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ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

„Să fim întotdeauna conștienți că felul în care fiecare colectiv de 
oameni ai muncii realizează planul din domeniul său de activitate con
stituie contribuția sa la înfăptuirea întregii politici interne și externe a 
partidului și statului nostru, la politică de colaborare, de pace, la în
tărirea 
de trai

independenței și suveranității României, la ridicarea nivelului 
al întregii națiuni!".

NICOLAE CEAUȘESCU
A doua lună a anului 

In care întregul nostru 
propus, la chemarea

1988 - 
popor 

------------ tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, să 
mai bune rezultate 
Iul cincinal și să 
astfel o bază trainică .____ ___
plinirea în cele mai bune condiții a 
prevederilor sale de ansamblu — a 
fost marcată de desfășurarea. în zi
lele de 4 si 5 februarie, a lucrărilor 
plenarei Consiliului Național al Oa
menilor Muncii — adevărat congres 
al proprietarilor, al producătorilor, 
al cadrelor de bază din întreaga 
economie. Argumente solide, oferite 
chiar de recentele lucrări ale plena
rei Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii. îi conferă acest statut. In 
cadrul lucrărilor plenarei au luat 
cuvîntul 37 de cadre de conducere și 
reprezentanți ai oamenilor muncii 
din întreprinderi, ministere si cen
trale. iar în consiliile și în grupele 
pe ramuri — peste 150. Ceea ce per
mite aprecierea că prin modul său 
de desfășurare, prin larga participare 
la dezbateri, lucrările plenarei pot fi 
asimilate cu un înalt forum demo
cratic de conducere a activității e- 
conomico-sociale.

Apreciind contribuția hotăritoare 
la crearea unui asemenea cadru 
larg democratic de conducere a eco
nomiei. participanții ia dezbateri au 
adus un profund omagiu activității 
neobosite, creatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru constituirea 
sistemului democrației muncitorești- 
revoluționare, unic in felul său. pen
tru elaborarea unei concepții știin
țifice, globale si unitare privind 
dezvoltarea intensivă și moderniza
rea continuă a industriei, a tuturor 
ramurilor economiei naționale, pen
tru realizarea pe această bază a unei 
noi calități a muncii și 
tregului popor.

In spiritul orientărilor 
perspectivă stabilite de 
al XIII-lea al partidului, al cerințe
lor și exigentelor noi formulate la 
Conferința Națională a partidului 
din decembrie anul trecut, partici- 
panții la dezbateri au examinat, cu 
răspundere și spirit 
activitatea desfășurată de organele 
de conducere colectivă 
prinderi, centrale și ministere, 
toțj oamenii muncii pentru 
nirea sarcinilor de plan, precum și 
căile și direcțiile de acțiune ce se 
cer promovate în vederea realizării 
exemplare a prevederilor acestuia pe 
trimestrul I și pe întregul an 1988.

an 
Si-a

obțină cele 
din actua- 
construiască 

pentru înde-

vieții in-

de largă
Congresul

revoluționar.

din între- 
de 

îndepli-

SIBIU : Producție fizică 
peste prevederi

Acționînd cu abnegație si dă
ruire revoluționară, colectivele 
de oameni ai muncii din in
dustria județului Sibiu înregis
trează noi si importante succe
se în îndeplinirea ritmică, 
înainte de termen, a producției 
fizice. Astfel, ca urmare a mă
surilor politico-organizatorice 
stabilite, a aplicării mai ferme 
a programelor de organizare si 
modernizare a producției, a fo
losirii mai eficiente a mijloace
lor tehnice din dotare, a întări
rii ordinii si disciplinei. în pe
rioada care a trecut din acest 
an au fost realizate suplimentar 
importante cantități de produse. 
Intre unitățile care și-au adus o 
contribuție însemnată la aces
te depășiri se numără între
prinderea metalurgică de me
tale neferoase Copșa Mică, ..Ba
lanța", întreprinderea de piese 
auto, „Independența", „Liberta
tea" și „Steaua roșie" din Si
biu, „Vitrometan", „Automeca- 
nica" și „Tîrnava" din Mediaș, 
întreprinderea mecanică Mîrșa, 
„Sticla" din Avrig și altele. 
(Ion Onuc Nemeș).

SUCEAVA: Livrări 
suplimentare la export

Pregătirea temeinică a fabri
cației pentru producția acestui 
an. accentul pus pe înnoirea si 
fnodernizarea produselor, măsu
rile tehnico-organizatorice apli
cate, între care constituirea de 
formații, linii si secții specia
lizate în realizarea producției 
pentru export, sînt principalele 
direcții prin care oamenii mun
cii din unitățile economice su
cevene acționează pentru livra
rea ritmică si în devans a co
menzilor destinate partenerilor 
de peste hotare. în prima lună 
a anului, colectivele din 8 uni
tăți economice au expediat su
plimentar la export masini- 
unelte. accesorii si alte produse 
în valoare de circa 7 milioane 
lei. Cele măi mari cantități de 
produse au fost livrate de mun
citorii. maiștrii, inginerii și teh
nicienii de la întreprinderea de 
masini-unelte Suceava. Filatura 
de bumbac din Cîmpulung Mol
dovenesc. întreprinderea de scu
le. subansamble si accesorii din 
Rădăuți. (Sava Bejinariu).

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului la încheierea lucrărilor 
plenarei Consiliului Național al Oa
menilor Muncii se constituie — prin 
ampla problematică abordată, prin 
orientările noi, fundamentale, privind 
dezvoltarea curentă și în perspectivă 
a economiei noastre, afirmarea 
puternică a democrației muncitorești- 
revoluționare și intărirea autogestiu- 
nii și autofinanțării, aplicarea largă

Ce înseamnă perfecționarea între
gii activități de 
nea secretarului 
dului ?

Perfecționarea
în primul rind ca organele de decizie 
economică să asigure, prin măsuri 
concrete și operative, fără a mai 
aștepta „impulsuri" de sus. realiza
rea prevederilor de plan pe acest an 
în mod ritmic, zi de zi, lună de lună.

conducere în viziu- 
general al parti-

conducerii înseamnă

© Orientări de mare importanță pentru afirmarea 
puternică a sistemului democratic de conducere eco
nomică, pentru întărirea autoconducerii

o în întreaga economie, potențialul productiv 
folosit integral, cu eficiență superioară

® în fiecare întreprindere, în fiecare
dustrială, în fiecare județ — producția fizică și exportul 
să fie realizate în mod ritmic, exemplar

centrală in

a cuceririlor tehnico-științifice și 
înfăptuirea acțiunii de modernizare 
— intr-un amplu și cuprinzător pro
gram de acțiune pentru activitatea 
tuturor organelor de conducere co
lectivă. pentru toate cadrele de bază 
din economie.

Magistrala cuvîntare a secretarului 
general al partidului. însușită de 
toti participanții ca program de 
muncă și luptă revoluționară pentru 
întreaga perioadă a actualului cinci
nal, este străbătută de la un capăt 
la altul de cerința imperioasă a 
îmbunătățirii întregii activități eco
nomice, 
todelor 
la toate 
nai — 
muncii 
consiliile de conducere din minis
tere și organe centrale de sinteză.

prin perfecționarea me- 
și stilului de conducere 
eșaloanele actului decizio- 
de la consiliile oamenilor 

din întreprinderi pînă la

A munci bine înseamnă a conduce 
bine. A munci mult si fără rezultate 
nu poate fi echivalent cu a conduce 
bine — lată principala concluzie pe 
care trebuie să o tragă consiliile 
oamenilor muncii, președinții aces
tora si să o aplice în propria acti
vitate.

Perfecționarea conducerii înseam
nă a așeza la baza întregii activități 
realizarea în toate- sectoarele și uni
tățile a producției fizice și. în pri
mul rind, 
port. Dar 
ductii să 
une nouă. ________ _  __ „ ___
derea s-o constituie exportul, și nu 
goana după producție-marfă cu orice 
preț, prin tot felul de deplasări ale 
producției dintr-o întreprindere în 
alta, dintr-o secție în alta. Aceasta 
nu reprezintă o gindire economică,

a producției de 
realizarea acestei 
se facă într-o 

eficientă. în care

ex- 
pro- 
vizi- 
pon-

o activitate economică — aprecia 
secretarul general al partidului. Ceea 
ce înseamnă, implicit, că nu repre
zintă nici un mod eficient de con
ducere economică. Unitatea de mă
sură a activității desfășurate în 
acest sens de consiliile oamenilor 
muncii din întreprinderi, din cen
trale și ministere nu mai este una 
globală, în care să încapă și efortul 
gîndit bine, și rezultatele slabe, ci 
una concretă — expresie a gindirii 
concrete, a conducerii eficiente — 
materializată în primul rind prin 
realizarea riguroasă a producției fi
zice planificate și, cu prioritate, a 
celei destinate exportului.

Perfecționarea conducerii pentru 
realizarea unei activități economice 
eficiente înseamnă, ca o condiție 
fundamentală, fără de care nu sînt 
posibile rezultate pozitive in toate 
ramurile economiei naționale, inten
sificarea permanentă a eforturilor 
pentru realizarea producției de ma
terii prime în țară și a producției 
energetice la nivelul cerințelor. Con
siliile oamenilor muncii din aceste 
sectoare producătoare de materii pri
me și energie electrică au datoria să 
înțeleagă, cu toată răspunderea, că 
prin modul în care conduc activi
tatea în aceste sectoare, prin efi
ciența muncii lor, de a asigura pro
ducție mai multă și de bună calitate, 
creează condiții și determină în mod 
hoțărîtor obținerea unor rezultate 
pozitive pe ansamblul economiei na
ționale. A-și privi munca în acest 
fel, a gîndi și acționa în acest mod 
înseamnă a Tăspurffie prir» fapte Im
perativului de a conduce ma/i bine și 
mai eficient activitatea din aceste 
ramuri importante ale economiei 
naționale.

Perfecționarea conducerii înseamnă 
a aborda mai riguros și mai exi-

Constantin PRIESCU
(Continuare în pag. a III-a)
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La întreprinderea de produse cărbunoase din Slatina

O nouă realizare tehnică
4

La întreprinderea 
de produse cărbunoa
se din Slatina func
ționează din plin, la 
parametrii proiectați, 
cuptorul de calcinare 
cit vatră rotativă pen
tru producerea cocsu
lui cu structură orien
tată. Acest cocs re
prezintă materia pri
mă pentru fabricarea 
electrozilor siderurgici 
necesari 
electrice 
teri și 
la 50 la 
înalt aliat pe șarjă.

După o perioadă de 
intense cercetări — 
care au vizat găsirea 
de noi soluții și mo
dalități tehnice și teh
nologice pentru pro
ducerea acestor elec
trozi siderurgici — fi
nalizate de 
de cercetare 
și inginerie 
gică pentru 
mie și rafinării 
Ploiești, sub 
îndrumare a 
tului Central de Chi
mie din București, s-a 
trecut la construirea 
acestui cuptor rotativ. 

^la realizarea căruia au
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Cimpina, 1988 - un oraș modern Foto : E. Dichiseanu

Factorii intensivi, calitativi
factori hotăritori in dezvoltarea

economiei naționale
In etapa actuală a dezvoltării e- 

conomico-sociale a României, rolul 
factorilor intensivi, calitativi devi
ne prioritar în raport cu rolul fac
torilor extensivi, cantitativi pentru 
creșterea economică. Această orien
tare în politica economică a parti
dului nostru nu este nici intîmplă- 
toare. nici conjuncturală. ci are ca
racter obiectiv și permanent, repre- 
zentînd trăsătura distinctivă esen
țială a tipului creșterii economice în 
țara noastră, acum și în perspectivă.

Această opțiune strategică se în
temeiază înainte de toate pe acu
mulările cantitative obținute în cin
cinalele anterioare in dezvoltarea și 
modernizarea bazei tehnico-materia- 
le. a forțelor de producție în gene
ral. Este edificatoare în această pri
vință creșterea de 33 ori a volu
mului investițiilor in perioada 1951— 
1985 și de 12 ori a fondurilor fixe, 
acestea fiind în __ 1
toare relativ noi, cu un nivel înalt 
de tehnicitate. In aceeași perioadă 
au fost create peste 6 milioane 
locuri de muncă și s-a ridicat 
velul pregătirii profesionale a 
turor celor care își desfășoară 
tivitatea în sfera productivă ; a cres
cut substanțial rolul cercetării știin
țifice, aceasta manifestîndu-se tot 
mai mult ca o forță nemijlocită de 
producție. In amplul proces de dez
voltare și perfecționare a forțelor de 
producție s-a modificat structura e- 
conomiei. au fost realizate mari În
treprinderi și platforme industriale 
în toate zonele tării ; s-au dezvol
tat noi și moderne ramuri industria
le dotate cu mașini și utilaje la ni
velul tehnicii celei mal avansate. 
Toate acestea conduc la concluzia că 
s-a creat un important aparat de 
producție care face posibilă trecerea 
la o nouă calitate in economie.

■ In acest context, al adțneirii la
turilor calitative ale dezvoltării, la 
recenta plenară a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a subliniat 
ca o cerință majoră faptul că „Se 
impun măsuri hotărite pentru orga
nizarea mai temeinică a muncii, a 
activității de producție în toate sec
toarele, pentru înfăptuirea progra
melor de modernizare, de organizare 
științifică, de dotare, mecanizare și

proporție covîrși-

noi 
ni- 
tu- 
ac-

automatizare a unor procese de pro
ducție, asigurîndu-se, astfel, o creș
tere mult mai puternică a produc
tivității muncii în toate sectoarele".

Orientarea spre accentuarea facto
rilor calitativi se întemeiază, in al 
doilea rind, pe caracterul tot mai 
restrictiv al factorijor de producție 
primari, în general, și cu deosebire 
al materiilor prime, materialelor, 
combustibililor și energiei, pe ele
mentele noi apărute în această pri
vință atit în economia națională, cit 
Si in economia mondială.

Orientarea spre accentuarea facto
rilor intensivi este impusă. în al 
treilea rind. de participarea crescîn- 
dă a tării noastre la circuitul eco
nomic mondial. Progresul economic 
al tării este de neconceput in con
dițiile unei dezvoltări autarhice. 
Dimpotrivă, el este stimulat și gră
bit în condițiile multiplicării legă
turilor economice ale țării noastre 
cu alte țări socialiste, în curs de 
dezvoltare, capitaliste — pe baza 
principiilor promovate de partidul 
nostru.

Accentuarea factorilor calitativi, 
trecerea la creșterea economică in
tensivă determină modificări esen
țiale în procesul reproducției socia
le. care se concretizează în obținerea 
sporului de producție sau de venit 
național în condițiile economisirii 
consumului cumulat de resurse, ca 
rezultat al creșterii productivității 
muncii, al sporirii randamentului 
utilizării materiilor prime, materia
lelor, combustibililor, energiei, al ri
dicării eficienței folosirii fondurilor 
fixe, a aparatului de producție în 
generat

Realizarea unei creșteri intensive 
este condiționată de modernizarea în 
continuare a structurilor de produc
ție. Este evident faptul că. în con
dițiile adîncirii diviziunii sociale -a 
muncii, efectele economice ale aces
teia depind în mare măsură de mo
dul in care se realizează interde
pendențele dintre diferitele compar
timente ale producției, ale econo
miei naționale în ansamblu.

în această privință, o importanță 
deosebită se acordă asigurării unui 
raport optim intre industrie și a- 
grieultură, dezvoltării armonioase a 
tuturor ramurilor. In cadrul econo-
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de mare eficientă»
vatră rotativă are 
parametri tehnico- 
funcționali superiori, 
care permit obținerea 
de temperaturi mult 
mai ridicate necesare 
calcinării cocsului 
comparativ cu cele
lalte procedee folosite 
pină acum. De remar
cat, totodată, automa
tizările integrale ale 
comenzilor și proce
selor tehnologice, su
pravegherea ciclului 
de fabricație executin- 
du-se de către un sin
gur operator ; gradul 
înalt de siguranță în 
exploatare ; dotarea 
cu un recuperator de 
căldură din gazele arse 
și cu o turbină de 12 
megawați care produ
ce energie electrică 
folosită la alte pro
cese tehnologice uzi
nale ; ciclul continuu 
de fabricație care asi
gură o mare produc
tivitate a muncii. (In 
fotografia i 
aspect din 
centrală de 
automată a 
ției).

Eugen
DICHISEANU

cuptoarelor 
de mari pu- 
capacități, de 
100 tone oțel

Institutul 
științifică 
tehnolo- 

petrochi- 
din 

directa 
Institu-

contribuit peste 50 de 
întreprinderi con
structoare de mașini 
și de automatizări. El 
a fost realizat după 
un proiect al Institu
tului de proiectări 
metalurgice din Ca
pitală. împreună cu 
specialiști și munci
tori ai întreprinderii 
beneficiare.

Punerea în func
țiune a acestei insta
lații permite obținerea 
cocsului acicular ne
cesar pentru produ
cerea electrozilor si
derurgici mai conduc- 
tivi electric și termic, 
cu un grad de fiabili
tate mult sporit 
exploatare. Noile 
puri de electrozi 
diametre între 125 
600 milimetri și greu
tăți de la 20 la, 1 000 
de kilograme, obți- 
nîndu-se astfel canti
tăți sporite de oțeluri 
dure, inoxidabile, înalt 
aliate și cu purități 
deosebite.

După cum ne rela
tează inginerul-sef al 
întreprinderii, Nico
lae Marinescu, cup
torul de calcinate cu

în 
ti- 
au
Și

de sus : 
camera 

comandă 
i instala-

miei naționale, fiecare ramură are 
un anumit rol. îndeplinește anumi
te funcții și orice subapreciere sau 
răminere in urmă a uneia sau a 
alteia din aceste ramuri frinează dez
voltarea întregului, a complexului 
.economic național. Iată de ce. sta
bilind obiectivul menționat, 
greșul al 
prevăzut 
menite să 
monioasă 
ramurilor 
condepția _________ ______ ____
mia României va trebui să se ba
zeze pe o industrie și agricultură 
moderne, puternic dezvoltate, de 
înaltă productivitate, continuînd să 
rămină și in viitor o tară indus- 
trial-agrară.

Un rol important în realizarea unei 
creșteri economice intensive îl are 
modernizarea structurii producției in 
interiorul fiecărei ramuri. In acest 
sens, în industrie se desfășoară un 
amplu proces de creștere prioritară 
a ramurilor și subramurilor de înal
tă tehnicitate, care valorifică la un 
nivel mai înalt materiile prime, re
sursele energetice și munca socia
lă. asigurind o competitivitate su
perioară produselor românești pe 
piețele externe. Edificator în aceas
tă direcție este faptul că industria 
construcțiilor de mașini și industria 
chimică se dezvoltă în ritmuri su
perioare celui realizat în medie pa 
industrie, 
structiilor 
te ritmuri 
lectronică.
industria de mecanică fină și alte 
asemenea subramuri, care joacă un 
rol maior în înzestrarea și struc
turarea modernă a întregii economii 
naționale. Asemănător este orienta
tă si dezvoltarea industriei chitnice, 
în cadrul căreia sporuri, importante 
se obțin la chimia de sinteză fină, 
produsele de mic tonaj, materiale 
ultrapure. reactivi de înaltă purita
te si alte substanțe pure ; în dez
voltarea producției de îngrășăminte 
chimice se pune accent pe extin
derea fabricației îngrășămintelor li
chide și a celor complexe cu mi- 
croelemente, iar producția de an- 
tidăunători este orientată spre sor
timente nepoluante șl cu eficacitate 
prelungită etc.

în ce privește îmbunătățirea struc
turii producției agricole, o importan
tă deosebită — atît pentru întărirea 
caracterului intensiv al acestei 
ramuri, cit și pentru îmbunătățirea

Con- 
XIII-lea al partidului a 
un ansamblu de măsuri 
asigure o dezvoltare ar
și echilibrată a tuturor 
economiei naționale. In 

partidului nostru, econo-

în cadrul industriei con- 
de mașini, cele mai înal- 
înregistrează industria e- 
industria electrotehnică.

Prof. univ. dr. 
Marin POPESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

MUNCA ȘI EXIGENTĂ
„în meseria noastră nu ne este 

îngăduit să procedăm «cam așa», ci 
numai «întocmai așa»“. Expresia, 
transcrisă ad litteram. trimite la crea
ția materială aflată sub domnia mi
cronilor de la un strung ori micros
cop, unde exactitatea este suverană...

Și totuși, cuvintele evocate au fost 
rostite, de curînd. într-o adunare a 
mecanizatorilor de la Stațiunea pen
tru mecanizarea agriculturii Viziru, 
din județul Brăila. Cum se va vedea, 
au si oamenii ogoarelor „micronii" lor 
în măsurarea muncii, a meritelor. Și, 
mai ales, a datoriei — după expri
marea unuia dintre oamenii de aici.

Măsurătorile de finețe din forul 
democratic al mecanizatorilor au luat 
în calculul rezultatelor muncii fie
căruia toate cele de mai sus. La 
fruntași însă, ele au scos în prim- 
plan ceva in plus. Ceva care, dacă 
intra și în ecuația strădaniilor
lorlalți... Numele acestuia ? Să-1 des
cifrăm din luările la cuvînt. Nu îna
inte însă de a face o precizare : in 
unele locuri se mai întîmplă să fie 
apreciată drept „bună" o dezbatere 
asupra activității după... mărimea 
cuvintelor, după cît de „estetic" își 
spun unii părerea etc. Se mai uită 
în aceste judecăți de valoare exact 
ceea ce dă conținut la o analiză sau 
alta — abordarea problemelor de 
fond, concrete, efortul de a releva 
experiența bună, de a critica neajun
surile, 
ceastă ordine de idei 
spus

la Viziru au fost la 
mulările simple, active, 
cercare de „slalom printre proble
me": s-a mers la substanță, lucruri
lor li s-a spus, deschis, pe nume. 
Este exact ceea ce a conferit efici
ență dezbaterii democratice. Este 
motivul pentru care și noi vom „de
cupa". Ia fel de succint, de la parti- 
cipanții la discuții, păreri, critici.

obiect, for- 
Nici o în-

periodică nr. 2 la tractoare (la 300 
de ore de funcționare — n.r.) a dus la 
căderea unor motoare. Nu-i cazul să 
revenim asupra măsurii ?“

Ing. Arghlr Prelipceanu, directorul 
S.M.A.Viziru : „Am făcut balanța cu 
necesarul de motorină pentru ferti
lizare. Veți primi fiecare cantitatea 
stabilită. Vă rog să drămuiți fiecare 
gram".

Reporter în forurile democrației
muncitorești - revoluționare

ce-

•n
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cuvînt ale mecanizatorilor

de a propune soluții. în a- 
" _ se cuvine

din capul locului : luările 
de

sugestii vizlnd îmbunătățirea muncii, 
angajarea mai temeinică în efortul 
de a obține recolte mari în acest al 
treilea an al actualului cincinal.

Gheorghe Rusen, mecanizator: „Re
coltele la hectar se leagă nu numai 
de timp — mai bun sau mai rău — 
ci și de felul cum ne facem datoria. 
Anul trecut, să recunoaștem deschis, 
nu toți ne-am străduit cît trebuie. 
Anul acesta sîntem hotărîți să facem 
treabă bună. Se poate conta pe 
cuvîntul nostru. Sînt însă și obsta
cole. Eu amintesc doar două, asupra 
cărora cer răspunsul aici, în adu
nare : 1. E timp bun de fertilizare, 
avem substanțe, cînd va fi și mo
torina ? 2. Renunțarea la întreținerea

Paraschiv Dumitrache, inginer-șef 
Ia trustul județean S.M.A. ; „In 
locul întreținerii periodice nr. 2 s-a 
propus un atelier mobil model. In 
cîteva zile organizăm un schimb de 
experiență, să generalizăm ce soco
tim că este bine în această privință".

Aurei Stomac, maistru la centrul 
de reparat : „S-a propus aici să re
condiționăm. în medie la un tractor, 
în, jur de 60 la sută din piese. Dar 
să fim ajutați în rezolvarea unor 
treburi, că ne lipsesc unele piese, 
cum ar fi capetele de hexagon, de 
exemplu. Apoi s-a spus că atelierul 
nostru nu și-a îndeplinit planul. 
Eu știu că dimpotrivă. Cum stau 
lucrurile 7 Șl să ni se mai spună

cum a fost și cu retribuția pe luna 
iulie, cînd s-a realizat un procent 
necorespunzător".

Radu Cazan, președintele comite
tului de sindicat pe stațiune : „Cen
trul de reparații se modernizează 
și. ca atare, e posibil să recondițio
năm. valoric vorbind, circa 60 la 
sută din piesele unui tractor. 
Asta înseamnă însă grijă pentru 
tractoare, aducerea acestora la repa
rații cu toate piesele. Și nu cum se. 
mai întîmplă acum, și tovarășul 
maistru ar avea. cred, multe de zis 
in această direcție. Ca să spun drept, 
chiar m-asteptam să-i numească pe 
unii vinovati. Cit privește capetele 
de hexagon, e vina noastră că nu 
i-am pus la treabă pe merceologi. 
Se rezolvă, categoric".

Petre Batanov, contabil-șef : „Si
tuația de plan la atelierul de reparat 
s-a socotit cumulat pe centru, și de 
aceea apare ca nerealizat".

A. S. : „Și-i corect așa ?“
P. B. : „Nu. dar... (? !) în privința 

procentului mic de retribuție pe luna 
iulie, la atelierul de reparații unde 
lucrează tovarășul Stomac, vreau să 
arăt că... pe anul 1987 stațiunea Sia 
înscris cu nerealizări de 19 milioane, 
că fiecare indicator își are impor
tanta lui și că... Dar. tovarășe mais
tru. noi ne vedem aproape în fie
care zi. Vino la mine, frate, să-ți 
explic pe îndelete cum e cu acordul

Ilie TANAS ACHE
(Continuare în pag. a V-a)
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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
întreprinderea minieră Lupoaia, județul Gorj, 
către toate unitățile de extracție a cărbunelui 

din cariere
Colectivul de oameni ai muncii de 

la întreprinderea minieră Lupoaia. răs- 
punzînd chemărilor și îndemnurilor secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de a da patriei cit mai 
mult cărbune, a extras și livrat economiei 
naționale, in al doilea an al celui de-al 
8-lea cincinal, peste 3.6 milioane -tone căr
bune, cu 10 000 tone mai mult decît preve
derile de plan. Rezultatele bune pe care 
le-am obținut in anul 1987 se datoresc. în 
principal, mai bunei organizări a produc
ției și a muncii. îmbunătățirii activității de 
reparații și întreținere a utilajelor, aplică
rii unor noi tehnologii de inalt randament, 
creșterii responsabilității tuturor, oamenilor 
muncii față de sarcinile ce le. revin.

In lumina hotăririlor Conferinței Națio
nale a partidului, a sarcinilor subliniate în 
cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
recenta Plenară a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, pentru realizarea exem
plară a obiectivelor stabilite pentru 
sectorul minier, colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinderea minieră 
Lupoaia cheamă la intrecere socialistă toa
te unitățile de extracție a cărbunelui din 
cariere, angajindu-se să realizeze urmă
toarele obiective :

1. Depășirea planului producției fizice 
de cărbune cu 80 000 tone, precum și a vo
lumului de descopertă cu 809000 mc. prin 
materializarea integrală și in devans a tu
turor măsurilor prevăzute în programul de 
perfecționare a organizării si modernizare a 
producției și asigurarea funcționării la in
dici superiori a utilajelor și liniilor tehno
logice.

2. Realizarea peste plan a unei produc- 
ții-marfă vîndute și încasate în valoare de, 
11.6 milioane lei.

3. Sporirea productivității muncii peste 
sarcina planificată cu 3,5 la sută prin :

— creșterea indicelui intensiv de la 850 
la 900 mc/oră și tone/oră la excavatoarele 
SRs 1 300 și de la 450 la 500 mc/oră și tone/ 
oră la excavatoarele SRs 470 ;

— realizarea unui indice extensiv de 
utilizare la excavatoarele cu rotor de 65.5 
la sută, cu 0,8 la sută mai mult tiecit pia
nul, prin exploatarea rațională a utilajelor 
și organizarea mai bună a activității de în
treținere și reparații ;

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL SINDICATULUI

Schela de producție petrolieră Berea, 
județul Buzău, către toate schelele 

de producție petrolieră și gaze naturale
Situînd la baza întregii activități istori

cele hotărîri ale Congresului al XlII-lea al 
partidului, traducînd in viată prețioasele 
indicații și orientări formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al partidului, petroliștii din cadrul Schelei 
de producție petrolieră Berea au încheiat 
cel de-al doilea an al cincinalului 1986— 
1990 cu realizarea si depășirea tuturor in
dicatorilor de plan. Producția fizică pla
nificată a fost depășită cu aproape 146 000 
Nmc gaze naturale și cu 7’2 tone gazolină, 
producția netă a fost cu 36 milioane lei 
superioară planului, iar beneficiul supli
mentar s-a ridicat la 9.5 milioane lei.

Puternic mobilizat de sarcinile care ii re
vin din documentele Conferinței Naționale 
a partidului, hotărit să facă din anul 1988 
anul unor realizări de vîrf în activitatea 
sa. colectivul de oameni ai muncii de la 
Schela de producție petrolieră Berea, ju
dețul Buzău, in frunte cu comuniștii, chea
mă la intrecere socialistă toate schelele de 
producție petrolieră si gaze naturale, asu- 
mîndu-si următoarele angajamente :

1. Depășirea planului la producția fizică 
cu 5 000 tone țiței. 50 milioane Nmc gaze 
naturale și 50 tone gazolină.

2. Realizarea peste plan a unei produc
ții nete in valoare de 8 milioane, lei și a 
unei producții-marfă vîndute și încasate 
de 9.5 milioane lei.

3. Depășirea sarcinii de creștere a pro
ductivității muncii, calculată pe baza pro- 
ducției-marfă. cu cel puțin 4 000 lei pe fie
care om al muncii prin :

— aplicarea integrală și in devans a tu
turor măsurilor prevăzute in programul de 
perfecționare a organizării și modernizarea 
producției ;

— creșterea coeficientului de exploatare 
a sondelor cu 2 la sută față de plan prin 
îmbunătățirea activității de urmărire a 
producției, reducerea la minimum a timpi
lor de așteptare si diminuarea cu 20 la sută 
a duratei lucrărilor de intervenție, repa
rații canitale și probe de producție :

— ridicarea gradului de pregătire profe
sională prin cuprinderea la cursurile de 
perfecționare a unui număr de 560 oameni 
ai muncii și însușirea celei de-a doua me
serii de către 40 muncitori ;

— creșterea gradului de folosire a timpu
lui de lucru cu 1 la sută față de plan, prin 
organizarea mai bună a muncii și întărirea 
ordinii si disciplinei in muncă.

4. Creșterea factorului de recuperare a 
țițeiului din zăcăminte prin depășirea cu

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII COMITETUL DE PARTID
COMITETUL SINDICATULUI COMITETUL U.T.C.

Întreprinderea „Vulcan1* București către toate 
întreprinderile din industria constructoare 

de utilaj energetic, vagoane și material rulant,
utilaj metalurgic și de construcții

Colectivul Întreprinderii ..Vulcan" Bucu
rești. mobilizat de hotărîrile Conferinței 
Naționale a partidului, de prețioasele indi
cații formulate de ’ secretarei general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este ferm hotărit să acționeze cu înaltă 
răspundere muncitorească pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce îi revin 
din Planul national unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a tării pe anul 1988 si chea

— îmbunătățirea indicelui de folosire a 
timpului de lucru al personalului muncitor 
cu 2 la sută față de realizările anului 1987;

— calificarea a 150 de oameni in mese
riile de excavatorist, electrician și lăcătuș, 
cuprinderea in cursurile de perfecționare 
a 750 de oameni ai muncii, policalificarea 
a 85 muncitori în meseriile înrudite.

4. Reducerea peste sarcina planificată a 
cheltuielilor totale la 1 000 lei producție- 
marfă cu 2,50 lei și a celor materiale cu 
3,90 lei.

5. îmbunătățirea calității cărbunelui li
vrat cu cel puțin 20 Kcal./kg față de plan 
și cu 70 Kcal./ kg față de media realizări
lor din 1987.

6. Prin aplicarea fermă a principiilor 
autoconducerii muncitorești și autogesti- 
unii, a normativelor economico-financiare, 
prin introducem unui regim sever de eco
nomii la fiecare loc de muncă, vom reduce 
consumurile normate cu cel puțin 5 Ia sută 
peste sarcina planificată la materialele de 
bază și cu 2 la sută la energie electrică.

7. Vom acționa cu mai multă . fermitate 
pentru recuperarea și valorificarea mate
rialelor refolosibile. Prin acțiunile pe care 
le vom organiza, vom recupera, peste sar
cina de plan 100 tone oțel. 25 tone uleiuri, 
10 tone fontă. 3 tone cupru, 500 tone covor 
bandă. 3 tone hirtie și altele. Valoarea pie
selor și subansamblelor recondiționate in 
atelierele proprii se va ridicp Ia 3.2 mili
oane lei. Prin generalizarea inițiativei 
..Contul de economii al grupei sindicale", 
vom asigura realizarea unei economii de 
2 000 lei pe fiecare om al muncii, ceea ce 
reprezintă pe unitate peste 3,5 milioane lei.

8. Efectuarea.a 25 000 ore muncă patrio
tică in scopul amenajării și bunei gospodă
riri a sectoarelor, a depozitelor de mate
riale și utilaje, precum și a grupurilor so
ciale.

Sub conducerea organelor și organizații
lor de partid, oamenii muncii de la între
prinderea minieră Lupoaia sînt ferm hotă- 
rîți să-și îndeplinească exemplar sarcinile 
de plan și angajamentele asumate in în
trecerea socialistă, contribuind astfel la 
dezvoltarea continuă a bazei energetice și 
de materii prime a țării.

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL U.T.C.

3 la sută a volumului de fluide injectate 
în strat. în același scop vom extinde in
jecția de gaze pe structura Bărbuncești, 
injecția de apă pe structura Colilia și in
jecția de abur pe strucțura Berca-Sud.

5. Organizarea mai bună a activității de 
investiții, punerea in funcțiune in devans 
cu cel puțin 15 zile a tpturor lucrărilor 
prevăzute, realizarea cu forte proprii a unui 
volum sporit de lucrări.

6. Reducerea cheltuielilor totale planifi
cate la 1 000 lei producție-marfă cu 25 lei 
și a celor materiale cu 15 lei.

7. Realizarea unui beneficiu suplimentar 
de cel puțin 5 milioane lei.

8. Prin instaurarea unui sever regim de 
economii la fiecare loc de muncă, vom re
duce consumurile normate cu 500 MWh 
energie electrică și cu 1 000 tone combusti
bil conventional. Generalizind inițiativa 
„Contul de economii al grupei sindicale", 
vom obține o economie de cel puțin 2 000 
Tei pe fiecare om al muncii, ceea ce la ni
velul unității înseamnă peste 3.6 milioane 
lei.

9. Recuperarea, peste plan, a 68 tone ma
teriale refolosibile in valoare de circa 1 mi
lion de lei. printre care 20 000 m.l. țevi ex
tracție. 40 tone tiii de pompare etc. Valoa
rea pieselor de schimb și a subansamblelor 
recondiționate se va ridica la peste 13 mi
lioane lei. cu 3 milioane lei peste plan.

10. In scopul îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și viată ale personalului muncitor, 
vom dota.corespunzător locurile de muncă 
cu dispozitive și utilaje care să reducă 
efortul fizic și să permită desfășurarea pro
cesului de muncă in deplină siguranță.

De asemenea, vom îmbunătăți și diver
sifica meniurile servite în cadrul cantine
lor și vom acționa pentru dezvoltarea gos- 
podăriei-anexâ. pentru sporirea contribuției 
acesteia la asigurarea necesarului de pro
duse.

Organizațiile de partid, de sindicat, de 
tineret si consiliul oamenilor muncii vor 
desfășura o permanentă și susținută mun
că politico-educativă in vederea formării 
unei înalte conștiințe socialiste revoluțio
nare la toți oamenii muncii.

Sintem ferm hotărîți să nu precupețim 
nici un efort pentru a ne realiza integral 
sarcinile de plan și angajamentele asumate 
pe anul 1988. contribuind astfel la- tradu
cerea în viată în mod exemplar a hotărî- 
rilor Congresului al XlII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

mă, la intrecere socialistă toate colectivele 
de oameni ai muncii din întreprinderile 
constructoare de utilaj energetic, vagoane 
si material rulant, utilai metalurgic si de 
construcții, angajindu-se să realizeze ur
mătoarele :

1. Obținerea unei producții-marfă supli
mentare in valoare de 35 milioane lei :

2. Realizarea peste Plan a unei produc
ții fizice in valoare de 25 milioane lei ;

3. Producția netă va fi cu 11 milioane lei 
mai mare fată de sarcina de Plan :

4. Producția-marfă vindută și încasată va 
spori, față de prevederile planului, cu 40 
milioane lei :

5. Depășirea planului la export cu 1 la 
sută si realizarea, in devans cu minimum 
15 zile a tuturor contractelor pentru ex
port :

6. Depășirea planului productivității mun
cii cu 3 000 lei/persoană prin realizarea in
tegrală a măsurilor cuprinse in programul 
de perfecționare a organizării si moderni
zare a proceselor de producție, prin- introdu
cerea Pe scară largă a progresului tehnic ;

7. Sporirea beneficiilor, fată de plan, cu 
5,7 milioane lei :

8. Realizarea tuturor obiectivelor de in
vestiții prevăzute in 1988 cu 20 zile înainte 
de termen :

9. Creșterea ponderii produselor noi și 
modernizate în valoarea productiei-marfă 
cu 5 la sută peste prevederile de plan ;

10. Cheltuielile totale si materiale la 1000 
lei producție-marfă vor fi reduse cu 4 lei 
fată de prevederile de Plan :

11. Prin realizarea măsurilor prevăzute 
pentru reducerea consumurilor planificate, 
prin mai buna gospodărire a resurselor re
partizate. vom obține o economie de 300 MWh 
energie electrică si 150 tone combustibil 
convențional ;

12. Prin aplicarea inițiativei ..Contul de 
economii al grupei sindicale" vom asigura 
o economie suplimentară de cel puțin 2 000 
lei pe fiecare om al muncii, materializată 
în economisirea de materii prime si mate
riale. combustibili și energie electrică, pre
cum si in recuperarea si refolosirea mate
rialelor. Vom recondiționa, peste Plan pie
se de schimb și S.D.V.-uri in valoare de 2 
milioane lei :

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL SINDICATULUI

Combinatul petrochimic Borzeșli, județul 
Bacău, către toate unitățile din petrochimie

Cu hotărirea fermă de a îndeplini exem
plar istoricele hotăriri ale Congresului al 
XlII-lea și ale Conferinței Naționale ale 
partidului, indicațiile și orientările de 
inestimabilă valoare teoretică și practică ale 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. animați de dorința fier
binte de a obține rezultate deosebite in 
acest an hotăritor pentru întregul cincinal, 
colectivul de oameni ai muncii de Ia Com
binatul petrochimic Borzești, județul 
Bacău, adresează o înflăcărată și mobiliza
toare chemare la intrecere socialistă tuturor 
unităților din petrochimie, asumîndu-si ur
mătoarele angajamente :

1. Realizarea peste prevederile planului 
a 200 tone fenol. 120 tone acetonă. 100 tone 
polistiren. 200 tone clor lichid. 100 tone 
acid clorhidric. 10 000 tone motorină. 500 
tone toluen si altele, in condițiile valorifi
cării superioare a materiilor prime prelu
crate si diminuării consumurilor normate.

2. Depășirea planului la producția-marfă 
cu 200 milioane lei. prin aplicarea unor 
tehnologii moderne, asigurarea funcționării 
în condiții de siguranță a tuturor instala
țiilor. creșterea indicelui de folosire a ca
pacităților de producție.

3. Obținerea suplimentară a unei produc- 
tii-marfă vîndute și încasate în valoare de 
200 milioane iei.

4. Prin diversificarea producției, onorarea 
la timp și in condițiile de calitate prevăzu
te a tuturor contractelor încheiate cu bene
ficiarii externi, vom depăși planul de ex
port cu 9 milioane lei.

5. Creșterea productivității muncii, peste 
sarcina planificată, cu 1 la sută, prin 
transpunerea în practică a tuturor măsuri
lor de modernizare a producției, din care 
10 măsuri în devans. prin promovarea pro
gresului tehnic, perfecționarea pregătirii 
profesionale a peste 13 000 oameni ai mun
cii și policalificarea a 600 muncitori.

6. înfăptuirea exemplară a prevederilor 
programului de ridicare a nivelului tehnic 
și calitativ al producției, generalizarea ini
țiativei „Cercurile calității" și creșterea

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL SINDICATULUI

Institutul de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru electrotehnică București 

către toate unitățile 
de cercetare științifică din țară

Prin aplicarea neabătută in viată a obiecti
velor mărețe stabilite de Congresul al XlII- 
lea și Conferința Națională ale Partidului 
Comunist Român, a sarcinilor și indicații
lor trasate de secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. colectivul 
de oameni ai muncii din Institutul de cer
cetare științifică si inginerie tehnologică 
pentru electrotehnică (I.C.P.E.) din Bucu
rești. sub conducerea organelor si organi
zațiilor de partid, in 1987 a acționat cu 
hotărîre pentru realizarea si depășirea sar
cinilor de Plan si angajamentelor asumate 
in întrecerea socialistă.

Beneficiind de îndrumarea permanentă a 
președintelui Consiliului Național al Ști
inței și învățămintului. tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu. savant 
de largă recunoaștere internațională, insti
tutul și-a amplificat rolul de promotor al 
modernizărilor și Înnoirilor în sectoarele de 
bază ale economiei naționale. în anul care 
a trecut, institutul și-a depășit cu 13 1a sută 
planul de- cercetare științifică si producție 
industrială proprie.

In scopul diversificării sortimentale a 
produselor, instalațiilor si echipamentelor 
specifice necesare dezvoltării economiei na
ționale si al reducerii importurilor s-au 
elaborat și omologat peste 357 produse și 
tehnologii noi. care vor conduce la un spor 
de producție de peste 6.3 miliarde lei- Fruc
tificarea tot mai eficientă a capacității de 
creație a colectivului s-a concretizat în 180 
propuneri de invenții și 149 brevete apli
cate în producție pentru prima oară, cu 
efecte economice estimate la 250 milioane 
lei.

Cu dorința fermă de a se alinia exigente
lor noii revoluții tehnico-științifice. de a-și 
spori contribuția la promovarea progresu
lui tehnic in întreaga economie, oamenii 
muncii din institutul nostru cheamă la în
trecere socialistă toate unitățile de cerce
tare științifică din tară, pentru îndeplinirea 
si depășirea indicatorilor de Plan pe anul

13. Diminuarea cu cel puțin 10 la sută a 
pierderilor tehnologice admise prin res
pectarea strictă a proceselor de fabricație 
Si activitatea desfășurată de „Cercurile ca
lității". in special Ia operațiile tumare-for- 
jare. croire-debitare si sudură ;

14. Intensificarea activității de creație 
tehnico-științifică de masă, astfel ca prin 
aplicarea invențiilor si inovațiilor să obți
nem o eficientă economică postcalculată 
de minimum 4 milioane lei :

15. Indicele de utilizare a mașinilor-unel- 
te va creste cu 1 la sută față de Plan :

16. în scopul ridicării nivelului de pre
gătire profesională, vor fi cuprinși în 
cursuri de perfecționare peste 2 500 oameni 
ai muncii, iar in cursuri de policalificare 
305 muncitori :

17. îmbunătățirea permanentă a condiții
lor de muncă și viață ale personalului 
muncitor prin asigurarea unui climat adec
vat de lucru în toate secțiile de fabricație, 
a activității microcantinelor. grădiniței și 
căminelor de nefamilisti.

Traducînd în viață indicațiile secre
tarului general al partidului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ne vom preocupa de 
îmbunătățirea stilului și metodelor de, 
muncă ale consiliului oamenilor muncii in 
sporirea continuă a rolului și atribuțiilor 
adunărilor generale în soluționarea opera
tivă a tuturor problemelor care privesc 
îndeplinirea exemplară a planului.

Organizațiile de partid, de sindicat, de 
U.T.C., consiliul oamenilor muncii vor des
fășura o permanentă Si susținută muncă 
politico-educativă pentru formarea unei 
înalte conștiințe socialiste a tuturor oame
nilor muncii, pentru implicarea lor plenară, 
cu intreaga răspundere. în înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin' din 
planul național unic și a angajamentelor 
asumate in întrecerea socialistă.
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răspunderii față de respectarea strictă a 
proceselor tehnologice, fapt ce va conduce 
la imbunătățirea calității produselor și la 
realizarea față de plan a unui volum de 
100 milioane lei produse noi și reproiectate.

7. Aplicarea fermă a autoconducerii mun
citorești și autofinanțării, gospodărirea ju
dicioasă a bazei materiale vor conduce la 
reducerea cheltuielilor totale și materiale 
la 1 000 lei producție-marfă cu 3.7 lei și 
respectiv cu 3.5 lei. obținindu-se totodată 
un beneficiu suplimentar de 60 milioane, 
lei.

8. Prin respectarea strictă a proceselor 
tehnologice, introducerea unor tehnologii 
noi și a unui regim sever de economii la 
fiecare loc de muncă, vom reduce consu
murile fată de cele normate cu 10 000 MWh 
energie electrică. 5 000 tone combustibil 
convențional, 150 tone anhidridă maleică, 
100 tone ronox, 150 tone catalizator -K-, și 
altele.

9. Pe baza utilizării cu eficientă sporită 
a tuturor resurselor energetice refolosibile. 
vom depăși sarcinile de recuperare cu 4 200 
tone combustibil convențional și 3 000 tone 
gaze combustibile. în același timp, vom 
recondiționa peste prevederi piese de 
schimb în valoare de 5 milioane iei, ceea 
ce va conduce la diminuarea importurilor.

10. Prin aplicarea generalizată a inițiati
vei „Contul de economii al grupei sindi
cale". vom obține o economie de cel puțin 
2 000 lei pe fiecare om al muncii, ceea ce 
la nivelul unității reprezintă peste 80 mili
oane lei.

Mobilizîndu-și exemplar întregul poten
țial de forțe umane și mijloace materiale, 
colectivul de oameni ai muncii de la Com
binatul petrochimic Borzești. sub conducerea 
organizației de partid, va acționa cu toată 
hotărirea pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan si a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă pe anul 1988, 
sporindu-și astfel contribuția la înfăptuirea 
Programului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.
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1988. angajindu-se să realizeze peste plan 
următoarele obiective :

1. Creșterea aportului specialiștilor insti
tutului nostru la acțiunea de modernizare 
a structurilor de fabricație în unitățile 
industriale prin crearea și asimilarea a 35 
produce noi. între care: 5 familii de servo
motoare si micromotoare. materiale magne
tice. conductoare și eleptroizolante. echipa
mente electrotehnice destinate mineritului 
si construcțiilor navale, aviației, progra
mului geofizic. petrolier, asigurind un spor 
de producție ce va depăși 1,1 miliarde lei.

2. Elaborarea si aplicarea a 7 tehnologii 
noi și modernizate de înaltă complexitate, 
in scopul ridicării productivității muncii cu 
15—25 la sută, concomitent cu o economie 
de energie de 20—25 la sută și o reducere 
a consumurilor materiale de 20—35 la sută.

3. Realizarea unor noi tipuri de echipa
mente si tehnologii pentru economisirea e- 
nergiei electrice si recuperarea acesteia la 
incercarea pe standuri a motoarelor ter
mice si electrice, precum și a materialelor 
refolosibile din diverse Produse uzate, in 
scopul reintroducerii în circuitul produc
tiv. Dintre aceste obiective amintim : echi
pamentele de filtrare-compensare la joasă 
și medie tensiune, instalații de electroter
mic pentru industria metalurgică și con
strucțiile de mașini, o tehnologie criogeni- 
că pentru recuperarea unor materiale utile 
din anvelope si cabluri electrice uzate.

4. Cercetarea si elaborarea de noi soluții 
de reducere a normelor de consum specific 
de metale prețioase si materiale deficitare 
Ia 20 de produse electrotehnice. Numai prin 
aplicarea tehnologiilor noi în domeniul 
contactelor electrice vom obține economii 
de argint de circa 4 tone Pe an.

5. Depășirea cu peste 6 la sută a planu
lui propriu de producție industrială, reali- 
zindu-se în principal produse ce reduc sau 
elimină importul, economiile evaluate fiind 
de peste 150 milioane lei. incă din primul 
an de aplicare.

6. Se vor intensifica eforturile de valori
ficare superioară a potențialului creativ 
al colectivului institutului prin înregistra
rea a 115 propuneri de invenții, aplicarea 
în producție a circa 60 de brevete de in
venție. cu efecte economice de peste 250 
milioane lei.

7. Reducerea duratei de cercetare cu 7 
la sută, prin extinderea utilizării metode
lor și tehnicilor intensive, moderne de in
vestigare. creșterea productivității muncii, 
aplicarea pe scară tot mai largă a proiec
tării si conducerii proceselor cu ajutorul 
calculatoarelor, ridicarea nivelului de pre
gătire profesională a tuturor oamenilor 
muncii.

8 Sprijinirea, cu prioritate, a unităților 
industriale in ceea ce privpste îndeplinirea 
sarcinilor la export prin : acordarea a peste 
50 000 de ore de asistență tehnică, in spe
cial pentru realizarea de produse si echi
pamente ce vor fi utilizate in condiții deo
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Trustul - antrepriză generală de construcții 
industriale Pitești către toate unitățile 

antrepriză de construcții industriale
Angajați plenar pentru traducerea în 

viață a hotăririlor celui de-al XlII-lea 
Congres al partidului, a sarcinilor și orien
tărilor formulate de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
constructorii piteșteni au obținut in anul 
1987 importante realizări în îndeplinirea 
planului celui de-al doilea an al cincina
lului 1986—1990. Colectivul nostru a pus în 
funcțiune 83 de capacități industriale, 
agrozootehnice și sociale, din care 6 în de
vans, fiind depășite volumul producției 
planificate de construcții-montaj cu 15.6 
milioane lei și productivitatea muncii cu 
3 420 Iei pe persoană.

.Puternic mobilizați ca în acest an hotări
tor al cincinalului să obțină noi și însem
nate realizări, să-și onoreze exemplar sar
cinile ce le revin din planul național unic 
de dezvoltare economico-socială, oamenii 
muncii de la Trustul-antrepriză gene
rală de construcții industriale Pitești adre
sează o însuflețitoare chemare la între
cere pe anul 1988 tuturor unităților de an
trepriză generală de construcții industria
le, asumindu-și următoarele angajamente ;

1. Realizarea producției de construcții- 
montaj planificate pe acest an cu un de
vans de 10 zile, obținindu-se pe această 
cale o producție suplimentară de 30 mili
oane lei.

2. Sporirea productivității muncii plani
ficate cu 1,5 la sută pe seama creșterii gra
dului de industrializare a lucrărilor și 
transformarea șantierelor, în unități, cu ac
tivitate permanentă de montaj prin :

— aplicarea unui număr de 18 tehnologii 
noi pentru executarea clădirilor industriale 
și de locuit ;

— prefabricarea centralizată a suban
samblelor pentru lucrările de instalații in 
proporție de 80 la sută ;

— executarea mecanizată a lucrărilor de 
terasamente în proporție de 97 la sută ;

— ridicarea indicelui de folosire a 
timpului de lucru de la 95 la sută, cit s-a 
realizat in 1987. la 97 la sută in acest an :

— executarea mecanizată a tencuielilor 
în proporție de 72 la sută, iar a zugrăveli
lor și vopsitoriilor de 78 la sută ;

— ridicarea nivelului de pregătire profe
sională a personalului muncitor prin cu
prinderea la cursurile de perfecționare a 
unui număr de 2 500 oameni ai muncii și 
însușirea celei de-a doua meserii de către 
525 muncitori.

3. Punerea în funcțiune, la termenele 
prevăzute în plan, a tuturor capacităților, 
precum și devansarea a 7 dintre aceste ca
pacități. prin reducerea duratei de execu
ție in medie cu 30 de zile.

4. Stimulind creația tehnico-științifică
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Regionala de căi ferate Craiova către toate 
unitățile de căi ferate

Angajați cu întreaga lor putere de mun
că in înfăptuirea istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XlII-lea al Partidului Co
munist Român, a orientărilor și indicațiilor 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat 
fiu al națiunii noastre, revoluționar încer
cat și patriot înflăcărat, a cărui activitate 
eroică s-a identificat de peste 55 de ani cu 
lupta gloriosului nostru partid comunist, cu 
interesele vitale ale poporului, oamenii 
muncii din cadrul Regionalei de căi fe
rate Craiova au incheiat anul 1987 cu reali
zări însemnate in îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan. Astfel, au fost satis-» 
făcute integral solicitările de transport ale 
beneficiarilor noștri, in mod deosebit a 
cărbunelui și mărfurilor destinate exportu
lui. Volumul global de transport a fost su
perior cifrei de plan cu 9 milioane tone 
kilometri convenționali, iar beneficiile su
plimentare s-au ridicat la 28 milioane lei.

Hotăriți să-și aducă în continuare o con
tribuție sporită la înfăptuirea Programului 
partidului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate in România, de 
a răspunde prin fapte exemplare de muncă 
vibrantelor îndemnuri și chemări pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a adresat 
întregii națiuni de la înalta tribună a Con
ferinței Naționale a partidului, oamenii 
muncii din cadrul Regionalei de căi ferate 
Craiova cheamă la întrecere pe anul 1988 
colectivele de muncă din toate unitățile de 
transport pe calea ferată, asumindu-și ur
mătoarele angajamente :

1. Depășirea sarcinilor de plan la pro
ducția netă cu 20 milioane lei.

2. Creșterea, peste nivelul planificat, a 
gradului de folosire a mijloacelor de trans
port prin reducerea rulajului vagonului de 
marfă cu 1,2 la sută, creșterea tonajului 
brut pe tren de marfă cu 18 tone și spo
rirea vitezei comerciale cu 2.2 la sută.

3. Prin devansarea măsurilor din progra
mul de perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției, prin cuprinderea in 
cursurile de perfecționare profesională a 
23 000 de oameni ai muncii, policalificarea 
a 862 de muncitori, întărirea ordinii și dis
ciplinei, folosirea eficientă a timpului de 
lucru, prin îmbunătățirea circulației trenu
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sebite de climă, realizarea a 12 tehnologii 
de protecție climatică : asigurarea unor 
componente si subansamble specifice, desti
nate exportului.

9. In scopul ridicării nivelului calitativ 
al producției din industria electrotehnică, 
institutul va cerceta, proiecta si executa 
15 standuri de încercări pentru verificarea 
fiabilității echipamentelor.

Expresie concretă a . atașamentului colec
tivului de oameni al muncii din institutul 
nostru fată de politica internă șl externă 
a partidului si statului promovată cu clar
viziune si exemplară consecventă revolu
ționară de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. aceste anga
jamente constituie o dovadă a hotăririi 
nestrămutate a cercetătorilor din domeniul 
electrotehnicii de a spori, cu promptitudine 
și competență, aportul creației tehnico-ști- 
intifice la dezvoltarea intensivă a econo
miei. la creșterea avuției naționale.
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de masă, cultivind la întreg personalul 
muncitor simțul de răspundere și de res
pectare fermă a ordinii și disciplinei de 
muncă, ne angajăm ca obiectivele pe care 
le vom pune in funcțiune in anul acesta 
să întrunească in totalitate condiții de ca
litate superioară, în acest fel contribuind 
la scurtarea duratei de atingere a parame
trilor proiectați și la rezolvarea unor pro
bleme sociale.

5. Depășirea planului de beneficii cu 
2 milioane Iei.

6. Aplicind cu fermitate principiile me
canismului economico-financiar și inca- 
drindu-ne strict in normativele financiare 
stabilite, vom reduce cu 2 lei peste sarcina 
planificată cheltuielile totale și materiale 
la 1 000 lei producție de construcții-montaj.

7. Prin respectarea riguroasă a tehnolo
giilor de lucru și a documentațiilor, apli
carea unor soluții de execuție cit mai eco
nomicoase. prin instaurarea unui sever re
gim de economii la fiecare loc de muncă, 
vom reduce consumurile normate cu 250 
tone ciment, 150 tone metal, 52 mc mate
rial lemnos. 125 MWh energie electrică si 
275 tone combustibil convențional. De a- 
semenea. prin generalizarea inițiativei 
„Contul de economii al grupei sindicale" 
vom realiza o economie de cel puțin 1 950 
lei pe fiecare om al muncii.

8. O atenție deosebită vom acorda colec
tării și valorificării materialelor refolosi- 
bile : prin organizarea unor acțiuni la care 
va participa intregul colectiv, vom colecta 
și preda pește sarcinile de plan 100 tone 
metal, 2 tone cupru, 2 tone corpuri abra
zive, 1,5 tone textile și hirtie, 100 bucăți 
anvelope auto. In atelierele proprii vom 
recondiționa suplimentar piese de schimb 
Si subansamble în valoare de 1,2 milioane 
lei.

9. în vederea îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și viată ale personalului muncitor, 
vom acționa pentru darea in folosință, in 
devans cu 25 de zile, a celor 59 de aparta
mente de serviciu prevăzute in plan, pen
tru asigurarea unei baze moderne de ali
mentație și îmbunătățirea calității meniu
rilor servite, dezvoltarea gospodăriei-anexă 
și sporirea contribuției acestora la asigu
rarea necesarului de produse. efectuarea 
unui volum de 52 000 ore de muncă patrio
tică pentru mai buna gospodărire a uni
tății.

Organizindu-ne mai bine activitatea, 
vom munci mai spornic și cu elan revolu
ționar pentru realizarea planului și ono
rarea angajamentelor asumate pe 1988, 
aducindu-ne in acest fel contribuția la pro
gresul și prosperitatea scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă România.

rilor. vom spori productivitatea muncii, 
peste sarcinile de plan, cu 1 200 lei pe fie
care om al muncii.

4. Reducerea cu 8,3 lei față de plan a 
cheltuielilor totale la 1 000 lei venituri 
brute.

5. Reducerea consumurilor planificate de 
combustibil și energie electrică cu 2 Ia sută, 
ceea ce se va solda cu o economie de circa
2 200 tone combustibil convențional și 5 500 
MWh energie electrică.

6. Prin aplicarea generalizată a inițiativei 
muncitorești „Contul de economii al grupei 
sindicale", vom realiza un volum de eco
nomii de cel puțin 2 000 lei pe fiecare om 
al muncii.

7. Depășirea planului de beneficii cu 15 
milioane lei.

8. Reducerea timpului de imobilizare în 
reparații a locomotivelor și vagoanelor cu 
7 la sută față de normă, respectiv cu circa 
55 000 ore.

9. Satisfacerea integrală și Ia timp a tu
turor cererilor din transportul de mărfuri 
și călători. în condiții de deplină siguranță 
și regularitate a circulației.

10. Depășirea planului de recuperare a 
materialelor refolosibile cu 20 milioane lei 
(la fontă cu 6 la șută, la oțel și plumb cu
3 la sută, la hirtie cu 10 la sută, la uleiuri 
uzate cu 9 la sută). Valoarea pieselor de 
schimb și a subansamblelor recondiționate 
se va ridica la aproape 7 milioane lei.

11. Pentru creșterea capacității de trans
port a cărbunelui energetic și eliminarea 
transportului cu mijloace auto se va pune 
în funcțiune, cu 30 de zile mai devreme, 
tronsonul de cale ferată Cilnic-Seciuri, 
din cadrul obiectivului „Linie nouă de cale 
ferată Albeni-Seciuri-Berbești".

Angajîndu-ne să facem totul pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin, avem convingerea că oamenii muncii 
din unitățile de transporturi feroviare vor 
răspunde cu entuziasm chemării noastre 
la întrecere pentru ca împreună să facem 
din anul 1988 anul unor realizări de virf 
în importanta noastră ramură de activi
tate. contribuind astfel la înfăptuirea mă
rețelor obiective stabilite de Congresul al 
XlII-lea și Conferința Națională ale 
partidului.
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Un început bun, dar rezultatele
* ■ .

pot fi și mai bune

Se află în plină desfășurare adunările generale ale oamenilor mun
cii — forurile supreme ale autoconducerii muncitorești din întreprinderi 
și centrale. Prin problematica majoră înscrisă pe ordinea de zi — 
analiza pe bază de bilanț a activității desfășurate în 
fundamentarea programelor de măsuri și a bugetelor de venituri 
cheltuieli pe acest an — actualele adunări generale stabilesc, practic, 
strategia de lucru a unităților economice pe întregul an 1988.

Este necesar de aceea, așa cum rezultă din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, să se acorde o mai mare atenție organizării și desfășură
rii în bune condiții a adunărilor generale ale oamenilor, muncii, în dubla 
lor calitate de proprietari și producători. „Consider - a subliniat secre-

anul trecut și 
Și
•»

tarul general al partidului - că avem încă"multe de făcut în acest dome
niu, pentru a asigura ca toți oamenii muncii, in calitatea lor de proprie
tari, de răspunzători pentru întreaga activitate, să acționeze cu toată răs
punderea. Trebuie să facem in așa fel incit oamenii muncii, adunările 
generale să hotărască in mod real, nu formal, asupra tuturor proble
melor activității economico-sociale și să exercite un control mai ferm 
asupra cadrelor de conducere și a consiliilor oamenilor muncii".

Acționîndu-se in spiritul acestor exigențe, dezbaterile din cadrul 
adunărilor generale trebuie să aibă un conținut concret și eficient, să 
asigure — prin măsurile adoptate — perfecționarea activității de con
ducere și, pe această bază, obținerea unOr rezultate tot mai bune in 
îndeplinirea sarcinilor de plan, în creșterea calității și eficienței muncii 
in toate unitățile productive.

Bilanțul recent întocmit în legătură 
unitățile industriale din județul Satu Mare 
tiv: planul producției industriale in prima lună a anului a fost realizat și 
chiar depășit. Ce semnificație are acest rezultat ? Ce a stat la baza ob
ținerii sale ? Exprimă el un vîrf al valorificării potențialului productiv 
din industria sătmăreană 7 Iată cîteva aspecte pe care le-am abordat 
într-o discuție cu tovarășul Carol FULOP, secretar al Comitetului ju
dețean Satu Mare al P.C.R.

cu activitatea desfășurată în 
aduce în atenție un fapt pozi-

COMPETITIVITATEA SE ASIGURĂ PRIN ÎNALTĂ EXIGENTĂ
FAȚĂ DE PROPRIA MUNCĂ

„Vom acționa cu toată hotărirea 
pentru ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor noastre, crește
rea competitivității lor, respectarea 
cu strictețe a termenelor contractuale 
și a condițiilor de livrare în vederea 
îndeplinirii în cele mai bune condiții 
a planului la producția de export pe 
anul 1988“ — se preciza în darea de 
seamă prezentată în adunarea gene
rală a oamenilor muncii de la între
prinderea de prelucrare a lemnului 
Zalău, din județul Sălaj, unitate care 
și-a realizat și depășit indicatorii de 
plan pe anul trecut, inclusiv la pro
ducția de export, și care a debu
tat cu rezultate bune în 1988.

Am reprodus paragraful de mai 
sus pentru că participantii la 
dezbateri — Înțelegi ndu-i exact 
semnificația — au argumentat, cu 
fapte concrete. posibilitățile de 
promovare a unei activități de 
export mai eficiente. Intr-adevăr, 
au subliniat majoritatea vorbi
torilor. creșterea cu 40 Ia sută 
a producției destinate exportului nu 
poate fi realizată decit printr-o mo
bilizare exemplară la toate nivelu
rile și pe toate fronturile a colec
tivului de aici. întreprinderea a ie
șit foarte curajos pe piața externă, 
cu deosebire în anul trecut cînd. da
torită seriozității cu care și-a ono
rat contractele, calității produselor 
livrate, și-a asigurat un portofoliu 
consistent de comenzi și contracte 
pentru anul in curs. La această oră, 
planul de export pe anul 1988 este 
acoperit cu contracte in proporție de 

.peste 70 la'isută. existind toate pre
misele —1 s-a arătat in adunare — ’ 
ca, pe baza definitivării altor ofer
te. planul 'pe' acest an să fie aco
perit integral în cel mai scurt timp. 
Cert este că. pe semestrul I al a- 
nului. se poate lucra din plin.

Dar cum anume se va acționa spre 
a se realiza producția in mod ritmic, 
atit aceea destinată exportului, cit 
și aceea pentru fondul pieței ? A- 
ceastă întrebare a stat în atenția 
multor participanți la dezbateri.

„Pînă la sfîrșitul lunii martie vom 
acoperi integral cu contracte planul 
la export — spunea ing. Cristian Bilț, 
directorul fabricii de mobilă din 
Șimleu Silvaniei, unitate fruntașă în 
cadrul întreprinderii. Știm precis ce

prinderii, celelalte cadre de con
ducere vor face toate demersurile 
necesare la conducerea centralei și 
la „Tehnoforestexport" pentru asi
gurarea portofoliului de comenzi si 
derularea ritmică a planului de a- 
provizionare tehnico-materială".

O serie de comenzi — s-a subli
niat de către vorbitori — au fost 
devansate pentru trimestrul I. ceea 
ce presupune organizare ireproșa
bilă pe tot fluxul tehnologic. In mod

La întreprinderea de prelucrare a lemnului 
din Zalău

exportului, viziune profund dăună
toare pe planul activității produc
tive. Practica arată că și într-un caz, 
și în altul valorificarea produselor 
respective la export prin interme
diul produselor realizate de între
prinderile sătmărene ar putea crește 
de 5—10 ori.

— Surprinzător, deși ne aflăm la 
începutul celei de-a doua luni a anu
lui, in unele întreprinderi sătmăre
ne am constatat că nu sint fun
damentați incă indicatorii de plan.

— în prezent, pe ordinea de zi a 
adunărilor oamenilor muncii se si
tuează și adoptarea planului pe 1988. 
Pentru ca aceasta să se reali
zeze in bune condiții este absolut 
necesar ca toți indicatorii de plan să 
fie corelați, riguros fundamentați, in 
strinsă legătură eu capacitățile de 
producție existente. Si in multe În
treprinderi aceste cerințe se respec
tă. Totuși, in aite unități am consta
tat o insuficientă preocupare a cen
tralelor și ministerelor de resort 
pentru fundamentarea indicatorilor 
de plan. Pur și simplu, există centra
le și ministere care încearcă să .igno
re sistematic fundamentările de plan 
efectuate in întreprinderi pe baza 
unei exigente evaluări a necesităților 
și a posibilităților. Astfel, la între
prinderea de in și cînepă din Cărei 
și la întreprinderea de transporturi 
auto, comitetul județean de partid a 
fost nevoit să amine adunările gene
rale ale oamenilor muncii intrucît 
centralele de resort nu au manifes
tat nici cel mai elementar interes 
pentru corelarea și fundamentarea, 
cel puțin acceptabilă, a indicatorilor 
de plan. La o altă întreprindere — 
cea de confecții „Mondiala" — con
statăm în mod surprinzător că și în 
acest an se încearcă menținerea si
tuației din anul trecut, potrivit căreia 
între producția valorică destinată 
exportului și capacitățile de produc
ție existente este o discrepantă de la 
simplu la aproape dublu. Exemplele 
ar putea continua. Ele pun în lum 
mentalitatea unor cadre de spet 
Jiști din centrale și ministere c 
mențin încă o viziune birocral 
asupra cerinței elementare priv, 
planificarea realistă a producției f 
cărei unități. Precizez că în p 
manență comitetul județean de par 
are în atenție preocuparea de a v 
lorifica din plin potențialul de cî 
dispune industria sătmăreană. 
acest sens sintem preocupați de I 
făptuirea programului de moderni? 
re a producției, de îmbunătățire 
organizării întregii activități produ 
tive, de ridicare a nivelului pregî 
firii profesionale si întărirea răsput, 
derii în muncă a tuturor cadrelor c1 
conducere.

Octav- GRUMEZA
coresjxîndentul „Scîntei

— Ce detalii înglobează aprecierea 
statistică potrivit căreia planul pro
ducției industriale pe luna ianuarie 
a fost depășit pe ansamblul jude
țului Satu Mare ?

— Unitățile din economia sătmă
reană dispun in prezent de o dotare 
tehnică modernă, de o bună organi
zare a producției 
Importantă rămîne 
cuparea centralelor . 
relor pentru asigurarea tuturor con
dițiilor necesare bunei aprovizionări 
tehnico-materiale, pentru soluționa
rea problemelor privind fundamen
tarea tuturor indicatorilor de plan. 
Deocamdată insă nu vreau să insist 
asupra acestor aspecte. Menționez 
doar că planul producției indus
triale a fost depășit pe luna ianua
rie — în condițiile atingerii unui ni
vel de creștere a producției de 23 la 
sută fată de perioada similară a 
anului trecut -- și faptul că toate 
contractele ia export pentru luna ia
nuarie au fost onorate. Sînt realizări 
importante, dar, așa cum preciza to
varășul Nicolae Ceaușescu la recen
ta plenară a Consiliului National 
al Oamenilor Muncii, ele trebuie a- 
bordate realist, tinind seama de po
tențialul productiv însemnat pe care 
trebuie și putem să-1 valorificăm 
mai bine.

— Ce acțiuni deosebite a între
prins comitetul județean pentru asi
gurarea condițiilor privind buna 
desfășurare a producției pe acest an 1

— Practic, prin tot ce a întreprins, 
comitetul județean a urmărit să asi
gure atît întărirea răspunderii perso
nale, cît și a celei colective pentru 
realizarea sarcinilor concrete. Am 
căutat să Înlăturăm acea tendință a 
unor cadre cu munci de răspundere 
sau chiar a unor consilii ale oameni
lor muncii sau comitete de partid de 
a înșira în pagini întregi justifică
rile pentru nerealîzarea unor sar
cini. Chiar dacă, în bună măsură, 
motivele erau obiective, cum se spu
ne de obicei, adică vizau atitudinea 
necorespunzătoare manifestată de 
unele centrale și ministere în legă
tură cu soluționarea unor probleme 
stringente ale producției întreprinde
rilor sătmărene. Comitetul județean 
de partid a cerut, așadar, cadrelor 
de partid din întreprinderi, precum 
și cadrelor cu munci de răspundere 
să ofere soluții, să acționeze direct 
și ferm, să folosească din plin ca
drul legal existent pentru a pregăti

Si a 
însă

și a

muncii. 
Si preo- 
ministe-

bine, din toate punctele de vedere, 
producția acestui an. Concret, biroul 
comitetului județean de partid a sta
bilit ca in toamna anului trecut con
ducerile unor întreprinderi — cum 
sint cea de utilaj minier, „23 Au
gust", de prelucrare a lemnului — 
să se deplaseze la centralele și mi
nisterele de resort, pentru a' găsi 
soluții privind fundamentarea indi
catorilor de plan, contractarea pro
ducției, asigurarea bazei materiale. 
Rezultatul : s-a reușit să se asigure 
din timp contracte ferme atît la in
tern. cit și la export, la nivelul sar
cinilor de plan. Apreciem ca bună 
și practica unor ministere și centrale 
de a include în delegațiile care par-

In industria județului 
Satu MareProblema calității, a competitivi

tății a revenit mereu în discuție. Și 
nu întimplător. în anul trecut s-au 
înregistrat trei sesizări în legătură 
cu unele deficiente la producția de 
export. Nesemnificative din punct 
de vedere valoric. Dar atita vreme 
cit apariția lor a fost determinată 
de... manipularea produselor, a fost 
șocotită ca importantă și analizată cu 
toată răspunderea. „Vom asigura un 
control riguros inclusiv la încărcarea 
produselor în vagoane — spunea 
Ioan Tănase, de la compartimentul 
C.T.C. — dar problema calității este 
în primul rînd problema fiecărui 
muncitor în parte".

Alti vorbitori, printre care loan 
Chiorean. maistru la secția mobilă 
— corp II Zalău, loan Roșian, mun
citor la secția scaune I Zalău, mun
citoarea Ana Vcnțer, secretarul bi
roului organizației de partid de la 
secția scaune II. Maria Orțan, mun
citoare la secția mobilă — corp I 
Zalău, s-au referit la necesitatea 
aprovizionării cu materie primă de 
calitate, gospodăririi judicioase a 
materialelor și pieselor de schimb, 
grăbirii acțiunii de redistribuire a 
unor utilaje în noile hale de pro
ducție.

în general, atit materialele pre
zentate. cît și dezbaterile s-au ca
racterizat printr-un spirit angajant, 
de înaltă răspundere față de activi
tatea întreprinderii. dar, repetăm, 
cu foarte multe accente pe găsirea 
celor mai bune soluții pentru creș
terea continuă a prestigiului intre- . 
prinderii, atit pe piața-internă, cit 
și pe cea externă.

ticipă la contractarea producției pen
tru export și ingineri, economiști, 
tehnicieni cu înaltă competență din 
unitățile sătmărene.

— Care sint principalele probleme 
cu care se confruntă in prezent în
treprinderile sătmărene ?

— Asigurarea în întregime a con
tractelor îndeosebi pentru producția 
de export este, fără îndoială, una 
dintre cele mai importante probleme. 
Credem că centralele și întreprinde
rile de comerț exterior ne vor spri
jini pentru soluționarea ei. Rămîn pe 
mai departe în atenție și o seamă 
de aspecte privind asigurarea bazei 
materiale a producției. Se ajunge 
uneori in situații de-a dreptul bi
zare : există contracte pentru export, 
există producție realizată la timp și 
la un bun nivel calitativ, dar pe care 
nu o putem expedia partenerilor ex
terni din lipsă de ambalaj. Am aflat, 
de exemplu, că unui din motivele 
pentru care lipsește în permanență 
cartonul ondulat — produs de unități ; 
ale industriei chimice și destinat în
treprinderilor producătoare de mobi
lă — este faptul că fabricile produ
cătoare dau prioritate exportului 
direct, potrivit sarcinilor de plan. Din 
același motiv, unitățile producătoare 
■de tricotaje duc lipsă de fire de 
P.N.A. In fiecare caz în parte este 
vorba, după părerea noastră, de o 
viziune ingust departamentală pri
vind abordarea problemei eficienței

special s-a subliniat necesitatea 
organizării mai bune a activității de 
recepție a materiilor prime, realiză
rii prin autodotare a incă unei in
stalații de aplicat peliculă prin pul
verizare si a unei mașini de găurit 
multiax, pregătirii rapide a secției I 
scaune în vederea executării pro
duselor de mic mobilier, realizării 
unei aprovizionări de așa manieră 
Incit sectoarele primare să fie in 
devans cu 30 de zile față de finalul 
procesului de fabricație etc. In acest 
sens a si fost construit atelierul nou 

„Știm că acest 
atelier este de importantă vitală pen
tru hunul mers al producției, opina 
Leon Cătină, șeful atelierului, dar 
buna lui funcționare presupune o 
atentă urmărire a prograțnului de fa
bricație pe toate fazele. Am demarat 
bine, pentru luna februarie fiind asi
gurate toate elementele masive, dar 
se impune să menținem acest ritm".

avem de făcut, dar va trebui să In
sistăm — și o vom face — pe per
fecționarea pregătirii profesionale a 
muncitorilor, pentru că numai în 
acest fel se pot realiza produse de 
calitate superioară". „In ce ne pri
vește, arată Mircea Bota, de la Fa
brica de mobilă din Cehu Silvaniei, 
planul la export s-a triplat, dar avem 
posibilități reale să-l realizăm. El a 
fost dezbătut pe secții, ateliere, for
mații. Avem posibilități certe, i-am 
convins și pe parteneri, de a răs
punde exigentelor pieței. Dar pentru 
a putea lansa din timp în fabricație de croit centralizat, 
produsele, am vrea să fim asigurați, 
tot din timp. în continuare, cu co
menzi și contracte, și, evident, cu 
materie primă și materiale la nivelul 
necesarului".

O cerință firească, exprimată șt 
de alti participanți. IM 'măsura' 
adoptată de adunarea generală 
privind contractarea producției este 
foarte fermă : „Directorul între-
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Comuna Amărăștli de Sus este una 
din localitățile reprezentative ale ju
dețului Dolj, atit in ceea ce privește 
vrednicia locuitorilor, cit și rezulta
tele economico-sociale și edilitare. 
Dovadă și faptul că in 1985 și 1986 a 
fost distinsă cu „Ordinul Muncii" cla
sa I și, respectiv, „Ordinul Muncii" 
clasa a Ill-a. Nici cooperativa agri
colă din localitate nu este mai pre
jos. Anul trecut — un an dificil din 
punct de vedere al condițiilor clima
tice — aici s-au obținut producții su
perioare mediei pe județ, cooperati
va încheind activitatea cu o situație 
economico-financiară bună. înainte 
de a arăta cum s-a muncit în 1987 
și modul în care s-au pregătit coo
peratorii pentru a realiza producțiile 
planificate și angajamentele asumate 
pentru acest an. am insistat asupra 
felului în care a fost pregătită adu
narea generală a cooperatorilor.

în pragul desfășurării adunării 
generale la C.A.P. Amărăștil de Sus, 
atmosfera de lucru colectivă, spor
nică și angajantă — specifică ce
lui mai însemnat eveniment din via
ța unității — nu era 
eași intensitate și 
toți cei care ar fi 
implice 
în cele 
dezbaterii, 
efectiv nu se putea 
fiind ocupat pînă 
Marcel Nițu. președintele și ingine- 
rul-șef al unității. Fermierii, econo
miștii și contabilul-șef, care „îi fur
nizează toate cifrele și datele pentru 
întocmirea materialelor". împreună 
cu alți membri ai consiliului de con
ducere se ocupau de mobilizare, de 
pregătirea sălii, de alte lucrări cu
rente ale cooperativei. Lucru firesc. 
Nefiresc ni s-a părut insă un alt 
aspect. „Cine luprează darea de sea
mă ? — ne interesăm. „Președinte
le". ni se spune. „Dar planul de mă
suri ?“. „Inginerul-șef“. Adică, una 
și aceeași persoană care, oricit de 
capabilă ar fi — și Marcel Nițu ca 
președinte de cooperativă și specia
list este bine apreciat, dovadă că a- 
dunarea generală l-a reînvestit în 
funcția de președinte al unității — 
nu putea gindi de unul singur pen
tru toți. Astfel munca în colectiv, 
care ar fi fost de dorit la elaborarea 
dării de seamă și a celorlalte docu
mente ale, adunării generale s-a re
zumat la furnizarea de hîrtii și date 
statistice. Firesc pentru acest stil de 
muică, darea de seamă a dus lipsă 
de idei, soluții și propuneri concrete 
pentru înlăturarea neajunsurilor ma
nifestate în anul trecut, cît și pen
tru mai buna organizare a muncii 
și a producției în acest an. Mai mult.' 
dezbaterile din adunarea generală au 
scos Ia lumină și alte lacune ale dă
rii de seamă și ale celorlalte mate
riale. Argumente : in darea de sea
mă — deși aceasta a avut un carac
ter combativ — nu s-a vorbit mal 
nimic de stilul de muncă al consi
liului de conducere ; activitatea coo
perativei nu a fost analizată și prin 
prisma muncii desfășurate de orga
nizația de partid : nu s-a arătat fap
tul că 252 cooperatori nu și-au în
deplinit numărul de norme ș.a.

..Ne-am propus să realizăm în acest 
an producții mari — spunea în cuvîn- 
tul lui inginerul Visarion Pisică. 
Tocmai de aceea se impune să avem 
un program de piuncă și acțiune

foarte concret, din care să rezulte 
pentru fiecare ce are de făcut". Ce 
măsuri tehriico-organizatorice au fost 
cuprinse în acest sens în programul 
prezentat adunării generale ? „Se 
vor aplica îngrășăminte chimice după 
cele mai bune plante premergătoare 
la nivelul potențialului solului" (in 
ce cantități și după care plante ?) ; 
„Semănatul se va face în epoca op
timă la densitatea corespunzătoare" 
(care ?), „Irigatul culturilor se va 
face la momentul oportun, ziua și 
noaptea" (cind și cite udări ?) ; „Re
coltarea se va face eșalonat, pe mă
sură ce culturile ajung la maturitate" 
(în ce perioadă și ce condiții de ca
litate ?) ; „Conducerea unității se va

cind sosești la adunare în ultimul 
ceas și te așezi direct la masa pre
zidiului, prezența și rolul celor dele
gați de la organele agricole județene 
capătă un caracter formal, care nu 
ajută pe nimeni. Și trebuie spus că 
participarea lor activă la dezbateri, 
in deplină 
de altfel 
I.E.E.L.I.F. 
gatorie, ci
iată de ce. Mai mulți vorbitori din 
cei 17 participanți la dezbateri, prin
tre care Elena Mihai, Dumitru Mi- 
trică, Iancu Truică și Marcel Nițu 
au scos în evidență trei din proble
mele de fond cu care se confruntă 
unitatea în acest an. In primul rînd

cunoștință de cauză, ca 
și a reprezentantului 
Dolj, era nu numai obli- 
și absolut necesară. Și

în adunarea generală a cooperatorilor 
din Amărăștii de Sus, județul Dolj

nemijlocit 
mai mici 

Singurul

trăită cu ace- 
febrilitate de 
trebuit să se 
în pregătirea 

amănunte a 
cu careom

sta de vorbă, 
peste cap. era

ocupa de aprovizionarea cu semințe 
din soiuri și hibrizi de înaltă pro
ductivitate" (care ?). Sint, desigur, 
probleme majore pentru producție, 
formulate insă pe înțelesul ingineru- 
lui-șef și al specialiștilor, și nu pe 
înțelesul cooperatorilor și al mecani
zatorilor. cei chemați să realizeze 
producția și care trebuie să cu
noască precis ce sarcini le revin și 
cum trebuie să acționeze intr-un caz 
sau altul. Cum, de asemenea, trebu
iau prezentate măsuri clare, care să 
asigure organizarea temeinică a 
producției și a muncii, mobilizarea 
la lucru a tuturor cooperatorilor. în
tărirea ordinii și disciplinei, a răs
punderii pentru realizarea planului 
și a angajamentelor, pentru dezvol
tarea averii obștești. Am aflat că 
darea de seamă a fost citită în prea
labil de Dumitru Diaconu, primarul, 
comunei, care, cum ne spunea, 
„i-am făcut introducerea și încheie
rea". Dar planul de măsuri? Se pare 
că nu a fost văzut decit de Stela Dinu, 
șefa fermei nr. 1, care l-a și prezen
tat adunării generale.

Punctele slabe ale documentelor 
prezentate adunării generale arată că 
în pregătirea forului democratic al 
cooperatorilor. în general, si în ela
borarea unui program de măsuri 
viabil mai ales, un rol important, 
activ trebuia să-l aibă repre
zentantul direcției agricole județene 
(inginer principal Anghel Popa) și al 
Stațiunii de cercetări agricole Șimnic 
(inginer cercetător Aurel Radu), că
rora li s-a încredințat sarcina ex
presă de către comitetul județean de 
partid pentru a sprijini efectiv a- 
ceastă cooperativă agricolă. Cum au 
înțeles aceștia să-și îndeplinească 
atribuțiile ce le reveneau ? Cel din
ții a venit în comună în ziua și la 
ora începerii adunării generale, iar 
cel de-al doilea nici măcar nu s-a 
„ostenit" să fie prezent. In mod nor
mal, la un asemenea eveniment, ca
drele de la organele agricole jude
țene repartizate să sprijine coopera
tiva trebuiau să-și găsească timpul 
necesar să analizeze cu mult îna
inte starea de lucruri din unitate, să 
discute cu membrii consiliului de 
conducere documentele și lista de 
probleme ce se prezintă adunării 
generale, să contribuie la lămurirea 
șl soluționarea lor. In aceasta constă 
sprijinul și ajutorul așteptat. Or,

— un aspect ce ține de mecanismul 
de stabilire a planului de cultură. în 
hotărirea aprobată de sesiunea con
siliului popular județean se preve
de ca „Structura culturilor să se 
facă pe baza consultării specialiștilor 
din teritoriu, a cadrelor din stațiu
nile de cercetare și de la facultatea 
de agronomie". Această prevedere 
este însă vag respectată la Amărăștii 
de Sus. Dovada ? Pornind de la ex
periența bună ciștigată îndeosebi la 
culturile de floarea-soarelui. unde 
anul trecut s-a depășit planul cu 
250 kg/ha. ca și la mazăre și 
plante furajere, specialiștii de aici 
au cerut sporirea suprafețelor cu 
aceste culturi foarte rentabile in 
zonă și în ideea specializării 
unității. Aceste sugestii nu nu
mai că nu au fost luate în seamă, 
dar s-au mai adăugat încă două cul
turi — cartofi și in — pentru care 
condițiile locale sînt mai puțin pri
elnice — nomenclatorul unității cu- 
prinzînd astfel în acest an 11 culturi. 
In al doilea rînd. toate producțiile 
planificate pentru acest an sînt cal
culate în condiții de irigare. Or. la 
această dată, cooperativa are peste 
1 500 de hectare încă neamenajate, 
cuprinse în sistemul „Terasa Cîmpia 
Caracalului" care, după stadiul ac
tual al lucrărilor (în timpul docu
mentării noastre doar o draglină sin
guratică era la treabă, probabil ca 
să dea impresia că se lucrează) — nu 
dau garanția că în acest an se va 
putea asigura apă pe întreaga su
prafață. Și, în al treilea rînd. în a- 
dunarea generală a fost subliniată 
necesitatea ca unitățile de cercetare 
științifică din județ să se implice 
mai puternic în activitatea coopera
tivei pentru a da soluții în sprijinul 
realizării producțiilor mari ce trebu
ie obținute în acest an. Toate aceste 
probleme — strîns legate de crearea 
condițiilor pentru realizarea produc
țiilor planificate în acest an — sint, 
în mare măsură, și de competența de- 
legaților amintitelor instituții județe
ne, care aveau datoria să le clari
fice și să dea răspunsuri precise.

Constituie desigur un merit al a- 
dunării generale că dezbaterile nu 
au fost axate doar pe problemele ce 
trebuie rezolvate de către alții. Pe 
fondul unor rezultate bune obținute 
în anul trecut, vorbitorii nu au luat 
în brațe lauda de sine, automulțumi-

rea, iar In cazul unor nerealizărî — 
justificările, ci cu spirit critic și au
tocritic au arătat deschis, fără în
conjur, neajunsurile din activitatea 
lor, ceea ce nu au făcut cum tre
buie. „Am diminuat producția de, 
sfeclă fiindcă i-am dat îngrăsămintele 
azotoase pe o căldură de te frigeai, 
ca și producția de fasole pentru că 
am semănat-o prea tîrziu" (coope- 
ratoarea Stela Triculescu). „N-am 
executat decit o prașilă la porumb 
și aceasta cam tîrziu. în plus, l-am 
lăsat prea rar" (cooperatorul Mi
hai Matei), „N-am terminat ogoare
le în toamnă, nu participă toți la 
muncă și nu am respectat întru to
tul verigile tehnologice" (ingine
rul Visarion Pisică), „Producția de 
lapte stă pe... limba vacilor. Dacă le 
dădeam furaje mai multe și le îngri
jeam mai bine aveam și lapte mai 
mult" (îngrijitorul - Sava Pascu).

Se desprinde deci concluzia ca, 
măcar acum, după adunarea genera
lă, organele agricole județene. îm
preună cu consiliul de conducere al 
cooperativei să lămurească toate 
problemele ridicate si să stabilească 
măsurile care să garanteze reali
zarea exemplară a sarcinilor din 
acest an.

Nicolae BABALĂU
corespondentul „Scinteii"
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Planul la producția fi
zică a fost îndeplinitei 

depășit
Unică în tară. Fabrica de Izo

latoare electrice din sticlă din 
Botoșani a împlinit abia un de
ceniu de activitate. Și iată că 
fiabilitatea ridicată a izolatoa
relor electrice din sticlă fabrica
te aici (în fotografie) a deter
minat o creștere cofttinuă a ce
rerilor și producției. Practic, 
producția s-a dublat la cinci 
ani după punerea în funcțiune 
a unității, iar în prezent este 
de trei ori mai mare decit in 
primul an de activitate.

Mindri de renumele F.I.E.S. 
Botoșani, lucrătorii din cadrul 
acestui colectiv, actionînd cu 
înaltă responsabilitate profesio
nală. au depășit substanțial pla
nul în anul 1987. Puternic mo
bilizați de indicațiile secretaru
lui general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. oa
menii muncii de aici si-au spo
rit eforturile, realizînd și depă
șind sarcinile de plan pe luna 
ianuarie . din acest an. De re
marcat că o dată cu înnoirea în 
mare parte a gamei sorti
mentale. în special a produc
ției destinate exportului, s-a 
lansat în avans producția pen
tru piața externă, ceea ce va 
permite ca pe primul trimestru 
al anului planul la export să 
fie depășit cu circa 25 la sută. 
(Eugen Hrușcă).

Foto : S. Cristian

Puternică angajare muncitorească
(Urmare din pag. I)

gent decit pină acum o seamă de 
alte laturi ale activității economice, 
decisive pentru obținerea unei înalte, 
eficiențe, cum sînt reducerea consu
murilor energetice și materiale, în
cadrarea în normativele stricte de 
consum, recuperarea și refolosirea 
materialelor, a pieselor și subansam- 
blelor, care trebuie să ajungă — în 
unele sectoare — pînă la 50 la sută 
din necesarul de materii prime și 
materiale. Capacitatea de a conduce 
bine aceste laturi ale îndeplinirii 
ritmice a planului, ale eficienței ex
primă în cea mai înaltă esență gîn- 
direa și atitudinea de proprietar și 
producător a oamenilor muncii. O 
economie modernă, de tip intensiv, 
cum este economia românească, nu-și 
mai poate permite să consume ma
terii prime de aproape 3 ori mai 
mult decit țările cu stadiu înalt de 
dezvoltare. Acest nivel înalt de con
sum exprimă pînă la urmă și nivelul 
de eficiență al conducerii 
unitate sau alta.

Perfecționarea conducerii 
nă creșterea răspunderii

dintr-o

inseam- 
pentru 

aplicarea cu mai multă fermitate a 
programului financiar-economic. de 
autogestiune și de autofinanțare. 
Criticile adresate de secretarul ge
neral al partidului organelor Minis
terului Finanțelor, organelor ban
care reprezintă un important mo
ment de referință în înțelegerea 
răspunderilor în acest domeniu, în 
analizarea lipsurilor manifestate. în 
ajutarea unităților la fundamentarea 
si realizarea unor bugete de venituri 
Si cheltuieli care să devină princi
palele instrumente de aplicare a 
autogestiunii și autofinanțării în fle-

care ramură a economiei naționale, 
în fiecare unitate productivă. Nu e 
suficient să vorbim de existenta 
unui mecanism economic nou. de 
existenta unor programe economico- 
financiare bune — sublinia secre
tarul general al partidului — și la 
adăpostul lor să existe risipă, acti
vitate economică ineficientă. Capaci
tatea de a conduce a consiliilor oa
menilor muncii se exprimă. în pri
mul rînd, în capacitatea de a gospo
dări partea din avuția națională în
credințată.

Perfecționarea conducerii înseam
nă, ca un corolar, promovarea mai 
puternică a progresului tehnico-ști- 
ințific in toate sectoarele de activi
tate. Afirmarea mai eficientă a noii 
revoluții tehnico-stiințifice, în con
dițiile eforturilor mari pe care Ie-a 
făcut societatea noastră pentru dez
voltarea unei puternice si moderne 
baze materiale, este strîns legată și 
de modul în care organele de condu
cere colectivă din cercetare si învă- 
tămînt acționează pentru introduce
rea mai rapidă a cuceririlor progre
sului tehnic în toate sectoarele de 
activitate, dar si de modul în care 
consiliile oamenilor muncii din în
treprinderi angajează mai eficient 
detașamentele de cadre tehnice de 
care dispun la aplicarea concretă a 
acestor cuceriri, la însușirea si pro
movarea celor mai noi progrese teh
nice. a celor mai noi metode de or
ganizare și conducere. S-a vorbit și 
se vorbește mult de necesitatea con
ducerii științifice. Este timpul să se 
treacă de la vorbe la fapte, să se 
asigure o conducere științifică 1

Perfecționarea conducerii înseam
nă o schimbare radicală a modului 
de a privi și acționa pentru reali
zarea programelor de modernizare

și organizare a producției. Dacă în 
anul trecut s-au înregistrat 
tante
unor indicatori de Plan, ele sint — 
arăta secretarul general al partidu
lui — și rezultatul înfăptuirii, lente 
a respectivelor programe. Faptul că 
avem asemenea programe în absolut 
toate unitățile, în 
economiei naționale, 
încorporat o uriașă inteligentă și 
muncă organizatorică 
mare șansă pentru economia noastră 
de a se înscrie, intr-un ritm rapid, 
pe coordonatele unei autentice mo
dernizări. Intrucît anul 1988 a deve
nit. prin noile cerințe exprimate în 
această direcție, un an hotărîtor și 
pentru evaluarea eficientei acțiunii 
de modernizare, este necesar ca or
ganele de conducere din ministere 
și centrale să se implice mai activ 
în finalizarea acestor programe, să 
analizeze îndeplinirea acestora nu 
numai din birouri, ci și în unitățile 
pe care le-au desemnat ca etalon, în 
cit mai multe unități, la fata locului. 
In același timp, consiliile oamenilor 
muncii din întreprinderi sînt chema
te să manifeste mal multă preocu
pare, să facă tot ce depinde de ele 
pentru realizarea programelor, să 
conecteze permanent inițiativa și 
gîndirea oamenilor la alte cerin
țe. mereu noi. pe care le impune un 
asemenea proces complex, în asa fel 
îneît modernizarea să devină un 
verb activ, eficient, care se conjugă 
zi de zi în întreaga economie româ
nească.

Iată, așadar, schițate pe scurt, 
principalele direcții care se cer pro
movate pentru ca activitatea tuturor 
organismelor de conducere demo
cratică din economie să se racordeze

impor- 
nerealizări in îndeplinirea

toate ramurile 
că în ele s-a

reprezintă o

în fond și în esență la cerințele de 
perfecționare accentuate încă o dată 
cu toată claritatea de secretarul ge
neral al partidului la recenta 
plenară a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii — organism che
mat el însuși să acționeze cu mai 
multă fermitate pentru promovarea 
în întreaga viată economică a unui 
stil de muncă dinamic, eficient, in 
concordantă cu, cerințele amplului 
proces de dezvoltare intensiv-calita- 
tivă pe care-1 parcurge în etapa ac
tuală economia românească.

In magistrala cuvîntare rostită în 
cadrul plenarei Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii — complexă și 
profundă analiză a realităților noas
tre social-economice, angajantă de- 

obiectivelor și direcțiilor de 
a căilor de valorificare su- 
a potențialului economic, a 
capacităților materiale și 

— secretarul general al

finire a 
acțiune, 
perioară 
tuturor 
umane 
partidului a abordat, totodată, în mod 
științific, cu înaltă principialitate, 
probleme majore ale vieții politice 
internaționale, ilustrînd, în mod 
elocvent, consecvența și principiali
tatea, spiritul realist și constructiv al 
politicii partidului și statului nostru, 
voința de pace, colaborare și prie
tenie între popoare, legătura organi
că, indisolubilă, între politica internă 
și externă a României socialiste, mo
dul ferm în care a acționat, acțio
nează și va acționa pentru respec
tarea In toate împrejurările a prin
cipiilor deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc, ca bază sigură a unor re
lații noi, democratice între toate na
țiunile lumii.

I
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O VIAȚĂ DE EROU PENTRU
PARTID, POPOR Șl ȚARĂ

„Buni specialiști, buni revoluționari!46
- emblema șuncii de calitate în rîndurile 

tineretului universitar
OMAGIU CTITORULUI

DE ȚARĂ NOUĂ
„DIN INIMA POPORULUI,

URARE"
Există o permanentă a culturii, 

o constantă pe care o regăsim in 
toate momentele dezvoltării artei 
noastre : aceea a artistului cetă
țean care participă pe coordonate 
proprii la marile transformări ale 
epocii, a artistului pentru care a 
crea înseamnă a da un răspuns 
propriu aspirațiilor morale si spi
rituale ale colectivității. O aseme
nea atitudine este pusă in valoa
re si de albumul publicat recent 
sub auspiciile Editurii Meridiane : 
„O VIATA DE EROU PENTRU 
PARTID. POPOR ȘI ȚARA". A- 
ceastă lucrare afirmă, in chip 
solemn, o profundă integrare in 
inima de astăzi a tării, O integra
re care s-a rostit in cuvinte și 
imagini capabile să traseze, în mod 
evocator, conturul de astăzi al pa
triei, al unui întreg popor strins 
unit in jurul partidului, al secre
tarului său general : „Există o 
patrie dintotdeauna. Iar ințelegerea 
biografiei ei istorice și respectul 
fată de înaintași, față de tradiția 
glorioasă a poporului — se spune 
in cuvintul introductiv — au de
venit profunde realități de con
știință cu deosebire in anii ce au 
urmat istoricului Congres al 
IX-Iea al partidului, de cind în 
fruntea țării, printr-o opțiune 
demnă de memoria vremurilor, 
partidul și poporul l-au ales pe cel 
ce întruchipează în cel mai inalt 
grad vrerile și virtuțile supreme 
ale celor ce, de milenii, viețuiesc 
la Dunăre și Carpati."

Prilejuit de aniversarea zilei de 
naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a peste 55 
de ani de neîntreruptă activitate 
revoluționară, omagiul rostit in cu
vinte înflăcărate exprimă oma
giul unora dintre cei mai cunos- 
cuti artiști plastici contemporani, 
ca tot atitea mărturii ale dragos
tei si recunoștinței cu care între
gul popor iși înconjoară conducă
torul. Subliniind prețioasa încărcă
tură de fapte, de munci și zile a- 
flate neîntrerupt la temelia succe
selor tot mai numeroase, obținute 
in toate domeniile, in prefața emo
ționantului album omagial este 
pregnant evidențiat faptul că dez
voltarea contemporană a României 
— rod al inițiativelor și acțiuni
lor practice ale președintelui ei — 
este și rezultatul unor acte de înaltă 
conștiință, de solidaritate umană 
in muncă si idealuri. Ca și fap
tul că spectaculoasa transformare 
a tării iși are un corespondent fi
resc într-o politică culturală pe mă
sură. în cadrul căreia un rol deo
sebit se acordă schimbului de idei, 
inițiativei și. nu în ultimul rind, 
contribuției creatoare a unor ener
gii animate de certitudinea unei 
generoase deveniri culturale.

Selecția riguroasă a imaginilor — 
printre cele mai reprezentative de
dicate in ultimele decenii puterni
cei personalități a tovarășului 
Nicolăe .Ceaușescu — ilustrează 
elocvent faptul că artiștii plastici 
au transmis lucrărilor lor mesajul 
unor implicări directe in miezul 
evenimentelor sociale si culturale. 
In piatra si bronzul sculpturilor, 
creionat cu finețe in lucrări de 
grafică sau construit din puternice 
planuri de culoare. de con
vingătoare sugestivitate, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
tării, este înfățișat de multo ori 
alături de tovarășa Elena Ceaușescu, 
creatorii aducindu-și astfel oma
giul datorat unor exemplare perso
nalități. evocind. totodată, succese 
și realizări durabile obținute in 
țoale domeniile vieții noastre eco
nomice. sociale, politice, culturale.

„El s-a năltat Ia luptă in nume
le dreptății, / Pentru o viață dem
nă a celor ce muncesc / Și viata 
lui e toată-n cununa libertății / 
Ce a cuprins, istoric, pămintul ro
mânesc." : cadența solemnă a ver
sului insotește imagini care imbi- 
nă evocarea anilor de încordată si 
aspră luptă revoluționară dusă in 
ilegalitate cu prinosul de recunoș
tință al tuturor celor care, azi. sub 
conducerea înțeleaptă a partidului, 
făuresc chipul României socialiste, 
in cea mai glorioasă epocă din mi
lenara ei istorie. Profund evocatoa
re sint. in acest sens, lucrări in
titulate cu simplitate „Omagiu", 
semnate de Ion Irimescu, Ion 
Gheorghiu, Eftimie Modâlcă. Horia 
Flămînd. Ion Bitan, Vladimir Șe- 
tran. Sabin Bălașa sau „File de 
istorie" de Gheorghe Ioniță. „De
monstrație comunistă" și „1 Mai 
1939" de Eugen Palade, ,.23 August 
1944“ de Cornelia Ionescu.

„Om între oameni, brav bărbat 
al gliei. / Pentru Partid trăind, pen
tru Popor, / EI e chezaș că dru
mul României / Urca-va demn și 
drept spre viitor" : în importante 
domenii ale vieții contemporane, 
cutezanța gindului și a faptei au 
dus la grandioasele construcții care 
astăzi se numesc Canalul Dunăre— 
Marea Neagră, Metroul bucu- 
reștean, podul peste Dunăre de la 
Fetești—Cernavodă. Hidrocentrala 
de la Porțile de Fier. Transfăgă- 
răsanul sau Canalul Poarta Albă— 
Midia-Năvodari — ctitorii menite 
să dureze secole, opere ce pun 
deplin in valoare capacitatea con
structivă a poporului român, for
ța sa creatoare. încrederea în vii
torul de aur al țârii cărora le sint 
destinate. Lucrările inspirate de a- 
ceste realizări, lucrări în care 
este prezent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. alături de to
varășa Elena Ceaușescu. constituie 
deopotrivă un elogiu adus glo
rioasei istorii contemporane a po
porului nostru. Semnate de Vasile 
Pop Negreșteanu, Eugen Palade. 
Ileana Balotă. Eugen Popa. Dan 
Hatmanu, Vintilă Mihăescu. Elena 
Greculesi. Ion Pacea, Vasile Cel- 
mare. Geta Mermeze, Suzana Fin- 
tînaru. Mihai Coșan, Viorel Mărgi
nean ș.a.. aceste creații aduc in 
imagine citeva din adevăratele 
magistrale moderne initiate și 
realizate sub directa îndrumare a 
secretarului general al partidului. 
Gindul inalt al versului care subli
niază legătura secretarului general 
cu tinerii sau exemplara sa luptă 
pentru , pacea lumii se îmbină cu 
creația unor importanți pictori, 
sculptori și graficieni contemporani 
pentru a sublinia faptul că talen
tul creatorilor este parte din șuvo
iul limpede si viguros al muncii 
creatoare desfășurate de un întreg 
popor.

Marina PREUTU

Printre valoroa
sele culegeri de co
ruri si cintece pa
triotice. revoluțio
nare editate în 
ultimii ani, se im
pune recenta lu
crare apărută la E- 
ditura Muzicală, ca 
omagiu de aleasă 
cinstire adus secre
tarului general al 
partidului. Intitu
lat „EROU DE 
EPOPEE", volumul 
cuprinde 32 de 
compoziții, de la 
cele intrate în re
pertoriul ansamblu
rilor de gen si care 
și-au cîstigat deja 
popularitatea, pînă 
la roadele con
cursului organizat 
de Uniunea com
pozitorilor si muzi
cologilor si Consi
liul Culturii si' E- 
ducatiei Socialiste, 
prestigioasă com
petiție muzicală a 
anului' 1987 închi
nată Partidului. 
Președintelui tării. 
Sint cuprinse în 
acest album, apă
rut în condiții gra
fice deosebite, cu
noscutul cîntec 
„Trăim decenii de 
împliniri mărețe" 
de Vasile Vasilache jr. si Eugen 
Rotaru, „La ceas de mare săr
bătoare" de Sergiu Eremia si 
Viorel Cozma, „Congresul co
muniștilor români" de Constan
tin Arvinte și Angel Cirstea. 
„Luceafăr nou străluce". ver
surile și muzica aparținînd lui 
Teodor Bratu — piese care, alături 
de multe altele, au' un binemeri
tat loc in repertoriul formațiilor 
profesioniste si de amatori — pre
cum și prime audiții ale acestui 
an. Rod al preocupării muzicieni
lor, compozitorilor noștri de a 
realiza pagini noi, compoziții in
spirate. o largă paletă de cintece 
patriotice, revoluționare, cîntecele 
cuprinse In volumul „Erou de 
epopee" se constituie Intr-un vi
brant omagiu. în muzică și vers, 
adus celui mai iubit fiu al Ropotu
lui, partidului, pămintului româ
nesc. istoriei sale de lupte și 
jertfe, prezentului eroic al patriei : 
,.în fruntea tării, frunte ce ve
ghează J Ca de la munți la aripa 
cimpiei / Poporul să iși fie lui 
stăpînul / Pe vastul, mindrul plai 
al României ./ E tara lui și-ri su
flet o păstrează / Ca unica, su
prema nestemată / Poporul lao
laltă ii urează / Cu dragoste, via- 
ță-ndelungată...“ — se spune în 
versurile unuia dintre cintece: „Din 
inima poporului, urare", o melo
die de puternic lirism, semnată de 
compozitorul Temistocle Popa. 
Realităților României socialiste, 
roadelor bogate ale anilor-lumină 
pe care-i trăim, împletite intr-o 
urare strămoșească, îi sint dedi
cate cintece precum „Urare". ..Erou 
de epopee". „Slavă marelui

bărbat". „Eroul". „Alături de eroul, 
de fiul națiunii", „Ceaușescu, 
mîndru steag". „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Lumina de Ianuarie". 
„Flori de cinstire"... Ele dau ex
presie vibrantă fierbinților sim
țăminte ce-i animă pe toți fiii 
patriei, pe constructorii noii noas
tre societăți aflate in marș im
petuos spre culmile mărețe ale ci
vilizației și progresului necontenit. 
Sint cintece destinate tuturor, 
avind un grad mare de accesibili
tate. scrise in armonii simple, dar 
sugestive. în ritmuri pregnante, cu 
fraze limpezi, frumos arcuite. Un 
buchet de cintece menite să în
suflețească. să mobilizeze. să 
unească in ritmul unanim al ini
mii țării gindul și conștiința tu
turor fiilor ei. in jurul partidului 
care ne conduce, al secretarului 
său general, marele Erou tntre 
eroii neamului, ctitor inspirat și 
clarvăzător al României modeme.

Muzică si versuri de aleasă ți
nută. oferite generos de albumul 
de coruri si cintece patriotice si 
revoluționare ..Erou de epopee", 
omagiu în cuprinsul căruia se 
înscriu și cele patru discuri ale 
Casei „EleetrecOrd", cuprinzind 48 
de cintece interpretate de an
sambluri profesioniste bucurestene. 
Omagiu reprezentind prinosul de 
recunoștință pe care toti compo
zitorii' tării, alături de ceilalți oa
meni de cultură si artă. ..suflet in 
sufletul neamului". îl aduc, din 
adîncul inimii, marelui cirmaci al 
destinului de azi . și de miine .al 
patriei.

Smaranda OȚEANU

In climatul de 'amplă dezbatere 
prilejuit de Conferința Națională a 
partidului, adunările comuniștilor din 
facultăți au adus și aduc in orizontul 
analizei rolul și, cu deosebire, con
tribuția majoră a asociațiilor stu
denților comuniști in îndeplinirea 
obiectivului esențial al muncii de 
partid din fiecare' unițate de invăță- 
mint superior : calitatea pregătirii 
viitorilor specialiști. Frecventa aces
tei tematici este legitimă : asociați
ile studenților comuniști, ca organi
zații politice, revoluționare, care cu
prind intregul tineret universitar, au 
la indemină. mijloace multiple, di
recte și deci operative de cunoaș
tere a posibilităților tuturor studen
ților. de stimulare și de mobilizare a 
lor in vederea realizării sarcinilor 
celor mai cuprinzătoare și mai strin
gente intr-o perioadă sau alta a anu
lui de invâțămint. Ca atare, sub con
ducerea organizațiilor dc partid, ele 
pot și trebuie să acționeze concomi
tent pe mai multe planuri , și din in
teriorul vieții universitare pentru 
generalizarea in rindurile studenților 
a unui climat de muncă intensă, de 
exigență și autoexigență, de asuma
re a răspunderii cu privire la spo
rirea necontenită a indicatorilor de 
calitate din pregătirea viitorilor spe
cialiști. la formarea si afirmarea Ple
nară a conștiinței patriotice, revo
luționare a acestora.

Și este bine cunoscut că in cu
prinsul analizelor de acest gen sint 
evidențiate in egală măsură atit rea
lizările remarcabile, înscrise astăzi 
practic în activitatea fiecărei A.S.C,, 
cit și minusurile existente, unele 
dintre ele cu o frecvență și o perio
dicitate nefirească, ce încă mai mar
chează bilanțul asociațiilor studen
țești. Numai că — iar aici distin
gem un atribut al climatului moral- 
politic din facultăți și, totodată, un 
punct esențial de sprijin pentru per
fecționarea întregii activități din in- 
vățămintul superior in acord cu do
cumentele partidului nostru — in 
vreme ce realizările obținute sint 
considerate ca firești, pe măsura 
stadiului actual al dezvoltării școlii 
noastre de tqate gradele, minusu
rile existente, indeosebi cele de na
tură organizatorică sint apreciate ca 
nefirești și tocmai de aceea asupra 
lor se îndreaptă mai cu seamă aten
ția comuniștilor.

Așa se face că tn intervențiile lor 
predomină uneori aprecierile cu pri
vire la insuficienta punere in va
loare a . potențialului de analiză, de 
dezbatere propriu asociațiilor stu
dențești și, implicit, la neconcor- 
danța care apare astfel între anver
gura sarcinilor Înscrise in plan și 
între mijloacele de realizare mobi
lizate In favoarea acestora. Se apre
ciază. și pe bună dreptate, că îmbu
nătățirea necontenită a activității din 
învățămintul superior solicită anga
jarea personalității fiecărui student 
și aceasta poate fi cel mai bțne cur. 
noscută și mobilizată de forul insult
ai creației Universitare cu care .se 
identifică sau ar trebui să se identi - 
f.ice fiecare adunare a asociației stu
dențești. Drept urmare, dezbaterea 
amplă, angajântă. schimbul fructuos 
de opinii, analiza critică și autocri
tică aprofundată ar trebui să stea la 
baza fiecărei concluzii și să precea
dă elaborarea planurilor de măsuri. 
Din păcațe. o. asemenea practică nu, 
este încă generalizată la nivelul tu
turor colectivelor studențești, cum ar 

fi și firesc, și necesar. Am ilustrat 
și cu alt prilej („Scinteia" nr. 14 878) 
modul cum unele adunări ale aso
ciațiilor studenților comuniști sint 
marcate incă de formalism și mini
mă rezistentă, nu operează analiza 
profundă a activității desfășurate 
pentru ca, de pe această bază, să 
poată fi adoptate măsuri eficiente de 
perfecționare cu răsfringeri asupra 
întregii vieți universitare. Situație 
cu atit mai de neinteles cu cit toc
mai in asemenea colective se fac 
simțite in primul rind nu atit rea
lizările remarcabile despre care a- 
minteam ca despre o notă comună 
asociațiilor studențești, ci, un grad 
insuficient de angajare, incepind dtn 
planul gindirii prospective pină in 
cel al acțiunii practice cotidiene.

Și cu aceasta incă nu se incheie 
tabloul realităților perfectibile din 
viata asociațiilor studențești. Analize 
operate in organizațiile de partid 
evidențiază frecvent și o altă ten
dință : chiar și intr-unele dintre co-
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lectivele studențești unde se face 
simțită o viață activă de organiza
ție. cu participări active la dezba
teri, cu susținute atitudini critice și 
autocritice, cu formulări frecvente 
de propuneri, elementele astfel de
finite se circumscriu in bună parte 
prezentului imediat, aspectelor celor 
mai la indemină sub raport statistic, 
ceea ce, desigur, e un lucru bun. dar 
numai ca o primă etapă in efortul 
de investigare, de analiză a realită
ții pe o .perspectivă mai amplă, ast
fel incit prin subsumarea firească, 
sintetică a celor mai frecvente soli
citări să poată fi elaborate și atinse 
obiective mari, de fond, definitorii 
sub toate raporturile pentru esența 
-vieții noastre universitare. Trăirea 
frenetică, specific tinerească, in ori
zontul prezentului nu trebuie să a- 
dumbrească preocupările cu bătaie 
mai lungă, imaginea întregului drum 
de parcurs pînă la condiția specia
listului cu cea mai inaltă autoritate 
profesională și morală.

De aici și un alt aspect asupra 
căruia se îndreaptă frecvent obiectivul 
analizei adunărilor de partid din fa
cultăți : cantonați cu precădere in 
planul preocupărilor imediate, unii 
studenti sint tentați să opereze 
ierarhii forțate Intre componentele 
vieții universitare, din care cauză 
nu o dată dansul, spectacolul sportiv 
ori de muzică ușoară bunăoară 
concurează ca frecvență $i. din pă
cate, uneori chiar ca importantă 
eforturile tenace,, sistematice țl.q 
pregătire științifică și de autoper- 
ffectionare morală pe termen lung. 
(Ju Citva timp în urmă am parti
cipat la o adunare A.S.C. in care 
cea mai mare parte a dezbaterilor a 
fost consacrată găsirii unei modali
tăți optime de transport al laptelui 
pină la căminul studenților căsăto
riți. aspect de incontestabilă însem
nătate socială, dar care nu epuiza 
nici pe departe problematica univer
sitară majoră, cotnplexă și contra
dictorie cu care se confrunta respec

tivul an de studiu. Tot în această 
ordine de idei se situează și 
așa-numitele „realizări Jn compen
sație", prin care in unele asociații 
studențești, procentului ridicat da 
restanțieri sau de calificative me
diocre i se contrapune un eventual 
spor de cuprindere a studenților in 
cercurile sau in colectivele de cerce
tare. în acțiunile de folos obștesc 
ș.a.m.d., trecindu-se astfel cu ve
derea cel puțin .două aspecte : Intii, 
că activitatea universitară este astfel 
structurată incit nici una dintre 
componentele sale nu poale fi supli
nită fără prejudicierea echilibrului 
de ansamblu ; in al doilea rind, că 
cea dinții și cea mai prețioasă con
tribuție la dezvoltarea multilaterală 
și pe termen lung a țării, asociațiile 
studenților comuniști o pot aduce 
prin asigurarea calității pregătirii 
viitorilor specialiști. Nici o altă 
realizare, oricit de proeminentă, nu 
poate suplini această fundamentală 
îndatorire patriotică.

Din această perspectivă, se impun 
și mai muit atenției acele experiențe 
care atestă de fiecare dată că stimu
larea șl valorificarea integrală a 
potențialului de creație specific fie
cărei A.S.C. depind in mare măsură 
nu de impulsuri exterioare, ci . de 
conduita vieții interne de organi
zație. de obiectivele propuse, de 
complinirea eforturilor instituită, 
sub îndrumarea ; organizației de 
partid, la nivelul tuturor anilor ds 
studiu dintr-o facultate sau institut. 
O asemenea experiență valoroaș^ 
s-a dovedit a fi și conferința de 
dare de seamă și alegeri a Consi
liului A.S.C. de la secția de zooteh
nie și medicină veterinară a Insti
tutului agronomic din Iași, la care 
am participat, cu citva timp in urmă. 
Deși spațiul nu ne îngăduie o rela
tare amănunțită, să reținem totuși 
că. mai intii. darea de seamă nu 
și-a îngăduit obișnuitele „intirzieri" 
în spațiul realizărilor, de altminteri 
remarcabile aici, ci a impus de la 
Început o înaltă exigentă și auto
exigență. Apoi s-au dezbătut pe larg 
toate problemele specifice vieții da 
organizație fără a se apela la mai 
vechea practică de ..pregătire a vor
bitorilor", care nu face decit să 
transforme adunarea intr-un șablon. 
S-a dezbătut, deci. fără reticente, 
cu participarea unui mare număr de 
studenți și lntr-un spirit de anga
jare, socotindu-se, firesc, că orice 
opinie, orice propunere și sugestie 
de Îmbunătățire, fie că aceasta se 
referă la activitatea Consiliului 
A.S.C.. fie la activitatea decanatului 
Sau rectoratului, merită, prin ea 
însăși, toată atenția și se cuvine să 
fie reținută ca atare. împreună cu 
studenții, au participat la discuții, 
la formularea de observații critice 
si autocritice, secretari, ai comitetului 
de partid pe ’ institut și ai B.O.B., 
decanul și profesorii îndrumători, 
reprezentanți din partea' consiliului 
profesoral, așa cum este și firesc in 
cazul fiecărei adunări A.S.C. unde 
pot și trebuie să fie dezbătute toate 
problemele fundamentale ale for
mării noilor generații de ..buni spe
cialiști și buni revoluționari" — 
emblema însăși a muncii de calitate 
în rindurile tineretului universitar.

Mihai IORDANESCU

ROMÂNIA-FILM prezintă; Factorii intensivi calitativi
EXTEMPORAL 

LA DIRIGENȚIE 
O producție a Casei de filme 4
Un nou film din seria succeselor 

cinematografice „Declarație de 
dragoste" și „Liceenii:". Scenariul: 
George Șovu; muzica: Florin Bo- 
gardo; imaginea: Alexandru Gro
za; regia: Nicolae Corjos. Cu: Ion 
Caramitru, Tamara Bttciuceanu- 
Botez, Diana Lupescu, Mădălina 
Pop, Dan Zam fire seu, Adrian Pa
duraru, Teodora Mareș. Carmen 
Enea, Florin Chiriac, Ștefan Băni
că junior. Mihai Constantin, Oana 
Sirhu, Cristina Deleanu, Mariana 
Cercel. Jana Gorea. Film realizat 
in studiourile Centrului de produc
ție cinematografică „București".

teatre
(sala Cosmonauților, 11 12 04): Tigri- 
șorul Petre — 11.30
© Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 10; 15.30: 18.30
© Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59) :
Visul unei nopți dc vară — 18,30

cinema
© Cursa neplătită: TIMPURI NOI 
(1561 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Dragoste subită („Săptămî- 
na filmului elen"): STUDIO (59 53 15)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30
© Biciul fermecat : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 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
© Cale liberă: DACIA (50 35 94) —
15; 17; 19
© Totul se plătește: CQTROCENI 
(49 48 — 15; 17; 19, MUNCA
(21 50 97) - 15; 17; 19
© Secretul lui Nemesis: BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17: 19
© Unde ești, copilărie — 9: 11; 13, 
Călărețul fără cap — 15; 17; 19: FLO- 
REASCA (33 29 71)
© B.D. în aiertă: VIITORUL (10 67 40)
— 15: 17; 19
© Vulcanul stins : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19
© De la literatură la film: PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11,30; 14; 16.30; 19
© Mari regizori, mari actori: SCALA 
(11 03 72) — 9; 12,30; 17.45
© Miss Iugoslavia: LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13: 15; 17; 19. GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
© Vînătorul de șerpi: DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17; 19
© 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
© Mesagerul invincibil: GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13: 15; 17; 19, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13: 13; 17; 
19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
©Sclava iubirii: MTORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Program special pentru copii și ti
neret: DOINA (16-35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19

t V
11.30 Telex
11.35 Lumea copiilor © Telefilmoteca de

ghiozdan: „Aventurile lui Babuș- 
că“ (color). Ecranizare după roma
nul „Ostrovul lupilor" de Petre 
Luscalov. Producție a Casei de 
filme 5. Scenariul: Geta Doina
Tarnavschi. Petre Luscalov. Cu: 
Gabriel Nacu, Hori a Zugrăvescu, 
Amza. Pellea. Emânoil Peiruț, La- 
zăr. Vrabie, Ion Marinescu, Mircea 
Anghelescu, Paul Ioachim, Nucu 
Păun eseu, Mihai Mereu țâ, Con
stantin Rauțchl, Emil Hossu, 
Gheorghe Naghi. Un film de: 
Gheorgjie Naghi. în colaborare cu 
Geta Doina Tarnavschi. Episodul 2

12.40 Din cununa cîntecului românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (parțial color)
14.50 Însemne ale unui timp eroic (co

lor). Ferestre deschise spre mare
15.00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19.20 Cîntaren României' (color) © Țara 

mea. azi 0 Omagiul țării condu
cătorului. iubit. Emisiune realizată 
în colaborare cu Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste și cu Co
mitetul de cultură și educație so
cialistă al județului Dolj

20.20 Film artistic : „Rămîn cu tine". 
Producție a Casei de filme 4. 
Scenariul: Dumitru Buznea, Re
gia : George Cornea

21.35 Studioul muzical (color) >
21.30 Telejurnal
22,00 închiderea programului

luni, 8 februarie
20,00 Telejurnal
20,20 în intlmpinarea Conferinței pe 

țară a președinților consiliilor 
populare © Programul de auto- 
conducere și autoaprovizionare.

20.40 Tezaur folcloric (color) 
Permanențe ale cîntecului ro
mânesc

21,00 Roman foileton (color). „în cău
tarea căpitanului Grant". Episo
dul 7

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

(Urmare din pag. I)

structurii consumului de produse a- 
limentare — il are asigurarea unor 
ritmuri superioare de creștere la 
producția animalieră, astfel incit 
ponderea acesteia in producția a- 
gricolă să ajungă in 1990 la 46—48 
la sută. In cadrul producției vege
tale. creșteri superioare se prevăd 
la plantele tehnice și legume.

Concomitent cu îmbunătățirea 
structurii de ramură a economiei se 
continuă politica de amplasare.ra
țională a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, respectiv îm
bunătățirea structurii economice in 
profil teritorial, actionindu-se si pe 
această cale in direcția creșterii in
tensive a economiei. Orientarea 
realizării noilor capacități de pro
ducție — in principal in județele, 
zonele și ‘localitățile rămase in 
urmă — asigură nu numai atragerea 
in circuitul economic a resurselor 
naturale si a forței de muncă din 
toate județele, dar și o valorificare 
mai deplină a acestora și. implicit, 
o sporire a eficientei muncii sociale.

In procesul creșterii intensive se 
realizează ridicarea nivelului calita
tiv al factorilor de producție, tn a- 
ceastă privință, o importantă deose
bită are ridicarea nivelului tehnic 
si calitativ al produselor, care pre
supune îmbunătățirea atit a carac
teristicilor funcționale, constructive, 
de fiabilitate, cit si a celor econo
mice — consumuri, productivitate, 
costuri, grad de valorificare a ma
teriilor prime, eficienta la export a 
produselor, cu alte cuvinte, reali
zarea de produse cu valoare de în
trebuințare maximă in condițiile 
unor cheltuieli minime. Ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor se realizează prin măsuri 
care vizează intensificarea lucrări
lor de reproiectare și modernizare a 
produselor din fabricația curentă. 
Îmbunătățirea concepției celor in 
curs de asimilare și extinderea sor
timentului fabricației prin asimila
rea unor produse de tehnicitate ri
dicată. Amploarea măsurilor preco
nizate este relevată de făptui că 
ponderea produselor industriale care 
se realizează la nivel mondial ridi
cat trebuie să ajungă în anii urmă
tori la aproape 95 la suță. la 2—5 
la sută, din producție urmind să se 
atingă performante superioare aces
tui nivel.

Concomitent cu ridicarea nivelului 
calitativ al elementelor materiale 
ale forțelor de producție are loc 
îmbunătățirea calității forței de 
muncă, ridicarea nivelului de califi
care a personalului muncitor din 
toate ramurile economiei naționale, 
corespunzător gradului inalt de în
zestrare tehnică a muncii, exigen
telor noii etape a revoluției tehniro- 
stiintifice, a noii revoluții agrare. 
Ridicarea calității forțelor de mun
că. rezultat al pregătirii profesiona
le si al reciclării periodice, face ca 
munca să devină tot mai complexă. 
Creșterea gradului de complexitate 

a muncii reprezintă, fără îndoială, 
una din principalele legități ale 
dezvoltării intensive a economiei.

Ridicarea nivelului calitativ al fac
torilor de producție și al utilizării lor 
se concretizează in îmbunătățirea 
indicatorilor care exprimă creșterea 
eficienței economice. Pe primul plan 
in această privință se situează creș
terea productivității muncii, pe sea
ma căreia va trebui să se obțină 
circa 90 la sută din sporul venitu
lui national. Constituind factorul 
hotărîtor de sporire a venitului na
tional, creșterea productivității 
muncii influențează decisiv atit rit
mul creșterii economice, cit și ridi
carea nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor, Îmbu
nătățirea calității vieții. în același 
timp, creșterea rapidă a productivi
tății muncii sociale reprezintă un 
factor esențial pentru înlăturarea 
decalajelor ce ne despart de țările 
dezvoltate din punct de vedere eco
nom ic.
' Accentuarea creșterii productivită
ții muncii se realizează înainte de 
toate pe seama introducerii pe scară 
largă a progresului tehnic. In acest 
scop, eforturile principale sint in- 
dreptate indeosebi spre aplicarea 
tehnologiilor noi de fabricație, me
canizarea și automatizarea produc
ției, dotarea cu mașini și instalații 
de mare randament și modernizarea 
celor existente.

In condițiile actuale ale dezvoltă
rii economiei noastre naționale, 
reducerea cheltuielilor materiale a 
devenit o necesitate stringentă, 
fiind impusă de o serie de îm
prejurări, dintre care menționăm : 
creșterea sensibilă a dimensiunilor 
producției și. in concordanță cu 

, aceasta, a necesarului de materii pri
me, materiale, combustibili, ener
gie, apă ; caracterul limitat al re
surselor naționale și 1 dificultatea 
sporită a exploatării lor ; condițiile 
tot mai grele in care se realizează 
importurile de materii prime și ener
getice; ponderea mare pe care o au 
cheltuielile materiale in produsul 
social. Reducerea cheltuielilor ma
teriale impune eforturi sporite pen
tru diminuarea consumului energetic 
pe unitatea de venit national, scă
derea consumurilor specifice medii 
de laminate feroase in industria 
construcțiilor de mașini : micșorarea 
substanțială a consumului de metale 
neferoase in industria electrotehnică 
și in alte ramuri ; creșterea coefi
cientului de scoatere a otelului in 
producția de laminate in industria 
metalurgică ; economisirea produse
lor chimice, a materiilor prime din 
industria ușoară, a tuturor resurselor 
materiale.

Creșterea economică intensivă este 
indisolubil legată și condiționată de 
folosirea cu eficientă sporită a fon
durilor fixe, a întregului potential 
productiv existent in economia noas
tră națională. Aceasta presupune o 

mal bună utilizare a fondului de 
timp disponibil al mașinilor și 
utilajelor, prin evitarea Întreruperi
lor procesului de producție, creș
terea coeficientului de schimburi, 
acolo unde se justifică din punct de 
vedere economic, asigurarea des
fășurării normale a regimului de 
lucru la toate fondurile fixe din do
tare. încărcarea deplină a capacități
lor de producție, intărirea și respec
tarea strictă a disciplinei tehnologi
ce. efectuarea la timp și de bună ca
litate a reparațiilor capitale ale ma
șinilor. utilajelor și instalațiilor, Îm
bunătățirea activității de aprovizio
nare tehnîco-materială a întreprin
derilor, urmărindu-se realizarea 
unor creșteri Importante ale produc
ției și venitului național la 1 000 lei 
fonduri fixe.

Ampla și complexa activitate de 
dezvoltare economico-socială a tă
rii, în condițiile accentuării caracte
rului intensiv al reproducției socia
liste lărgite, se bazează pe un im
portant program de investiții, orien
tate cu precădere spre extinderea 
bazei proprii de materii prime și 
energetice, punerea in valoare a noi 
surse de energie, spre creșterea po
tențialului productiv al economiei, 
dezvoltarea și modernizarea indus
triei și agriculturii. a acelor sectoare 
care contribuie decisiv la progresul 
tehnic și ridicarea eficienței econo
mice, corespunzător exigențelor noii 
etape a revoluției tehnico-știintifice.

Accentuarea factorilor intensivi 
este puternic influențată de ampla 
acțiune de perfecționare a organiză
rii și modernizare a proceselor de 
producție, inițiată de conducerea 
partidului, care^ a cuprins toate 
sectoarele de activitate și a determi
nat o largă mobilizare a cadrelor 
din cercetare și producție, a maselor 
largi de oameni ai muncii pentru 
valorificarea deplină a potențialu
lui tehnic, material și uman exis
tent in economia națională, in scopul 
realizării unor sporuri de producție 
și a unei eficiente economice ridi
cate.

Toate aceste direcții de acțiune 
pentru accentuarea factorilor inten
sivi ai creșterii economice iși găsesc 
concretizarea in sporirea substan
țială a eficienței economice la nive
lul economiei naționale, sintetic 
exprimată de creșterea mai rapidă 
a venitului national față de produsul 
social, a producției nete industriale 
față de producția-marfă industrială 
și a producției nete agricole față de 
producția globală agricolă. Aceeași 
semnificație are. de ' asemenea, de
vansarea ritmului mediu anual de 
creștere a volumului investițiilor in 
economia națională dc către ritmul 
de creștere a venitului național.

Dezvoltarea economico-socială a 
țârii noastre in condițiile accentuă
rii factorilor intensivi face imperios 
necesară intensificarea puternică a 
cercetării științifice și dezvoltării 
tehnologice. Întreaga evoluție a vie
ții noastre economico-sociale se ba

zează în actualul cincinal pe creș
terea puternică a contribuției știin
ței și progresului tehnologic in toate 
domeniile de activitate. Dezvoltarea 
continuă a cercetării științifice și 
promovarea consecventă a progresu
lui tehnico-științific se constituie in 
factorul hotărîtor al trecerii la o 
nouă calitate și la dezvoltarea in
tensivă. atit prin contribuția la ridi
carea nivelului tșhnic și calitativ al 
mijloacelor de muncă, prin revolu
tionarea tehnologiilor dc fabricație, 
prin crearea de noi materiale și noi 
resurse de energie, cit și prin po
tențarea substanțială a principalei 
forțe de producție a societății — 
forța de muncă, in sensul îmbunătă
țirii conținutului muncii sociale și a 
diviziunii sociale a muncii, perfec
ționării organizării’ producției și a 
muncii.

Trecerea la o nouă calitate in dez
voltarea economico-socială a tării 
noastre a impus in mod obiectiv nu 
numai schimbări esențiale în con
cepția despre dezvoltarea economică, 
ci și o imbunătățire radicală a me
canismului economico-financiar. Prin 
perfecționarea conducerii planifica
te. generalizarea autoconducerii .și 
eutogestiunii. a. bugetului de ve
nituri și cheltuieli, prin perfecțio
narea finanțelor, prețurilor, a in
strumentelor valorice, prin îmbună
tățirea sistemului de indicatori s-au 
creat, condiții prielnice pentru ma
nifestarea activă, neîngrădită a ini
țiativei și. acțiunii tuturor organe
lor ds conducere colectivă, a colec
tivelor de oameni ai muncii în scopul 
utilizării și gospodăririi mijloacelor 
de producție, a ■ proprietății obștești 
în așa fel incit întreaga producție să 
fie eficientă.

Progresul susținut al economiei 
noastre reclamă — așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general aj partidului, la recen
ta plenară a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii — aplicarea, cu 
fermitate a principiilor noului me
canism economico-financiar, elimi
narea cu fermitate a tot .ceea ce a 
devenit perimat, invechlt. a soluții
lor și formelor nevalidate de viață, 
promovarea cu curaj a noului, schim
barea mentalității și modului de 
gîndire din activitatea economică, 
raportarea de pe poziții Înaintate, 
revoluționare la nevoile producției, 
ale dezvoltării forțelor de producție.

Accentuarea rolului factorilor in
tensivi, calitativi ai creșterii eco
nomice. îndeplinirea prevederilor 
cuprinse in documentele partidului 
șl statului nostru in această direc
ție reprezintă o condiție esențială 
pentru realizarea. pină in 1990. a 
obiectivului strategic stabilit, de 
Congresul al XIII-Iea al partidului, 
a orientărilor de excepțională În
semnătate cuprinse in Raportul pre
zentat de secretarul general al 
partidului la cea de-a V-a Conferin
ță Națională — trecerea României ia 
un stadiu superior, cel de tară mediu 
dezvoltată.

• Teatrul Național (14 7171. Sala
mare): A 12-a noapte — 11; Zbor
deasupra unui cuib de cuci — 18; 
(sala Amfiteatru): Arheologia dragos
tei — 14; Contrabasul — 18; (sala 
Atelier): Autograf — 11; Intre patru 
ochi (A) — 18
• Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75. Ateneul Român): Concert 
educativ pentru elevi. „Muzica voca
lă și corală in secolele XVI—XX4* *. In
terpretează corul filarmonicii. Diri
jor: Mihai Diaconescu. Soliști: Min
ei r a Cernescu — soprană, Olga Csor- 
vasi — mezzosoprană, Mihnea Ierna
tic — bas. Comentariul: Vladimir Po- 
pescu-Deveselu — 11
• Opera Română (13 18 57): Micul co
șar — 11; Nabucco — 18
0 Teatrul de operetă (13 63 48): My 
Fair Lady — 10.30 ; Logodnicul din 
lună — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): Se
cretul familiei posket ~ 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44): Uriașii 
munților — 18
©Teatrul Mic (14 70 81): „Respirări" 
cu Nichita Stănescu; recital extraor
dinar: Leopoldina Bălănuță — 11; Ce
rul înstelat deasupra noastră — 18
© Teatrul Foarte Mic (14 70 81): Le
wis și Alice — 11; Noapte bună, 
mamă — 18,30
© Teatrul de comedie (16 64 60): Mă
seaua de minte — 10; Turnul de fil
deș — 18
© Teatrul „C. I. Nottara" (39 31 03, 
sala Magheru): Scapino — 10; Ulti
mul bal — 18: (sala Studio): Iva- 
Diva — 10.30; Concurs de împrejurări 
— 18.30
© Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34): Milionarul sărac — 10; Sim
ple coincidențe — 18: (sala Giulești, 
18 04 85): Medalionul de argint — 13
© Teatrul satiric-muzical ..C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 73); Dragoste la pri
ma vedere — 18; (sala Victoria,
50 58 65): Varietăți pe portativ — 11;
Bărbatul fatal — 19
© Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55): 
Vrăjitorul din Oz — 10,30
©Teatrul ..Țăndărică" (13 23 77, sala 
Victoria): Elefănțelul curios — 11;
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VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE

MUREȘ : Valorificarea 
superioară a resurselor 

locale
în acest an, în cadrul cooperației 

meșteșugărești din județul Mureș 
au fost puse la dispoziția cetățeni
lor din orașele Tirgu Mureș. Sighi
șoara. Reghin. Luduș. Tirnăveni și 
Sovata, precum și din unele co
mune, noi unități prestatoare de 
servicii. Activitatea acestora este 
orientată cu precădere în direcția 
prestării unor servicii de larg in
teres cetățenesc, cum sînt repa
rarea obiectelor electrocasnice și 
de mecanică fină, a unor produse 
din mase plastice, a mobilei, con
fecțiilor textile etc. Totodată, în 
comuna Miercurea Nirajului. in 
zona căreia există mari rezerve de 
argilă și alte materiale de con
strucții. s-au înființat ateliere de- 
confecționat calde de teracotă, 
țigle și alte produse solicitate de 
cetățeni. în același scop, pentru 
locuitorii din mediul rural și alți 
beneficiari, meșteșugarii de la coo
perativa ..Constructorul'1 au con
ceput o ingenioasă instalație de 
producere a biogazului in două va
riante constructive. Este de remar
cat că pină la finele acestui an vor 
fi create alte 50 de unități, ceea ce 
va face ca. pe ansamblul județu
lui, numărul unităților prestatoare 
de servicii către populație să 
ajungă la aproape 700. O mare par
te din materia primă folosită în 
aceste activități o constituie mate
rialele recuperabile din marea in
dustrie și cele din resursele locale 
ale județului. (Gheorghe Giur
giu).

BUZĂU : Tehnologii 
moderne

Prin noi investiții de inteligență 
tehnică proprie, specialiștii între
prinderii de utilaj tehnologic 
Buzău au asimilat și introdus in 
producție tehnologia și procedeul 
de placare automată sub flux cu 
bandă de oțel inoxidabil anticoro- 
ziv depus prin sudare. Introdu
cerea placării automate sub flux 
cu bandă din oțeluri inox (lată de 
60 mm) a permis nu numai creș
terea de circa 8 ori a productivită
ții muncii, ci și reducerea cu peste

TRANSMISE DE
20 la sută a consumurilor mate
riale și energetice. Primele utila
je astfel placate au fost livrate 
partenerilor externi, întrunind 
aprecierile acestora. Aceiași spe
cialiști au trecut la extinderea noii 
tehnologii 'la subansamblele de mici 
dimensiuni și au pus la punct pro
cedeul de placare cu bandă îngustă 
de 15—30 mm. (Stelian Chiper).

VASLUI: Un nou ansamblu 
de locuințe

în municipiul Vaslui, localitate 
care a cunoscut o impetuoasă dez
voltare economică și edilitară in 
cele două decenii de cînd a devenit 
reședință de județ, a început con
strucția unui nou și modern an
samblu de locuințe pentru oamenii 
muncii. Este vorba de etapa a 
treia din cartierul Traian — Repu
blicii. care va pune in valoare atit 
conformația terenului, cit și mai 
multe monumente istorice șl de ar
hitectură. Primele trei blocuri au 
și fost predate in aceste zile bene
ficiarilor, altele fiind intr-un sta
diu înaintat de execuție. Noul an
samblu, cu blocuri de locuințe și 
spații comerciale la parter, va cu
prinde în final aproape 1 000 de a- 
partamente. cu un grad sporit de 
confort, un hotel turistic cu 200 de 
locuri și alte utilități social-cultu- 
rale. (Petru Necula).

TULCEA : Soluții eficiente 
de folosire a energiei

Eforturi statornice, soluții origi
nale vizind reducerea consumurilor 
de energie electrică, de materiale 
energo-intensive la întreprinderea 
de construcții nave și utilaje teh
nologice din Tulcea, unul din cei 
mai mari consumatori din județ. 
Aplicind în practică rezultatele 
proprii de cercetare, un colectiv de 
muncitori, maiștri și ingineri de 
aici a înlocuit convertizoarele de 
sudură larg folosite în șantierele 
navale din țară cu surse statice 
multipost de alimentare, dotate cu 
divizori. prin aceasta reducindu-se 
cu circa 70 la sută mersul în gol al 
utilajelor, deci și consumul de ener
gie electrică. Studiind alimentarea 
cu oxigen a proceselor tehnologice, 
s-a constatat că, prin introducerea 
unor regulatoare, presiunea poate 
fi redusă de la 20 da 7,5 atmosfere.

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"
adică cea cerută de tehnologie. 
Efectul ? Cu aceeași cantitate de 
energie se produce mai mult oxi
gen. Printre alte măsuri adoptate 
amintim introducerea supapelor us
cate la instalațiile cu acetilenă, 
ceea ce asigură o mai inaltă fiabi
litate in funcționare și reducerea 
consumului de carbid, a limitatoa- 
relor de mers in gol la toate ma- 
șinile-unelte. planificarea funcțio
nării utilajelor și instalațiilor mari 
consumatoare in afara virfului de 
sarcină și altele. Prin toate aces
te măsuri și soluții adoptate, de la 
începutul anului și pină în pre
zent au fost economisiți peste 60 
de MWh energie electrică. (Adrian 
Vasile).

ARGEȘ : însemnate 
cantități de materiale 

recuperate
Mobilizate de organizațiile de 

partid, colectivele de oameni ai 
muncii din județul Argeș acțio
nează cu fermitate pentru înfăp
tuirea măsurilor cuprinse în pro
gramul privind valorificarea mate
rialelor refolosibile. Astfel. în anul
1987 și în perioada ce a trecut din
1988 s-au colectat și valorificat 
peste plan 5.300 tone fontă, 8,3 
tone cupru, 2.8 tone alamă. 23 tone 
bronz. 41 tone zinc, precum și 135 
tone aluminiu. La acțiunea de co
lectare. o contribuție deosebită o 
aduc oamenii muncii din între
prinderi. organizațiile de pionieri. 
U.T.C. și femei. (Gheorghe Cîr- 
stea),

TELEORMAN : In sprijinul 
iubitorilor de carte

în cea mai sudică localitate a 
țării, orașul Zimnicea, s-au con
struit in ultimul deceniu numeroa
se blocuri de locuințe, o casă de 
cultură, un spital cuplat cu poli
clinică. un cinematograf, unități 
comerciale și prestatoare de servi
cii, precum și alte edificii sociale. 
Tot aici s-a dat în aceste zile in 
folosință o nouă librărie. Dotată cu 
mobilier modern, funcțional, noua 
unitate, amplasată în centrul ora
șului. pune la dispoziția cititorilor 
toate noutățile editoriale. în ulti
mii ani. zestrea Centrului județean 

de librării' Teleorman s-a îmbogă
țit cu unități moderne pentru des
facerea cărții in municipiul Ale
xandria și orașul Roșiori de Vede. 
După cum ne spunea directorul 
centrului. Ion Alboi, in comparație 
cu anul 1982 — cind s-a înființat 
această instituție — in 1987 volu
mul desfacerilor de carte către 
populație, prin rețeaua proprie, a 
crescut de aproape trei ori. (Stan 
Ștefan).

MARAMUREȘ : Instalație 
de prelucrare 

a materialelor refolosibile
.Institutul de cercetări, proiec

tări și inginerie tehnologică pentru 
minereuri neferoase din Baia Mare, 
împreună cu întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valo
rificarea' materialelor refolosibile 
au realizat o instalație cu,ajutorul 
căreia se prelucrează zgurile indus? 
triale de aluminiu. In acest fel se 
obțin aluminiu si sulfat de alumi
niu. ultimul produs fiind folosit la 
purificarea apelor în instalațiile de 
epurare. Faptul că ambele produ
se sînt obținute prin valorificarea 
și prelucrarea zgurilor oxidice ale 
resturilor de aluminiu rămase de 
la cuptorul de topire, instalația 
este o premieră in acest domeniu. 
(Gh. Pârja).

IALOMIȚA : Construcții 
social-edi'itare

Pe bulevardul Matei Basarab, 
unde se află in construcție mai 
multe blocuri, lucrările sînt organi
zate cu maximă rigurozitate pen
tru ca noul ansamblu arhitectural 
să confere personalitate acestei 
artere centrale a municipiului. La 
parterul noilor blocuri se amena
jează magazine pentru desfacerea 
produselor alimentare, legumelor 
și fructelor. De asemenea, la Țăn- 
dărei, care împlinește anul acesta 
20 de ani de cînd fosta comună a 
intrat in rindul localităților urba
ne, s-au dat în folosință două 
blocuri din planul pe acest an. o 
farmacie, o librărie cu sală de ex
poziție pentru artă plastică, un ma
gazin pentru desfacerea produse
lor agroalim.entare și trei secții de 
prestări servicii pentru populație. 
(M. Vișoiu).

Cronica zilei» ______ __
Tovarășul Ștefan Andrei. vice- 

prim-mi’nistru al guvernului, a pri
mit. simbătă dimineața, pe John 
Whitehead, secretar de stat adjunct 
al Statelor Unite ale Americii. care 
a efectuat o vizită in tara noastră.

în cadrul întrevederii au fost a- 
bordate unele probleme privind re
lațiile economice româno-ameiicanc.

A fost de față Roger Kirk, amba
sadorul S.U.A. la București.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică, timpul probabil pentru 
intervalul 7 februarie, ora 20 — 10 fe
bruarie, ora 20. In țară: Vreme caldă, 
îndeosebi în prima parte a intervalului, 
iar cerul va fi variabil, mai mult no- 
ros în sud-vestul, vestul, centrul și 
nordul țării, unde La începutul Lnler- 
valulyi vor cădea precipitații su'd 
formă de ploaie; apoi acestea se 
vor extinde și în regiunile estice și 
sud-estice, unde treptat și izolat se vor 
transforma in lapoviță și ninsoare1. 
Temperatura aerului va înregistra o 
scădere ușoară, în ultima parte a in- 
teryalului. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 6 și zero grade în regiunile 
nord-estice și în zonele depresionare și 
întfe minus 2 și. plus 7 grade în rest, 
iar maximele între 1 și 12 grade, mai ri
dicate la început. Local se va produ
ce ceață, iar, izolat. în estul țării, po
lei. în București: Vremea va fi caldă 
îndeosebi in primele zile, iar corul va
riabil, mai mult noros în a doua par
te a intervalului, cînd temporar vor că
dea precipitații mai ales sub formă de 
ploaie. Temperaturile minime vor osci
la intre zero și 3 grade, iar cele ma
xime între 6 și 9 grade. Noaptealși di
mineața se va produce ceață slabă.

DOLJ : Rezultate ale modernizării producției
La „Electroputere11 Craiova 

programul de modernizare și 
organizare a producției și a 
muncii se află în centrul pre
ocupărilor organelor și organi
zațiilor de partid, ale consiliu
lui oamenilor muncii. Este și fi
resc să fie așa. întrucît în acest 
an produsele noi și moderniza
te reprezintă aproape 70 la sută 
din totalul producției, iar pon
derea măsurilor cuprinse în 
program se referă nemijlocit la 
creșterea exportului și a cali
tății produselor. Așa cum ne 
spunea dr. ing. Nicolae Cazacu. 
șeful serviciului pregătirea fa
bricației al întreprinderii, in pe
rioada care a trecut din acest

Muncă și
(Urmare ciin pag. I)
global, să te lămuresc si să nu ținem 
alifia oameni aici pentru probleme 
așa... mai personale !...“

(Deschidem aici o necesară paran
teză generată de iritarea contabilu- 
lui-șef și de reproșul conținut în 
replica sa. In primul rind trebuie să 
se inteleagă limpede că fiecare om 
are dreptul democratic să pună în
trebări. să primească răspuns. Ni
meni nu te poate autoriza, indiferent 
de ierarhia pe care te afli într-o 
unitate sau alta, să „mustri11 pe cu
tare ori cutare că n-a venit mai in- 
tii la tine, să lămurească lucrurile 
intre „patru ochi11. Asemenea replici 
sint. in fond, mijloace mai mult ori 
mai puțin voalate de a „descuraja11 
pe cei care se încumetă să ridice 
probleme. Să-și exercite nestinghe- 
riți. eficient prerogativele democra
tice. Iar dacă vom avea curiozitatea 
să vedem și ce domenii vizau pro
blemele meșterului, ajungem si la 
cauza iritării contabilului-șcf. Pen
tru că tocmai răspunderile comparti
mentului său erau implicate in cu
mularea. otoVa. a unor realizări de 
plan. Otova, pentru că nu-I deloc o 
pretenție exagerată a celor care 
și-au realizat indicatorii să fie des- 
părțiți. în judecata de valoare, de 
cei care mai trăiesc la „umbra11 
succeselor ori . neîmplinirilor gene
rale... Cit privește problema retribu
ției pe luna în litigiu, ea are la ori
gini. după cum avea să ni se spună, 
tot o eroare de... contabilitate).

Pavel Gheorghe, combiner: „Si
gur că nu ne mulțumesc recoltele 
obținute in anul trecut. Cauzele sînt 
mai multe. Eu aș numi una care tine 
de noi și asupra căreia doresc răs- 

an s-au aplicat 57 de măsuri 
tehnîco-organizatorice, a căror 
eficientă constă intr-un spor de 
5.3 milioane lei producție in
dustrială și reducerea cheltuie? 
Iilor materiale cu 2.5 milioane 
lei. Printre noile tehnologii ce 
au fost aplicate in producție se 
remarcă debitarea cu plasmă a 
reperelor pentru ansamblele su
date necesare fabricației de 
transformatoare : integrarea in 
fluxul de fabricație a motoare
lor electrice și a controlului ac
tiv cu instalații specializate ; 
extinderea planurilor de croire 
combinată in fabricația mo
toarelor de curent continuu și 
curent alternativ de construcție 
specială. (Nicolae Băbălău).

exigentă
punsul aici : am recoltat cereale si 
cu combine ..obosite'1, in vîrstă de 
13—16 ani. cu tabla ciuruită, prin 
care se risipesc boabele. Nu-i timpul 
să scoatem la „pensie11 ceea ce nu ne 
mai este de folos, ba, mai mult, 
produce pagubă ?“

Din răspunsul dat de către repre
zentantul trustului s-a desprins că. 
în două zile, se va stabili de către 
conducerea unității cite combine 
vechi se vor dezmembra, cite se vor 
casa. Anul acesta urmează să se 
primească de către județ un număr 
important de combine noi. și-i de la 
sine înțeles că S.M.A. Viziru va 
beneficia de această dotare.

Ion Micu, maistru : „Avem mare 
nevoie .de oameni policalificati. Ce 
se intenționează să se întreprindă in 
acest sens 7“

In răspunsul dat s-a menționat că. 
la instruirea de la S.M.A. — Bără
ganul din aceste zile, instruire orga
nizată de trustul județean, se va 
comunica și planul pe 1988. de poli
calificare. pe meserii.

Nicolae Milea. mecanizator. Neagu 
Bibicu și Nicolae Doagă, șefi de 
secții, au ridicat una si aceeași pro
blemă : mai buna gospodărire a 
secțiilor : parcarea in condiții opti
me a utilajelor.

Directorul stațiunii : „In acest an 
ne vom preocupa de amenajarea co
respunzătoare a cel puțin trei secții. 
Voi urmări personal această pro
blemă11.

în încheierea acestor rînduri. să 
stăruim fie si succint doar asupra 
a două idei. Prima : concretetea 
dezbaterilor din forumul democratic 
al tractoriștilor de Ia S.M.A. Vi
ziru. Calitate ce atestă cunoașterea 
problemelor esențiale ale unității. Si, 
în egală măsură, dorința de îmbună
tățire a mlincil. In fond, flecare 
participant la discuțiile din forul de
mocratic a numit, astfel, acel ceva 
în plus care i-a ajutat pe fruntași 
să obțină recolte mari. Care ar pu
tea garanta rezultate pe măsura 
obiectivelor puse in 1988 de noua 
revoluție agrară. Este vorba despre 
creșterea răspunderii în munca. de 
zi cu. zi. de hotărirea sporită cu care 
se acționează pentru ca nivelurile 
de producție asumate să fie necondi
ționat atinse.

A doua idee: răspunsul pe loc Ia 
imensa majoritate a părerilor și pro
punerilor exprimate. Cu soluții via
bile. cu termene precise, angajante. 
Optica amînărilor sine die, a tragerii 
de timp, potrivit „principiului11 : „să 
ieșim cu bine din adunare11, n-are. 
in astfel de împrejurări de control 
efectiv al democrației, nici o ade
rentă. nici o speranță de viată. 
Acum începe controlul democratic 
asupra angaiării în muncă. Linie 
firească de legătură dintre cuvint și 
faptă.

BRASOV 0 importantă realizare edilitară
Intr-un timp record - încheierea lucrărilor 
de dezvoltare și îmbunătățire a alimentării 

cu apă potabilă a orașului
faptul că alimentarea cu apă a Bra
șovului s-a ameliorat în urma dării 
în exploatare a obiectivelor primei 
etape, totuși nu se poate afirma că 
cea de-a doua etapă a pus probleme 
mai puține și mai ușoare. Noua eta
pă a lucrărilor a constituit un nou 
examen al competenței și spiritului 
de răspundere al constructorilor și 
montorilor brașoveni, care au reușit, 
și de această dată, să se mobilizeze 
in mod exemplar, să aplice tehnolo
giile și soluțiile cele mai adecvate 
și eficiente, care le-au permis să 
realizeze ritmuri înalte de lucru. Aș 
aminti in acest sens forarea puțuri
lor de către constructorii Antrepri
zei construcții foraje pentru alimen
tare cu apă București, cu pină la 8 
luni mai devreme decit timpul pre
văzut prin plan.

Dar aceleași ritmuri înalte de lu
cru fiu realizat și constructorii 
TAGCM și TAGCIND din Brașov 
in cazul executării rezervoarelor de 
înmagazinare a apei, lucrare care a 
necesitat derocarea a citorva zeci de 
mii de metri cubi material pietros. 
Și aici, buna organizare a lucrului, 
dăruirea cu care au muncit con
structorii au permis terminarea a 4 
din cele 6 bazine pină la finele anu
lui 1987, respectiv două în septem
brie și două in decembrie, față de 
luna octombrie 1988, termenul pre
văzut prin plan. Cu multă compe
tență și ingeniozitate s-a acționat și 
in cazul altor faze și puncte de lu
cru. cum ar fi subtraversarea con
ductelor. a unor căi rutiere și fero
viare sau a mai multor cursuri de 
apă, realizindu-se adevărate perfor
manțe. Este și cazul subtraversării 
magistralei feroviare nr. 3. care 
s-a realizat in numai două ore 
și cîteva minute. O contribuție va
loroasă au adus la executarea lu
crărilor celei de-a doua etape si 
constructorii din cadrul IACIM, 
TAGCM. ICRAL. IRE etc.

Ceea ce mai trebuie subliniat In 
mod deosebit în legătură cu finali
zarea întregii lucrări de dezvoltare 
și îmbunătățire a alimentării cu apă 
potabilă a municipiului Brașov este 
capacitatea organelor locale de partid 
și de stat de a asigura o largă mo
bilizare de forțe și de a pune In 
valoare talentul, priceperea, spiritul 
de dăruire și hărnicia constructori
lor. Datorită efortului acestora s-a 
reușit ca problema alimentării cu 
apă potabilă a municipiului Brașov 
să fie practic rezolvată cu aproape 
un an înainte de termen.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteii"

ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂȚII ÎN STAȚIUNILE 
BALNEOCLIMATERICE

în această perioadă, toate stațiu
nile țării sînt bucuroase de oas
peți, veniți pentru cură balneară, 
să-și îngrijească sănătatea, ca și 
pentru odihnă. Astăzi prezentăm 
cititorilor, pe scurt. 10 dintre sta
țiunile care stau la dispoziția fiecă
ruia, în funcție de preferințe.

• AMARA : stațiune indicată în. 
tratarea de afecțiuni ale aparatului 
locomotor, neurologice periferice, 
ginecologice, dermatologice.

• BĂILE FELIX : pentru afec
țiuni ale aparatului locomotor, 
ginecologice și neurologice.

• BĂILE GOVORA : pentru 
afecțiuni respiratorii și O.R.L.. aie 
aparatului locomotor, neurologice 
periferice.

• BĂILE HERCULANE : pen
tru afecțiuni ale aparatului loco
motor, neurologice periferice, se
chele posttraumatice ale sistemului 
locomotor.

• BĂILE OLĂNEȘTI : pentru 
afecțiuni ale tubului digestiv și ale 
glandelor-anoxe, ale rinichilor, boli 
metabolice (gută, diabet, obezita
te), boli alergice, afecțiuni respira
torii,

• BĂILE TUȘNAD : pentru 
afecțiuni ale aparatului cardio
vascular, nevroză astenică, afec
țiuni ale tubului digestiv.

• BORSEC : pentru afecțiuni 
ale glandelor endocrine, afecțiuni 
vasculare periferice, pentru afec
țiuni ale tubului digestiv și ale 
glandelor-anexe, nevroză astenică.

• BUZIAȘ : pentru afecțiuni 
ale aparatului cardiovascular, ale 
sistemului nervos central, nevroze.

® CĂLIMĂN'EȘTI-CĂCIULATA : 
pentru afecțiuni ale tubului diges
tiv. hepatobiliare, afecțuni ale ri
nichilor, boli de nutriție și meta
bolism, afecțiuni ale aparatului 
locomotor. neurologice periferice, 
boli profesionale și afecțiuni aler
gice.

• COVASNA : pentru afecțiuni 
cardio-vasculare, ale tubului di
gestiv, afecțiuni hepatobiliare.

Important de reținut : plecarea 
in stațiuni se face la data indicată 
de solicitant.
• Sejurul se asigură și pe perioade 
mai mici sau mai mari decit se
riile de 18 zile.
• Sint asigurate condiții optime 
de cazare, masă și tratament.
• La dispoziția turiștilor se află 
mijloace de agrement, manifestări 
cultural-artistice și de divertis
ment variate.

Biletele pentru cură balneară și 
odihnă in aceste stațiuni se pot 
obține de Ia toate agențiile oficii
lor județene de turism și ale 
I.T.H.R. București.

ACTOAL0TÂ1TEA
SPORTIVII ROMÂNI PARTICIPĂ 

LA JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ
La Calgary (Canada), între 13 și 

28 februarie, va avea loc cea de-a 
XV-a ediție a Jocurilor Olimpice de 
iarnă. Vor participa 1 745 de concu- 
renți din aproape 60 de țări. înscrie
rile variind considerabil in funcție 
de ramurile de sport. Astfel, la schi 
alpin feminin vor concura 121 de 
sportive din 47 țări, in timp ce la 
sanie feminin, numai 26 din 24 țări.

Culorile noastre vor fi reprezen
tate de un grup de tineri sportivi, 
la patinaj viteză (fete), schi fond 
(fete), schi alpin (fete), sanie (fete), 
bob și patinaj artistic (băieți). La 
acest ultim sport — Cornel Gheorghe 
(C.S. Dunărea Galați — centrul o- 
limpic ..Mecanică fină11 București) 
este și cel mai tinăr component al 
lotului nostru. în vîrstă de numai 17 
ani. Medaliate cu bronz la cam
pionatele fnondiale de juniori înche
iate zilele trecute — Mihaela Dascălu 
(Tractorul Brașov) la 1 500 m și 
Cerasela Hordobețiu (Voința Sibiu) 
la 3 000 m au obținut rezultate me
ritorii. chiar „premiere" pentru pa
tinajul nostru, dar, desigur, con

SUB EGIDA „DACIADEI”
Numeroase competiții de masă, 

în luna februarie
Vatra Dornei va găzdui luna a- , 

ceasta citeva importante competiții 
de masă la sporturile de iarnă. în 
perioada 16—21 februarie, aici vor 
avea loc finalele pe țară ale „Cu- ■ 
pel pionierului" la schi fond și al
pin. biatlon și sănius, întrecerile in- 
cheindu-se cu marele festival pen
tru pionieri — „Bucuria zăpezii". 
Tot la Vatra Dornei. se vor desfă
șura finalele Dinamoviadei la schi 
(11—13 februarie) și ale „Cupei 
U.G.S.R." la schi fond și alpin 
(27—28 februarie). Pentru finalele 
„Cupei U.T.C.'1 ia biatlon (14—19 
ani), organizația de tineret a ales 
Semenicul (11—13 februarie), iar 
pentru Festivalul pionieresc la schi 
a fost desemnat cunoscutul centru 
de la Băișoara (județul Cluj).

Finaliștii ' pe ' țară ai „Cupei 
U.T.C." la sanie se vor reuni la 
Sărmaș (județul Harghita) în zile
le de 10 și 11 februarie, iar cei de 
la schi (fond și alpin) la Semenic 
(județul Caraș-Severin) în 20 și 21 
februarie. Să menționăm că finale
le „Cupei U.T.C." la patinaj viteză 
sint programate la Miercurea-Ciuc 
(27—28 februarie) pe pista artifi
cială.

Alte manifestații : duminică, la pa
tinoarul „23 August11 din București 
va avea loc un spectacol sportiv pe 
gheață, programat de organizațiile 
de sport din sectoarele III si II ; 
tot duminică, dar in salina de la 

cursul olimpic va fi mai dificil pen
tru ele. cu atit mai mult cu cit la 
Calgary vor avea drept de partici
pare pină Ia patru patinatoare din 
fiecare tară, toate sportive senioare. 
La schi alpin este înscrisă in con
cursul olimpic Mihaela Fera (Șoimii- 
I.P.A. Sibiu). în vîrstă de 18 ani, 
iar la sanie. Lina Pelin (A.S.A. Bra
șov) — 22 ani. în probele de schi 
fond vor fi alese patru dintre cele 
cinci candidate care în aceste zile 
au participat la competiții interna
ționale — Ileana Hangan (C.S.S. 
Bistrița-A.S.A. Brașov), Rodica Dră- 
guș (C.S.M. Bistrița). Adina Țuțulan 
(Soimii-I.P.A. Sibiu). Mihaela Cîrs- 
toiu (C.S.S.-A.S.A. Predeal) și Da
niela Filimon (C.S.S. Vatra Dornei). 
Cinci sportivi vor sta la dispoziția 
selecționerilor pentru alcătuirea e- 
chipajelor de bob-2 și bob-4 : Do
rin Degan (Tractorul Brașov). Cos- 
t.el Petraru (C.S.O. Sinaia). Csaba 
Nagy (C.S.O. Sinaia). Florin Olteana 
(Carpați- Sinaia) și Anghel Grigore 
(A.S.A. Brașov). Dintre aceștia, ul
timii trei sint debutanți la J.O.

Șlănic Prahova, 800 de amatori de 
sport din județul respectiv vor lua 
parte la un croș intitulat „Priete
nii alergării11. în aerul pur al sa
linei vor deveni și mai buni amici 
ai sportului.

Trofeele 
celei de-a V-a ediții

Comisia centrală pentru organi
zarea marii competiții naționale ,,Da- 
ciada" a validat rezultatele celei de-a 
V-a edijil. încheiată in 1987. stabi
lind clasamentul definitiv la diferi
te categorii. In domeniul sportului 
de masă, pe locul I. în ediția de 
iarnă, s-au situat organizațiile spor
tive din județul Suceava, consiliul 
județean respectiv primind si cupa- 
trofeu pentru locul de frunte. Pe po
zițiile următoare s-au clasat consi
liile județene Brașov, Maramureș, 
Alba, Prahova și Mureș. La ediția 
de vâră, cele mai bune rezultate 
globale le-a obținut C.M.E.F.S. Bucu
rești. urmat. în ordine, de consilii
le județene Prahova, Maramureș, 
Cluj, Timiș și Sibiu. Clasamentul fi
nal cumulat (iarna și vara) are pe 
locui intii consiliul municipiului 
București, pe locul secund Prahova, 
apoi Maramureș, Sibiu, Cluj și Su
ceava.

Organizațiile sportive județene de 
pe primele trei locuri au primit cupe 
din partea comisiei centrale a .,Da- 
ciadei", iar următoarele trei, di
plome.

Calendarul noului 
sezon fotbalistic

• Noul sezon fotbalistic V" 
pe la 28 februarie cu ro" 
etapa XVI-imilor de fina 
pei României" și se vț 
26 iunie, cu finala „Cup
• Meciul Steaua — 
,,XVI-imi“ se va juca la,
rie • Prima etapă din reu >
pionatului diviziei A va avea lu, 17 
6 martie, iar ultima la 22 iunie • Tn 
perioada de transferări dirttre tur-și 
retur, au fost depuse la F.R.F. 1 239 
cereri (la toate eșaloanele competi- 
ționale), cu aproximativ o mie de 
cereri mai puțin decît ta perioada co
respunzătoare a anului trecut • Pe 
lingă meciurile Steaua — Rangers 
din „Cupa campionilor europeni11 
(București — 2 martie, arbitru la 
centru elvețianul Galer). în luna mar
tie se va juca și partida oficială din 
preliminariile olimpice. Polonia — 
România (30 martie) ® Celelalte 
jocuri ale fotbaliștilor noștri în pre
liminariile J.O. : România — Grecia 
(13 aprilie). Grecia — România (18 
mai) și R.F.G. — România (31 mai)
• Prima reprezentativă a Româ
niei va juca patru meciuri amicale, 
in următoarea ordine : Irlanda — 
România (23 martie), R.D.G. — 
România (30 martie). România — 
Polonia (18 mai) și Olanda — Româ
nia (1 iunie). Pentru turneul final 
al campionatului european interțări. 
U.E.F.A. a desemnat și o brigadă de 
arbitri români, la centru — Ion Igna.

★
ÎNOT. Proba feminină de 200 m 

liber din cadrul concursului inter
national de înot de la Paris s-a în
cheiat cu victoria detașată a Lumi
niței Dobrescu (l’57”80/100). Pe locu
rile următoare : Birgit Lohberg (R.F. 
Germania) — 2'00”02/J00 și Veronique 
Jardin (Franța) — 2W60/100. Cu o 
victorie românească s-a inchefat și 
proba de ștafetă 4X100 m mixt, re
prezentantele noastre fiind cronome
trate cu timpul de 4’11”.

ATLETISM. In cadrul tradiționa
lului concurs de atletism „MUlrose 
Games", desfășurat Ia Madison 
Square Garden din New York, 
atleta româncă Doina Melinte a 
ciștigat proba de 1 milă, fiind cro
nometrată în 4’21”25/100 — a doua 
performanță mondială din toate 
timpurile.

HANDBAL. In turneul inter
național de handbal feminin de 
la Cheb (Cehoslovacia), formația 
României a obținut o nouă victorie, 
invingînd cu scorul de 27—24 (14—10) 
reprezentativa R.D. Germane: In
tr-un alt joc contind pentru grupa 
locurilor 1—4 : Cehoslovacia — 
U.R.S.S. 22—20 (9—12).

Rubrică de
Valeriu MIRONESCU

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
[ • ȚESĂTURI PENTRU MICRO

ELECTRONICĂ. Oricine privește în 
1 interiorul unui televizor sau aparat de 
l radio poate observa că toate piesele — 

tranzistoarele. condensatoarele, rezistoarele 
1 — sint unite prin benzi fine din cupru
l lipite pe o plăcuță din material dielectric. 
’ Realizarea plăcilor — necesare în număr 
ț foarte mare — constituie un proces ane- 
i voios. Specialiști ai Institutului de cerce- 
1 țări pentru industria textilă din Leningrad 
i au propus înlocuirea plăcilor imprimate cu 

plăci țesute. Ei au adaptat un război de 
ț țesut pentru realizarea plăcilor utilizate în 
i microelectronică. Aceste plăci reprezintă o 
’ țesătură multistratificată, străbătută de fire 
l bune conducătoare de electricitate. Ele 
, formează punctele de contact, buclele. 
1 bornele de ieșire pentru legătura cu ele- 

mentcle circuitului și fișele de conectare, 
i Plăcile țesute sînt fiabile in orice Condiții 
’ — din Antarctica și pină la tropice, dar și
ț In Cosmos. Adaptabilitatea la orice climă 
i se obține prin selecția compoziției firelor

dielectrice, precum și prin grosimea și 
desimea țesăturii. Plăcile țesute, spre deo
sebire de cele imprimate, prezintă parame
tri tehnici superiori, sint de 5—6 ori' mai 
Ieftine, iar la realizarea lor nu se folosesc 
substanțe toxice și reactivi deficitari. Noul 
material se utilizează deja la unele centrale 
telefonice automate.

• LASERUL IN BIOLOGIE. cv 
cetători din cadrul laboratoarelor din S.U.A. 
ale societății Bell Telephone and Telegraph 
au pus la punct un nou dispozitiv laser care 
lucrează la scară microscopică, puțind fi 
utilizat ca un fel de capcană de celule in
dividuale. De exemplu, cu ajutorul acestui 
dispozitiv, biologii pot separa cu ușurință 
la microscop o bacterie dintr-o puzderie 
întreagă de microorganisme de același fel. 
Dispozitivul purtind denumirea de „capca
nă optică11 este alcătuit. în principal, dih- 
tr-un laser de mică putere. Fasciculul laser 
de radiații infraroșii poate fi focalizat asu
pra oricărei părți a unei celule. Ca atare, 
cercetătorul poate captura, cu ajutorul ra
diației laser, nucleul celulei, deplasindu-1

în alt loc, în cadrul acesteia, spre a vedea 
dacă schimbarea amplasamentului determi
nă vreo modificare. Principiul de funcțio
nare a noului dispozitiv se bazează pe un 
fenomen cunoscut sub denumirea de pre
siune a radiației. Buhăoară. presiunea ra
diației solare impinge gazul și praful din 
capul unei Comete, formind coada acesteia, 
care întotdeauna curge parcă din Soare. 
Acest fenomen este utilizat în mod diferit, 
în cadrul „capcanei optice11. Radiația laser 
este focalizată în așa fel incit intensitatea 
să fie mai mare în centrul razei și mai 
slabă către periferia ei. Rezultă astfel un 
complex grup de forțe care influențează 
obiectele foarte mici din toate direcțiile. O 
dată capturat, obiectul poate fi deplasat, 
schimbind orientarea radiației sau punctul 
ei focal. A rezultat că noul procedeu nu 
dăunează celulelor, care doar se încălzesc 
ușor sub influența radiației infraroșii. 
Lumea științifică apreciază că noul dis
pozitiv constituie un deosebit de valoros 
instrument pentru cercetare, aplicațiile 
urmind să fie foarte numeroase.

• PENTRU PROTECȚIA PLAN
TELOR. O recoltă de tomate, de bumbac 
sau de alte produse agricole poate fi în
jumătățită ca urmare a acțiunii unor flu
turi. Pentru combaterea acestor dăunători 
există insecticide chimice, care prezintă 
însă marele inconvenient de a distruge și 
insectele utile și de a produce poluare. în 
plus, după citva timp, insectele dobîndesc 
rezistență la respectivul produs chimic. 
Tocmai pentru înlăturarea acestor neajun
suri. in prezent, pe plan mondial, se depun 
eforturi pentru punerea la, punct a unor 
insecticide biologice. Acestea sint obținute 
pornind de la un virus provenit de la un 
fluture anume, deci specific uneia sau mai 
multor specii de dăunători. Virusul nu 
atacă decît speciile care trebuie distruse ; 
nu este poluant și devine inactiv la căldură 
sau prin simpla expunere la soare. Virusul 
este absolut inofensiv pentru vertebrate, în 
special pentru om. și poate fi răspindit cu 
ajutorul instalațiilor clasice de tratare. 
După mai multe generațji de dăunători 
astfel combătuți, nu a apărut nici un fe

nomen de rezistentă. Pentru a fi însă 
eficace, larvele dăunătorilor trebuie să 
consume din frunze, deci o foarte mică 
parte din recoltă se sacrifică.

Există două metode de producere a aces
tui insecticid : fie recurgindu-se la un fer- 
mentator industrial prin cultivarea celule
lor vii de larve, fie folosindu-se o insectă 
care va produce ea însăși virusul. In 
ambele cazuri, virusul este recuperat, por- 
nindu-se de la celule sau insectă, după ce 
acestea au fost Infestate artificial. Prima' 
soluție, deși mai costisitoare, a fost adopta
tă de o serie de laboratoare de cercetări 
din lume. A doua metodă a fost promovată 
recent de o societate din Olanda. Mașina 
creată în acest scop este alcătuită dintr-o 
presă care formează la cald un fel de 
farfurii cu multe alveole, unde se depun 
omizile obținute intr-un incubator si 
se toarnă hrana necesară. Peste a- 
ceastă populație se pulverizează apoi o 
suspensie de virusuri, cu scopul de a inocu
la maladia. O dată închise alveolele, omizi
le mor după opt zile, iar rămășițele lor sînt 
recuperate. Măcinate șl cernute, eîe sînt

pulverizate pe culturile agricole. Intr-o 
unitate-pilot se tratează circa 40 000 de 
omizi pe zi, cantitate suficientă pentru 
tratarea unei suprafețe de 16 ha plantate 
cu bumbac sau cu roșii. Experimentările 
efectuate pină in prezent au dat bune

• GAZE DE EȘAPAMENT CA 
SURSĂ DE ENERGIE. Revista fran
ceză „Industries et Techniques11 infor
mează că societatea „Sulzer11 a reali
zat un motor diesel dotat cu un dis
pozitiv pentru recuperarea energiei ga
zelor de eșapament. Motorul a fost insta
lat pe insula Guernsey, unde produce cu
rent electric. Este vorba de un motor în 
linie cu nouă cilindri care dezvoltă 14 220 
kW, cuplat cu un turbogenerator acționat 
de energia gazelor de eșapament. Dispo
zitivul de recuperare produce 430 kW, 
fără să necesite un aport suplimentar de 
combustibil. Coștu! echipamentului de re
cuperare a energiei gazelor de eșapament 
va fi amortizat intr-un singur an, ca urina
re a economiei de combustibil.

\ 
\ 
\

\ 
\ 
\ 
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\ 
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

...Seceta din ultimii ani afectase 
grav sursele de apă potabilă ale mu
nicipiului Brașov, incit alimentarea 
populației și unităților economice de
venise destul de grea. în lacui de 
acumulare de pe riul Tărlung. prin
cipala sursă a Brașovului, apa ajun
sese aproape la cotă zero, fapt ce 
era resimțit in multe zone ale ora
șului unde apa abia mai ajungea in 
timpul nopții. Situația creată impu
nea luarea unor măsuri speciale pen
tru punerea în valoare a unor noi 
surse de apă potabilă care să com
penseze pierderile în urma secetei, 
pierderi ce se ridicau la două treimi 
din debitul primit de oraș în pe
rioadele normale. Sursa cea mai im
portantă vizată — pe baza numeroa
selor studii întreprinse — erau apele 
subterane din zona de nord și nord- 
est a Cimpiei Birsei, care insă erau 
prevăzute să fie puse in valoare abia 
peste cițiva ani. Sprijinul acordat 
organelor locale, la apelul acestora, 
de căt’re conducerea de partid și de 
stat, in scopul devansării lucrărilor 
de racordare a acestei surse la re
țeaua Brașovului, a fost prompt și 
eficient.

Despre modul in care s-a desfășu
rat, în cursul anului 1986, prima eta
pă a lucrărilor pentru apa Brașovu
lui. care a constat in executarea 
unei aducțluni intre Prejmer și Bra
șov cu o lungime de 20 km, două 
stații de pompare ce au fost racor
date la cele 40 de puțuri forate an
terior. ziarul nostru a relatat la vre
mea respectivă, cind lucrările s-au 
încheiat, după numai o lună și ci- 
teva z.ile (lucrare care in mod nor
mal durează circa doi ani), prin asi
gurarea brașovenilor a unui debit 
suplimentar de 650 litri apă pe se
cundă.

...Cea de-a doua etapă a lucrărilor 
de dezvoltare și îmbunătățire a ali
mentării cu apă a Brașovului, din 
sursa subterană a Cimpiei Birset. a 
demarat la începutul anului' 1987 și 
a constat în executarea unui front 
de captare realizat prin forarea a 30 
de puțuri de mare adincime în zona 
Sinpetru-Hărman $i Sinpetru-Stu- 
pini. racordarea lor la două conduc
te de colectare, iar prin acestea la 
stația de pompare nr. 2. executarea 
a 6 bazine de înmagazinate a apei, 
cu o capacitate totală de 30 000 me
tri cubi. a unor artere de distribu
ție etc.

— Deși lucrările celei de-a doua 
etape, care s-au încheiat de curind. 
ne spune dr. ing. Horia Coman. di
rectorul general al Grupului de în
treprinderi de gospodărie comunală 
și locativă Brașov, nu s-au desfășu
rat sub presiunea timpului, dat fiind
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i PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU - FĂURITOR 
AL ROMÂNIEI MODERNE. PRESTIGIOASA 

PERSONALITATE A LUMII CONTEMPORANE
AMPLE COMENTARII. ELOGIOASE APRECIERI ALE MIJLOACELOR DE INFORMARE DE PESTE HOTARE

Concepția novatoare, profund științifică, acțiunile practice ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind dezvoltarea multilaterală a Româ
niei socialiste continuă să fie amplu reflectate de mijloacele de in
formare din diferite țări ale lumii.

Se evidențiază, totodată, politica internațională a României, orien
tările șefului statului român privind realizarea dezarmării, in primul rind 
nucleare, promovarea păcii, instaurarea unei noi ordini economice in
ternaționale, juste și echitabile, soluționarea, pe calea negocierilor, a 
stărilor conflictuale din (urne.

Devotament nemărginit in slujirea 
aspirațiilor propriului popor

Cotidianul marocan „LE MATIN 
DU SAHARA" consacră României 
o pagină specială, în care inserea
ză articole despre activitatea teo
retică și practică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, dezvoltarea 
multilaterală a țării noastre, pre
cum și despre evoluția relațiilor 
româno-marocane. Articolele șint 
ilustrate cu fotografii ale conducă
torului partidului și statului nos
tru.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este un fiu demn al poporului său, 
un om care a știut să se identifi
ce cu cele mai înalte aspirații de 
progres și prosperitate ale națiu
nii. servindu-le cu devotament și 
dragoste nemărginite — arată zia
rul. Această legătură profundă și 
totală dintre conducător și poporul 
său este o componentă tradiționa
lă a spiritualității române, expri- 
mînd atașamentul suprem pentru 
destinele pămîntului natal și înalta 
responsabilitate.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
enunțat și demonstrat raportul or
ganic și dinamic dintre industria
lizarea socialistă, crearea si mo
dernizarea bazei tehnico-materiale 
și dezvoltarea economiei naționa
le — se relevă în continuare. Sub 
aoest raport a fost concepută stra
tegia dezvoltării României în eta
pa actuală, care are ca obiectiv 
modernizarea tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale, dezvoltarea po
tențialului productiv, creșterea pro
ductivității muncii și o mai bună 
punere în valoare a resurselor na
turale. a energiilor creatoare ale 
poporului, edificarea unei economii 
naționale eficiente și competitive.

Progres accelerat, dinamic 
in dezvoltarea economiei

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este fondatorul României moderne 
—. relevă ziarul libanez „L’ORIENT 
LE JQXJR". La mijlocul anilor ’60, 
cind i s-a încredințat conducerea 
partidului, a avut curajul să sub
linieze că România era o țară în 
curs de dezvoltare, cu toate con
secințele care decurgeau din aceas
ta. România a început să aloce 
pentru dezvoltare a treia parte din 
venitul său național. Președintele 
tării a obținut adeziunea întregu
lui popor la această politică, pe 
care a sintetizat-o în teza conform 
căreia o generație nu este jude
cată de istorie prin ceea ce con
sumă. ci prin ceea ce produce.

Optimizarea corelării acumulare- 
consum — arată cotidianul — a 
asigurat progresul accelerat al e- 
conomiei. In ultimele două decenii, 
venitul național al României a 
crescut de aproape cinci ori, în- 
registrind o creștere anuală de 
peste 8 la sută, ceea ce reprezintă 
o dinamică de vîrf pe plan mon
dial. In perioada 1965—1985, pro
gramele de investiții au asigurat 
dezvoltarea și modernizarea bazei 
tehnico-materiale în toate ramuri
le economiei. Această politică a 
avut efecte pozitive pe multiple 
planuri. între care creșterea numă
rului populației ocupate și a ve
niturilor acesteia și sporirea fon
durilor pentru acțiuni social-cultu- 
rale provenind din bugetul statu
lui.

„L’Orient le Jour" subliniază că, 
tn urma industrializării, cealaltă 
ramură economică importantă — 
agricultura — a fost modernizată.

Cotidianul „BANGLADESH OB
SERVER" a dedicat și el o întrea
gă pagină activității președintelui 
Nicolae Ceaușescu în fruntea 
partidului comunist și a statului 
român, politicii externe de pace și 
amplă colaborare a României.

Ziarul scoate în evidență efor

O politică profund constructivă, 
de largă deschidere internațională
„România — Ceaușescu sînt două 

nume care astăzi se contopesc in
tr-unui singur și al căror presti
giu internațional este imens. Larga 
audiență de care politica externă 
românească și contribuția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu se 
bucură pe toate meridianele globu
lui sînt deosebit de edificatoare" 
— relevă cotidianul „THE ETHIO
PIAN HERALD" într-un articol 
publicat in prima pagină. 

in contextul diviziunii internațio
nale a muncii.

In articolul Intitulat „Președin
tele Nicolae Ceaușescu, promotor 
neobosit al cauzei păcii internațio
nale" se face o trecere în revistă 
a principalelor direcții de acțiune 
ale politicii externe românești. Prin 
vocea prestigioasă a președintelui 
său —■ se arată — România a con
tribuit și contribuie la soluționarea 
problemei imperioase a dezarmă
rii. Sînt puse în evidență chemă
rile șefului statului român vizind 
trecerea la acțiuni concrete de 
dezarmare, menite să ducă la e- 
liberarea omenirii de pericolul unui 
război nuclear distructiv, la garan
tarea păcii, a dreptului vital al tu
turor popoarelor la existentă, la li
bertate, la viață și pace.

Un alt articol este consacrat 
Partidului Comunist Român, rele- 
vîndu-se că, în concepția acestuia, 
solidaritatea și cooperarea în ca
drul mișcării comuniste și munci
torești trebuie fondate pe prin
cipiile deplinei egalități, neames
tecului în treburile interne și res
pectării dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora linia politică genera
lă în concordantă cu realitățile din 
țara sa.

Un alt ziar marocan — „AL 
ALAM“ — evocă, într-un articol 
însoțit de o fotografie a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. legătura 
profundă dintre conducătorul Româ
niei socialiste și poporul său. Ar
ticolul evidențiază importantele 
realizări obținute de poporul ro
mân de cînd in fruntea partidu
lui și a țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

turile permanente ale președintelui 
României pentru instaurarea unor 
relații de tip noii intre toate sta
tele, pentru dezarmare — în pri
mul rind pentru dezarmare nuclea
ră — pentru edificarea unei noi 
ordini economice internaționale. 
„Acestui exceptional om de stat, 
comunitatea internațională i-a re
cunoscut cu numeroase prilejuri 
meritele deosebite — arată coti
dianul. Pentru remarcabila sa con
tribuție la cauza păcii, colaborării 
și prieteniei intre popoare, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu i-a 
fost conferită medalia de aur 
-Frederic Joliot-Curie-, cea mai 
înaltă distincție a mișcării mondi
ale pentru pace".

în articolul „Poziția României 
privind reglementarea pașnică a 
conflictelor dintre state" se relevă 
că președintele Nicolae Ceaușescu 
a militat și militează în perma
nență pentru soluționarea pe cale 
politică, prin negocieri, a tuturor 
problemelor aflate în dispută, în 
concordanță cu noile cerințe ale 
vieții internaționale. încă din 
1979, din inițiativa președintelui 
Nicolae Ceaușescu, la O.N.U. au 
început dezbateri pe această temă, 
ceea ce a dus, în 1982, la adopta
rea prin consens a Declarației pri
vind reglementarea pașnică a di
ferendelor internaționale — subli
niază „Bangladesh Observer".

„Strategia efortului național" 
este titlul unui alt articol, care 
prezintă marile progrese realizate 
de țara noastră în toate domeniile. 
Ctitorul acestei țări noi este pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — e- 
vidențiază ziarul.

în continuare sînt înfățișate re
zultatele în dezvoltarea României 
în ultimii 22 de ani, succese
le obținute în industrie șl a- 
griculțură, în creșterea permanen
tă a nivelului de trai al poporului.

„Toate marile realizări din ulti
mii peste 22 de ani și transformă
rile profunde pe care România 
le-a cunoscut in acest răs
timp sînt indisolubil legate de 
numele și activitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu".

Actualul plan cincinal va întregi 
acțiunea de făurire a unei econo
mii moderne și unitare, de dezvol
tare echilibrată a tuturor regiuni
lor țării, a tuturor ramurilor eco

nomiei naționale și de ridicare a 
României pe o treaptă superioară 
de dezvoltare, înscriind-o în rin- 
dul țărilor socialiste mediu dez
voltate.

„Concepută prin prisma analizei 
permanente a schimbărilor ce au 
loc in lume, politica externă ro
mânească, al cărei făuritor este 
președintele Nicolae Ceaușescu, în
truchipează vocația poporului ro
mân pentru colaborare pașnică și 
constructivă, situind România prin
tre cei mai activi promotori ai 
idealurilor de pace și progres ale 
omenirii" — relevă „The Ethiopian 
Herald".

în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", 
România a cunoscut o dezvoltare 
fără precedent, în conștiința po
porului afirmîndu-se cuprinzătoa- 
rea concepție strategică a eminen
tului sau conducător vizind orien
tările și obiectivele fundamentale 
ale dezvoltării, în deplină concor
danță cu condițiile specifice ale 
tării prietene. în care sintagma 
„România — Ceaușescu" a devenit 
un simbol al unității și coeziunii de 
nezdruncinat între conducător și 
popor, o garanție a viitorului demn 
și luminos al României — subli
niază, sub titlul „România — 
Nicolae Ceaușescu. 22 de ani de 
progres pe calea dezvoltării inde
pendente", revista „PALESTINE 
AL THAWRA".

Pe lingă realizările Înfăptuite pe 
plan intern, sub conducerea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
România a dobîndit, în ultimii pes
te 22 de ani, un binemeritat pres
tigiu internațional, bucurîndu-se 
de respectul și considerația întregii 
lumi, datorită participării sale ac
tive și eficiente la eforturile de
puse în vederea soluționării pro
blemelor contemporaneității, a edi
ficării unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

După ce amintește că țara noas
tră promovează relații trainice, care 
se bucură de o largă apreciere, ctf 
toate statele arabe, publicația evi
dențiază că problema palestiniană, 
problemele divergente din Orien
tul Mijlociu nu se pot soluționa, 
în concepția României, pe calea 
confruntării armate, ci exclusiv 
prin negocieri pașnice. România 
— relevă revista — a acționat în 
acest sens cu consecvență, încă 
din 1967, înaintînd propuneri și 
inițiative pașnice care vizează rea
lizarea unei soluționări juste și du
rabile a conflictului.

Poziția României se bucură de 
întreaga stimă și apreciere din par
tea conducerii și a cadrelor O.E.P., 
a întregului popor palestinian, care 
au convingerea că. prin aceas
tă, poliție, România va contribui 
la accelerarea procesului menit să 
conducă la convocarea conferinței 
internaționale de pace — se subli
niază în încheiere.

Sub titlul „Președintele Româ
niei — un strălucit exponent al 
politicii externe a țării sale", co
tidianul „THE EGYPTIAN GA
ZETTE" relevă : Prestigiul de as
tăzi al României este strins legat 
de gîndirea și acțiunea celui care 
o conduce de mai mult de două 
decenii, eminentul om politic, fău
ritorul politicii interne și externe a 
tării, omul de stat de renume 
internațional care este președintele

Contribuții de preț la îmbogățirea 
tezaurului gîndirii înaintate

Publicația italiană „PARLAMEN- 
TO INTERNATIONALE" relevă 
că, în cei peste 22 de ani de cifid 
președintele Nicolae Ceausescu se 
află la conducerea României, au 
fost înfăptuite transformări care 
au răspuns aspirațiilor mile
nare ale poporului de unitate, 
independentă, realizare a unui stat 
național multilateral dezvoltat, 
ceea ce conferă tării un mare 
prestigiu internațional.

Personalitatea președinte- 
1 u i Nicolae Ceaușescu s-a impus 
în mod pregnant nu numai în con
știința națiunii române, d și in 
aceea a altor popoare. îndeosebi 
prin strălucita sa activitate dedi
cată soluționării marilor probleme 
ale vieții politico-economice inter
naționale — arată publicația ita
liană.

Revista relevă că numeroase 
puncte de vedere românești în do
meniul dezarmării se bucură de 
un larg ecou în lume.

Intr-un articol consacrat persona
lității șefului statului român, ziarul 
„LA NACION" din Costa Rica pre
zintă momente și date din bogata 
activitate politică a conducătorului 
partidului și statului nostru, din 
anii ilegalității pînă în prezent.

Contribuțiile președintelui 
Nicolae Ceaușescu la Îmbogăți
rea teoriei și practicii construc
ției socialiste, la rezolvarea unor 
probleme majore ale vieții inter
naționale contemporane au fost 
amplu reflectate de posturile de 
radio costaricane „UNIVERSIDAD" 
și „NACIONAL".

Nicolae Ceaușescu. Inițiativele 
României au la bază clarviziunea 
și acțiunile omului politic care 
conduce de peste 22 de ani desti
nele statului și poporului român.

Problemele păcii mondiale, ale 
apărării și întăririi ei ocupă un loc 
aparte și constituie întotdeauna 
priorități ale politicii românești — 
arată ziarul. Vocația de pace re
prezintă o caracteristică distinctă 
a românilor, inîluențîndu-le modul 
de gîndire și viață. Numele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu este 
asociat astăzi, pretutindeni în 
lume, cu aspirațiile vitale ale ome
nirii de pace și cooperare. Promo
tor al păcii si înțelegerii între po
poare. șeful statului român se 
bucură de aprecierea întregii lumi 
— se subliniază în articol.

Cotidianul turc de mare tiraj 
„GUNES" publică un amplu articol 
în care, relevînd personalitatea 
șefului statului român și stima de 
care se bucură în Turcia, se arată : 
In politica internațională, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu pune 
pe prim-plan egalitatea în drepturi 
pentru toate popoarele, dreptul 
la independentă si suveranitate, 
neamestecul în treburile interne, 
nerecurgerea la forță, precum și 
dreptul popoarelor la libertate și 
independentă.

In tara sa. președintele 
Nicolae Ceaușescu este înconjurat 
de dragostea si respectul poporu
lui. Astăzi, datorită programelor 
fundamentate științific. România 
dispune de o industrie modernă si 
o agricultură dezvoltată.

In articol sînt prezentate mari 
realizări obținute de România in 
domeniile economic, social si cul
tural. între care Canalul Dunăre — 
Marea Neagră. Transfăgărășanul, 
metroul din București, amenajarea 
complexă a riului Dîmbovița.

Referindu-se la raporturile din
tre cele două țări, „Giines" citează 
aprecierile făcute de președintele 
Nicolae Ceaușescu referitoare la 
faptul că întîlnirile si convorbirile 
la nivel înalț de la București și 
Ankara au pus baza dezvoltării 
continue a relațiilor româno-turce.

„România — o politică în fa
voarea dialogului constructiv" este 
titlul unui articol apărut în coti
dianul „CYPRUS MAIL". în care 
se subliniază : Orientările constan
te ale României în direcția dezvol
tării economice si sociale, intere
sele sale fundamentale in asigu
rarea păcii, securității, dezvoltării 
libere stau la baza caracterului di
namic. principial si consecvent al 
politicii externe a acestei țări. 
Fundamentată teoretic și promova
tă în practică de către președintele 
Nicolae Ceausescu, această politică 
este un element activ al vieții in
ternaționale contemporane, vizind 
progresul social-economic în toată 
lumea. în folosul cauzei păcii și 
colaborării între toate națiunile.

Aceasta este o trăsătură calita
tivă care determină înaltul presti
giu al României pe toate meridia
nele. participarea sa activă la so
luționarea problemelor contempo
rane majore si contribuie la repu
tația sa de partener de încredere 
în acțiuni practice, de promotor 
consecvent al dialogului, chiar si 
în cele mai dificile momente ale 
vieții internaționale.

Intr-un articol intitulat „Concep
ția președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind eliminarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini e- 
conomice internaționale", revis
ta olandeză „UDENS WEEK- 
BLAD" subliniază : Președintele 
Nicolae Ceaușescu exprimă în mod 
strălucit necesitatea ca. paralel cu 
promovarea relațiilor interstatale 
— respectîndu-se independența, 
suveranitatea si egalitatea în drep
turi — să aibă loc schimbări radi
cale în mecanismul economiei mon
diale, în sistemul de funcționare 
a pieței, prețurilor, creditelor și 
dobînzilor. în cadrul sistemului in
stituțional și legal al economiei 
mondiale.

România reprezintă astăzi un 
factor activ în colaborarea econo
mică internațională. România a- 
preciază că este necesară o confe
rință internațională în cadrul 
O.N.U., cu participarea atît a țări
lor dezvoltate, cit și a statelor în 
curs de dezvoltare, în vederea a- 
jungerii la acorduri adecvate în 
toate domeniile, inclusiv asupra 
reglementării problemei datoriilor 
externe ale țărilor în curs de dez
voltare.

Sub titlul „Inițiative românești 
consacrate păcii în lume", ziarul 
„THE NATION" din Thailanda 
pune în evidență faptul că, pe bună 
dreptate. România este considera
tă o „țară a păcii", iar președinte
le Nicolae Ceaușescu reprezintă în 
conștiința internațională un ..Erou 
al păcii".

(Agerpres)

Adunări festive în U.R.S.S. 
cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a semnării 

tratatului româno-sovietic
MOSCOVA 8 (Agerpres). — S. 

Morcovescu transmite : In cadrul 
manifestărilor organizate în Uniu
nea Sovietică cu prilejul împlinirii 
a 40 de ani de la semnarea primu
lui Tratat de prietenie, colaborare 
și asistentă mutuală dintre România 
și U.R.S.S., în orașul Domodedovo 
— membru colectiv al Asociației de 
prietenie sovieto-română — a avut 
loc o adunare festivă. Au participat 
A.A. Baiak, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc Domodedovo al

In pregătirea sesiunii speciale a Adunării Generale 
a 0. N. U. consacrate dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres) 
— La sediul Națiunilor Unite din 
New York s-au încheiat lucrările 
Comitetului pregătitor al celei de-a 
III-a sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrate dezar
mării, forum ce se va desfășura în 
perioada 31 mai—25 iunie la New 
York. Delegații au convenit asupra 
unui document de lucru neoficial, ce 
urmează să fie prezentat participan- 
ților la viitoarea sesiune specială a 
Adunării Generale a O.N.U. pentru 
dezarmare. Printre altele, acest 
proiect evidențiază necesitatea preîn- 
tîmpinării unui război nuclear, înce

Sindicatele militează pentru încetarea 
cursei înarmărilor

PARIS 6 (Agerpres). — Biroul 
Uniunii Internaționale a Sindicate
lor Metalurgiștilor (U.I.S.M.). reunit 
la Paris, a relevat necesitatea in
tensificării acțiunilor sindicale in fa
voarea păcii. Secretarul general al 
U.I.S.M., Daniel Bailly, a relevat că

Aprecieri privind evoluția relațiilor 
sovieto - americane

O declarație a secretarului de stat al S.U.A.
WASHINGTON 6 (Agerpres).

Secretarul de stat al S.U.A.. George 
Shultz, a apreciat că relațiile din
tre Statele Unite și Uniunea Sovieti
că s-au însănătoșit, vădind o ten
dință clară spre o evoluție pozitivă. 
Intr-o alocuțiune rostită la Univer
sitatea statului Washington, din ora
șul Seattle, el a amintit, ca indici în 
acest sens, semnarea tratatului so- 
vieto-american privind rachetele cu 
rază medie și mai scurtă de acțiune, 
perspectiva elaborării unui tratat 
referitor la reducerea armamentelor 
strategice ofensive, extinderea con

Pentru noi eforturi de pace in America Centrală
CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager- 

pțeș), rr.;: Președintele Mexjcului, 
Miguel de la Madrid, s-a pronunțat 
în favoarea unui acord negociat în
tre guvernul nicaraguan și grupă
rile „Contras" și în favoarea unei 
politici de neintervenție din partea 
S.U.A. în America Latină — infor
mează agenția China Nouă. într-un 
interviu acordat ziarului ..New York 
Times", șeful statului mexican a

20 milioane de șomeri In țările membre ale O.C.E.D.
Potrivit studiilor efectuate de ex- 

perți ai Organizației pentru Co
operare Economică și Dezvoltare 
(O.C.E.D.), in cele 24 de state mem
bre, numărul actual al șomerilor în
registrați oficial se ridică la 20 mi
lioane și va continua să crească. 
Efectele de lungă durată ale crizelor 
structurale permanente, în special 
în extracția cărbunelui și industria 
siderurgică, vor duce la dispariția a 
sute de mii de locuri de muncă.

In Belgia, la sfirșitul anului tre
cut, numărul șomerilor era de 422 000, 
din care 25 la sută sub 25 de ani. 
Persoanele care nu au un loc de 
muncă de peste trei ani reprezintă 
41 la sută din totalul șomerilor, si
tuind Belgia printre primele țări 
membre ale O.C.E.D. cu o rată ri
dicată a șomajului.

Asociațiile industriașilor din Ma
rea Britanie au apreciat că în 1988 
creșterea economică va fi inferioară 
ca 1—2 la sută și au avansat per
spectiva concedierii a 30 000 func
ționari.

In Italia, la sfirșitul anului trecut 
s-au înregistrat 2,8 milioane șomeri, 
cu o rată a dezocupării forței de 
muncă de 12 la sută, nivel record 
pentru ultimii șapte ani, in sudul 
țării ajungindu-se la 20 la sută. Șo

PE AGENDA CONFERINȚEI O.U.A,
.................................................. ......——

PROBLEME POLITICE Șl ECONOMICE
ADDIS ABEBA 6 (Agerpres). — 

In cursul acestei luni, la Addis Abe
ba se vor deschide lucrările unei 
conferințe ministeriale a țărilor 
membre ale Organizației Unității 
Africane, consacrată dezbaterii pro
blemelor de ordin politic și econo
mic cu care se confruntă continen
tul. O.U.A. sărbătorește în acest an 
25 de ani de la înființarea sa, prilej 
pentru a face din această dată jubi
liară un moment de dezbatere la ni

P.C.U.S., președintele filialei Asocia
ției de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.), V.I. Konotop, prim-vice- 
președinte al conducerii centrale a 
A.P.S.R., reprezentanți ai conducerii 
organelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești 
din oraș.

Adunări consacrate aniversării 
tratatului au avut loc. de asemenea, 
în întreprinderi și instituții din Mos
cova. la Leningrad, Iaroslavl și Do- 
netfc.

tarea cursei înarmărilor și dezar
marea nucleară pe toate planurile. 
Documentul reliefează, totodată, im
portanța realizării unul acord in ve
derea preîntîmpihării militarizării 
spațiului cosmic și a încheierii Con
venției cu privire la armele chimice 
în cadrul conferinței pentru dezar
mare.

Participanțil la lucrările comitetu- 
' lui au subliniat importanța creșterii 

eficientei mecanismelor de nego
cieri multilaterale în problemele 
dezarmării, cu precădere necesita
tea creșterii rolului O.N.U.

sporește convingerea că. dacă acțio
nează unit, sindicatele pot aduce o 
contribuție' importantă la încetarea 
cursei înarmărilor. Nimeni nu se mai 
îndoiește astăzi de necesitatea anga
jării sociale în lupta pentru pace și 
dezarmare — a spus eh 

tactelor și schimburilor bilaterale în 
domeniile științei, culturii. învăță- 
mîntului, transporturilor aeriene. 
Toate acestea — a spus George 
Shultz — sint rezultatul, generator 
de speranțe, al unor eforturi înde
lungate avînd drept scop crearea u- 
nui nou tip de relații, pe o bază mai 
constructivă. între U.R.S.S. și S.U.A. 
Totodată, secretarul de stat ameri
can a subliniat că între cele două 
țări există divergente considerabile, 
rezultate din deosebirile sistemelor 
lor sociala — transmite agenția 
T-A.S.S.

cerut ca diferitele conflicte inter- 
americane să nu fie rezolvate pe ca
lea forței, latino-americanii neaccep- 
tind ca S.U.A. să se erijeze în su
prem judecător al sistemelor lor po
litice spre a le eticheta de bune sau 
rele.

La 13 februarie. Miguel de la Ma
drid urmează să aibă o Întrevedere 
cu președintele Ronald Reagan. în 
portul mexican Mazatlan.

majul in rîndul femeilor este de 18 
la sută, deși numai o treime dintre 
ele fac parte efectiv din forța de 
muncă activă a Italiei. De aseme
nea, peste 1,2 milioane de tineri sint 
in căutarea primului lor loc de 
muncă.

•
BONN 6 (Agerpres). — Tineri șo

meri sau fără un loc de instruire din 
zona Duisburg-Rheinhausen și din 
alte localități ale Ruhrului au parti
cipat la o demonstrație in favoarea 
dreptului la muncă, informează a- 
genția A.D.N. Sub lozinci ca „Locuri 
de muncă sigure" și „Dorim un vi
itor — Rheinhausenul nu trebuie să 
moară", tinerii au relevat că nu pot 
asista pasiv la distrugerea viitoru
lui lor. Potrivit estimărilor sindica
telor, la Duisburg există aproxima
tiv 9 000 de șomeri.

La Bonn a fost prezentată cartea 
„Noua sărăcie din R.F.G.", scrisă de 
Anke Fuchs, secretar federal al P.S.D.

Subliniind adîncirea prăpastiei din
tre cei bogați și cei săraci, autoarea 
relatează că in 1987 340 000 de per
soane nu au avut serviciu de peste 
doi ani. ceea ce depășește cu 5,7 la 
sută numărul de șomeri care s-au 
aflat în situația respectivă in anul 
precedent.

vel panafrican a unor probleme gra
ve. între care uriașa datorie ex
ternă, combaterea secetei si de- 
șertificării, situația de criză din 
sudul Africii ca urmare a per
petuării regimului de apartheid în 
R.S.A., situația grea a celor pes
te patru milioane de refugiați, feno
men datorat în cea mai mare parte 
politicii de destabilizare si agresiune 
a regimului de la Pretoria,

Dezvoltarea economiei
R. P. Chineze in 1987
BEIJING 6 (Agerpres). — La Bei

jing a avut loc o ședință a Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, pre
zidată de Zhao Ziyang, secretar ge
neral al C.C. al P.C.C., în cadrul că
reia — analizîndu-se situația econo
miei în cursul anului trecut — s-a re
levat că în 1987 situația economică a 
țării a fost bună, rata de creștere 
economică fiind considerată drept ri
dicată.

Totodată — informează agenția 
China Nouă — Biroul Politic al C.C. 
al P.C.C. a făcut apel la intensifi
carea eforturilor In direcția soluțio
nării contradicțiilor și problemelor 
ivite in procesul dezvoltării, rele- 
vindu-se,- în context, creșterea exa
gerată a prețurilor Ia unele produse. 
S-a subliniat necesitatea de a se 
adopta noi măsuri pentru soluțio
narea ei.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Apel la unitatea poporu
lui palestinian • Contacte 
diplomatice pentru examina
rea evenimentelor din regiune
• Acțiuni ale trupelor israe- 

liene în sudul Libanului
TUNIS 6 (Agerpres). •— Comitetul 

Central și Consiliul Revoluționar 
ale Mișcării de Eliberare Națională 
Palestiniană „Al Fatah" au organi
zat o serie de reuniuni la care a 
fost discutată situația din teritoriile 
ocupate de Israel. Cele două orga
nisme ale „Al Fatah" au chemat 
poporul palestinian să întărească u- 
nitatea sub conducerea Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei în ve
derea continuării mișcării populației 
palestiniene împotriva ocupației.

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Ministrul de externe al Arabiei Sau- 
dite, Saud Al Faisal, va sosi la 9 
februarie în vizită oficială in State
le Unite, s-a anunțat la Washington. 
El se va întîlni cu secretarul de stat 
George Shultz. cu care va aborda 
probleme legate de conflictul din 
zona Golfului și situația din Orien
tul Mijlociu.

Michael Armacost, adjunct al secre
tarului de stat al S.U.A. pentru pro
bleme politice, va efectua. începînd 
cu jumătatea lunii februarie a.c., un 
turneu în zona Golfului și Orien
tului Mijlociu, care va include vi
zite în Arabia Saudită, Bahrein, Ku
weit. Emiratele Arabe Unite, Oman 
și Israel — a anunțat purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de stat.

BEIRUT 6 (Agerpres). — Locali
tatea Kantara. situată în asa-zisa 
„zonă de securitate". înființată, în 
mod ilegal, de Israel, în sudul Li
banului, se află sub blocada trupe
lor israeliene de două săptămîni. 
împiedicați să-și părăsească domi
ciliile, locuitorii sînt lipsiți de ali
mente și de asistentă medicală.

Tancuri israeliene au deschis focul 
asupra satelor Tumat-Miha, Atn- 
Tina și Meydun. distrugînd un nu
măr de locuințe.

Pe de altă parte, avioane de luptă 
israeliene au survolat, la joasă alti
tudine, zone ale Beirutului și tabe
rele de refugiați palestinieni din 
sudul Libanului.

O unitate formată din elemente. 
ale „Armatei Sudului Libanului", 
creată și finanțată de Israel, a pă
truns în localitatea Dallayafa. unde 
a maltratat populația locală și a e- 
fectuat percheziții.

„CONSECINȚELE DATORIEI 
EXTERNE SE AGRAVEAZĂ"

Concluziile unul studiu 
prezentat la Conferința 

internațională de la Lima
LIMA 6 (Agerpres). în cadrul 

Conferinței Internaționale a repre
zentanților unor organizații neguver
namentale din țări latino-americane. 
vest-europene, din S.U.A. și Canada 
pe tema datoriilor externe ale țări
lor în curs de dezvoltare, desfășu
rată recent la Lima, a fost prezen
tat studiul Întitulat „Datoria externă 
a Americii Latine 1982—1987 — ex
periențe ale unei drame care nu s-a 
încheiat". în document se subliniază 
că problema datoriei externe s-a 
agravat progresiv. începînd din 1982, 
în absenta unor soluții reale. înșiși 
creditorii admit imposibilitatea ca 
țările Americii Latine să-și rambur
seze datoriile externe. Pînă în 1985, 
cel puțin șapte state latino-ameri
cane ceruseră moratorii, Iar crearea 
de' rezerve de către unele din prin
cipalele bănci americane constituie 
o dovadă că acestea recunosc impo
sibilitatea rambursării datoriei ex
terne a statelor latino-americane.

Studiul relevă că propunerile fă
cute de creditori nu au reușit să 
ducă la nimic, criza nu numai că 
persistă, dar chiar ia amploare. Iar 
organizarea de către unele țări lati
no-americane de negocieri separate 
a avut același rezultat, datoriile ex
terne ale statelor latino-americane 
continuînd să crească — relatează 
agenția Prensa Latina.

Mexicul a transferat tn exterior, 
în perioada 1982—1987, pentru plata 
serviciului datoriei sale externe, 
suma de 67 miliarde de dolari. Mi
nisterul Planificării și Bugetului si 
Banca centrală au anunțat că în 
prezent datoria externă a țării se ri
dică la circa 105,5 miliarde de dolari.

gfAGENTIILE DE PRESA 
pe scurt

SESIUNE. La New York s-au 
încheiat lucrările sesiunii organiza
torice a Consiliului Economic și 
Social al O.N.U. (ECOSOC), unul 
dintre principalele organe ale Na
țiunilor Unite, prin adoptarea pro
gramului de activitate pentru pe
rioada 1988—1989. După cum se 
știe, ECOSOC acționează ca organ 
de conducere și coordonare a ac
tivității instituțiilor O.N.U, și a 
forurilor însărcinate cu dezbaterea 

privitor la dezvoltarea social-eco- 
nomică a țării, precum șl planul 
de dezvoltare a economiei naționale 
și proiectul bugetului de stat pe 
anul 1988.

DECLARAȚII PREELECTORA
LE. într-o cuvîntare rostită la 
Manchester, fostul senator demo
crat Gary Hart, care încearcă să 
obțină Învestitura din partea Parti
dului Democrat pentru a candida 
la președinția S.U.A., a relevat ne
cesitatea încheierii unui acord a- 
mericano-sovietic privind reduce
rea cu 50 la sută a rachetelor stra
tegice ofensive. Un asemenea a- 
cord, a arătat vorbitorul, ar fi 
convenabil pentru S.U.A.. deoarece 
ar permite eliberarea unei sume de 
cel puțin 50 miliarde dolari oare 

ar putea fî utilizată, de exemplu, 
pentru nevoile învățămîntului sau 
pentru construcția de locuințe in 
folosul celor lipsiți de mijloace.

CONGRESE. Uniunea Națională 
Africană din Zimbabwe (ZANU— 
F.P.), partid de guvernămînt, și 
Uniunea Poporului African din 
Zimbabwe (F.P. — ZAPU) vor 
avea in prima săptămînă a lunii 
martie congrese pentru ratificarea 
acordului de unitate Intre cele 
două formațiuni politice, semnat in 
decembrie anul trecut

FORUM. La Washington s-au 
încheiat lucrările conferinței repre
zentanților opiniei publice din 
S.U.A. șl U.R.S.S. Acest forum, la 
care au participat reprezentanți ai 

unor organizații obștești, oameni de 
știință și cultură din cele două 
state, a permis un schimb util de 
păreri asupra posibilităților reali
zării unor proiecte comune, care să 
contribuie Ia adîncirea încrederii 
Intre cele două țări, la procesul dez
armării. la un nou mod de gîn
dire în abordarea problemelor in
ternaționale,

ÎNTREVEDERE LA BONN. Pri
mind pe ministrul apărării al 
S.U.A., Frank Carlucci, cancelarul 
H. Kohl a declarat că R.F.G. este 
deosebit de interesată in realizarea 
de noi măsuri în domeniul dezar
mării șl controlului armamentelor. 
El s-a pronunțat în favoarea ra
tificării de către Senatul S.U.A. a 
tratatului privind eliminarea ra

chetelor cu rază medie de acțiune, 
precum și pentru reducerea arma
mentelor convenționale și încheie
rea cu succes a negocierilor de la 
Geneva privind interzicerea arme
lor chimice.

COMITETUL O.N.U. ÎMPOTRI
VA APARTHEIDULUI și-a expri
mat profunda sa preocupare în 
legătură cu' tendința de creștere a 
schimburilor comerciale dintre Ja
ponia și Republica Sud-Africană. 
Japonia a devenit. în 1987, princi
palul partener comercial al re
gimului de la Pretoria. Volumul 
comerțului dintre cele două părți 
a sporit, anul trecut, cu 14 la sută 
față de 1986, ajungînd la 4 mi
liarde de dolari. Prin aceasta. Ja
ponia depășește R,F. Germania si 

Marea Britanie, care reprezentau, 
pînă de curînd, principalii parte
neri ai R.S.A.

EXPERIENȚA NUCLEARA ÎN 
U.R.S.S. La poligonul din regiu
nea Semipalatinsk a fost efectuată 
sîmbătă o explozie nucleară sub
terană cu o putere de pînă la 20 
kilotone. Experiența a fost făcută 
in scopul verificării rezultatelor în 
domeniul fizicii exploziilor nuclea
re.

GREVA ÎN ANGLIA. Circa 4 000 
de muncitori de la filiala din Da
genham, de la est de Londra, pre
cum și 700 de muncitori de la uzina 
de camioane „Renault" din Duns
table, în comitatul Essex, au În
trerupt lucruL
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problemelor economice și sociale 
internaționale. în cadrul dezbate
rilor s-a subliniat necesitatea creș
terii rolului ECOSOC în rezolvarea 
gravelor probleme economice cu 
care se confruntă omenirea.

LA VIENTIANE s-au desfășurat 
lucrările sesiunii Adunării Popu
lare Supreme a R.D.P. Laos. 
Participanții au discutat și aprobat 
raportul Consiliului de Miniștri
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