări, în 
unitățile agricole socialiste, astfel ;

grășămintelor organice și chimice, com
baterii bolilor și dăunătorilor, recoltării la 
timp și fără pierderi a întregii producții.

în sectorul zootehnic
în centrul preocupărilor organelor șl or

ganizațiilor de partid, consiliilor populare, 
organelor agricole, consiliilor unice agroin
dustriale vor sta îmbunătățirea permanen
tă a bazei materiale, a condițiilor de îngri
jire și furajare a animalelor, creșterea 
efectivelor și producțiilor animaliere. Ne
cesarul de nutrețuri se va asigura prin 
sporirea producției pe unitatea de supra
față, mărirea ponderii furajelor legumi
noase pină la 80 la sută în structura plan
telor furajere cultivate in ogor propriu, 
extinderea culturilor duble și valorificarea 
masei vegetative secundare din culturile de 
cereale și plante tehnice.

Se va organiza riguros procesul de re
producție la ovine, bovine și porcine, astfel 
încît în 1988 să se realizeze o natalitate de 
cel puțin 87 la sută Ia bovine, 112 la sută 
la ovine și să se obțină 1 750 purcei la 100 
scroafe.

Se va acționa, de asemenea, pentru fo
losirea cu maximă eficiență a tuturor re
surselor furajere, în special a grosierelor, 
care se vor administra în hrana anirhale- 
lor numai după îmbunătățirea calității a- 
cestora prin aplicarea tehnologiilor de spo
rire a valorii lor nutritive.

în sectorul de mecanizare 
a agriculturii

Trustul județean pentru mecanizarea 
agriculturii, unitățile din subordine, între
prinderile agricole de stat vor asigura re
pararea la timp și de bună calitate a tutu
ror tractoarelor și utilajelor agricole, între
ținerea și exploatarea cu randament ma
xim a mijloacelor mecanice din dotare în 
vederea realizării tuturor lucrărilor agri
cole in perioadele prevăzute, la un nivel 
calitativ superior și cu consumuri reduse 
de carburanți și lubrifianți.

Organele și organizațiile de partid, con
siliile oamenilor muncii din unitățile de 
mecanizare și din întreprinderile agricole 
de stat vor acționa cu fermitate pentru 
întronarea ordinii și disciplinei în muncă, 
pentru extinderea utilizării agregatelor 
complexe în scopul executării mai multor 
lucrări printr-o singură trecere. Fiecare 
tractor din dotare va realiza în acest an 
un număr mediu de cel puțin 2 400 ore de 
funcționare, iar consumul normat de car
buranți se va reduce cu 5 la sută.

Pentru asigurarea neoesarulul pieselor 
de schimb, prin centrele de reparații pro
prii se vor asimila H00 repere pentru trac
toare, combine și mașini agricole și se vor 
recupera, recondiționa și refolosi piese și 
materiale în valoare de 78 milioane lei.

în sectorul 
gospodăriilor populației

Organele și organizațiile de partid, consi
liile populare și organele agricole vor des

fășura o activitate susținută pentru mobi
lizarea tuturor locuitorilor satelor în ve
derea sporirii producțiilor vegetale și ani
male în propriile gospodării, pentru asigu

Produsul U/M Angajament Procent 
față de plan

— Carne total, din care: tone 260.0 105
— bovine 200,0 108
— porcina ,, 30,0 102
— ovine », 10,0 102
— pasăre 20,0 105
— Lapte vacă mii hl. 19,0 100
— Ouă mii buc. 500,0 130
— Legume tone 1000.0 114
— Cartofi 800,0 115

Gospodăriile populației vor fi sprijinite 
în asigurarea de semințe și material sădi- 
tor, în efectuarea mecanizată a lucrărilor 
de bază ale solului și prin asistență tehnică 
și sanitar-veterinară. De asemenea, unită
țile agricole de stat și cooperatiste, consi
liile populare vor asigura gospodăriilor 
populației, pentru creștere și îngrășare, 
un număr corespunzător de purcei și pui 
de o zi, în scopul îndeplinirii sarcinilor cu
prinse în programul de autoaprovizionare 
în profil teritorial.

Pentru înfăptuirea importantelor sarcini 
din agricultură, a angajamentelor asuma
te în întrecerea socialistă, comitetul jude
țean de partid va întreprinde acțiuni pri
vind perfecționarea activității organelor și 
organizațiilor de partid, a consiliilor popu
lare, organelor agricole, consiliilor unice 
agroindustriale și conducerilor unităților 
de producție în vederea îndeplinirii rolului 
pe care îl au în organizarea și desfășurarea 
unitară a întregii activități din agricultură, 
consolidării economico-financiare a fie
cărei unități agricole.

COMITETUL JUDEȚEAN GIURGIU 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CHEMAREA 
LA ÎNTRECERE

adresată de Organizația de partid a sectorului 
agricol Ilfov tuturor organizațiilor 

județene de partid
Acționînd neabătut, cu înaltă responsabi

litate pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri 
adoptate de cel de-al XlII-lea Congres și 
Conferința națională ale partidului, a 
orientărilor și indicațiilor de o inestimabilă 
valoare teoretică și practică ale secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din 
sectorul agricol Ilfov desfășoară o tot mai 
rodnică și complexă activitate pentru dez
voltarea industriei și agriculturii, a tuturor 
ramurilor producției materiale, a celorlal
te domenii ale vieții economico-sociale.

înfăptuind întocmai indicațiile date da 
secretarul general al partidului cu prile
jul vizitelor de lucru efectuate în unită
țile agricole, aplicînd riguros, la condițiile 
specifice, tehnologii moderne cerute de 
noua revoluție agrară, oamenii muncii din 
sectorul agricol Ilfov au obținut in 1987 
peste 600 mii tone de cereale, cea mai 
mare producție din istoria acestor me
leaguri. S-au realizat recolte medii la 
hectar de 6 525 kg grîu, 7 210 kg orz. 3 350 
kg floarea-soarelui, precum și recolte mari 
la porumb, sfeclă de zahăr și legume. Au 
crescut, totodată, efectivele de animale și 
producția animală. Ca urmare, cantitățile 
de produse livrate la fondul de stat au 
fost mai mari cu 2,3 la sută la grîu. 53,9 la 
sută la orz, 8.5 la sută la floarea-soarelui, 
10,9 la sută la sfeclă de zahăr.; de ase
menea, a sporit contribuția sectorului la

Plan Angajament ProcentCultura kg/ha kg/ha față de plan

— Griu 5 910 6 600 112
— Orz 6 970 7 305 105
— Porumb știuleți 17 000 21 000 123
— Floarea-soarelui • 3 080 3 550 115
— Sfeclă de zahăr 57 320 60 000 105
— Soia 3 300 3 500 106
— Legume " 25 000 30 000 120

Pe întreaga suprafață amenajată pentru 
irigații vom obține producții medii la hec
tar de cel puțin 8 200 kg grîu, 9 100 kg orz, 
23 500 kg porumb știuleți, 4 000 kg floarea-

Specia și categoria U/M Plan Angajament Procent 
față de plan

•— Bovine — total mii capete 99,28 100.27 101
— vaci + juninci »• 41,51 43,17 104

— Porcine — total 389,50 408,97 105
— scroafe 26,80 28,94 108

— Ovine și caprine
— Păsări ouătoare

143,80
2 802,00

149,55
2 942,00

104
105

Prin sporirea producțiilor vegetale și livra suplimentar la fondul de stat urmă- 
animale, unitățile agricole socialiste vor toarele cantităti de produse :

Produsul U/M Angajament Procent 
față de plan

•— Griu mii tone 14,88 112
•— Orz »♦ 1,71 103
— Porumb boabe 29,30 115
— Floarea-soarelui 2,79 110
— Soia »» 0,56 102
— Sfeclă de zahăr 2,10 • 104
— Legume 26.00 119
— Carne

mii hl
1,13 102

— Lapte de vacă 6,03 101
— Lină tone 5,00 102
— Ouă . mii. bue. 13.40 104

Pentru înfăptuirea angajamentelor asu
mate vom întreprinde următoarele ac
țiuni :

în sectorul producției vegetale
Prin înfăptuirea prevederilor Programu

lui national privind obținerea unor recolte 
sigure și stabile vom extinde lucrările de 
îmbunătățiri funciare și vom aplica măsu
rile pedoameliorative menite să asigure 
refacerea- structurii și fertilității solurilor, 
creșterea potențialului productiv al tuturor 
terenurilor. Suprafața arabilă a sectorului 
va crește în anul 1988 cu 2 400 hectare, co
respunzător prevederilor din programul sta
bilit. Noi amenajări de irigații vor fi rea
lizate pe 10121 ha. suprafața totală ame
najată pentru irigații urmînd să ajungă la 
finele anului la 77 360 ha. Concomitent cu 

rarea bazei materiale necesare și îmbunătă
țirea acțiunii de contractare, astfel incit 
gospodăriile populației să livreze suplimen
tar la fondul de stat următoarele produse :

în întreaga lor activitate, desfășurată sub 
conducerea permanentă a comitetului ju
dețean de partid, organele și organizațiile 
de partid, toate organismele implicate in 
realizarea producțiilor agricole la nivelul 
cerințelor noii revoluții agrare vor urmări 
stăruitor generalizarea experienței înain
tate, ridicarea nivelului profesional al lu
crătorilor din agricultură, întărirea disci
plinei și a răspunderii celor ce muncesc în 
agricultură față de realizarea sarcinilor ce 
le revin, aplicarea fermă a principiilor 
noului mecanism economico-financiar, spo
rirea eficienței economice.

Strîns uniți în jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitor de țară nouă, 
neînfricat luptător revoluționar de a cărei 
neobosită activitate sînt legate toate marile 
împliniri socialiste, vom acționa într-un 
spirit angajant, de dăruire comunistă, revo
luționară, pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ce revin județului Giurgiu din 
istoricele hotărîri ale Congresului al XlII- 
lea și ale Conferinței Naționale ale parti
dului.

■aprovizionarea Capitalei cu legume, carne, 
lapte, ouă și alte produse agroalimentare.

Numeroase unități agricole au realizat 
în 1987 producții la nivelurile,'înscrise in 
criteriile de acordare a înaltului titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare" și a Ordi
nului „Meritul agricol".

Angajați cu toată fermitatea în înfăp
tuirea neabătută a hotăririlor Congresului 
al XlII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, însuflețiți de orientările și in
dicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
privind creșterea mai puternică a produc
ției agricole vegetale și animale, a rolului 
agriculturii în economia națională, răspun- 
zînd înflăcăratei sale chemări de a trans
forma anul 1988 într-un an hotărîtor în în
făptuirea obiectivelor noii revoluții agrare. 
Organizația sectorului agricol Ilfov a 
Partidului Comunist Român adresează or
ganizațiilor județene de partid, tuturor 
lucrătorilor din agricultură chemarea la 
întrecere pentru îndeplinirea și depășirea 
indicatorilor de plan din domeniul agri
culturii, pentru realizarea unor producții 
vegetale și animaliere sigure și stabile, la 
nivelul cerințelor actualei etape de dezvol
tare a acestei ramuri de bază a economiei 
naționale.

La culturile de cereale, plante tehnice șl 
legumicole ne angajăm să realizăm urmă
toarele producții medii : 

soarelui, 3 950 kg soia și 70 000 kg sfeclă 
de zahăr.

în fermele zootehnice ne propunem să 
realizăm următoarele efective de animale 
și păsări : 

extinderea îmbunătățirilor funciare, vom 
asigura executarea lucrărilor de scarificare 
și afînare adîncă pe 20 500 hectare, trans
portul și aplicarea a peste 650 mii tone în
grășăminte organice pentru fertilizarea 
unei suprafețe de 16 000 hectare destinate 
culturilor de sfeclă de zahăr, porumb, le
gume și plante furajere.

Pe baza concluziilor și învățămintelor 
desprinse din activitatea desfășurată în 
anul 1987 vom acționa pentru îmbunătă
țirea organizării teritoriului și asolamen- 
telor in sole optime, asigurînd o mai bună 
zonare a culturilor, extinderea soiurilor și 
hibrizilor de inaltă valoare biologică, luînd 
măsuri pentru producerea pe plan local a 
necesarului de semințe din categorii biolo
gice superioare.

Sub conducerea organelor și organiza

țiilor de partid, consiliile unice agroindus
triale de stat și cooperatiste, toți lucrătorii 
din agricultură vor acționa permanent pen
tru executarea la timp și la înalt nivel 
calitativ a tuturor lucrărilor cuprinse 
în tehnologia specifică fiecărei cul
turi. O atenție deosebită se va acor
da adîncimii arăturilor, semănatului în 
perioada optimă, executării de calitate a 
tuturor lucrărilor de întreținere a culturi
lor, asigurării densității optime de plante 
la unitatea de suprafață, folosirii cu efi
ciență sporită a îngrășămintelor organice 
ți chimice, erbicidelor și substanțelor pen
tru combaterea bolilor și dăunătorilor, re
coltării la timp și fără pierderi a întregii 
producții.
I

în sectorul zootehnic
Acționînd pentru îmbunătățirea perma

nentă a bazei materiale, a condițiilor de 
îngrijire și furajare a animalelor, vom asi
gura creșterea producțiilor de furaje atît 
pe cele 19 720 ha terenuri cultivate cu fu
raje în ogor propriu și 2 500 ha pășuni na
turale, cît și pe 13 510 ha destinate cultu
rilor duble.

în scopul imbunătățlril structurii bazei 
furajere și al asigurării la nivelul nece
sarului a furajelor, în structura și sorti
mentele prevăzute pentru fiecare specie și 
categorie de animale, acționăm pentru ob
ținerea a peste 10 000 unități nutritive la 
hectar, prin mărirea ponderii suprafețelor 
cultivate cu leguminoase perene la peste 
70 la sută și realizarea de recolte sporite 
la toate culturile furajere. Ca urmare a 
acestor măsuri, pentru perioada de sta- 
bulație a animalelor vom depozita, în me
die pe o bovină, cel puțin o tonă de fin, 5 
tone suculente și 3 tone grosiere.

O atenție deosebită" vom acorda recol
tării în faza optimă a culturilor furajere, 
pentru a obține furaje cu o valoare nutri
tivă ridicată, de calitate superioară. De 
asemenea, vom generaliza metodele înain
tate de preparare a nutrețurilor grosiere, 
în vederea creșterii digestibilității și valo
rii lor nutritive. Se va urmări folosirea cu 
maximă eficiență a tuturor resurselor fu
rajere, în special a grosierelor, care vor fi 
administrate în hrana animalelor numai

Produsul U/M Angajament 
față de plan

Procent 
față de plan

— Legume tone 600 104
— Carne — total »» 97 104

din care :
— bovine 40 103
— porcine 40 105
— ovine 10 107
— pasăre ,, 7 102

— Lapte de vacă hl 660 101
— Lapte de oaie hl 58 101
— Ouă mii buc. 177 103

în acest scop, gospodăriile populației vor 
fi sprijinite cu semințe și material sădi- 
tor. în efectuarea lucrărilor de bază ale 
solului prin secțiile de mecanizare, asis
tență tehnipă, furaje c.oncențrațg, conform 
prevederilor legală; Suprafețe de teren pen
tru pășunatul animalelor și' producerea de 
furaje. .....

Sub conducerea Comitetului de partid al 
municipiului București, Comitetul de partid 
al sectorului agricol Ilfov, organele și or
ganizațiile de partid de la sate, consilii
le populare și uniunea cooperativelor a- 
gricole de producție, celelalte organizații 
de masă vor desfășura o intensă activita
te de mobilizare a tuturor locuitorilor din 
mediul rural la realizarea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor ce le revin în creș
terea producției agricole, a prevederilor 
programului de autoaprovizionare, sporind

COMITETUL SECTORULUI AGRICOL ILFOV 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

CHEMAREA
LA ÎNTRECERE 

adresată de cooperativa agricolă de producție 
Dor-Mărunt, județul Călărași, către toate 

unitățile agricole cooperatiste
Puternic mobilizați de istoricele hotărîri 

adoptate de cel de-al XlII-lea Congres și 
de către Conferința Națională ale Parti
dului Comunist Român, de inestimabilele 
indicații Si orientări date de secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cooperatorii, mecaniza
torii. specialiștii si ceilalți oameni ai mun
cii din cooperativa agricolă de producție 
Dor-Mărunt din județul Călărași desfă
șoară o susținută activitate pentru transpu
nerea în viată a obiectivelor noii revoluții 
agrare.

Muncind cu pricepere si hărnicie. într-un 
climat de ordine si disciplină, am reușit 
să obținem în anul 1987 recolte medii la 
hectar de 8 534 kg grîu. 9 041 kg orz. 25 210 
kg porumb știuleți și 86 120 kg sfeclă de 
zahăr. Rezultate bune am obținut în ferma 
de ovine, realizînd 13,3 kg lină pe oaie tun
să. precum si în alte sectoare de activi
tate ale cooperativei.

Realizările mari sînt nemijlocit legate de 
aplicarea întocmai in viată a indicațiilor 
<jate de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușpscu, cu ocazia vi
zitelor de lucru efectuate în cooperativă si 
in alte unități agricole, căruia îi aducem și 
cu acest prilej prinosul nostru de dragoste, 
profundă stimă si recunoștință pentru spri
jinul permanent si multilateral acordat 
agriculturii, ca ramură de bază a econo
miei naționale în plină dezvoltare.

Puternic mobilizați de prețioasele teze si 
idei cuprinse în Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceausescu la Conferința 
Națională a partidului, cu hotărîrea fermă 
de a da viată înflăcăratei sale chemări pri
vind transformarea anului 1988 într-un an 
hotărîtor în înfăptuirea noii revoluții agra
re. cooperatorii, mecanizatorii si specia
liștii din cooperativa agricolă de produc
ție Dor-Mărunt. întruniți în adunarea ge
nerală. adresează cooperativelor din întrea
ga tară chemarea la întrecerea socialistă, 
asumîndu-si următoarele angajamente :

1. în sectorul 
producției vegetale

Prin aplicarea tehnologiilor superioare 
de cultivare a plantelor pe terenurile ame
najate pentru irigații, prin folosirea cu 
randament sporit a pătnîntului. a soiurilor 
Si hibrizilor de înaltă productivitate si prin 
executarea la timp si bine a tuturor lucră
rilor vom obține următoarele producții me
dii Ia hectar : 

după îmbunătățirea calității lor prin amo- 
nizare, drojduire, tocare în amestec cu 
lactosil.

în scopul prevenirii îmbolnăvirilor și a 
pierderilor prin mortalități și tăieri în si
tuații deosebite, vom crea condiții optime 
de adăpostire și furajare, asigurînd îmbu
nătățirea asistenței sanitar-veterinare, a- 
plicarea tratamentelor și dezinfecțiilor, ex
tinderea creșterii animalelor în tabere de 
vară.

în sectorul 
mecanizării agriculturii

Trustul stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii și birourile executive ale con
siliilor unice agroindustriale vor asigura 
repararea, întreținerea și exploatarea cu 
maximum de randament a tuturor tractoa
relor și utilajelor agricole, în vederea efec
tuării lucrărilor agricole în perioade op
time și de calitate superioară. în cadrul 
activității de reparare și punere în per
fectă stare de funcționare a tractoarelor și 
mașinilor agricole se vor produce pe plan 
local și se vor recondiționa piese de schimb 
în valoare de peste 40 milioane lei. Se vor 
forma, totodată, 830 agregate complexe, în 
vederea executării mai multor lucrări prin
tr-o singură trecere.

Organele și organizațiile de partid, con
siliile oamenilor muncii vor acționa ferm 
pentru întărirea ordinii și disciplinei în 
toate secțiile de mecanizare. Prin buna în
grijire și exploatare a tractoarelor și ma
șinilor agricole, efectuarea majorității lu
crărilor cu agregate de mașini, vom re
duce consumul de carburanți și lubrifianți 
cu 2 la sută.

în sectorul 
gospodăriilor populației

Pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin 
din Programul unic de creștere a pro
ducției agricole în gospodăriile personale 
ale membrilor cooperativelor agricole de 
producție și în gospodăriile producătorilor 
particulari, gospodăriile populației vor con
tracta si livra suplimentar la fondul de 
stat următoarele produse :

în acest fel contribuția noastră la buna a- 
provizionare a Capitalei, la realizarea e- 
xemplară a politicii agrare a partidului 
nostru.
„. pind glas hotăfîrii nestrămutate a cq-r ,i 
munistilor...a oamenilpr muncii, a tuturor . 
locuitorilor din sectorul agricol Ilfov de 
a acționa neabătut peptru traducerea in 
viată a hotăririlor adoptate de cel de-al 
XlII-lea Congres și Conferința Națională 
ale partidului, ne angajăm să facem to
tul pentru a fi la înălțimea marilor sar
cini puse în fața oamenilor muncii de pe 
ogoare de secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. aducîn- 
du-ne astfel o contribuție tot mai însem
nată la progresul general al patriei noas
tre socialiste, la creșterea continuă a ni
velului de bunăstare și civilizație al între
gului nostru popor.

— 8 900 kg grîu pe suprafața de 810 ha ;
— 9 600 kg orz pe suprafața de 270 ha ;
— 26 000 kg porumb știuleți pe suprafața 

de 850 ha ;
— 4 000 kg soia Pe suprafața de 1 600 ha;
— 90 000 kg sfeclă de zahăr pe suprafața 

de 200 ha.
Pentru realizarea acestor producții ne 

propunem să executăm lucrări de fertili
zare cu îngrășăminte organice Pe 1 000 ha, 
să asigurăm întreținerea manuală a întregii 
suprafețe de culturi prăsitoare, prin prașile 
repetate de cite ori va fi nevoie, să recol
tăm la timp și fără pierderi întreaga pro
ducție.

2. în sectorul zootehnic
Vom realiza si depăși efectivele planifi

cate la toate speciile de animale si păsări 
si vom asigura creșterea în continuare a 
producțiilor de lapte, came, ouă si lină.

în acest scop vom acorda o atenție deo
sebită îngrijirii animalelor, îmbunătățirii 
structurii plantelor de nutreț, în care le
guminoasele perene vor deține 80 la sută 
din suprafața destinată bazei furajere. De 
asemenea, pentru asigurarea unei balanțe 
echilibrate vom asigura întreaga cantitate 
de furaje suculente numai din culturile du
ble și succesive.

3. Livrări la fondul de stat
Pe baza creșterii producțiilor vom livra 

suplimentar Ia fondul de stat următoarele
cantități de produse ;
— grîu 2 200 tone
— orz 750 tone
— porumb știuleți 4 500 tone
— soia 800 tone
— sfeclă de zahăr 5 100 tone
— carne 150 tone
— ouă 2,5 milioane buc.
— lină 13 tone

4. în sectoarele 
activităților industriale 
și prestărilor de servicii

Prin dezvoltarea și diversificarea activi
tăților existente de prelucrare a produselor 
șl subproduselor agricole, a atelierelor și 
secțiilor de rotărie, fierărie, croitorie, tă-

(Continuare în pag. a V-a)
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O viața exemplară de militant patriot, dăruită cauzei partidului, poporului, socialismuluiCONDUCĂTORULUI IUBIT - OMAGIUL ARTELOR UNITATEA NAȚIONALĂ - 
ideal suprem, forță invincibilă

In acest moment aniversar, cu ecouri atît dc adinei in conștiința în
tregului nostru popor, expoziția națională omagială din sălile Muzeului 
de artă al Republicii Socialiste România marchează adinca implicare a 
creatorilor din domeniul literaturii și artei in realitățile politice, econo
mice, sociale ale patriei. Aducind în imaginile picturii, sculpturii sau 
tapiseriei, in ritmurile memorabile ale cîntecului șau în înaripatul zbor 
al metaforei elemente reprezentative a’e realităților contemporane, acele 
elemente impulsionate de gindirea și acțiunea concretă ale secretarului ge
neral al partidului, creatorii au conturat ife mod semnificativ citeva 
simboluri ale României de azi. înfățișate cu pregnanță în expoziție, 
dătătoare de profunde emoții și generatoare de înalte semnificații.

In bilanțul bogat al faptelor cu 
care se mîndrește țara, ima
ginile caracteristice vieț i și 

activității dinamice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu, imagini desprinse din 
realitatea impresionantă a neobosi
tei activități puse in slujba ridică
rii patriei spre noi cote ale pro
gresului. se impun prin adevărul 
uman conținut. Sint lucrări în 
care, cu sinceritate și pasiune, 
artiștii au dat chip concret aspira
țiilor lor de bine și frumos ; 
lucrări in care evocarea izbinzilor 
înregistrate in ultimele decenii 
este însoțită de sentimentul 
mîndriei- patriotice. Omagiul adus 
exemplarei personalități a to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
sărbătorirea a peste 55 de ani de 
activitate revoluționară, are ca un 
rdper important cadențele ample, 
ale portrefifnn în J 'fermii 'pV câte ‘ 
unul din maeștrii, artei. românești. 
Ion Jalea. îl dedica, acum mai bine 
de un deceniu, personalității to
varășului Nicolae Cedușescu. Și tot 
Ion Jalea inchina prezenței to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
punctele fierbinți ale industriei și 
agriculturii românești lucrări ce 
surprind imagini din permanentul 
dialog al secretarului general al 
partidului cu țara, cu făuritorii 
civilizației socialiste. oameni ai 
muncii care, strins uniți in. jurul 
partidului, al secretarului său 
general, dau viață prin munca și 
faptele lor mărețelor obiective 
menite să înalțe patria pe noi 
culmi ale progresului necontenit. 
Așa cum prevăd hotărîrile partidu
lui. orientările și indicațiile con
ducătorului partidului și al țârii.

Permanenta preocupare a secre
tarului general al partidului pen
tru păstrarea inestimabilului tezaur 
al spiritualității românești, privirea 
sa necontenit îndreptată spre vii
tor, îndemnul său adresat tuturor 
de a contribui La ridicarea nivelu
lui general al întregii activități 
sociale și-au aflat, in creația aces
tor ani. ecoul durabil, semn al 
dragostei și recunoștinței creatorilor 
de frumos din patria.noastră. Oma
giul adus președintelui țării este, din 
acest punct de vedere, omagiul 
adus glorioasei istorii a poporului 
nostru. Acesta este și sensul 
sculpturilor recent realizate de 
Gabriela Manole Adoc și Gheorghe 
Adoc, care-l înfățișează pe to
varășul Nicolae Ceaușescu înconju
rat de proeminente figuri clin 
istoria neamului românesc. în rindul 
cărora se inscrie datorită magistra
lei sale contribuții la făurirea 
celei mai glorioase epoci con
structive din istoria modernă a 
României.

Corolar firesc al angajării, al 
implicării profunde in viața între

cinema
0 Cursa neplătită: TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9: 11; 13; 15; 17: 19
0 Orașul nu doarme niciodată („săp- 
tămîna filmului elen“): STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17.30; 19,30
• Biciul fermecat : BUCUREȘTI
(15 6154) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
0 Cale liberă: SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15, DACIA (50 35 94) — 15; 
17; 19
0 Totul se plătește: COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19, MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
0 Secretul lui Nemesis: BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17: 19
0 Unde ești copilărie — 9; 11; 13. 
Călărețul fără cap — 15; 17; 19: FLO- 
REASCA (33 29 71).
Q B.D. în alertă: VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
0 Vulcanul stins : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19
© De la literatură la film: PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12; 16; 19
0 Mari regizori, mari actori — 
SCALA (11 03 72) — 9; 12.30; 17.45
0 Miss Iugoslavia: LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13: 13; 17; 19, GRI VIȚA 
(17 08 58) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
0 Secretul sistemului de alarmă:
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
0 Vînătorul de șerpi: DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17; 19
0 Misiune specială: LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8.45; 10.45; 12,45; 15; 17,15; 
19.30, VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 
15; 17:. 19
0 Sclava iubirii: MIORIȚA (14 27 14)
— 9: 11; 13: 15; 17; 19
0 Mesagerul invincibil: GIULESTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, AU

gii societăți românești de astăzi, 
portretele care-l înfățișează pe cel 
mai iubit fiu al poporului român, 
alături de tovarășa Elena 
Ceaușescu. constituie, implicit, un 
omagiu adus glorioasei istorii 
contemporane, a poporului nostru. 
Și n-ar fi decit să amintim lucrările 
realizate recent de Vasile Pop

însemnări de la Expoziția națională omagială 
consacrată aniversării zilei de naștere 

și a peste 55 de ani de activitate revoluționară 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu

Negreșteanu. in care portretele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu sint in 
chip simbolic înconjurate de ima
gini ale luptei pentru pace, de 
secvențe din viața tineretului și 
scene de muncă sau compoziția, de 
asemenea recentă, m care Constan
tin Nițescu a surprins cu sensibili
tate chipurile conducătorilor țârii 
înconjurate de pionieri și șoimi ai 
patriei. In domeniul tapiseriei, 
omagiul adus secretarului general 
al partidului de Mariana și Filaret 
Oloier, intr-o lucrare de dimen
siuni monumentale, se alătură unei 
binecunoscute lucrări semnate de 
Cornelia Ionescu. Semnificativ 
intitulată „Ceaușescu — tinerii", 
această din urmă lucrare impune 
atenției portretul președintelui 
țării, in chip simbolic înconjurat 
de variate scene din viața con
temporană a tineretului.

Evocarea succeselor - obținute în 
multiple domenii ale vieții noastre 
este realizată si de ampla compo
ziție semnată de Ignat Stefanov — 
compoziție care constituie o evoca
re complexă a impresionantei ma
gistrale albastre Pe care o consti
tuie Canalul Dunăre — Marea Nea
gră — una dintre marile ctitorii 
ale „'Epocii Nicolae Ceaușescu". La 
rindul lor. lucrările semnate de 
artiști ca Ion Popescu Nbgreni. Va
sile Grigore. Traian Brădean și 
Arge'a Popa Brădean. Ele-a Gre- 
culesi aduc, cu mijloace specifice, 
omagiul creatorilor pentru cel cate, 
nrin g'ndirea si acțiunea sa revo
luționare, a deschis o nouă pagină 
de glorie in milenara istorie a pa

RORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, CULTURAL (33 50 13) — 9; 11; 13; 
15; 17: 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare): Harap Alb — 18; (sala Amfi
teatru) : Drumul singurătății — 18 ; 
(sala Atelier): Pe la ceasul cinci spre 
seară —18
• Opera Română (13 18 57) : Liliacul 
— 18
O Teatrul de operetă (13 63 48, Bd. 
N. Bălcescu nr. 2) : Liliacul — 18
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile melc — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Cintec despre mine 
însumi — 18
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 18
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Pen
tru ce am murit — 18,30
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Pre
șul — 18
0 Teațrul „C.I, Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Necazurile unui îndrăgos
tit — 18: (sala Studio): Acești îngeri 
triști — 17,30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 3+) : Amadeus — 18
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savo^, 1.5 56 78) : Savoy, Sa
voy — 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Varietăți pe portativ — 19
0 Teatrul ,,Ion Creangă" (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 9 ; Pistruiatul
— 150 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Boroboață — 10 ; Aventuri 
cu Scufița. Roșie — 15 : (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04) : Cartea cu jucă
rii — 15
0 Circul București (10 41 95) ; Caval
cada circului — 18.30
0 Studioul de teatru I.A.T.C, 
(15 72 59) : Visul unei nopți de vară
— 1.8,30, 

triei. Iată de ce, făcîndu-se ecoul 
dragostei si respectului cu care în
tregul popor îl înconjoară pe se
cretarul general al partidului, cre
atorii din toate artele îi dedică 
prinosul lor de recunoștință, cele 
mai alese sentimente prin interme
diul culorii, muzicii, cuvîntului.

Grupul central de vitrine din 
Sala Cărții îmbină versuri
le cu muzica, albumele oma
giale — precum cel dedicat co

munei Scornicești — cu discu
rile : înregistrări de muzică cora
lă, cantate izvorîte di.n ritmuri'e 
noi ale dezvoltării tării. In ulti
mii ani s-au scris numeroase ccm- 
pozit'i in genurile muzicii vocal- 
simfonice .— cantată, oratoriu — 
cintece de largă accesibilitate, cu 

vibrantă tematică patriotică, inspi
rate opusuri Închinate tării, pă- 
mintului românesc, partidului, fiu
lui cel mai iubit al poporului ro
mân. Sînt roadele unor importante 
concursuri de creație si. în. primul 
rind. ale tuturor edițiilor Festiva
lului national „Cîntarea României" 
— ctitorie spirituală de amplă an
vergură a secretarului general al 
partidului, menită să stimuleze for
ța creatoare a poporului, să adune 
într-un fluviu uriaș toate energii
le. talentele și aptitudinile de 
a crea ale oamenilor mun
cii de la orașe și sate. Sint 
cuprinse in expoziție mărturii 
vibrante ale dragostei si recunoș
tinței cu care oamenii de artă aduc 
omagiul lor conducătorului tării :. 
„Un singur tel. o singură voință", 
„Glasul României, glas de pace". 
„Omagiul" — se intitulează discu
rile ce adună buchete de poezii, in
tre care remarcăm : „Sub vasta 
boltă a eternității" de Virgil Teo- 
dorescu. „Partidul. Ceaușescu. 
România" de Al. Andrițoiu. „In
scripții11 de Ion Brad. „La ceasul 
primăverii din Ianuar’" de Nicolae 
Dragoș, „Cu inimă revoluționară" 
de George Tărnea. în timp ce al
bumul intitulat „Buchet de flori" 
propune cunoscutele cintece ale lui 
Vasile Vasilache ir. și Viorel Coz- 
ma — „Buchet de flori". Temisto- 
cle Popa și Nicolae Dragoș — „Din 
inimile tării". Camelia Dăscălescu 
și Mircea Florin Șandru — „Oma
giu". Sergiu Eremia si Jean Ghe- 
liuc — „Omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu". De asemenea, un alt

PROPUNERILE COMUNIȘTILOR
(Urmare din pag. I)
gura înfăptuirea lor, cum este urmă
rită. pas' cu pas. aplicarea lor ? se 
interesează însă mai puțin sau deloc. 
Și astfel, numeroase și prețioase pro
puneri ale comuniștilor, ale oameni
lor muncii rămîn doar consemnate 
in procese verbale și stocate in „do
sare de arhivă" fără a fi scoase la 
lumină și aplicate operativ, astfel ca 
efectul lor să fie cel scontat. în mul
te locuri această stare de coexisten
ță, de complezență cu formalismul și 
birocrația a fost eradicată. In alte 
locuri mai persistă. Și persistă in 
măsura în care unii activiști se 
dezobișnuiesc greu de metodele, de 
un anume stil de a munci — dacă 
termenul nu e impropriu — care 
acum, la cerințele actuale, au deve
nit anacronice.

Adunările generale ale organizații
lor de partid care se desfășoară in 
această perioadă, ca de altfel și adu
nările generale ale oamenilor mun
cii din unități economice și instituții, 
cele din cooperativele agricole de 
producție nu sînt — și trebuie ferite 
să fie — un sfat al vorbelor, al dis
cuțiilor de dragul discuțiilor. Rodni
cia și scopul declarat al acestor fo
ruri ale gîndirii și răspunderii co
lective trebuie să-1 reprezinte, dialo
gul competenței, al inteligenței oa
menilor, in ele ilustrîndu-se nivelul 
pregătirii lor politice și profesionale, 
spiritul lor revoluționar de muncă și 
de luptă, toate acestea exprimate 
prin bogăția de idei, de sugestii, de 
observații critice constructive a căror 

disc cu înregistrări eora'e. intitu
lat „Partidul, Ceaușescu. România", 
ne aduce în prim-pian compoziții
le lui Gheorghe Dumitreșpu. („In
tru multi ani. fiu drag al tării"). 
Dinu Stelian și Victor Tulbure 
(„Comandantul suprem"). Radu 
Paladi („Din plai de Olt").

Discuri de muzică ușoară, de mu
zică corală, cintece de largă am
plitudine. versuri si muzică scrise 
cu inspirație, cu căldură, așternute 
din adîncul inimii.

Bn Ioc distinct în această im
presionantă expoziție il o- 
cupă lucrările dedicate de 
oamenii condeiului, scriitori Pres

tigioși, poeți, prozatori, critici li
terari sau doăr amatori înzestrați 
de toate virstele. de la pionieri 

care au așternut pe h.îrtie primele 
lor versuri, la oameni în deplină 
maturitate creatoare, preocupați să 
surprindă in versul înaripat sau in 
gindul bine strunit al frazei bogă
ția de sentimente nutrite de opera 
și acțiunile prodigioase ale pre
ședintelui țării. Personalității sale 
de cuprindere planetară ii sint de
dicate lucrări care celebrează pe 
omul de omenie, angajat din fra
gedă tinerețe într-o acțiune revo
luționară de o consecvență și te
meritate rar intîlnite, pe omul ce 
și-a închinat întreaga viață pro
gresului social al țării sale și per
fecționării umane, deschizînd tu
turor noi orizonturi de simțire și 
cunoaștere.

Profund dinamizată de ideile no
vatoare ale secretarului general al 
partidului, de concepția sa uma
nistă despre menirea artei in so
cietate, in modelarea omului a- 
cestui timp eroic, conștiința crea
toare a scriitorilor contemporani a 
cristalizat.. in acești ani. opere li
terare ce năzuiesc să redea clo
cotul muncii. vibrația umană a 
constructorilor socialismului. Măr
turii ale recunoștinței fierbinți a 
poeților, prozatorilor și publiciști
lor. personalități ale scrisului ro
mânesc actual, sau ale unor artiști 
amatori prezenți in Festivalul na
țional „Cîntarea României" sînt 
reunite in numeroase volume afla
te în standurile acestei impună
toare expoziții. Vizitatorii, ca și 
cititorii zăbovesc îndelung asupra 
unor volume cum sînt : „Un onh, 
o epocă, o țară". „Uniți în cuget 
și-n simțiri" (Ed. Eminescu), 

aplicare neîntîrziată să determine 
îndeplinirea in cele mai bune con
diții a tuturor sarcinilor care revin, 
în acest al treilea an al actualului 
cincinal, fiecăruia și colectivului în 
ansamblul său.

Așadar, filonul de aur al dezbate
rilor il constituie propunerile făcute 
în cadrul acestora. Participînd la 
adunări ne-am dat seama că nu în
totdeauna el este descoperit cum se 
Cuvine. cintărit și apreciat la valoa
rea reală. Și aceasta din motive ab
solut subiective. Anumite manifes
tări de formalism, lipsă de respect 
față de propunerile făcute, de tergi
versare a aplicării lor se vădesc nu 
numai la unele organizații de bază 
și comitete de partid, ci chiar și la 
unele comitete județene de partid. 
Se știe, la conferințele extraordinare 
ale organizațiilor județene de la sfîr- 
șitul anului trecut s-au înscris la 
cuvint mai mulți delegați și invitați 
decit cei care au vorbit. Celorlalți li 
s-a cerut, pe bună dreptate, sâ îna
inteze propunerile și criticile pe care 
Ie au de făcut la secretariatul con
ferinței. In multe locuri așa s-a și 

' procedat. De curind însă am întrebat 
la un comitet județean de partid (nu 
numim locul pentru că situații simi
lare pot fi întilnite și la alte județe) 
cu cită receptivitate și promptitudi
ne au fost luate în considerare a- 
ceste propuneri și critici — nerostite 
în conferințe, dar gindite de oameni 
— cum au fost ele . valorificate 1 
Răspunsul a fost cu totul nesatisfă
cător. S-au închis coperțile dosaru

„Lauri pe stemă". „Carte a tării" 
(Ed. Cartea Românească). „Florile 
recunoștinței" (Ed. Albatros). „O 
țară : România — Un nume : 
Ceaușescu" (Ed. Univers). „Co
mandantului suprem, imn ostă
șesc", „Președintelui țării, omagiu 
fierbinte" (Ed. Militară). „Baladă 
pentru Eroul patriei" (Ed. Juni
mea). expresii ale vibrantului 
omagiu pe care toate conștiințele 
tării îl aduc celui mai iubit fiu al 
țării, militantului neobosit pentru 
progresul ei necontenit, patriotului 
înflăcărat ce nu cunoaște țel mai 
înalt decit fericirea și bunăstarea 
poporului' său. al cărui erou este, 
cu aspirațiile căruia și-a identifi
cat viața și activitatea de zi cu zi. 
Omagiind personalitatea președin
telui țării, autorii acestor volume 
își înscriu de fapt creația in spa
țiul larg al simțirii și cugetării pa
trioticei al iubirii do țară propul
sate hotăritor in aceste ultime două 
decenii pe culmi nemaiîntîlnite 
vreodată. Fenomenul esîe <nt'-u 
totul specific acestei epoci, dovadă 
faptul că el poate fi regăsit nu 
numai la creatorii matură sensi
bili prin vocație, prin experiență, 
la „tot ce devine în patrie", ci și 
la copiii țării care țin să-și expri
me sentimentele ' lor de stimă și 
prețuire in vers și cînt : volumele 
„Omagiul pionierilor" sau „Dra
gostea noastră fierbinte pentru-al 
țării președinte", alătură puritatea 
vîrstelor juvenile. glasul copilă
riei simfoniei cuvintelor rostită de 
toți creatorii de. frumos în cinstea 
primului Om al țării.

Ceea ce se relevă cu deosebită 
pregnanță in versuri, proză, in stu
diul teoretic sau in eseuri este di
mensiunea umanistă a prodigioa
sei activități a președintelui țării, 
natura ei fundamentală de crea
toare de istorie, secretarul general 
al partidului fiind preocupat deo
potrivă de afirmarea valorilor 
noastre perene, de viziunea inte
gratoare a trecutului in prezent, de 
înțelegerea conexiunii esențiale 
între prezent și viitor, de imagi
nea luminoasă a construcției paș
nice și înțelegerii ințre oameni și 
popoare. întemeiate pe o pace du
rabilă. Omagiul de suflet al scrii
torilor se exprimă intens, cu adin- 
că vibrație umană, aleasă expresie 
a prețuirii pentru neobosita acti
vitate a celui care de peste cinci
zeci și cinci de ani și-a consacrat 
energia revoluționară devenirii 
țării. Cărțile adunate în această 
reprezentativă expoziție constituie 
mărturia deplinului atașament al 
scriitorilor la politica . partidului 
nostru călăuzită de îndrăznețele 
idei novatoare și vizionare ale con
ducătorului încercat al națiunii, 
cărți ale caldelor urări din inimă 
pornite, în consonanță cu glasul 
întregii națiuni. întru cinstirea 
gîndului și faptei celui ce conduce 
partidul și tara pe drumul glorios 
al împlinirilor socialiste și comu
niste.

Marina PREUTU
Smaranda OȚEANU
Emil VASILESCU

lui cuprinzînd materialele conferin
ței și de atunci — luați cu alte tre
buri, cum ni s-a spus — nimeni nu 
s-a mai interesat de ceea ce repre
zenta o obligație pentru forul jude
țean. luarea in considerare a fiecă
rei propuneri in parte, stabilirea mă
surilor corespunzătoare pentru apli
carea ei.

Adunările generale ale organizații
lor de partid, adunările generale ale 
oamenilor muncii din întreprinderi 
și instituții, din unități agricole sînt 
în plină desfășurare. Punctul de re
per în analiza muncii fiecăruia, cu 
adaptare creatoare la specificul acti
vității. trebuie să-I constituie orientă
rile și sarcinile clare, precis stabilite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu In 
Raportul prezentat Conferinței Na
ționale a partidului.

Drumul de urmat nu este neted. 
Este presărat și cu obstacole. Unele 
din acestea sînt chiar tarele menta
lităților și practicilor mai vechi, ru
tiniere. Cum ne croim drumul spre 
a ajunge la obiectivele dorite ? Cum 
sfărîmăm obstacolele ? Acum, expe
riența ciștigată, competenta și voința 
revoluționară sînt armele cele mai 
redutabile în lupta dintre nou și 
vechi. Iar filonul de aur al expe
rienței și competenței, al voinței se 
află „la zi". îl au încorporat in ei 
oamenii. Punerea în valoare a 
virtuților pe care le au oamenii este 
o artă a fiecărei organizații de 
partid, a stilului si metodelor ei de 
muncă.

(Urmare din pag. I)

ticâ a acestui vis avea loc la Alba 
Iulia. unde Adunare:: Națională la 
care au participat paste IOD 01)0 de oa
meni a hotărit unirea tuturor româ
nilor intr-un singur stat. Se săvirșea, 
astfel, prin voința unanimă a tu
turor românilor, unul din cele mai 
însemnate acte din istoria Zbuciu
mată și eroică a poporului român.

Continuator al celor mai bune tra
diții revoluționare ale poporului, 
Partidul Comunist Român a dovedit, 
prin întreaga sa activitate, că și-a 
însușit marea lecție a unității, mili- 
tind consecvent pentru acțiunea 
unită a întregului popor în lupta 
împotriva fascismului, a revizionis
mului. a politicii de forță și dictat 
promovate de Germania hitleristă. 
Realizările obținute pe linia făuririi 
unui larg Front Popular Antifascist 
constituie expresia elocventă a do
rinței poporului român de a acționa, 
într-o strînsă unitate. pentru 
salvgardarea independenței, suvera
nității și integrității teritoriale a 
patriei. Marea demonstrație antifas
cistă și antirăzboinică de la 1 Mai 
19.39 din București, la care au parti
cipat peste 20 000 de oameni, 
în organizarea căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut un rol hotăritor, 
s-a desfășurat sub semnul hotăririi 
poporului de a apăra interesele 
fundamentale ale țării, independența 
și suveranitatea acesteia, integritatea 
fruntariilor naționale amenințate de 
statele fasciste și revizioniste.

înțelegind ■ uriașa însemnătate a 
unității poporului în lupta pentru 
salvarea țării. Partidul Comunist 
Român a realizat, in anii dictaturii 
antonesciene. cea mai largă coaliție 
de forțe social-politice din istoria 
României, care au înfăptuit revoluția 
victorioasă de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă. începută la 23 Augusț 1944. 
Victoria revoluției constituie o măr
turie indubitabilă a spiritului de 
unitate a poporului român, care, 
printr-un suprem efort, a reușit să 
înlăture dictatura antonesciană și să 
desprindă România din alianța cu 
Germania hitleristă, să înceapă b 
eroică luptă pentru eliberarea teri
toriului național, pentru redobîn- 
direa independenței și integrității 
teritoriale a patriei. în anii ce au 
urmat, sub conducerea partidului 
comunist, poporul român a înfăptuit, 
prin acțiune unită, profunde trans
formări revoluționare, a asigurat 
trecerea României la un stadiu nou, 
calitativ superior de dezvoltare — 
acela al socialismului.

Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, desfășurat în iulie 
1965. a inaugurat o epocă nouă în 
istoria patriei noastre. Este perioada 
cea mai bogată în înfăptuiri din în
treaga istorie a României și ea este 
denumită cu legitimă mîndrie de 
către întregul nostru popor „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". De atunci, din 
1965. de cînd in fruntea partidului 
și a țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. bărbat de geniu 
și strălucit conducător politic, om 
de om.enie și de bine, care a redat 
românilor istoria lor autentică și i-a 
călăuzit cu înțelepciune și cutezanță 
să-șj făurească noua lor istorie, a 
fost pusă plenar în evidență marea 
lecție a unității întregului popor in 
muncă și luptă, ca singur mod de a 
învinge, vicisitudinile și greutățile de 
tot felul, de a asigura mersul îna
inte spre culmile de progres și civi
lizație.

în anii socialismului s-a creat, 
pentru prima dată în istorie, baza 
economică pe care se clădește uni
tatea întregului popor. Desființarea 
proprietății privat-capitaliste și 
instituirea proprietății socialiste a 
avut ca rezultat lichidarea inegali
tăților sociale și politice, asigurarea

Condiții bune de odihna
în stațiunile balneoclimaterice
Cei care doresc să 

meargă în această pe
rioadă la odihnă și 
să-și îngrijească sănă
tatea in stațiunile bal
neoclimaterice ale tă
rii au asigurate con
diții dintre cele mai 
bune de cazare, masă, 
agrement. Prezentăm 
astăzi citeva din sta
țiunile bucuroase de 
oaspeți.

0 BORȘA este o 
stațiune balneoclima
terică străjuită de 
Munții Rodnei și ai 
Maramureșului, situa
tă la altitudinea de 850 
metri și la circa 157 
kilometri depărtare de 
Baia Mare (82 kilome
tri de Vatra Dornei).

• BUȘTENI este 
așezată la poalele 
munților Caraiman, 
Jepii Mari si Jepii 
Mici. Stațiunea Buș
teni se află/la o altitu
dine de 800—900 metri, 
la distanta de 135 kilo
metri de București și 
37 kilometri de Brașov.

0 CHEIA — o ștn- 
țiune situată pe cursul 
superior al Teleajenu- 
lui. la poalele munți
lor Ciucaș și Zăganul. 
Depărtare față do 
Ploiești — 60 kilome
tri. față de Brașov — 
49 kilometri și față de 
Vălenii de Munte — 36 

kilometri. Se află Ia 
o altitudine de 870 
metri.

® DURAU este si
tuată într-o zonă de 
atrăgătoare frumuseți 
turistice. Ia poalele 
Ceahlăului, la 8 kilo
metri depărtare de la
cul de acumulare Iz- 
votu Muntelui și la 89 
kilometri de Piatra 
Neamț. Altitudinea 
medie a stațiunii este 
de 800 metri.
• IZVOARELE: sta

țiunea se află la 25 
kilometri depărtare de 
Baia Mare și la alti
tudinea de 910 metri, 
în imediata apropiere 
se inalță munții Cutii.

• PĂLTINIȘ, afla
tă în munții Cibinului. 
este stațiunea situată 
la cea mai mare alti
tudine din țară — 
1 400—1 450 metri si la 
o depărtare de Sibiu 
de 32 kilometri.
• SEMENIC are o 

altitudine de 1 400 me
tri. Stațiunea este si
tuată pe platoul masi
vului Semenic. la 33 
kilometri de Reșița.

• LACUI, ROȘU 
este așezată in apro
pierea vestitelor Chei 
ale Bicazului. în de
presiunea înconjurată 
de munții Tarcăului, 
Hășmașului și Suhar-

participării plenare a poporului la 
făurirea noului destin, socialist, al 
patriei. în calitate de proprietari, 
producători și beneficiari. oamenii 
muncii — practic întregul popor — 
sint ferm angajați in realizarea poli
ticii partidului comunist de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămintul României. 
Coeziunea de nezdruncinat a societății 
noastre, întărirea continuă a Uni
tății și frăției celor ce muncesc, fără 
deosebire de naționalitate, se con
stituie într-un puternic izvor de 
forță în grandioasa lupta pentru 
socialism in România. Istorică înfăp
tuire a anilor socialismului — uni
tatea de monolit a națiunii noastre 
socialiste române — a dat noi te
meiuri de trăinicie și putere statului 
național unitar, făurit in urmă cu 
aproape șapte decenii. Practic. tot 
ceea ce s-a înfăptuit in evul socia
list al țârii, cu deosebire in perioa
da inaugurată de Congresul al IX- 
lea al partidului, a avut drept obiec
tiv fundamental întărirea unității 
moral-politice a poporului, afir
marea liberă și suverană a națiunii 
noastre socialiste : de la puternica 
dezvoltare a forțelor de producție pe 
întregul teritoriu al țării la făurirea 
cadrului instituționalizat de partici
pare a tuturor oamenilor muncii la 
conducerea vieții politice și social- 
economice : de la asigurarea depli
nei egalități în drepturi a tuturor 
cetățenilor patriei. fără deosebire 
de naționalitate, Ia crearea celor 
mai largi posibilități de afirmare 
plenară a personalității umane.

Mărețele realizări ale acestor ani 
stau mărturie a forței uriașe pe 
care o reprezintă unitatea națiunii 
noastre socialiste ; puternica coeziu
ne moral-politică a poporului, 
osmoza sa sufletească reprezintă 
chezășia înfăptuirii cutezătoarelor 
obiective pe care țara și 1c propună 
pentru anii ce vin. Tocmai de aceea, 
in Raportul prezentat Conferinței 
Naționale a partidului se subliniază : 
„Sintem ferm hotărîți să dezvoltăm 
continuu solidaritatea între toți 
cetățenii patriei noastre, fără deose
bire de categorie socială sau dr ori
gine națională. Toți sintem fii ai 
aceluiași popor, cetățeni ai aceleiași 
țări ! Viitorul întregului nostru popor 
este strins legat de munca unită a 
tuturor fiilor patriei la înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII-iea, 
a programelor de dezvoltare socia
listă a țării".

Uniți în cuget și simțiri în jurul 
Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. oamenii muncii 
din România sînt hotărîți ca prin 
munca lor entuziastă să contribuie 
!a aulicarea în viată a hotărîrilor 
Conferinței Naționale, să ridice pa 
noi culmi de progres și civilizație 
patria noastră, să pună temelii de 
granit viitorului ei comunist.

Țara întreagă a omagiat cu căldură, 
in aceste zile, pe fiul său cel mai 
de seamă, care întruchipează cele 
mai alese virtuți ale poporului nos
tru. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Identificat cu voința de liber
tate și progres care a însuflețit 
poporul român de-a lungul multi
milenarei sale istorii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a împlinit visul 
atîtor generații, care prin lupte, 
suferințe și jertfe au asigurat unita
tea și neatirnarea, întocmirea 
dreaptă a societății, bunăstarea si 
progresul patriei. Toate aceste ma
nifestări omagiale au ilustrat cu pu
tere de netăgăduit încrederea cu 
care întreg poporul urmează partidul, 
pe secretarul său general, unitatea 
de voință și acțiune a tuturor fiilor 
patriei, hotărîrea lor de a înfăptui 
ne-’bătut hotărîrile Congresului ni 
XIII-iea. ale Conferinței Naționale 
din decembrie 1987 — tot atîtea 
temeiuri ale încrederii in viitorul 
măreț al patriei socialiste.

dului. pe malul lacului 
cu același nume. Dis
tanțe : față de Bicaz — 
3â kilometri, fală de 
Gheorgheni — circa 25 
kilometri. Altitudine — 
980 metri. Pe Suhar- 
dul Mare este amena
jată una din cele mai 
bune pîrtii de schi din 
țară, avînd 2 400 me
tri lungime și 600 me
tri diferență de nivel.

în aceste stațiuni 
sint asigurate condiții 
de practicare a sportu
rilor de iarnă și. in 
mod special, al schiu
lui. în cele mai multe 
se află instalații mo
derne de transport pe 
cablu (telecabine. te- 
lescaunc.. telescbiuri). 
De la centre speciale 
se pot închiria mate
riale sportive. Se or
ganizează drumeții în 
munți. excursii la 
obiective turistice din 
împrejurimi. De ase
menea. există condi
ții de cazare de con
fort optim în hoteluri, 
case de odihnă, caba
ne. iar masa se ser
vește Ia restaurante 
sau pensiuni, după 
preferințe.

Se pot rezerva locuri 
și procura bilete de la 
toate agențiile oficiilor 
județene de turism și 
alo I.T.H.R. Bucu
rești.
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băcărie și împletituri din papură și răchită, 
vom realiza o producție globaiă in valoare 
de peste 20 milioane lei, cu 7 milioane lei 
peste plan.

5. Creșterea eficienței 
economice

Urmărind îndeaproape încadrarea strictă 
în haremurile de cheltuieli și înlăturînd 
orice formă de risipă, vom asigura creș
terea eficienței economice a activității in 
toate sectoarele de producție.

Acționînd in acest fel, vom depăși preve
derile planului cu 20 milioane lei la pro
ducția globală și cu peste 10 milioane lei 
la producția netă și vom reduce cheltuie
lile materiale cu minimum 8 milioane lei.

Pe seama creșterii producțiilor și redu
cerii cheltuielilor materiale sub nivelurile 
planificate, vom asigura 10 milioane lei be
neficii peste plan și o creștere suplimen
tară a fondului de dezvoltare cu 6 milioane 
lei.

Ca urmare a creșterii fondului de retri- 
buire, contribuția individuală cu părți so
ciale a cooperatorilor și a celorlalți oameni 
ai muncii din unitate va spori eu un mi
lion lei. Un număr de 380 cooperatori vor 
beneficia de concedii anuale plătite, iar 150 
vor fi trimiși la odihnă și tratament in sta
țiunile balneoclimaterice.

Cooperativa agricolă de producție va 
sprijini membrii cooperatori in vederea 
realizării sarcinilor ce le revin din preve
derile Programului unic de creștere a pro

ducției în gospodăriile personale și pe Io
turile in folosință, asigurind astfel contrac
tarea și livrarea la fondul de stat a unor 
cantități sporite de produse agroalimen- 
tare.

Sub îndrumarea comitetului comunal de 
partid, consiliul de conducere, celelalte ca
dre din cooperativă vor desfășura o sus
ținută activitate politică și organizatorică 
pentru ridicarea pe o treaptă superioară a 
conștiinței socialiste, întărirea spiritului de 
ordine și disciplină, creșterea răspunderii 
tuturor, in scopul îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor de plan și a ahgajamentelor asu
mate.

Se va acționa și in continuare pentru ri
dicarea nivelului profesional al tuturor 
cooperatorilor, mecanizatorilor și al celor
lalți oameni ai muncii din cooperativă prin 
invățămîntul agrozootehnic de masă, 
cursuri profesionale, calificarea în meserii 
necesare modernizării procesului de pro
ducție, organizarea de schimburi de expe
riență între formațiunile de muncă pentru 
generalizarea metodelor înaintate.

în colaborare cu organizația U.T.C. și 
celelalte organizații de masă, consiliul de 
conducere va antrena Un număr mai mare 
de cooperatori în formații proprii, pentru 
a participa la manifestările Festivalului 
național „Cintarea României" și la compe
tiția sportivă „Daciada".

Sîntem ferm hotărîți să răspundem prin 
noi fapte de muncă grijii statornice a 
partidului și statului nostru pentru dez
voltarea agriculturii, a satului românesc, 
angajîndu-ne plenar în efortul întreguluj 
nostru popor pentru ridicarea patriei pe 
noi trepte de progres și civilizație.

ADUNAREA GENERALA A COOPERATIVEI AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE DOR-MÂRUNT, JUDEȚUL CALARAȘ1

CHEMAREA 
LA ÎNTRECERE 
adresată de LA.S. Alexandria,

te plan, 4 000 kg floarea-soarelui. cu 600 
kg peste plan. 8 550 kg orz. cu 900 kg pes
te plan, 4 000 kg soia, cu 500 kg peste 
plan.

2. în fermele zootehnice de care dispu
nem, vom realiza 5100 litri lapte pe vacă 
furajată, cu 1 100 litri peste plan. De ase-

• menea, vom realiza 7,5 kg lină de Ia fiecare 
oaie tunsă, cu 1,6 kg peste prevederile 
planului.

3. Pe seama depășirii producțiilor medii 
și totale planificate, vom livra suplimentar 
la fondul centralizat al statului 5 280 tone 
porumb știuleți, 2 190 tone cereale păioase, 
203 tone soia, 480 tone floarea-soarelui, 
precum și 7'000 hl lapte vacă și 6,2 tone 
lină.

4. în vederea îndeplinirii angajamentelor 
pe care ni le asumăm, vom întreprinde ur
mătoarele acțiuni :

— introducerea și extinderea in cultură a 
celor mai valoroase soiuri și hibrizi, folo
sind numai semințe din categorii biologice 
superioare și aplicind strict tehnologiile 
intensive la toate culturile ; pentru stabi
lirea soiurilor și hibrizilor valoroși, care 
se comportă cel mai bine în condițiile în 
care ne desfășurăm activitatea, vom con
tinua să organizăm loturi experimentale 
pentru principalele culturi de cereale și. 
plante tehnice ;

— fertilizarea cu îngrășăminte organice 
a unei suprafețe de 800 ha și folosirea ra
țională. a îngrășămintelor chimice de care 
dispunem :

— continuarea practicii de organizare a 
unor sole, de cite 100 ha pentru fiecare 
cultură, in vederea obținerii de producții 
record, urmînd ca învățămintele desprinse 
din cele mai eficiente tehnologii să fie ge
neralizate in anii viitori ;

— organizarea activității de recoltare și 
transport ale producției, astfel îr.cît să se 
elimine toate pierderile.

5. în zootehnie ne propunem să conti
nuăm acțiunile de ameliorare a raselor de 
taurine și ovine, realizarea unui indice de 
natalitate de 88 la sută la taurine și 112 la 
sută la ovine, sporirea randamentelor la 
hectar la plantele de nutreț cultivate, rea- 
lizind în medie 12 000 unități nutritive la 
hectar pe terenurile irigate.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL SINDICATULUI

6. Prin aplicarea consecventă a princi
piilor noului mecanism economico-finan- 
ciar. a autoconducerii și autogestiunii 
muncitorești, mai buna organizare a pro
ducției și a muncii, vom reduce cheltuieli
le la 1 000 lei producție-marfă cu 28 lei : 
vom depăși producția netă cu 5,6 la sută, 
productivitatea muncii cu 5 la sută, bene
ficiile urmind să fie cu 3,8 milioane lei mai 
mari decit cele planificate.

Vom reduce cu 10 la sută consumul nor
mat de carburanți, atît prin generalizarea 
folosirii agregatelor, complexe la lucrările 
agricole, cuplarea a trei remorci la un 
tractor în activitatea de transport, cit și 
prin extinderea transportului cu atelajele. 
Vom crește un număr de 20 de animale de 
muncă peste prevederile planului, asigu- 
rmd efectuarea cu mijloace hipo a trans
porturilor pe distanțe scurte.

7. Comitetul sindicatului și consiliul oa
menilor muncii vor asigura cadrul organi
zatoric necesar pentru ca in anul 1988, prin 
aplicarea inițiativei ,,Contul de economii al 
grupei sindicale", fiecare om al muncii să 
reâlizeze economii de cel puțin 1800 Iei. 
Pe întreprindere se vor realiza economii 
peste plan în valoare de 841 mii Iei prin 
reducerea consumurilor normate de materii 
prime și materiale și prin recuperarea și 
recondiționarea pieselor de schimb. Se vor 
realiza, de asemenea, economii de 25 tone 
combustibil convențional și 10 MWh ener
gie electrică.

8. în cadrul preocupărilor pentru îmbu
nătățirea condițiilor de viață ale personalu
lui muncitor, vom da în folosință un cămin 
de nefamiliști cu 100 locuri, cantina cu 150 
locuri și vom extinde producția gospodă- 
riei-anexă.

Colectivul de oameni ai muncii din uni
tatea noastră, sub conducerea permanentă 
a organizațiilor de partid. își va amplifica 
eforturile în muncă, va lucra mai bine și 
mai organizat, intr-un spirit, de înaltă răs
pundere comunistă, de disciplină exempla
ră. pentru realizarea și depășirea planului 
pe 1988 și pe întregul cincinal, răspunzind 
prin fapte grijii permanente pe care con
ducerea partidului și a statului, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă 
dezvoltării și modernizării agriculturii.

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL U.T.C.

județul Teleorman, către toate întreprinderile
agricole de stat cu profil vegetal

CHEMAREA
Oamenii muncii din întreprinderea agri

colă de stat Alexandria, județul Teleorman, 
au acționat și acționează cu devotament și 
inaltâ răspundere pentru infăptuirea sarci
nilor ce le revin din directivele Congresu
lui al XIII-lea al P.C.R.. a prevederilor din 
programele speciale pentru creșterea conti
nuă a producției agricole, corespunzător 
obiectivelor noii revoluții agrare. Prin re
zultatele obținute in ultimii ani, unitatea 
noastră s-a situat în mod constant în rîn- 
dul întreprinderilor fruntașe pe țară in 
întrecerea socialistă.

în spiritul îndemnurilor și orientărilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, în. Raportul 
prezentat Conferinței'’'iraționale a P.C.R. 
din decembrie 1937, desfășurăm o susținută

activitate pentru creșterea mai accentuată 
a producției de cereale și plante tehnice, 
pentru dezvoltarea legumiculturii, pomicul- 
turii și viticulturii, sporirea efectivelor de 
animale și a producției animaliere, astfel 
incit, anul 1988 să devină un an hotăritor 
în înfăptuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare. Pentru transpunerea in viață a 
acestui mobilizator obiectiv, colectivul de 
oameni ai muncii din întreprinderea agri
colă de stat Alexandria adresează o înflă
cărată chemare la întrecere către toate în
treprinderile agricole de stat cu profil ve
getal, asumindu-ne următoarele angaja
mente :

1. Pe întreaga suprafață cultivată vom

LA ÎNTRECERE

Angajați plenar în activitatea de trans- 
......... punere in viață a sarcinilor de mare răș-,

obține producții medii la'hectar de cel tță? pundere ce'.le revin din istoricele docu-
țin 8 000 kg griu. cu 800 kg peste plan, mente ale Congresului al XIII-lea și Con-
25 000 kg porumb știuleți, cu 4 875 kg geșz{, ferinței Naționale ale partidului, puternic

mobilizați de înflăcăratul îndemn al to
varășului Nicolae Ceâușeșcu de a munci 
in așa fel incit s‘ă 'trh'năt.ofnfă|h 'cdf db-al 
treilea an al actualului cincinal intr-un 
an hotăritor pentru înfăptuirea noii revo-

Iuții agrare, oamenii muncii din Stațiunea 
pentru mecanizarea agriculturii Amărăștii 
de Jos, județul Dolj, adresează tuturor sta
țiunilor pentru mecanizarea 
chemarea la întrecere pentru 
și depășirea planului

In acest scop ne 
angajamente : ■

1. Prin folosirea la 
sistemei de mașini, in condițiile unei efi
ciente ridicate, prin promovarea unor teh
nologii de virf, întărirea răspunderii me
canizatorilor, tuturor celorlalți lucrători, 
angajînd in acord global întreaga produc
ție agricolă, ne vom spori contribuția la 
obținerea de către unitățile Consiliului 
unic agroindustrial de ștat și cooperatist 
Amărăștii de Jos a unor recolte medii la 
hectar de peste 8 000 kg la griu și la orz, 
de 20 500 kg porumb știuleți. 3 850 kg soia 
și peste 4 000 kg floarea-soarelui.

împreună cu cooperatorii și lucrătorii 
din sistemul de. irigații, mecanizatorii sînt 
organic integrați în efortul unităților agri
cole cooperatiste de a obține în acest an 
producții la nivelurile stabilite in criteriile 
de acordare a înaltului titlu de „Erou al 
Noii . Revoluții Agrare". în acest scop, vom 
asigura executarea la timp a lucrărilor 
agricole, respectarea riguroasă a parame
trilor tehnici de calitate la fiecare lucrare, 
folosirea unor semințe din soiuri și hibrizi 
de înaltă valoare biologică, utilizarea efi
cientă a resurselor de îngrășăminte orga
nice și chimice și a apei din sistemul de 
irigații.

2. Printr-o mai bună organizare a mun
cii. extinderea gradului de mecanizare a 
lucrărilor, reducerea timpului de imobili
zare la reparații a tractoarelor și mașinilor 
agricole și folosirea cit mai judicioasă a 
agregatelor din dotare, vom efectua, peste 
prevederile planului anual, un volum de 
lucrări în valoare de 4 milioane lei, reali- 
zind minimum 2 400 ore active pe fiecare 
tractor.

3. Vom 
cel puțin 
scop vom 
gate complexe, cu 
multan mai multe 
redus de carburanți, vom organiza activi
tatea in schimburi prelungite, precum și in 
două schimburi pe toată durata campaniilor 
agricole, instaurînd la fiecare log de mun
că o desăvirșită ordine și disciplină.

4. Perfecționind permanent organizarea 
producției și a muncii, eliminind cu desă- 
vîrșire staționările și mersul în gol al 
tractoarelor și celorlalte mașini, imprimînd 
un spirit sever de gospodărire și economi
sire a resurselor materiale, vom reduce cu 
10 la sută consumurile normate de carbu
ranți. lubrifiant! și energie electrică.

5. Promovind noi acțiuni de reducere a 
cheltuielilor de producție spre a asigura 
si pe această bază echilibrul financiar al 
unității noastre, vom mări și diversifica 
volumul pieselor și subansamblelor recon
diționate, incit acestea să reprezinte 70 la 
sută din materialele folosite la reparații, 
ceea ce va duce la realizarea unei eco
nomii in valoare de 800 mii lei. In ca
drul acțiunii muncitorești „Contul de e- 
conomii al grupei sindicale" se vor reali-

««• O) s

2 300 lei pe fiecare om alza economii de 
m,uncii.

6. în cadrul 
recondiționare 
sibile din 
feroase, vom valorifica un volum de ma
teriale cu peste 17 la sută mai mare față 
de cel planificat : uleiurile uzate, anvelope
le reșapabile vor fi recuperate in stric
tă conformitate cu normele în vigoare.

7. Promovind consecvent principiile nou
lui mecanism economico-financiar. ale au
toconducerii și autogestiunii economice, 
vom depăși producția netă cu 3 milioane 
lei. în același timp vom reduce cu 8 lei 
cheltuielile Ia 1 000 lei venituri, realizind 
astfel beneficii suplimentare față de pre
vederile planului.

8. Vom acționa 
tru dezvoltarea

■ zootehnice. Vom 
tățile agricole in 
modernizare, urmărind ca fiecare, fermă să 
aibă instalații de apă și adăpători cu ni
vel constant, instalații de muls, de eva
cuare ,a dejecțiilor, bucătării furajere, do
tate corespunzător pentru prepararea Si în
nobilarea furajelor grosiere.

9. Ne vom aduce contribuția 
rațională a forței de muncă 
prin dimensionarea formațiilor 
a secțiilor de mecanizare corespunzător su
prafețelor repartizate și volumelor de lu
crări angajate in acord global de către for
mațiile mixte de cooperatori si mecani
zatori. vom asigura policalificarea întregu
lui personal muncitor, astfel incit fiecare 
om al muncii să lucreze pe tractoare, com
bine de diferite tipuri și cu agregate com
plexe. să poată trece de la un loc de mun
că la altul, folosind integral timpul de mun
că. agregatele din dotare si să realizeze 
o productivitate superioară.

10. Vom acorda o atenție deosebită or
ganizării taberelor de cîmp. asigurării hra
nei calde la locurile de muncă in perioa
da campaniilor agricole. îmbunătățind per
manent condițiile de muncă Si de viață ale 
tuturor mecanizatorilor.

11. îmbogățind conținutul și ridicînd e- 
ficienta învățămintului politico-ideologic și 
agrozootehnic de masă, vom contribui la 
schimbarea modului de a gîndi și acționa 
al tuturor membrilor colectivului nostru de 
muncă, promovind spiritul nou, militant, 
revoluționar, cultivînd în conștiința fiecă
ruia dragostea pentru muncă, pentru res
pectarea normelor de etică și echitate so
cialistă, formarea si dezvoltarea trăsături
lor caracteristice omului nou, constructor 
conștient al societății socialiste multilate
ral dezvoltate, exemplu înaintat de dăruire 
si abnegație, de afirmare a înaltului spi
rit patriotic și civic.

Animați de hotărirea fermă de a răs
punde prin fapte inflăcăratelor îndemnuri 
ale întîiului Erou al noii revoluții agrare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, președintele Repu
blicii. ne reafirmăm angajamentul de a 
obține în ac®t an producții record, spo
rind contribuția agriculturii noastre socia
liste la dezvoltarea 
continuă a nivelului 
spiritual al întregului

S 
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 

COMITETUL SINDICATULUI

spori
7 la sută 
constitui

pe anul 
asumăm

întreaga

agriculturii 
îndeplinirea 

1988.
următoarele

capacitate a

productivitatea muncii cu 
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Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit 

telegramă prin care tovarășul Li 
. eng. premier interimar al Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare

Adunare festivă
cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a semnării primului 
Tratat de prietenie, colaborare și asistență muiuaiu 

dintre România și Uniunea Sovietică
La întreprinderea de mașini-unelte 

și agregate București a avut loc, 
marți, o adunare festivă organizată 
cu prilejul celei de-a 40-a aniversări 
a semnării primului Tratat de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre România și Uniunea 
Sovietică.

Au participat activiști de partid 
ți de stat, reprezentanți ai Asocia
ției de prietenie româno-sovietică, 
ai Institutului român pentru relați
ile culturale cu străinătatea, nu
meroși oameni ai muncii.

Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București, precum și delegația 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mână, care ne vizitează țara.

Despre semnificația evenimentu
lui aniversat au vorbit Constantin 
Dinică, directorul întreprinderii, și 
A.I. Lazarev, adjunct al ministrului 
construcțiilor de mașini grele, ener

Cronica zilei
La cinematograful „Studio" din 

Capitală a început marți „Săptămî- 
na filmului elen". Alături de fil
mul artistic prezentat in spectacolul 
de gală „Călătorie la Cythera", în 
program se mai află înscrise alte 
creații reprezentative ale cinemato
grafiei elene actuale.

La spectacolul de gală au partici
pat reprezentanți ai Consiliului Cul

tv
20.00 Telejurnal
20,20 Priorități în economie. în obiec

tiv: Programul de modernizare

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 februarie (ora 20) — fi fe
bruarie (ora 2Q). în țară : Vremea se 
va încălzi ușor și treptat. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros. Local, în re
giunile de nord-vest, centru și nordul 
țării și izolat în celelalte regiuni vor 
cădea precipitații sub forma de ploaie, 
lapoviță și ninsoare, exceptînd estul 
țării, unde vor predomina ninsorile. 
Vin tul va sufla slab pină la moderat» 

Chineze, exprimă mulțumiri sincere 
pentru telegrama de compasiune a- 
dresată in legătură cu accidentul a- 
viatic din apropierea orașului Chong
qing.

getice și de transport al U.R.S.S., 
vicepreședinte al conducerii centrale 
a Asociației de prietenie sovieto- 
română. în alocuțiunile rostite a 
fost subliniată importanța primului 
tratat în dezvoltarea continuă a le
găturilor de prietenie și colaborare 
multilaterală d'intre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre România și U.R.S.S.. 
dintre popoarele țărilor noastre. 
Vorbitorii au evidențiat, totodată, 
rolul hotăritor al întîlnirilor și ■ con
vorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Mihail Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, în ampli
ficarea relațiilor româno-sovietice, în 
interesul reciproc, al cauzei socia
lismului și păcii.

(Agerpres)

turii și Educației Socialiste, Minis
terului Afacerilor Externe, Institu
tului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea. Asociației ci
neaștilor, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

A fost prezent Giorgios Linardos, 
ambasadorul Republicii Elene la 
București.

(Agerpres)

20,40 O activitate de mare importanță 
pehtru dezvoltarea continuă a zoo
tehniei — recensfimîntul animale
lor domestice

20,50 Idei în acțiune. Participarea la de- 
, cizie — drept și îndatorire
21,05 Film artistic în serial (color). lăn

cii Jianu“
•21,50 Telejurnal 

cu intensificări izolate în sud-vest și 
est. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 15 și minus 5 grade, 
în regiunile estice șl în depresiuni și 
între minus 6 și plus 3 grade în rest, 
iar cele maxime între minus 5 și plus 
3 grade, mai coborite în estul țării, dar 
izolat mai ridicate în sud-est. Local se 
va produce ceață cu depunere de chi
ciură. în București : Vremea se va în
călzi ușor, iar cerul va fi temporar no
ros, Trecător vor cădea precipitații sla
be. Vintul va sufla slab pînă Ia mo
derat. Temperaturile minime vor oscila 
intre -minus 8 și minus 4 grade, iar 
maximele între minus 2 și plus un 
grad. Condiții de polei, iar în cursul 
nopții și al dimineții — ceață.

VIATA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIF
VRANCEA : Materiale 

suplimentare 
pentru șantierele 

de construcții
Zile de muncă, zile de angajare 

responsabilă pentru îndeplinirea 
sarcinilor economice, pentru înfăp
tuirea exemplară a angajamentelor 
asumate in întrecerea socialistă. 
Acesta este climatul in care se des
fășoară activitatea și la întreprin
derea de materiale de construcții 
V ran. cea.

— Planul pe luna ianuarie — ne 
spune inginerul Constantin Cîmpa- 
nu, directorul întreprinderii — l-am 
îndeplinit înainte de termen, rea
lizind suplimentar prefabricate 
pentru circa 50 de apartamente. 
Totodată, am introdus în fabri
cație o secțiune de panouri schim
bată. cu caracteristici superioare, 
ceea ce va duce la creșterea gra
dului de confort al apartamentelor 
ce vor fi construite in acest an. 
Producția se desfășoară și în con
diții mai economicoase. Așa, de 
exemplu, ca urmare a moderniză
rilor efectuate la tunelul de tra
tament termic se obțin lunar im
portante economii de combustibil. 
(Dan Diăgulescu).

SIBIU : Diversificarea 
serviciilor pentru populație

Preocupîndu-se permanent pen
tru dezvoltarea și diversificarea

TIR. La poligonul Dinamo din Ca
pitală s-au desfășurat întrecerile con
cursului de tir pentru „Cupa de iar
nă". Proba masculină de pușcă a fost 
ciștigată de Ioan Joldea (Dinamo), cu 
685,3 puncte, iar proba similară fe
minină de Aurora Ștefan (Olimpia) 
— 488,7 puncte. în proba de pistol 
au terminat învingători Ilie Petru 
(Olimpia) — 680.3 puncte și co
echipiera sa Anișoara Matei, cu 473,1 
puncte.

PATINAJ ARTISTIC. Pe patinoa
rul artificial din Miercurea-Ciuc s-a 
desfășurat „Cupa Harghita" la pa
tinaj artistic, competiție de nivel re
publican. la care au participat 76 de 
sportivi de la asociațiile si clubu
rile sportive din întreaga țară. Prin
tre cîștigători s-au aflat : Cătălin 
Gheorghiu, Cristina Fekete. Marton 
Miklos, Gheorghe Chiper, Eva Ked- 
ves, Ramona Cruceru, Kinga Sze- 
kely, Cătălin Frățilă, Nora Schreit- 
hoffer, Zsolt Kerekes, Codruța Moi- 
seanu. Marius Negrea. Pe echipe, 
primul loc a fost ocupat de C.S.Ș.C. 
Miercurea-Ciuc, urmată de C.S.S.C. 
Dunărea Galați și Mecanică Fină 
București. Anne-Marie Filimon (din 
Miercurea-Ciuc. în vîrstă de 5 ani) 
a primit cupa pentru cea mai tinărâ 
participantă.

VOLEI. La Amsterdam au conti
nuat întrecerile turneului masculin 

serviciilor în mediul urban, mește
șugarii din cele 16 cooperative spe
cializate din județ realizează anual 
o producție-marfă industrială în 
valoare de peste 1,8 miliarde lei. 
Ele asigură peste 330 de profile 
distincte de servicii a căror cali
tate s-a îmbunătățit substanțial și 
ca urmare a noilor dotări din anul 
trecut și a îndeplinirii măsurilor 
din programul de organizare și mo
dernizare a producției. Alte noi 
unități, ce vor însuma peste 2 300 
metri pătrați, urmează să fie date 
în folosință în aceșt an la parte
rele unor blocuri de locuințe din 
Sibiu, Mediaș, Copșâ Miță, Agnita, 
Dumbrăveni. Cisnădie. Ocna Sibiu
lui și Avrig. De asemenea, in scopul 
asigurării unor servicii dc calita
te, peste 500 de lucrători vor urma, 
în acest an, cursuri de ridicare a 
calificării profesionale și de poli
calificare. (Ion Onuc Nemeș).

ȚĂNDĂRE1 : Sporește 
zestrea social-edilitarâ

Orașul Țăndărei. cea mai tînără 
localitate urbană din județul Ialo
mița, cunoaște profunde transfor
mări înnoitoare. O dată cu dezvol
tarea platformei industriale, zestrea 
edilitară a așezării de pe malul Ia- 
lomiței s-a îmbogățit cu peste 1 500 
de apartamente, cu spații comer
ciale moderne și ateliere care asi
gură o gamă variată de prestări 
servicii pentru populație. De la în
ceputul lunii ianuarie și pînă în

ACTOAJUTATEA SIP©^T0VA
de volei pentru calificarea la Jocu
rile Olimpice. Iată rezultatele înre
gistrate în ziua a doua a competi
ției : R.P. Chineză — Grecia 3—1 
(11—15. 15—8. 15—7, 15—11) ; Bel
gia — Camerun 3—1 (15—6, 14—16, 
15—6, 15—6) ; Olanda — Venezuela 
3—0 (15—2. 15—6, 15—2).

HOCHEI. Localitatea finlandeza 
Jonssu a găzduit meciul internațio
nal amical de hochei pe gheată din
tre selecționatele Finlandei și 
U.R.S.S. Partida s-a încheiat la ega
litate : 5—5 (1—1, 3—1, 1—3).

YACHTING. înaintea ultimei re
gate. în clasamentul general al Cam
pionatului mondial .de yachting la 
clasa „Star", ce se desfășoară la 
Buenos Aires, continuă să conducă 
echipajul american Cayard, Erikson. 
Penultima regată a fost ciștigată de 
echipajul Reynolds. Hagnel (S.U.A.).

ȘAH. în turneul candidatelor la 
titlul mondial de șah, ce se dispu
tă in localitatea gruzină Țhaltubo, 
după trei runde conduce Marta Li- 
tinskaia cu 3 puncte, urmată de Iri
na Levitina cu 2 puncte. în runda 
a treia Litinskaia a cîștigat la Nana 
Aleksandria, iar Levitina a remizat 
cu Ahmilovskaia.

NATAȚIE. în concursul de sări
turi in apă de la Canberra, sporti
vul Tan Linagde din R.P. Chineză 

prezent, pe bulevardul București 
a fost recepționat un nou bloc cu 
apartamente confortabile, pus la 
dispoziția oamenilor muncii de Ia 
întreprinderea de industrializare a 
sfeclei de zahăr. întreprinderea de 
ulei și sistemul de irigații. De ase
menea, s-au dat in folosință o far
macie și o librărie, un centru pen
tru desfacerea legumelor și fruc
telor și o cofetărie. Venind in în
tâmpinarea solicitării cetățenilor, 
cooperativa „Progresul" a amena
jat la parterul noilor blocuri sec
ții de blănărie, croitorie și optică. 
Ele au fost date în folosință în 
aceste zile. (Mihai Vișoiu).

BÎRLAD : O nouă 
capacitate de producție 
In cadrul planului de dezvoltare 

și modernizare, la întreprinderea 
de confecții din municipiul Birlad 
— unitate etalon pe ramură — a 
fost finalizată și dată in funcțiune 
o nouă capacitate de producție. 
Amplasată în hale mari și lumi
noase și dotată cu mașini moderne 
de înaltă productivitate, realizate 
de industria românească noua ca
pacitate va produce confecții desti
nate în exclusivitate pieței exter
ne. In același timp. lucrătorii An
treprizei de construcții industriale 
Vaslui au mai finalizat tot aici un 
corp de depozitare a produselor și 
pregătirea în mai bune condiții a 
loturilor pentru export. (Petru 
Neeula).

a cîștigat proba de trambulină (3 m) 
cu 715,74 puncte, reușind să-I în
treacă pe cunoscutul campion ame
rican Greg Louganis, clasat al doi
lea cu 695,58 puncte. Pe locul trei . 
Kent Fergusson (S.U.A.) cu 665,67 
puncte. La feminin, pe primul loc — 
Gao Min (R.P. Chineză).

FOTBAL. La Slliguri (India), In 
meci pentru competiția internațio
nală de fotbal „Cupa Jawaharlal 
Nehru", echipa Poloniei a întrecut 
cu scorul de 2—0 (2—0) formaț'a
Bulgariei. în clasament conduce 
U.R.S.S. (3 puncte), urmată de Bulga
ria (6 puncte) și Polonia (5 puncte).

BIATLON. „Cupa Mondială" la 
biatlon a programat la Ruhpolding 
o probă feminină de 10 km. in care 
victoria a revenit schioarei bulgare 
Iva Skodreva, cu timpul de 40’21” 
8/10. Pe locul secund — vest-ger- 
mana Petra Schaaf (40’24”9/10).

AUTOMOBILISM. A fost definiti
vat programul campionatului mon
dial de automobilism rezervat pi- 
loților de formula I. Competiția cu
prinde 16 „Mari Premii", printre care 
cele ale Braziliei (3 aprilie). Mo
naco (15 mai). Canadei (12 iunie). 
Franței (3 iulie). Angliei (10 iulie). 
Italiei (11 septembrie). Japoniei (30 
octombrie) șl Australiei (13 noiem
brie).

CĂRBUNE PESTE PREVEDERI
VALEA JIULUI. Din prima zi a 

acestui an. minerii din Paroșeni, 
Uricani. Lonea, Petrila și Petrila- 
Sud din bazinul carbonifer a! Văii 
Jiului au început activitatea in 
subteran cu hotărirea fermă de a 
se obține noi succese în produc
ție și să dea un. răspuns faptic, 
muncitoresc. îndemnurilor si che
mărilor adresate de secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Aplicind in 
producție tehnologii noi de lucru, 
valorificând superior capacitățile de 
producție, sporind randamentele în 
abataje, minerii din cele 5 unități 
ale Combinatului minier Valea 
Jiului au extras, peste prevederi, 
în luna ianuarie, aproape 10 000 
tone cărbune cocsificabil și ener
getic. (Sabin Cerbu).

SISTEMATIZAREA
(Urmare din pag. I)
finalizate prin larga participare cetă
țenească: extinderea și modernizarea 
școlii generale Titu-Gară. „Cele șase 
noi săli de clasă și două ateliere spa
țioase și luminoase au fost dotate 
cu tot ceea ce implică procesul in- 
structiv-educativ al noii generații — 
spunea Doina Vișinescu, directoarea 
școlii. Sint de fapt echivalentul unei 
școli noi și nu dintre cele mai mici. 
Cind am propus începerea lucrări
lor in avans (la extinderea spațiului 
școlar, unii se întrebau dacă costul 
estimat de trei milioane lei al lu
crărilor nu ar constitui un obstacol. 
Tinerețea orașului și numărul mare 
de copii, deci necesitatea asigurării 
din vreme a spațiilor școlare desti
nate desfășurării in cele mai bune 
condiții a procesului de învătămînt. 
a determinat o vie dezbatere cetă
țenească in cadrul căreia s-au găsit 
resurse pentru a construi școala cu 
forte și mijloace proprii. Mai exact, 
cu contribuția în muncă și bani a 
cetățenilor și aportul unităților eco
nomice locale. Mai toate lucrările de 
transport materiale, săpături, prepa
rarea mortarului, diferite finisaje 
sînt opera a peste o mie de cetățeni. 
Din costul total de trei milioane de 
lei. mai mult de două milioane și 
jumătate reprezintă contribuția in 
muncă a cetățenilor".

Amenajări edilitare — și 
posibilități suplimentare de 
autoaprovizionare. ”Un arbore 
plantat e un dar pe care ni-.l facem 
nouă Înșine, dar și generațiilor vii
toare" — spunea primarul. Cite 
asemenea daruri și-au făcut ce
tățenii din Titu ? Numai :în 
ultimul an numărul pomilor și arbo
rilor plantați este de cinci ori mai 
mare decit numărul locuitorilor 
orașului. Dar cîte alte lucrări nu 
poartă pecetea participării largi a 
cetățenilor orașului la sistematiza
rea. înfrumusețarea și gospodărirea 
localității lor ? Cetățenii au partici
pat efectiv la execuția lucrărilor de 
sistematizare a teritoriului, au regu
larizat și îndiguit pîraiele Negrișoa- 
ra și Spâlaturâ, le-au curățat 
albia, ferind de inundații case 
și terenuri agricole. Amenaja

MEHEDINȚI. In bazinul minier 
Mehedinți se înregistrează ritmuri 
tot mai inalte de extracție a căr
bunelui. O atenție deosebită se a- 
cordă lâ fiecare loc de muncă fo
losirii la întreaga capacitate a ma
șinilor și instalațiilor din dotare, 
reducerii perioadelor planificate, de 
revizii și reparații și execută
rii unor lucrări ele calitate, întă
ririi ordinii și disciplinei. Pe a- 
ceste căi s-a reușit ca planul pe 
prima lună a anului să fie reali
zat și depășit, obținindu-se o pro
ducție suplirrjentară peste preve
deri de 5 200 tone cărbune. Prin 
creșterea mai accentuată a randa
mentului muncii, colectivele de 
mineri din acest bazin carbonifer 
sînt hotărite să mărească substan
țial sporul de producție înregistrat 
pină in prezent. (Virgiliu Tâlaru).

rea sistemului de Irigații de 
la punctul „Deal", Ia care au lucrat 
mii de cetățeni, oferă premise pen
tru a se asigura pe plan local cetățe
nilor toate cantitățile de legume ne
cesare și în sortimentele solicitate, 
corespunzător prevederilor pro
gramului de autoconducere și auto
aprovizionare. Și tot in ultimii doi, 
trei ani s-a amenajat și pietruit 
drumul intre satul Dimbovicioara și 
gara Titu. care scurtează cu trei 
kilometri calea străbătută zilnic de 
locuitori. Asemenea „lucrări mici cu 
efecte mari" sint multe. Bunăoară, 
s-au organizat echipe complexe de 
meseriași care — in timpul lor liber 
— dau o mină de ajutor constructori
lor la înălțarea și finisarea aparta
mentelor din noile blocuri. Faptul 
că aceste echipe cuprind meseriași 
ce stâpinesc întreaga gamă de lu
crări — zidărie, zugrăvit, vopsitorie, 
dulgherie, instalații etc. — asigură 
executarea tuturor operațiunilor fără 
alte intervenții. Un aport notabil la 
acțiunile de sistematizare și edilitar- 
gospodărești il aduc colectivele de 
oameni ai muncii de la întreprinde
rea de aparataj electric pentru in
stalații. Complexul C.F.R., întreprin
derea avicolă de stat Titu, industria 
mică, cooperativa meșteșugărească 
„Victoria" și altele.

Cit privește planurile de viitor, 
din agenda de lucru a consiliului 
popular, . ne-am oprit la un singur 
exemplu : înfăptuirea unor impor
tante obiective înscrise in programul 
de autoaprovizionare privind lărgi
rea gamei de bunuri și servicii pen
tru populație. Pe lingă cele 48 secții, 
de ■ bunuri de consum și prestări 
servicii din cadrul cooperativei 
meșteșugărești vor fi create uni
tăți cu profile noi. amplasate lâ 
parterul noilor blocuri de locuințe. 
La realizarea lor participă un mare 
număr de tineri ai orașului. Și tot pe 
baza propunerilor cetățenești s-a 
organizat calificarea la locul de 
muncă a zeci de tineri în meseriile 
cele mai solicitate ale acestor viitoa
re secții.

Este o realitate: la reușita acțiuni
lor ce privesc sistematizarea, dezvol
tarea și modernizarea orașului. îm
bunătățirea condițiilor de muncă șl 
viață ale locuitorilor o contribuție 
importantă și-a adus-o fiecare cetă
țean al orașului.
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GENEVA

SESIUNEA CONFERINȚEI PENTRU DEZARMARE
Necesitatea reglementării conflictului arabo-israelian 

în dezbaterea Consiliului de Securitate

Acțiuni consecvente pentru abolirea 
politicii de forță și reglementarea 

prin tratative a litigiilor

GENEVA 2 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva ău în
ceput marți lucrările sesiunii din 
acest an a Conferinței pentru dez
armare.

într-un mesaj adresat participan- 
ților, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, apreciază 
că in prezent „se înregistrează o 
schimbare calitativă de atitudine 
care se reflectă în recunoașterea 
faptului că mai multe armamente 
nu semnifică mai multă securitate" 
și își exprimă speranța că se vor 
conveni acorduri de dezarmare, in
clusiv în ce privește interzicerea ar
melor chimice și a experiențelor 
nucleare, precum și reducerea cu 50 
la sută a armamentelor nucleare 
strategice.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la scopul vizitelor recipro
ce ale specialiștilor sovietici și ame
ricani la poligoanele de experiențe 
nucleare din .apropiere de Semipala
tinsk și din Nevada, conducătorul 
delegației sovietice. revenit din 
S.U.A., a relevat că se urmărește 
măsurarea reciprocă a exploziilor 
nucleare experimentale între 100 și 
150 kilotone în vederea îmbinării cit 
mai acceptabile a măsurilor de con
trol ale celor două părți. Șeful de
legației sovietice și-a exprimat spe
ranța că rezultatele obținute în. 
timpul schimbului de specialiști vor 
permite înfăptuirea unui experi
ment comun și că pregătirea aces
tuia se va face la a doua rundă a 
negocierilor bilaterale privind înce
tarea experiențelor nucleare care va 
începe la 15 februarie.

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a examinat un proiect de rezoluție, 
inițiat de țările nealiniate, referitor 
la necesitatea urgentă de a se reali
za, sub egida O.N.U., o reglementare 
cuprinzătoare, echitabilă și trainică 
a conflictului arabo-israelian, avînd 
drept componentă principală pro
blema palestiniană. Documentul. în 
care se exprima, totodată, îngrijora
rea în legătură cu suferințele popu
lației palestiniene din teritoriile ara
be ocupate și se cerea Israelului să 
pună capăt represiunilor în aceste 
teritorii, a întrunit 14 voturi favora

bile, dar nu a putut fi adoptat. 
S.U.A. opunînd vetoul lor.

★
ROMA (Agerpres). — Șeful De

partamentului politic al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Faruk 
Kaddoumi. sosește azi într-o vizită 
de patru zile la Roma.

în aceeași zi el va avea o Între
vedere cu ministrul italian al aface
rilor externe. Giulio Andreotti. Vor 
fi abordate probleme referitoare la 
situația din teritoriile arabe ocupate 
si perspectivele convocării unei con
ferințe internaționale de pace în 
Orientul Mijlociu.

în Întreaga operă teoretică si în 
activitatea practică ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, consacrate înfăp
tuirii idealurilor de pace și progres 
ale poporului român, ale celorlalte 
popoare ale lumii, un loc principal 
îl ocupă lupta neobosită pentru abo
lirea definitivă a politicii de forță și 
de amenințare cu forța, pentru înce
tarea tuturor conflictelor militare 
din diferite zone ale lumii și solu
tionarea acestora, ca si. a oricăror 
altor probleme litigioase, pe cale ex
clusiv pașnică, prin tratative, ca o 
condiție de prim ordin a înseninării 
climatului politic international, a 
Instaurării unor raporturi noi de în
credere. înțelegere și respect reci
proc între state. In concepția secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, abolirea politi
cii de forță și rezolvarea pașnică a 
tuturor problemelor litigioase con
stituie exigente majore ale vieții in
ternaționale. cerințe legice ale dez
voltării contemporane.

Șeful statului român a pornit și 
pornește de la experiența istoriei, 
care a dovedit, fără putință de tă
gadă. că înfruntările și ciocnirile 
militare, calea războiului — pe lingă 
faptul că aduc mari prejudicii po
poarelor, afectează grav cauza liber
tății și independentei acestora, an
samblul vieții internaționale — nu 
pot asigura o reală soluționare a li
tigiilor. Dimpotrivă, calea tratative
lor, a negocierilor pentru realizarea 
de acorduri este singura, unica mo
dalitate de acțiune eficientă, cores
punzătoare cerințelor coexistentei 
pașnice, capabilă să producă rezol
vări durabile.

în viziunea profund umanistă a 
conducătorului României, toate pro
blemele în suspensie, fără nici un 
fel de excepție, indiferent de na
tura sau forma de manifestare, in
diferent de zona sau locul în care 
s-au produs, își pot găsi soluționa
rea exclusiv prin mijloace pașnice, 
prin tratative intre părțile direct in
teresate. Esențial este, firește, a nu 
se admite cronicizarea și, mai ales, 
ascuțirea neînțelegerilor. esențial 
este ca. o dată apărute, diferendele 
să fie abordate de urgentă la masa 
tratativelor.

Temeiurile acestei poziții constan
te rezidă in înseși cerințele noului 
mod de gîndire jl abordare ă pro
blemelor internaționale. „Vorbind de 
noua gindire politică. în contextul 
existenței armelor nucleare, arăta 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
este necesară o înțelegere mai com
plexă, in sensul că aceasta presu
pune, fără nici o îndoială, renun
țarea în primul rînd Ia armele nu
cleare, dar și renunțarea completă 
Ia calea militară de soluționare a 
problemelor dintre state, presupune 
lichidarea problemelor litigioase, a 
conflictelor actuale numai prin tra
tative — și toate forțele care se pro

nunță pentru pace trebuie să acțio
neze in direcția aceasta !“.

Desigur, datorită complexității 
unor probleme, nu întotdeauna tra
tativele pot conduce la soluții rapi
de. deseori pe calea spre înțelegere 
apar obstacole din cele mai mari, a 
căror depășire se poate dovedi deo
sebit de dificilă. Important este însă, 
potrivit noului mod de gîndire politică 
preconizat de șeful statului român, 
ca părțile să acționeze cu răbdare și 
perseverență, să contribuie la nete
zirea drumului spre realizarea de 
înțelegeri. Chiar dacă tratativele cer 
adesea mult timp, față de pierderile 
umane, față de distrugerile războiu
lui, negocierile, oricît de lungi și 
grele ar fi, reprezintă singura cale 
ce trebuie urmată. în cel mai rău 
caz, cum arăta președintele Româ
niei, vor avea mai mult de lucru di
plomații, vor dormi nopți mai pu
ține. Dar este mai bine așa decît să 
se verse sînge și să cadă morți, de
cît să se distrugă oameni și bunuri 
matolriale.

Tocmai în acest spirit, țara noas
tră a desfășurat și desfășoară o 
amplă activitate pe plan internatio
nal, activitate din care se detașează 
pregnant o serie de linii-fortă, cum 
ar fi : condamnarea și dezaprobarea 
hotărîtă a oricăror acte agresive, a 
folosirii forței, în general ; apeluri 
insistente pentru oprirea imediată a 
luptelor, sistarea oricărui amestec 
din afară ; chemări la reconcilierea 
tuturor forțelor politice și sociale 
naționale, la înlăturarea divergențe
lor dintre ele ; inițierea de negocieri 
pentru rezolvarea problemelor exis
tente; evidențierea faptului că rezol
varea pe cale pașnică a diferendelor 
trebuie să se facă pomindu-se de la 
respectarea libertății și independen
ței fiecărui popor, a dreptului im
prescriptibil de a se dezvolta liber, 
de sine stătător, cu excluderea ori
căror imixtiuni sau ingerințe din 
afară.

O dată cu afirmarea acestor pozi
ții de principiu, România, președin
tele ei au depus și depun eforturi 
perseverente pentru reglementarea, 
în funcție de condițiile existente, a 
conflictelor din diferite regiuni ale 
lumii. De o deosebită apreciere s-au 
bucurat și se bucură pozițiile pre
ședintelui țării noastre privind solu
ționarea pe cale politică a conflictu
lui din Orientul Mijlociu, pentru or
ganizarea unei conferințe internațio
nale, sub egida Organizației Națiu
nilor Unite, cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei, 
precum și a membrilor permanent! 
ai Consiliului de Securitate. Cerin
țele restabilirii păcii în Orientul 
Mijlociu, formulate de România încă 
cu 20 de ani în urmă — retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate, recunoașterea dreptului inalie
nabil al poporului palestinian la 
autodeterminare. inclusiv crearea 
unui stat propriu, garantarea inde

pendenței. suveranității și securității 
tuturor statelor din zonă — au de
venit astăzi jaloane principale ale 
viabilității oricărei soluții negociate 
în regiunea respectivă.

Sînt, de asemenea, cunoscu
te și apreciate numeroasele ac- 
țiunț întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în legătură cu 
rezolvarea situațiilor conflictuale 
din alte regiuni ale lumii, Asia de 
sud-est, Asia de sud-vest, zona Gol
fului, America Centrală și Africa, 
pentru reglementarea lor cit mai 
urgentă, pe cale politică, printr-o 
largă reconciliere națională și înlă
turarea oricărui amestec din afară.

în opinia conducătorului României 
socialiste, principiul primatului tra
tativelor se aplică nu numai in ca
zul unor conflicte sau diferende in
terstatale, ci cuprinde o arie mult 
mai vastă, incluzind orice problemă, 
orice controversă, în primul rînd 
cele de care depinde în mod ne
mijlocit soarta păcii. Pe aceas
tă linie se situează multiplele 
propuneri, inițiativele și demer
surile de amplu ecou ale to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
toate marile probleme ale contempo
raneității, de la oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la dezarmare. în 
primul rînd nucleară, pînă la lichi
darea subdezvoltării și instaurarea 
noii ordini economice mondiale.

Președintele României are în ace
lași timp meritul de a fi pus în lu
mină și un alt aspect major al me
todei tratativelor, arătînd că dacă 
rolul hotărîtor în soluționarea pro
blemelor litigioase revine părților 
direct implicate, o contribuție im
portantă sînt chemate să aducă 
acele foruri și organisme internațio
nale care pot să stimuleze apropie
rea celor în cauză, să ajute la reali
zarea de înțelegeri, la desfășurarea 
cu succes a tratativelor. în acest 
sens, țara noastră atribuie un rol de 
o deosebită importanță Organizației 
Națiunilor Unite — menită, prin în
seși prevederile Cartei, să acționeze 
prin toate mijloacele pentru regle
mentarea pe cale pașnică a diferen
delor dintre state — fiind bine cu
noscute diferitele initiative românești 
în acest sens pentru mai buna pu
nere în valoare a posibilităților pe 
care le oferă O.N.U. în direcția pre
venirii și soluționării juste și dura
bile a conflictelor dintre state.

Evoluții recente arată că în pofi
da unor dificultăți, a contradicțiilor 
care continuă să se manifeste cu 
putere în viața internațională, pos
tulatul soluționării numai pe cale 
pașnică a problemelor litigioase din
tre state îsi croiește drum în măsu
ră crescîndă. Fără îndoială, aceasta 
vine să confirme, o dată în plus, 
justețea, viabilitatea și realismul 
unei opțiuni fundamentale a politi
cii externe a Rotnâniei socialiste.

Radu BOGDAN
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Noi acțiuni de protest ale populației 
palestiniene în teritoriile ocupate. /
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lupta Congresului Național 1
i, organizație antiapartheid ’

Pentru noi pași în direcția dezarmării
BONN 2 (Agerpres). — Lupta 

pentru realizarea de noi pași în 
direcția dezarmării, pentru asigu
rarea locurilor de muncă au consti
tuit temele principale conținute în

raportul prezentat Ia 
conducerii P.C. German, 
rată la Dusseldorf. De 
s-a subliniat necesitatea 
rii politicii dialogului și destinderii.

reuniunea 
desfășu- 

asemenea, 
continuă-

Reducerea cheltuielilor militare - în favoarea 
de dezvoltareunor programe

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Din inițiativa organizației obștești 
americane „Muncă șl pace". în 
S.U.A. a început o amplă campa
nie de mobilizare a opiniei publi
ce în lupta împotriva cheltuielilor 
militare. Desfășurată sub devizele 
„Redați încrederea în viitor !“, 
„Alocați mijloacele bugetare pentru 
soluționarea unor probleme cum 
sjnt construcțiile de locuințe, ocro-

tirea sănătății, protecția mediu
lui !“, campania va cuprinde un 
referendum, adunări ale opiniei pu
blice, petiții adresate Congresului 
de cunoscuti activiști politicii și 
obștești sau de cetățeni americani 
obișnuiți, continînd apeluri la 
reducerea cheltuielilor militare și 
alocarea pentru programe de dez
voltare a fondurilor irosite pe 
cursa înarmărilor.

în teritoriile de pe malul vestic al 
Iordanului și în Gaza continuă ac
țiunile de protest ale populației pa
lestiniene împotriva ocupației. Noi 
ciocniri au avut loc. marți, în ma
joritatea sectoarelor orașului Kalki- 
lia, la Jenin și Tulkarem, unde mai 
mulți palestinieni au fost răniți. Ac
țiuni de protest au fost înregistrate, 
de asemenea, în zona localităților 
Ramallah și Al Birem și în perime
trul taberelor învecinate, în pofida 
intervenției forțelor israeliene de 
ocupație, care au folosit elicoptere 
și muniție reală de luptă — infor
mează agenția WAFA. Incidente au

mai avut loc în sectorul de est al 
Ierusalimului, in orașul Nablus și în 
tabăra Bureij din regiunea Gaza.

(Agerpres)
★

TEL AVIV 2 (Agerpres). — în re
zoluția adoptată de recenta plenară a 
C.C. al P.C. din Israel este exprimată 
solidaritatea cu lupta poporului pa
lestinian pentru crearea unui stat 
propriu, independent și suveran. Re
zoluția subliniază că retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile arabe 
ocupate ar contribui Ia realizarea 
păcii și securității in Orientul Mij
lociu.

Grupul de la Contadora își continua 
eforturile de pace în America Centrală

Peninsula Iberică să devină zonă denuclearizată I
LISABONA 2 (Agerpres). — în 

orașul Seychal s-a desfășurat reu
niunea comună a Secretariatului 
permanent al Mișcării pentru pro- 

i clamarea de zone denuclearizate în 
ț Portugalia și a reprezentanților 

municipalităților spaniole declarate 
libere de arma nucleară. Partici- 
panții au hotărît. cu acest prilej, 
crearea unei comisii bilaterale

pentru organizarea unei conferințe 
în problema proclamării întregii 
Peninsule Iberice drept zonă denu
clearizată, precum și pentru coor
donarea acțiunilor în această direc
ție a celor două țări. Au fost con
damnate planurile privind ampla
sarea, transportarea și stocarea 
arme nucleare în peninsulă.

Apel la acțiuni unite pentru dezarmare și pace
ZURICH 2 (Agerpres). — Sub 

semnul necesității mobilizării în 
continuare la lupta pentru dezar
mare și pace pe plan mondial, la 
Ziirich s-a desfășurat sărbătoarea 

t săptămînalului „Vorwărts", organ 
’ al Partidului Elvețian al Muncii. In 
ț cuvîntarea rostită cu acest prilej, 

secretarul general al P.E.M., Jean

de

ne-Spielmann. a apreciat că sînt 
cesare noi acțiuni în direcția dezar
mării.

Sărbătoarea săptămînalului P.E.M. 
a inclus și o acțiune de solidari
tate cu 
African, organizație ...---- -—------ .
a populației de culoare din Africa l 
de Sud.

Fermă condamnare a politicii 
de apartheid a regimului sud-afrîcan

LUSAKA 2 (Agerpres). — în ca
pitala Zambiei se desfășoară lucrările 
Comitetului la nivel ministerial al 
celor opt țări desemnate de Com
monwealth cu analizarea situației 
generate de politica de apartheid a 
regimului minoritar din Africa de 
Sud. Președintele Zambiei. Kenneth 
Kaunda. care este Si președinte în 
exercițiu al Organizației Unității 
Africane, a declarat că toate țările 
continentului cer comunității inter
naționale să instituie neintîrziat 
sancțiuni eficiente împotriva regi
mului sud-african. în scopul de a 
elimina politica de segregare rasială.

de injustiție față de marea majori
tate a populației din R.S.A.

Secretarul general al Common- 
wealth-ului, Shridath Ramphal, a 
condamnat în termeni aspri menți
nerea stării de urgentă in Africa de 
Sud, intensificarea violentei si opre
siunii în rîndul populației de culoa
re. lipsită de cele mai elementare 
drepturi. De asemenea, el a calificat 
repetatele acte de agresiune împo
triva statelor independente din Afri
ca australă drept o încălcare fla
grantă a celor mai elementare nor
me de drept internațional.

BUENOS AIRES 2 (Agerpres). — 
Miniștrii de externe adjuncți ai ță
rilor membre ale Grupului de la 
Contadora și Grupului de Sprijin 
s-au reunit, la Buenos Aires, pentru 
a analiza evoluția situației din Ame
rica Centrală și căile de depășire a 
stării conflictuale din regiune — 
transmite agenția Prensa Latina. 
Sint examinate stadiul în care se 
află procesul de aplicare a Planului 
de pace în America Centrală, adop
tat la 1 august de șefii de stat din 
regiune, și inițiativa Republicii Ni
caragua de trimitere în această țară 
a unei misiuni a Grupului de la 
Contadora și Grupului de Sprijin 
pentru a observa modul în care se

aplică prevederile Planului de pace 
amintit.

★
CIUDAD DE MEXICO 2 (Ager

pres). — Grupul de la Contadora și 
Grupul de Sprijin au o mare im
portanță pentru edificarea unui cli
mat de pace în America Centrală, 
fiind de dorit ca ele să-și continue 
eforturile diplomatice în regiune — 
a declarat, la Ciudad de Mexico, 
ministrul cubanez al relațiilor exter
ne. Isidoro Malmierca, în cadrul 
unei conferințe de presă organizate 
cu prilejul vizitei sale oficiale în 
Mexic, transmite agenția Prensa 
Latina.

Hotărîrea Conferinței Naționale a P. C. Bulgar
SOFIA 2 (Agerpres). — La Sofia 

a fost dată publicității Hotărîrea 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Bulgar, care aprobă orien
tările elaborate de Plenara, din iulie 
1987 a C.C. al P.C.B. cu privire Ia 
construirea in continuare a socialis
mului în Bulgaria, Documentul — 
transmite agenția B.T.A. — sublinia
ză că plenara din iulie anul trecut 
a trasat căile și a stabilit mijloacele 
de rezolvare a celei mai însemnate

sarcini naționale — transformarea 
Bulgariei într-un stat socialist dez
voltat cu o inaltă cultură. Avînd in 
vedere legătura organică dintre Pro- 
gramul partidului cu privire la edi
ficarea societății socialiste si con
cepția plenarei din iulie. Conferința 
Națională consideră necesare redac
tarea corespunzătoare a Programu
lui P.C.B. și dezbaterea sa la viito
rul Congres ăl partidului — al XIV- 
lea.

Experimente științifice la bordul 
complexului orbital sovietic „MIR“

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Cos
monauta sovietici Vladimir Titov șl 
Musa Manarov își continuă zborul 
la bordul complexului orbital știin
țific „MIR". In programul de acti
vitate de marți, relatează agenția 
T.A.S.S., membrii echipajului au 
efectuat experimente geofizice si as- 
trofizice, au controlat funcționarea 
aparaturii, ce lucrează in regim au
tomat, și-au petrecut timpul pe

„pista" de alergări de la bordul 
navei orbitale. Tot marți, cei doi cos- 
monauți au început ciclul săptămânal 
de reglare a telescoapelor observa
torului orbital „Roentgen", aflat la 
bordul modulului specializat „Quant".

Potrivit datelor telemetrice și re 
poartelor transmise de echipaj, 
doi cosmonauți se simt bine, ia, 
zborul complexului orbital „MIR" se 
desfășoară normal.

*

IN ȚĂRILE LATINO-AMERICANE

Reducerea poverii datoriei externe - o cerință 
a accelerării progresului economico-social

MONTEVIDEO 2 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la Montevi
deo, noul secretar executiv perma
nent al Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru America Latină și Zona Ca- 
raibiană (C.E.P.A.L.), Gert Rosen
thal. s-a pronunțat pentru acțiuni 
ferme și eficiente in direcția depă
șirii dificultăților din regiune gene
rate de menținerea unei datorii ex
terne împovărătoare — transmite 
agenția Prensa Latina. El a arătat 
că, „dacă povara datoriei externe 
s-ar reduce și. in mod complemen
tar, s-ar obține pe piața mondială 
condiții mai bune pentru produsele 
de export latino-americane și carai-

Agențiile de presa
c scurt

PREȘEDINTELE REPUBLICII
AFGANISTAN, Najibmiah. l-a pri- 

Imit pe Diego Cordovez, reprezen
tant personal al secretarului gene
ral al O.N.U. la convorbirile in
directe afgano-pakistaneze de la 

I Geneva. Au fost examinate proble
me legate de reglementarea pe cale 
politică a situației din jurul Afga- 

Inistanului.

CONGRES. La Lisabona a avui 
loc Congresul al VIII-lea al Parti
dului Centrul Democratic și Social I din Portugalia. Cu acest prilej, 
Diego Freitas do Amaral, fost mi- 

I nistru de externe Si al apărării, a
fost ales în funcția de președinte 
al partidului.

I TRATAT. Primul-ministru al 
Spaniei, Felipe Gonzalez, și pre
ședintele Argentinei. Râul Alfonsin.

Iau semnat la Madrid actul consti
tutiv al tratatului de cooperare și 
prietenie intre cele două țări.

POTRIVIT REZULTATELOR FI- 
• NALE date publicității la Helsinki, 

în alegerile prezidențiale desfășu
rate duminică și luni în Finlanda, 

| nici unul dintre candidați nu a ob
ținut majoritatea absolută a votu- 

Irilor pentru a putea fi desemnat 
în funcția de șef al statului. Cele 
mai multe voturi, 47,9 la sută, au 

. revenit actualului președinte, Mau- 

blene, produsul intern brut al re
giunii ar cunoaște o creștere imedia
tă".

★
La Managua au început lu

crările reuniunii vicepreședinților 
statelor centro-americane consacra
te elaborării unei poziț i co
mune vizind cooperarea economică cu 
țările vest-europene. Vicepreședin
tele Nicaraguei, Sergio Ramirez, a 
evidențiat, în discursul inaugural, 
diversitatea căilor de dezvoltare so- 
cial-economică a statelor din regiune 
și necesitatea intensificării schimbu
rilor comerciale și cooperării econo
mice.

no Koivisto. Viitorul președinte 
al țării urmează să fie desemnat 
la 15 februarie de un colegiu de 
electori, format pe baza rezulta
telor actualelor alegeri.

MASURI DE RĂSPUNS. Ziarul 
„Nodon Sinmun" anunță adoptarea 
de către R.P.D. Coreeană a unor 
măsuri de răspuns față de o serie 
de sancțiuni instituite de Japonia 
împotriva R.P.D. Coreene sub pre
textul așa-numitei „complicități" în 
dispariția, în noiembrie 1987, a 
unui avion civil sud-coreean — 
transmite agenția A.C.T.C.

CAPITALA „OLIMPIADEI 
ALBE", orașul canadian Calgarp, 
este confruntat in prezent cu ca
priciile vremii. In preajma Jocuri
lor Olimpice de iarnă, toată lumea 
aștepta o ameliorare a climei și, 
desigur, zăpadă. Dar asupra între
gii regiuni s-au abătut geruri po
lare. Temperaturi de minus 30 gra
de Celsius au dus la paralizarea 
circulației in marele oraș. Foarte 
frig este și dincolo de porțile ci
tadelei olimpice, unde se vor des
fășura întrecerile de schi, bob și 
sanie. In parcul olimpic, unde se 
află pirtiile de sanie și bob. ter
mometrele arată minus 27 grade, 
iar pe colinele Kenmore, unde sint 
prevăzute întrecerile de schi — 
minus 32 grade.

Peste 16 milioane de 

șomeri în Piața comună
BRUXELLES 2 (Agerpres). — Me

dia anuală a numărului șomerilor în 
țările C.E.E. in 1987 a fost de 16.1 
milioane persoane — informează 
date statistice difuzate la Bruxelles. 
Anul trecut, rata șomajului a crescut, 
în Spania, de pildă, la șase la sută, 
afectînd, in decembrie, trei milioa
ne de persoane. în același timp, sta
tisticile arată că în 1987 șomajul a 
afectat, în Marea Britanic, 10,2 la 
sută din forța de muncă. în Irlanda 
4,6 la sută, in Franța 4,2 la sută, in 
Olanda 3,5 la sută, iar în Belgia — 
3,1 la sută. O evoluție îngrijorătoa
re s-a înregistrat in ce privește ocu
parea forței de muncă a femeilor, 
în rindul cărora șomajul a crescut, 
la nivelul Pieței comune, la șase ia 
sută.

“1
CONVORBIRI. Președintele Con

federației Elvețiene, Otto Stich, 
s-a întîlnit cu cancelarul federal 
al Austriei. Franz Vranitzky. a- 
flat într-o vizită oficială la Berna. 
Cu acest prilej, interlocutorii au 
examinat probleme ale relațiilor 
bilaterale, aspecte ale relațiilor e- 
conomice vest-europene si procesul 
C.S.C.E.

ASPIRINA SI INFARCTUL. 
Luată in doze controlate, de exem
plu o tabletă la două zile, aspirina 
reduce la jumătate riscul atacuri
lor de cord. Această concluzie este 
publicată in revista americană de 
specialitate „New England Journal 
of Medicine", după studiile efec
tuate de cardiologii de la Univer
sitatea Harvard și Spitalul Brigham 
din Boston, pe parcursul a cinci 
ani. asupra unui grup de 22 000 de 
voluntari. Se presupune că aspiri
na inhibă funcțiile celulelor de sin
ge care reglează coagularea, redu- 
cind astfel pericolul obstruării sis
temului circulator.

CM O

FURTUNA DE NISIP. In ultime
le zile, asupra teritoriului Egiptului 
s-a abătut o puternică furtună de 
nisip. Vintul, care a suflat 
viteză de 100 km pe oră, a trans
portat in regiunile centrale și de 
nord ale țării nori 
praf, dislocate din 
mare a condițiilor 
dificile, activitatea 
internaționale de la 
a fost întreruptă, fiind suspendată 
și circulația navelor prin Canalul 
Suez. De asemenea, au fost oprite 
activitățile în portul Alexandria.

de nisip și de 
deșert. Ca ur- 

meteorologice 
aeroporturilor 

Cairo și Luxor
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(DIN ACTUALITATEA POLITICĂ)

Bazele militare străine -o prezență nedorită
„O veste bună pentru Spania, dar 

și pentru Europa" : într-un fel sau 
altul, aceasta este, aproape fără ex
cepție, esența comentariilor presei 
mondiale pe marginea acordului de 
principiu hispano-american realizat 
nu de mult, prin care se stipulează 
desființarea unei importante baze 
aeriene a S.U.A. și, astfel, reducerea 
la jumătate a prezenței militare 
americane pe teritoriul spaniol.

După cum se știe, diminuarea pre
zenței militare a S.U.A. a constituit, 
concomitent cu neadmiterea de arme 
nucleare pe teritoriul spaniol și ră- 
mînerea în afara structurilor militare 
integrate ale N.A.T.O., una din con
dițiile în care s-a acceptat. prin 
referendumul din martie 1986. men
ținerea Spaniei în alianța atlantică, 
onorarea acestui angajament înscri- 
indu-se intre prioritățile guvernu
lui socialist spaniol condus de Felipe 
Gonzalez. Concret, autoritățile de la 
Madrid au cerut retragerea grupului 
de avioane supersonice F-16 stațio
nate la baza de la Torrejân, din ime
diata apropiere a capitalei țării, ce
rere față de care S.U.A. au manifes
tat serioase rezerve, temîndu-se, între 
altele, de posibilitatea ca exemplul 
spaniol să nu devină „contagios", 
respectiv, să nu fie urmat și de alte 
state unde există baze militare ame
ricane. Soluțiile de schimb propuse 
de S.U.A. (retragerea doar a uneia 
sau, cel mult, a două din cele trei 
escadrile aflate la Torrejân și dimi
nuarea cu 10 la sută a personalului 
militar american) au fost respinse 
de negociatorii iberici, care au rămas 
„inflexibili în hotărîrea lor suvera
nă" (agenția spaniolă EFE). făcînd 
din aceasta o condiție sine qua non 
a reînnoirii tratatului de cooperare 
militară, care urmează să expire în 
mai a.c. Pînă la urmă, riscînd de a fi 
pusă în situația să părăsească toate 
bazele pe care le deține în Spania, 
partea americană s-a văzut nevoită 
să accepte cererea spaniolă.

Potrivit acordului de principiu, 
care urmează să servească drept bază 
la negocierile pentru încheierea vii
torului tratat — negocieri care încep 
astăzi — toate cele 72 avioane 
de vînătoare-bombardament F-16 
(„Fighting Falcons"), capabile să 
transporte și încărcături nucleare, 
vor fi evacuate în decurs de trei ani 
de la semnarea noului tratat, îm
preună cu personalul aferent ; vor fi 
menținute bazele aeriene mai mici, 

de la Moron și Zaragoza, precum și 
marea bază navală de la Rota.

Obținînd cîștig de cauză, guvernul 
spaniol și-a ținut promisiunea — 
Partidul Socialist Muncitoresc, de 
guvernămînt, avînd, astfel, după cum 
se apreciază în cercurile observatori
lor, șanse serioase de a-și menține 
preponderenta și la viitoarea con
fruntare electorală — dînd satisfacție 
opiniei publice, largii mișcări pacifis
te, care, pronunțîndu-se împotriva 
prezenței militare străine, și-a con
centrat în special acțiunile de pro
test în jurul bazei de la Torrejon. 
Și, este lesne de înțeles de ce, dacă 
se ține seama atit de apropierea 
bazei respective de Madrid (la mai 
puțin de 20 de kilometri) cu toate 
primejdiile ce puteau decurge de aici 
(pînă chiar și dictatorul Franco, cel 
care a semnat odinioară acordurile 
militare cu S.U.A., a recunoscut, cum 
s-a aflat după moartea sa, că a făcut 
o greșeală acceptînd dislocarea avi
oanelor americane la această bază), 
cit și de faptul că, deși pe teritoriul 
țării nu sînt staționate arme nuclea
re, o parte din avioanele F-16 între
prind permanent zboruri spre alte 
țări din „flancul sud al N.A.T.O." 
(Italia și Turcia), gata oricînd de a 
lua Ia bord „în caz de nevoie" ase
menea arme. Spaniolii nu au uitat 
însă întimplarea de la Palomares 
de acum două decenii. cînd. 
în urma unei ciocniri aeriene, două 
bombe cu hidrogen, din fericire cu 
siguranțele puse, au căzut pe teri
toriul Spaniei.

în aceste condiții, acordul inter
venit se înscrie, neîndoios, ca un pas 
în direcția uneia din principalele re
vendicări ale mișcării pentru pace 
europene, și anume eliberarea teri
toriilor naționale de prezența mili
tară străină și nu poate avea decît 
efecte pozitive pentru îmbunătățirea 
climatului politic de pe continent și 
în general din lume. Sînt semnifica
tive în acest sens declarațiile unui 
influent politolog american. Gene 
Morell, directorul programului de 
cercetări al Centrului de informații 
în problemele apărării, cu sediul la 
Washington : „Acordul încheiat, a 
arătat el, constituie un simptom 
al lipsei de popularitate a cursei 
înarmărilor, un motiv în plus de a 
ne manifesta scepticismul față de im
portanța și necesitatea bazelor mili
tare".

Dincolo de asemenea poziții con

structive, se fac însă auzite și reac
ții tributare vechiului mod de gîndi
re. Astfel, fostul consilier în proble
me de securitate al Casei Albe, Zbig
niew Brzezinski, cunoscut pentru ve
derile sale conservatoare, a vorbit 
despre un „precedent dezagreabil", 
iar un alt cunoscut expert american, 
care Împărtășește aceleași vederi, 
Helmut Sonnenfeldt, a pomenit de 
„gustul amar" și de „repercusiunile 
negative" pe care le poate avea „in
transigența spaniolă", făcînd, totodată, 
aluzie la posibilitatea unei recrudes
cențe a curentului izolaționist din 
S.U.A.

Nu puțini sînt observatorii care 
văd în asemenea cuvinte un avertis
ment împotriva celor ce ar dori să 
urmeze exemplul Spaniei, avînd în 
vedere negocierile care se desfășoară 
în prezent sau urmează să aibă loc 
în viitorul imediat cu alte țări pe 
teritoriul cărora se află baze militare 
americane, cum ar fi, de pildă, Gre
cia. Astfel, foarte recent la Atena 
s-a desfășurat, fără să se înregis
treze deocamdată vreun pro
gres, cea de-a doua rundă 
a negocierilor eleno-americane cu 
privire la viitorul statut al bazelor 
americane din Grecia. Guvernul grec 
a arătat că, în cazul cînd cele două 
părți vor ajunge la o înțelegere ac
ceptabilă din punctul de vedere al 
intereselor naționale ale Greciei, 
atunci această înțelegere va fi su
pusă unui referendum național ; în 
cazul cînd înțelegerea nu se va rea
liza, bazele americane urmează a fi 
evacuate, în decurs de 17 luni de la 
expirarea, la sfîrșitul anului în curs, 
a acordului existent. Potrivit presei 
de la Atena, un eventual nou acord 
va trebui să prevadă închiderea a cel 
puțin uneia din cele patru baze ale 
S.U.A., și anume cea mai mare, de 
la Helenikon, situată, ca și baza de 
la Torrejân, în imediata apropiere a 
capitalei țării. între timp, continuă, 
ca o constantă a peisajului politic 
grec, demonstrațiile populare împo
triva prezenței militare străine, la 
una din aceste demonstrații partici- 
pind, nu de mult, soția premierului 
Paoandreu.

Cit de puternic a devenit curentul 
Împotriva bazelor străine se poate 
vedea și din faptul că, pînă în pre
zent, nici o altă țară din N.A.T.O.
— cu o singură excepție, cea a Italiei
— nu s-a arătat dispusă să primească 
cele 72 de avioane ce vor fi evacuate 

din Spania. încă de cîteva săptămîni 
s-a vorbit ca „ipoteze de lucru" de 
Portugalia, de Belgia, dar, rind pe 
rînd, portughezii și belgienii au res
pins asemenea „ipoteze". In schimb, 
guvernul de la Roma s-a declarat 
gata să accepte supersonicele F-16 
după retragerea lor de pe teritoriul 
spaniol, observatorii apreciind că a- 
cestea ar putea fi adăpostite Ia una 
din bazele americane deja existente 
în Italia, respectiv la cea de la 
Aviano, la care și pînă acum se de
plasa cu regularitate una din cele 
trei escadrile cantonate la Torrejân. 
Dar perspectiva ca „musafirii" de 
pînă acum să devină „locatari" per- 
manenți nu-i prea incintă pe ita
lieni, după cum nu-i prea incintă 
nici soluția de schimb ca aparatele 
respective să fie găzduite la baz3 
de lingă Comiso, destinată inițial ra
chetelor cu rază medie de acțiune, 
ce urmează a fi eliminate în virtutea 
recentului acord sovieto-american. 
Primarul acestei ultime localități a 
anunțat că municipalitatea se va 
opune ferm staționării în zona ora
șului a avioanelor americane, iar 
partidul ecologist a și prezentat în 
parlamentul italian o moțiune de 
respingere a oricărei prezențe aerie
ne suplimentare a S.U.A. în aseme
nea împrejurări, singura alternativă 
viabilă care pare a se contura este 
repatrierea avioanelor în cauză în 
Statele Unite.

Sint evoluții care determină coti
dianul francez „LE MONDE" să
vorbească de „necesitatea unei re
vizuiri a strategiei militare a
N.A.T.O." — ținind seama deo
potrivă de ostilitatea generală față
de prezența militară străină în 
Europa, ca șl de faptul că progresele 
tehnologiei moderne (este vorba aici 
de sateliții de comunicații, mijloace
le rapide de transport ș.a.) duc, trep
tat, la diminuarea importanței baze
lor. Cu alte cuvinte, inoportune și 
indezirabile din punct de vedere po
litic, aceste permanente surse ale 
încordării devin perimate chiar și 
din punct de vedere militar.

Considerente care ar trebui, fără 
îndoială, să dea de gîndit acelor 
cercuri care ar dori perpetuarea unei 
opțiuni politice și militare incompa
tibile cu cerințele noului mod de 
gîndire și abordare a problematicii 
internaționale. Un nou mod de gîn
dire și abordare în sprijinul căruia 
România militează consecvent, și care 
implică, drept una din direcțiile im
portante de acțiune, retragerea tru
pelor și bazelor străine de pe teri
toriile altor țări, deziderat care. în 
completarea unor măsuri autentice 
de dezarmare, nu poate avea decît 
efecte benefice. înseninînd orizontul 
politic mondial,

Romulus CAPLESCU
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