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NICOLAE CEAUȘESCU

inteia

adresată celor care i-au trimis mesaje și scrisori
de felicitare cu prilejul aniversării zilei de naștere
și a îndelungatei activități revoluționare
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Miercuri 10 februarie 1988

Tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, i-au fost
adresate, cu prilejul celei de-a 70-a
aniversări a zilei de naștere și a
peste 55 de ani de eroică și neîn
treruptă
activitate revoluționară
pusă în slujba partidului și po
porului, a cauzei socialismului și
păcii, un mare număr de telegrascrisori și mesaje de felicitare.
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Așa cum a subliniat plenara

Consiliului Național al Oamenilor Muncii

PERFECTIONAREA CONDUCERII ECONOMICE
o condiție esențială a îndeplinirii planului
Cît de înflăcărate, cît de mobiliza
toare sînt îndemnurile adresate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu clasei
noastre muncitoare. întregului po
por de la tribuna plenarei Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii,
care s-a constituit
practic.
prin
participarea largă, prin caracterul
concret al dezaterilor într-un ade
vărat congres al proprietarilor, al
producătorilor, al tuturor cadrelor
de conducere din economie. „Este
necesar ca in anul 1988 — sublinia
secretarul general al partidului Ia
acest înalt forum de conducere
democratică a economiei — să se ob
țină in toate domeniile cea mai bună
producție din cei trei ani ai actua
lului cincinal".
Acest îndemn, puternic mobilizator,
se adresează atit oamenilor muncii,
în calitate de proprietari, producători
și beneficiari, cît mai ales factorilor
de conducere din economie. Pentru
că ei gîndesc, fundamentează și sta
bilesc strategia pentru îndeplinirea
planului pe anul 1988. pe anii viitori.
Un îndemn care se integrează con
ceptului formulat de secretarul ge
neral al partidului cu privire la re
lația directă, de intercondiționare,
care există intre perfecționarea ac
tivității de conducere in ansamblu
și rezultatele obținute de fiecare uni
tate economică în parte.
Cerințele vizînd perfecționarea ac
tivității de conducere economică,
conturate cu atita claritate in do
cumentele adoptate de Conferința
Națională a partidului — care s-a
constituit într-un amplu colocviu
național consacrat problemelor opti
mizării conducerii societății — sînt
complexe. în comentariul de fată ne
vom opri asupra uneia singure :
perfecționarea relației minister-centrală-intreprindcre.
Importanta ei este pusă în lumină
cu toată tăria de aprecierea care s-a
făcut la înaltul forum al comuniș
tilor că pentru obținerea unor rezul
tate pozitive in anul 1988 economia
noastră are asigurate, in pofida unor
lipsuri proprii, a greutăților gene
rate de criza economică mondială.

lî

toate condițiile necesare — materia
le. tehnice, umane. Ceea cd înseam
nă că materializarea acestor condiții
depinde într-o măsură hotăritoare
de eficienta relației. în triunghiul de
bază al deciziei în economia noas
tră : minister-centrală-întreprindere.
Mai exact, de asigurarea unui bun
circuit informațional pe acest tra-

cînd se acționează pentru realizarea
sarcinilor de producție pe acest
an — privind necesitatea corelă
rii unor indicatori de plan, contrac
tării producției și structurării cores
punzătoare a bazei materiale, ur
gentării investițiilor pentru moder
nizarea producției și multe, multe
altele. Ce spun toate acestea ?

• Redefinirea cu claritate la plenara Consiliului
Național al Oamenilor Muncii a relației întreprinderecentrală-minister stimulează creșterea răspunderii
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, pentru optimi
zarea rezultatelor în producție
• Actul de conducere — prilej de îmbinare orga
nică a răspunderii personale cu cea colectivă, de ma
nifestare concretă a competenței profesionale a cadre
lor, de afirmare a sistemului autoconducerii munci
torești
• Creșterea funcției de control a ministerelor
echivalează cu creșterea responsabilității acestora
pentru sporirea eficienței activității pe ansamblul eco
nomiei naționale
seu și de adoptarea unor decizii ope
rative. care să aibă drept rezultat
solutionarea la timp. Încă din faza
embrionară, a fiecăreia din proble
mele ce pot influența îndeplinirea
planului într-o unitate sau alta. Și
asemenea probleme, într-un proces
complex cum este economia, apar
mereu și mereu, se cer abordate cît
mai operativ și' eficient. Acestea sînt
de fapt și rostul, și menirea actului
de conducere.
E suficient însă să-ți arunci o pri
vire prin mapa de corespondentă
dintre întreprinderi, centrale si mi
nistere si vei întîlni și în aceste zile
solicitări presante — chiar și acum

Pe de o parte, că în abordarea
problemelor cu care se adresea
ză întreprinderile forurilor ierar
hice superioare există încă rutină și
încetineală, o gindire anacronică po
trivit căreia, dacă sînt mai mult „dos
pite", problemele se rezolvă mai bine.
Pe de altă parte. -întreprinderile s-au
obișnuit, datorită unei tutele mărun
te impuse uneori în mod exagerat
de centrale si ministere, să transfor
me aceste importante organisme în
„intermediari" ai lor în rezolvarea
unor probleme ce intră, de fapt și
de drept, in competenta și atribuții
le lor. Și astfel, în loc să funcțio
neze pe baza unei receptivități ma-

In spiritul hotăririlor Conferinței Naționale a partidului,
pentru depășirea planului, pentru ridicarea întregii activități economice

la un nivel superior de calitate și eficiență
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Dmcratia imincitorească-revolulionară,
factor de puternică accelerare a construcției socialiste
în etapa actuală, definită în mod
Științific la Conferința Națională ca
fază superioară a făuririi societății
socialiste multilateral
dezvoltate,
partidul conferă un loc central pro
blemelor perfecționării conducerii
societății,
dezvoltării
democrației
muncitoresti-revoluționare.
La temelia acestei orientări mo
derne, de amplă deschidere spre va
lorificarea cît mai deplină a posibi
lităților pe care le oferă noua orinduire, se află concepția revolu
ționară, profund motivată din punct
da vedere științific, a secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu privire la
unitatea indisolubilă dintre socialism și democrație, dintre conducerea unitară, pe bază de plan, a în
tregii vieți economico-sociale și
principiile autoconducerii și autog<*stiunii.
Sensul fundamental și esența acestei concepții se exprimă, sintetic,
cu deosebită forță, în principiul
larg argumentat de secretarul gene
ral al partidului, după care socialis
mul se construiește cu poporul și
pentru popor. înfăptuirea consec
ventă a acestui principiu constitui?
axul principal al întregii activități
de perfecționare a conducerii și vie
ții democratice în țara noastră. Așa
cum sublinia încă o dată secretarul •
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în cuvintarea
rostită la Adunarea solemnă oma
gială consacrată aniversării zilei
sale de naștere și sărbătoririi a pes
te 55 de ani de activitate revolu
ționară : „Toate mărețele realizări
din anii construcției socialiste sint
rodul activității minunatei noastre
clase muncitoare, a țărănimii, inte
lectualității, a muncii unite a între
gului popor, care înfăptuiește neabă
tut politica partidului, ce corespun
de pe deplin intereselor vitale de
bunăstare, de fericire a intregii na
țiuni". Dintotdeauna, arată tovarășul
Nicolae Ceaușescu, socialismul și-a
propus să realizeze o societate în
care oamenii muncii, poporul însuși
să fie pe deplin stăpîn pe bogățiile
proprii, să-și făurească viitorul in
mod liber, o societate în care ma-

sele, poporul să participe la condu
cerea tuturor sectoarelor, a întregii
societăți.
Sensul profund umanist si. tot
odată, riguros științific al acestei
concepții se dezvăluie cu deosebită
pregnantă în regîndirea novatoare a
rolului maselor in devenirea istorică,
în conceperea unui cadru organiza
toric nou, menit să asigure partici
parea plenară, efectivă a poporului
la făurirea propriului destin, reali
tăți puse încă o dată puternic în evi
dență de desfășurarea lucrărilor re
centei plenare a Consiliului National
al Oamenilor Muncii.
După cum este cunoscut, în ulti
mele decenii a fost instituționalizat, în toate domeniile, rolul
adunărilor generale ale oamenilor
muncii. în calitate de proprie
tari,
producători,
beneficiari
și
participanți responsabili la gestiune,
de adevărati stăpîni ai tării, oamenii
muncii hotărăsc aici și răspund de
buna gospodărire și dezvoltare a
mijloacelor din fiecare unitate, de
înfăptuirea tuturor programelor de
dezvoltare economică și socială. Au
fost
create
consiliile oamenilor
muncii, ca organe colective de con
ducere a întregii activități economi
ce și sociale. In prezent, in indus •
trie și alte sectoare sociale funcțio
nează peste 28 600 consilii de condu
cere, din care fac parte peste 412 800
muncitori, tehnicieni, ingineri, eco
nomiști, oameni de știință, profesori,
oameni de cultură, alți oameni ai
muncii. Peste 40 la sută din totalul
membrilor acestor consilii sint mun
citori, tehnicieni, maiștri direct din
producție. In agricultură și sistemul
cooperatist funcționează, de aseme
nea, circa 8 600 de consilii ale oame
nilor muncii, cuprinzînd peste 197 500
membri, din care peste 100 000 ță
rani.
Cerințe de cea mai mare impor
tanță pentru dezvoltarea democra
ției
muncitorești — revoluționare,
pentru exercitarea optimă a autoconducerii muncitorești și autogestiunii
economice a formulat tovarășul
Nicolae Ceaușescu în cuvintarea
la recenta plenară a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii.

în etapa actuală cresc rolul și răs
punderile ce revin consiliilor de
oamenilor(
conduoere,
consiliilor
muncii,
răspunderi ce decurg din
noile sarcini ce se ridică în fata centralelor, ca titulare de plan. a în
treprinderilor — unitățile de bază
care funcționează pe autogestiune și
autoconducere. Centralele și între
prinderile sînt chemate să îndepli
nească un rol sporit în desfășurarea
și conducețea activității economice,
în înfăptuirea planului, a programe
lor de dezvoltare a tării.. Tocmai de
aceea, organele de conducere colec
tivă poartă răspunderea directă pen
tru buna
'
desfășurare a muncii, pentru buna funcționare a instrumentului esential al autogestiunii — bugetul propriu
_ _
de venituri și cheltuieli,
„Trebuie să facem în așa fel sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu —
incit oamenii muncii, adunările ge
nerale să hotărască in mod real, nu
formal, asupra tuturor problemelor
activității economico-sociale și să
exercite un control mai ferm asupra
cadrelor de conducere și a consilii
lor oamenilor muncii".
Firește, așa cum sublinia secre
tarul general al partidului, aceasta
nu trebuie să conducă in nici un fel
la manifestarea unor tendințe anar
hice, de subestimare a rolului planu
lui unic, a celorlalte prevederi ale
sistemului de conducere ecânomicufinanciară. Este necesar să se acțio
neze astfel incit să se realizeze îmbi
narea cit mai hună a activității or
ganismelor statului eu organismele
democrației muncitorești-revoluționare, asigurindu-se toate condițiile
ca organismele statului si ale demo
crației
muncitoresti-revoluționare
să-și indeplinească in cele mai bune
condiții rolul pe care îl au în toate
domeniile.
O importantă cu totul deosebită
capătă, în acest context, pregătirea
politică și profesională, competenta
tuturor celor ce participă la proce
sul decizional în organismele colec
tive de conducere. Complexitatea

(Continuare în pag. a II-a)

xime — atunci cînd întreprinderea
s-a adresat cu o problemă ministe
rului sau centralei înseamnă că pen
tru rezolvarea ei nu mai există un
alt circuit —. relația minister-centrală-întreprindere alunecă adeseori
pe traseul birocratizării, al comuni
cării prin hirtii : unii se pling și al
ții le răspund că au sau nu aii drep
tate. dar multe probleme continuă
să nu-și găsească soluționarea.
în actualul stadiu al dezvoltării
economiei noastre, o asemenea rela
ție nu mai are șanse să supraviețu
iască. Nici ca mod de gindire. nici
prin „perseverența" celor care o mai
promovează. Fiecare din cei trei
factori importanți ai „triunghiului
decizional" din economie sint che
mați să-și regindească stilul de
muncă, modul de a acționa in con
ducerea activității economice. Regîndire determinată in mod dialectic de
faptul că, la recenta plenară a Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul generai al partidului, a
redefinit, cu toată claritatea, atribu
țiile acestor organisme, relațiile ce
trebuie să existe intre ele și răspun
derile ce le au pentru îndeplinirea
sarcinilor de plan. Centrala, consiliul
ei de conducere — s-a subliniat —
poartă răspunderea directă atît pen
tru elaborarea și fundamentarea pla
nului, cit și pentru realizarea lui.
Nici o centrală nu se mai poate
sustrage de la aceste importante atri
buții ce-i revin ca titulară de plan.
Fiecare centrală este obligată să ai’bă
— funcționînd pe principiile auto
conducerii și autogestiunii — buget
propriu de venituri și cheltuieli, de •
finanțare a întregii activități econo
mice și să ia măsuri ca și fiecare
unitate ce aparține de ea să-și des
fășoare activitatea iu același; mod.
Centrala are deci o triplă răspun
dere față de plan : de a-1 elabora, de
a crea condiții pentru îndeplinirea
lui și de a asigura în final reali
zarea lui. Răspundere de care nu
se poate absolvi și căreia nu i se mai
poate substitui nimeni. Ceea ce nu
înseamnă că centralele au rămas sin
gure în fața bătăliei pentru îndepli
nirea planului. Dimpotrivă, atribu
țiile ministerelor au căpătat in con
ținut nou — de organizare, de îndru
mare și control — ceea ce înseamnă
că au datoria să stabilească strategia
de lucru în
domeniile respective,
dar, mai ales, să ajute efectiv cen
tralele și intreprinderile in soluțio
narea tuturor problemelor cu care se
confruntă.
Pe fondul unei asemenea relații
optime de lucru. întreprinderea
să-și asume toate responsabili
tățile față de conducerea pro-
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VASLUI :

Producție fizică

peste prevederi
Actionind cu înaltă răspundere
și dăruire revoluționară pentru tot
mai bună organizare a activității,
utilizarea la întreaga capacitate a
mașinilor si utilajelor, valorificarea
superioară a materiei prime, materialelor și energiei electrice, colectivele de oameni ai muncii din
industria județului Vaslui au rea.lizat suplimentar în acest an în
semnate cantități de produse. Ast
fel; au fost livrate, peste prevederi,
economiei naționale și la export,
rulmenți, utilaje metalurgice și
pentru explorări geologice, foraj și
exploatare sonde. încălțăminte, fire
poliesterice si altele. Totodată, au
fost realizate peste plan prdduse
ale industriei electrotehnice si mij
loace de automatizare, mobilă, pes
te 1 000 bucăți corpuri abrazive, iar
șantierelor de construcții le-au fost
expediate in plus 243 000 metri pătrați produse hidroizolatoare. 245
metri cubi prefabricate si panouri
mari din beton. 81 tone vată mine
rală și altele. De remarcat că acest
spor la producția fizică a fost ob
ținut pe seama creșterii producti
vității muncii, care este mai mare
cu 8,5 la sută fată de aceeași pe
rioadă a anului trecut si prin în
cadrarea strictă în normele de con
sum materiale și energetice. (Petru
Necula).
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Puternic animați de profunde
simțăminte de dragoste și atașa
ment, de înaltă apreciere și deose
bit respect, oamenii muncii de pe
întreg cuprinsul patriei au adresat
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele
mai calde urări de sănătate și fe
ricire, de viață lungă și nesecată
putere de muncă pentru a condu
ce partidul, țara și poporul român
spre noi și tot mai mari victorii pe
calea dezvoltării economice și so-

ciale, a întăririi independenței și
suveranității patriei, a înfăptuirii
neabătute a Programului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism.
Răspunzînd acestor însuflețitoare
manifestări de înaltă cinstire și de
votament, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a adresat tuturor celor
ce i-au transmis mesaje de felici
tare următoarea scrisoare :

„Doresc să adresez, și pe această cale, cele mai vii mulțumiri organelor și
ți
organizațiilor de partid, de masă și obștești, colectivelor de oameni ai muncii din
unitățile industriale și agricole, din ministere, instituții și organizații de stat cen
trale și locale, activiștilor de partid, de stat și ai organizațiilor democrației muncitorești-revoluționare, comuniștilor, membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate, mun
citorilor, țăranilor, intelectualilor, militari’or, tinerilor și vîrstnicilor, tuturor celor ce
mi-au adresat scrisori și mesaje de felicitări și urări cu prilejul aniversării zilei mele
de naștere și a îndelungatei activități revoluționare.
Consider toate aceste manifestări ca o înaltă apreciere a activității mele în
slujba partidului și poporului, a construcției socialiste din patria noastră, a politicii
de pace și colaborare a României socialiste. Apreciez, totodată, aceste manifestări
ca o expresie a dragostei și atașamentului față de eroicul și gloriosul nostru partid
— în care mi-am desfășurat întreaga activitate —, ca o nouă și puternică afirmare a
unității de nezdruncinat a tuturor fiilor patriei în jurul Partidului Comunist Român,
forța politică conducătoare a națiunii noastre socialiste.
Așa cum am subliniat și în cuvintarea rostită la adunarea solemnă, apreciez
aceste manifestări ca o reafirmare a justeței liniei noastre politice generale, ela
borată în mod colectiv de organele conducătoare ale partidului și statului, de între
gul partid și popor, ca o expresie a hotărîrii comuniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii de a acționa cu întreaga energie și capacitate pentru edificarea cu succes a
societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea neabătută a României spre
comunism — visul de aur al omenirii.
Asigur și cu acest prilej partidul și întregul popor că și în viitor voi acționa
cu toată fermitatea pentru întărirea continuă a rolului conducător al partidului —
de centru vital al întregii națiuni -, a capacității sale de a uni și orienta energiile
creatoare ale tuturor oamenilor muncii în direcțiile hotăritoare ale dezvoltării eco
nomice și sociale a țării, ale ridicării ei pe culmi tot mai înalte de civilizație, bună
stare și progres.
îmi face o deosebită plăcere ca, la rindul meu, să adresez, din toată inima,
tuturor celor ce mi-au trimis telegrame, scrisori și mesaje de felicitare, întregului
nostru partid și popor, cele mai bune urări de sănătate și fericire, de noi și tot
mai mari succese și satisfacții în muncă și în viață, în întreaga activitate pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al Xlll-lea și Conferinței Naționale ale
partidului, pentru progresul și înflorirea patriei noastre libere, independente și suverane".

NICOLAE CEAUȘESCU
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Dezvoltarea largă, pe baze echitabile,
fără nici un fel de discriminări
a schimburilor economice internaționale
Realitățile lumii de azi dovedesc,
tot mai eviddnt, că participarea tu
turor tarilor la diviziunea interna
țională a muncii, la circuitul mon
dial de valori materiale și spiritu
ale constituie o necesitate obiectivă.
Este incontestabil că niciodată in
istoria schimburilor comerciale, aces
tea n-au cunoscut amploarea pe care
o au astăzi, proces la baza căruia se
află creșterea vertiginoasă a forțelor
de producție pe plan mondial, afir
marea independentă a numeroaselor
state noi, accentuarea interdependen
țelor și caracterului complementar al
economiilor diferitelor țări — toate
reclamînd intensificarea schimburilor
de produse. Totodată, în condițiile
actualei revoluții tehnico-știintifice,
ale perfecționării continue a mijloacelor de transport și comunicații, distantele pe glob s-au „comprimat"
considerabil. incit ele nu mai consțituie impedimente apreciabile în calea cooperării dintre state situate pe
continente diferite, a extinderii re
lațiilor economice, care și-au sporit
mereu volumul și au cuprins toate
zonele lumii.
în concepția președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU „dezvoltarea
normală a schimburilor economice
dintre toate țările lumii este nemij
locit legată de intensificarea efortu
rilor pentru
eliminarea
oricăror
restricții, bariere artificiale și dis
criminări care mai stau in calea co
merțului internațional și, în primul
rînd, de instaurarea trainică în via
ta mondială a unui climat de încre
dere, destindere, colaborare și pace"
Comerțul și colaborarea economică
internațională reprezintă, de altfel,
una din principalele forțe motrice
ale progresului general. într-adevăr.
accelerarea creșterii economice, dez
voltarea de ansamblu a fiecărei țări
depind, într-o mare măsură, pe lîngă
amploarea efortului propriu, de in-

tensificarea schimburilor externe, de
promovarea cooperării economice Și
tehnico-științifice. de asigurarea ac
cesului la sursele de energie și ma
terii prime, la piețele financiare in
ternaționale. Întotdeauna există ele
mente de complementaritate între economiile diferitelor state, care per
mit fiecăruia să beneficieze — în
condițiile unor relații echitabile —
de avantajele diviziunii internațio
nale a muncii.
Pe lingă aceste aspecte general va
labile, trebuie să se tină însă seama
și de un fenomen specific actualei
internaționale,
situații
economice
Este vorba de criza ce confruntă de
mai multă vreme economia mondială
și care afectează. într-o formă sau
alta, într-o măsură sau alta, practic
toate statele lumii. Or, prin extin
derea colaborării se pot soluționa o
serie de probleme care se pun astăzi
cu acuitate în lume, cum sînt cele
legate de criza economică și finan
ciar-valutară, de lichidarea subdez
voltării, a decalajelor dintre state,
de edificarea unei noi ordini econo
mice mondiale.
în același timp, dezvoltarea schim
burilor și a cooperării are nu numai
o deosebită importanță economică,
ci și o mare însemnătate politică.
Astfel, este cunoscut că extinderea
relațiilor economice, colaborarea economică fructuoasă duc la dezvol
tarea unor bune raporturi între sta
te, la desfășurarea unui ansamblu
de interese comune care determină
întărirea conlucrării și apropierea
între popoare, favorizează o mai
bună cunoaștere între ele, ceea ce
contribuie la consolidarea relațiilor de
prietenie, la întărirea încrederii, a
securității internaționale. între cola
borare și destindere. între' lărgirea
schimburilor economice și securitate
există o relație de strînsă condițio
nare reciprocă : destinderea și secu-

Noi construcții de locuințe în municipiul Botoșani

ritatea creează condiții pentru lărgi
rea colaborării — și invers, prin
colaborare și cooperare se dezvoltă
destinderea, ceea ce întărește secu
ritatea și pacea.
Iată motivele pentru care colabo
rarea economică internațională, li?
beră de orice piedici sau bariere
artificiale, s-a impus ca unul din im
perativele majore ale epocii contem
porane, ale actualității. Practic, această idee este afirmată pregnant
la toate conferințele și reuniunile economice internaționale. în cadrul
tuturor întîlnirilor atît bilaterale, cit
și multilaterale, inclusiv ale grupurilor
economice din diferite zone ale lu
mii, ideea dezvoltării unei colaborări
libere, egale în drepturi
fiind
susținută cu tot mai multă vigoare,
însăși viața arată că aceasta și nu
mai aceasta este direcția dezvoltării
societății, că acesta și numai acesta
este sensul cerințelor obiective
ale istoriei și aspirațiilor popoarelor.
Faptul că relațiile economice au
cunoscut. în general, o evoluție me
reu ascendentă nu înseamnă,
din
păcate, că au fost eliminate anumi
te piedici și obstacole artificiale din
calea acestui proces, că nu se mai
înregistrează recrudescențe ale unor
fenomene negative. Menținerea —
și uneori chiar accentuarea — unor
restricții frînează relațiile
econo
mice, îngrădește schimburile între
state, care în anii ’80 au cres
cut într-un ritm de două ori mai
lent decit cel din deceniul trecut.
Totodată,
introducerea de mă
suri protccționiste, de
restrîngere
sub diferite pretexte a accesului la
piețele internaționale a afectat în
general comerțul internațional. De
altfel, .practicile comerciale restricti
ve și discriminatorii, dobînzile înalte,
excesive, care strivesc sub povara

(Continuare în pag. a IV-a)
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EXPORTUL - SARCINĂ PRIORITARĂ!
Ni s-a vorbit mult despre un spe
cific anume al activității la între
prinderea de confecții din Focșani.
Concret, despre necesitatea adaptă
rii rapide si eficiente a producției la
cerințele realizării unor „serii scur
te". a unor loturi de produse care
uneori ajung la 300—500 de bucăți.
— Asemenea comenzi, ne-a preci
zat inginera Marilena Tudose, șeful
atelierului de proiectare tehnologică
Si autoutilare. trebuie realizate une
ori in 2—3 zile. Iar termenul soli
citat de partenerii de peste hotare
trebuie respectat întocmai, in con
dițiile realizării unei producții de
cea mai bună calitate. Aceasta pre
supune o temeinică pregătire tehni
că si tehnologică a producției. Fie
care om — verigă de bază în lanțul
continuu al producției in flux — tre
buie să știe exact. încă din momen
tul lansării in fabricație a unei co
menzi, ce are de făcut. Producția
modernă. bazată pe o organizare
modernă, nu admite irosirea timpu
lui de lucru productiv. Iată de ce
ne-am impus ca in „banca de crea
ție" a întreprinderii soldul să nu se
lichideze niciodată, să dispunem oricînd de soluții aplicabile pentru re
zolvarea operativă si eficientă a si
tuațiilor impuse de solicitările par
tenerilor externi. Ce s-ar intimpla
dacă un dispozitiv „auxiliar" ar fi
introdus în procesul de producție
fără să fie testat din timp ? Oricind
pot să apară întreruperi ale proce
sului de producție. în organizarea
muncii nu trebuie ignorată tradiția,
specificul producției, dar obișnuințe
le nu trebuie transformate in inerție.
Concret : în unitatea nr. 11 din sec
ția a Il-a confecționat se lucra in
sistem prodsincron. modern cindva.
Mașinile erau dispuse ca... rindurile
de scaune într-o sală de spectacol.
Cu timpul, această organizare a
muncii nu a mai corespuns, determinind întoarceri_ ale semifabricatelor
pe flux, greutăți în circulația pro
duselor, o flexibilitate redusă la
schimbarea, modelului. Atunci s-a
renunțat la un asemenea mod de or
ganizare si s-a trecut la sistemul de
organizare a muncii pe linii tehno
logice, care asigură productivitate
sporită, control mai strîns si opor
tun pe toate fazele de lucru, deci
calitate si inaltă productivitate. Iar
exemplele pot continua. în acest an

ne propunem să mergem mai de
parte si să optimizăm toate forma
țiile de lucru pentru ca fiecare din
tre ele să poată da maximum de randrTri.
Ritmul și calitatea producției se
află intr-o strînsă interdependentă
cu nivelul de pregătire profesională
al oamenilor, această cerință impunindu-se cu atit mai mult cu cit un
colectiv de muncă este hotărît să
valorifice din ce in ce mai bine ca
pacitatea de care dispune. Iar în în
treprindere calitatea pregătirii oa
menilor este privită ca un tot uni

profesională sînt cuprinși 3 320 de
oameni, cursuri structurate astfel :
de adaptare la noile utilaje si per
fecționări tehnice si tehnologice ; de
completare a> cunoștințelor pentru
cei care intimpinâ unele dificultăți
în îndeplinirea normelor de produc
ție : de reciclare profesională, care
numeric dețin ponderea. Și nu sint
singurele forme de instruire. Lor li
se adaugă cursurile de policalifica
re. de asigurare a rezervei de cadre
pentru ajutori de maiștri, cursurile
de integrare in producție a noilor
încadrați in muncă. începind din
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tar. complex, constituită ca părți in
separabile ale unui cod unitar de
muncă si viată.
— „Plasarea" fiecărui om al mun
cii în angrenajul complex al activi
tății întreprinderii, de la muncitor
la specialist cu studii superioare,
rie-a precizat tovarășa Maria Apreotesei. șeful serviciului personal. învătămint, retribuire, are in vedere
în mod obligatoriu aptitudinile Si
deprinderile fiecăruia, gradul de
pregătire profesională. Și cum noi
ne confruntăm permanent cu cerin
țele si exigentele modei în dome
niul vestimentației avem datoria să
ne aflăm permanent în băncile pre
gătirii si perfecționării profesionale,
să învățăm continuu. Nu este sufi
cient să fii acum. azi. un executant
bun al unei anumite comenzi. Tre
buie să știi să anticipezi moda, vii
toarele cerințe, și pentru a putea
face fată solicitărilor este nevoie de
pregătire continuă.
— Ce date oferă „catalogul" între
prinderii. al „scolii" de aici ?
— La cursurile <le perfecționare

acest an vom experimenta o formă
nouă de instruire a cadrelor cu stu
dii superioare. Fiecare specialist a
propus cite o temă de cercetare, care
să constituie subiect de dezbatere
colectivă. Acestea au fost analizate,
selecționate si s-a întocmit o tema
tică anuală, precizîndu-se si lectorii
avizați, specialiștii din afara între
prinderii care să fie invitați să par
ticipe la aceste dezbateri.
Iată si cîteva exemple de teme :
un inginer a propus ca temă analiza
costurilor de producție
(modalități
de calcul, de intervenție in „culise
le" mecanismului de determinare a
acestora) ; un economist a propus
prezentarea metodelor moderne de
stabilire si încadrare în consumuri
le normate de materii prime ; un
inginer mecanic a propus o dezbate
re cu privire la modul de stabilire a
cursurilor de revenire pentru pro
dusele de export. Va continua și în
acest an practica, dovedită eficientă,
ca fiecare cadru cu pregătire supe
rioară să îsi propună si să realizeze
un studiu, o temă de cercetare cu
aplicabilitate in producție.

în magazia de produse finite a în
treprinderii se pregătea pentru li
vrare un nou lot de confecții din
producția acestui an. Fiecare produs,
ca un unicat așteptat cu nerăbdare,
era încă o dată controlat cu grijă,
„cintărit" cu ochi de expert, împă
turit si așezat cu gesturi delicate în
cutia de carton. Un ritual profesio
nal. dar de inaltă eleganță, repetat
intr-un an de milioane de ori. ca si
cum fiecare client ar fi de fată. Do
vadă că oamenii muncii care știu să
pretuiască munca respectă si cerin
țele altora.
— Dorința noastră, ne spunea in
ginera Violeta Vesel, sef comparti
ment C.T.C., este să avem cit mai
multi beneficiari. Aceasta înseamnă
să realizăm numai produse de cali
tate, să asigurăm „putere" de des
facere produselor prin calitate, să
fim competitivi cu cele mai bune
confecții din lume prin calitate, să
ciștigăm și să ne menținem încre
derea beneficiarilor prin calitatea
produselor oferite. în anul trecut. 88
la sută din produsele realizate au
fost de nivel tehnico-calitativ mon
dial. Pentru acest an ne-am propus
ca proporția să treacă de 90 la sută.
Sintem in curs de perfecționare a
sistemului de organizare a compar
timentului C.T.C. pentru a asigura
un control modern si eficient pe în
treg fluxul de fabricație, de îmbu
nătățirea tehnologiilor de control
în scopul asigurării la fiecare opera
ție. fază de fabricație și produs finit
verificarea completă a parametrilor
calitativi.
— Nu trebuie omis, a intervenit in
discuție inginera Rodica Plesu. șeful
atelierului de proiectare constructi
vă pentru prototipuri, gradul de în
noire a producției la care vrem să
ajungem. în acest an vom realiza
1 000 de modele noi, din care peste
800 de modele vor fi promovate in
fabricație. Sint încheiate contracte
cu mai multe firme din 10 țări. Tirgurile si expozițiile la care am par
ticipat au confirmat calitatea produ
selor noastre, ceea ce ne îndreptă
țește să spunem că. în continuare,
vom primi comenzi si mai multe, pe
care sintem hotăriți si pregătiți să
le onorăm exemplar.

Dan DRAGULESCU
corespondentul

„Scinteii”

Perfecționarea conducerii economice
(Urmare din pag. I)
ceselor de producție și să nu mai în
carce pe alții cu tot felul de pro
bleme. unele de-a dreptul simple,
care de fapt și de drept îi aparțin.
Un director de întreprindere din Si
biu a dat o dată următoarea replică
celor care pling mereu pe umerii al
tora : „în 12 ani de cînd îndepli
nesc funcția de director nu m-am
adresat niciodată centralei sau mi
nisterului pentru a-mi rezolva pro
blemele cu care mă confrunt. Ce fel
de director sint eu dacă imi arăt efi
ciența numai prin „soluțiile" oferite
de-a gata de alții ? Dacă e cazul să
cer ajutor — atunci o fac. dar tre
buie să știu de ce îl cer și cui îl cer.
Nu trebuie să-mi pierd timpul pe
culoarele ministerului".
Ceea ce nu echivalează nici pe de
parte cu acceptarea atitudinii unor
cadre de conducere din centrale si
ministere care, atunci cind anumite
întreprinderi intră temporar intr-o
situație critică, solicită tot felul de
memorii și note explicative, indeamnă la „așteptare" si „răbdare" pină
lucrurile se vor rezolva. Fără nici

măcar să se urce în primul tren sau
avion pentru a vedea la fața locului
cauzele acelui moment critic si. mai
ales, care sint consecințele lui. Or,
creșterea rolului funcției de Îndru
mare și control a ministerelor obli
gă in mod
radical la schimbarea
unei asemenea atitudini.
Relația
minister-centrală-întreprindere are nevoie de o infuzie de
spirit revoluționar, de o infuzie de
nou, de regindire a însuși modului
ei de lucru. „Nu avem nevoie și nu
trebuie să siringem justificări —
sublinia tovarășul Nicolae Ceausescu
— pentru a arăta că altul este vino
vat. Cel care e pus să conducă un
sector de activitate poartă răspun
derea, și nerealizarea planului îl
privește direct. Trebuie să avem
oameni care să ințeleagă că n-avem
nevoie de justificări, de dovezi, de
acte, de hirtii ! Avem nevoie de oa
meni care să lupte si să soluționeze
la timp problemele".
Ce cerințe mai clare decît acestea
se pot exprima pentru cei învestiți
să exercite actul de conducere in economie. pentru consilii de conduce
re din întreprinderi, centrale și mi

nistere. Materializarea lor în viață
nu se asigură insă prin declarații și
adeziuni. Ea cere imprimarea în mo
dul de a gîndi si a acționa al fiecă
rui cadru de conducere atit a unei
înalte auloexigențe, cit și a unei inalte
autoeducații, spre a avea capacitate
activă de a găsi soluții pentru pro
blemele grele, știința de a asigura
aplicarea lor în practică, pentru ca,
pe fundalul acestei temelii solide, să
exercite o conducere competentă și
eficientă. Cadrul democratic de con
ducere din economia noastră oferă o
adevărată „școală" in această privin
ță. Dacă funcționează bine, dacă e
ajutat să funcționeze bine. Secreta
rii comitetelor de partid din. între
prinderile pe care sînt grefate cen
trale îndeplinesc această funcție și
pentru organizațiile de partid din
centrală, și pentru cele din între
prindere. Oare problemele cu care
se confruntă multe întreprinderi în
relația cu centrala nu apar in primplan și in unitatea pe care ește gre
fată centrala ? Iar faptul că apar și
se multiplică nu este o dovadă că
factorul prin care ar trebui să le se
sizeze și să contribuie la eliminarea

Democrația muncitorească-revoluționară
(Urmare din pag. I)
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problemelor, ' interdependenta din
tre ele solicită nu numai o bună
pregătire, ci și răspundere, consecvență, stăruință pentru asigurarea
înfăptuirii tuturor sarcinilor, a pre
vederilor de plan. Iată de ce — in
spiritul
aprecierilor
tovarășului
Nicolae Ceaușescu — ridicarea prigâtirii profesionale și politice tre
buie considerată ca o prioritate la
toate nivelurile, o condiție de mare
semnificație pentru afirmarea practică a organismelor democrației
noastre muncitorești-revoluționare.
De deosebită.insemnătate. cu multipie și adinei semnificații politice
și sociale, este concepția partidului
nostru, care, distanțindu-se de viziunile ce contrapun democrația directă celei reprezentative, de cele
care tind să absolutizeze structurile
tradiționale ale celei din urmă sau
care, practic, reduc întreaga problematică a vieții democratice la una
din cele două forme ale democrației.
acordă o atenție de prim ordin și
susținută făuririi și dezvoltării unui
intreg sistem al democrației directe.
în această lumină, partidul nostru.
secretarul său general acționează, in
același timp, cu perseverență și
realism concret istoric pentru afir
marea democrației reprezentative,
pentru perfecționarea si dezvoltarea
acesteia.
Cu deosebire in perioada de după
Congresul al IX-lea au fost adop
tate în tara noastră importante mă
suri pentru perfecționarea și dezvoltarea întregului sistem al demo
crației reprezentative, pentru imbinarea armonioasă a democrației re
prezentative cu democrația directă.
Organismele statale — Marea Adunare Națională, organul suprem al
puterii de stat, consiliile populare
județene, municipale, orășenești și
comunale. constituite si reînnoite
periodic pe baza votului universal,
egal, direct și secret —.asigură exer
citarea puterii politice de către cetățteni prin reprezentanții lor aleși
pe o perioadă determinată, reprezintă in concepția partidului nostru
forma de exercitare a suveranității
poporului. Din inițiativa secretarului
general
al
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. in ultimele două
decenii au fost promovate importan
te măsuri care au contribuit la per
fecționarea activității acestor or
gane. Pe această linie se înscriu in
troducerea sesiunilor deschise ale
Marii Adunări Naționale, creșterea
rolului organului suprem de stat în
exercitarea controlului asupra acti
vității organelor executive si a uni
tăților socialiste, corelarea mandatu
lui Marii Adunări Naționale cu du
rata cincinalelor, sporirea atribuții
lor comisiilor permanente, perfecțio
narea activității Consiliului de Stat.
Pe aceeași linie se înscriu măsu
rile ce se referă la creșterea rolului
Consiliului Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale, organism larg
reprezentativ, de partid si de stat,
cu caracter deliberator. menit să
îndeplinească funcția de Cameră le

gislativă a partidului si statului, cu
atribuții de parlament economic
care analizează problemele funda
mentale ale dezvoltării economiei
naționale și elaborează
orientările
de perspectivă privind evoluția si
dezvoltarea tării. Organism larg de
mocratic, care cuprinde cele mai
bune forțe de care dispune societa
tea, Consiliul Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale e învestit cu
prerogative privind elaborarea pla
nului și programelor de dezvoltare
economico-socială. urmărirea reali
zării acestora, soluționarea proble
melor fundamentale ale creșterii
forțelor de producție și perfecțio
narea raporturilor sociale, ale pro
gresului multilateral al societății
românești, contribuind prin întreaga
sa activitate la înfăptuirea politicii
partidului de inflorire continuă a
patriei. Organele de stat. Comitetul
de Stat al Planificării reprezintă. în
noua viziune. în fapt, aparatul, se
cretariatul acestui consiliu, desfășurindu-și întreaga activitate de pla
nificare economico-socială sub con
ducerea Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale.
îmbinarea democrației directe cu
democrația reprezentativă constituie
o coordonată esențială a politicii
Partidului Comunist Român de dez
voltare in adincime a vieții noastre
democratice. După cum a subliniat
recenta
Conferință Națională a
partidului, îmbinarea armonioasă a
acestor două forme de activitate de
mocratică deschide calea unei noi
democrații, cu mult superioară ori
căror forme de democrație de pină
acum. „Am pornit si pornim de la
faptul că socialismul însuși — sub
liniază tovarășul Nicolae Ceaușescu
— reprezintă — și trebuie să asi
gure — cea mai largă democrație,
cel mai cuprinzător cadru pentru ca
toate clasele și categoriile sociale,
întregul popor să poată participa
direct
la
conducerea
societății.
Această formă de democrație răs
punde socialismului, viitorului ome
nirii!".
în această concepție unitară, in
care se reflectă preocuparea perma
nentă a partidului, a secretarului
său general de a perfecționa și dez
volta larg cadrul democrației mun
citorești-revoluționare, un rol deose
bit revine statului democrației muncitorești-revolutionare. reprezentant
suprem al puterii poporului, organi
zator al întregii activități de dezvol
tare economică și socială. Partidul,
secretarul
său general pornesc in
această privință de la constatarea că
problemele multiple ale progresului
societății noastre socialiste, ale asi
gurării unui echilibru corespunzător
in dezvoltarea tuturor ramurilor și
sectoarelor nu se pot soluționa la
intimplare, de către un grup sau al
tul de întreprinderi ; problemele de
ansamblu ale dezvoltării
generale
impun o politică unică, organizarea,
planificarea și conducerea unitară,
pe baza planului național unic de
dezvoltare economico-socială. Legile
obiective ■ nu pot acționa de la sine :
ele trebuie studiate și aplicate în

mod corespunzător condițiilor socia
le, economice din fiecare tară și
etapă de dezvoltare. De asemenea, e
necesar să se aibă permanent în ve
dere că problemele tot mai com
plexe, introducerea și aplicarea noi
lor cuceriri ale științei și tehnicii
duc și ele la creșterea rolului pla
nului național unic. Funcțiile statu
lui evoluează, se transformă, dar
ele nu pot să dispară.
Perfecționarea continuă a funcții
lor statului, democratizarea activi
tății sale, dezvoltarea sistemului de
organizare al autoconducerii
și
autogestiunii, întărirea răspunderii,
ordinii și disciplinei reprezintă în
acest cadru laturi inseparabile si
interdependente ale politicii de în
făptuire a programelor- de dezvol
tare a patriei, de antrenare cit mai
activă si responsabilă a mase
lor la conducere. Se împletesc strîns.
astfel, pe baza principiului centra
lismului democratic, drepturile si
îndatoririle adunărilor generale, ale
consiliilor oamenilor muncii cu aplicarea planului de dezvoltare uni
tară a întregii societăți, a hotărîrilor
de partid și legilor țării.
Marile obiective ale inaintărli pa
triei noastre spre noi trepte de pro
gres și civilizație, obiective stabilite
de Congresul al XIII-lea și Confe
rința Națională ale partidului și
amplu dezbătute și însușite de toate
forumurile democratice, de masele
cele mai largi de oameni ai muncii,
solicită o nouă calitate in partici
parea celor ce muncesc la condu
cerea activității economico-sociale,
întărirea hotărită a spiritului de or
dine și disciplină, a spiritului revo
luționar.
Certitudinea înfăptuirii tuturor acestor sarcini o constituie intărirea
continuă a rolului conducător al
partidului — centru vital al întregii
națiuni —
creșterea răspunderii
organelor și organizațiilor de partid,
a cadrelor, a tuturor comuniștilor în
perfecționarea muncii politice și or
ganizatorice. a stilului de muncă. în
buna organizare și conducere a în
tregii activități.
,
Răspunzînd nemijlocit realităților
românești, cerințelor înaintării țării
noastre pe calea edificării societă
ții socialiste multilateral dezvoltate,
spre comunism, tezele și aprecierile
teoretice, fundamentate de secreta
rul general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ca și so
luțiile practice, întreaga experiență
acumulată în domeniul organizării
și conducerii vieții sociale, al dez
voltării democrației muncitoresti-revoluționare — asumate in mod
profund, organic în societatea noas
tră, așa cum a dovedit-o și desfășu
rarea plenarei Consiliului Național
al Oamenilor Muncii -r se înscriu,
totodată, ca importante contribuții la
îmbogățirea tezaurului gîndirii si
acțiunii revoluționare contempora
ne, oferind o perspectivă realistă,
novatoare în abordarea probleme
lor ce confruntă omenirea zilelor
noastre.
Prof. univ. dr.

Vasile

NICHITA

lor, controlul de partid din interior,
ori nu intervine cu eficiența nece
sară. ori se substituie conducerii
centralei. O analiză atentă, amănun
țită. in mai multe centrale, ar de
monstra din plin că ambele ipostaze
se manifestă în egală măsură.
0 privire autentic obiectivă baza
tă pe cunoașterea realității — cu po
sibilități de a transmite punctul de
vedere al producției, de a combate
din fașă erorile si tendințele biro
cratice — există și în cadrul consi
liilor de conducere ale ministerelor,
în care activează un număr impor
tant de reprezentanți ai oamenilor
muncii. Cum se comportă ei. ce opi
nii au in cadrul acestor consilii, ce
probleme ridică si cum sint soluțio
nate ? — iată întrebări la care răs
punsurile n-ar fi întotdeauna, la o
analiză atentă, pozitive. Or, dacăacești reprezentanți ar aduce în șe
dințele consiliilor de conducere pro
blemele fundamentale ale unităților
in care lucrează si ar solicita, pe
bază de interpelare, răspunsuri fer
me din partea celor chemați să le
soluționeze, consiliile de conducere
ar fi obligate să reacționeze, să-și
adapteze stilul de muncă la cerințe
le rezolvării operative a probleme
lor concrete, presante, și nu să le
abordeze in general și. evident, nu
întotdeauna
cu eficiența necesară.
Perfecționarea activității de con
ducere in cadrul triunghiului deci
zional minister-centrală-intreprindere se cere abordată, firește. în toată
complexitatea ei. Rindurile de față
și-au propus s-o aducă, in primul
rind. în atenție. Cerințele formulate
în acest articol se cer analizate nu
prin prisma situației dintr-o între
prindere sau alta, ci prin prisma
exigențelor generale stabilite de
Conferința Națională a partidului,
de recenta plenară a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii în
domeniul perfecționării activității de
conducere și planificare. Astfel, în
strînsă legătură cu problemele per
fecționării conducerii economice, în
spiritul aprecierilor formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu la ple
nara amintită, se (impun măsuri fer
me pentru a asigura ridicarea nive
lului de pregătire al tuturor cadrelor
— incepind cu miniștrii, cu directo
rii de centrale, cu toate cadrele de
conducere, de sus și pînă jos. Asu
pra acestei cerințe ne vom opri într-un articol următor.

Calitatea pregătirii viitorilor specialiști
-obiectiv central al muncii de partid
din învățămîntul superior
Se ințelege că nu doar profilul lui
unic pe țară face din Institutul plo
ieștean de petrol și gaze o unitate
reprezentativă a învățămîntului nos
tru superior. Marea tradiție româ
nească a pregătirii universitare in
acest domeniu, realizările științificodidactice, obținute cu deosebire in
ultimii 40 de ani, gindirea proaspătă,
novatoare, răsfrintă tot mai adine
asupra unităților economice de profil
prin conlucrarea învățămîntului cu
cercetarea și producția, conferă de
opotrivă institutului ploieștean cali
tatea unui punct esențial de refe
rință la scară națională și nu numai
națională. De altminteri, bilanțurile
periodice exprimă sintetic o neconte
nită ascensiune și e suficient să ur
mărești evoluția cercetării științifice
pe bază de contract economic și a
brevetelor de invenții ca să obții
imaginea grăitoare a ceea ce înseam
nă un remarcabil potențial de Creație
intr-o necontenită împrospătare și
intr-o progresivă adecvare la exi
gențele tehnico-economice actuale si
de perspectivă ale societății româ
nești.'
Privită din această
perspectivă,
este cu atit mai binevenită recenta
inițiativă a Consiliului U.A.S.C.R. de
a fi efectuat aici. în strînsă conlu
crare cu comitetul de partid din in
stitut, o analiză a principalelor cauze
în virtutea cărora, cu toate marile
sale succese obținute în conlucrarea
cu cercetarea și producția, institutul
ploieștean vădește rezultate necores
punzătoare sub raportul pregătirii
profesionale a studenților. Mai exact
spus, in ultimii trei ani, rezultatele
studenților ploieșteni la examene
s-au situat constant cu circa 20 de
procente sub media rezultatelor pe
țară la sesiunile din iarnă și din
vară și cu 7—8 procente sub această
medie in sesiunea finală. Așa. de
Pildă. în anul universitar 1986—1987,
raportul intre rezultatele obținute la
Ploiești și media pe întreaga țară a
fost mai mic cu 22 de procente in
bilanțul de la 21 februarie, cu 19
procente la capătul sesiunii din vară
și cu 7 procente in bilanțul final de
la 30 octombrie. Pe această bază s-a
ajuns la pierderi succesive, necon
tenite. astfel incit din totalul studen
ților admiși în anul 1983 în Institu
tul de petrol și gaze (foraj), numai
40 la sută se mai află acum în anul
al V-lea. Și încă pierderea de 60 la
sută reprezintă o situație îmbunătă
țită față de anul 1980. cînd un ase
menea procent de „rebuturi" se ridica
la 75 la sută. Iar lista unor astfel de
proporții... disproporționate nu se în
cheie, evident, aici.
De bună seamă că asemenea pro
cente nu echivalează automat cu o
calitate inferioară a procesului uni
versitar de pregătire. Așa cum am
subliniat și cu alte prilejuri, pro
centele scăzute de promovare în învățămintul superior, deși nu sînt de
dorit, sint .oricînd preferabile promo
vărilor fără acoperire și, ca atare, nu
prin coborîrea exigenței s-ar putea
ajunge, în Ploiești sau în oricare alt
centru universitar, la rezultatele do
rite in procesul de formare a viito
rilor specialiști. Singura cale fireas
că este perfecționarea de ansamblu
a procesului de invățămint superior,
în toate componentele sale alcătui
toare și cu participarea tuturor ce
lor ce-și desfășoară activitatea aici.

Constantin PRIESCU

instalații,
adevărate
bijuterii medicale (de
altfel, foarte scumpe)
stau nefolosite, prima
de mai bine de un an,
cea de-a doua de ci
teva luni, în două ca
binete
oftalmologie
ultracentrale și ultradotate, care nu pot fi
deschise publicului. De
ce? Primul răspuns —
chipurile că nu ar
avea cine să utilizeze
această aparatură. Or,
în realitate, în tot acest răstimp nu mai
puțin de zece med’ci
oftalmologi
și-au oferit serviciile, declarindu-se fericiți să
poată lucra la respec
tivele cabinete. Și atunci? Ce obstrucționează, de fapt, utiliza
rea respectivelor apli
cații ale oftalmologiei
moderne? Ei bine, in
special obstacolele de
natură
birocratică.
Practic,
i s-a cerut
Direcției sanitare a
municipiului
Bucu
rești aprobarea, sau a,cordul, ca un număr
de medici să lucreze
prin rotație în aceste
cabinete (care in pa
ranteză fie spus, pot
aduce și un venit sub
stanțial chiar respec

a ilustrat cîteva cazuri de acest
gen.
Bunăoară. la una dintre
disciplinele predate in anul al
III-lea, proporția studenților nepromovați în sesiunea din vară atinge
40 la sută (anul 1986—1987) și chiar
44 la sută (anul 1984—1985), la alte
discipline, proporția respectivă va
riază constant între 25 și 38 la sută.
Și să reținem că asemenea discipline
fac parte din fondul esențial de cu
noștințe necesare viitorului specia
list. Or, așa cum pe bună dreptate
s-a subliniat în adunarea de partid
de la institutul ploieștean, nu e fi
resc ca asemenea situații să se repe
te ani in șir și să nu se intreprindă o analiză temeinică, multilatera
lă, în colectivele de catedră, în con
siliile profesorale sau în biroul sena
tului universitar, în ale căror atribu
ții, limpede nominalizate, intră si
dezbaterea succesivă a ținutei științifico-didactice proprie unor disci
pline ori cursuri, și investigarea
mijloacelor, a capacităților de re
ceptare specifice studenților. Privită
astfel — și gredem că numai astfel
trebuie să fie privită — aducerea în
qîmpul analizei a unor asemenea as
pecte n-are nimic comun cu neîncre
derea, cu atmosfera de suspiciune
față de activitatea cuiva, pentru că
în dezbatere intră nu „a cui e vina",
ci exclusiv perfecționarea procesului
de invățămint, emanciparea raportu
lui profesor—student, creșterea efi
cienței eforturilor personale ale stu
denților în ansamblul pregătirii vii
torilor specialiști.
Sub toate aceste raporturi, dezba
terea comuniștilor din centrul uni
versitar al Ploieștiului a delimitat
răspunderi specifice și largi posibili
tăți de acțiune mai cu seamă în pri
vința sporirii exigenței și autoexigenței, dar și a respectării unei con
secvențe cu adevărat universitare. Și
cel puțin din acest punct de vedere,
la Institutul de petrol și gaze sint
încă multe de făcut : spre exempli
ficare să reținem că majoritatea
corpului profesoral acuză, pe bună
dreptate, superficialitate și lipsă de
interes pentru pregătirea universita
ră in rindurile unora dintre studenți,
înclinați uneori mai mtîlț spre me
morarea comodă a notițelor decît
spre
adincirea
cunoștințelor din
cursuri și tratate pe baza corelații
lor interdisciplinare.
Dar același
corp profesoral, identificat și în
participant» la dezbaterea amintită,
s-a opus inițiativei din urmă cu citva timp a rectoratului ca la examene
fiecare student să facă dovada
parcurgerii unei bibliografii mai cu
prinzătoare. inclusiv intr-una din
limbile moderne aprofundate în pri
mii ani de facultate. Oare nu și
asemenea inconsecvențe favorizează
rezultatele nesatisfăcătoare din pre
gătirea studenților ?
Răspunsul exact la această între
bare, ca și la celelalte cite s-au des
prins din analiza și dezbaterea
comuniștilor universitari de la
Ploiești, rămine să fie dat prin
activitatea de zi cu zi a organizației
de partid, al cărei obiectiv esențial
a fost și rămîne asigurarea calității
pregătirii tuturor viitorilor specia
liști.

Teatrul copiilor și tineretului din lași

Optica modernă
și ti ochelarii" birocrației
în dorința de a îm
bunătăți serviciile de
optică oferite cetățe
nilor, de a le alinia
celor mai noi reali
zări, cooperativa „Artă
și precizie" din Bucu
rești a achiziționat
două instalații
com
plexe și moderne —
tip combină x oftalmologică și atelier de
lucru. Felul cum au
fost gîndite și realiza
te. la două unități
„Optica", într-un flux
complex, integrat —
cabinet
oftalmologie,
atelier, magazin — oferă posibilitatea unei
serviri operative, ori
ce solicitant putînd
pleca cu ochelari po
triviți in răstimp de
numai o oră. Partea
cea mai importantă a
acestei aparaturi com
plexe o
constituie,
desigur, combina oftalmologică (de tip
O A.P.-311) prin care
se stabilește cu maxi
mă rapiditate și pre
cizie diagnosticul
—
adică dioptriile cuve
nite — combina fiind
dotată cu piese
din
cele mai moderne: ->ftalmoscop, lampă cu
fantă,
refractometru
cu coincidență.
■ Și totuși, asemenea

Cu atit mai mult cu cit, raportată
la actuala ei
complexitate și la
obiectivele ce-i sînt specifice, pre
gătirea viitorilor specialiști îi anga
jează din perspective diferite, dar
în egală măsură, atît pe studenți, cit
și pe profesori, pe toți factorii educa
ționali din facultăți.
De altminteri aceasta a fost și
principala concluzie la care s-a ajuns in ședința biroului de partid,
ținută acum citeva zile în institutul
ploieștean, cu participarea secretari
lor organizațiilor de bază, șefilor de
catedră și membrilor senatului uni
versitar, precum și a biroului consi
liului uniunii asociațiilor studenților
comuniști, iar dezbaterile prilejuite
au ilustrat o seamă de aspecte com
plexe și contradictorii ale activității
universitare asupra cărora se cere
concentrată cu precădere atenția tu
turor. Un prim aspect de acest gen'
se referă la participarea sistematică
a studenților la cursuri, seminarii și
la lucrări de laborator. Cum bine
este știut, o asemenea participare
definește astăzi un principiu funda
mental al ordinii și disciplinei uni
versitare, ca atare, ea este de multă
vreme reglementată printr-o multi
tudine de acte normative și cu toa
te acestea absentarea de la cursuri,
seminarii. lucrări de laborator alcă
tuiește o grea povară pentru buna
desfășurare a învățămîntului supe
rior. Paradoxul este că un asemenea
neajuns, despre care se tot discută
foarte mult, este pus cel mai adesea
în evidentă numai după ce se con
stată slabele rezultate profesionale
ale studenților. Așa s-a întîmplat și
la Ploiești ; analizîndu-se cauzele
rezultatelor profesionale necorespun
zătoare. s-a „descoperit" că in anii
1984—1985, 1985—1986, 1986—1987 to
talul absențelor de la activitățile universitare variază anual intre 146
mii de ore și 159 mii de ore. că un
număr important de studenți ajung
și. uneori, chiar depășesc anual o
sută de absențe, cele mai multe din
tre acestea fiind nemotivate.
Dar
ori că sînt nemotivate, ori- că sint
motivate, absențele rămin totuși ab
sențe și. direct sau indirect, ele stau
la baza numărului mare de repetenții, și acestea nu o dată... repetate,
astfel incit la Ploiești pot fi întâlniți
și studenți care după șase-șapte ani
de studii abia se află în anul al
III-lea. Din păcate, o asemenea si
tuație nu-i este specifică numai Ploieștiului. Ceea ce-i conferă o și mai
strictă actualitate inițiativei Consi
liului U.A.S.C.R. de a întreprinde
astfel de analize. Și, pe de altă par
te. ceea ce evidențiază și mai preg
nant imperativul ca în fiecare con
siliu și senat universitar, in fiecare
adunare de asociație studențească,
în fiecare ședință de catedră să se
analizeze pe larg și frecvent înde. plinirea de către toți studenții și ca
drele didactice a obligațiilor lor pro
fesionale. Important este ca situații
asemenea celor amintite să poată fi
nu numai combătute, ci cu deosebire
preîntâmpinate, excluse pentru tot
deauna din viața universitară.
în termeni asemănători se pune
problema analizei unor discipline
veșnic „problemă", la examenul că
rora se înregistrează an de an pro
cente ridicate de studenți nepromovați. Recenta analiză efectuată la
Ploiești de Consiliul U.A.S.C.R.

tivei direcții sanitare).
Evident, aceasta in
condițiile legii. întrucît cabinetele ar urma
să funcționeze în sis
temul policlinicilor cu
plată; singura deose
bire ar fi că medicul
își oferă consultațiile
nu la policlinică, ci Ia
cabinetul ultramodern
amenajat de coopera
tiva „Artă și preci
zie".
Și totuși, acordarea
acestei aprobări este
tergiversată
de luni
și luni de zile. Pre
textele? Diferite. Ul
timul transmis in scris
cooperativei „Artă și
precizie":
„combina
oftalmologică este fo
losită în alte țări pen
tru determinările ce
le fac opticienii în ve
derea prescrierii ochelarilor".
Direcția
respectivă ignoră insă
faptul că asemenea
combine există deja
și in țara noastră,
fiind folosite cu suc
ces în mai multe uni
tăți... medicale.
Nu ne propunem să
descifrăm
misterul
tergiversării rezolvării
acestei probleme. C
va face cu siguranță
Ministerul
Sănătății.

Esențial este ca în cel
mai scurt timp pactenții să poată benefi
cia de avantajele acestor utilaje medica
le moderne. Adică op
tica și oftalmologia
modernă să aibă ciștig
de cauză în fața „o-

chelarilor"
birocra
ției.
în sfîrșit. în ultima
clipă aflăm că pentru
a pune capăt situației
care se prelungește de
ani de zile, conduce
rea cooperativei „Artă
și precizie" a hotărît

Mihai IORDANESCU

Foto : Sandu Cristian

să instruiască cîțiva
lucrători ai cooperati
vei pentru depanarea
acestei
complexe și
sofisticate
aparaturi.
Este oare însă soluția
cea mai bună ?

Ion MARIN

Pentru o „palmă" de pămint
O acțiune menită să
pună în valoare unele
resurse locale, strîns
legată de sistemati
zarea
teritoriului,
ocupă în aceste zile
de iarnă un loc im
portant pe agenda de
lucru a Comitetului
executiv al Consiliu
lui popular județean
Suceava. Și iată des
pre ce este vorba. în
urma unor tăieri ma
sive de pomi seculari
care străjuiau drumul
european 85 — pe
secvența Suceava —
Rădăuți, circa 30 km,
—
rămăseseră
„ochiuri" de cioate, care,
pe lîngă că se iro
seau putrezind in pă
mint, blocau o bună
parte din teren, rămînînd
nefolosite.
In
aceste zile au fost
concentrate o serie de
mijloace tehnice și
specialiști pentru asis
tență tehnică, care,
împreună cu sute de

cetățeni ai comunelor
riverane,
înfruntind
capriciile vremii, dis
locă cioatele uriașe.
De la cîteva sute de
kilograme
la opt—
zece tone, puternicele
rădăcini care au hră
nit sute de ani bo
gatele
coroane,
se
lasă cu greu
urnite
din sălașul lor. Tre
buie ca in prealabil să
fie dezghiocate
de
jur-imprejur
într-o
încleștare crincenă cu
pămintul „betonat" de
vreme in labirintul
rădăcinilor. Macaragii
binecunoscuți in uni
tățile lor de bază,
muncitori de nădejde
din sectoarele drumuri
și poduri, silvicultură,
gospodărie
comunală
acționează sincronizat
ca o adevărată forță
de șoc. Cu toată as
primea
anotimpului
rece, a gerului și vintului care aici, între
comune, „taie" fața și

„frige"
urechile, oa
menii nu
se dau
bătuți. Gospodarii din
satele prin care trece
„frontul de lucru" al
șoselei încarcă zdra
văn căruțele cu cioate
dezmembrate — pe
care văzindu-Ie parcă
le și auzi troznind în
sobe. Sigur, șoseaua nu
rămîne „dezbrăcată".
Ceea ce ni se pare mai
important este faptul
că de o parte și de alta
a șoselei sînt vizibile
acum benzile de pămînt nivelate „ca la
carte" ce sînt redate,
agriculturii.
„Palmă
cu palmă" se adună
astfel cîteva zeci bune
de hectare, în plus
față de suprafața cul
tivată anul trecut, pă
mint care în primăva
ră va primi sămință,
rodind pentru spo
rirea recoltelor.

Constantin
JALBA
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In 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
întreprinderile din industria aeronautică
și navală, de echipamente de automatizări,
și
Hotărit să contribuie, ferm și eficient, la
transpunerea in practică a obiectivelor și
sarcinilor adoptate de Conferința Naționa
lă a partidului, a orientărilor și indicați
ilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu
și luînjl ca bază realizările bune din anul
1987, pe care l-am încheiat cu însemnate
depășiri de plan la indicatorii principali și
de eficiență, colectivul de oameni ai mun
cii din întreprinderea de avioane Bacău
adresează tuturor întreprinderilor din in
dustria aeronautică și navală, de echipa
mente de automatizare, electrotehnică și
electronică, chemarea la întrecere socia
listă pe anul 1988 pentru îndeplinirea și
depășirea sarcinilor ce ne revin din Planul
național unic, angajîndu-ne să realizăm
următoarele obiective :
1. Depășirea planului la producția fizică
eu 17 milioane lei ; la producția-marfă cu
20 milioane lei : la producția netă cu 10
milioane lei.
2. Creșterea productivității munoii față
de sarcina planificată cu 2 845 lei pe fie
care om al muncii, prin : aplicarea tuturor
măsurilor din programul de perfecționare
a organizării și modernizare a producției ;
creșterea cu 1 la sută peste plan a indi
celui de utilizare a mașinilor-unelte ; ri
dicarea nivelului de pregătire profesională
a întregului personal muncitor și policali
ficarea, în a doua meserie, a 150 muncitori.
3. Creșterea cu 3 la sută față de preve
derile planului a ponderii produselor noi
și modernizate ; realizarea și livrarea unor
produse cu parametri calitativi superiori
în conformitate cu caietele de sarcini, res
pectarea strictă a tehnologiilor de fabrica
ție și activitatea susținută a celor peste 268
Cercuri’ ale calității,
constituite la toate
formațiile de lucru.
4. Depășirea planului de beneficii cu 15
milioane lei, prin aplicarea fermă a principiilor mecanismului economico-financiar,
respectarea riguroasă a normativelor de
stoc, livrarea și încasarea ritmică a produ
selor, reducerea cheltuielilor neeconomi
coase.
5. Reducerea, peste plan, a cheltuielilor
de producție la 1 000 lei producție-marfă :
cu 4 lei a cheltuielilor materiale și cu 2
lei a celor totale. Diminuarea cu 20 la sută
față de anul 1987 a pierderilor din rebuturi
și remanieri.

6. Prin generalizarea inițiativei „Contul
de economii al grupei sindicale" și prin
aplicarea unui regim sever de economii la
toate locurile de muncă, vom realiza în
producție economii de peste 14 milioane
lei, concretizate în reducerea consumurilor
normate de materii prime și materiale totalizind : 100 tone oțeluri aliate și inoxi
dabile. aliaje de aluminiu etc.. 200 tone de
combustibil și 100 MWh energie electrică.
Se vor recupera, recondiționa și reintro
duce in circuitul productiv piese de schimb
și subansamble în valoare de 250 mii lei,
peste plan.
7. In cadrul Festivalului național „Cîntarea României" vom desfășura ample ac
țiuni. pentru impulsionarea activității de
creație tehnico-științifică de masă, de in
venții și inovații, asigurînd pe această cale
o eficiență economică de peste 10 milioa
ne iei.
8. îndeplinirea integrală a planului de
investiții planificat, realizarea graficelor
întocmite și reducerea costului lucrărilor,
punerea in funcțiune în devans cu cite 20
de zjle a două obiective de interes major
pentru intreprindere — forja și tratamen
tul termic.
9. îmbunătățirea continuă a condițiilor
de muncă și de viață ale personalului mun
citor. prin asigurarea unui climat de mun
că optim in toate secțiile de producție ;
creșterea calitativă a activității cantinei și
microcantinelor, grădinițelor, creșelor si a
căminelor pentru nefamiliști ; diversifica
rea meniurilor și asigurarea unor condiții
mai bune de servire a mesei prin crearea
a 4 noi microcantine și bufete ; moderni
zarea și extinderea gospodăriei-anexă ;
construirea și repartizarea oamenilor mun
cii a 200 apartamente.
Organizațiile de partid, sindicale, de ti
neret și consiliul oamenilor muncii vor
desfășura o permanentă și susținută mun
că politico-educativă pentru formarea unei
solide gîndiri economice, a unei înalte con
științe socialiste a oamenilor muncii, ceea
ce va conduce Ia implicarea lor plenară,
cu întreaga răspundere. în înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin prin pla
nul național unic și a obiectivelor asuma
te in întrecerea socialistă.
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Alături de întregul nostru popor, oamenii
muncii de la Combinatul de îngrășăminte
chimice Slobozia, insuflețiți de vibrantele
îndemnuri ale secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresa
te întregii națiuni de la înalta tribună a
Conferinței Naționale a partidului, hotăriți
să Îndeplinească exemplar sarcinile de plan
pe anul 1988, cheamă la întrecere socialistă
toate unitățile din industria chimică, angajindu-se să realizeze următoarele obiec
tive :
1. Realizarea peste prevederile planului
la producția fizică a 10 000 tone azotat de
amoniu. 100 tone furfurol, 20 000 Nmc argon,
300 MWh energie electrică.
2. Scurtarea duratei reviziei generale la
instalația amoniac II. prin pregătirea și
organizarea corespunzătoare a acesteia,
asigurarea la timp și de calitate a pieselor
și subansamblelor necesare, realizîndu-se
pe această bază un spor de producție de
6.6 milioane lei.
3. Depășirea planului fizic la export cu
5.6 la sută, onorarea la termenele stabilite
și în condițiile de calitate prevăzute a tu
turor contractelor încheiate cu partenerii
externi, livrarea suplimentară a 40 000 tone
uree și 20 000 tone azotat de amoniu, con
comitent cu sporirea preocupărilor pentru
vămuirea operativă a produselor executate
pentru export.
4. Depășirea planului producției nete cu
4 milioane lei.
5. Depășirea planului productivității mun
cii cu 4 500 Iei pe om ol muncii prin :
— realizarea tuturor măsurilor prevăzute
pentru etapa a Il-a din programul de per
fecționare a organizării și modernizare a
proceselor de producție, printre care : îm
bunătățirea sistemului de răcire a gazului
de sinteză la instalația de amoniac I ; recu
perarea căldurii de proces de la instalația
de amoniac II ; experimentarea unui in
terior de coloană de sinteză amoniac de
concepție românească ;
optimizarea pro
cesului tehnologic de fabricație a furfurolului, concomitent cu obținerea celofurajului ; atingerea parametrilor proiectați la
instalația de bioxid de carbon lțchid. cu
30 zile în devans față de termenul pla
nificat ; ridicarea gradului de pregătire
profesională a întregului personal, cuprin
derea la cursurile de perfecționare a unui
număr de 1 200 muncitori și însușirea celei
de-a doua meserii de către 100 muncitori.
6. Creșterea cu 2 la sută față de plan a
parametrilor calitativi ai produselor fabri
cate, astfel incit la finele anului 1988. 92
la sută din producție să atingă parametri
calitativi de nivel mondial ridicat, prin :
introducerea in producție
a rezultatelor
cercetării științifice și tehnologice în do
meniul ingineriei chimice — colaborare
directă cu ICECHIM București —, realiza
rea și punerea în funcțiune a unei instala
ții de condiționare a ureei ;
asimilarea
unor produse noi și modernizarea celor
existente, astfel încît ponderea acestora, in
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să
valoarea totală a producției-marfă,
crească cu 4,5 la sută față de plan.
7. Depășirea planului producției-marfă
vindute și încasate cu 7 milioane lei prin
livrarea ritmică a producției.
reducerea
stocurilor de produse finite și încadrarea
strictă în normativele stabilite, urmărirea
încasării operative a facturilor.
8. Prin aplicarea cu fermitate a principi
ilor mecanismului economico-financiar. a
măsurilor stabilite pentru realizarea întoc
mai a bugetelor de venituri și cheltuieli
aprobate de adunările generale, reducerea
cheltuielilor neeconomicoase. vom depăși
planul
de beneficii cu 4 milioane lei.
9. Reducerea cheltuielilor totale și ma
teriale la 1 000 lei producție-marfă cu 1,5
lei prin folosirea rațională a materiilor
prime și materialelor, respectarea riguroasă
a normelor de consum, aplicarea de noi
tehnologii și modernizarea proceselor teh
nologice.
10. Prin generalizarea inițiativei „Contul
de economii al grupei sindicale" se vor
realiza economii anuale în valoare de cel
puțin 1 900 lei pe fiecare om al muncii,
prin reducerea consumurilor normate și
folosirea rațională a materiilor prime și a
energiei : recuperarea a 12 000 Goal din
resurse energetice secundare și utilizarea
acestora la termoficarea orașului Slobozia ;
realizarea unui volum de recondiționări de
piese de schimb și subansamble cu 15 la
sută mai mare decît. prevederile planului ;
asimilarea și executarea in oadrul combi
natului a circa 300 repere — piese de
schimb — și reducerea pe această cale a
efortului valutar.
11. îmbunătățirea condițiilor de muncă și
viață ale personalului muncitor prin menți
nerea unui microclimat corespunzător la
fiecare loc de muncă, asigurarea servirii
mesei calde la cantină și la cele 8 mțcrocantine a aproximativ 90 la sută din personalul
muncitor, îndeosebi prin diversificarea și
îmbunătățirea meniurilor, dezvoltarea gospodăriei-anexă și sporirea ponderii acesteia
în așigurarea necesarului de produse.
12. Desfășurarea unei intense activități
politico-ideologice, în scopul ridicării con
științei întregului personal muncitor și
creșterii răspunderii față de îndeplinirea
exemplară a sarcinilor, asigurîndu-se res
pectarea cu strictețe a instrucțiunilor de
fabricație, creșterea siguranței in funcțio
nare a instalațiilor și utilajelor, elimina
rea
opririlor accidentale
și înscrierea
întregii producții realizate la parametri
calitativi superiori.
Acționind cu abnegație și responsabilitate
revoluționară, colectivul
de oameni
ai
muncii din combinatul nostru, sub conduce
rea organizației de partid, este hotărit să
obțină în anul 1988 rezultate deosebite în
îndeplinirea și depășirea planului, aducîndu-și in felul acesta o contribuție sporită
la progresul continuu al patriei noastre
socialiste.
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Sibiu,
Colectivul de oameni ai muncii din Intreprinderea de piele, încălțăminte și marochinărie „13 Decembrie" — Sibiu, în
frunte cu comuniștii, a acționat cu dăruire
și abnegație pentru înfăptuirea exempla
ră a istoricelor hotăriri adoptate de Con
gresul al XIII-lea al Partidului Comunist

Român, a orientărilor și indicațiilor secre
tarului general al partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, formulate cu prilejul
vizitelor de lucru în întreprinderi ale industriei ușoare. reușind ca. prin rezultatele obținute, să se situeze mereu, printre
fruntașii întrecerii socialiste. In anul 1987

am depășit valoarea producției-marfă pla
nificate cu 6 milioane lei, exportul cu 14,5
la sută, in icondițiile în care productivitatea muncii a fost superioară prevederilor
de plan cu 2179 lei pe fiecare om al
muncii.
Puternic
mobilizați
de
îndemnurile
și
sarcinile
formulate
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. oamenii muncii din
întreprinderea
de
piele.
încălțăminte
și
marochinărie
„13
Decembrie"
—
Sibiu adresează o mobilizatoare chemare
la întrecere socialistă pe anul 1988 tuturor
colectivelor de muncă din unitățile indus
triei pielăriei, cauciucului și încălțămintei,
asumindu-și următoarele angajamente :
1. Realizarea peste plan a unei producții
fizice de 100 000 bucăți articole de maro
chinărie, prin mai buna organizare a pro
ducției și a muncii, aplicarea unor tehno
logii moderne, de inalt randament, creș
terea cu cel puțin 1 la sută față de sarcina
planificată a gradului de valorificare a ma
teriilor prime și materialelor.
2. Depășirea planului Ia producția-marfă
vindută și Încasată cu 12 milioane lei și a
producției nete cu 5 milioane lei, prin în
cadrarea strictă in stocurile normate de
produse finite și respectarea întocmai a
termenelor de livrare către toți beneficiarii
externi și interni.
3. Realizarea, peste prevederile de plan,
a unui volum de export in valoare de peste
10 milioane lei, concomitent cu asigurarea
unui înalt nivel de competitivitate și efici
ență al produselor noastre.
4. Livrarea peste plan la fondul pieței a
unui volum de produse in valoare de 4 mi
lioane lei.
5. Sporirea productivității muncii, peste
sarcina planificată, cu 3160 lei pe fiecare
om al muncii, prin :
— devansarea termenelor de aplicare a
măsurilor din programul de perfecționare
a organizării și modernizarea pr«ducției ;
— îmbunătățirea indicelui planificat de
folosire a mașinilor și utilajelor cu 3,2 la
sută ;
— ridicarea gradului de pregătire profe
sională a întregului personal, prin cuprin-,
derea la cursurile de perfecționare a unui
număr de 2 000 dc oameni ai muncii și în
sușirea de către 140 muncitori a celei de a
doua meserii.
6. Creșterea ponderii produselor de nivel

tehnico-calitativ mondial de la 83 la sută
planificat la 88 la sută, prin activizarea
„Cercurilor calității" și creșterea contribu
ției acestora la soluționarea unor probleme
concrete ale activității de producție ; întă
rirea disciplinei tehnologice, a controlului
pe faze de execuție, a răspunderii colecti
ve și individuale pentru calitatea muncii
prestate, reproiectarea unor produse din
fabricație.
7. Prin instaurarea unui regim sever de
economii la fiecare loc de muncă, prin res
pectarea strictă a tehnologiilor de fabri
cație. vom reduce consumurile normate cu
4,2 milioane lei la materii prime și mate
riale, cu 270 000 lei la energie electrică și
combustibil. Prin asigurarea funcționării Ia
parametrii a instalațiilor și aplicarea unor
noi măsuri tehnice și organizatorice vom
recupera din apele reziduale tanin și alte
materiale în valoare de 7 milioane lei, pes
te sarcina planificată.
8. Generalizînd la toate locurile de mun
că inițiativa „Contul de economii al grupei
sindicale", vom obține o economie de cel
puțin 1 900 lei pe fiecare om al muncii,
ceea ce la nivelul întreprinderii înseamnă
7.9 milioane lei materializate în
impor
tante cantități de materii prime, combusti
bil și energie, materiale, piese de schimb
recuperate și recondiționate peste plan.
9. Depășirea planului de beneficii cu 5
milioane lei.
10. O atenție deosebită vom acorda îm
bunătățirii în continuare a condițiilor de
muncă și viață ale întregului personal
muncitor. în acest scop vom lua noi mă
suri pentru asigurarea unui microclimat
optim in toate secțiile de producție, sub
concentrațiile admise, vom construi 66 de
locuințe de serviciu și vom pune în func
țiune o cantină modernă cu o capacitate
de 900 de locuri.
în lumina indicațiilor secretarului general
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
subliniate in cuvîntarea rostită la recenta
Plenară a Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, vom desfășura o amplă activi
tate politico-ideologică și cultural-educativă pentru dezvoltarea conștiinței de pro
prietari, producători și beneficiari a tutu
ror oamenilor muncii, pentru întărirea or
dinii si disciplinei, a răspunderii colective
și individuale pentru sarcinile încredințate.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL SINDICATULUI

COMITETUL DE PARTID
COMITETUL U.T.C.

de studii și proiectări pentru
funciare București, către toate
de proiectare ale ministerelor
Pornind de la rolul esențial al științei șl
tehnologiei in dezvoltarea economico-so• cială a țării, rol subliniat în repetate rinduri
de secretarul general al Partidului Comu' nist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
activitatea oamenilor muncii din Institutul
de studii și proiectări pentru îmbunătățiri
funciare (I.S.P.I.F.) s-a încadrat in efortu
rile generale de modernizare a agricultu
rii socialiste, de realizare a obiectivelor
Programului național de îmbunătățiri fun
ciare, in vederea obținerii unor producții
agricole mari, sigure și stabile.♦
Cu hotărîrea de a transpune în fapt prețioasele indicații și orientări date de secretarul general al partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de a realiza in continuare construcții simple, ieftine, funcționale. oamenii muncii din institutul nostru
au încheiat anul 1987 cu rezultate bune.
indicatorii de plan fiind realizați și chiar
depășiți.
Astfel, volumul total al activității de
studii și proiectare a fost depășit cu 5,8 la
sută, elaborîndu-se suplimentar 296 documentații, s-a asigurat proiectarea unor lu
crări complexe (irigații — desecări — com
baterea eroziunii solului)
pe 405 900 ha.
Au fost obținute economii de materiale
în valoare de 547 milioane lei. s-au per
fecționat numeroase tehnologii, s-au asi
milat în producție 55 brevete de invenții,
au fost valorificate integral prin proiecte
rezultatele cercetării științifice și brevetele
de invenții specifice activității noastre.
Puternic mobilizați de sarcinile desprinse
din cuvîntarea tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu. la Plenara
Consiliului ‘Național al Științei și Invățămintului. privind modernizarea activității
proprii cit și a beneficiarilor noștri, între
gul colectiv de oameni ai muncii al insti
tutului nosțru cheamă la întrecere socia
listă, pe anul 1988. institutele de proiec
tare ale ministerelor, angajindu-se să reali
zeze următoarele obiective:
1. Depășirea volumului planificat al ac
tivității de studii și proiectare cu 6,3 la
sută.
2. Depășirea sarcinilor asumate privind
elaborarea documentațiilor de execuție
pentru amenajarea oomplexă cu lucrări de
îmbunătățiri funciare. pe 600 mii hectare,
prin scurtarea cu 5 000 zile/om a termene
lor de predare a documentațiilor.
3. Introducerea în proiecte, peste plan, a
460 soluții noi de proiectare, tehnologii de
execuție și exploatare a lucrărilor, de con
cepție proprie, în vederea reducerii valo

rii totale a investițiilor, a consumurilor
materiale și a asigurării unei calități spo
rite a amenajărilor de irigații — desecări —
combaterea eroziunii solului ;
4. Realizarea, peste plan, a unor proiec
te, documentații și servicii pentru export
in valoare de 24 milioane lei.
5. Creșterea productivității muncii cu 10
la sută prin generalizarea proiectării asis
tate de calculator, mărirea gradului de ti
pizare. îmbunătățirea normativelor și pre
scripțiilor tehnice, perfecționarea pregătirii
profesionale.
6. Elaborarea de documentații avind ca
obiectiv folosirea utilajelor și echipamentelor realizate in țară, evitind astfel orice
eifort valutar.
7. Realizarea de economii de materiale
față de proiectele-tip sau față dc cele rea
lizate anterior în valoare de 600 milioane
lei*.
8. Adoptarea unor soluții tehnice îmbu
nătățite. care să permită economii de ener
gie în exploatarea capacităților de produc
ție proiectate, in valoare de 100 milioane
lei.
9. Aoordarea a 5 000 de ore de asistentă
tehnică pe șantiere, în afara obligațiilor
asumate prin contractele de proiectare, în
vederea scurtării termenelor de punere in
funcțiune a obiectivelor.
10. Prin folosirea integrală și eficientă a
capacității de proiectare se va obține o
creștere cu cel puțin 14 la sută a benefi
ciului planificat.
11. Aplicarea în schemele hidrotehnice
pentru irigații a metodei de udare pe braz
de, care permite economii de energie la
pomparea apei și creșterea productivității
muncii la aplicarea udărilor.
12. Introducerea în proiecte a 10 tehno
logii noi de execuție pentru mai buna va
lorificare a materialelor locale pentru con
strucții.
13. Introducerea dispecerizării și auto
matizării sistemelor dc irigații, în scopul
unei mai bune gospodăriri a apei, contri
buind astfel la disponibilizarea pentru alte
sectoare ale agriculturii și pentru industrie
a unor importante volume de apă.
Comitetul de partid, consiliul oamenilor
muncii, comitetele sindicatului și U.T.C.
vor desfășura permanent o activitate politico-educativă susținută, astfel incît mun
ca să se desfășoare intr-un climat de or
dine și disciplină, de puternică angajare
revoluționară, in scopul realizării și depă
șirii sarcinilor asumate în întrecerea socia
listă, precum și a obiectivelor noii revolu
ții agrare.
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Angajați plenar în marele avînt
con
structiv al patriei, insuflețiți de istoricele'
hotăriri ale Congresului al XIII-lea al
partidului, de mobilizatoarele • îndemnuri
ale secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii
muncii din cadrul întreprinderii forestiere
de exploatare și transport Bistrița au
încheiat anul 1987 cu succese de seamă in
realizarea planului. Producția-marfă a fost
depășită cu 23,5 milioane lei,
producția
netă cu 16,1 milioane lei, in condițiile unei
valorificări superioare a masei lemnoase.
Ferm hotărit să-și aducă o contribuție
sporită Ia dezvoltarea intensivă a econo
miei naționale, răspunzind chemării secre
tarului general al partidului adresată în
tregului popor muncitor de la tribuna înal
tului forum muncitoresc — plenara Consi
liului Național al Oamenilor Muncii — de
a face din anul 1988 anul unor realizări de
vîrf, colectivul nostru adresează chemarea
la întrecerea socialistă tuturor întreprinde
rilor forestiere de exploatare, transport și
de prelucrare a lemnului, angajindu-se să
realizeze :
1. Depășirea planului la producția de
bușteni cu 7 000 mc pentru cherestea-
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rășinoase și cu 1 000 mc pentru cheresteafag, în cadrul masei lemnoase planificate,
prin :
— realizarea unui indice de utilizare a
masei lemnoase de minimum 92 la sută ;
— creșterea cu 12 la sută a producției de
semifabricate și prefabricate ;
— valorificarea superioară a resurselor
de masă lemnoasă prin evacuarea integrală
a lemnului din parchete, folosirea lemnului
de mici dimensiuni și a lemnului inferior.
2. Realizarea peste sarcinile planificate
a unui volum de producție pentru export
în valoare de 12 milioane lei.
3. Depășirea planului cu 3 la sută Ia producția-marfă, cu 2 la sută la producțiamarfă vindută și încasată și cu 2,5 la sută
la producția netă.
4. Creșterea productivității fizice, față de
plan, in exploatări forestiere cu 2,1 la sută
pe total, cu 2,5 la sută la masa lemnoasă
prelucrată în centre de sortare și preindustrializare și cu 1,5 la sută in activita
tea de industrializare, prin :
— aplicarea în devans a măsurilor pre
văzute in programul de perfecționare a or
ganizării și modernizare a producției, etapa
a Il-a ;

— îmbunătățirea indicilor de folosire a
mașinilor-unelte și instalațiilor cu 2
față de plan ;
— ridicarea gradului de folosire a timpului de lucru cu 3 la sută față de sarcina
planificată ;
— cuprinderea în cursurile de perfecțio
nare profesională a 1 100 oameni ai muncii
și însușirea celei de-a doua meserii de că
tre 150 de muncitori.
5. Sporirea cu 12 la sută peste prevederi
a ponderii produselor noi și reproiectate
din volumul total al producției-marfă. în
acest scop, vom asimila, suplimentar obli
gațiilor de plan, un număr de 17 produse
noi. îndeosebi prefabricate și semifabrica
te pentru mobilă.
6. îmbunătățirea
calității, astfel încit
produsele de calitate superioară din tota
lul producției să depășească 60 la sută la
cherestea-rășinoase și 80 la sută la cheres39 de
tea-fag, prin :
activizarea celor
„Cercuri ale calității", elaborarea și aplicarea a 16 teme de cercetare, finalizarea a 12
invenții și soluții noi de tehnologii și utilaje specifice.
7. Reducerea peste prevederile planului
a cheltuielilor totale și materiale la 1 000
lei producție-marfă cu 3 lei, prin gospodă
rirea rațională a materialelor, combustibi
lului și energiei, modernizarea continuă a
proceselor de producție.
8. Prin aplicarea riguroasă a prevederilor
bugetului de venituri* și cheltuieli, reduce
rea cheltuielilor neeconomicoase vom de
păși cu 2 la sută beneficiile planificate.
9. Aplicind cu fermitate principiile me
canismului economico-financiar, ale auto-

conducerii și autpgestiunii, insilaurind la /
toate locurile de muncă un regim sever diy
economii, vom reduce consumutțile specifh/T
planificate cu 2 500 m.c. material lemnos,
60 tone combustibil convențional și ,100
MWh energie electrică. Prin ajplicarea /ge
neralizată a inițiativei „Contul i de eco’/fomii
al grupei sindicale" vom realiiza o econo
mie de cel puțin 6.5 milioane* lei.
10. Pentru a asigura intreguhji personal
muncitor condiții mai bune cfe muncă și
viață vom îmbunătăți dotarea ’ spațiilor de
cazare, transportul la locurile1 de /muncă,
vom înființa microferme pe lingă (cantine,
sporind cu 350 de capete numărul I de ani
male și contribuția la asigurarea necesaru
lui de produse. De asemenea, von), efectua
150 000 ore muncă patriotică pentru. înfru
musețarea și buna gospodărire a ' unităților
de producție, colectarea de mater iale refolosibile și efectuarea unor lucrări agricole.
11. Vom acorda o atenție ctedsebită îm
bunătățirii muncii politico-icle» jlogtce și
cultural-educative, perfecționării activității
în cele 94 cursuri ale învățăm! ntului poli
tico-ideologic. punîndu-se accent pe cu
noașterea temeinică a hotăriri! or de partid
și de stat, a sarcinilor ce, ne/ revin din aeeste documente, pe creșterda răspunderii
fiecărui om al muncii fată d e bunul mers
al întregii activități, întărirea ordinii și
disciplinei.
;
Colectivul de oameni ai rrfuncii de la în
treprinderea forestieră dej exploatare și
transport Bistrița este hotărit ca prin în
deplinirea planului și a angajamentelor pe
1988 să adauge noi înfăptuiri. celor de pină
acum, să asigure realizare» tuturor obiec
tivelor cincinalului 1986—ISt'JO.
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Puternic mobilizat de istoricele hotăriri
ale Congresului al XIII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului, de prețioasele orien
tări și indicații date de secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
la recenta plenară a Consiliului Național
al Oamenilor Muncii, colectivul întreprin
derii de sticlărie și porțelan Dorohoi, ferm
hotărit să înfăptuiască exemplar sarcinile
de plan ce-i revin în anul 1988, adresează
chemarea la întrecere socialistă către toate
întreprinderile din industria sticlei și cera
micii fine, angajindu-se să realizeze urmă
toarele obiective :
1. Depășirea producției-marfă industriale
cu 8 milioane lei prin obținerea suplimen
tară a 150 000 articole de sticlărie menaj,
70 000 articole de porțelan. 80 000 articole
de ceramică românească, produse cu des
facere asigurată la export.
2. Obținerea, peste plan, a unei producții-marfă yîndute și ingasațq in valoare
de 12 milioane Iei, precum și a unei pro
ducții nete in valoare de 3 milioane lei.
3. , Prin diversificarea producției, onora
rea în devâns a comenzilor, in condiții de
calitate și eficiență sporite, vom depăși
planul la export cu 10 la sută.
4. Creșterea productivității muncii, peste
sarcina planificată, cu cel puțin 2 la sută,
prin :
— realizarea și punerea în funcțiune a
unor utilaje și dispozitive moderne, precum
cuptorul de ardere rapidă de penetrație,
mașinile de glazurat farfurii prin imersie,
dispozitivele de cotare etc. ;
— creșterea indicelui planificat de folo
sire a utilajelor tehnologice cu 5 la sută,
prin exploatarea rațională a utilajelor,
realizarea la timp și de bună calitate a
lucrărilor de revizii, întreținere și reparații
planificate ;
— imbunătățirea indicelui de utilizare a
fondului de timp de lucru maxim disponi
bil al personalului muncitor cu 2 la sută
față de realizările anului trecut ;
— perfecționarea pregătirii profesionale a
întregului personal și policalificarea a 50
de muncitori, acordind o atenție deosebită
creșterii nivelului calitativ al pregătirii in
concordanță cu modificările intervenite în
dotarea tehnică și in procesele tehnologice.
5. îmbunătățirea calității cu 7 la sută
față de plan, sporind ponderea produselor
extra prin respectarea strictă a proceselor
tehnologice și activitatea susținută a cercu
rilor calității.
6. Orientarea cu prioritate a activității
de creație științifică și tehnică de masă
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spre realizarea de produse (noi, modertnizate. cu caracteristici tebnico-econonoice
superioare și consumuri reduse, competitive
pe piața externă. Ponderea produselor noi
și modernizate in totalul pnoducției se va
ridica la 85 la sută, față de\75 la. sută cit
prevede planul.
7. Aplicind cu fermitate principiile autoconducerii muncitorești și . autogestiunii
economico-financiare. prevederile bugetului
de venituri și cheltuieli, vom reduce chel
tuielile totale planificate la 1 000 lei producție-marfă cu cel puțin 6 lei. iar cheltu
ielile materiale cu 3 lei" de asemenea,
vom depăși planul de beneficii cu 9,2 la
sută.
j
8. ' Valorificind superior rtesursele mate
riale și energetice, instaurînd un sever
regim de economii la fiecare
,e loc de muncă,
vom reduce eu 13 la sută cqnsumurile normate de materii prime și cui 2 la sută consumurile de energie și combustibil, Prin
generalizarea inițiativei Contul de economii al grupei sindicale", I valoarea economiilor realizate se va ridfca la cel puțin
1 950 lei pe fiecare om al muncii, materia
lizate în importante materii prime, mate
riale. combustibil și energie economisite,
piese de schimb și subansamble recondițio
nate, peste plan.
9. Prin aplicarea și generalizarea inițiatl- ,
vei „Fiecare cadru tehnico-ingineresc și de ,
specialitate să rezolve anual cel puțin o
problemă tehnică sau de organizare a pro
ducției și a muncii în afara sarcinilor de
serviciu" vom realiza un număr de 63 de
studii, care vor completa programul de
perfecționare a organizării și modernizarea
producției.
. 1?- Un. accent deosebit vom
----- pune pe
îmbunătățirea condițiilor de muncă și viată
ale personalului muncitor. Vom extinde
goșpodăria-anexă, ceea ce ne va da posi
bilitatea să mărim numărul de meniuri
calde de la 600 la 1 200. în condiții avan
tajoase ; vom _ efectua 150 000 ore de
muncă patriotică, aducindu-ne contribuția
la amenajarea clubului muncitoresc și a
terenului de sport.
Sub conducerea organizației de partid,
desfășurind o susținută activitate politicoeducativă, vom cultiva răspunderea față de
realizarea exemplară a sarcinilor, ordinea
și disciplina la toate locurile de muncă,
astfel incit să ne îndeplinim integral planul
și angajamentele asumate în întrecerea
socialistă pe 1988, an hotărîtor al actualului
cincinal.
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întreprinderea de transporturi auto Brăila,
către toate întreprinderile de transporturi auto
“

A

-

_

Oamenii muncii din întreprinderea de
transporturi auto Brăila, mobilizați de
sarcinile
și
orientările
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretarul general al
partidului, formulate in magistralul Raport
prezentat Conferinței Naționale a partidu
lui. raportează că și-au depășit sarcinile
de plan pe anul 1987 cu 18.4 la sută Ia
venituri brute, cu 20,3 la sută Ia productivi
tatea muncii, cu 64,5 la sută la volumul de
beneficii, in Condițiile reducerii cu 58 lei
a costurilor maxime la 1 000 lei venituri
brute.
Conștienți de sarcinile ce ne revin in
satisfacerea nevoilor
de transport și in
creșterea eficienței transporturilor, adresăm
chemarea la ; întrecere socialistă
tuturor
colectivelor de muncă din întreprinderile
de transporturi auto din țară, angajindu-ne
să îndeplinim următoarele :
1. Depășirea cu 3 la sută a volumului
planificat de mărfuri transportate prin uti
lizarea la întreaga capacitate, pe ambele
parcursuri, a mijloacelor de transport și
creșterea numărului de remorci utilizate la
100 autocamioane de la 114 la 117.
2. Depășirea cu 3,5 la sută a producției
nete in activitatea de transport prin creș
terea cu 5,8 milioane lei a volumului de
venituri brute din activitatea de transport.
3. Creșterea: cu 4 la sută a productivității
muncii planificate prin realizarea, pînă la
sfîrșitul trimestrului HI a.c.,
a tuturor
măsurilor din programul de perfecționare
a organizării și modernizare a producției.
4. Creșterea^ cu 1 la sută a indicelui de
utilizare a unei tone capacitate din parcul
inventar de autovehicule marfă și cu 1 la
sută a indicelui de utilizare a unui loc
capacitate din parcul inventar de autobdze.
5. Creșterea la 97 la sută a gradului de
folosire a timpului de lucru față de 95.6 la
sută cît s-a înregistrat în anul trecut, prin
folosirea rațională a timpului de lucru,
întărirea ordinii și disciplinei.
6. Efectuarea transportului de persoane
și mărfuri în deplină siguranță a circula
ției.
7. Vom reduce cu 8 lei cheltuielile la
1 000 lei venituri brute, prin utilizarea ra-

țională a mijloacelor de transport, reduce
rea consumurilor normate și creșterea la
70 la sută a ponderii pieselor recondiționate
in activitatea de reparații.
8. Depășirea planului de beneficii cu 1,5
la sută.
9. Depășirea planului de recuperare a
materialelor refolosibile cu 100 tone, respec
tiv cu 80 tone oțel, 15 tone fontă, 0.5 tone
aluminiu. 1 tonă plumb, precum și reșaparea suplimentară a 100 bucăți anvelope și
recuperarea a 3,5 tone ulei uzat. De ase
menea, vom recondiționa piese, ansamble
și. subansamble cu • 3 la sută mai mult
decît sarcina de plan, ceea ce reprezintă
1.5 milioane lei în plus față de realizările
anului 1987.
10. Prin generalizarea inițiativei „Contul
de economii al grupei sindicale".
vom
obține un volum de economii peste plan
de cel puțin 1 800 lei pentru fiecare om
al muncii, ceea ce la nivelul întreprinderii
reprezintă 2 350 000 lei. cu precădere prin
reducerea cu 2 milioane lei a consumurilor
normate de materii prime și materiale,
diminuarea cu 60 tone a combustibilului
convențional și cu 70 MWh a consumului
de energie electrică.
11. O atenție deosebită vom acorda per
fecționării pregătirii profesionale a perso
nalului muncitor, prin cuprinderea în di
verse cursuri a 1 300 oameni ai muncii,
precum și prin policalificarea a 50 de
muncitori, urmărind îmbunătățirea progra
melor. calitatea temelor, eficiența acestora,
diversificarea formelor și metodelor de pre
dare la „Școala personalului".
12. Vom acționa permanent pentru a
asigura personalului muncitor condiții mai
bune de muncă și de viață, la toate locu
rile de muncă, îndeosebi a celor de pe
șantierele naționale și din unitățile mi
niere.
Colectivul de oameni ai muncii din ca
drul întreprinderii de transporturi auto
Brăila este ferm hotărit să-și onoreze în
mod exemplar angajamentele asumate,
aducîndu-și in felul acesta contribuția la
creșterea calității și eficienței transporturi
lor în economia națională.
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
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Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului Republicii Socialiste a Uniunii Birmane și al meu
personal, vă mulțumesc sincer pentru mesajul de felicitare trimis cu ocazia
celei de-a 40-a aniversări a independenței Republicii Socialiste a Uniunii
Birmane.
Doresc să folosesc acest prilej pentru a vă transmite cele mai bune
( urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului
jomân.
I

SAN YU
Președintele
Republicii Socialiste a Uniunii Birmane
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■ »0,00 Telejurnal
i 30,20 Priorități în economie. în obiec
tiv : ^Programul de modernizare
20,40 Tribun a TV. Consiliile populare
— înalte răspunderi în opera de
dezvolți ire economico-soclală a

vremea
Institutul de \ meteorologie și hidrologfie comunică t impui probabil pentru
intervalul 10 f< bruarie, ora 20 — 13
februarie, ora 24’. în țară : Vremea va
fi schimbătoare .'$i va continua să se
răcească în primua parte a intervalului, iar cerul va ,fi variabil, mal mult
noros la început în centrul și nordestul țării, unde vor cădea precipitații mai ales sul}' formă d? lapoviță
și ninsoare. în celelalte regiuni, precipitațiile vor av«a un caracter izolat, iar în ultimele zile acestea se vor
restrînge ca arie, wîntul va sufla slab
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țării.
Dezbatere consacrată întîmpinării Conferinței pe țară a
președinților consiliilor populare
21,05 Roman-foileton (color). „în cău
tarea Căpitanului Grant“. Adap
tare
liberă pentru
televiziune
după romanele lui Jules Verne.
Coproducție sovieto-bulgară. Pre
mieră pe țară. Regia : G. Govaruhin. Episodul 8
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

pînă la moderat, cu intensificări tre
cătoare în primele zile în zona de
munte și în estul țării. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus 8
și plus 2 grade, izolat mai coborîte
în depresiuni pînă la minus 10 —
minus 11 grade, iar cele maxime între
minus 2 și plus 8 grade. Local se va
produce ceață. în București : Vremea
va fi schimbătoare și se va răci ușor
în prima parte
a intervalului, iar
cerul va fi variabil, mai mult noros
în primele zile, favorabil
precipita
țiilor.
Vîntul va sufla slab pînă la
moderat. Temperaturile minime
vor
oscila între minus 3 și plus un grad,
Iar cele maxime între 4 și 7 grade. Se
va semnala ceață, îndeosebi în k cursul
dimineții.
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PE DIFERITE MERIDIANE

NOI ACȚIUNI SI LUĂRI DE POZIȚIE j
țiPENTRU ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR i
V/

STOCKHOLM : în favoarea creării de zone
denuclearizate
STOCKHOLM 9 (Agerpres). — în
perioada 12—14 februarie 1988. la
Stockholm va avea loc cel de-al
treilea Parlament pentru pace al
poporului suedez.
La o conferință de presă, Ulrich
Herz, președintele grupului permanent de lucru al Parlamentului
pentru pace, a anunțat că la a-
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coastă reuniune vor participa pes ț
te 500 de delegați din partea a ț
peste 350 de organizații, principa
lele teme discutate referindu-se la
încetarea cursei înarmărilor, crea
rea de zone denuclearizate, pre
cum și interzicerea experiențelor 1
nucleare.
J

i

TOKIO : Pentru eliminarea amenințării unui conflict J
atomic
TOKIO 9 (Agerpres). — Consiliul național japonez împotriva
bombelor atomice și cu hidrogen
(Gensuikyo) a cerut guvernului nipon să nu permită desfășurarea de
arme nucleare americane pe teri
toriul țării și în largul coastelor
sale, să desfășoare o politică acti
vă de promovare a procesului des
tinderii pe plan internațional. In-

BONN

tr-un apel adresat primului-ministru, Gensuikyo relevă că în con
dițiile actuale este necesar ca toa
te țările să depună eforturi susți
nute pentru eliminarea definitivă a
amenințării unui conflict atomic.
Semnatarii apelului cer respectarea
strictă a celor trei principii ale po
liticii nenucleare a Japoniei.

PARIS 9 (Agerpres). — Majori
tatea francezilor sprijină tratatul
privind eliminarea rachetelor cu
rază medie de acțiune și operativtactice și, în același timp, se pro
nunță pentru continuarea procesu
lui către o dezarmare reală. Aceasta este concluzia unui sondaj

UR.S.S

ț

document dat publicității se subli
niază că mișcarea pentru pace din
R.F.G. militează pentru lichidarea ț
tuturor tipurilor de arme de dis
trugere în masă, pentru reducerea
armamentelor convenționale, pentru desființarea bazelor, militare .
americane de pe teritoriul vest- ||
german.

I
de opinie efectuat de publicația J
„Le Journal du Dimanche" și de >
Institutul de studiere a opiniei pu- ț
blice. Pe baza datelor acestui son- i

PARIS : Majoritatea francezilor se pronunță
pentru dezarmare
■

ț

Pregătiri în vederea tradiționalelor marșuri
de primăvară ale păcii

BONN 9 (Agerpres). — La tradiționalele marșuri de primăvară
« ale păciii care vor avea loc în lan’ ___
dul Renanla-Palatinat
Rer
vor lua
ț
parte reprezentanți ăi opiniei pu
blice, ai organizațiilor de tineret
și sindicale — s-a anunțat în cursul
unei conferințe de presă care a
avut loc la Kaiserslautern. Intr-un

.

daj, 81 la sută dintre cei chestio- J
nați s-au pronunțat in favoarea )
tratatului amintit.
(
|

Procesul de ratificare a Tratatului privind

eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune

producție, achiziții șl
desfacere a mărfurilor
se realizează prin 2 360
librării și raioane de
specialitate, 6 500 punc
te de desfacere în ca
drul magazinelor să
tești, 5 000 puncte de
difuzare
organizate
în
cadrul
unități
lor agricole socialis
te, al întreprinderi

lor și instituțiilor din
mediul rural. Func
ționează, de asemenea,
34 secții județene
„Cartea prin poștă",
precum și o secție
centrală în București,
profilate pe difuzarea
literaturii social-politice și tehnico-științifice.

INFORMAȚII SPORTIVE
NATAȚIE. Ziua a treia a concursu
lui internațional de natație de la
Paris, a fost marcată de noi succese
ale înotătoarelor românce, care au
terminat victorioase în trei probe.
Luminița Dobrescu și-a adjudecat
cursa de 100 m liber în timpul exce. lent de 54” 98/100, urmată de Katrin
Meissner (R.D.G.) — 55” 05/100 și
Livia Copariu (România)
— 55”
09/100. Stela Pura a cîștigat proba
de 200 m fluture cu timpul de 2’09”
japoneza Takaya
63/100, urmată
______ de ..
1 Kitano (2T2” 24/100). In proba de
200 m mixt, Anca Pătrășcoiu a teri minat pe locul întîi cu 2T5” 36/100,
secundată de Laurence Benslmon
j (Franța) — 2’ 16” 66/100.
ATLETISM. Cu prilejul unui con
curs internațional desfășurat în ora
șul vest-german Karlsruhe, atletul
american Larry Myricks a stabilit cea
mai bună performanță mondială a se
zonului în proba de săritură în lun
gime. cu 8,38 m.
ȘAH • In turneul internațional
feminin de șah de la Varșovia, după
3 runde, în fruntea clasamentului se
află Hanna Erenska (Polonia) și
Zoia Lelciuk (U.R.S.S.) cu cîte 2,5

cinema
• Extemporal la dlrigenție : SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13;
15; 17: 19
• Totul se plătește : FERENTARI
(80 49 85) —
15; 17; 19, VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Cale liberă : PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17: 19
• Secretul Iul Nemesis : 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 :
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15: 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Mesagerul Invincibil : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11; 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
șl
jandarmerlțele :
’IMPURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13;
); 17: 19
O femeie singură : SALA MICĂ A
tLATULUI — 17,15; 19,30
Taina reginei piraților : ARTA
3186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
Secretul sistemului de alarmă i
?ULAR (35 15 17) — 15: 17; 19
’aina muntelui de aramă — 11; 13;
Călărețul fără cap — 9; 17; 19 :
VA (16 35 38)
nde ești, copilărie :
BUZEȘTI
58) — 15; 17; 19
ava iubirii : UNION (13 49 04) —
13; 15; 17; 19

puncte, urmate de Cristina Bădulescu (România) — 2 puncte, In runda
a treia, Erenska a cîștigat ....
la Lisovskaia, Mureșan a pierdut la Lelciuk,
iar Bădulescu a remizat cu Sikora,
HANDBAL. Primele meciuri din
cadrul campionatului mondial mas
culin de handbal (grupa C), ce se
desfășoară în orașul portughez Gui
maraes, s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Olanda — Turcia
28—19 ; Italia—Luxemburg 28—13 ;
Belgia — Anglia 25—18.
PATINAJ. La West Allis (Wis
consin (S.U.A.), în
campionatele
mondiale de patinaj viteză rezervate
sprinterilor, la feminin victoria a
revenit Christei Rothenburger (R.D.
Germană), cu 166,625 puncte. Con
cursul masculin s-a încheiat cu, vic
toria americanului Dan Jansen —
155.975 puncte.
HOCHEI. In cadrul turneului preolimpic de hochei pe gheață de la
Anchorage
(Alaska),
selecționata
Cehoslovaciei a întrecut cu scorul de
7—2 (3—1, 1—0, 3—1) formația Polo
niei, iar reprezentativa Elveției a
dispus cu 4—2 (3—2, 0—0, 1—0) de
echipa Austriei.

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

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Marea — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Contrabasul — 18 ;
(sala
Atelier) : D-ale carnavalului — 17,30
• Opera Română (13 18 57) :
Lacul
lebedelor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : O
noapte la Veneția — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
1.4 75 46) :
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimtnea|ă pierdută — 18
Coriolan
• Teatrul Mic (14 70 81) 1
— 18
• Teatrul Foarte Mic
Anonimul Venetian — 18,30
• Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Pachetul cu acțiuni — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Micul infern — 18; (sala
Studio) : ldioata — 18,30
• Teatrul Gluleștl (sala
Majestic,
14 72 34) : Să nu-țl faci prăvălie eu
scară — 18
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy,
Savoy — 18 ; (sala Victoria, 50 58 65);
Varietăți pe portativ — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Muzicanții veseli — 10 ; „O Cenușă
reasă Albă ca Scufița"
(spectacol
susținut de Teatrul liric Brașov) —
15 ; 18
• Teatrul „Țăndărică* (15 23 77, sala
Victoria) : Bu-All — 15; (sala Cos
monauților, 11 12 04) : Surlsul
Hlroshlmel — 9 ; Cartea cu Jucării
— 15
• Circul București (10 41 95) 1 Ca
valcada circului — 18,30
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JÂJNA CĂRȚII LA SATE“
Se află In plină
desfășurare o «amplă
manifestare cultura
lă — „Luna cărții
la sate" — afllată la
cea de-a 28-a ediție,
sub genericul ,«Cartea
în sprijinul formării
conștiinței
socialiste,
al perfecționării pre
gătirii profesionale a
oamenilor muncii de
la sate, al înfăptuirii
noii revoluții agrare",
In această perioadă,
sînt organizate , lansări
de cărți, mese-rotunde, dezbateri, sîmpozioane, întîlniri ale cititorilor cu scriitori, editori, oameni de știință,
cultură și artă.
Un loc deosebit In
cadrul manifestărilor
„Lunii cărții la sate"
îl ocupă prezentarea
și difuzarea lucrărilor
de o excepțională va
loare teoretică și practică ale secretarului
general al partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Difuzarea cărții în
mediul rural îziregistrează realizări importante. Astfel, în
anii
1986—1987
au
ajuns în comunele șl
satele patriei noastre,
prin rețeaua coopera
ției de producție, achiziții și desfacere a
mărfurilor, 15 milioa
ne de cărți. Difuzarea
cărții în localitățile în
care îșl desfășoară ac
tivitatea cooperația de
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MOSCOVA 9 (Agerpres). —S. Morcovescu transmite : La Kremlin au
început lucrările sesiunii comune a
comisiilor pentru afacerile externe
ale Sovietului Uniunii și Sovietului
Naționalităților ale Sovietului Su
prem al U.R.S.S., care examinează
Tratatul dintre U.R.S.S. și S.U.A. cu
privire la lichidarea rachetelor cu

rază medie și mai scurtă de acțiune,
prezentat spre ratificare.
La lucrările ședinței
comune
sînt prezentate expuneri pe marginșa acestui document de către ministrul afacerilor externe și
ministrul apărării. Vor fi prezen
tate, de asemenea, punctele de vede
re și ale altor instituții interesate,
precum și ale deputaților.

Experimente la Cape Canaveral
pe linia pregătirilor privind „războiul stelelor11
WASHINGTON 9 (Agerpres). —
La Cape Canaveral a fost lansată
racheta „Delta-181“ dotată cu senzori
foarte sensibili și mici aparate cos
mice, în cadrul celui mai important
experiment de pînă în prezent le
gat de „Inițiativa de apărare stra
tegică". Purtătorul oficial de cuvint
al organizației, care se- ocupă cu tes
tul, a precizat că acesta nu contra
vine acordurilor sovieto-americane
în vigoare, menționează agenția
T.A.S.S.
La o oră de la lansare, de pe ra
chetă și-au luat zborul șapte aparate
care simulează traiectoria unor ra
chete și focoase. Ele sînt suprave
gheate de pe „Delta" de șapte ti-

puri de senzori, avînd între altele
misiunea de a distinge focoasele
reale de cele care ar putea imita asemenea focoase. Sistemul ar per
mite, în caz de necesitate, distru
gerea unor ținte reale — menționea
ză T.A.S.S.
La două ore după experiment ur
mează lansarea unui număr de alte
opt obiecte cosmice pentru repetarea
testului.
La experiment participă sute de
stații terestre și aeriene de urmă
rire, costul total al experimentului
ridieîndu-se la aproximativ 250 mi
lioane dolari. Pentru verificarea reu
șitei testului vor fi necesare zece
zile.

(Urmare din pag. I)

vă la diviziunea
internațională a
muncii, la schimbul mondial de va
lori materiale și spirituale. Pe baza
realizărilor obținute in dezvoltarea
forțelor de producție, a succeselor
remaroabile pe calea industrializării
țării și modernizării agriculturii,
România și-a extins și diversificat
continuu schimburile și colaborarea
economică internațională. Se poate
spune, pe bună dreptate, că amplifi
carea colaborării economice cu
celelalte state constituie o caracte
ristică fundamentală a politicii ex
terne românești, întreaga activitate
desfășurată pe plan internațional de
țara noastră oferind o mărturie
elocventă în acest sens.
în mod deosebit sînt larg cunos
cute și apreciate activitatea neobosi
tă și eforturile perseverente ale
președintelui
țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru diversifi
carea și amplificarea continuă a re
lațiilor ' economice ale României,
cit și, în general, pentru dezvoltarea
raporturilor de conlucrare între toa
te statele, fără deosebire de orînduire politică. în vederea însănătoșirii
climatului politic mondial, consoli
dării păcii în lume, progresului tutu
ror popoarelor. In acest context.
România și-a dezvoltat schimburile
și colaborarea cu țările capitaliste
dezvoltate economic, de pe toate
continentele, în conformitate cu
principiile hotărîtoare. fundamentale
și
imperative
ale epocii
noastre — principiile coexistenței
pașnice. In cadrul acestor schimburi,
fiecare țară, indiferent de gradul ei
de dezvoltare, are de dat și de
primit, fiecare partener este intere
sat în avantajele concrete ale
colaborării. Sînt aspecte reale ce se
reliefează cu atît mai pregnant în
condițiile de azi,
cînd nu puține
state capitaliste sînt’ confruntate cu
problemele legate de ritmurile lente
de creștere economică, de folosirea
incompletă a capacităților de pro-

DE PRESĂ

Precizări privind termenele retragerii trupelor sovietice
MOSCOVA 9 (Agerpres). — Intr-o
declarație consacrată
Afganistanu
lui, Mihail Gorbaciov, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., a relevat că
guvernele U.R.S.S. și Afganistanului
au convenit să stabilească data de 15
mai 1988 ca dată concretă a începerii
retragerii trupelor sovietice și
să
încheie această retragere în decurs
de 10 luni. Data respectivă — se
arată în declarația difuzată de. agen
ția TASS — a fost stabilită în con
dițiile în care acordurile privind si
tuația din jurul Afganistanului vor
fi semnate cel mai tîrziu la 15 mar
tie 1988. Dacă semnarea acordurilor
va avea loc înainte de 15 martie, și
retragerea trupelor sovietice va în
cepe, în mod corespunzător, mai de
vreme.
Mihail Gorbaciov a arătat, totoda
tă, că încheierea negocierilor de la
Geneva și retragerea trupelor sovie-

TRANSMIT

tice din Afganistan nu trebuie con
diționate de finalizarea eforturilor
vizînd crearea unui guvern de coali
ție în această țară. Reconcilierea na
țională și crearea unui guvern în
acest sens constituie o problemă ex
clusiv internă și va trebui soluțio
nată de afganii înșiși, a subliniat el
— relevînd, totodată, că retragerea
trupelor sovietice este condiționată
de încetarea amestecului în trebu
rile interne ale Afganistanului.
U.R.S.S. ar fi bucuroasă să aibă la
granițele sale sudice un Afganistan
pașnic,
independent, nealiniat
și
neutru, a subliniat secretarul general
al C.C. al P.C.U.S.
în încheierea declarației sale. Mi
hail Gorbaciov a relevat că finali
zarea reglementării politice în Afga
nistan va constitui o breșă importantă în lanțul conflictelor regionale.

LA GENEVA a avut loc ședința
plenară a delegațiilor sovietică și
americană participante la negocie
rile bilaterale privind armamentele
nucleare și cosmice. în cadrul șe
dinței, delegația sovietică a făcut
propuneri în vederea convenirii
———
unor articole legate _ de controlul
asupra angajamentelor pe care
părțile și le —
vor• asuma potrivit ’ proiectului „Tratatului dintre
U.R.S.S. și S.U.A. privind redu
cerea și limitarea armamentelor
strategice ofensive".

PRIMIRE. Secretarul general al
C.C. al P.C.U.S.. Mihail Gorbaciov,
l-a primit pe primul ministru al
landului vest-german Baden Wiirttemberg, Lothar Spaeth, vicepre
ședinte al Partidului Uniunea Creștin-Democrată, aflat într-o vizită
la Moscova. Au fost abordate, po
trivit agenției T.A.S.S., probleme
ale relațiilor dintre U.R.S.S. și
R.F.G., precum și ale vieții inter
naționale actuale, îndeosebi aspec
tele legate de dezarmare.

Declarația președintelui afgan
KABUL 9 (Agerpres).
Intr-o
Cuvîntare televizată, citată de agen
ția TASS, președintele
Republicii
Afganistan, Najibullah. a
declarat
că, pentru încheierea cu succes a ne
gocierilor de la Geneva, guvernele
sovietic și afgan au convenit ca re
tragerea efectivelor limitate de mi
litari sovietici să înceapă la 15 mai
și să dureze 10 luni. în cazul în care
vor fi semnate la 15 martie acordu
rile de la Geneva. în acest caz, par
tea afgană — a relevat el — va con*
ISLAMABAD 9 (Agerpres). — Re
prezentantul special al Secretarului
general al O.N.U., Diego Cordovez, a
declarat — în cadrul unei conferințe
de presă — că o nouă rundă de ne
gocieri indirecte afgano-pakistaneze

prima
sidera acceptabilă încă din
etapă retragerea celei mai mari
părți a trupelor sovietice. Dacă acor
durile vor fi semnate înainte de 15
martie, retragerea va putea începe
înaintea termenului stabilit — a
adăugat Najibullah.
Președintele afgan a arătat că recrearea
concilierea
națională și
unui guvern de coaliție în Afganistan
sînt probleme interne și ele trebuie
soluționate’de afganii înșiși.

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, își exprimă
îngrijorarea față de
intensificarea
actelor de violență pe malul vestic
al Iordanului și în Gaza — a declarat
un purtător de cuvint al Națiunilor
Unite. Perez de Cuellar consideră că
este necesară aplicarea deplină de
către Israel a normelor celei de a
IV-a Convenții de la Geneva din
1979 și că.situația din teritoriile ocu
pate nu poate fi rezolvată pe calea
armelor — a adăugat purtătorul de
cuvint.

urmează să înceapă la Geneva la
2 martie. El a apreciat pozitiv rezul
tatele convorbirilor avute cu condu
cătorii din Afganistan și Pakistan în
cadrul misiunii sale în regiune.

Miniștrii
BONN 9 (Agerpres).
de externe ai celor 12 țări membre
ale Comunității Economice Europe
ne, reuniți la Bonn, au adoptat o
declarație cu privire la Orientul Mij
lociu, în care reafirmă sprijinul sta
telor lor față de ideea convocării
unei conferințe internaționale de
pace în Orientul Mijlociu sub aus
piciile O.N.U. și condamnă acțiunile
Israelului în teritoriile arabe ocu
pate.
Intr-o declarație făcută la Bonn,
Helmut Kohl, cancelarul vest-german, a afirmat că viitoarea reuniu
ne la nivel înalt a C.E.E., care se
va desfășura la Bruxelles, în zilele
de 11 și 12 februarie, va acorda un
loc central problemei
Orientului
Mijlociu și a dat asigurări că în
cursul apropiatei sale vizite la Washington va aborda această problemă cu președintele Ronald Reagan
și va acționa în favoarea convocării
unei conferințe internaționale de
pace în Orientul Mijlociu.
Aflat la Bonn într-o vizită oficială,
regele Hussein al Iordaniei a confe
rit cu președintele R.F. Germania.
Richard von Weizsaecker, și cu
cancelarul Helmut Kohl.

ducție și a forței de muncă, de ac
centuarea dezechilibrelor bugetare,
financiare și comerciale.
La baza tuturor relațiilor sale ex
terne, România a așezat și așază
principiile independentei și suvera
nității naționale, deplinei egalități in
drepturi, neamestecului în treburile
interne, avantajului reciproc. In mod
.constant tara noastră a subliniat ca
racterul unitar și indivizibil al aces
tor principii, care formează un an
samblu organic, unitar, de nedes
părțit. In același timp. România con
sideră că trebuie să se acționeze cu
mai multă fermitate pentru înlătu
rarea protecționismului și liberaliza
rea schimburilor economice dintre
state, pentru eliminarea oricăror
forme de presiuni și condiționări
politice și de altă natură, a oricăror
îngrădiri și bariere artificiale în ca
lea comerțului internațional, pentru
promovarea unor relații economice
de deplină egalitate.
Pronuntindu-se cu fermitate pen
tru înlăturarea discriminărilor, res
tricțiilor, a factorilor de natu
ră să frineze desfășurarea unui cir
cuit tot mai intens de bunuri mate
riale, tara noastră va acționa con
secvent — așa cum a arătat in re
petate
rinduri
președintele
Nicolae Ceaușescu — pentru extin
derea unei cooperări reciproc avan
tajoase, pentru așezarea raporturilor
economice pe baze noi. democratice,
corespunzător principiilor egalității
și echității, cerințelor destinderii și
înțelegerii între popoare.
In lumea de azi, în care s-au acu
mulat atîtea probleme deosebit de
complexe si de grave, este necesar
ca toate statele, fără excepție, să-și
aducă propria contribuție constructi
vă. la solutionarea acestora, pentru a
se asigura dezvoltarea fiecărei na
țiuni și prosperitatea generală, pro
movarea cauzei destinderii și păcii în
lume.

Gh. CERCELESCU

Regele Hussein a cerut țărilor vesteuropene să acționeze pentru o re
glementare a conflictului din Orien
tul Mijlociu pe baza aplicării rezolu
țiilor 242 și 338 ale Consiliului de
Securitate al O.N.U. și pentru solu
ționarea tuturor aspectelor problemei
palestiniene. Suveranul, hașemit a
atras atenția asupra represiunilor la
care este supusă populația palesti
niană din teritoriile ocupate de
Israel.
RIAD 9 (Agerpres). — Richard
Murphy, subsecretarul de stat ame
rican pentru problemele Orientului
Mijlociu, și-a încheiat vizita în Ara
bia Saudită, unde a fost primit de
regele Fahd și a avut convorbiri cu
oficialități saudite. In cursul turneu
lui pe care-1 întreprinde în zonă, tri
misul american abordează cu inter
locutorii săi situația din Orientul
Mijlociu și, în legătură cu aceasta,
problema convocării unei conferințe
internaționale consacrate rezolvării
conflictului din zonă, pentru care
toate statele arabe se pronunță afirmativ.
După etapele de convorbiri din
Siria și Arabia Saudită, în itinerarul
subsecretarului de stat american
figurează Iordania, Egiptul și Israe
lul.

TUNIS 9 (Agerpres). — Intr-o de
clarație dată publicității la Tunis,
secretarul general al Ligii Arabe,
Chedli Klibi, solicită din partea Con
siliului de Securitate și a tuturor
forțelor iubitoare de pace din lume
să acționeze pentru încetarea practi
cilor represive israeliene din terito
riile ocupate — transmit agențiile
K.U.N.A. și T.A.S.S. Recentele ma
nifestații pașnice ale populației pa
lestiniene din aceste teritorii și ac
țiunile represive ale autorităților is
raeliene impun, o dată mai mult, o so
luționare urgentă a problemei pales
tiniene, prin restabilirea drepturilor
legitime ale poporului palestinian —
subliniază Chedli Klibi.

S.U.A.: Prima
confruntare electorală
Alegerile preliminare
din Iowa
WASHINGTON 9 (Agerpres). —
La alegerile preliminare din statul
federal american Iowa pentru de
semnarea candidaților potențiali la
viitorul scrutin prezidențial din
S.U.A., ce va avea loc în luna noiembrie, senatorul Robert Dole s-a
situat pe primul loc în rîndurile republicanilor, obținînd 37 la sută din
voturi. El a fost urmat de Marion
Pat Robertson (25 la sută) și de vice
președintele S.U.A., George Bush (19
la sută).
în cadrul Partidului Democrat,
cele mai multe voturi (27 la sută) au
revenit lui Richard Gephardt, mem
bru al Camerei Reprezentanților,
urmat de senatorul Paul Simon (24
la sută) și de Michael Dukakis, gu
vernatorul statului Massachusetts (21
la sută).
Deși încă nedecisive pentru contu
rarea candidaților la funcția supre
mă de stat, rezultatele din Iowa pot
influența desfășurarea ulterioară a
alegerilor preliminare, constituind
prima confruntare electorală. La 16
februarie va avea loc un nou test —
alegerile preliminare din statul New
Hampshire.

ANGOLA : Noi acțiuni
agresive ale rasiștilor
sud-africani
LUANDA 9 (Agerpres). — Avioane
militare sud-africane au bombardat
din nou. poziții ale armatei angoleze
lingă orașul Xangongo, provincia
Cunene — a relevat postul de radio
al Angolei. Potrivit aceleiași surse,
care a informat despre ultimele ac
țiuni ale contingentului armatei sudafricane aflate pe teritoriul Ango
lei, agresorii urmăresc un atac te
restru. pe scară largă, împotriva lo
calității Xangongo, ce deține o po
ziție strategică.
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CONVORBIRI CHINO-AUSTRALIENE. Președintele R. P. Chineze,
Li Xiannian. a conferit la Beijing
cu guvernatorul general al Austra
liei, Ninian Stephen, aflat intr-o
vizită oficială în R.P. Chineză. In
cursul convorbirilor au fost anali
zate probleme ale cooperării bilate
rale și aspecte de interes comun
din actualitatea internațională.
ÎNTR-UN INTERVIU acordat
agenției egiptene de presă MENA,
primul-ministru al Turciei. Turgut
Ozal, a declarat că este gata să de
pună toate eforturile pentru a con
vinge Iranul și Irakul să soluțio
neze disputele dintre ele pe cale
pașnică. Premierul turc a informat
— potrivit ziarului „Gunaydin" —
că în curînd va vizita Teheranul și
Bagdadul și va acționa pentru di
minuarea deosebirilor de vederi
dintre aceste țări in scopul înche
ierii conflictului.

ORIENTUL MIJLOCIU

de discriminări a schimburilor economice internaționale
lor posibilitățile de progres a nu
meroase state — în general relațiile
inechitabile — au agravat conside
rabil situația economică a multor
țări.
Este știut, de asemenea, că din
practica relațiilor internaționale nu
au dispărut acele metode speci
fice anacronicei politici de for
ță și ingerință, forme de imixtiune
în treburile interne ale altor state,
cum sînt embargourile, blocadele economice și condiționările politioe,
tendința de a se recurge la criterii
neeconomice și la interpretări su
biective și arbitrare ale evoluției
dintr-o țară sau alta pentru a se
justifica diferite măsuri restrictive,
renunțarea la înțelegeri și acorduri
convenite sau pentru refuzul de
a se acorda facilitățile larg conve
nite în cadrul sistemului generalizat
de preferințe. Astfel de metode, că
rora istoria le-a dovedit lipsa de
eficientă, concomitent cu multiplele
consecințe nefaste, sînt în contra
dicție totală cu cerințele dezvoltării
normale a colaborării economice in
ternaționale. Reînvierea unor ase
menea practici absolut inadmisibile
nu poate duce decît la alterări ale
climatului politic, la crearea de ani
mozități și stări de tensiune, con
travenind astfel atît cerințelor coo
perării, cît și intereselor păcii în
lume.
Practicarea unor schimburi econo
mice echitabile, acordarea de avan
taje reciproce șl înlesniri de lungă
durată, scoaterea relațiilor economice
de sub „incidența" a tot felul de
subterfugii politice sînt, desigur, ex
presia unor poziții raționale, în fa
voarea dezvoltării relațiilor de schimb
și colaborare economică.
în deplin acord cu orientările de
principiu ale politicii sale externe,
România socialistă s-a afirmat și se
afirmă ca o participantă tot mai acti-

AGENȚIILE

Declarația secretarului general al C.C.
al P.C.U.S.
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COMANDANTUL ȘEF AL FOR
ȚELOR DE APĂRARE PANAME
ZE, generalul Manuel Antonio No
riega. a denunțat amestecul State
lor Unite în treburile interne ale
țării sale. El a reafirmat că Pana
ma va pretinde îndeplinirea trata
telor asupra Canalului Panama.
Intr-un discurs radiotelevizat, No
riega a Tespins prezența Comanda
mentului de sud al S.U.A. in țară,
arătînd că aceasta constituie un alt
punct de agresiune împotriva Re
publicii Panama.
ATACURI ALE UNOR ELE
MENTE CONTRAREVOLUȚIONA
RE ÎN MOZAMBIC. Trei grupuri
formate din elemente contrarevolu
ționare au pătruns pe direcții dife
rite în orașul Muamba, aflat pe
linia de comunicație dintre capi
tală. Maputo, și localitatea Ressano
— Garcia, la frontiera cu Africa de
Sud. Bandele criminale — alcătuite
din aproximativ 500 de oameni —
au atacat spitalul orașului, maga
zine și o serie de locuințe, care au
fost incendiate. în noul raid în
treprins de contrarevoluționari au
pierit 17 locuitori ai orașului Mu
amba. alti 32 fiind răniți.
In urma intervenției forțelor mi
litare guvernamentale și locale,
bandele.mercenare au fost respinse,
trei dintre agresori fiind lichidați
în luptă.
INVESTIȚIILE DIRECTE ALE
JAPONIEI IN EXTERIOR vor în
suma peste 30. miliarde dolari pînă
la sfirșitul anului fiscal 1987, se arată intr-un raport dat publicității
la Tokio de Ministerul Comerțului
Internațional și Industriei. In pri
ma jumătate a anului fiscal —
care a început în aprilie trecut —
investițiile nipone externe au în
sumat 15,8 miliarde dolari.

GUVERNUL PERUAN speră să
achite anul acesta 300 milioane do
lari din datoria sa externă prin in
termediul sistemului de plată cu
produse tradiționale și netradiționale. Peru este prima țară latinoamericană care a aplicat cu succes
acest sistem al comerțului în com
pensație prin care. anul trecut,
s-au achitat 200 milioane dolari,
după ce,. în 1986, se ajungea abia la
40 de milioane, informează agenția
I.P.S.
CONSTITUIREA
FEDERAȚIEI
STUDENȚILOR
DIN
AFRICA
AUSTRALĂ. întruniți la Gabo
rone. reprezentanți din țara-gazdă,
Botswana, precum si din Malawi,
Zambia, Zimbabwe, Swaziland șl
Tanzania, au hotărît să înființeze o
Federație a studenților din Africa
australă. Acest nou organism este
deschis spre participare altor două
state din zonă : Angola și Mozambic. Scopul
Federației este de a
mobiliza toate forțele politice
.
și
sociale din țările africane în vede
rea intensificării luptei împotriva
apartheidului si politicii neocolonialiste pe continent.

IN KUWEIT continuă lucrările
celei de-a doua conferințe interna.
ționale in problema combaterii Sin
dromului imunodeficienței dobîndite (S.I.D.A.). Potrivit unui raport
difuzat in cursul conferinței, la
sfirșitul lunii ianuarie Organizația
Mondială a Sănătății a înregistrat
in lume 77 266 cazuri de S.I.D.A.
COMPLEXUL SOVIETIC ORBI
TAL DE CERCETĂRI ȘTIINȚI
FICE „MIR“ funcționează de un
an in regim pilotat, in prezent la
bordul său aflindu-se cosmonauta
Vladimir Titov și Musa Manarov.
Cei doi cosmonauți au înlocuit in
ultimele zile un modul din sistemul
de comunicații prin televiziune și
au asigurat întreținerea aparatelor
și echipamentelor de bord. Ziua de
marți a fost consacrată de echipaj
experiențelor legate de realizarea
acoperirilor galvanice anticorozive
în condiții de imponderabilitate.
precizează că starea
I Agenția TASS
i /îoo precrzeu;
sănătății cosmonauților* este bună.
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