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CALITATE, NUMAI PRODUSE
DE INAL TĂ CĂLITĂ TE!
In repetate rînduri, iar recent la plenara Consiliului
Național al Oamenilor Muncii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut să se acorde o atenție deo
sebită îmbunătățirii calității și ridicării nivelului teh
nic al producției, atit a celei pentru export, cit și a
celei destinate consumului intern. în această privință
se cuvine amintit și faptul că. în Raportul la Confe
rința Națională, secretarul general al partidului, referindu-se la necesitatea imbunătățirii activității in cele
trei ministere ale construcțiilor de mașini, a subliniat
cerința realizării de mașini și utilaje cu un inalt nivel
tehnic și calitativ, pentru a asigura dotarea econo
miei naționale cu tehnica cea mai avansată și, tot
odată, creșterea aportului acestei ramuri la export.
Pentru a răspunde acestor comandamente majore
formulate de conducerea partidului. Centrala indus
trială de electronică și tehnică de calcul (C.I.E.T.C.),
cu sprijinul ministerului de resort și al Inspectoratului
General de Stat pentru Controlul Calității Produselor,
și-a construit și își desăvîrșește propriile sisteme de
asigurare a calității — importante instrumente orga
nizatorice, menite să asigure condițiile pentru manifes
tarea plenară, eficientă a „funcției calității" în fiecare
unitate economică din subordine. Rînd pe rind sînt
depășite piedicile mai mult sau mai puțin obiective
ale introducerii unei noutăți organizatorice, sînt înfrînte mentalități învechite, spiritul rutinier al unor
factori de conducere. în felul acesta, ideea capătă tot
mai multi adepți și, ceea ce este poate cel mai impor
tant, începe să-și arate tot mai evident roadele.
Promovarea largă și generalizarea aplicării sis
temului de asigurare a calității au stat și în cen
trul unei recente ședințe a biroului executiv al
consiliului oamenilor muncii din Centrala indus
trială de electronică și tehnică de calcul, care și-a

O

propus să dezbată rezultatele obținute în această pri
vință de trei mari întreprinderi : „Steaua electrică"
din Fieni, „Electronica" și „Rom Control Data" din
București — ultima organizată ca întreprindere mixtă.
Invitați la ședință, am fost de Ia bun început asigurați
că nu este nici prima și, firește, nici ultima acțiune
de acest gen. După cum ne-a relatat dr. ing. Vasile
Baltac, director general al centralei, introducerea fermă
și aplicarea în cit mai bune condiții a sistemului de
asigurare a calității în toate unitățile din subordine
reprezintă calea sigură pentru creșterea nivelului teh
nic și competitivității produselor în această ramură de
virf a economiei naționale, care, la rîndul ei, contribuie
la dezvoltarea și modernizarea tuturor celorlalte
ramuri. De asemenea, exportul de produse electronice
și de tehnică de calcul implică cerințe de înalt nivel
calitativ, cărora li se poate răspunde numai aplicînd
pe scară largă sistemul de asigurare a calității.
De altfel, strategia implementării sistemului de asi
gurare a calității în unitățile C.I.E.T.C. a fost pre
zentată în ziarul „Scînteia" din 12 septembrie 1987.
Ideile, problemele, soluțiile cuprinse în acel articol
își păstrează actualitatea, prezentînd interes pentru
fiecare factor de conducere care, convins de necesi
tatea aplicării în propria unitate a sistemului
de asigurare a calității, dorește să treacă la im
plementarea sa. De această dată, renunțînd la o
serie de date tehnice, extrem de utile de altfel specia
liștilor, vom prezenta cele trei experiențe care au făcut
obiectul ședinței amintite a biroului executiv al
C.I.E.T.C. prin prisma dialogului purtat de reporter
cu conducătorii compartimentelor de asigurare a cali
tății din întreprinderile respective. în ziarul de azi
— întreprinderea „Steaua electrică" din Fieni.

experiență cu rezultate edificatoare:
95,5 la sută din produse la nivel tehnic mondial

— In structura serviciului de asi
gurare si control al calității figu
rează si activitatea de inginerie a
calității. Care este obiectul său ?
— Un sistem de asigurare a cali
tății se conduce după următorul
principiu esențial de organizare :
fiecărei „zone" din activitățile cu
rol important in realizarea calității
produselor ii este asociat un colectiv
cu atribuția de a ține sub control

acea zonă — ne-a spus ing. Laszlo
Catalina, șefa serviciului de asigu
rare și control al calității produse
lor din întreprindere. Bunăoară,
pentru activitatea de proiectare —
colectivul de control al calității pro
iectului. pentru funcționarea siste
mului informațional — controlul ca
lității informației, pentru activitatea
de execuție — colectivele de control
de conformitate (recepție, pe flux, fi

nal). pentru instruirea, testarea, se
lecția. orientarea forței de muncă —
colectivul de control al calității per
sonalului. pentru controlul funcțio
nării sistemului de asigurare a ca
lității — colectivul de inginerie a
calității ș.a.m.d. Toate aceste colec
tive sînt subordonate „conducătoru
lui calității". Dar pentru a înțelege
mai bine cum se realizează interco
nectarea activității colectivelor res
pective, să recurgem la analogia cu
structura unui sistem de calcul elec
tronic. Astfel, colectivul de inginerie
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ORADEA : Mașiniuneîte de înaltă
tehnicitate
Harnicul colectiv de la „în
frățirea" Oradea raportează un
succes de prestigiu : realizarea
mașinii-unelte cu nr. 128 000.
Acționînd în spiritul indicațiilor
și sarcinilor trasate de secreta
rul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu
prilejul rodnicelor vizite de lu
cru întreprinse in întreprinde
rea orădeană, oamenii muncii
de aici înscriu realizări de sea
mă pe linia înnoirii și moderni
zării producției, creșterii com
petitivității acestora. Este sem
nificativ faptul că, dacă la în
ceputul cincinalului trecut mașinile-unelte universale deți
neau 92,9 la sută din totalul
producției, în prezent acestea
reprezintă mai puțin de o trei
me. sporind simțitor ponderea
mașinilor cu comenzi numerice,
a centrelor de prelucrare, li
niilor de transfer și agregatelor
speciale. Noutatea acestui an o
constituie celula flexibilă CPH1-5 CF, care, pe lingă lucrările
obișnuite, realizate în ciclu au
tomat de un centru de prelu
crare, asigură conducerea ope
rativă a procesului de lucru și
trecerea de la prelucrarea unui
tip de piesă la alt tip, cu aju
torul programării prin calcula
tor. (loan Laza).

RÎMNICU-V1LCEA :
Produse peste prevederi
Colectivul Combinatului chi
mic din Rîmnicu Vîlcea a reali
zat in prima lună din acest an
o producție suplimentară în va
loare de 36 milioane lei. De re
marcat că acest succes repre
zintă eforturile muncitorilor și
specialiștilor de aici de a depăși
constant prevederile de plan la
toate sortimentele de produse
chimice. în imagine : aspect
parțial al combipatufi^, (Eugen
Dichiseanu).
'
'

După cum s-a anunțat. Comitetul
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a
stabilit ca in perioada 3—5 martie
a.c. să aibă loc Conferința pe țară a
președinților consiliilor populare.
Conferința urmează să dezbată sar
cinile ce revin consiliilor populare,
în lumina hotărîrilor Conferinței
Naționale a partidului, a orientărilor
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru îndeplinirea planului de dezvol
tare economico-socială in profil teri
torial pe anul 1988 și pe întregul
cincinal. în general pentru înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de Con
gresul al XlII-lea al partidului. In
pregătirea acestui eveniment vor
avea loc conferințele județene ale
deputaților consiliilor populare mu
nicipale. orășenești si comunale.
Eveniment important în viața social-politică a țării, Conferința pe
țară a președinților consiliilor popu
lare are loc în perioada cînd se îm
plinesc 20 de ani de la reorganizarea
țeritorial-administrativă a țării, de
la desființarea raioanelor și regiu
nilor și organizarea județelor ca uni
tăți de bază în conducerea activită
ții teritoriale. Așa cum arăta tova
rășul Nicoiae Ceaușescu în cuvintarea rostită Ia recenta plenară a
Consiliului Național al Oamenilor
Muncii, „Viața a demonstrat pe
deplin justețea acestor măsuri !
Tocmai pe această bază am pu
tut să asigurăm amplasarea mai
rațională a forțelor de produc
ție pe întregul teritoriu, dez
voltarea armonioasă a tuturor zo
nelor țării, crearea celor mai bune
condiții de dezvoltare economico-so
cială și de asigurare a deplinei ega
lități în drepturi pentru toți cetă
țenii patriei noastre !“.
Este o realitate a vieții noastre :
in tot ceea ce s-a înfăptuit in acești
ani, in aplicarea politicii consecven
te a partidului nostru de dezvoltare
armonioasă si echilibrată a tuturor
județelor, a tuturor localităților țării,
consiliile populare și-au adus o con
tribuție importantă. Rezultatele im
presionante obținute în creșterea ac
celerată a forțelor de producție în
județele rămase în urmă, asigurarea

dezvoltării echilibrate, armonioase a
tuturor zonelor țării au creat, inclu
siv în județele în care trăiesc și
muncesc oameni ai muncii de dife
rite naționalități, baza materială a
manifestării depline a egalității în
drepturi, in muncă și viața a tuturor
fiilor patriei.
Activitatea consiliilor populare este
organic legată de exercitarea puterii
de către oamenii muncii, din rîndurile cărora au fost aleși deputății, ele
fiind chemate să organizeze și să asigure participarea intensă, mobiliza
rea largă a cetățenilor la conducerea
întregii vieți sociale. In sistemul activ
al democrației noastre socialiste, sis
tem ce include Structuri si forme atit
de numeroase si de diverse, consi
liile populare sint cele menite să
realizeze exercitarea efectivă a pu
terii pe plan local — de către cetă
țeni. pentru cetățeni.
Practica a demonstrat că în ultimii
ani consiliile populare au obținut
rezultate importante și au acumulat
o valoroasă experiență in mobiliza
rea cetățenilor, a tuturor forțelor lo
cale pentru înfăptuirea programelor
de dezvoltare social-economică. pen
tru realizarea planurilor cincinale și
anuale, pentru aplicarea principiilor
autoconducerii si autogospodăririi în
profil teritorial. Desigur, in același
timp, așa cum sublinia secretarul
general al partidului, in activitatea
consiliilor populare există mult loc
pentru mai bine.
Necesitatea
îmbunătățirii con
tinue a activității consiliilor popu
lare, a stilului de muncă al acestora a devenit si mai impe
rioasă în lumina faptului că în
timpul din urmă, in procesul adincirii continue a principiului autocon
ducerii în profil teritorial, organelor
locale ale puterii de stat le-au reve
nit si le-au fost încredințate răs
punderi noi. atribuții tot mai largi
si tot mai importante pentru activi
tatea economică, in domeniul indus
triei si agriculturii, al investițiilor,
al sistematizării și modernizării lo
calităților, pentru asigurarea autoaprovizionării si autofinanțării, pen
tru gospodărirea edilitară la un ni

vel superior. Cu alte cuvinte, pentru
ridicarea calitativă a activității in
toate sferele vieții economico-sociale de pe raza lor de activitate.
Pe acest fond general de creștere
a atribuțiilor si răspunderilor. Con
ferința Pe țară a președinților con
siliilor populare îsi datorează însem
nătatea deosebită si Prin momentul,
împrejurările si condițiile in care se
va desfășura — în anul hotărîtor al
actualului cincinal, in perioada ime
diat consecutivă Conferinței Națio
nale a partidului, care a stabilit însuflețitoare obiective pentru dezvol
tarea multilaterală, economico-socia
lă si înflorirea fiecărei localități,
pentru progresul întregii țări. în
făptuirea in cele mai bune condiții a
acestor sarcini. în primul rînd a pla
nului economic pe acest an. pune in
fata consiliilor populare cerința
unei implicări cu mult mai active in
acest domeniu, unei preocupări cu
mult mai intense însoțite de acțiuni
practice în vederea îndeplinirii
exemplare a planului economic in
profil teritorial, la producția fizică
și la export, creșterii productivității
muncii si calității produselor, mo
dernizării producției, încadrării stric
te în consumurile normate de mate
rii prime si materiale, de combusti
bil și energie, riguroasei aplicări a
mecanismului
economico-financiar.
Sarcini importante revin consiliilor
populare tinind seama de obiectivele
stabilite de Conferința Națională a
partidului pentru dezvoltarea agri
culturii, pentru înfăptuirea revolu
ției agrare. în această direcție, con
siliilor populare le revine obligația
conducerii unitare a tuturor activi
tăților agricole în vederea creșterii
producției vegetale si animale, pen
tru sporirea contribuției agriculturii
la asigurarea fondului de stat si a
prevederilor programului de autoaprovizionare. la dezvoltarea econo
miei naționale si ridicarea nivelului
de trai al întregului popor. în legă
tură cu aceasta se relevă necesitatea
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LECȚIA ZILNICĂ DE PATRIOTISM
Sintem, ca„ orjmpni. fiii
nu numai ai părinților
noștri, ci sintem și fiii
locurilor unde am deschis
pentru prima dată ochii
asupra miracolelor lumii.
Avem. fiecare. „partea
noastră de pămînt" — așa
cum foarte plastic spunea
Kogălniceanu. Și tot așa de
firească, precum copilul
care caută să știe totul
despre părinții săi și des
pre părinții părinților săi.
ni se pare a fi cerința de
a ști totul despre locurile
unde s-au născut și au
crescut părinții, despre lu
mea lor. despre lupta, im
pasurile. dar mai ales des
pre izbinzile lor. Este,
aceasta, o nevoie organică:
este un deziderat care se
subsumează efortului sta
tornic pentru educarea pa
triotică a tinerei generații.
Este o sarcină de partid.
„Educația patriotică con
stituie o parte inseparabilă
a dezvoltării construcției
socialiste, a formării omu
lui nou" — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu
la Conferința Națională.
Este. în același timp, o
înaltă obligație de conști

ință. Fiindcă lecția despre
'patrie începe.' trebuie să
înceapă, cu cunoașterea lo
cului unde muncești și tră
iești.
Am vrut să vedem cum
„se predă" această lecție
tinerilor cîmpineni. cit de
mult își însușesc ei din

păcate —. nu-1 putem^ afir
ma și despre celelalfe ca
tegorii de tineri investigați.
Tinerii uteciști au răspuns
mai puțin corect, iar unii
dintre ei. deși buni — ca
racterizați ca atare de că
tre cei în drept — au do
vedit că nu știu mai nimic

Orașul natal
această vibrantă și pildui
toare pledoarie despre lo
cul natal. Pentru a afla,
am formulat in scris cîteva
întrebări referitoare la tre
cutul istoric al Cîmpinei.
la luptele revoluționare ale
muncitorilor petroliști, pre
cum și întrebări privind
istoria prezentă, realizări
de prestigiu ale luminoșilor
ani ai orînduirii socialiste.
Am folosit și metoda dis
cuțiilor directe cu tinerii
care ne interesau.
O constatare plăcută :
cele mai multe răspunsuri
corecte le-am primit de la
pionieri, lucru care — din

despre orașul în care tră
iesc. Am avut și surpriza,
neplăcută, firește, să întilnim si uteciști născuți și
crescuți in Cîmpina. titrați,
deci și absolvenți ai unor
instituții de învățămînt su
perior, care nu știau chiar
nimic din istoria orașului.
Opiniile acestora : „Recu
noaștem că e rușinos, dar
am uitat".
— Cum vă explicați toa
te acestea ?
întrebarea am adresat-o
unor tovarăși cu munci de
răspundere, muncitori, pro
fesori. activiști de partid,
ai organizației de tineret

și din rețeaua culturii. Iată
răspunsurile :
Elena Ispășoiu, președin
ta Consiliului orășenesc
Cîmpina al Organizației
pionierilor : Copiii au dat
cele mai bune răspunsuri
pentru că. după opinia mea.
cele mai multe activități
educative, de cunoaștere a
localității, se desfășoară cu
copiii. Și e bine. Iată doar
cîteva exemple. în ultima
perioadă — în colaborare
cu întreprinderile indus
triale. cu școlile, casele de
cultură, muzeele etc. —
am organizat acțiuni meni
te să întipărească în min
tea și în sufletul copiilor,
șoimilor patriei și pionieri
lor fapte din trecutul po
porului nostru, al orașului,
în cadrul acțiunilor „Patrie
română, țară de eroi" și
„Tot înainte!" am prezen
tat figuri de ieri și de azi
ale luptătorilor pentru li
bertate națională, pentru
neatîrnare, pentru progtes
social, realizări ale pre
zentului. Organizăm excursii

Mircea BUNEA
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--------------- HOTĂRÎREA-CHEMARE
a plenarei Consiliului National al Oamenilor Muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor si finanțe
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, în zilele de
4 și 5 februarie a.c. a avut loc plenara Consiliului
Național al Oamenilor Muncii din industrie, con
strucții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe.
In spiritul hotărîrilor Congresului al XlII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, al indicațiilor și
orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
plenara a dezbătut și aprobat în unanimitate pre
vederile Planului național unic de dezvoltare econo
mico-socială, ale bugetelor de venituri și cheltuieli
pe 1988 și măsurile pentru realizarea integrală a
planului pe trimestrul I și pe întregul an, apreciind
că ele reflectă intru totul justețea politicii partidului
privind dezvoltarea intensivă și modernizarea econo
miei naționale, ridicarea ei la un înalt nivel de cali
tate și eficiență, astfel incit acest an să constituie o
etapă decisivă în înfăptuirea obiectivelor celui
de-al 8-lea cincinal, a Programului de edificare a
societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare
a României spre comunism. A fost, de asemenea,
examinată și aprobată, în unanimitate, activitatea
consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi, cen
trale industriale și ministere, măsurile pentru crește
rea rolului acestora în asigurarea autoconducerii
muncitorești și autogestiunii economico-financiare.
In deplină unitate de gind și simțire cu întregul
partid și popor, forumul democrației muncitorești-revoluționare a adus un vibrant omagiu tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu prilejul aniversării a 70 de
ani de viață și a peste 55 de ani de eroică și neîn
treruptă activitate revoluționară și patriotică, îm
preună cu cele mai fierbinți și respectuoase urări de
sănătate și fericire, de viață îndelungată, de ne
secată putere de muncă, de ani plini de mărețe
realizări, spre binele si prosperitatea celor ce mun
cesc, a întregii noastre națiuni, spre gloria Parti
dului Comunist Român și împlinirea destinului socia
list și comunist al scumpei noastre patrii. In numele
tuturor oamenilor muncii din țara noastră, plenara
a dat o înaltă apreciere personalității proeminente a
secretarului general
al
partidului, tovarășul
k______________________

Nicolae Ceaușescu, inegalabilelor sale calități de mărețelor planuri și programe de dezvoltare econo
eminent conducător comunist, revoluționar, promo mico-socială a patriei, subliniind că cel mai luminos
tor curajos al noului, al deschiderilor originale, teo omagiu pe care îl pot aduce ilustrului conducător al
retice și practice, profund cunoscător al realităților partidului și statului îl constituie faptele eroice de
românești, gînditor vizionar de largă cuprindere, muncă, angajarea comunistă, revoluționară, fermă,
contribuției determinante aduse, în toți cei aproape pentru înfăptuirea integrală a sarcinilor de produc
23 de ani care au trecut de la istoricul Congres ai ție, a obiectivului strategic fundamental privind tre
IX-lea, la elaborarea strategiei de dezvoltare econo cerea României într-o etapă nouă, superioară de
mico-socială a României, la ridicarea ei pe noi trepte dezvoltare.
de civilizație și progres. Plenara a subliniat meritul
Participanții la plenară au dat cea mai înaltă
istoric al secretarului general al partidului de a fi apreciere ideilor, orientărilor și indicațiilor de ex
inițiat, conceput și făurit cadrul atotcuprinzător, unic cepțională însemnătate cuprinse în cuvintarea rosti
în felul său, al democrației muncitorești-revoluțiotă,
la
încheierea
lucrărilor,
de tovarășul
nare, care asigură participarea plenară, nemijlocită Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului,
a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, a președintele Republicii, președintele Consiliului Na
întregului popor la conducerea activității economi- țional al Oamenilor Muncii, pe care au adoptat-o in
co-sociale, la elaborarea, adoptarea și înfăptuirea unanimitate ca program mobilizator de muncă și ac
hotărîrilor privind dezvoltarea societății noastre so țiune revoluționară a intregului popor. Ei s-au an
cialiste.
gajat să nu precupețească nici un efort pentru
Plenara a apreciat că, în primii doi ani ai ac transpunerea exemplară în viață a acestui impor
tualului cincinal, s-au făcut pași importanți în rea tant document, în vederea îndeplinirii integrale a
lizarea hotărîrilor Congresului al XlII-lea, care asi sarcinilor de plan pe primul trimestru și pe intregul
gură trecerea patriei noastre la un nou stadiu de an, a programelor speciale existente, a obiectivelor
dezvoltare, ridicarea gradului general de civilizație, noii revoluții tehnico-științifice în toate domeniile.
a bunăstării întregii națiuni. S-a subliniat că toate
Plenara dă o deosebită apreciere contribuției ne
rezultatele sînt rodul nemijlocit al activității eroicei
mijlocite, determinante a secretarului general al
noastre clase, muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elabora
fără deosebire de naționalitate, a țărănimii, intelec rea și fundamentarea științifică a planului pe 1988,
tualității, a intregului popor.
ale cărui prevederi au fost larg dezbătute in cadrul
Au fost, totodată, evidențiate cu putere succesele
organismelor democrației noastre muncitoresti-reimportante obținute de poporul nostru în cei 20 de voluționare și aprobate de Marea Adunare Națio
ani care au trecut de la reorganizarea teritorial-ad- nală. Sarcinile de plan, bugetele de venituri și chel
ministrativă a țării, justețea acestor măsuri ce au tuieli ale centralelor și întreprinderilor - expresie
asigurat amplasarea mai rațională a forțelor de pro a voinței și creației colective a tuturor oamenilor
ducție pe întregul teritoriu, dezvoltarea armonioasă a muncii - asigură, în deplină concordanță cu posi
tuturor zonelor țării, o deplină egalitate în drepturi bilitățile reale ale economiei românești, condițiile
pentru toți cetățenii patriei.
necesare pentru realizarea, în acest an hotărîtor al
Participanții la plenară au exprimat hotărîrea una actualului cincinal, a unei noi calități a muncii și
nimă a tuturor colectivelor de oameni ai muncii, a vieții întregului popor, accentuarea laturilor inten
tuturor fiilor patriei de a acționa, strîns uniți în ju sive, de eficiență ale dezvoltării in industrie, agri
rul partidului, al secretarului său general, tovarășul cultură și celelalte ramuri, perfecționarea organi
Nicolae Ceaușescu, ctitorul strălucit al României
zării producției și modernizarea proceselor de fa
socialiste moderne, pentru realizarea exemplară a bricație, așezarea întregii activități pe principiile

democrației muncitorești-revoluționare, ale auto
conducerii, autogestiunii economice și financiare.
Plenara a exprimat hotărîrea unanimă a orga
nismelor democrației muncitorești-revoluționare din
țara noastră de a conlucra tot mai strîns în cadrul
Frontului Democrației și Unității Socialiste, precum
și cu organismele statului, pentru mobilizarea largă
a energiilor creatoare ale poporului în munca și
lupta întregii națiuni, în vederea îndeplinirii în cele
mai bune condiții a prevederilor de plan, pentru
creșterea necontenită a potențialului economic al
țării, a avuției naționale, a nivelului material și
spiritual al tuturor oamenilor muncii.
Pornind de la aprecierile deosebit de importante
formulate de secretarul general al partidului, a fost
exprimată necesitatea creșterii rolului Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, al adunărilor generale,
care trebuie să contribuie, în mod unitar și demo
cratic, la dezbaterea tuturor problemelor activității
economico-sociale, să exercite un control mai ferm,
să-și aducă întreaga contribuție la elaborarea și în
făptuirea planurilor și programelor de dezvoltare a
patriei, la transpunerea exemplară în viață a hotă
rîrilor partidului.
Plenara exprimă sentimentele de aleasă stimă șl
deosebit respect pe care întreaga noastră națiune
le nutrește față de tovarășa academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant
de largă recunoaștere internațională, pentru contri
buția neobosită pe care o aduce la înfăptuirea în
tregii politici interne și externe a partidului și sta
tului, la înflorirea continuă a științei, învățămintului
și culturii românești.
Participanții Ia plenară s-au angajat, în numele
tuturor oamenilor muncii, să nu precupețească nici
un efort, să acționeze cu și mai înaltă hotărîre și
spirit revoluționar pentru realizarea neabătută a
obiectivelor Planului național unic de dezvoltare
economico-socială pe 1988, accentuarea laturilor
intensive ale dezvoltării, aplicarea fermă a acțiunilor
cuprinse în programele de perfecționare a organizării
și modernizare a proceselor de producție, pentru afir

1

marea deplină a unei calități superioare a muncii
și vieții intregului popor.
In lumina exigențelor formulate de secretarul ge
neral al partidului, participanții la plenară au subli
niat necesitatea de a se acționa în continuare cu mai
multă consecvență și înaltă responsabilitate pentru
realizarea integrală a prevederilor din bugetele de
venituri și cheltuieli ale unităților economice, urmărindu-se aplicarea fermă a principiilor autoconduce
rii și autogestiunii, întărirea răspunderii colective și
individuale pentru modul în care sînt gospodărite
fondurile materiale și bănești, toate resursele încre
dințate.
Anializînd cu cea mai înaltă exigență, în spirit critic
și autocritic, rezultatele obținute pe luna ianuarie a
acestui an, trăgînd toate concluziile din greșelile și
lipsurile care au existat anul trecut în buna orga
nizare și desfășurare a activității, plenara subliniază
necesitatea de a se face totul pentru folosirea în
cele mai bune condiții a capacităților de produc
ție, a forței creatoare a tuturor oamenilor muncii, a
întregii noastre națiuni, pentru înfăptuirea neabătută
a planului, lună de lună, zi de zi, la toți indicatorii.
Plenara cere guvernului, consiliilor de conducere pe
ramură, ministerelor, centralelor, tuturor unităților
economice să ia măsuri ferme, să acționeze cu cea
mai înaltă exigență pentru realizarea în întregime a
producției fizice, pe. sortimente și în calitățile stabi
lite prin plan și prin contracte, pentru înfăptuirea
integrală a planului în industrie, îndeosebi în dome
niile energetic, minier, petrolier, sectoare de cea mai
mare însemnătate pentru asigurarea bazei tehnicomateriale necetiare îndeplinirii și depășirii prevede
rilor de plan în celelalte ramuri ale economiei
naționale.
Pornind de la Indicațiile secretarului general al
partidului, plenara cere tuturor centralelor, întreprin
derilor și ministerelor să acționeze cu cea mai
mare răspundere pentru realizarea cu prioritate a
producției destinate exportului, să acorde o deose
bită atenție activității de cooperare și specializare
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TRADIȚIILE LITIU EROICE PENTRU UNITATEA
NAȚIONALĂ, LIBERTATEA ȘI INDEPENDENTA PATRIEI
- BUN DE MARE PREȚ Al PARTIDEIIJI, Al POPORM

Un amplu volum de texte selec
tate din vasta operă teoretică a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu
privitoare la istoria poporului
român — realizat sub egida Institu
tului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R.
ilustrează, încă o dată, consecventa
cu care secretarul general al
partidului s-a aplecat asupra isto
riei poporului român, forța gîndirii
sale analitice, capacitatea sa de a
desprinde din datele și faptele
timpurilor trecute idei și concepții
esențiale, majore, care dau relief
drumului prin vreme al poporului
nostru.
Statornicul, exemplarul interes pe
care tovarășul Nicolae Ceaușescu
îl acordă problemelor istoriei, în
general, istoriei naționale în spe
cial își are sorgintea în concepția
potrivit căreia tradițiile muncii și
luptei oamenilor pămîntului româ
nesc pentru o viată mai bună și
mai dreaptă, pentru libertate și
unitate națională reprezintă un bun
de mare preț al partidului și
poporului ; o națiune, un popor —
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu
— nu pot exista fără istorie, fără
o cultură și o limbă proprie, ele
constituind chezășia și forța fie
cărui popor. Așa cum se relevă în
■Volum, în concepția secretarului
general al partidului, istoria este
chemată să desprindă din uriașa
comoară de experiență acumulată
de-a lungul mileniilor învățăminte
și concluzii pentru activitatea pre
zentă și viitoare. „Istoria — sub
liniază tovarășul Nicolae Ceaușescu
— oferă concluzii și învățăminte
despre marile procese ale dezvol
tării societății, ale existentei
popoarelor de-a lungul timpului,
punînd în evidentă atît ceea ce a
fost valoros, progresist și a servit
mersului înainte al societății, cit
și piedicile ridicate de-a curmezi
șul evoluției și care au costat
scump umanitatea, au intirziat pro
gresul unor națiuni. Rezultatele
cercetărilor istorice sint de natură
să ajute omenirea contemporană
să infeleagă mai bine legile obiec
tive care guvernează societatea,
necesitatea de a acționa in spiritul
cerințelor progresului'*.
In același timp, istoria a fost
Învestită cu rosturi si răspunderi
deosebite în formarea unor adinei
simțăminte de dragoste pentru
tară, în înțelegerea cerinței ca ge
nerațiile de astăzi să se ridice la
înălțimea marilor tradiții de luptă
ale înaintașilor, a capacității lor de
dăruire în numele slujirii patriei.
Factor de întărire a conștiinței
de sine a fiecărui popor, mijloc
eficient de înțelegere a datoriei
față de înaintași ca o răspundere
pentru prezentul și viitorul tării,
istoria este, in viziunea secre
tarului general al partidului, o
pîrghie de cunoaștere și apropiere
între popoare, și, pe această bază,
o punte de legătură între ele.
„Studierea istoriei — relevă to
varășul Nicolae Ceaușescu —
permite cunoașterea legăturilor
tradiționale care au existat de-a
lungul secolelor intre popoare, in
special între popoarele vecine, a
relațiilor lor de solidaritate și
întrajutorare in lupta pentru cauza
libertății și independenței, precum
și a aspectelor legate de vechea
politică de dominație și asuprire
promovată de marile imperii din
trecut, de învrăjbire între popoare
cultivată de clasele exploatatoare.
Iată de ce înfățișarea profund
obiectivă si interpretarea justă,
corectă, principială a datelor si
faptelor istorice au o importanță
esențială pentru lichidarea surselor
de neîncredere și animozitate
create de-a lungul timpului, în
tre popoare. Tendințele de denatu
rare a datelor istorice, interpre
tarea lor subiectivă, eronată, în
funcție de anumite conjuncturi sau

potrivit unor interese unilaterale,
nu slujesc cauzei prieteniei între
popoare. Asemenea practici sînt
străine materialismului dialectic și
istoric — concepția științifică des
pre lume a proletariatului — spi
ritului de dreptate și adevăr al
clasei muncitoare, poziției ei criti
ce juste in valorificarea moștenirii
trecutului".
Demersul teoretic întreprins de
tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus
in relief coordonatele și caracte
risticile fundamentale ale existen
ței poporului român. S-a relevat,
astfel, că pămîntul românesc re
prezintă o vatră de străveche civi
lizație, de neîntreruptă creație isto
rică și că. prin strămoșii săi getodaci, poporul român are aici neîn
trerupte rădăcini multimilenare.
Plămădit prin conviețuirea îndelun
gată a dacilor și romanilor, prin
împletirea strînsă a celor două
civilizații, poporul român avea să
păstreze și să dezvolte trăsăturile
moștenite de la înaintași, împlinind
un zbuciumat și glorios destin
istoric.
In deplin consens cu adevărul
istoric, cu mărturiile documentelor
vremii, opera istorică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu evidențiază con
tinuitatea, neîntrerupta dăinuire a
poporului român în vatra sa stră
moșească, faptul că aici, de mi
lenii, acesta a fost factorul hotărâ
tor al progresului social-economic,
al dezvoltării forțelor de producție,
al înaintării pe calea civilizației.
In cele mai grele timpuri, subli
niază memorabil secretarul general
al partidului. înaintașii nu și-au
părăsit pămintul unde s-au născut,
ci, înfrățindu-se cu el. cu munții
și cîmpiile, cu rîurile și codrii fal
nici. au rămas neclintit! pe aceste
meleaguri, apărîndu-și ființa, drep
tul la existență liberă.
împrejurările istorice au făcut
ca pe anumite părți ale pămîntului
românesc să se statornicească,
alături de poporul nostru. începînd
cu secole în urmă, și populații de
alte naționalități. Trăind și mun
cind împreună, între români și oa
menii muncii de alte naționalități
s-au dezvoltat relații de frăție în
muncă, de solidaritate în mișcările
sociale pentru progres. în luptele
împotriva asupritorilor comuni.
Oamenii acestor meleaguri, fără
deosebire de naționalitate, au în
țeles de timpuriu că interesele lor
se împletesc că, pentru a-și asigu
ra o viață liberă, pentru a-și făuri
un viitor mai bun ei trebuie să con
lucreze, să acționeze împreună.
Luptînd și muncind ei au făurit
tot ceea ce reprezintă moștenirea
veacurilor trecute ; luptînd și mun
cind împreună, în strînsă frăție, ei
au reușit să facă față vitregiilor is
toriei. să înfrîngă orice tendințe de
dominație străină. Istoria națio
nalităților conlocuitoare din țara
noastră se împletește strîns cu
istoria poporului român, este parte
integrantă a istoriei patriei române.
O caracteristică fundamentală a
Istoriei poporului român, pregnant
reliefată în volum, o constituie
uriașul, îndelungatul său efort pen
tru apărarea ființei sale de neam,
pentru neatîrnare și imitate națio
nală, strîns împletit cu bătăliile
necurmate împotriva asupririi și
inechităților
sociale.
„Poporul
român — subliniază tovarășul
Nicolae Ceaușescu — nu șî-a plecat
niciodată capul sub jugul asupri
rii străine, nu a considerat nici un
preț prea mare pentru a-și apăra
libertatea și demnitatea. Ințruntind furtuni pustiitoare, ținînd
piept tuturor vitregiilor, el a adus
o contribuție de preț la apărarea
civilizației in această parte a lumii,
Ia lupta popoarelor împotriva asu
pritorilor. Păstrind nestinsă flacăra
idealului de libertate, de indepen
dență și neatîrnare, poporul român
a dat, de-a lungul milenarei sale

istorii,
nenumărate
pilde de eroism și spi
rit de jertfă".
Tocmai acest nestră
mutat atașament față
de idealurile libertății
și unității naționale,
stăruința și dîrzenia
cu care a acționat
pentru înfăptuirea lor,
nenumăratele sacrificii
la care n-a pregetat
au reprezentat temelia
pe care s-au clădit
toate marile sale bi
ruințe : cucerirea in
dependenței, făurirea
statului național uni
tar. Stăruința cu care
I O: •
secretarul general al
partidului relevă fap
tul că asemenea cu
K
ceriri n-au fost un
dar al marilor puteri
străine, n-au fost dobîndite la masa trata
tivelor diplomatice, ci
impuse prin luptă și
jertfă de către popor,
dobîndește o deosebi
tă însemnătate, consacrînd principiul că
nici o forță nu poate
sta în calea voinței și
acțiunii eroice a unui
popor pentru împlini
rea legitimelor sale
interese naționale. „Is
toria României —
arată
._
tovarășul
Nicolae Ceaușescu —
a confirmat cu putere concluzia ști
ințifică, marxist-leninistă, că domi
nația străină, știrbirea sau pier
derea suveranității și independen
tei naționale afectează grav dez
voltarea popoarelor, evoluția so
cietății omenești, aduc imense
prejudicii intereselor vitale ale ma
selor. Totodată ea pune în eviden
tă adevărul fundamental că jugul
asupririi străine poate frîna pentru
un . timp, poate intirzia evoluția
unui popor, dar nu-1 poate împie
dica să-și realizeze aspirațiile de
libertate, unitate și progres, nu
poate anihila acțiunea legilor
inexorabile ale dezvoltării sociale,
dacă acest popor este hotărit să
trăiască liber".
Cu deosebită forță se relevă In
opera teoretică a secretarului
general al partidului faptul că
mișcarea noastră muncitorească are
adînci rădăcini în pămîntul româ
nesc, că ea a preluat și dus mai
departe cele mai bune tradiții ale
luptei poporului român. Sînt subli
niate, ca trăsături definitorii ale
clasei muncitoare, acțiunile perse
verențe pentru organizarea profe
sională și politică, pentru unirea
la scara întregii țări a rândurilor
proletariatului, receptarea și însu
șirea, la scurtă vreme după apariția
lor, a ideilor socialismului științific,
înțelegerea principiilor șl adevăru
rilor generale în spirit creator, ca
o călăuză în acțiunea de transfor
mare revoluționară a societății.
Acest Inestimabil tezaur al gîndirii
și experienței de luptă a vechii
mișcări muncitorești și socialiste a
fost preluat și continuu îmbogățit
de către Partidul Comunist Român,
a cărui îndelungă și eroică activi
tate ilustrează faptul că n-a exis
tat nicicînd o altă forță politică in
istoria țării care să se fi identi
ficat atît de profund cu telurile,
aspirațiile și interesele supreme ale
poporului, care să fi făcut atîtea
pentru gloria, demnitatea și mă
reția patriei, care să se fi situat
mereu, cu exemplară consecventă,
la înălțimea istoricei misiuni pe
care și-a asumat-o în fața națiu
nii, istoria dezvoltării și afirmă
rii revoluționare a clasei munci
toare. a Partidului Comunist
Român făcînd parte integrantă din
istoria unitară a poporului nostru.
O mare valoare principială si
practică au ideile și aprecierile
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momente de afirmare puternică
a democrației socialiste
In toate localitățile țării s-au desfășurat adunările
cetățenilor, adevărate tribune de manifestare concretă
a spiritului civic, de captare și generalizare a expe
riențelor gospodărești. Edili și cetățeni, față-n față, au
făcut bilanțul înfăptuirilor edilitar-gospodărești. au
analizat modalitățile de realizare, prin forțele comune,
a noilor obiective.
Desfășurate în perioada de pregătire a Conferinței

pe țară a președinților consiliilor populare, adunările
cetățenilor constituie, prin propunerile formulate, prin
hotăririle luate o grăitoare dovadă a forței participă
rii active, nemijlocite a fiecărui cetățean la înfăptuirea
mărețelor obiective ale Congresului al XlII-lea, a sar
cinilor trasate de Conferința Națională a partidului.
Redăm, în cele ce urmează, momente de la două
asemenea adunări.

Realizările obținute —
stimulent pentru noi realizări

secretarului general el partidului
cu privire la epoca revoluției și
construcției socialiste, in volum
fiind cuprinse numeroase concepte
și teze originale născute din gene
ralizarea experienței românești în
edificarea noii societăți — tot atîtea majore contribuții la îmbogă
țirea și dezvoltarea teoriei și
practicii revoluționare : prioritatea
efortului propriu în opera de dez
voltare economico-socială. reparti
zarea armonioasă, echilibrată a for
țelor de producție pe întreg terito
riul țării — temelie trainică a în
făptuirii deplinei egalități în drep
turi a tuturor fiilor patriei, a afir
mării plenare a personalității uma
ne. însemnătatea uriașă a științei,
învățămîntului, culturii în marea
lucrare a poporului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. rolul partidului de centru
vital al societății, continuitatea pro
cesului revoluționar de construire a
orînduirii noi. permanența spiritu
lui revoluționar, rolul națiunii în
epoca actuală și în perspectivă,
perfecționarea necontenită a or
ganizării și conducerii vieții socia
le. crearea sistemului democrației
muncitorești-revoluționare, înțele
gerea unității națiunii socialiste ca
o pîrghie hotărîtoare a progresu
lui, ca o chezășie a unor mărețe
împliniri viitoare. Se cristalizează,
astfel, nu numai tabloul unei epoci
de mărețe înfăptuiri socialiste, ci
și imaginea unui popor care este
singur stăpîn pe soarta sa. făurindu-și de sine stătător, liber și con
știent. prezentul si viitorul.
Relevînd dimensiunile eroice ale
trecutului național, marea forță de
creație a poporului de-a lungul
vremurilor, concepția istorică a
tovarășului Nicolae Ceaușescu —
amplu și profund sintetizată în vo
lumul, apărut la Editura milita
ră, consacrat contribuțiilor sale
excepționale la cunoașterea istoriei
poporului român, volum prilejuit de
aniversarea zilei de naștere și a
eroicei și îndelungatei sale activi
tăți revoluționare — se află în de
plin consens cu întreaga sa viață
și activitate, consacrate, cu exem
plară consecventă, binelui poporu
lui, demnității, libertății și măreției
patriei socialiste.

Silviu ACHIM

Tutova, cu cei 8 600 de locuitori, este
una dintre cele mai mari și com
plexe comune din județ : are 8 sate,
două cooperative agricole de pro
ducție, două asociații economice intercooperatiste, S.M.A., mai multe
ferme ale I.A.S., două stații de cale
ferată, o bază de recepție, un spital
rural. Peste 90 la sută din casele
acestei comune sînt noi, ca și școlile,
magazinele universale, cele peste 40
de apartamente, două brutării, șo
selele, în cea mai mare parte mo
dernizate. In întrecerea pentru buna
gospodărire a localităților, comuna a
ocupat de mai multe ori locuri frun
tașe pe județ, iar de două ori a fost
distinsă cu „Ordinul Muncii" clasa a
IlI-a.
Și totuși, despre aceste bune re
zultate s-au făcut mai puține re
feriri in adunare. Doar atunci cînd,
formulînd observații și critici la
adresa unor deputați și chiar a con
siliului popular, vorbitorii au afir
mat că sînt condiții și trebuie să se
acționeze mai susținut, permanent,
in așa fel incit, prin concentrarea
forțelor și contribuția tuturor cetă
țenilor, comuna să redevină frun
tașă nu numai în județ, ci și pe țară.
Prin raportul primarului, Maria
Hîncu, participanții au fost infor
mați că a fost îndeplinit planul de
livrări la fondul de stat din zooteh
nie și de la gospodăriile populației,
au fost redate circuitului agricol
aproape 80 ha teren, volumul pres
tărilor de servicii a fost depășit
cu 10 la sută, s-a dat în funcțiune
o secție de împletituri din răchită —
unde lucrează 60 de cooperatori —,
fiind inițiate și alte 7 noi activități
de prestări servicii.
Ascultînd cu interes raportul,
participanții au luat cuvîntul întrecîndu-se în a face propuneri pentru
activitatea viitoare.
— Consiliul popular este titularul
de plan în profil teritorial, accentua,
astfel, deputatul Neculai Geană.
Să ne grăbim de pe acum să pre
gătim în cele mai mici amănunte
campania de primăvară, să extin
dem irigațiile în lunca Bîrladului. De
asemenea, să nu mai tărăgănăm ac
țiunile edilitar-gospodărești. Mă re
fer anume la cele 12 apartamente,
la casa agronomului, care abia acum
se finalizează. Propun ca. in acest
an (o parte din materiale le avem),
să executăm aducțiunea de apă de
la Bălație si pentru internatul școlii.
In același spirit de răspundere și
participare și-au spus cuvîntul și Ion
Ginghină. președintele comitetului
de cetățeni din satul Tutova, („Să se
realizeze o conlucrare și mai strînsă
între consiliu, deputați și cetățeni și
să urmărim îndeaproape înfăptuirea
propunerilor și hotărîrilor"). Costache Enache, din Satu Nou („Podul
de beton de la Pochidia s-a făcut
intr-un timp record, numai două
luni. Să continuăm modernizarea
drumului spre Certești și vom fi pre
zenți toată circumscripția 14").
Alți participant! și-au spus cuvîn
tul despre modul în care cred ei că
trebuie să lucreze consiliul popular
cu cetățenii, formulind în acest sens
observații, propuneri de larg interes
obștesc. „Să fim mult mai exigenți
în activitate, — spunea, bunăoară.
Oprea Stingă — să urmărim și să
realizăm propunerile făcute de oa
meni în timpul alegerilor, de moder
nizare a ultimelor sectoare de drum
din comună".
— Sîntem o comună centru de con
siliu unic agroindustrial și, prin

munca noastră, a tuturor, ne vom
asigura condițiile de muncă și viață
dorite, asemănătoare celor de la oraș, conchidea, la încheierea dezba
terilor, primărița comunei. Princi
palul nostru obiectiv este realizarea
sarcinilor economico-sociale. pentru
a ne înfăptui programul de autoconducere și autofinanțare și a face ca
nu numai așezarea noastră, ci fie
care unitate de pe cuprinsul ei să se
autofinanțeze. In acest scop ne vom
îmbunătăți stilul și metodele noastre
de lucru cu deputății și cetățenii,
vom fi mai mult printre cetățeni.

Adevărații gospodari nu fac
economie de... exigență
In comuna Valea Mare, sala în
care s-a desfășurat adunarea semes
trială a cetățenilor s-a dovedit neîn
căpătoare. Și asta nu pentru că ar
fi fost o sală mică. Interesul față
de această formă a afirmării de
mocrației socialiste s-a consoli
dat în practica ultimilor ani. N-a
surprins deci numărul mare al
celor care au ținut să fie prezenți
alături de deputați, și anume nu
meroși săteni, delegați din satele
Bîrca, Recea, Turia, Zorleasca și Va
lea Mare, reședința comunei.
După audierea raportului asupra
activității desfășurate în semestrul
II 1987, prezentat de Iuliana Berchet, președintele biroului executiv
al consiliului popular comunal, au
început dezbaterile pe tema ac
tivității economico-sociale în pro
fil teritorial, referiri concrete, cri
tice și autocritice la modul de
îndeplinire a sarcinilor din pro
gramele de autoconducere și autoaprovizionare locală. Elementul nou
al acestei adunări a constat tocmai
în această evitare a oricărui semn
de automulțumire, aparent „neobligatoriu" într-o localitate fruntașă.
Astfel, s-a arătat că, în agricultu
ră, deși cele două cooperative agri
cole de producție. Valea Mare și
Turia. au obținut producții bune
la principalele culturi, există re
zerve insuficient valorificate în
privința exploatării fondului funciar,
a utilajelor din înzestrare, a gene
ralizării experienței înaintate în apli
carea unor tehnologii moderne, fiind
de neînțeles reticențele față de une
le metode noi, elaborate în județ și
aplicate în majoritatea unităților
agricole din zonă.
Dar participanții la dezbateri nu
s-au limitat la formularea de păreri
generale sau observații critice. Cu cel
mai deplin sentiment al implicării ei
s-au străduit să propună diferite so
luții. Astfel, Elena Mircea a contu
rat căile prin care programele de
autoaprovizionare pot dobîndi o pon
dere mai mare în satisfacerea
nevoilor proprii ale populației și
pentru a se asigura o contribuție

Diferențe între atitudinea față de muncă
măsurate în zeci de milioane de lei
FAȚĂ ÎN FAȚĂ DOUĂ UNITĂȚI DIN JUDEȚUL ARAD
In județul Arad sînt tot mai multe
unitățile agricole care obțin rezultate
economice și financiare superioare,
încheind activitatea anuală cu be
neficii. Ca urmare a preocupărilor
comitetului județean de partid și a
organelor de specialitate pentru ge
neralizarea experienței înaintate, a
măsurilor luate pentru mai buna or
ganizare a muncii și producției, uti
lizarea cu randament inalt a bazei
tehnico-materiale, a forței de mun
că și introducerea largă a rezul
tatelor
cercetării, a tehnologiilor
și metodelor de lucru avansate, in
anul care a trecut peste 30 de coo
perative agricole și întreprinderi agricole de stat au obținut producții
vegetale și animaliere bune și foarte
bune. Dar un număr încă mare de
unități agricole de stat și coopera
tiste desfășoară o activitate situată
sub nivelul posibilităților. Această
stare de lucruri este cu atît mai de
neînțeles în cazul unor întreprinderi
agricole de stat, unități ce dispun,
în general, de o bază tehnică și ma
terială bună și de cadre de specia
litate bine pregătite. Una dintre aceste unități este I.A.S. Șagu, care
în anul 1987 a înregistrat pierderi ce
nu pot fi justificate numai prin con
dițiile naturale și nici prin alte con
diții obiective. Și aceasta în timp ce
A.S. Fîntinele, unitate vecină, a ob
I.
ținut — in condiții asemănătoare in ce
privește suprafața, calitatea pămîntulul, efectivele de animale etc. —
peste 6 milioane lei beneficii.
Pînă în urmă cu vreo 5 ani. si la
A.S. Fîntînele se înregistrau pro
I.
ducții mai slabe, iar activitatea anuaiă se încheia cu pierderi. Din
1983 unitatea obține anual beneficii.
Ce s-a schimbat în munca din aceas
tă unitate 7 In primul rînd, au fost
introduse asolamentele și. de fiecare
dată, s-a respectat cu rigurozitate
rotația culturilor (de cîțiva ani nu
■ se mai seamănă, de pildă, grîu după
grîu). Apoi, pe baza cartării agroi chimice a solului, s-a trecut la co
rectarea acidității solului, adminisI
L

trîndu-se 5—10 tone amendamente la
heftar, pe suprafețe cuprinse anual
între 500 și 800 hectare. Totodată, au
fost introduse cele mai noi tehnolo
gii și s-a urmărit ca ele să fie apli
cate întocmai.
Ca urmare, în sectorul vegetal
producțiile au crescut de la un an la
altul. In 1987, unitatea a obținut, în
medie la hectar, în condițiile unul
an nu tocmai prielnic, 5 684 kilo
grame grîu. 6 360 kg orz. 2176 kg
soia și 4 370 kg porumb boabe (a
fost un an mai puțin favorabil pen
tru această cultură, dovadă că in
1986 I.A.S. Fîntînele a realizat 9 575
kg porumb boabe la hectar).
In zootehnie, sector de bază al uni
tății, unde în 1983 producția de lapte
era doar de 980 litri pe vacă fura
jată, s-a trecut la înlocuirea anima
lelor cu potențial scăzut de producție,
la modernizarea tuturor adăposturi
lor, dar mai ales a fost îmbunătățită
structura culturilor furajere și au
crescut producțiile pe unitatea de
suprafață. „In prezent — ne spune
Trăilă Doman, directorul unității —
obținem peste 10 000 unități nutriti
ve pe fiecare hectar și cantități în
destulătoare de furaje pentru cele
3 650 de bovine pe care le avem. Pa
această bază, am reușit să sporim
producția de lapte la 3 600 litri pe
vacă furajată, adică de 3,5 ori mai
mult decit în 1983. Aceasta nu
este decit o etapă, rezultatul măsu
rilor întreprinse urmînd să-și dove
dească eficienta mai ales de acum
înainte". Mai trebuie să reținem că,
în prezent, întregul necesar de furaje
este asigurat din producție proprie.
Toate aceste producții, deși nu sînt
de „vîrf". reflectă întocmai crește
rile din ultimii ani și, fapt esențial,
dovedesc că întreprinderile agricole
de stat dispun de condițiile nece
sare, de capacitatea organizatorică și
tehnică pentru a obține rezultate de
producție și în plan economic supe
rioare. Aceasta este si urmarea
preocupărilor consiliului oamenilor
muncii și ale organizației de partid.

îndreptate cu precădere spre creș
terea eficienței muncii, spre valorifi
carea superioară a potențialului pro
ductiv și a producțiilor realizate.
„Atît în sectorul vegetal, cit și în
cel zootehnic — ne spune tovarășul
Petru Moț, contabilul-șef al unității
— s-a trecut la dimensionarea chel
tuielilor pe unitatea de suprafață și
pe produs. Numai în zootehnie, de
exemplu, am reușit să redueem chel
tuielile de producție (prin îmbunătă
țirea structurii plantelor de nutreț și
creșterea producției de furaje) cu
circa 5 milioane lei. influențînd in
mod pozitiv costurile de producție
la lapte și sporurile de creștere în

Unitatea
Fintinele
Șagu
Fîntînele
Șagu

Anul
1986
1986
1987
1987

Grîu

731
1 521
797
1 423

La fel de elocvente sînt și veni
turile realizate de cele două unități
Ia 100 de hectare. I.A.S. Fîntînele a
obținut, în ultimii patru ani, cel pu
țin cu un milion lei mai mult decît
A.S. Șagu.
I.
De ce nu se face Ia I.A.S. Șagu
ceea ce se face Ia I.A.S. Fîntînele 7
Cindva unitate cu bune rezultate,
care realiza beneficii, I.A.S. Șagu a
înregistrat în ultimii ani producții
care nu concordă nici cu potențialul
solului (poate mai bun decît la Fîn
tinele), nici cu baza tehnico-materială de care dispune. De ce s-a ajuns aici 7 O anumită stare de automulțumire față de rezultatele ante
rioare a făcut loc superficialității.
Conducerea unității, dar și organiza
ția de partid n-au manifestat exi
gentă si fermitate pentru înlătura
rea neajunsurilor. Ca atare, culturile
nu au mai fost semănate în perioa
dele optime, celelalte lucrări au fost
efectuate și ele cu întîrziere, iar
ziua de muncă a fost mereu mai...
mică decît in alte unități. Așa se

greutate. Tot în acest scop, s-a efec
tuat o analiză a încărcăturii pe fie
care tractor. A rezultat că încărcă
tura de 65 hectare pe tractor, cit
aveam în 1986, nu este economică,
motiv pentru care ea a fost sporită
la 100 hectare, fără a influența cu
nimic executarea la timp și de cali
tate a lucrărilor agricole. In schimb,
această măsură a contribuit substan
țial la reducerea costurilor de pro
ducție. Este de subliniat că întreaga
activitate a unității se desfășoară pe
baza unor programe săptâmînale,
cheltuielile de producție fiind urmă
rite pas cu pas. De asemenea, lunar,
consiliul oamenilor muncii, organiza
ția de partid analizează, din punct
de vedere economic și financiar,
rezultatele înregistrate, stabilind mă
suri concrete pentru optimizarea ac
tivității viitoare".
Despre eforturile care se depun
aici pentru creșterea eficienței între
gii activități vorbesc și costurile de
producție înregistrate în 1987. Iată-le,
exprimate în lei. prezentate, compa
rativ cu I.A.S. Șagu. la tona de ce
reale și hectolitrul de lapte :
Orz

645
820
686
860

Porumb
663
820
835
1 204

Lapte
295
315
253
308

explică faptul că producția de lapte
a scăzut Ia 2 000 litri pe vacă fura
jată, iar producțiile medii de cereale
au fost și ele mai slabe ca în alte
unități. Sînt doar cîteva din „rezul
tatele" unității ce au determinat or
ganele județene de partid si agricole
ca, în mai puțin de un an, să ia măsuri de înlocuire a unor cadre din
conducerea unității, pentru organi
zarea și îndrumarea necorespunză
toare a activității.
„în sectorul vegetal — ne spune
tovarășul Mircea Nădăban, directo
rul întreprinderii — beneficiul obți
nut în 1987 este de numai 2 mili
oane lei, cînd el putea și trebuia să
fie de cel puțin 10 milioane lei. Pro
ducțiile mici și nerealizările din
acest sector au determinat obținerea
unor venituri mici și în sectorul me
canic. Chiar dacă pierderile din zoo
tehnie au fost mai mici în 1987 decît
în urmă cu un an, datorită creșterii
producției de lapte pe vacă furajată
— de la 2 000 la 2 700 litri —. el«
există în continuare, cîntărind se-

rios în balanța veniturilor totale.
Trebuie să recunoaștem că s-a mun
cit necorespunzător în toate sectoa
rele, inclusiv în cel financiar, fapt
reflectat de producțiile obținute, de
veniturile la 100 de hectare, de pier
derile înregistrate la sfirșitul anului.
Considerăm însă că unitatea poate
fi rentabilizată. încă din acest an".
Pe ce se bazează directorul unității 7
Pe creșterile constante înregistrate
în ultimele luni, așa cum am arătat,
în sectorul zootehnic, pe efectuarea
unor lucrări de calitate la culturile
de toamnă, pe faptul că au fost ad
ministrate îngrășămintele chimice
necesare si că există în unitate, la
toate fermele,
cantitățile nece
sare pentru ca, în această pe
rioadă, cerealele păioase să fie fer
tilizate corespunzător. Arăturile de
toamnă au fost și ele încheiate la
timp. „Cum intre I.A.S. Fîntînele și
A.S. Șagu diferența este, în primul
I.
rînd. de atitudine și răspundere față
de muncă, recuperarea terenului
pierdut de către a doua unitate nu
este o problemă de timp îndelungat
— ne spune tovarășul Dumitru Toacsen. directorul Trustului I.A.S. Arad.
Prin măsurile care au fost luate,
prin baza tehnlco-materlală asigura
tă, dar mai ales datorită hărniciei
lucrătorilor, cit și priceperii specia
liștilor de care dispune la ora actua
lă, I.A.S. Șagu poate recupera „tere
nul pierdut" încă în acest an și, în
mod normal, trebuie să încheie acti
vitatea cu beneficii. Dar dacă, in
principal, cauzele nerealizărilor din
această unitate sînt de ordin subiec
tiv. trebuie arătat că sînt de rezol
vat și alte aspecte care nu mai țin
de competența conducerii unității.
Bunăoară, I.A.S. Șagu deține 465
hectare cu vie, îmbătrînită, de pe
care de ani de zile se obțin rezul
tate foarte slabe. Tocmai de aceea,
solicităm sprijinul Ministerului Agri
culturii pentru aprobarea documen
tației de defrișare a suprafeței amin
tite, mai ales că ea este irigată și
poate da producții foarte bune la
culturile cerealiere".
Intr-adevăr, deosebirea între cele
două unități este, înainte de orice,
de ordin subiectiv. Stă în puterea
oamenilor de la I.A.S. Șagu, a co
muniștilor de aici să readucă uni
tatea în rîndul celor cu bune rezul
tate, așa cum a fost această între
prindere în urmă cu puțini ani,
Tristan MIHUȚA
corespondentul „Scînteii"

mai susținută la fondul de stat. Ce
tățenii Natalia Neacșu. Marin Niță
și Felicia Iancu au arătat, printre
altele, că privilegiul de care se bucu
ră localitatea, de a se afla în apro
pierea municipiului reședință de ju
deț, tentează pe unii cooperatori ori
cetățeni ai comunei, lucrători în uni
tăți industriale ale platformei Slati
na, să se limiteze la activitatea pro
ductivă pe lotul în folosință, utilizîndu-1 unilateral, unii chiar bazîndu-se efectiv pe aprovizionarea cu
legume, fructe și produse animalie
re de la piața orașului. „O aseme
nea gîndire este total greșită — sub
linia Felicia Iancu. Noi trebuie să
aprovizionăm orașul cu bunuri agroalimentare și nu invers".
în ansamblul modalităților de afir
mare a democrației socialiste, adună
rilor cetățenilor le este specifică șl
posibilitatea de a se referi la o
sferă largă de factori. Punîndu-se în
valoare această posibilitate, o seamă
de vorbitori au criticat slaba preocu
pare față de materializarea propune
rilor cetățenilor manifestată de depu
tatul județean. S-ar fi putut im
plica mai mult — au relevat vor
bitorii — respectiv, și-ar fi înde
plinit mai
bine îndatoririle de
deputat dacă, în colaborare cu biroul
executiv al consiliului popular comu
nal. ar fi acționat în vederea întă
ririi activităților de industrie mică
și prestări servicii, în mobilizarea
alegătorilor la acțiuni de gospodărire
și înfrumusețare a comunei.
Totuși, exigența a fost îndreptată
în principal — cum era și firesc —
spre neîmplinirile șl posibilitățile ce
le incumbă propria lor activitate.
Astfel, deși majoritatea cetățenilor
răspund prompt cerințelor si măsu
rilor de salubrizare, de bună gospo
dărire și înfrumusețare a propriei lor
așezări sînt și delăsări.
Deputatul județean, ca și unii din
tre ceilalți deputați. au luat cuvîntul,
au analizat autocritic situațiile sem
nalate. au formulat propuneri, în
scopul îmbunătățirii propriei activi
tăți.
Mihal GR1GOROȘCUȚA
corespondentul „Scînteii"

AFIRMAREA PRIN FAPTE
A DEMOCRAȚIEI NOASTRE SOCIALISTE
(Urmare din pag. I)
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vom trece cît mai repede de Ia vorbe
la fapte.
Participanții și-au spus, în spirit
democratic, părerea despre activita
tea consiliului popular, a deputaților. și-au scrutat cu luciditate neîmplinirile și neajunsurile și au făcut
judicioase observații, sugestii și pro
puneri de îmbunătățire a muncii.
Pentru temeinica informare a celor
prezenți, adunarea a fost precedată
de vizitarea unei expoziții cu ma
cheta de sistematizare a comunei,
fotografii, planșe cu îndeplinirea ci
frelor de plan în anul precedent, in
dicatorii pe acest an. evidența ce
lor mai însemnate propuneri avansa
te de cetățeni și modul lor de re
zolvare.
Petru NECULA
corespondentul „Scînteii*

transpunerii in viată a schitelor de
sistematizare teritorială, pentru folo
sirea rațională a tuturor suprafețe
lor de teren si sporirea potențialului
lor productiv, prin creșterea unui
număr cit mai mare de animale atit
în unitățile de stat si cooperatiste,
cit si în gospodăriile populației. în
făptuirea programelor de autoapro
vizionare, autofinanțare, de sistema
tizare și modernizare a tuturor loca
lităților, realizarea planurilor de in
vestiții. a planurilor construcțiilor
de locuințe și construcțiilor socialculturale, a amenajărilor edilitare și
urbanistice sint sarcini importante
ce revin activității consiliilor popu
lare. Cum tot așa, activitatea cultural-educativă de formare a omu
lui nou, multilateral dezvoltat, cu o
înaltă conștiință revoluționară, buna
organizare și desfășurare a unor
activități complexe în această pri
vință ale organismelor și instituți
ilor de învățămînt, cultură, artă, să
nătate se înscriu ca puncte im
portante în atenția consiliilor popu
lare, și implicit ale conferinței pe
tară.
Realitatea este că. în toate aceste
domenii, consiliile populare au acu
mulat în anii din urmă experiențe
valoroase. Este principala menire a
Conferinței pe tară a președinților
consiliilor populare si a conferințelor
pe județe să asigure un amplu și
fructuos schimb de experiență în
toate domeniile de activitate —
schimb de experiență dictat nu nu
mai de imperativul generalizării me
todelor celor mai eficiente, ci si de
faptul că in rindul consiliilor popu
lare se află multi deputați la pri
mul lor mandat, desemnați în alege
rile din noiembrie anul trecut.
Pentru că nu este mai puțin ade
vărat faptul că mai sînt încă unele
consilii populare care nu acționează
la nivelul cerințelor actuale, negli
jează răspunderi’e ce le revin în în
deplinirea planului economic, conslderînd aceasta ca fiind exclusiv de
competența ministerelor economice,
a organelor centrale, des* nu puține
probleme a’e realizării planului pot
fi soluționate Pe p'an local — de la
asigurarea unor materii prime ’a
cooperarea cu mica industrie locală
si de la calificarea forței de muncă
pînă la refolosirea u-or materiale.
Cum tot așa se impune o mai fermă
accentuare a rolului consiliilor popu
lare în conducerea activității din agricultură. în realizarea efectivă a
autoaprovizionăril. eradieîndu-se nînă
la capăt mentalitatea comodă de a
se aștepta „de la centru" sau de a
se solicita de la alții ceea ce se poa
te face Pe plan local, cu forțe pro
prii. . Sînt încă mari resurse, mari
posibilități privind înfăptuirea au
tofinanțării, a sporirii și mai mult

a veniturilor atît în interesul în
făptuirii programelor proprii de
dezvoltare a localităților, cît si a
întregii societăți, chiar și în acele
localități și județe unde s-au obținut
bune rezultate. în această privință
un rol-cheie îl are dezvoltarea eco
nomiei locale, a unităților de mică
indusțrie și a altor activități pro
ductive pe baza valorificării mai in
tense a resurselor existente. Adevă
rul este că resurse locale există în
toate zonele, ca si posibilități de va
lorificare a acestora. Ceea ce. din pă
cate, nu se găsește pretutindeni este
spiritul de inițiativă gospodărească,
„flerul" economic și comercial pentru
a obține prin valorificarea inge
nioasă a acestor resurse atît veni
turi sporite, cît și o mai bună satis
facere a cerințelor populației de bu
nuri de consum.
Fără îndoială, cea mai bună
formă de pregătire a Conferinței
pe țară a președinților consiliilor
populare o constituie îmbunătă
țirea substanțială a activității,
a stilului de muncă al fiecărui con
siliu popular — județean sau muni
cipal, orășenesc sau comunal. Pen
tru că mai pot fi încă întilnite in
practica unor consilii populare ac
țiuni cu caracter formal, lipsite de
eficientă, care acordă prioritate con
semnării de cifre. în detrimentul
contactului direct cu cetățenii, ori
stabilesc măsuri bune, dar neglijea
ză apoi traducerea lor în viată, nemaivorbind de manifestări birocrati
ce în instituțiile direct pendinte de
consiliile populare si care irosesc
timpul cetățenilor. Este neîndoielnic
că lucrările conferinței vor eviden
ția adevărul că premisa hotărîtoare,
condiția de bază a îmbunătățirii sti
lului de lucru al consiliilor populare
o constituie nemijlocita conlucrare
cu masele de cetățeni, atragerea lar
gă a tuturor oamenilor muncii la
dezbaterea tuturor problemelor vie
ții sociale, Ja adoptarea deciziilor sl
înfăptuirea efectivă a măsurilor
stabilite, cu alte cuvinte participa
rea lor nemijlocită la conducerea
treburilor obștești, la aplicarea con
secventă a principiilor autoconduceri.i.
Există un nemărginit cîmp de af’rmare a spiritului revoluționar în
tonte sfere’e activității cons'liilor
popu’are. Important este ca în acenstă perioadă. în atmosfera de pu
ternică angaiare patriotică a între
gii noastre nat'uni pentru înfăptuirea
neabătută a Hotărîrilor Congresului
al XlII-lea și ale Conferinței Na
ționale ale partidului. consiliile
populare, deputății si cetățenii să
acționeze îmnreună pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor planu
lui economic, pentru dezvoltarea sl
înflorirea tuturor localităților, pen
tru ridicarea întregii țări pe noi
trepte de progres si civilizație.
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HOTĂRÎRE A-CHEMARE
a plenarei Consiliului National al Oamenilor Muncii din industrie,

construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe
(Urmare din pag. I)

gramele de perfecționare a organizării
ți modernizare a proceselor de producție,
introducerea rapidă în toate domeniile
□ celor mai noi cuceriri ale științei ți
tehnicii, crețterea mai accentuată a pro
ductivității muncii pe seama extinderii
mecanizării, automatizării ți robotizării
proceselor de fabricație.
Să acționăm cu întreaga energie pen
tru îndeplinirea integrală a planului de
export, pentru sporirea eficienței ți com
petitivității produselor românești, să ne
concentrăm cu prioritate eforturile în
direcția ridicării continue a nivelului
tehnic ți calitativ al acestora, a livrării
lor la termen, în conformitate cu pre
vederile contractuale.
Să acționăm în ața fel încît anul 1988
să reprezinte anul afirmării largi a
obiectivelor noii revoluții tehnico-țtiințifice în toate domeniile, ca o premisă
esențială pentru înfăptuirea hotărîrilor
Congresului al Xlll-lea ți Conferinței
Naționale ale partidului pentru cincina
lul 1986—1990. Să valorificăm superior
minunatele condiții de muncă ți viață
create, acționind cu toate forțele pentru
accentuarea laturilor calitativ-intensive
ale dezvoltârii, pentru crețterea mai sus
ținută a avuției naționale ți a venitului
național — baza sigură a ridicării necon
tenite a nivelului de trai, material și
spiritual al întregului popor.

in producție, de înfăptuire integrală a programelor
de cooperare in codrul C.A.E.R., cu țările socialiste,
cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările
capitaliste dezvoltate. Așa cum a cerut tovarășul
Nicolae Ceaușescu, trebuie să se înțeleagă bine că
problema exportului nu este numai o problemă de a
face schimburi economice, ci este o problemă esen
țială pentru desfășurarea normală a întregii activi
tăți economico-sociale, pentru ridicarea continuă a
bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.
Participanții la plenară subliniază necesitatea de
a se depune, în continuare, eforturi sporite pentru
realizarea integrală și la termen a tuturor lucrărilor
de investiții și reparații capitale, valorificarea supe
rioară a resurselor materiale și energetice, recupe
rarea celor refolosibile și reintroducerea lor cit mai
rapidă în circuitul producției, pentru creșterea mai
susținută a productivității muncii, a rentabilității și
eficienței întregii activități economice, pentru rezol
varea practică a tuturor problemelor privind buna
desfășurare a producției, înlăturarea lipsurilor, îm
bunătățirea muncii, întărirea disciplinei și ordinii in
toate domeniile.
Plenara pune in fața cadrelor de conducere, a
tuturor consiliilor oamenilor muncii sarcina de a
acționa hotărît, cu înaltă răspundere și competență,
pentru organizarea mai temeinică a muncii, a activi
tății de producție în toate sectoarele, pentru înfăp
tuirea programelor de modernizare, de organizare
științifică, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ
al producției — atît a celei pentru export, cit și pen
tru consumul intern — de dotare, mecanizare și au
tomatizare a proceselor de fabricație, asigurînd,
astfel, o creștere mult mai puternică a productivității
muncii, a eficienței și rentabilității.
Insușindu-și pe deplin aprecierile și orientările
formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, plenara
cere Ministerului Finanțelor, celorlalte ministere,
băncilor, organelor județene, întreprinderilor și cen
tralelor, tuturor consiliilor oamenilor muncii să acțio
neze în continuare pentru aplicarea cu mai multă
fermitate a mecanismului economico-financiar, în
vederea desfășurării în cele mai bune condiții a ac
tivității financiare, a întocmirii la timp și cu mai
Pornind de la nivelul dotării tehnice de care dis
multă exigență a bugetului de venituri și cheltuieli,
a desfășurării corespunzătoare a întregii activități pune industria noastră, valorificînd superior inteli
gența tehnică românească, experiența acumulată
economico-sociale.
înaltul forum a subliniat în mod deosebit, In pină în prezent, cuceririle științei și tehnicii,
lumina exigențelor formulate de secretarul general
să acționăm cu inaltâ răspundere
al partidului, necesitatea înfăptuirii neabătute a pro
patriotică, revoluționară, cu exigență
gramelor de pregătire a cadrelor, a ridicării nivelului'
sporită pentru înfăptuirea tuturor obiec
lor de cunoștințe, ca o cerință de primă importanță
fără de care nu se poate asigura buna desfășurare
tivelor cuprinse în programele speciale
a întregii activități, in acest sens, sînt necesare
adoptate, pentru a asigura utilizarea cu
măsuri - în cadrul formelor organizratorice și de
randament maxim a capacităților de
învățămint existente - pentru ridicarea nivelului ge
producție, folosirea rațională, cu înaltă
neral de pregătire tehnico-profesională al tuturor
cadrelor, in raport cu exigențele noii revoluții tehnicoeficiență, a materiilor prime și materia
științifice și noii revoluții agrare, cu cele mai noi
lelor, realizarea la termen și în condiții
cuceriri existente pe plan mondial în aceste domenii,
j-.
de calitate a investițiilor și reparațiilor
astfel încît fiecare să-și poată îndeplini, în cele mai
capitale prevăzute, pentru organizarea
bune condiții, misiunea ce-i revine în producție, în
societate. Se impune, totodată, aplicarea de măsuri
mai bună a producției și a muncii.
corespunzătoare de redistribuire și de folosire rațio
!N SECTORUL EXTRACTIV Șl ENERGETIC, să mo
nală a forței de muncă în vederea creșterii tot mai
puternice a productivității, a veniturilor oamenilor bilizăm toate forțele de care dispunem pentru pu
nerea la termen în funcțiune a tuturor obiectivelor
muncii, a bunăstării generale a poporului.
planificate, pentru realizarea în cele mai
Așa cum a subliniat secretarul general al parti energetice
bune condiții a producției de cărbune, de petrol, de
dului, in înfăptuirea autoconducerii, autogestiunii, o
minereuri și alte materii prime, pentru buna func
importanță deosebită revine sistemului de retribuție, ționare a tuturor utilajelor și centralelor electrice I
astfel incit veniturile oamenilor muncii, din toate
IN METALURGIE, să intensificăm eforturile in ve
sectoarele, să fie determinate de realizarea produc
derea funcționării în regim optim a tuturor agrega
ției, de munca pe care o desfășoară fiecare într-un
sector sau «altul. Plenara evidențiază în acest sens telor siderurgice, pentru realizarea integrală a pro
ducției de oțel și diversificarea sortimentală a aces
răspunderile ce revin conducerilor întreprinderilor și
ministerelor, sindicatelor, tuturor organismelor demo teia in concordanță cu cerințele economiei națio
nale
I
crației noastre muncitorești-revoluționare în asigu
rarea contractelor necesare și condițiilor de reali
IN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI, să
zare a producției, necesitatea de a se face totul
punem un accent deosebit pe modernizarea tuturor
pentru aplicarea fermă a principiilor acordului
proceselor de fabricație și creșterea complexității
global, a principiilor socialiste de retribuție.
mașinilor și utilajelor, prin introducerea în fabrica
Plenara adresează tuturor consiliilor ție a noi tipuri de mașini și utilaje Cu un grad înalt
de tehnicitate, să acționăm cu toată răspunderea
oamenilor muncii din industrie, construc în vederea reducerii consumurilor energetice și ma
ții, transporturi, circulația mărfurilor ți teriale, a realizării producției cu respectarea strictă
finanțe chemarea de a acționa cu întrea a normelor de consum !
ga energie, în spirit revoluționar, pen
IN INDUSTRIA CHIMICA Șl PETROCHIMICA, să
tru realizarea ritmică, integrală a acționăm hotărît pentru îmbunătățirea structurii no
producției fizice, în structura sortimen menclatorului de produse, perfecționarea tehnologi
tală planificată, a celorlalți indicatori ilor existente și elaborarea de noi tehnologii, pen
tru a asigura valorificarea superioară a tuturor re
de plan, în conformitate cu sarcinile surselor de materii prime și materiale, utilizarea la
prevăzute pentru trimestrul I și întregul parametrii proiectați a capacităților, de producție I
an 1988. Să facem totul pentru înfăp
IN INDUSTRIA UȘOARA, să îmbunătățim perma
tuirea neabătută a prevederilor din pro- nent structura sortimentală a producției realizate și

Oameni ai muncii
din industrie!

să asigurăm diversificarea acesteia, ridicarea nive
lului calitativ al produselor, aplicarea unor tehnolo
gii perfecționate cu parametri tehnico-funcționali ri
dicați și consumuri materiale și energetice mai re
duse, adaptarea permanentă a sortotipodimensiunilor fabricate la cerințele beneficiarilor interni și externi I
Să facem totul pentru SPORIREA EFICIENTEI COMERȚULUI EXTERIOR Șl REALIZAREA INTEGRALĂ A
PLANULUI DE EXPORT, astfel incit să se asigure o
valorificare superioară a produselor industriei româ
nești în condițiile unei înalte rentabilități, creșterea
mai susținută pe această cale a venitului național
și a avuției naționale. Să acționăm cu fermitate pen
tru crearea resurselor în scopul constituirii, la ni
velul prevăzut, a fondului valutar centralizat al sta
tului, pentru utilizarea sa cit mai judicioasă - factor important în realizarea echilibrului dezvoltării I

Oameni ai muncii
clin transporturi!
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Oamem ai muncii
din domeniul
circulației mărfurilor!
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OAMENI Al MUNCII!
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VÎLCEA : Succese ale energeticienilor
Aspect de muncă de la întreprinderea de sîrmă și produse din sîrmă
din Buzău
Foto : E. Dichiseanu

MANGALIA : O nouă capacitate de producție
La Mangalia a fost dată în func
țiune o secție a întreprinderii de
confecții „Peninsula" — Năvodari.
Noua capacitate de producție func
ționează într-un local modern, con
struit cu două niveluri, compus din
hale de producție, depozite de ma
terii prime și produse finite, anexe
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Pe deplin încrezători în viitorul comunist al României, strălucit prefigurat de istoricele
hotărîri ale Congresului al Xlll-lea și Conferinței Naționale ale partidului, să acționăm
cu fermitate și maximă răspundere, în spirit revoluționar, pentru a asigura înfăptuirea
politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru transpunerea neabătută
în viață a prevederilor planului pe anul 1988, pentru creșterea permanentă a nivelului de
trai material și spiritual al întregului nostru popor, scopul suprem al politicii partidului,
esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în
patria noastră!
Strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
urmînd neabătut strălucitul său exemplu de muncă și viață, de pilduitoare activitate
revoluționară consacrată slujirii idealurilor supreme de progres, bunăstare și pace ale
poporului român, să facem totul pentru a asigura înfăptuirea exemplară a mărețelor
obiective de dezvoltare economico-socială a patriei, a luminosului Program de ridicare
continuă a României socialiste pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație!

șini. utilaje și instalații pentru agricultură, materiale de construcții,
cherestea, confecții, tricotaje, ar
ticole de sticlărie și alte mărfuri
industriale și bunuri de consum.
Succesul are la bază sporirea pro
ductivității muncii ca urmare a
aplicării ferme a măsurilor de or
ganizare și modernizare a produc
ției și promovării unor noi acțiuni
de mecanizare, automatizare și ro
botizare a proceselor de fabricație,
valorificarea superioară a mate
riilor prime și introducerea in cir
cuitul economic a unui volum spo
rit de materiale refolosibile și piese
de schimb recondiționate, reducerea
continuă a consumurilor materiale
și energetice. în rindul unităților
care și-au înscris numele Ia panoul
de onoare se numără întreprinderi
le „Ciocanul“-Nădrag, mecanică.
„Electrotimiș" și „Electrobanat" —
Timișoara, de produse ceramice
Jimbolia și Lugoj, de sticlărie Tomești. (Cezar Ioana).

cretarul comitetului de partid —
constau în exploatarea la maximum
a capacităților productive, îndeosebi
a celor două grupuri care funcțio
nează pe bază de cărbune, precum
și în respectarea cu strictețe a gra
ficelor de revizii și reparații pro
gramate, în buna întreținere a tu
turor celor 6 turboagregate ale uzi
nei. Numai pe această cale, în re
centa. adunare a reprezentanților
oamenilor muncii, colectivul nostru
s-a angajat să dubleze, pină la sfîrșitul lunii februarie, producția su
plimentară înregistrată în prima
lună a anului. (Ion Sianciu).

Oameni ai muncii
clin domeniul finanțelor!

Oameni ai muncii
clin construcții!

TIMIȘ : Producție fizică peste prevederi

Acționind în spiritul orientărilor
și chemărilor adresate de secretarul
general al partidului, colectivul
Uzinei electrice Govora a reușit ca
la cei 20 milioane kWh energie
electrică, pulsați suplimentar în sis
temul energetic național în luna ia
nuarie, să adauge in primele 8 zile
din februarie un nou spor de pro
ducție însumind peste 7 milioane
kWh.
— Principalii factori care concu•ră la depășirea sistematică a sarci
nilor de plan — ne informează to
varășul Nicolae Smărăndescu, se-

hotăritor al actualului cincinal, la nivelul
înaltelor exigențe ce se desprind din sar
cinile formulate de secretarul general al
partidului, plenara adresează tuturor oa
menilor muncii chemarea de a acționa în
ața fel incit realizările din acest an să fie
superioare sarcinilor de plan, asigurîndu-se astfel transpunerea exemplară în
viață a obiectivelor celui de-al 8-!ea
cincinal, a Programului partidului, pro
gresul accelerat al economiei și societății
românești I

Participanții la plenară au dat o înaltă apreciere
rolului și contribuției hotărîtoare, determinante u
secretarului general al partidului, tovarășul
Să facem totul pentru desfășurarea in cele mai Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și înfăptuirea în
bune condiții a activității economico-sociale, reali tregii strategii de dezvoltare intensivă a economiei
zarea autogestiunii și autofinanțării, pentru reduce naționale, ideilor și tezelor sale de o inestimabilă
rea consumurilor și a cheltuielilor materiale și de valoare privind afirmarea largă a democrației munci
producție, perfecționarea in continuare a sistemului torești-revoluționare, participarea întregului popor la
Să acționăm cu fermitate, într-un spirit de ordine de finanțare și creditare, respectarea strictă a nor conducerea tuturor sectoarelor de activitate, a în
și disciplină, pentru temeinica organizare și desfă mativelor economico-financiare stabilite pentru chel tregii noastre societăți, formarea și afirmarea omului
șurare a activității de construcții-montaj, pentru in tuielile totale și materiale la 1 000 lei producție- nou, constructor conștient al socialismului și comutensificarea ritmului lucrărilor pe șantiere, pentru marfă. Să acționăm energic pentru gospodărirea și nismului.
scurtarea duratelor de execuție și punerea la termen folosirea cu maximă chibzuință a fondurilor materi
Plenara Consiliului Național al Oamenilor
în funcțiune a investițiilor planificate pentru anul
ale și bănești, prevenirea oricărei forme de risipă
1988. Să facem totul pentru extinderea mecanizării șî pâgubire a avutului obștesc, întărirea răspunderii din industrie, construcții, transporturi, circulația măr
și industrializării lucrărilor de construcții-montaj, uti colective și individuale, pentru modul în care sînt furilor și finanțe adresează tuturor consiliilor de con
lizarea tehnologiilor moderne de execuție, prin îm folosite fondurile încredințate, apărarea și dezvol ducere ale ministerelor, consiliilor oamenilor muncii
din centrale și întreprinderi, întregului popor che
bunătățirea folosirii utilajelor de construcții, a mij tarea continuă a proprietății socialiste.
marea mobilizatoare de a acționa neobosit, în spirit
loacelor de transport și a forței de muncă, tipizarea
In lumina exigențelor și sarcinilor formulate de revoluționar, comunist, sub conducerea organelor și
construcțiilor și introducerea unor materiale de con
strucții ușoare și ieftine, aplicarea fermă a acordului secretarul general al partidului, tovarășul organizațiilor de partid, pentru înfăptuirea neabătu
global, pentru întărirea răspunderii in livrarea la Nicolae Ceaușescu, privind căile și modalitățile de tă a sarcinilor ce le revin în anul 1988 și în întregul
timp a utilajelor, pentru soluționarea operativă, pe îndeplinire în cele mai bune condiții a Planului na cincinal, a indicațiilor și orientărilor de inestimabilă
șantiere, a tuturor problemelor pe care le ridică buna țional unic de dezvoltare economico-socială și a bu valoare ale secretarului general al partidului,
desfășurare a activității. Să asigurăm realizarea fie getelor de venituri și cheltuieli pe anul 1988, parti președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
cărui obiectiv în condiții de calitate și eficiență spo cipanții la plenară, in numele oamenilor muncii pe Să facem totul incit partidul nostru - centru vital al
rite, prin reducerea substanțială a costului investi care ii reprezintă, s-au angajat să acționeze, cu fer întregii societăți - să-și afirme tot mai puternic rolul
țiilor, construind mai ieftin, mai bine, cu cheltuieli mitate pentru înfăptuirea exemplară a prevederilor său conducător în toate domeniile de activitate I
programelor de perfecționare a organizării produc
Făurim o societate a deplinei egalități, o societate
cit mai mici I
ției și modernizare a proceselor de fabricație, de ri in care toți cetățenii, fără deosebire de naționalita
dicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor, te, au asigurate și garantate dreptul la muncă, la
de creștere a gradului de valorificare a resurselor invățătură, la afirmarea personalității umane, de a
materiale prin introducerea rapidă în producție a lucra în domeniul în care se pregătesc, în care pot
celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, de spo să contribuie, cu întreaga lor capacitate, la dezvol
Să luăm măsuri energice pentru folosirea inten rire mai rapidă a productivității muncii și reducere tarea generală a țării, a societății noastre socialiste.
sivă, cu eficiență sporită, a mijloacelor din dotare, a consumurilor materiale, astfel încît să se asigure Exprimind deplinul acord cu planurile și programele
respectind riguros normativele stabilite pentru fie realizarea neabătută, cu înaltă eficiență, a obiecti pe care le avem, cu întreaga politică internă și ex
care mijloc de transport, pentru eliminarea stațio velor istorice stabilite de Congresul al Xlll-lea și ternă a Partidului Comunist Român, a României so
nărilor nejustificate și creșterea gradului de utilizare Conferința Națională ale partidului, a sarcinilor dez cialiste, politică ce reprezintă, în cel mai înalt grad,
voltării economico-sociale prevăzute pentru acest an.
a tuturor mijloacelor existente, optimizarea parcur Plenara a subliniat încă o dată necesitatea transpu emanația șî voința noastră, a tuturor, plenara iși
surilor efectuate, creșterea ponderii transportului pe nerii hotărite în viață a programelor stabilite in di afirmă totala aprobare și adeziune la tezele și ori
calea ferată, în scopul desfășurării ritmice a activi recția pregătirii forței de muncă, a cadrelor din eco- entările tovarășului Nicolae Ceaușescu, la întreaga
activitate practică de aplicare neabătută a princi
tății economice I
> x T, nomie, a măsurilor privind reciclarea și recalificarea piilor și legităților generale ale construcției socialiste (
_
/•mzi'i-î
întregului personal muncitor, a autogestiunii și auto- la realitățile țării noastre. In deplină unitate de gînd
—
-•
•
. • • , s"
finanțării economico-financiare, a principiilor socia- și voință cu întregul nostru popor, participanții la
bste c*e retribuție, de aplicare fermă a acordului plenară au dat glas hotăririi unanime a tuturor oa
global.
,$ menilor muncii de a face totul pentru înfăptuirea
5
Apreciind că sînt întrunite toate condi neabătută a mărețelor planuri și programe de dez
voltare a patriei, pentru afirmarea continuă a
mâ
Să intensificăm preocupările pentru aprovizionarea u r-:țiile tehnico-materiale ți organizatorice niei socialiste, liberă, suverană și independent
ritmică, integrală a unitarilor-economica cu materii.
• pentru înfăptuirea planului pe acest an
rindul statelor lumii.
prime; materiale, combustibil, energie, piese, suban-

RAPORT MUNCITORESC ÎN ÎNTRECERE
Acționind cu înaltă responsabili
tate pentru transpunerea exemplară
în viață a orientărilor și indicațiilor
secretarului general al partidului,
privind îndeplinirea în mod ritmic
a planului la toți indicatorii, în pri
mul rind a producției fizice și a
celei destinate exportului, colecti
vele muncitorești din unitățile eco
nomice timișene raportează obține
rea unor succese deosebite în acti
vitatea productivă. Astfel, în cupsul
lunii ianuarie și în prima săptămină de muncă din luna februarie,
planul producției industriale la ni
velul județului a fost nu numai în
deplinit, ci și depășit, realizindu-se
o creștere de aproape 10 la sută
față de perioada corespunzătoare a
, anului trecut. Au fost livrate su
plimentar economiei naționale la
minate finite pline din oțel, mo
toare electrice, aparataj do joasă si
înaltă tensiune, produse ale indus
triei electronice și de mecanică
fină, utilaje tehnologice pentru lu
crări miniere și metalurgie, ma-

samble și alte produse, in strinsă concordanța cu
prevederile din plan și contractele încheiate, în con
dițiile exercitării unui control permanent asupra res
pectării normelor de consum și de stoc și prevenirii
formării de stocuri supranormative, precum și pentru
recuperarea materiilor prime, recondiționarea și refolosirea pieselor și subansamblelor. Să luăm măsuri
enerqice pentru asigurarea tuturor condițiilor nece
sare în vederea creșterii rapide a exportului, diver
sificării și perfecționării formelor de comercializare
și lărgirii piețelor de desfacere, dezvoltării în con
tinuare a comerțului în compensare, creșterii pon
derii livrărilor de proiecte, documentații, tehnologii
și asistență tehnică în străinătate I

tehnice și o centrală termică pro
prie pe combustibil solid. Ea este
dotată cu mașini și utilaje mo
derne, produse de industria româ
nească. Marea majoritate a munci
toarelor de aici au fost calificate
și pregătite din timp în școli pro
fesionale. (George Mihăescu).

CALITATE, NUMAI PRODUSE DE ÎNALTA CALITATE!
(Urmare din pag. I)
a calității ar reprezenta unitatea
centrală dintr-un asemenea calcula
tor, iar celelalte colective ar fi „ter
minale" sau „traductoare" plasate în
zonele cele mai importante ale acti
vității unei întreprinderi. Concret,
ingineria calității, care — așa cum
arătam — deține un rol central în
administrarea sistemului de asigura
re a calității, are atribuții de pro
iectare a sistemului, de întreținere,
evaluare — urmărire și, de ce nu, de
„depanare" a sistemului, dacă este
cazul.
— Se poate înțelege de aici că
elaborarea „politicii calității" și pro
movarea sa cad exclusiv in sarcina
compartimentului de asigurare a ca
lității ?
— Nicidecum. Tocmai aceasta este
noutatea esențială : întreg colectivul
întreprinderii, de la muncitor la di
rector, este antrenat in definirea obiectivelor calității, în stabilirea
măsurilor necesare pentru atingerea
acestor obiective și in aplicarea mă
surilor respective pină la obținerea
rezultatelor scontate. De exemplu,
întreprinderea noastră a elaborat un
„Program de asigurare a calității" în
care sînt cuprinse toate activitățile
care pot influența calitatea, precizindu-se responsabilitățile concrete ce
revin compartimentelor de proiecta
re. aprovizionare, desfacere, progra
mare și urmărire a producției, sec
țiilor de producție, care, firește, co
laborează cu compartimentele servi
ciului de asigurare și control al ca
lității produselor pentru îndeplinirea
atribuțiilor ce le revin, conform
cerințelor de ca’itate impuse produse’or contractate. De asemenea, cu
sprijmul unor compartiment'1 tehni
ce sau de proiectare sînt elaborate
o serie de documente importante ale
sistemului de asigurare, a calității,
cum sînt manualul calității, proce
durile funcțiilor sistemului, p’anurile
de control de calitate, verificări și
încercări, procedurile de examinări
tehnice de asigurare a calității. Con-

creț, pină acum au fost elaborate 14
planuri de control de calitate, veri
ficări și încercări pe familii de lămpi
electrice, care acoperă întreaga gamă
de lămpi electrice cu incandescență
destinate exportului.
— Nu sint prea multe documen
tele cerute in cadrul sistemului de
asigurare a calității ? Este problema
ce și-o pun unii factori de condu
cere care ezită in a trece la imple
mentarea sistemului și din temerea
că „s-ar încurca in hirtii".
— Documentele nu sînt nici mul
te, nici puține ; sint numai atîtea
cite trebuie pentru a face ordine în
domeniul calității. Dacă cineva pune
altfel problema o face fie din necu
noaștere, fie din dorința de a scăpa
de acest sistem organizatoric ce îl
obligă la disciplină. De altfel, este
necesar să spunem limpede că din
experiența noastră s-a dovedit prac
tic posibilitatea elaborării tuturor
documentelor necesare cu forte pro
prii, fără a antrena personal supli
mentar. Și aș mai aduce un argu
ment : sistemul de asigurare a cali
tății are darul de a scoate din ano
nimat executantul — fie al proiec
tului, fie al produsului — deci de
a stabili răspunderea fiecăruia față
de calitatea muncii sale. Concret, noi
am introdus așa-numita „fișă de ur
mărire a producției", care se utili
zează cu bune rezultate in condi
țiile aplicării autocontrolului la operațiile-cheie ale procesului tehnolo
gic. acțiune inițiată încă din anul
1985. Sau un alt exemplu : în toate
secțiile de semifabricate și asambla
re din întreprindere am trecut la ap'icarea „metodei dcmerlte or“, care
constă în evaluarea calității pro
ducției sau a procesului tehnoligic
pornind d- la defectele produselor,
în acest sens, toate tipurile de de
fecte ce pot apărea au fost încadrate
în patru categorii : critice, principa
le. secundare și minore — fiecare
avînd o anumită pondere de pena
lizare. Prin întocmirea zilnică a jur
nalelor demeritelor se urmărește e

voluția grafică, deci rapidă, a trei
indicatori de calitate : histograma
frecvenței defectelor, frecventa rela
tivă a defectelor și indicele demen
tului. care nu trebuie să depășească
nivelul impus prin normele de con
trol stabilite. Așadar, aplicarea aces
tei metode a permis atît ierarhizarea
urgentei soluționării problemelor în
funcție de frecvența apariției unor
defecte, cit și orientarea eforturilor
spre evitarea unor asemenea defecta
la locurile unde se produc. Iată dar,
practic, cum se poate pune sub con
trol menținerea calității si cum sa
pot promova operativ măsurile co
rective necesare.
— Care sint primele evaluări ale
eficienței aplicării sistemului de asi
gurare a calității ?
— înainte de a răspunde, se cu
vin» precizat că pină la implementa
rea deplină a sistemului mai sînt incă
multe de făcut. Pe măsură ce înain
tăm apar noi cerințe, noi probleme
Astfel, întrucît exportăm masiv lămpi
cu incandescentă pe relația devize li
bere. ne preocupă formarea unui co
lectiv de control al calității marke
tingului. Dar putem afirma cu certi
tudine că de pe acum s-au făcut pași
importanți în stabilizarea calități
produselor, ceea ce se reflectă pozitn
într-o serie de indicatori economici
Se poate spune că. în comparație c
anul 1986, anul trecut, in condj
țiile creșterii producției fizice cu 8,(
la sută și ale exportului cu 16,12
sută, indicele costurilor totale pel
tru asigurarea calității a scăzut
jumătate. In aceeași proporție i
scăzut volumul respingerilor ini/
ne din producția-marfă. Ca)
Iele ne arată că încă în
am asigurat ca 95,5 la sut'
produsele noastre să fie la
tehnic și competitiv mondial.
y
ne îndreptățește să avem c
/
nea că. in 1988. proporția r
/
va spori simțitor, atingi'
/
cum am prevăzut — 96,8/
/
condițiile în care expor/
/
33,5 la sută superior c
l
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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
Mina Șuior, județul Maramureș,
către toate unitățile miniere de extracție
și prepararea minereurilor
Puternic mobilizați de hotărârile Confe rea indicelui de utilizare a mașinilor de
rinței Naționale, de indicațiile si orientările încărcat minereu cu 2 la sută față de plan.
formulate cu clarviziune științifică. într-o
8. Reducerea cheltuielilor totale planifi
profundă viziune creatoare de tovarășul cate la 1 000 lei producție-marfă cu 15 lei
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al și cu 12 lei a cheltuielilor materiale, prin
partidului, ce vor asigura înaintarea Româ buna gospodărire a bazei materiale reparti
niei pe noi culmi de progres și civilizație, zate și reducerea consumului normat de
oamenii muncii de la Mina Șuior acțio lemn de mină cu 4 mc la 1 000 tone mi
nează in spirit revoluționar, comunist, pen nereu extras.
9. Depășirea planului de beneficii cu 3,1
tru îndeplinirea exemplară a sarcinilor, de
plan.
milioane lei și onorarea la termen a tutu
Con$tienți de îndatoririle ce ne revin, ror contractelor.
am realizat, anul trecut, peste plan o pro10. Generalizarea inițiativei „Contul de
ducție-marfă în valoare de 5 milioane lei, economii al grupei sindicale" la toate locu
in condițiile reducerii cu 10 milioane lei rile de muncă și realizarea unei economii
de cel puțin 1 900 lei pe om al muncii, con
a costurilor de producție.
Hotăriți să consolidăm, prin noi fapte de cretizate în 3 500 tone ciment, 500 mc lemn
muncă, rezultatele obținute, adresăm o în de mină, 170 MWh și 50 tone c.c.. precum
flăcărată chemare la întrecere socialistă și în depășirea cu 3 la sută a planului de
pe anul 1988 către toate unitățile miniere piese de schimb și subansamble recondițio
de extracție și prepararea minereurilor, nate. Prin impulsionarea și mai buna or
angajindu-ne să realizăm următoarele :
ganizare a acțiunilor de colectare și recu
1. Depășirea cu 3 la sută a sarcinilor de perare a resurselor refolosibile vom asi
plan la metale în concentrate prin mai gura depășirea cu 8 la sută a planului la
buna folosire a capacităților de producție oțel și cu 6 la sută la fontă, uleiuri mine
și extinderea unor metode moderne de ex rale, bronz și corpuri abrazive.
ploatare.
11. Creșterea nivelului calitativ al activi
2. Creșterea gradului de recuperare și va tății de pregătire și perfecționare profe
lorificare a minereurilor prin reducerea sională prin organizarea mai bună a
pierderilor cu 3 la sută și a diluției volu cursurilor, calificarea a 150 de mineri și
metrice cu 1 la sută.
policalificarea în cea de-a doua meserie a
3. în scopul asigurării capacităților ne 75 de muncitori.
cesare pentru realizarea producției de mi
12. Vom acționa pentru îmbunătățirea
nereu, vom executa un volum de lucrări condițiilor
de muncă în subteran prin asi
de deschidere și pregătire cu 8 la sută mai gurarea unui
aeraj general, la parametri
mare decit cel planificat.
ușurarea efortului fizic. îmbună
4. Depășirea planului la producția-mar- superiori,
tățirea calității mesei calde gratuite ser
fă cu 6 milioane lei și la producția netă vite
la intrarea în subteran, refacerea sănă
cu 5 milioane lei.
tății prin trimiterea unui număr sporit de
5. Vom acorda o atenție deosebită aplică mineri
în stațiunile balneoclimaterice și
rii la termenele stabilite a măsurilor din de odihnă.
programul de perfecționare a organizării și
13. Pentru realizarea în cele mai bune
modernizarea proceselor de producție eta
pa a II-a, ceea ce ne va permite obținerea condiții a sarcinilor asumate ne vom preo
cupa
în mai mare măsură de îmbunătățirea
unui spor la producția-marfă de peste 2,5
milioane lei și reducerea costurilor de pro stilului și metodelor de muncă ale con
siliilor oamenilor muncii, de sporirea con
ducție cu 5 milioane lei.
6. Depășirea planului productivității tinuă a rolului și atribuțiilor adunărilor ge
muncii, calculată pe baza producției-marfă, nerale, pentru ca aceste organisme ale de
cu 5 la sută prin extinderea metodei de ex mocrației muncitorești-revoluționare să-și
ploatare descendentă cu surpare în sube- exercite cu înaltă răspundere îndatoririle
taje, concentrarea producției și creșterea ce le revin.
gradului de mecanizare cu 20 la sută la
Minerii Minei Șuior sînt hotărîți să facă
operațiile care necesită un volum mare ds totul pentru ca 1988 să constituie, așa cum
muncă în abataje și la transportul mine a cerut secretarul general al partidului, un
reului și rambleului, sporirea ponderii per an al rezultatelor deosebite în înfăptuirea
sonalului productiv cu 8 la sută față de cel exemplară a planului de producție, perfec
planificat. îmbunătățirea indicelui de uti ționarea organizării și modernizarea pro
lizare a fondului de timp al personalului ducției, aducindu-și astfel o contribuție mai
muncitor cu 1 la sută față de anul 1987.
activă la dezvoltarea bazei de materii pri
7. Folosirea și exploatarea rațională a me. spre binele și prosperitatea națiunii
mașinilor și utilajelor din dotare și crește- noastre socialiste.
O'

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL SINDICATULUI
’

COMITETUL DE PARTID
COMITETUL U.T.C.

Institutul de cercetare științifică
și inginerie tehnologică pentru automatizări
București, către toate institutele de cercetare
științifică și inginerie tehnologică
Colectivul de oameni ai muncii din In
stitutul de cercetare științifică și inginerie
tehnologică pentru automatizări Bucu
rești și-a îndeplinit integral sarcinile de
plan și angajamentele asumate în între
cerea socialistă in cinstea Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist Român, realizind pînă la sfirșitul anului 1987, peste
plan, o producție-marfă în valoare de 38
milioane lei. un beneficiu de 9 milioane
lei, o producție-marfă vîndută și încasată
de 13 milioane lei.
Militînd cu fermitate pentru înfăptuirea
exemplară a sarcinilor rezultate din hotărîrile Congresului al XIII-lea al Partidului
Comunist Român, din Raportul secreta
rului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. la Conferința Națională
din decembrie 1987. precum și a indicații
lor date cu prilejul numeroaselor întîlniri
de lucru cu muncitorii, tehnicienii, cerce
tătorii și proiectanții. cu specialiștii din
industrie, acționînd sub îndrumarea și
conducerea nemijlocită a tovarășei acade
mician doctor inginer Elena Ceaușescu.
președintele Consiliului Național al Știin
ței și învățămintului. colectivul nostru se
angajează să valorifice eficient întregul
său potențial uman și tehnico-material
pentru implicarea profundă a științei și
tehnologiei în progresul economico-social.
Acționînd în spirit revoluționar, cu înaltă
responsabilitate, cu pasiune și competență,
vom realiza instalații, sisteme, echipamen
te și elemente de automatizare și robo
tizare la un nivel calitativ superior, care
să asigure creșterea productivității muncii
și a siguranței în funcționare, reducerea
cheltuielilor de cercetare, proiectare și exe
cuție. micșorarea consumurilor de materii
prime, materiale, energie și combustibil,
scurtarea ciclului de asimilare în fabricație
a produselor și procedeelor tehnologice,
contribuind la sporirea eficienței activită
ții de cercetare științifică și inginerie teh
nologică, precum și a competitivității la
export.
în vederea realizării acestor obiective.
Institutul de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică pentru automatizări
București cheamă la întrecere socialistă pe
anul 1988 toate institutele de cercetare
științifică și inginerie tehriftlogică. angajîndu-se să realizeze în plus fată de plan :
1. Cercetarea și proiectarea a noi tipuri
de mijloace de automatizare și robotizare,
respectiv 15 modele și prototipuri. 25 teh
nologii noi de fabricație, programe și

sisteme de automatizare a proceselor de
producție, printr-o mai eficientă integrare
a cercetării științifice cu învățămîntul su
perior și producția, precum și prin va
lorificarea superioară a potențialului tehnico-științific al celor 10 filiale din tară.
2. Introducerea în proiectele proprii a
10 procedee și tehnologii noi și moderni
zate, competitive la nivelul realizărilor pe
plan mondial.
3. Efectuarea a 20 000 ore de asistență
tehnică in întreprinderile producătoare de
mijloace de automatizare și la beneficiarii
de instalații de automatizare, concomitent
cu intensificarea acțiunilor de instruire,
formare și atestare a personalului munci
tor care va beneficia de asemenea insta
lații.
4. Depășirea planului de producție indus
trială cu 25 la sută prin realizarea unui
număr de prototipuri, unicate și serii mici
de produse de înaltă tehnicitate.
5. Reducerea importului de aparate, echi
pamente și sisteme de automatizare șl ro
botizare cu 70 milioane lei prin asimila
rea unor produse noi și creșterea gradu
lui de integrare.
6. Depășirea sarcinilor de export cu 2 la
sută și realizarea la un înalt nivel calita
tiv a documentațiilor, produselor și servi
ciilor pentru export în domeniul instala
țiilor și echipamentelor de automatizare
destinate livrărilor în anul 1988.
7. Reducerea ciclului de cercetare-proiectare si asimilare în fabricație a produse
lor cu 15 000 zile/om față de termenele pla
nificate. prin extinderea tipizării și stan
dardizării subansamblelor. produselor și
tehnologiilor, precum și prin generalizarea
proiectării asistate de calculator în acti
vitatea institutului și a filialelor sale.
8. Ridicarea nivelului tehnic si calitativ
al produselor elaborate de institutul nostru,
prin creșterea competenței personalului de
de cercetare și proiectare, ca urmare a cu
prinderii acestuia în diverse forme de
perfecționare a pregătirii profesionale.
9. Sporirea contribuției creației științifice
Si tehnice de masă a cercetătorilor și proiectanților din institut. în cadrul Festivalu
lui național „Cîntarea României", prin
realizarea a cei puțin 20 propuneri de in
venții și oferte de licențe în domeniul au
tomatizării și robotizării.
10. Realizarea unui volum de economii
de cel puțin 2100 lei/om al muncii în ca
drul inițiativei „Contul de economii al
grupei sindicale".
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întreprinderea de frigidere Găești, județul
Dîmbovița, către toate întreprinderile
din industria de echipamente de automatizări,
electrotehnică, electronică și tehnică de caicul
Acționînd cu devotament și înaltă răs
pundere patriotică pentru înfăptuirea ho
tăririlor Congresului al XIII-lea al parti
dului. oamenii muncii de la întreprinderea
de frigidere Găești, în frunte cu comu

niștii, au încheiat anul 1987 cu toți indi
catorii de plan îndepliniți. Pornind de la
aceste rezultate, acționînd în spiritul indi
cațiilor și orientărilor subliniate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul ge

neral al partidului. în Raportul prezentat
la Conferința Națională a partidului, pre
cum și la recenta plenară a Consiliului
Național al Oamenilor Muncii, colectivul
nostru adresează chemarea la întrecere so
cialistă pe anul 1988 tuturor întreprinderi
lor industriale de echipamente de automa
tizări, electrotehnică, electronică și tehnică
de calcul, asumîndu-și următoarele anga
jamente :
1. Realizarea, peste prevederile de plan,
a unei producții-marfă în valoare de 15
milioane lei,
2. Depășirea planului la producția netă
cu 7 milioane lei.
3. Realizarea peste sarcina planificată a
5 000 bucăți frigidere destinate exportului.
4. Pe baza introducerii progresului teh
nic, organizării superioare a producției și
a muncii, perfecționării profesionale a 640
de oameni ai muncii și policalificării a 120
muncitori, folosirii cu indici superiori a
tehnicii din dotare și a timpului de lucru,
productivitatea muncii va spori, față de
plan, cu cel puțin 1 500 lei pe persoană.
5. Asimilarea și introducerea în fabrica
ție, peste prevederile planului, a 5 pro
duse noi. cu caracteristici tehnico-funcționale superioare, dintre care amintim fri
giderele cu trei stele, de 135 litri, și fri
giderele de 220 litri, cu două uși. De ase
menea. vom aplica 15 tehnologii noi, de
mare randament, ca, de pildă, metalizarea
sub vid a reperelor din mase plastice, rea
lizarea în flux a serpentinei pentru con
densator și altele.
6. Prin aplicarea fermă a principiilor
autoconducerii muncitorești și autogestiunii
economico-financiare, a normativelor sta
bilite. instaurarea unui climat de ordine și
disciplină, de răspundere muncitorească în
toate compartimentele activității, vom re
duce cu 10 lei și respectiv cu 7 lei chel
tuielile totale și materiale planificate la
1 000 lei producție-marfă. Totodată, vom
depăși planul de beneficii cu 2 milioane
lei.
7. Gospodărind mai bine baza materială
de care dispunem, respectînd cu strictețe
procesele tehnologice, generalizînd iniția
tiva „Contul de economii al grupei sindica

le", vom realiza o economie de cel puțin
1 900 lei pe om al muncii, materializată în
reducerea consumurilor față de cele nor
mate cu 80 tone laminate finite pline din
oțel, 80 tone combustibil convențional. 10
MWh energie electrică și în recuperarea
peste plan a 15 tone materiale refolosibile
(aluminiu și masă plastică ABS) și valo
rificarea integrală a acestora în procesul
de producție. De asemenea, vom recondi
ționa peste plan 6 tone de piese pentru
agregatul frigorific și carcasa inferioară a
compresorului.
8. Prin autoutilare vom realiza un nu
măr de 12 utilaje specifice, în valoare de
5 milioane lei.
9. în cadrul Festivalului național „Cîn
tarea României" se vor organiza ample ac
țiuni pentru dezvoltarea creației tehnico-științifice de masă, vom antrena toate cadrele
tehnice în inițiativa „Fiecare cadru tehnicingineresc și de specialitate să rezolve
anual cel puțin o problemă tehnică sau
de organizare a producției și a muncii în
afara sarcinilor de serviciu", asigurînd prin
aplicarea și generalizarea invențiilor și
inovațiilor o eficiență de peste 20 milioane
lei.
10. Pentru asigurarea unor condiții mai
bune de muncă și viață personalului mun
citor, vom asigura un climat adecvat în
toate secțiile de fabricație, vom da în fo
losință vestiarele centralizate și vom ex
tinde cabinetul medical. De asemenea, vom
dezvolta gospodăria-anexă prin construirea
unei sere de legume, vom îmbunătăți ca
litatea meniurilor și condițiile de servire
a mesei prin reorganizarea și mărirea can
tinei. precum și prin darea în funcțiune a
unei microcantine.
Organizația de partid, sindicat, de tine
ret și consiliul oamenilor muncii vor des
fășura o permanentă și susținută muncă
politico-educativă, contribuind astfel la
formarea unei înalte conștiințe socialiste a
oamenilor muncii, pentru implicarea lor
plenară, cu înaltă răspundere, în înfăp
tuirea exemplară a planului și angajamen
telor asumate în întrecerea socialistă pe
anul 1988.
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întreprinderea de stofe
„Dorobanțul” Ploiești, către toate întreprinderile
din industria textilă
Hotărîți să transpună in viață istoricele
hotăriri ale Congresului al XIII-lea al
partidului, indicațiile și orientările formu
late de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii mun
cii din întreprinderea de stofe „Doroban
țul" Ploiești, în frunte cu comuniștii, au
încheiat anul 1987 cu rezultate deosebite
în muncă. Astfel, planul producției-marfă
a fost depășit cu 7,2 milioane lei, produc
ția fizică cu 25 tone fire și 50 mii m.p. țe
sături, iar productivitatea muncii a fost
superioară sarcinii planificate cu 2 324 lei
Pe fiecare om al muncii. Peste 88 la sută
din volumul țesăturilor realizate au fost de
calitatea I și extra, fiind destinate in to
talitate exportului.
în lumina exigențelor cuprinse în magistra
lul Raport prezentat de secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la
Conferința Națională a Partidului Comu
nist Român, colectivul întreprinderii de
stofe „Dorobanțul" Ploiești adresează che
marea la întrecerea socialistă pe anul 1988
tuturor unităților din industria textilă, angajîndu-se să realizeze următoarele obiec
tive :
1. Realizarea peste prevederile planului
a unei producții fizice de 20 tone fire și
40 mii m.p. țesături tip lină, prin mai buna
încărcare a capacităților de producție, re
ducerea consumurilor și creșterea gradului
de valorificare a materiilor prime ți ma
terialelor.
2. Prin aplicarea consecventă a princi
piilor autoconducerii muncitorești și auto
gestiunii economico-financiare, mai buna
organizare a producției și a muncii, vom
depăși prevederile planului la producția
netă cu 4 miliarde lei, iar la product’amarfă și la producția-marfă vîndută șt în
casată cu cite 10 milioane lei.
3. Depășirea planului de export cu 6,5
milioane lei prin diversificarea fondului
de marfă oferit, creșterea competitivității
produselor noastre pe piețele externe și
sporirea valorii de întrebuințare a acestora.
4. Depășirea planului de calitate cu 2 la
sută prin respectarea strictă a proceselor
de fabricație și folosirea de noi tehnologii,
care să confere’proprietăți superioare pro
duselor realizate, generalizarea inițiativei
„Cercurile calității" și creșterea răspun
derii personalului muncitor față de calita
tea produselor executate.
5. Realizarea, peste prevederile planului,
a 50 produse noi și modernizate, în de
sene și poziții coloristice noi, prin îmbu
nătățirea activității secției de creație.
6. Sporirea productivității muncii, peste
sarcina planificată, cu 2 000 lei pe om al
muncii, prin :
— devansarea aplicării măsurilor din
etapa a II-a prevăzute în programul de
perfecționare a organizării si modernizarea
producției ;
— creșterea cu 0.5 la sută față de plan a
indicelui de utilizare a mașinilor și uti
lajelor de bază ;
— îmbunătățirea cu 1 la sută, peste plan,
a indicelui de folosire a fondului de timp
maxim disponibil al personalului muncitor;
— ridicarea gradului de pregătire profe
sională prin cuprinderea în cursurile de

perfecționare a unui număr de 1150 oameni
ai muncii și însușirea celei de-a doua me
serii de către 30 muncitori ;
— scurtarea timpilor de staționare a ma
șinilor în reparații curente și capitale ;
— întărirea ordinii și disciplinei, a res
ponsabilității în muncă.
7. Prin respectarea strictă a proceselor
tehnologice, instaurarea unui pronunțat
spirit gospodăresc la fiecare loc de mun
că, vom reduce cheltuielile totale și ma
teriale planificate la 1 000 lei producțiemarfă cu 1,8 lei și respectiv cu 1,2 lei.
Consumurile specifice normate vor fi re
duse cu 7 tone fibre pentru fire, 5 tone
fire pentru țesături, 50 MWh energie elec
trică. 7 tone combustibil convențional,
fiind, totodată, recuperate și reintroduse în
circuitul productiv 80 tone resurse refolo
sibile pentru fabricația de fire. Valoarea
pieselor de schimb și a subansamblelor
recondiționate în atelierele proprii va fi cu
150 000 lei mai mare decit sarcina planifi
cată. Prin generalizarea inițiativei „Con
tul de economii al grupei sindicale" vom
obține o economie de cel puțin 1 900 lei
pe fiecare om al muncii, acordînd o aten
ție deosebită reducerii consumurilor speci
fice și organizării activității de colectare și
recondiționare a materialelor și subansam
blelor refolosibile.
8. Realizarea, peste plan, a unui volum
de beneficii de 4 milioane lei.
9. Intensificarea activității de creație
tehnico-științifică de masă prin antrenarea
unui număr sporit de cadre tehnice și mun
citorești de înaltă calificare la soluționarea
unor teme din programele de măsuri ale
întreprinderii ; aplicarea și generalizarea
unor invenții și inovații, ceea ce va con
duce la o economie de peste 700 mii lei.
10. în vederea îmbunătățirii condițiilor
de muncă și viață ale personalului munci
tor. vom asigura un microclimat corespun
zător în toate atelierele, vom spori numă
rul abonaților la cantină cu 25 la sută față
de anul 1987 și asigura o mai bună între
ținere și funcționare a căminului de nefamiliști, a creșei și grădiniței.
11. în scopul mobilizării tuturor oame
nilor muncii din întreprindere Ia realiza
rea prevederilor de plan și a angajamente
lor asumate în marea întrecere socialistă,
vom organiza ample acțiuni politico-educa
tive, concursuri profesionale pe meserii la
care vor fi antrenați toți oamenii muncii
din unitate, simpozioane, dezbateri, mese
rotunde care vor fi orientate spre intro
ducerea tehnologiilor noi și modernizate,
ridicarea nivelului tehnic și calitativ al
produselor, întărirea ordinii și disciplinei
la fiecare loc de muncă.
Cu hotărîrea fermă de a îndeplini exem
plar planul pe acest an și pe întregul cin
cinal. angajamentele asumate în întrecerea
socialistă, oamenii muncii din întreprin
derea de stofe „Dorobanțul" Ploiești se
angajează să nu precupețească nici un efort
pentru a-și spori contribuția la, înfăptuirea
istoricelor hotărâri ale Congresului al
XIII-lea și Conferinței Naționale ale parti
dului, pentru a asigura progresul neîn
trerupt al patriei, pe drumul glorios al so
cialismului și comunismului.
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Combinatul pentru lianți
și azbociment Medgidia, județul Constanța,
către toate întreprinderile din industria
cimentului și materialelor de construcții
Angajați plenar în înfăptuirea hotăririlor
Congresului al XIII-lea al Partidului Co
munist Român, a sarcinilor formulate de
secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. oamenii muncii de la
Combinatul pentru lianți și azbociment din
Medgidia, județul Constanta. în frunte cu
comuniștii, au încheiat anul 1987 cu rezul
tate bune în realizarea indicatorilor de
plan si a angajamentelor asumate în între
cerea socialistă, livrînd suplimentar eco
nomiei naționale 225 km tuburi din azbo
ciment și 20 000 mp plăci din azbociment.
Productivitatea muncii planificată a fost
depăș’tă cu 14 600 lei pe fiecare om al
muncii, iar sporul la producția netă s-a ri
dicat la aproape 19 milioane lei.

Pornind de la realizările obținute în cel
de-al doilea an al actualului cincinal, pu
ternic angajați în bătălia pentru rezultate
superioare, pentru eficiență și calitate, co
lectivul de oameni ai muncii de la Combi
natul pentru lianți și azbociment din Med
gidia adresează o vibrantă chemare la în
trecere socialistă tuturor unităților din in
dustria cimentului și materialelor de con
strucții pentru depășirea planului pe 1988,
asumîndu-și următoarele angaiamente :
1. Realizarea ritmică a producției fizice,
în conformitate cu structura de plan, și li
vrarea, peste prevederi, a 10 000 tone ci
ment. 50 km tuburi azbociment și a 60 000
mp plăci din azbociment, in cadrul resur
selor materiale și energetice alocate.

2. Depășirea producției nete planificate
cu 2,5 la sută, ceea ce va reprezenta o
creștere de aproape 10 la sută față de anul
1987.
3. Obținerea unei producții-marfă vîndute și încasate cu 8 la șută peste preve
derile de plan.
4. Depășirea planului de export cu 1 la
sută și onorarea la termenele planificate
și în condițiile de calitate prevăzute a tu
turor contractelor încheiate cu beneficiarii
externi.
5. Prin aplicarea în devans a tuturor
măsurilor prevăzute în programul de per
fecționare a organizării si de modernizare
a producției, prin creșterea nivelului de
pregătire profesională a întregului perso
nal muncitor, introducerea operativă în
producție a rezultatelor cercetării științifi
ce. printr-o mai rațională folosire a forței
de muncă, vom depăși productivitatea
muncii planificată cu 1.5 la sută, asigurând
astfel un spor de peste 35 000 lei Pe fiecare
om al muncii fată de realizările anului
1987.
6. Aplicînd cu fermitate principiile auto
conducerii muncitorești si autogestiunii
economico-financiare. vom reduce cheltu
ielile totale si materiale planificate la
1 000 lei producție-marfă cu 5,5 lei. res
pectiv cu 4,5 lei. ceea ce reprezintă o di

minuare cu 100 lei a cheltuielilor totale și
cu 70 lei a celor materiale față de reali
zările anului 1987.
7. Introducind un sever regim de econo
mii la toate locurile de muncă, generalizind inițiativa „Contul de economii al gru
pei sihdicale". vom reduce consumurile
normate cu 500 tone combustibil conven
țional și cu 300 MWh energie electrică. De
asemenea, vom depăși planul de recupe
rare. valorificare și reintroducere în cir
cuitul productiv a materialelor refolosibi
le cu : 500 tone oțel. 15 tone fontă. 1 tonă
bronz. 10 tone hirtie cartonată. 20 tone
materiale textile.
8. în vederea îmbunătățirii condițiilor de
muncă și viață ale oamenilor muncii, vom
acționa pentru reducerea efortului fizic
prin mecanizarea unor lucrări cu un vo
lum mare de muncă, pentru imbunătățirea
microclimatului în toate secțiile și asigu
rarea funcționării corespunzătoare a siste
melor de ventilație, vom intensifica acțiu
nile de prevenire a accidentelor de muncă.
9. Sub îndrumarea directă a organizației
de partid, organizațiile sindicale și U.T.C.
vor asigura participarea largă a întregului
colectiv la Festivalul național „Cîntarea
României" și „Daciada". imprimind fiecă
rei acțiuni si manifestări un caracter mo
bilizator. educativ.
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întreprinderea agricolă de stat
Recaș, județul Timiș, către toate întreprinderile
agricole de stat cu profil mixt și zootehnic
Animați de dorința fierbinte de a
transpune în fapt chemările secretarului
general al partidului de a îndeplini in
mod exemplar obiectivele noii revoluții
agrare, oamenii muncii din întreprinderea
agricolă de stat Recas adresează tuturor
întreprinderilor agricole de stat cu profil
mixt si zootehnic din tară chemarea la în
trecerea socialistă pentru îndeplinirea și
depășirea prevederilor planului și ale pro
gramelor prioritare de dezvoltare a agri
culturii. asumîndu-si următoarele angaja
mente :
1. In sectorul producției vegetale. Actionînd cu răspundere pentru pregătirea
temeinică și executarea la timp a tuturor
lucrărilor, folosirea cu randament maxim
a pămîntului. respectarea riguroasă a teh
nologiilor de cultură, vom obține producții
medii la hectar de 8 860 kg grîu, 9 100 kg
orz, 25 000 kg porumb știuleți, 12 500 kg
struguri.
în vederea măririi potențialului produc
tiv al pămintului. vom executa lucrări de
fertilizare organică pe o suprafață de
550 hectare, de scarificare pe 890 hectare
și vom aplica amendamente calcaroase pe
o suprafață de 479 hectare.
2. In sectorul zootehnic. Printr-o mal
bună organizare a producției și a muncii
în fermele de taurine, vom obține, de la în
tregul efectiv de 1600 vaci, o producție de
4 500 litri lapte pe vacă furajată. Prin
creșterea indicelui de natalitate vom rea
liza 88 viței la suta de vaci.
Pentru transpunerea în fapte a acestor
angajamente vom acționa cu toată răspun
derea in vederea generalizării tehnologii
lor avansate de îngrijire și furajare a ani
malelor. aplicării cu strictete a normelor
sanitar-veterinare.
mentinînd
întregul
efectiv de animale în perfectă stare de să
nătate și de producție.
Vom realiza o balanță furajeră echili
brată. cantitativ, calitativ si în structură.
Prin introducerea în cultură a unor soiuri
și hibrizi de mare productivitate. în vede
rea asigurării unei baze furajere, care să
permită realizarea în medie de 11 000—
12 000 unități nutritive la hectar.
3. Livrări la fondul de stat. Pe seama
creșterii producțiilor vom livra suplimen
tar la fondul de stat 930 tone grîu. 600 tone
orz. 4 250 tone porumb. 6 870 hl lapte de
vacă și 1740 tone struguri.

4. Creșterea eficientei economice. Pe
baza organizării judicioase a activității și
aplicării cu fermitate a noului mecanism
economico-financiar. a principiilor auto
conducerii muncitorești si autogestiunii
economice, gospodărind cu grijă baza ma
terială existentă vom reduce cu 70 lei
cheltuielile materiale la 1 000 lei producție-marfă si vom realiza beneficii supli
mentare de 6,8 milioane lei.
5. Prin aplicarea inițiativelor muncito
rești „Contul de economii al grupei sindi
cale". „Cercurile calității" si folosirea ju
dicioasă a utilajelor din dotare, prin desfă
șurarea unei largi acțiuni de recuperare a
materialelor si pieselor de schimb refolo
sibile. de economisire a combustibilului și
energiei electrice vom obține economii to
tale de 990 mii lei, revenind 1 850 lei pe
fiecare om al muncii.
6. Vom asigura construirea și punerea în
funcțiune, în termenele stabilite, a noilor
obiective de investiții : complexul zooteh
nic, modernizarea a 2 km de drumuri de
exploatare în sectorul viticol și construirea
a 124 apartamente pentru lucrătorii între
prinderii.
în sprijinul realizării acestor obiective,
oamenii muncii vor efectua 30 000 ore de
muncă patriotică.
7. în cadrul preocupărilor pentru îmbu
nătățirea continuă a condițiilor de muncă
și de viață ale personalului muncitor, prin
cantina din centrul gospodăresc și prin
cele 8 microcantine din ferme vom asigura
zilnic hrana caldă pentru 800 persoane.
8. în scopul îndeplinirii exemplare a sar
cinilor de plan și a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă, sub condu
cerea și îndrumarea comitetului de partid,
consiliul oamenilor muncii, comitetul sin
dicatului si organizația de tineret vor des
fășura o intensă activitate pentru organi
zarea superioară a muncii, calificarea pro
fesională si lărgirea orizontului de cunoș
tințe cultural-științifice ale cadrelor, edu
carea lor în spiritul eticii si echității so
cialiste.
Dezvoltînd experiența acumulată, sîntem
ferm hotărîți să ne amplificăm eforturile,
să muncim cu înaltă răspundere comunistă
pentru a realiza în acest an producții spo
rite. la nivelul celor înscrise în criteriile
de acordare a înaltului titlu de „Erou al
Noii Revoluții Agrare".
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întreprinderea comercială de stat
Magazinul universal „Victoria” București,
către toate întreprinderile comerciale
cu amănuntul
Oamenii muncii din întreprinderea co
mercială de stat Magazinul universal „Vic
toria" București sînt hotărîți să acționeze
cu toată hotărîrea și răspunderea pentru
realizarea exemplară și depășirea la toți
indicatorii a sarcinilor de plan pe acest
an. în condiții de maximă eficiență, și
adresează tuturor întreprinderilor comercia
le cu amănuntul chemarea la întrecerea
socialistă pe anul 1988, angajîndu-se să
realizeze :
1. Ridicarea nivelului calitativ al întregii
activități comerciale. în condițiile depășirii
planului de desfacere cu amănuntul cu 14,2
milioane lei. prin : asigurarea integrală a
fondului de marfă contractat și gospodări-’
rea cît mai judicioasă a acestuia ; satisfa
cerea cit mai deplină a cerințelor popu
lației prin studierea cererii de consum, or
ganizarea de expoziții cu vînzare, demon
strații practice, prezentarea modei, reclamă
și publicitate comercială.
2. Depășirea cu 2 la sută a volumului
prestărilor de servicii către populație prin
dezvoltarea acestora și lărgirea gamei de
oferte pentru mărfurile vîndute. extinde
rea operațiunilor de retuș și festonare a
mărfurilor din magazin, sporirea cu 10 la
sută a încasărilor la masa de croit.
3. Extinderea și modernizarea rețelei co
merciale, realizarea integrală a planului
de investiții și utilizarea cu eficiență a
bazei tehnico-materiale. prin : punerea în
funcțiune a 5 000 mp suprafață comercia
lă ; modernizarea unui număr de 40 raioa
ne. în vederea creșterii frontului de ex
punere a mărfurilor într-un sortiment cît
mai bogat : extinderea-’ formelor moderne
de servire a cumpărătorilor.
4. Creșterea volumului desfacerilor de
mărfuri cu 195 000 lei pe lucrător, prin fo
losirea rațională a forței de muncă la ni
velul raioanelor, mai buna utilizare a do
tărilor existente, a utilajului comercial. în
tărirea ordinii și disciplinei în muncă, uti
lizarea eficientă a timpului de lucru.
5. Ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională a întregului personal muncitor
prin organizarea la un nivel calitativ su
perior a cursurilor de perfecționare și po
licalificarea unui număr de peste 260 de
lucrători.

6. Creșterea rentabilității întreprinderii și
depășirea planului de beneficii cu 1 mi
lion lei prin : reducerea cheltuielilor de
circulație la 1 000 lei desfacere cu 2 la sută
față de plan ; accelerarea cu trei zile,
fată de sarcina planificată, a vitezei de
circulație a mărfurilor.
7. Depășirea cu 5 la sută a sarcinilor de
plan privind valorificarea ambalajelor și
materialelor recuperabile, prin organizarea
corespunzătoare a colectării și balotării
hîrtiei, sporirea grijii în sortarea și recu
perarea materialelor.
Prin aplicarea inițiativei muncitorești
„Contul de economii al grupei sindicale"
și. în cadrul acesteia, a Programului-angajament, vom obține, suplimentar, economii
în valoare de 2 000 lei pe lucrător.
8. Creșterea nivelului de conștiință al tu
turor oamenilor muncii în scopul formării
și consolidării unei atitudini demne, corec
te, civilizate și pline de solicitudine față
de cumpărător, extinderea unor metode
si inițiative înaintate de muncă, a numă
rului brigăzilor de bună servire, toate
acestea pentru creșterea eficientei activi
tății comerciale. Totodată. în centrul aten
ției grupelor sindicale va sta întărire^
opiniei de masă față de neajunsuri în
scopul ridicării nivelului de servire șl pre
zentare a mărfurilor, intensificînd în acest
sens munca politico-ideologică și culturaleducativă.
9. Apărarea și dezvoltarea avutului ob
ștesc. prin eliminarea pagubelor materia
le. sporirea exigentei în recepționarea can
titativă și calitativă a mărfurilor, cunoaș
terea și aplicarea corectă a actelor nor
mative. amplificarea activității de îndru
mare și control în vederea prevenirii pa
gubelor. urmărirea efectuării de inventa
rieri si valorificarea lor în termen, res
pectarea cu strictete a normelor eticii șl
echității socialiste.
Convinși că printr-o muncă mai susți
nută. prin creșterea calității si eficientei
eforturilor întregului colectiv va spori
contribuția noastră la mai buna aprovi
zionare și satisfacere a cerințelor popu
lației, sîntem ferm hotărîti să realizăm în
mod exemplar sarcinile de plan pe anul
1988 si angajamentele asumate în întrecerea
socialistă.
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MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
întreprinderea de prospecțiuni și explorări
geologice „Hunedoara" Deva, către toate unitățile
de prospecțiuni și explorări geologice
Colectivul de oameni ai muncii de la
întreprinderea de prospecțiuni și explorări
geologice „Hunedoara1* — Deva, mobilizat
de istoricele hotărîri ale Congresului al
XlII-lea al partidului, a acționat cu răs
pundere și dăruire pentru îndeplinirea in
dicatorilor de plan și a angajamentelor
asumate în întrecerea socialistă pe anul
1987. realizînd, peste prevederi, 1 585 m 1
forați, 525 m 1 galerii, în condițiile eco
nomisirii a 10 000 kWh energie electrică și
a peste 40 tone combustibil convențional.
Conștient de importantele sarcini ce
revin cercetării geologice pentru dezvol
tarea bazei energetice și de materii prime
necesare economiei naționale, răspunzînd
sarcinilor, indicațiilor și orientărilor sub
liniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la
Conferința Națională a partidului, precum
și la recenta plenară a Consiliului Național
al Oamenilor Muncii, colectivul de oameni
ai muncii al întreprinderii noastre adre
sează chemarea Ia întrecere socialistă pen
tru depășirea planului pe anul 1988
tuturor unităților de prospecțiuni și explo
rări geologice, propunîndu-și următoarele
obiective :
1. Depășirea sarcinii planificate de creș
tere a rezervelor de bilanț de substanțe
minerale utile, la huilă, minereuri de fier
și minereuri neferoase, cu 10 la sută.
2. Punerea în evidență, în afara sarcini
lor de plan, a 50 000 tone talc.
3. Toate obiectivele geologice prevăzute
în plan vor fi predate beneficiarilor cu cel
puțin o lună înainte de termen. De ase
menea, vom preda un obiectiv geologic
peste sarcinile de plan ce ne revin în acest
ian.
4. Depășirea planului fizic la forajul cu
sondeze cu 1 000 m 1 și la galerii cu 500 m 1,
prin organizarea de înaintări rapide,
scurtarea cu 5 la sută a timpului de efec
tuare a lucrărilor de demontai — transport
— montaj al instalațiilor de foraj, respec
tarea strictă a tehnologiilor de lucru, apli
carea acordului global Ia toate formațiile
de lucru și la brigăzi.
5. Creșterea vitezelor de avansare, față

de cele planificate. Ia foraj cu 1 la sută șl
la galerii cu 1,5 la sută, prin folosirea la
întreaga capacitate a mijloacelor din dotare,
extinderea mecanizării la lucrările cu grad
de complexitate ridicat și reducerea cu
1 la sută a timpului de lucru neproductiv.
6. Sporirea cu 2 la sută a volumului pro
ducției planificate ce revine pe o persoană,
prin :
— aplicarea în devans a măsurilor pre
văzute în programul de perfecționare a
organizării și modernizarea producției ;
— creșterea indicelui de utilizare a fon
dului de timp maxim disponibil al perso
nalului muncitor cu 1 la sută față de reali
zările anului 1987 ;
— ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională a întregului personal, prin cuprin
derea în cursurile de perfecționare a 800
oameni ai muncii și calificarea in a doua
meserie a 40 muncitori.
7. Diminuarea, față de plan, a cheltuieli
lor totale și materiale cu 2 lei la 1 000 lei
producție, obținîndu-se astfel un beneficiu
suplimentar de 1 milion lei.
8. Prin generalizarea și aplicarea Iniția
tivei „Contul de economii al grupei sindi
cale" vom realiza o economie suplimentară
de 3 milioane Iei, în acest scop acționînd
pentru : reducerea consumurilor față de
cele normate cu 40 tone combustibil con
vențional și 40 MWh energie electrică ;
recuperarea șt valorificarea, peste sarcina
planificată, a 80 tone materiale feroase și
4 tone de hîrtie ; recuperarea și recondiționarea unui volum de piese de schimb și
subansamble în valoare de 500 000 Iei.
9. îmbunătățirea condițiilor de muncă și
viață ale oamenilor muncii prin : darea în
folosință, la locurile de muncă, a peste 80
de locuri noi în spațiile de cazare ; dotarea
locurilor de muncă din subteran și de la
suprafață cu dispozitive și mecanisme pen
tru reducerea efortului fizic ; dezvoltarea
gospodăriilor-anexă și sporirea aportului
lor la aprovizionarea cantinelor și microcantinelor ; dezvoltarea bazei materiale
pentru activități cultural-educative și spor
tive.
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întreprinderea „Rulmentul" Brașov, către toate
întreprinderile din industria de autovehicule
de transport, tractoare, mașini agricole,
autoturisme, rulmenți și organe de asamblare
Acționînd cu fermitate pentru îndepli
nirea hotărîrilor Conferinței Naționale, a
orientărilor și indicațiilor secretarului ge
neral al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, colectivul de oameni
ai muncii de la întreprinderea „Rulmen
tul" — Brașov se angajează să se implice
mai activ, cu întregul său potențial teh
nic și uman, în înfăptuirea programelor
prioritare ale economiei naționale, pentru
ca rulmenții produși de unitatea noastră,
ce se regăsesc în multe din produsele eco
nomiei naționale, să fie de înalt nivel teh
nic și calitativ, să valorifice superior me
talul.
In scopul realizării exemplare a sarci
nilor ce ne revin din Planul național unic
de dezvoltare economico-socială a țării,
adresăm o vibrantă chemare la întrecere so
cialistă pe 1988 către toate unitățile din
industria de autovehicule de transport,
tractoare, mașini agricole, autoturisme,
rulmenți și organe de asamblare, angajîndu-ne să realizăm următoarele :
1. Obținerea peste plan a unei producții
fizice în valoare de 30 milioane lei, din
care 25 milioane lei rulmenți, 3,5 milioane
lei mașini-unelte și autoutilări și 1,5 mi
lioane lei cuzineți.
2. Depășirea planului de export direct cu
1,5 la sută și onorarea în devans Cu minimum
10 zile a tuturor obligațiilor contractuale
pentru producția de export a altor între
prinderi.
3. Prin folosirea rațională a capacităților
de producție, creșterea randamentelor, de

pășirea indicelui de valorificare a mate
riilor prime cu 2,7 mii lei pe tonă, mai
buna programare și urmărire a fabricației
vom realiza o producție-marfă peste plan
în valoare de 30 milioane lei.
4. Depășirea sarcinii planificate de creș
tere a productivității muncii cu 1 500 lei
pe persoană, prin înfăptuirea la termen a
celor 79 măsuri cuprinse în programul de
perfecționare a organizării și modernizarea
producției, introducerea pe scară largă a
progresului tehnic, modernizarea fluxului de
fabricație, mai buna organizare și normare
a muncii, mecanizarea și automatizarea
proceselor de producție, depășirea cu 0,3
la sută peste plan a indicelui de utilizare
a mașinilor, utilajelor și agregatelor.
5. In scopul ridicării nivelului de pre
gătire tehnico-profesională a personalului
muncitor, vom cuprinde in formele de per
fecționare 3 500 oameni ai muncii și vom
policalifica în cea de-a doua meserie 300
muncitori.
6. Acționînd cu fermitate pentru înnoi
rea și ridicarea nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, vom introduce în fabri
cație 100 tipodimensiuni de rulmenți și
cuzineți, ceea ce reprezintă 12,5 la sută
peste plan. O atenție deosebită vom acorda
întăririi disciplinei tehnologice, stimulării
activității creatoare a oamenilor muncii
prin generalizarea inițiativei „Cercurile ca
lității" și soluționarea operativă a propu
nerilor făcute de acestea.
7. Reducerea cheltuielilor totale șl mate
riale la 1 000 lei producție-marfă cu 4 lei,

Cronica zilei
Ambasadorul R.P.D. Coreene la
București. Zo Iăng Guk, a organizat
o intîlnire prietenească la sediul
ambasadei și a prezentat un film cu
prilejul aniversării zilei de naștere

cinema
• Extemporal la dirigențle : SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13;-15;
17; 19, GLORIA (47 45 75) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• Totul ie plătește : FERENTARI
(80 49 85) —
15: 17; 19. VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; ÎS
• Cale liberă : PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19
• Secretul lui Nemeși» t DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Vulcanul
stins :
COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19,15
• Biciul
fermecat :
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• Misiune
specială 1
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Mesagerul invincibil : GRIVITA
(17 08 58) — 9; il; 13; 15; 17; 19, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17;
19. COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Șarada: STUDIO (59 53 15) — 10;
12,30; 15; 17,15; 19,30
• Jandarmul
și
jandarmerlțeie :
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• O femeie singură : SALA MICA A
PALATULUI — 17,15; 19,30
• Taina reginei piraților : ARTA
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Secretul sistemului de alarmă :
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Taina muntelui de aramă — 11; 13;
15, Călărețul fără cap — 9; 17; 19 :
DOINA (18 35 38)
• Unde ești, copilărie :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Sclava iubirii : UNION (13 49 04) —
9; 11; 13; 15; 17; 19

a tovarășului Kim Giăng II, membru
al Prezidiului Biroului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Muncii
din Coreea.
(Agerpres)

• Miss Iugoslavia: MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17; 10,
LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : Hagi Tudose — 18 ; (sala
Amfiteatru) : Un anotimp fără nume
— 18 ; (sala Atelier) : Autograf — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Seară de
sonate — Sabina Coleașă — vioară.
Cristian Zalu — plan
• Opera Română (13 18 57) 1 Flautul
fermecat — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Prin
țesa circului — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala
Grădina
Icoanei,
II 95 44) :
Uriașii munților — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul Înste
lat deasupra noastră — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul șl... femeile — 18,30
• Teatrul
de comedie
(16 64 60) ;
Avea două pistoale cu ochi albi și
negri — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru) : Scapino — 18 ; (sala Stu
dio) : Craii de Curtea Veche — 18,30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34) : Discuție fără martori (pre
mieră) — 18
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" (sala Savoy, 15 56 78) : Dragoste
la prima vedere — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Toate plnzele sus — 9; O cenușăreasă
Albă cu Scufița (spectacol susținut
de Teatrul liric din Brașov) — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) ; Aventuri cu Scufița Roșie
— 10 ; Ileana Sinziana — 15 ; (sala
Cosmonauților,
11 12 04) : Amnarul
fermecat — 15
• Circul București (10 41 95) 1 Ca
valcada circului — 18,30

prin aplicarea efectivă a principiilor autoconducerii, autogestiunii și autofinanțării,
respectarea riguroasă a normelor de stoc de
materii prime, materiale, producție neter
minată și produse finite prin realizarea
ritmică a veniturilor și efectuarea cheltu
ielilor în strictă concordanță cu gradul de
îndeplinire a sarcinilor de plan.
8. Depășirea planului producției nete cu
12,1 milioane lei și a planului producțieimarfă vîndute și încasate cu 31 milioane
lei.
9. Urmărirea realizării Ia termen a tutu
ror măsurilor aprobate de adunarea gene
rală a oamenilor muncii pentru diminuarea
consumurilor materiale, aplicarea unui re
gim sever de economii la toate locurile de
muncă, introducerea de noi tehnologii, di
minuarea cu cel puțin 0,3 la sută a pier
derilor tehnologice ce vor permite reducerea
consumurilor față de cele normate cu 800
tone metal, cu 900 MWh energie electrică
și cu 300 tone combustibil convențional.
10. Prin aplicarea generalizată a inițiati
vei „Contul de economii al grupei sindi
cale" vom asigura realizarea unei econo
mii de peste 17,5 milioane lei, ceea ce re
vine în medie 1 900 lei pe fiecare om al
muncii, concretizate în importante canti
tăți de metal, energie, combustibil, depă
șirea planului de recuperare și refolosire
a materialelor cu 500 tone, recondiționarea

peste plan a unui volum de 3 milioane lei
piese de schimb și S.D.V.-uri.
11. Realizarea în devans pină la finele
lunii noiembrie a volumului și obiectivelor
din planul de investiții pe anul 1988.
12. Depășirea planului de beneficii cu
3,5 milioane lei, prin aplicarea cu consec
vență a noului mecanism economico-financiar, realizarea întocmai a bugetelor de ve
nituri și cheltuieli, livrarea ritmică a pro
duselor și onorarea la termen a obligați
ilor contractuale, eliminarea tuturor chel
tuielilor neeconomicoase.
13. O atenție deosebită vom acorda sti
mulării creației tehnico-științlfice de masă,
cuprinderii majorității cadrelor tehnice și
a muncitorilor cu înaltă calificare în apli
carea inițiativei „Fiecare cadru tehnico-ingineresc și de specialitate să rezolve anual
cel puțin o problemă tehnică sau de or
ganizare a producției și a muncii în afara
sarcinilor de serviciu". Numai prin apli
carea și generalizarea invențiilor și inova
țiilor vom obține în anul 1988 o eficiență
economică postcalculată de 12 milioane lei.
14. Vom acționa consecvent pentru îm
bunătățirea permanentă a condițiilor de
muncă și de viață ale personalului mun
citor, asigurarea unui microclimat cores
punzător în toate secțiile, vom pune la
dispoziția oamenilor muncii în anul 1988
35 apartamente de serviciu.
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Schela de foraj Zădăreni, județul Arad,
către toate schelele de foraj pentru țiței și gaze
Angajați cu întreaga capacitate creatoare
și putere de muncă la înfăptuirea mărețe
lor obiective stabilite de cel de-al XlII-lea
Congres al partidului, puternic mobilizați
de însuflețitoarele îndemnuri adresate de
secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru lărgirea bazei
energetice și de materii prime a țării, pe
troliștii de la Zădăreni au încheiat cel
de-al doilea an al actualului cincinal cu
realizări importante în activitatea de
foraj.
Pornind de la rezultatele bune obținute
în 1987. ferm hotăriți ca și în acest an
să-și îndeplinească exemplar sarcinile ce
le revin din planul național unic de dez
voltare economico-socială a țării, oamenii
muncii de la Schela de foraj Zădăreni. ju
dețul Arad, adresează o înflăcărată che
mare la întrecere socialistă tuturor schele
lor din domeniul forajului de țiței si gaze,
angajîndu-se să realizeze următoarele
obiective :
1. Depășirea planului fizic la foraj cu
5 000 metri prin folosirea eficientă a insta
lațiilor și a bazei materiale existente, prin
reducerea ciclului de montaj — transport —
montaj cu cel puțin 2 zile pe fiecare in
stalație.
2. Terminarea și predarea unităților be
neficiare în vederea exploatării a 5 sonde
peste prevederile de plan. De asemenea,
10 sonde vor fi predate cu cel puțin 10 zile
Înainte de termenul planificat.
3. Creșterea coeficientului de utilizare a
Instalațiilor de foraj cu 1 la sută și redu
cerea timpului neproductiv cu 7 la sută
față de plan prin respectarea întocmai a
regimului de foraj și aplicarea integrală și
în devans a tuturor măsurilor prevăzute în
programul de perfecționare a organizării și
de modernizare a producției.

4. Realizarea, peste plan, a unor econo
mii la prețul de cost în valoare de 5,5 mi
lioane lei prin reducerea consumurilor
normate de materiale cu 500 000 lei. a con
sumului de energie electrică cu 1 000 MWh,
de combustibil convențional cu 150 tone,
prin recuperarea si recondiționarea unui
volum de piese de schimb si subansamble
în valoare de 14 milioane lei. Generalizind
inițiativa „Contul de economii al grupei
sindicale", vom realiza, de asemenea, o
economie de cel puțin 1 900 lei pe fiecare
om al muncii.
5. Ridicarea gradului de pregătire profe
sională a întregului personal prin cuprin
derea în cursurile de perfecționare a unui
număr de 600 oameni ai muncii și însu
șirea celei de-a doua meserii de către 50
de muncitori.
6. îmbunătățirea condițiilor de muncă și
viață ale personalului muncitor prin : asi
gurarea cu hrană caldă și dotarea cu cam
pamente a oamenilor muncii care lucrează
la sonde izolate. înființarea a două microcantine și îmbunătățirea calității meniuri
lor servite, mobilizarea întregului personal
pentru efectuarea a oel puțin 20 000 de ore
muncă patriotică pentru buna gospodărire
și înfrumusețarea locurilor de muncă.
Colectivul de oameni ai muncii din
Schela de foraj Zădăreni, sub condu
cerea organizației de partid, este ferm
hotărît să-și onoreze în mod exemplar
angajamentele asumate în întrecerea so
cialistă pe anul 1988. aducîndu-și în felul
acesta contribuția la traducerea în viată a
hotărîrilor adoptate de Congresul al
XlII-lea și Conferința Națională ale parti
dului, la dezvoltarea bazei energetice si de
materii prime, la progresul multilateral și
înflorirea continuă a scumpei noastre
patrii. România socialistă.
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întreprinderea de produse refractare Pleașa Ploiești, către toate întreprinderile de produse
refractare, abrazive și cărbunoase
Puternic mobilizați de obiectivele și in
dicațiile cuprinse în magistralul Raport
prezentat la Conferința Națională de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, în cuvîntarea rostită la
recenta plenară a Consiliului Național al
Oamenilor Muncii, ferm hotăriți să obțină
rezultate remarcabile în anul 1988, oamenii
muncii din întreprinderea de produse
refractare Pleașa — Ploiești cheamă la
întrecerea socialistă pe anul 1988 colectivele

Orașul natal
(Urmare din pag. I)
în împrejurimi, drumeții
în oraș, în locurile cu re
zonanță istorică, în între
prinderi. Cu aceste prile
juri, fiecare detașament
iese „pe teren" cel puțin
de două ori pe an. Primi
rile de noi membri în or
ganizație le facem la mu
zee. în primul rînd la
Doftana. în jurul obeliscu
rilor și plăcilor comemora
tive. Am inițiat concursuri
pe teme de istorie, expo
ziții, fotografiem. întocmim
albume. Nu lipsim în nici
un an de la spectacolul
muzical-coregrafic „Tran
dafirii Doftanei". Ultimele
activități ?
Concursurile
„Lumină
și
culoare",
„Cîmpina văzută de copii",
expozițiile „Cîmpina ieri
și azi", „Cîmpina în urmă
cu zece ani". Căutăm
să implicăm în procesul educativ atît factorii afec
tivi, cît și cei raționali.
Inima, sufletul copiilor șl
creierul lor trebuie influen
țate deopotrivă.
Dar și aici apar disfuncții. Ați observat că de la
clasa a V-a in sus copiii
cîntă mai puțin decît în
primele clase ? De ce ?
Pentru că unii profesori nu
mai cîntă cu elevii, așa
cum bine procedează în
vățătorii. Nu spun că
după vîrsta plonieriei nu
se mai organizează acțiuni
interesante cu tinerii, dar
multe dintre ele sint mina
te de formalism, nu cores
pund exigenței vîrstei ti
nere. Astfel îmi explic eu
rezultatele testului...
Octavian Onea, istoric,
muzeograf principal : Ca
să-și iubească țara, orașul,
-partea sa de pămînt».
mare sau mică, omul —
îndeosebi omul tînăr. adolescentul. copilul — tre
buie să știe totul despre
ele. Iar totul înseamnă tre
cut. prezent, viitor. Tine
rii au cele mai puține re
pere de viață. De ei
trebuie să ne îngrijim în
mod cu totul deosebit. Ei

trebuie ajutați să știe to
tul despre cătunul, satul,
comuna ori orașul în care
muncesc, trăiesc. A ști în
seamnă a compara. A com
para ceea ce este cu ceea
ce a fost, cu ceea ce va fi.
Pentru asta tinerii trebuie
luați de mînă, conduși în
muzee, pe străzi. Ia film
și la teatru. în excursii. în
fabrici și uzine. în Cîmpina
există posibilități pentru a
face educație patriotică la
nivel foarte înalt. Muzeele,
ca să dau doar acest exemplu, oferă posibilități
minunate. Muzeul Nicolae
Grigorescu este o adevărată
lecție de patriotism, dar nu
numai. Cînd auzi că a pic
tat peste 4 000 de pînze,
n-ai cum să nu te gîndești
la cultul muncii în care a
trăit acest om ; cînd îi
vezi tablourile avind ca
temă războiul de inde
pendentă. n-ai cum să nu
te gîndești la pilda înain
tașilor. Cine vizitează Dof
tana n-are cum să uite
forța, spiritul de sacri
ficiu al comuniștilor.
Prof. Gheorghe Văleanu,
instructor principal la casa
de cultură, a științei și teh
nicii pentru tineret : Rezul
tatele testului ne pun pe
ginduri. deși noi am ini
țiat o serie de activități șl
pe tema educației patrio
tice. a cunoașterii orașu
lui și împrejurimilor sale.
Cu membrii cenaclului li
terar am organizat un
curs de topolingvistică.
am strîns documente pen
tru o monografie a Cîmpinei și pentru a pune baze
le unul nucleu muzeal, am
întocmit albume, la serile
cultural-distractive organi
zăm concursuri privind is
toria orașului, au vorbit la
noi conferențiari deosebit
de interesanți, la simpo-.
zioane participarea este
masivă și totuși, iată, prac
tica dovedește că trebuie
să facem mai mult, să
găsim forme șl metode
noi pentru a asigura o
nouă calitate și în acest
domeniu.

de oameni ai muncii din Întreprinderile
de produse refractare, abrazive și cărbu
noase, angajîndu-se să realizeze următoa
rele obiective :
1. Depășirea cu 1 000 tone a planului la
producția fizică.
2. Realizarea suplimentară a unei produc
ții nete în valoare de 2,5 milioane lei.
3. Prevederile de plan la beneficii vor
fi depășite cu 3 milioane lei.

Elena Bogățoiu, utecistă.
operator calculator la în
treprinderea
„Neptun" :
Trăiesc in Cîmpina de
5 ani. Nu știu aproape ni
mic despre trecutul ori
viitorul ei. Nici excursii
le prin țară nu sînt sufi
cient de educative. Cu ani
în urmă am participat la
una. Majoritatea timpului
am stat în autobuz. A
fost o alergătură lipsită de
sens, neavînd timpul ne
cesar să vedem intr-ade
văr ceva. S-a gonit per
manent ca să prindem de
junul în orașul X. cina la
hotelul Y etc. în astfel de
situații, oricit de bun ar fi
ghidul — și atunci am avut
un ghid bun — totul se dă
peste cap. excursia ratea
ză principalul ei scop, cel
educativ. Evident, de vină
sînt organizatorii unor ast
fel de... turnee-fulger bo
tezate excursii.
Nicolae-Cristinel Oprescu, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc Cîmpina
al U.T.C. : Am fost ales
de curînd în această func
ție. dar știu că acțiuni au
tentice pentru cunoașterea
orașului nu s-au organizat
decît în școlile generale,
îmi dau seama că astfel
de activități pot și trebuie
organizate cu toți tinerii
din oraș, iar activiștii
noștri trebuie să se si
tueze in frunte. Prin
casa noastră de cultu
ră. prin colaborarea cu sin
dicatele vom iniția pe
viitor concursuri pe tema
„Vă cunoașteți orașul ?“,
gale cu filmele realizate la
cinecluburi etc. si vom in
sista ca la instruirile acti
vului nostru să includem
si astfel de activități.
în altă ordine de idei :
cred că acțiunile pe care le
organizăm trebuie pregăti
te foarte atent. Dincolo de
clasa a IlI-a, foarte rar li
se vorbește copiilor despre
istoria orașului, despre pre
zentul și viitorul lui. Sînt
Si excepții, desigur. Cunosc
profesori — cum sînt Ion
Negoițescu. acum pensionar,
apoi Ion Bălu. Constantin
Trandafir. Gherasim Rusu,
Florin Cosmineanu — la

4. Creșterea Indicelui de valorificare a
materiilor prime cu 2 la sută și depășirea
producției-marfă vîndute și încasate cu
25 milioane lei.
5. îmbunătățirea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor refractare prin asimi
larea și fabricarea de produse noi : 10 tone
produse refractare corindonice fasonate
prin turnare-vibrare, pentru turnarea
oțelului, 50 tone produse refractare zirconice pentru traseul de turnare a oțelului,
100 tone produse refractare speciale pentru
4 arzătoare ceramice de la cauperele
furnalelor.
6. Creșterea productivității muncii pla
nificate cu 1 la sută prin i aplicarea în
devans a măsurilor din programul de
modernizare prevăzute pentru etapa a Il-a,
creșterea gradului de folosire a timpului
de lucru al personalului muncitor cu 0.5
la sută și a indicelui de utilizare al mași
nilor. utilajelor și instalațiilor cu 1 la sută
față de plan.
7. Ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională prin cuprinderea în cursurile de
perfecționare a unui număr de peste 1 500
oameni ai muncii și însușirea celei de a
doua meserii de către 50 muncitori.
8. Reducerea cheltuielilor totale și mate
riale Ia 1 000 lei producție-marfă, cu 2 lei
peste sarcina de plan, prin aplicarea la
toate locurile de muncă a unui regim sever
de economii, folosirea rațională a mate
riilor prime și materialelor, modernizarea
continuă a proceselor de producție și a
tehnologiilor.

9. Aplicarea generalizată a inițiativei
„Contul de economii al grupei sindicale"
și realizarea unui volum de economii de
cel puțin 1 850 lei pe om al muncii, ceea
ce revine pe întreprindere 5 milioane lei
prin : reducerea consumului specific de
argilă refractară cu 2 kg pe tonă, recupe
rarea și refolosirea în producție peste plan
a 500 tone deșeuri refractare și recondițio
narea unui volum de piese de schimb
suplimentar planului în valoare de 150 000
lei.
’
10. Prin aplicarea cu consecvență a prin
cipiilor mecanismului economico-financiar,
ale autoconducerii muncitorești și autoges
tiunii vom reduce consumurile energetice
cu 1 la sută, economisind astfel anual
400 tone c.c. și 200 MWh energie electrică.
11. In scopul îmbunătățirii condițiilor de
muncă și de viață ale personalului muncitor
se vor construi și da în folosință oameni
lor muncii 74 apartamente — locuințe de
serviciu. De asemenea, vom începe lucră
rile de construcții la cantina întreprinderii
și la dispensarul medical, creînd condiții de
execuție ritmică a lucrărilor și de respec
tare a graficelor.
Vom desfășura o permanentă și susținută
muncă politico-educativă în vederea formă
rii unei înalte conștiințe socialiste lă toți
oamenii muncii, întăririi ordinii și discipli
nei. astfel încît fiecare membru al colec
tivului nostru să participe, cu toată răspun
derea. la îndeplinirea exemplară a tuturor
indicatorilor de plan pe anul 1988 și a anga
jamentelor asumate în întrecerea socialistă.
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întreprinderea de confecții „Mondiala"
Satu Mare, către toate întreprinderile
din industria confecțiilor și tricotajelor
Deplin angajați în înfăptuirea istoricelor
hotărîri ale Congresului al XlII-lea al
partidului, acționînd cu fermitate și răs
pundere pentru traducerea în viață a pre
țioaselor indicații și orientări formulate de
secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la Conferința Națională
a partidului, oamenii muncii de la între
prinderea de confecții „Mondiala" Satu
Mare adresează o mobilizatoare chemare la
întrecere socialistă tuturor unităților din
industria tricotajelor și confecțiilor, anga
jîndu-se ca în acest an hotărîtor pentru
Întregul cincinal să realizeze următoarele
obiective :
1. Depășirea prevederilor planului la pro
ducția fizică cu 90 000 bucăți confecții, prin
mai buna folosire a capacităților de pro
ducție și creșterea gradului de valorificare
a resurselor materiale.
2. Realizarea, peste sarcinile planificate,
a unei producții-marfă în valoare de 30
milioane lei și a unei producții nete de 5
milioane Iei, prin mal buna organizare a
producției și a muncii, prin realizarea de
produse cu un grad superior de prelucrare.
3. Depășirea cu 60 000 bucăți confecții,
respectiv cu o valoare de peste 27 mili
oane lei, a producției destinate exportului,
a cărei pondere va ajunge la 82 la sută
din totalul producției executate. Prin di
versificarea gamei de modele, mai buna
valorificare a materiilor prime și realizarea
unor produse cu un grad mai ridicat de
complexitate, vom asigura tuturor mărfu
rilor de export o competitivitate maximă.
4. Sporirea productivității muncii cu 8 120
lei pe fiecare om al muncii față de nivelul
planificat, prin :
— devansarea măsurilor din etapa a
II-a a programului de perfecționare a or
ganizării și modernizarea producției ;
— modernizarea peste plan a unui număr
de 15 utilaje de bază :
— îmbunătățirea indicelui de utilizare a
fondului de timp maxim disponibil al per
sonalului muncitor cu 2 la sută față de
anul 1987, prin folosirea mai bună a tim
pului de muncă, întărirea ordinii și dis
ciplinei în toate sectoarele ;
— perfecționarea pregătirii profesionale a
Întregului personal muncitor prin cuprin
derea în diverse cursuri, organizarea de
schimburi de experiență, lectorate tehnice
etc., precum și prin policalificarea unui
număr de 200 de oameni ;
— aplicarea fermă, corectă a elementelor
stimulative ale formei de retribuire în
acord global.

5. Diversificarea și lărgirea gamei sor
timentale prin introducerea în fabricație,
peste sarcinile planificate, a 1 000 modele
noi, din care 800 pentru export, în acest
scop folosind mai bine talentul și iscusința
creatorilor, precum și baza materială din
secția de creație.
6. Ridicarea nivelului tehnic și calitativ
al confecțiilor prin introducerea a patru
linii tehnologice noi, elaborate de specia
liștii noștri, prin aplicarea și generalizarea
la toate formațiile de lucru a inițiativei
„Cercurile calității". Ca urmare a acestor
acțiuni, ponderea valorii produselor de
nivel mondial în totalul producției-marfă
va ajunge în anul 1988 la 86 la sută, față
de 79 la sută în 1987.
7. Prin aplicarea fermă a prevederilor
noului mecanism economico-financiar, prin
accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor
circulante și încasarea în termen a produc
ției executate vom depăși prevederile pla
nului la producția-marfă vîndută și înca
sată cu 30 milioane lei și la beneficii cu
5 milioane lei.
8. Reducerea cheltuielilor totale la 1000
lei producție-marfă cu 12 lei și a celor
materiale cu 10 lei.
9. Generalizind inițiativa muncitorească
„Contul de economii al grupei sindicale",
instaurînd un pronunțat spirit gospodă
resc la fiecare loc de muncă vom reduce
consumurile normate de materii prime, ma
teriale, energie electrică și combustibil cu
5,4 milioane lei. Din materialele refolosibile pe care le vom recupera vom executa
confecții pentru copii în valoare de 3 mi
lioane lei.
10. O atenție deosebită vom acorda con
dițiilor de muncă și viață ale personalului
muncitor. In acest scop vom spori numărul
abonaților la cantină cu 25 la sută, vom
dezvolta gospodăria-anexă. care va con
tribui la îmbunătățirea și diversificarea
meniurilor și reducerea costurilor acestora
cu cel puțin 5 la sută față de anul 1987.
Va fi, de asemenea, îmbunătățită activita
tea la căminul muncitoresc pentru tineret,
la creșă și grădiniță.
Sub conducerea organizației de partid,
colectivul de oameni ai muncii din între
prinderea noastră va acționa cu hotărîre șl
totală dăruire pentru înfăptuirea neabătu
tă a sarcinilor de plan și a angajamente
lor asumate în întrecerea socialistă pe anul
1988, conștient fiind că astfel își aduce o
contribuție sporită la înflorirea și dezvol
tarea multilaterală a scumpei noastre
patrii — Republica Socialistă România.
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ale căror lecții elevilor li
se vorbește și despre oraș
atît de pasionant încît. de
teamă să nu piardă vreun
cuvint. tinerii își țin res
pirația. Repet însă : aceștia
sînt excepții. în funcție de
psihologia fiecărei vîrste
trebuie stimulată curiozi
tatea adolescenților, a ti
nerilor în general. Șl mai
cred că unii profesori ar
trebui să participe mai des
la ședințele U.T.C. din
scoală, din liceu. Avem,
îmi dau seama. încă
multe de făcut și în ce
privește educația patrio
tică...
într-adevăr. trebuie ac
ționat cu mai multă con
secventă pentru a recupera
ce este de recuperat.
Dar. mal ales, trebuie
acționat permanent. Nici o
clipă nu trebuie considerat
că educația patriotică .—
ca si educația în general
— poate fi sistată la o anumită vîrstă. Educația pa
triotică este si trebuie să
fie un proces permanent,
în care au răspunderi pre
cise toți factorii. întrea
ga societate ; să fie în
cepută încă de la vîrsta
jocurilor și continuată și la
vîrsta adultă. La ea trebuie
să-și dea mîna. într-un efort conjugat, toți factorii
educaționali din societate.
Și nu numai la zile festi
ve. Pentru educarea patrio
tică fiecare zi. fiecare
minut și oră trebuie con
siderate „festive".
Este concluzia care s-a
desprins din discuția pur
tată și cu tovarășa Maria
Ene, secretar al Comitetului
orășenesc de partid Cîmpi
na. Motiv pentru care,
prin organizațiile de partid
și U.T.C. — am reținut-o
ca pe un angajament —.
începînd cu perioada ime
diat următoare vor fi luate
măsurile care se impun
pentru ca atît în școlile
generale, în grădinițe, dar
mai ales în licee. între
prinderi și instituții să se
inițieze, cu sprijinul pro
fesorilor. al altor cadre
competente, acțiuni per
manente și eficiente pen
tru educarea patriotică a
tinerilor.

tV
20,00 Telejurnal
20,20 Priorități In economie. în obiec
tiv : Programul de creștere a ca
lității
20,40 Teatru serial (color). „Enigma din
testament", după o nuvelă de Mihall Sadoveanu. Premieră pe țară.
Scenariu pentru televiziune de

vremea
Institutul de meteorologie si hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 9 februarie, ora 20 — 12 fe
bruarie, ora 20. In tară : Vremea va fi
schimbătoare, cu cerul temporar noros.
Vor cădea precipitații locale, sub for
mă de ploaie, lapovltâ și ninsoare in
vestul, centrul și nordul țării și predo
minant ploaie,
dar pe areale
mal
restrinse, In celelalte regiuni.
Izolat,
în vestul țării, cantitățile de apă pot
depăși 15 litri pe metrul pătrat in 24 de
ore. Vlntul va sufla slab pînă la mo
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Stefan Radof. Cu : George Con
stantin, Ion Caramltru,
Mariana
Buruiană, Alexandru Repan, Mir
cea Diaconu, Cristina
Deleanu,
Ștefan Radof, Mircea Anghelescu,
Valentin Teodosiu,
Doru
Ana,
George Alexandru, Răzvan Vasilescu, Mihai Mălaimare, George
Păunescu, Sibyla Oarcea. Ultima
parte. Regia artistică :
Olimpia
Arghir
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

derat, cu intensificări la începutul in
tervalului în Moldova și în sector nordvestlc. Temperatura va continua sâ
scadă ușor la începutul
intervalului.
Minimele vor fi cuprinse intre minus 6
și plus 4 grade, mai coborîte în depre
siuni, dar mai ridicate în vest și sudvest, iar maximele intre zero șl 8 gra
de, mal ridicate în regiunile
sudice.
Local ceață șl Izolat condiții de polei.
In București : Vremea va fi schimbă
toare, cu cerul mai mult noros. Tem
porar vor cădea precipitații, mai ales
sub formă de ploaie. Vlntul va sufla
slab pînă la moderat. Temperaturile
minime vor oscila intre minus 1 și plus
3 grade, iar cele maxime între 4 șl 7
grade. Ceață slabă.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
NATAȚIE. în ziua a doua a con
cursului internațional de natație de
la Paris, înotătoarea româncă Stela
Pura și-a adjudecat proba de 400 m
liber cronometrată cu timpul de
4’08”05/100. Pe locurile următoare :
Isabelle
Amould
(Belgia) —
4’09”02/100 și Anja Klemm (R.D.G.)
— 4’09”33/100. Andrea Szigyarto
(România) a cîștigat proba de 400
m mixt în 4’44”ll/100, iar în ștafeta
4 X 100 m liber, echipa României a
terminat pe primul loc. în proba
de 100 m spate, Anca Pătrășcoiu
(România) s-a clasat pe locul al doi
lea cu l’02”19T00, precedată de
Katrin Zimmerman (R.D. Germană)
— cu 1’01”31/100.
HANDBAL » Turneul internațio
nal feminin de handbal, desfășurat
in orașul cehoslovac Cheb. s-a în
cheiat cu o splendidă victorie a
echipei României, care, în meciul
decisiv, a întrecut cu scorul de
25—24 (12—12) selecționata Ceho
slovaciei.
FOTBAL • La Haifa s-a disputat
meciul internațional amical de fotbal
dintre echipele României și Poloniei.
Partida s-a încheiat la egalitate: 2—2

(1—1). Golurile echipei române au
fost înscrise de Coraș (min. 37) și
Sabău (min. 48), iar punctele forma
ției poloneze au fost marcate de
Cisek (min. 40 și 84) ® în cadrul
tradiționalului turneu internațional
de fotbal de la Viareggio, rezervat
echipelor de tineret, formația Steaua
București a terminat la egalitate :
2—2 (0—0) cu echipa italiană Napoli
• La turneul final al campionatului
european interțări va oficia și o
brigadă de arbitri din țara noastră.
La centru — desemnat de U.E.F.A.
— va funcționa Ion Igna. Tușieri vor
fi Dan Petrescu și Ion Crăciunescu
® Arbitrii meciurilor dintre Steaua
și Rangers contînd pentru „Cupa
campionilor europeni" vor fi — la
București (2 martie) — italianul
Agnolin. iar la Glasgow (16 mar
tie) — elvețianul Galer • în fina
la turneului internațional de fot
bal de la Monte Carlo, formația
Franței a întrecut cu scorul de 2—1
(1—1) echipa Marocului. în meciul
pentru locul 3, selecționata Elveției
a învins cu 2—1 (1—0) reprezentativa
Austriei.

„Problemele Americii Centrale pot fi
soluționate numai pe calea negocierilor"

PE DIFERITE MERIDIANE
vz

Declarația președintelui Mexicului
A
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PENTRU ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR!-j
„Nu" bazelor militare străine pe pământul Greciei!
’
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ATENA 8 (Agerpres). — Un lanț
uman alcătuit din mii de militanți
pentru pace a înconjurat baza militarâ americană de la Hellinikon,
din apropiere de Atena, pentru a
exprima, în acest fel, protestul împotriva prezenței trupelor americane pe pămîntul Greciei. Demonstranții. veniți din toate părțile țării, au blocat simbolic acest obiectiv militar american, scandînd lozincile : ..Nu bazelor morții pe pă
mîntul Greciei", „Vrem pace",
„Scoateți armele nucleare din
țară !“. La mitingul care a avut loc

cu acest prilej, din inițiativa Co
mitetului pentru destindere inter
națională și pace din Atena, vor
bitorii au subliniat că locuitorii ca
pitalei nu doresc vecinătatea unui
obiectiv militar atît de periculos. în .
acest an, cînd expiră termenul a- )
cordului cu S.U.A. privind bazele l
americane pe teritoriul elen, au !
subliniat vorbitorii, cerem retrage- I
rea acestora de pe pămîntul grec.
Și alte baze militare americane din i
regiunea Attica au fost blocate /
simbolic de demonstranți.
1

Oamenii de șîiință avertizează asupra pericolelor
utilizării spațiului cosmic în scopuri militare
j
BONN 8 (Agerpres). — în localltatea vest-germană Giessen s-a
desfășurat o reuniune a organiza
ției oamenilor de știință din R. F.
Germania „Responsabilitate pentru
pace", in cadrul căreia au fost dezbătute probleme privind pericolele
folosirii în scopuri militare a spațiului cosmic. în cuvintul rostit cu
acest prilej, profesorul Heinz
Bauer, de la Universitatea Giessen,
a relevat că știința trebuie să demonstreze un grad mai mare de
responsabilitate față de societate și

a apreciat că unul dintre principalele ei obiective trebuie să fie indicarea unor căi vizînd cooperarea
pașnică și demnă între popoare —
relatează agenția A.D.N. La rîndul său, profesorul Hans-Peter
Diirr, directorul Institutului „Max
Planck", a caracterizat programul
american „Inițiativa de Apărare
Strategică" (S.D.I.) drept „un efort
absurd de înarmare, care ar putea
să provoace o nouă spirală a inarmărilor".
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Mișcarea pacifistă din S.U.E. se pronunță
pontru noi acorduri în domeniul dezarmării
WASHINGTON 8 (Agerpres). —
Organizația pentru pace: „SaneFreeze" din S.U.A. s-a pronunțat
pentru realizarea de noi acorduri în
domeniul dezarmării. La o reuniune la New York, președintele organizației, William Sloane Coffin, a

enumerat o serie de obiective pentru realizarea cărora acționează cu
prioritate organizația sa : reducerea
cu 50 la sută a armelor strategice
ofensive, interzicerea experiențelor
cu arme nucleare și măsuri în do
meniul dezarmării convenționale.
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bazinul arctic în economie și în
protecția mediului ambiant. în con
text, Turner s-a pronunțat împotri
va folosirii teritoriului Canadei
drept poligon experimental pentru
rachete americane și împotriva achiziționării de • către Canada a
10—12 submarine nucleare, care să
fie utilizate în zona nordului ca
nadian.

27 milioane de semnături pe „fîpelul de Ia Hiroshima ț
și Nagasaki pentru interzicerea totală și eliminarea j
armelor nucleare"
’
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TOKIO (Agerpres). — Mișcarea
pentru pace din mai multe mari
orașe ale Japoniei, intre care se
numără Tokio, Hiroshima și Nagasaki, a organizat numeroase acțiuni
cu prilejul împlinirii a trei ani de
la lansarea „Apelului de la Hiroshima și Nagasaki pentru interzicerea totală și eliminarea armelor
nucleare". Documerftul, dat publicității în februarie 1985, a fost
semnat pînă acum de aproximativ
27 de milioane de japonezi, care
și-au manifestat prin aceasta dorința lor de pace, într-o lume lip-

sită de arme nucleare. Apelul a
fost sprijinit de membrii diferitelor partide, de sindicate și de inițiative cetățenești, de personalități
din cele mai diferite domenii ale
vieții politice și sociale nipone, între care și guvernatorii mai multor
prefecturi. Prin „Valul păcii 1987“,
acțiune lansată în octombrie anul
trecut de militanții pentru pace
niponi, această campanie de strîngere de semnături pentru „Apelul
de la Hiroshima și Nagasaki" a căpătat și o dimensiune internațională.

MADRID 8 (Agerpres). — O dele
gație spaniolă, alcătuită din șefii
unor oficii ale guvernului, va efec
tua, în perioada 15—22 februarie,
vizite în cele cinci state din America
Centrală pentru a discuta cu oficia

litățile din aceste țări despre evolu
ția situației din regiune și despre
posibilitățile de sprijinire ia procesu
lui de pace din această parte a lumii,
informează agenția EFE. Membrii
delegației vor conferi, de asemenea,
cu reprezentanții „Grupului de la
Contadora" și ai „Grupului de sprijin"
în legătură cu soluționarea prin
mijloace pașnice a situației din Ame
rica Centrală.

SAN SALVADOR 8 (Agerpres). —
în cursul confruntărilor cu trupele
salvadoriene, înregistrate luna trecu
tă în diferite regiuni din Salvador,
detașamentele Frontului Farabundo
Marti pentru Eliberare Națională
(F.M.L.N.) au scos din luptă 145 de
militari — a anunțat postul de radio
„Venceremos" al F.M.L.N., citat de
agenția Prensa Latina.
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întîinire consacrata cooperării economice
regionale în America de Sud
MONTEVIDEO (Agerpres). — în
localitatea uruguayană San Jvan de
Anchorena a luat sfîrșit întîlnirea
președinților Argentinei. Braziliei și
Uruguayului. Comunicatul comun
publicat la sfirșitul reuniunii relevă
că cei trei șefi de stat au examinat
situația politică și economică din ță
rile lor. ca și probleme regionale și
mondiale. Ei au analizat acțiunile pe
care intenționează să le întreprindă
în vederea finanțării și extinderii
procesului de cooperare si de inte
grare.
întilnirea a fost consacrată în
principal examinării problemei ade
rării Uruguayului la acordurile eco
nomice si comerciale dintre Argen

tina și Brazilia. în vederea consti
tuirii „Pieței comune a conului su
dic al continentului latino-american“. Structura propriu-zisă a aces
tei uniuni economico-comerciale va
fi elaborată de experții statelor res
pective în cursul unei reuniuni, care
va avea loc în Brazilia.
Agenția EFE relevă că schimbu
rile comerciale totale ale celor trei
state au ajuns în 1987 la 2 150 mili
oane dolari, fiind favorizate si de
crearea unei monede comune pentru
comerțul argentiniano-brazilian („El
gaucho"). La această alianță pot
adera ulterior și alte țări din regi
une.

IN ȚĂRILE OCCIDENTALE

MADRID 8 (Agerpres). — Mii de
oameni ai muncii au participat in
orașul spaniol Santiago de Compos
tela la un marș, cerînd asigurarea
dreptului la muncă și încetarea con
cedierilor. Desfășurat din inițiativa
a șase centrale sindicale spaniole,
printre care Uniunea Generală a
Muncitorilor și Confederația Sindica
lă a Comisiilor Muncitorești, marșul
a reunit muncitori din principalele
întreprinderi industriale ale Galiciei.
într-o declarație publicată de orga
nizatorii marșului se cere adoptarea
unor măsuri urgente pentru redre
sarea situației din domeniul forței
de muncă din această regiune spa
niolă, unde în prezent există circa
200 000 șomeri.
LISABONA 8 (Agerpres). — în
localitățile Lisabona, Porto. Faro,
Aveiro și în alțe mari orașe ale
Portugaliei au avut loc manifestații
de masă ale oamenilor muncii împo
triva șomajului și înrăutățirii condi
țiilor lor de viață. în centrul capi
talei portugheze, zeci de mii de
persoane au participat la o demon
strație, care s-a încheiat cu un mare
miting în piața Rossio. Vorbitorii au
arătat că numai in Lisabona și Setubal vor fi concediați aproximativ
120 000 de oameni ai muncii, în,cazul
cînd va fi adoptată noua legislație
prin care patronatul dobîndește drep
turi aproape nelimitate în ceea ce
privește concedierea angajaților.

BONN 8 (Agerpres). — Fiecare al
zecelea cetățean al R.F.G. care ar
dori să muncească este șomer, a de
clarat Giinther Volkman, președin
tele Sindicatului vest-german al
muncitorilor din comerț, bănci și
asigurări. El a subliniat că nici în
cursul anului 1988 nu se prevede o
îmbunătățire a situației de pe piața
muncii, numărul șomerilor, potrivit
prognozelor, așteptîndu-se să crească
cu 100 000 persoane. Lichidarea
șomajului de masă ar trebui să con
stituie principala preocupare în do
meniul social a guvernului vestgerman, a declarat liderul sindical.
OTTAWA 8 (Agerpres). — în luna
ianuarie, numărul șomerilor din
Canada a crescut cu 136 000, totalizînd 1 161 000 de persoane, respectiv
8,1 la sută din populația activă.

WASHINGTON (Agerpres). — Rata
șomajului a fost, in luna ianuarie, în
S.U.A., de 5,8 la sută din totalul for
ței de muncă — arată date statistice
ale Ministerului Muncii, transmise
de Buletinul de știri al Casei Albe.
O reducere a numărului de locuri de
muncă se semnalează în construcții
și industria minieră. Pe categorii,
statisticile remarcă o rată a șomaju
lui de 5,1 la sută în rîndul adulților, bărbați și femei, de 16 la sută
în rlndul tinerilor pînă la 20 de ani,
de 5 la sută în rîndul cetățenilor
americani albi și de 12,2 la sută în
rîndul populației de. culoare.

Protecfionismul comercial — instrument
al politicii de exploatare neocolonialistă
Problemele deosebit de grave cu
care sint confruntate țările în curs
de dezvoltare au dominat și în 1987
dialogul — sau încercările de dialog
— economic internațional. într-adevăr, nivelul cu totul nesatisfăcător
al dezvoltării economice pe plan
mondial, dificultățile crescînde in
participarea la schimburile comer
ciale internaționale, . greaua povară
a datoriilor externe ale statelor lu
mii a treia au constituit teme ce
au revenit, s-ar putea spune obsesiv,
pe parcursul zilelor și nopților
de aprige dezbateri la sesiunea a
Vil-a a U.N.C.T.A.D., la reuniu
nea anuală a F.M.I. și B.I.R.D.,
ca și la cea a G.A.T.T. Acestea re
prezintă, fără îndoială, expresii ale
cronicei „stări de boală" a relațiilor
economice internaționale, semnale
de alarmă repetate — pentru a cîta
oară ? — cu privire la situația ex
trem de critică în care se află țările
în curs de dezvoltare — adică peste
două treimi din omenire — și con
firmă, o dată în plus, aprecierile
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
la Conferința Națională a partidului
potrivit cărora „în viața internațio
nală se manifestă cu putere noua
criză generală — economică, socială
și politică — care este cea mai
profundă și de cea mai lungă du
rată. depășind cu mult, prin am
ploarea sa, criza generală a capi
talismului din 1929—1933".
BLOCAREA CĂII SPRE O DEZ
VOLTARE LIBERA. INDEPENDEN
TĂ. Este un lucru larg cunoscut,
demonstrat cu prisosință de fapte,
că una din căile pe care se perpe
tuează și se agravează situația deja
grea din viața internațională o con
stituie escaladarea de către țările
capitaliste dezvoltate a protecționismului comercial, care afectează
puternic interesele tuturor statelor,
dar în special pe cele ale țărilor în
curs de dezvoltare, care sînt împie
dicate astfel să participe în condi
ții de egalitate și echitate la co
merțul mondial.
Nimeni nu mal
poate contesta că obstacolele comer
ciale, de foarte diverse categorii și
tipuri, au devenit o pirghie esențială
de dominație și asuprire, folosită de
imperialism pentru bararea căilor de
acces al țărilor în curs de dezvol

tare la piața mondială, pentru men
ținerea acestora la „periferia" dez
voltării și a diviziunii internaționale
a muncii, pentru diminuarea, și
chiar anihilarea, eforturilor depuse
de statele respective în vederea
creării condițiilor necesare unei
dezvoltări libere, independente.
Analiza — fie ea și sumară — a
politicilor comerciale promovate de
principalele state industrializate
demonstrează cu prisosință perma
nenta perfecționare și diversificare a
arsenalului de practici restrictive
utilizate în comerțul internațional,
cu efecte deosebit de nocive în spe
cial asupra participării țărilor in
curs de dezvoltare la schimburile
mondiale. Astfel, reducerea relativă
a obstacolelor tarifare la import, ce
a avut loc în perioada postbelică, a
fost de departe contrabalansată de
creșterea fără precedent a barierelor
netarifare : restricții cantitative, li
cențe discreționare de import, autolimitări „voluntare" ale exporturi
lor, aranjamente oculte de „ordona
re" a piețelor și multe altele.
Efectele nocive ale barierelor neta
rifare s-au resimțit deosebit de pu
ternic mai ales în cazul exportului
în țările dezvoltate al unor produse
de interes deosebit ale țărilor în
curs de dezvoltare (textile, confec
ții, încălțăminte, produse siderur
gice, mărfuri agroalimentare).
DATE ȘI FAPTE CARE ACUZĂ.
De altfel, fenomenul care scoate cel
mai bine în evidență scopul neo
colonialist — de perpetuare a unor
dependențe unilaterale într-o lume
a interdependențelor globale — al
unor asemenea practici este accen
tuarea caracterului discriminatoriu
al protecționismului. Cîteva exemple
oferite de studii și analize elaborate
pe plan internațional sînt edifica
toare : nivelul mediu al taxelor va
male aplicate de C.E.E., S.U.A. șl
Japonia la importurile totale din ță
rile in curs de dezvoltare, în loc să
fie mult mai redus, spre a ajuta și
stimula, este cu două procente mai
înalt decît in cazul importurilor pro
venite din țările capitaliste dezvolta
te (7,7 la sută față de 5,7 la sută), si
tuație cu consecințe negative imen
se, căci cine va plăti mai scump
un produs pe care-1 poate achizițio

CONVORBIRI
POLONO-CEHOSLOVACE
VARȘOVIA 8 (Agerpres). — La
Varșovia au avut loc convorbiri între
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al
C.C. al P.M.U.P., și Milos Jakes,
secretar general al C.C. al P.C. din
Cehoslovacia. Cei doi conducători de
partid s-au informat reciproc despre
stadiul îndeplinirii hotărîrilor Con
gresului al X-lea al P.M.U.P. și ale
Congresului al XVII-lea al P.C.C.. al
realizării programului de dezvoltare
a colaborării economice și tehnicoștiințifice dintre cele două țări pînă
în anul 2000. Totodată, au fost
examinate probleme actuale ale vie
ții internaționale.

ZIMBABWE

Apel la consolidarea
unității naționale

Ample manifestații împotriva șomajului

Pentru ^emilitunzareu Arcticii
OTTAWA 8 (Agerpres). — Luînd
cuvîntul la Conferința liberalilor de
la Vancouver, John Turner, lide
rul Partidului Liberaț, de opoziție,
din Canada, s-a. pronunțat pentru
realizarea unei ample cooperări in
ternaționale și pentru demilitariza
rea Arcticii. încheierea unui acord
în acest sens ar trebui să prevadă
și dezvoltarea cooperării țărilor din

CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager
pres). — Președintele Mexicului,
Miguel de la Madrid, s-a pronunțat,
într-un interviu acordat presei la
Ciudad de Mexico, pentru încetarea
folosirii de către S.U.A. a forței în
soluționarea problemelor Americii
Centrale și a apreciat că acestea pot
fi rezolvate numai pe calea negocie
rilor. Conflictele armate din America
Centrală nu numai că se soldează cu
tot mai mulți morți, dar duc și la
sporirea mizeriei, disperării și resen
timentelor împotriva S.U.A., a spus
Miguel de la Madrid.

VARȘOVIA

na mai ieftin 1 în ce privește discri
minarea pe plan netarifar a produse
lor importate de „cei trei" din țările
în curs de dezvoltare, este semnifica
tiv faptul că proporția în care im
porturile respective sînt afectate de
bariere netarifare este dublă decît
în cazul achizițiilor efectuate din
alte țări dezvoltate (28,9 la sută față
de 14,4 la sută).
în aceste condiții, este explicabil
de ce, in 1986, valoarea exporturilor
țărilor in curs de dezvoltare a înre
gistrat o scădere puternică (de
aproape 6 la sută) în contrast cu
creșterea substanțială (de 10 la
sută) a valorii exporturilor mondia
le
ceea ce a dus la diminuarea la
19,6 la sută a ponderii, și așa re
duse, deținute de țările respective
în comerțul internațional.
Situația este și mai alarmantă în
cazul țărilor cu mari datorii : după
datele G.A.T.T.. în 1986 valoarea
exporturilor țărilor din America La
tină a scăzut cu 12,5 la sută, iar
cea a exporturilor statelor din Africa
— cu 17,5 la sută. Firește, aseme
nea evoluții au afectat grav capaci
tatea statelor în cauză de a face
față cerințelor legate atît de dezvol
tarea economică, cit și de stingerea
datoriilor externe.
IMPERATIVUL
ÎNFĂPTUIRII
NOII ORDINI ECONOMICE MON
DIALE. Sînt numai cîteva exemple
care pun în lumină manipularea
discriminatorie de către țările capi
taliste dezvoltate a restricțiilor co
merciale, transformate în redutabile
instrumente de exploatare neocolo
nialistă a țărilor în curs de dezvol
tare, în puternice pîrghii de transfe
rare în „contul" statelor slab dez
voltate a costurilor ridicate pe care
le implică propriile insuccese de re
structurare și dificultăți economicosociale. Multiplele obstacole comer
ciale ridicate de țările capitaliste
dezvoltate anihilează eforturile de
industrializare ale țărilor în curs de
dezvoltare, reduc serios resursele
materiale și financiare necesare pro
priei dezvoltări, exacerbează povara
datoriei lor externe, contribuie la
menținerea sau chiar accentuarea
subdezvoltării, a decalajelor econo
mice dintre state, la amplificarea
dezechilibrelor din economia mon
dială și la agravarea fenomenelor de

criză. Ele compromit strădaniile le
gitime ale popoarelor din țările lumii
a treia de a depăși rămînerea în
urmă moștenită de la trecutul colo
nial și de a se înscrie pe calea pro
gresului economico-social, în confor
mitate cu propriile interese și aspi
rații. De asemenea, alături de alte
practici neocolonialiste, de jaf și
exploatare, cele din domeniul comer
cial reprezintă puternice obstacole
în calea edificării noii ordini eco
nomice mondiale, chemate să ducă la
lichidarea împărțirii lumii în țări
dezvoltate și țări subdezvoltate, în
bogați și săraci, să asigure bună
starea tuturor popoarelor.
însăși practica relațiilor dintre
state demonstrează că participarea
țărilor în curs de dezvoltare la di
viziunea internațională a muncii, la
circuitul mondial reprezintă o con
diție indispensabilă a dezvoltării lor
economico-sociale. Eforturile proprii
depuse de țările respective — cărora
le revine rolul principal in reali
zarea unui asemenea obiectiv.— tre
buie insă sprijinite de către statele
dezvoltate, inclusiv prin asigurarea
unui climat favorabil, de echitate și
justiție, în relațiile economice, în
comerțul mondial, ca parte integran
tă a procesului de depășire a crizei
și înscriere a economiei mondiale
pe coordonatele dezvoltării stabile și
dinamice.
România socialistă, alături de ma
joritatea covîrșitoare a țărilor lumii,
se pronunță ferm pentru întreprin
derea, cît mai urgent posibil, de
măsuri ferme care să permită însă
nătoșirea de fond a economiei mon-1
diale. în acest context, țara noastră
consideră — așa cum a arătat nu o
dată președintele Nicolae Ce’aușescu
— că o rezolvare globală a proble
melor economice, comerciale și fi
nanciare, realizarea noii ordini eco
nomice mondiale constituie o necesi
tate pentru depășirea actualei crize,
pentru stabilitatea și dezvoltarea
armonioasă a economiei mondiale,
pentru progresul economic și social
al fiecărui popor, pentru politica de
destindere, colaborare și pace in
lume.

Dr. Adrian CONSTANTINESCU
Institutul de economie mondiala

HARARE (Agerpres). — Președin
tele Republicii Zimbabwe, Robert
Gabriel Mugabe, a lansat un apel
populației țării la acțiuni concrete în
direcția consolidării unității națio
nale.
Vorbind în cadrul unei adunări a
Uniunii Naționale Africane din Zim
babwe — Frontul Patriotic, care a
avut loc în orașul Zvimba (situat la
100 km de Harare), șeful statului
Zimbabwean a arătat că numai prin
menținerea unității naționale pot fi
asigurate libertatea, pacea și secu
ritatea in țară.

0 declarație a P.C.
din Austria
VIENA (Agerpres). — P.C. din
Austria se pronunță pentru însănă
toșirea climatului social din tară și
ieșirea economiei din actuala situa
ție de criză. într-o declarație publi
cată de ziarul „Volkstimme", pre
ședintei^ P.C. din Austria. Franz
Muhri. a arătat că șomajul în țară
continuă să crească, in prezent fiind
afeotată de acest fenomen 7 la sută
din populația aptă de muncă. El a
subliniat că o alternativă la această
situație ar constitui-o crearea de
noi locuri de muncă, prin aplicarea
unui program economic realist, care
să ia în considerare mai atent inte
resele majorității populației.

Combaterea
rasismului - temă
a unei conferințe
internaționale
STOCKHOLM 8 (Agerpres). — în
capitala Suediei s-au deschis lucră
rile unei conferințe pe tema acțiuni
lor de combatere a rasismului. în
toate formele sale, la care participă
aproximativ 20 de organizații sociale
din Belgia. R.F.G., Franța, Marea
Britanie, Olanda și statele nordeuropene. Țelul reuniunii este elabo
rarea unui program comun de com
batere a ideilor rasiste și șoviniste
în Europa occidentală.
Participanții la reuniune au semnat
un apel în care se cere eliberarea
de către autoritățile sud-africane a
lui I)Jelson Mandela și a tuturor
celorlalți deținuți politici din Africa
de Sud.

ORIENTUL MIJLOCIU
© Declarații în favoarea convocării unei conferințe internaționale
pentru soluționarea situației din zonă © Contacte politico
diplomatice © Condamnare a represiunilor forțelor israeliene
în teritoriile arabe ocupate
BEIRUT 8 (Agerpres). — Regele
Hussein al Iordaniei a subliniat —
într-un interviu acordat ziarului li
banez „As Safir" — necesitatea con
vocării urgente a unei conferințe in
ternaționale de pace asupra Orientu
lui Mijlociu. Singura cale pentru o
soluționare radicală a problemei Ori
entului Mijlociu este crearea, cît mai
curînd, a condițiilor necesare pentru
convocarea unei conferințe interna
ționale de pace, sub egida O.N.U., la
care să participe toate părțile intere
sate, inclusiv Organizația pentru Eli
berarea Palestinei.

TUNIS 8 (Agerpres). — „Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei na
va accepta decît o conferință inter
națională cu depline împuterniciri, la
care să participe toate marile puteri
și părțile interesate, inclusiv O.E.P.,
ca modalitate unică pentru soluțio
narea conflictului din Orientul Mij
lociu" — se arată într-o declarație,
difuzată la Tunis și citată do agen
țiile WAM și FANA. Documentul
subliniază, de asemenea, că. la aceas
tă conferință. O.E.P. trebuie să fie
reprezentată pe bază de egalitate cu
celelalte părți în conflict.
ANKARA 8 (Agerpres). — Primulministru al Turciei. Turgut Ozal, a
declarat, într-un interviu acordat agentiei MEN. că țara sa sprijină efor
turile de realizare a păcii în Orientul
Mijlociu. Referindu-se la problema
palestiniană. T. Ozal a afirmat că aceasta poate fi soluționată numai
iprin negocieri.

DAMASC 8 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez El Assad, l-a
primit pe Richard Murnhv. adjunct
al secretarului de stat al S.U.A., care

i-a înmînat un mesaj din partea pre
ședintelui Ronald Reagan în legătu
ră cu situația din Orientul Mijlociu,
transmite agenția siriană de presă
SANA, citată de China Nouă.
NEW DELHI 8 (Agerpres). — Primul-ministru al Indiei, Rajiv Gandhi,
a condamnat politica represivă a'au
torităților israeliene împotriva popu
lației palestiniene din teritoriile ocu
pate. în cursul unei întîlniri cu șef!i
misiunilor diplomatice din țările ara
be, primul-ministru indian a subli
niat necesitatea unor eforturi efici
ente din partea O.N.U., a mișcării de
nealiniere și a altor forumuri inter
naționale în direcția soluționării ur
gente a acestei probleme periculoase
pentru situația din regiune.

TOKIO (Agerpres). — Japonia a
cerut Israelului să manifeste mode
rație în teritoriile ocupate — Cisior
dania și Gaza — unde continuă ac
țiunile represive împotriva populației
palestiniene. Ministrul adjunct de
externe nipon. Takakazu Kuriyama,
l-a convocat pe ambasadorul israelian la Tokio, căruia i-a exprimat
regretul guvernului său pentru bru
talitatea acțiunilor forțelor israelie
ne din aceste două teritorii.

BONN 8 (Agerpres). — La Bonn
au început luni lucrările unei reu
niuni a miniștrilor de externe ai ță
rilor membre ale Pieței comune în
cadrul căreia vor fi examinate o
serie de probleme internaționale. în
special situația din Orientul Miilociu
și căile de reglementare a conflictu
lui arabo-israelian. La această reu
niune participă și regele Husoe’n al
Iordaniei, aflat într-o vizită în
R.F.G.

În sprijinul încetării conflictului
dintre Iran și Irak
ABU DHABI 8 (Agerpres). — în
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate la Abu Dhabi, ministrul de
stat indian pentru probleme externe,
Eduardo Faleiro, a exprimat dorința
țării sale de a se ajunge la o solu
ționare pașnică a conflictului dintre
Iran și Irak, intrat acum în cel de-al
optulea an. El a arătat că India
sprijină eforturile întreprinse de
secretarul general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, urmărind aplica
rea rezoluției 598 a Consiliului de
Securitate privitor la conflictul iraniano-irakian. Eduardo Faleiro a
spus că India sprijină, de asemenea,
inițiativa statelor membre ale Consi
liului de Cooperare al Golfului —
informează KUNA.

MASCAT (Agerpres). — Sultanul
Qaboos al Omanului a lansat un
apel pentru încetarea imediată a
războiului
dintre Iran
și Irak,
arătînd că țara sa se pronunță pen
tru inițiere^ unui dialog menit să
ducă la punerea în aplicare a rezo
luției 598 a Consiliului de Securitate,
într-un interviu acordat cotidianului
elvețian „Tribune de Geneve", șeful
statului omanez a arătat că recenta
misiune de bune oficii întreprinsă la
Teheran de un emisar al țârilor
Consiliului de Cooperare al Golfului
a deschis perspective mai largi pen
tru restabilirea păcii in zonă și evi
tarea escaladării conflictului, infor
mează agenția China Nouă.

S. u. A.

Perspective de scădere a ritmului de dezvoltare economică
WASHINGTON (Agerpres). — în
Congresul Statelor Unite se manifes
tă pesimism față de perspectivele
economiei americane în anul 1988, apreciindu-se că ritmul anual de creș
tere va fi de numai 1.8 la sută, față
de 2,4 Ia sută prevăzut de guvern.
Aceste perspective — scrie EFE —
au fost confirmate de James Blumm,
directorul Biroului pentru probleme
bugetare al Congresului, a cărui ana
liză, elaborată la cererea forului le

gislativ, prevede un deficit de 176 mi
liarde de dolari în 1988, față de 136
miliarde cum estimase Administrația.
Pe de altă parte, în forul legislativ
american creșterea previzibilă a chel
tuielilor federale este considerată de
natură să se repercuteze negativ
asupra evoluției viitoare a bursei de
valori din New York, care, în octom
brie anul trecut, a înregistrat cea
mai mare prăbușire din istoria sa.

!

Agențiile de presa
e scurt
O ÎNTÎLNIRE LA NIVEL ÎNALT
ALGSRIANO-TUNISIANO-LIBIANĂ a avut loc, luni, intr-o zonă de
la frontiera comună dintre Algeria
și Tunisia. Postul de radio Tunis,
citat de agenția MENA, a anunțat
că președintele Algeriei. Chadli
Bendjedid, a avut o întrevedere cu
președintele Tunisiei, Zine El-Abidine Ben Aii, și cu conducătorul
Marii Revoluții de la 1 Septembrie
a Marii Jamahirii Arabe Libiene
Populare Socialiste. Moammer AlKadhafi, aflat in vizită in capitala
tunisiană.

PREȘEDINTELE
REPUBLICII
AFGANISTAN, Najibullah. l-a
primit, la Kabul, pe Diego Cordovez. secretar general adjunct al
O.N.U.. reprezentantul personal al
lui Javier Perez de Cuellar la
convorbirile indirecte afgano-pakistaneze de la Geneva. In cursul
întrevederii au fost discutate as
pecte legate de reglementarea si
tuației din jurul Afganistanului.
Diego Cordovez a plecat apoi la
Islamabad.
SOLEMNITATE. Leslie Manigat
a depus jurămîntul în calitate de
președinte al Republicii Haiti. în
urma alegerilor de la 17 ianua
rie a. c.

PLENARA C.C. AL P. C. FIN
LANDEZ a avut loc la Helsinki.
Participanții au cerut guvernului
să extindă dialogul economic din
tre Finlanda și alte țări, să facă
propuneri concrete în direcția
dezarmării, să contribuie la destin
dere și consolidarea păcii.
CONSILIUL DE MINIȘTRI AL
ITALIEI a aprobat un proiect de
lege privind introducerea lirei noi.
Potrivit unui comunicat oficial, o
liră nouă va fi echivalentă cu 1 009
lire actuale. Pentru o perioadă de
tranziție vor circula concomitent
bancnotele și monedele actuale și
cele noi.
SCRUTIN. La Helsinki s-au dat
publicității rezultatele oficiale ale
primului tur de scrutin din cedrul
alegerilor prezidențiale din Finlan
da de la 31 ianuarie și 1 februarie
a.c. Așa cum s-a anunțat și în ca
drul rezultatelor preliminarii co
municate imediat după scrutin, pe
primul loc se situează președintele
Mauno Koivisto, care a întrunit
47,92 la sută din sufragii.

PETROLIERUL „ DIANE", cu
un deplasament de 64 140 tone, sub
pavilion liberian, a fost atacat,
duminică dimineață. în apele Gol
fului, de vedete rapide, in timp ce
naviga în apropierea strim.orii
Ormuz. La bord a izbucnit un in
cendiu, care a putut fi stins.

CANDIDATURĂ. Fostul primministru al Franței, Raymond
Barre, și-a anunțat oficial candida
tura în alegerile prezidențiale din
primăvara acestui an. Raymond
Barre este sprijinit de Uniunea
pentru Democrația Franceză<UDF).
VICTIME
ALE - VIOLENȚEI.
De la începutul lunii ianuarie. în
statul indian Punjab, peste o sută
de persoane au căzut victime
atacurilor elementelor teroriste.
EXPOZIȚIE. La Bruxelles s-a
deschis expoziția internațională
agricolă, la care participă 445 fir
me din 26 de țări ale lumii. In
standurile expoziției sint prezen
tate ultimele noutăți în domeniul
tehnicii agricole și zootehnice, sil
viculturii și horticulturii.

FUZIUNE. Sindicatul britanic al
muncitorilor productivi și cel al
funcționarilor au hotărît să fuzio
neze într-o singură organizație care
se, va numi „Producție-știint.ă-finanțe" (M.S.F.). Noua organizație
va avea 653 000 do membri, oameni
ai muncii din industrie, servicii și
administrație. Principalul obiec
tiv al M.S.F. este luata pentru
menținerea locurilor de muncă.
CAMPANIE ÎMPOTRIVA FUMA
TULUI. Guvernul Republicii Sri
Lanka a interzis fumatul în incin
ta tuturor instituțiilor medicale din
tară. Decizia este prima dintr-un
program național de combatere a
acestei practici nocive, se precizea
ză într-un comunicat al Ministeru
lui Sănătății.

COOPERARE REGIONALA. La
Caracas s-a desfășurat o reuniune
consacrată stimulării activități’ în
domeniul exporturilor în țările
membre ale Pactului Andin — Bol’via. Columbia. Ecuador. Peru si
Venezuela. Partic’nantii la întîinire
— organizată de Corporația And:nă
de Dezvoltare (CAF) — au anali
zat diverse modalități de conlucra
re menite să favorizeze schimburi
le comerciale și diversificarea ex
porturilor netradiționale în regiune.

EXPLOZIE. O rachetă de tip
„Trident-l" fără încărcătură, a
explodat la 18 secunde după lansa
re, a anunțat un purtător de cuvint
al marinei militare americane. El
a precizat că racheta a fost lansată
de pe un submarin aflat în imersiune in Oceanul Atlantic. în apro
piere de baza de la Cape Canave
ral. Nu au fost difuzate detalii cu
privire la cauzele accidentului.

POPULAȚIA REPUBLICII FILIPINE, potrivit cifrelor publicate
de Oficiul național do recensămint,
era la sfirșitul anului 1987 de
58 milioane locuitori, inregistrind
în ultimii șapte ani un spor de
zece milioane.

•

PERFORMANȚĂ ÎN DOMENIUL
FORAJULUI. Cel mai . adine puț
petrolier din Asia urmează să fie
dat în folosință în martie 1990,
lucrările de foraj desfășurîndu-se
în prezent în statul Kashmir din
India. Adîncimea lui va fi de 7 000
de metri. Autoritățile indiene pre
conizează să poată obține o creș
tere a producției de la 33 2 mili
oane tone în 1987—1988 la 36,45 mi
lioane tone in 1988—1989.
ACCIDENT DE AVIAȚIE. Un
avion ușor, bimotor, aparținînd
unei companii vest-germane din
Niirnberg, s-a prăbușit luni lingă
localitatea Muelheim in timp ce se
apropia de Diisseldorf. Toți cei
19 pasageri, precum și echipajul
(alcătuit din două persoane) si-au
pierdut viața. Potrivit primelor informații, aparatul a explodat în
cer.

CALAMITĂȚI NATURALE. Cir
ca 160 de persoane și-au pier
dut viața, iar peste 400 au fost ră
nite ca urmare a alunecărilor de
teren ce au avut loc in localitatea
braziliană Petropolis. aflată la
60 kilometri de Rio de Janeiro, ca
urmare a ploilor torențiale. Auto
ritățile municipale au anunțat că,
de asemenea, au fost distruse nu
meroase locuințe, circa 1 500 de
persoane rămînînd fără adăpost.
CAPRICIILE VREMII. In calen
dar este februarie, dar in realitate
aprilie — astfel caracterizează
meteorologii starea vremii din
Cehoslovacia. In aceste zile, la
Praga a fost înregistrată o tempe
ratură de. 12,5 grade, cea mai ri
dicată înregistrată in capitala
cehoslovacă la începutul lui fe
bruarie din ultimele dnvă secole.
In același timp insă, in Elveția că
derile de zăpadă abundente au pro
vocat prăbușirea unor arbori pe
liniile ferate. Astfel, a fost blocat
temporar traficul feroviar dintre
Lausanne și Zurich.
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