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In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul nicolae ceaușescu
LA PLENARA CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII

halta pregătire profesională și politică
Din noua arhitectură a municipiului Baia Mare Foto : Agerpreș- garanția conducerii competente a economiei

în ultimii ani, cu consecvență, in 
cuvintările consacrate dezvoltării 
'mai rapide a economiei noastre, 
înscrierii el ferme pe coordona
tele calității și eficienței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, a adus in prim-plan 
cerința de o însemnătate deosebită, 
cardinală pentru atingerea acestui 
obiectiv — perfecționarea continuă a 
pregătirii profesional-politice a mun
citorilor și specialiștilor, a tuturor 
cadrelor de conducere din economie. 
Cerință care, așa cum se știe, la 
recenta plenară a 
Consiliului Națio
nal al Oamenilor 
Muncii a fost 
subliniată încă o 
dată cu toată cla
ritatea. Secretarul 
general al parti
dului stabilește, 
de altfel, o re
lație directă, de 
interconditionare. 
între perfecționa
rea de ansamblu 
a conducerii eco
nomiei, inclusiv 
pregătirea politi
că si profesiona
lă. și rezultatele 
obținute în pro
ducție. Trebuie să 
organizăm, in ca
drul formelor pe care le avem — 
arăta la plenara amintită tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — un sistem 
nou de pregătire a tuturor ca
drelor. încă din acest an trebuie 
ea toți directorii de centrale să 
urmeze aceste cursuri. Să nu mai 
numim directori de centrală eare nu 
vor face cel puțin această pregătire. 
Trebuie să ne asumăm răspunderea 
și să acționăm pentru a pregăti in 
mod corespunzător cadrele din toate 
domeniile.

Dar această cerință obligatorie — 
cum precizează secretarul general al 
partidului — este valabilă pentru 
toate cadrele de conducere din eco
nomie. de la cei care iau decizii în 
cadrul guvernului pînă la directorii 
de unități productive. Un asemenea 
mod de abordare a problemelor con
ducerii economice răspunde atît unor 
cerințe curente. Imediate, determina
te de faptul că economia noastră se 
află în plin proces de dezvoltare in- 
tensiv-calitativă, cît și unor cerințe 
de perspectivă. în vederea angajării 
ei tot mai ferme pe coordonatele ce-

lei mai profunde revoluții tehnico- 
științifice cunoscute pînă acum.

Așadar, secretarul general ai parti
dului cheamă, in esență, toate ca
drele cu muncă de răspund ere din 
economie să se pregătească astfel 
incit să asigure în toate ramurile. în 
toate unitățile o conducere compe
tentă și eficientă. A conduce azi 
competent nu este o simplă dorință 
— subiectivă ca toate dorințele — 
ci este — o spun specialiști în știința 
conducerii, o demonstrează rezulta
tele obținute in sfera activității pro

noștințe tehnice și de organizare 
tehnologică, dar și profunde cunoș
tințe economice. în acest sens, tova
rășul Nicolae Ceaușescu sublinia cu 
toată claritatea că toate cadrele, fie
care specialist trebuie să aibă cu
noștințe economice și financiare de 
bază, temeinice, pentru a putea să 
îndeplinească o muncă, începînd 
chiar cu conducerea secției și pînă 
la nivelul deciziilor macroeconomice. 
Practica a dovedit că numai punind 
în balanța deciziei atît elementele 
de natură tehnică, cît și economică.

„Trebuie să luăm măsuri pentru a asigura - în 
conformitate, de altfel, cu hotărîrile Congresului al XIII-lea, 
cu Programul partidului - ridicarea nivelului de pregătire 
al tuturor cadrelor, începînd cu miniștrii, cu directorii de 
centrale, cu toate cadrele de conducere de sus și pînă jos“.

NICOLAE CEAUȘESCU

ductive — factorul determinant in 
dezvoltarea oricărei economii, expri
mat în rata ei de creștere sau des
creștere. Un reputat specialist în ști
ința conducerii afirma că între vec
torii care asigură progresul rapid al 
oricărei economii — resursele, teh
nologia și știința — factorul condu
cere este cel mai important intrucit 
prin deciziile sale, competente și efi
ciente. asigură o valorificare maximă 
a tuturor celorlalți.

De ce se pun astăzi, la noi în țară, 
cît și în lume, cu atîta acuitate pro
blemele creșterii competenței caare- 
lor de conducere, ale perfecționării 
continue a pregătirii lor profesio
nale 7

Există, evident, multe argumente. 
In primul rînd, este vorba de com

plexitatea deosebită pe care o impu
ne conducerea activității productive 
moderne, de la atelier și secție, la 
nivel de intreprindere și centrală in
dustrială și pină la nivelul ministe
rului și al întregii' economii. Specia
listului învestit cu funcții de condu
cere i se cer. deopotrivă, solide cu-

numai împletindu-le armonios se 
poate obține acel rezultat dorit : 
decizia optimă.

în al doilea rînd, există un proces 
obiectiv de invechire a cunoștințelor 
acumulate de cadrele de conducere 
datorită ritmului accelerat în care 
apar și se afirmă cuceririle revolu
ției tehnico-științifice contemporane. 
Cel mai bun cadru de conducere 
care numai cu cinci ani în urmă a 
absolvit un curs intensiv in dome
niul său de activitate se află astăzi, 
la un interval atît de scurt, in si
tuația de a fi pierdut circa 20—40 la 
sută din cunoștințele acumulate — fie 
datorită faptului că între timp au 
apărut altele noi, fie că le-a uitat 
pe cele vechi. Dacă pe plan mondial 
se apreciază că ritmul de înnoire a 
cunoștințelor, prin cursuri intensive, 
la interval de cinci ani. nu mai co
respunde cerințelor, este limpede că 
ne putem trezi în fața unui impact 
greu de învins fără o strategie clară 
în acest domeniu, fără măsuri de 
rigoare și, în primul rînd, fără

In centrul preocupărilor oamenilor muncii de la sate

LUCRĂRI URGENTE IN LEGUMICULTURA

accentuarea pregătirii profesionale, 
a înnoirii cunoștințelor. Faptul că 
politica de promovare a cadrelor în 
economia noastră este construită pe 
principiul îmbinării experienței ca
drelor valoroase cu afirmarea celor 
tinere asigură un raport bun intre 
cadrele cu cunoștințe noi și cadrele 
cu experiență bogată. Dar tocmai 
acest raport, care în anumite ramuri 
este favorabil în mod firesc cadre
lor cu experiență mai îndelungată,
obligă la un control permanent
asupra cunoștințelor tehnice, econo

mice și politice, 
in vederea adu
cerii lor la zi 
pentru ambele 
categorii de ca
dre și evitării 
unei plafonări în 
bloc.

In al treilea 
rind, în țară și in 
lume apar îp mod 
firesc, datorită 
exploziilor in lanț 
ale cuceririlor re
voluției tehnico- 
științifice. zeci de 
mii de cunoștințe 
noi în toate do
meniile, de teh
nici, forme și me
tode — atît în ce 
privește organiza

rea muncii, cît șl conducerea efectivă 
a acesteia — ca să nu mai vorbim de 
faptul că informatica și cibernetica 
obligă cadrele de conducere să-și 
înnoiască aproape zilnic cunoștințele. 
Cine își închipuie că poate fi un con
ducător bine informat — nu am fo
losit cuvîntul competent, care presu
pune mult mai mult — fără a fi 
angrenat permanent intr-o formă de 
pregătire profesională, fără a-și re
zerva efectiv un timp zilnic de stu
diu se autoamăgește și mai devreme 
ori mai tirziu va constata că viața 
II bbligă să facă un pas înapoi.

In al patrulea rind. In societatea 
noastră, angajată în mod științific pe 
drumul unei deveniri certe, comu
niste, conducerea partidului cere 
permanent ca actul de conducere în 
economie să se întemeieze pe argu
mente temeinice, izvorîte dintr-o a- 
bordare științifică a realităților pro
ducției care să exprime înalta com
petență — singura în măsură să cer
tifice și capacitatea și eficiența 
muncii cadrelor de conducere. 
Dacă unele cadre de conducere 
din economia noastră s-ar raporta 
— și trebuie să o facă — la rezultate
le de ansamblu din 1987 și chiar Ia 
cele obținute în acest început de an, 
„marca" competenței unora n-ar 
străluci prea mult, ba, dimootrivă, 
ar arăta că in activitatea lor este 
loc pentru mult, foarte mult efort 
spre a fi ceea ce trebuie să fie un

Constantin PRIESCU

STUDENTULUI DE AZI,
SPECIALISTULUI DE MÎINE

— larg orizont profesional, spirit 
comunist de răspundere

o Amplasarea culturilor pe cete 
mai potrivite terenuri cu posibilități si
gure de irigare
• Producerea unui număr îndes

tulător de răsaduri și o rezervă 
necesară înlocuirii celor care se 
pierd

• Urmărirea de către specialiști a 
stării solului, pentru a se putea trece 
la însămînțarea legumelor în cîmp

• Respectarea structurii culturilor, 
în sortimentul stabilit, pentru a se asi
gura buna aprovizionare a populației 
cu produse de bună calitate

în timpul iernii, in agricultură sînt 
de făcut numeroase lucrări, pentru a 
pune temelii puternice producțiilor 
sporite care urmează să fie obținute 
în acest an în toate sectoarele. în- 
trucît primăvara se apropie, este ne
cesar ca toate aceste lucrări să fie 
grăbite, astfel incit în momentul 
declanșării insămînțărilor să se 
poată lucra intens, cu toate forțele, 
între acestea, pe un loc principal se 
situează cele care se referă la asi
gurarea condițiilor necesare creșterii 
cantitative și calitative a producției 
de legume. Subliniem această nece
sitate. deoarece, așa cum se știe, 
legumele constituie produse de bază 
în alimentația cotidiană a oamenilor 
și. de aceea, ele trebuie produse în 
cantități care să satisfacă necesarul 
de consum, sarcină cuprinsă și in 
„Programul privind autoconducerea 
și autoaprovizionarea pentru asigu
rarea bunei aprovizionări a popu
lației cu produse agroalimentare șl 
bunuri industriale de consum pe 
anul 1988“. elaborat în concordanță 
cu hotărârile Congresului al XIII-lea 
și ale Conferinței Naționale ale 
Partidului Comunist Român. Iată de 
ce organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare și conducerile 
unităților agricole au datoria să ac
ționeze ca toate lucrările legate de 
pregătirea viitoarei producții de le
gume să fie efectuate Ia timp și cu 
cea mai mare răspundere.

Trebuie subliniat că încă din 
toamnă au fost făcute pregătiri in
tense în vederea creșterii substan
țiale a producției de legume. Astfel, 
suprafața destinată acestor culturi a 
fost arată in întregime și fertilizată 
în cea mai mare parte. De asemenea, 
au fost lnsămințate 27 000 hectare cu 
legume-verdețurl. culturi care, be
neficiind și de o iarnă blindă și 
de umiditate suficientă, se prezintă 
într-o s tuație bună. Prin efectuarea 
în acest moment a unor lucrări de 
fertilizare suplimentară, se vor obți
ne. primăvara devreme, cantități 
apreciabile de spanac, salată, ceapă 
și usturoi verde.

Important este ca. din aceste zile 
de iarnă, să fie asigurate toate con
dițiile necesare realizării de recolte 
mari la culturile ce se vor însămința 
și planta in această primăvară. După 
cum se știe. în anii precedenți. în 
unele unități agricole randamentul 
la hectar în legumicultura a fost scă
zut. cu mult sub posibilități. Pentru 
ca încă de pe acum să poată fi puse 
baze puternice viitoarei recolte, este 
necesar ca organele de specialitate 
să asigure ca în fiecare unitate agri
colă. în fiecare fermă legumele să 
fie amplasate pe cele mai potrivite 
terenuri, cu posibilități certe de iri
gare. Această cerință este determi
nată și de necesitatea extinderii cul
turilor duble și succesive, care ur
mează să asigure in acest an peste 
39 la sută din producția totală 
de legume, culturi care nu pot fi fă
cute decît in condiții de irigare.

Pe primul plan al preocupărilor 
specialiștilor, cadrelor de conducere 
din unități și organelor agricole tre
buie să se situeze producerea de ră
saduri de bună calitate și in canti
tăți îndestulătoare, spre a se asigura 
densități superioare de plante — 
cerință de cea mai mare însemnătate 
pentru practicarea unei legumicul- 
turi intensive, de mare randament. 
După cum am fost informați la Di
recția generală economică a horti
culturii din ministerul de-resort, s-a 
încheiat însămînțarea suprafețelor 
destinate producerii răsadurilor care 
vor fi cultivate in solarii, au fost 
însămînțate suprafețe de pe care se 
pot obține 290 milioane fire de ră
sad de varză timpurie. 120 milioane 
fire de conopidă și 80 milioane gu- 
lioare. în multe unități cultivatoare 
de legume a început și producerea 
răsadurilor de tomate ce urmează să 
fie plantate in cimp. Cele mai bune 
rezultate în ce privește organizarea 
și desfășurarea lucrărilor de produ
cere a răsadurilor au fost obținute 
in județele Călărași. Ialomița, Giur
giu. Timiș și in sectorul agricol Il
fov. Pretutindeni, specialiștii și cei-

lalți oameni ai muncii care lucrează 
în legumicultura trebuie să acțione
ze în așa fel îneît să asigure numă
rul necesar de răsaduri de bună ca
litate. plus o rezervă care să poată 
fi folosită în cazul unor brume care 
le-ar afecta pe cele plantate devre
me în cîmp.

Cu toate că ne aflăm doar în a 
doua decadă a lunii februarie, evo
luția timpului constituie un semnal 
că. in curind. vor începe lucrările 
de insămînțare și plantare a legu
melor în cimp. De altfel. în județul 
Timiș au fost semănate primele hec
tare cu mazăre. în scopul obținerii 
de produse cit mai timpurii, specia
liștii și cadrele de conducere din u- 
nități au datoria să urmărească per
manent starea terenului, pentru a se 
putea trece neintirziat la insămin- 
țarea culturilor de legume în cîmp 
— mazăre, rădăcinoase — la planta
rea usturoiului și a cepei. Este știut 
că usturoiul trebuie plantat acum, 
înainte ca temperatura solului să 
crească. De asemenea. Ia mazărea 
de grădină se obține o recoltă bună 
numai dacă se însămînțează devre
me, imediat ce utilajele pot intra 
in teren.

Așa cum afirmă specialiștii din 
cadrul organelor centrale, modul în 
care vegetează legumele-verde- 
țuri însămînțate în toamnă oferă 
garanția obținerii unor producții 
bune, chiar mai mari decît cele pre
văzute. De asemenea, iarna blindă a 
permis să se acționeze mai temeinic 
la producerea răsadurilor. Acest in- 
ceput bun trebuie continuat. Evolu
ția timpului cere grădinarilor să se 
grăbească efectuînd Ia timp toate 
lucrările de sezon. De asemenea, or
ganele de specialitate au datoria să 
urmărească cu răspundere ca toate 
suprafețele prevăzute să fie cultiva
te în structura stabilită, spre a exis
ta garanția realizării producțiilor 
planificate, asigurindu-se astfel buna 
aprovizionare a populației cu legu
me de bună calitate.

Ioan HERTEG

(Continuare în pag. a II-a)

întreprinderea de mașini-unelte 
grele pentru deformare plastică 
Dorohoi. In imagine : aspect do 
muncă de la montarea unei 
prese de 1 600 tane-forțâ, des
tinată întreprinderii „1 Mai" 

Ploiești
Foto : S. Cristian

11 institute. 33 de facultăți, aproa
pe 5 000 de cadre didactice, peste 
34 000 studenți numai Ia cursurile de 
zi, circa 11 000 membri de partid... 
Cel mai mare centru universitar al 
tării ridică, desigur, probleme com
plexe. dintre cele mai importante și 
mai stringente, pentru activitatea 
zilnică a organelor și organizațiilor 
de partid din acest spațiu de învă- 
țămînt. Cum este concepută și con
dusă politic Îndeplinirea acestor sar
cini diverse, cum sînt selectate și 
urmărite prioritățile anumitor peri- 

. oade, cum se asigură controlul de 
partid în procesul activității profe
sionale și educative — de la aceste 
aspecte ale stilu
lui și metodelor — 
de muncă a 
pornit convorbi
rea noastră cu 
primul secretar 
al comitetului de 
partid al Centru
lui universitar 
București. to
varășul Jean “ 
Moncea, convor
bire pe care o redăm, 
rândurile următoare.
— Școala superioară 
care formează cadre 
sectoarele activității 
sociale ale țării — a menționat încă 
de la început interlocutorul — ișl 
orientează și organizează întreaga 
activitate potrivit concepției uni
tare formulate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU asupra in- 
vățămintului, de a se lega indisolu
bil pregătirea de specialitate com
plexă cu responsabilitatea socială 
majoră a educării viitorilor absol
venți in spirit revoluționar, in spiri
tul atitudinii și comportării civice 
inaintate. în lumina acestui Înalt 
comandament politic, organizația de 
partid a centrului universitar își 
desfășoară activitatea avînâ mereu 
in față documentele Congresului al 
XIII-lea al P.C.R.. ale Congresului 
Științei și învățămlntulul, ale re
centei Conferințe Naționale a parti
dului.

— Desigur, activitatea de partid 
pentru a dezvolta in toate facultățile 
acea necesară corelație activă intre 
știință și conștiință este ne cit de 
vastă, pe atit de diversă. Vă propu
nem să desprindeți și să concreti
zați citeva dimensiuni definitorii 
ale ei.

— Mai cu seamă de citva timp 
Încoace, in tot ce întreprindem pu
nem accentul pe metodele muncii

politice 
la sută 
la sută 
partid, __ , _____ __ _
losim această însemnată forță poli
tică pentru a face din fiecare facu - 
tate. așa cum ni se 
științifică la puterea 
o citadelă de viitori 
la flacăra spiritului

— Care sînt aceste
— Cele mai multe sînt metode po

litico-educative consacrate in activi
tatea de partid din învățămintul su
perior. Nou ar fi. poate, faptul că ne 
străduim mai mult să Ie folosim cu 
consecvență, sistematic, peste tot și

de partid. Din moment ce 83 
din cadrele didactice și 12 

din studenți sînt membri de 
este firesc și necesar să- fo-

— Se poate înțelege, prin urma
re. că acolo unde in anii precedenți 
au fost înregistrate rezultate bune pe 
ambele aceste planuri — cum ar fi, 
după cîte cunoaștem noi. facultățile 
de Automatică. Medicină generală. 
Hidrotehnică, drumuri, căi ferate — 
și comuniștii sînt activi în colecti
vele lor. și organizațiile de bază sînt 
puternice 7

— Exact, și exemplele ar putea 
continua cu alte facultăți, cum 
sînt cele de Tehnologie chimi
că, Drept sau Filologie. Dar și 
reciproca este la fel de adevărată : 
la facultăți cum sînt cele de Me
talurgie, Construcții. Biologie. Geo

grafie, Geologie, 
in unii ani din 
Academia de 
studii economice 
sau din Institutul 
agronomic „Ni
colae Bălcescu", 
sînt organizații 
de partid care nu 
au reușit să in
staureze o atmos
feră exigentă de 

In sinteză. In fără să pierdem din vedere eficien- muncă ; în colectivele respective nu 
ța lor. Cu deosebire sintem pre-«■'< stoțt comuniștii abordează deschis și
ocupați de, ceea ce se numește mun- ° soluționează operativ neajunsuri cu
ca de Ia om la om ; organizăm, ur- noscute de mai multă vreme, 
mărim, controlăm ’ ca fiecare comu- Sigur, în aceste situații, cri- 
nist (cadru didactic sau student) săX'riHioabiM este, deopotrivă, activita

tea birourilor și comitetelor da 
Partid respective, dar și aceea a acti
viștilor de la centrul universitar re
partizați să le îndrume și să Ie 
sprijine, a însuși comitetului de 
partid al centrului universitar. Reali
tatea din institute și facultăți ne 
arată că mai avem multe de făcut 
pentru ca. prin acțiuni politice bine 
alese, cu puternică finalitate edu- 
cativ-formativă, să convingem pe 
fiecare student că buna pregătire 
profesională este nu numai o pro
blemă personală, ci și o îndatorire 
patriotică. Studentul știe că învață 
pentru el. dar trebuie educat să nu 
uite nici o clipă că învață și mun
cește și pentru țara de azi și de mii- 
ne. Aceasta este principala convinge
re cu care el trebuie să plece din fa
cultate.

— Nu de mult, participînd. In 
Politehnică, la o adunare generală de 
partid a unei organizații de an. am 
putut constata cum studenții abor
dează deschis, curajos și construc
tiv — pe lingă problemele muncii 
lor — o seamă de aspecte privind

Gheorcjhe MITROI

cere, o școală 
mileniului, trei, 
specialiști căliți 
revoluționar, 
metode 7

Din experiența și preocupările organizației 
de partid a Centrului universitar București 

in conducerea procesului instructiv-educativ

bueureșteană. 
pentru toate 

economice și
fie în colectivul în care acționează 
un factor catalizator de idei și dina
mizator de acțiuni. Este deosebit de 
important, este hotărîtor să reali
zăm aceasta, întrucît cei cîțiva mem
bri ai birourilor sau ai comitetelor 
de partid nu pot face munca poli
tică pe care o pot desfășura acolo. 
In grupe și ani. 4 000 de comuniști 
cadre didactice șl cam tot atîția co
muniști studenți. Mai ales că facul
tățile și institutele noastre sînt deo
sebit de mari : spre exemplu. Facul
tatea de medicină generală e cea mai 
mare din țară (întrece. în 
un centru universitar ca 
iar Institutul politehnic 
multi studenți decît 
centru universitar al țării, ca mărime, 
care este Iașiul.

— Ce obiective vizează. în prin
cipal. această muncă politică de la 
om Ia om 7

— în primul rind. crearea si în
treținerea unui autentic climat de 
muncă și studiu. Fără un asemenea 
climat permanent, fără o disciplină 
exemplară în fiecare colectiv, rezul
tatele bune nu pot apărea nici la 
învățătură, nici în activitatea asocia
țiilor studenților comuniști.

acest sens. 
Brașovul).
are mai 

al doilea

(Continuare în pag. a II-a)

omul marilor
V —

— Ce mi-ar plăcea să se 
spună despre mine 7 Știu 
eu ?... Poate doar atît : că 
pe aici a trecut un om. Un 
comunist—

Cu alte cuvinte expri
mase aceeași idee cu ani 
în urmă, la o masă rotun
dă a ziarului județean. Era 
director la I A.S. ..Pomico
la" — Băicoi abia de cite
va luni, reprezenta unita
tea cu tot ce avea ea bun 
ori rău. si iată-1 interpe
lat fără menaiamente : ..Să 
ne spună tovarășul inginer 
Ion Matache cum se face 
că -Pomicola- obtne pro
ducții sub nivelul coope
rativelor agricole din iur ?'* 

„Cum se face 7“ Dar în
trebarea asta nu se dezli
pea de buzele lui din cli
pa cînd i s-a așezat ne ti
mer! r.oua răspundere 1 U- 
nele răspunsuri le desci
frase : altele... „N-ati vrea 
să amin răspunsul cu vreo 
doi ani 7" a cerut atunci 
proaspătul director o pă
suire. întrebăm si noi.

te. de la ultimul lor ..des
călecat" geologic. Si totuși, 
de citiva ani au prins să 
Înflorească altfel, de la 
Primăvară la primăvară. 
Mai plin, mai bogat. Oa
menii 7 în covîrșitoarea 
maioritate sint. de aseme
nea. aceiași. într-un anu
me fel insă, structural

Paranteză necesară : în 
prezent se află aici în con
strucție un mare depozit 
cu atmosferă controlată. 
Despre avantajele aces
tuia în asigurarea pie
ței cu fructe proaspete, 
nu numai in sezonul con
sacrat. nu-i cazul să mai 
stăruim. Despre unele ter-

Aceiași oameni, 
alte rezultate

acum :
— Nu era prea „strâns" 

răgazul pe care il solici
tați 7

— Sigur că era. Dar por
neam foarte ..de ios“ si oa
menii trebuiau să înțelea
gă realitatea, adică greul 
care ne aștepta. Si. in ega
lă măsură, să prindă cu 
adevărat gustul competi
ției...

La Băicoi. dealurile cu
meri, cu pruni au rămas 
neclintite in locurile știu

schimbați. Mai stăpinl pe 
meserie si pe livezi.

Ce greutate au avut ar
gumentele directorului la 
termenul scadent fixat 
chiar de către el 7 Destul 
să spunem că. in numai 
doi ani. ..Pomicola" a făcut 
saltul de la o product e 
medie Ia hectar de circa 
2 500 kilograme la peste 
14 000 kilograme. S-au a- 
tins si producții medii de 
peste 17 000 kilograme.

— Cum aț reuș t 7
— Miilocul esențial, evi

dent. este munca. Noi. aici, 
am însotit-o necontenit si 
cu o luptă deschisă îm
potriva a fel de fel de 
tabuuri.

mene de execuție. aflate 
încă sub semnul întrebării, 
poate e cazul. Antrepriza 
de construcții Ploiești se 
plingea de întâmpinarea a 
nenumărate obstacole. Prin
cipalul părea a fi lipsa 
materialului izolator. Ce 
spun tabuurile în aceas
tă ordine de idei ? Că o 
dată ce constructorul s-a 
angajat. prin contract, să-ti 
dea lucrarea la cheie si la 
termen, te răfuiesti cu el 
oină în pinze’e albe pen
tru asta. Cum a procedat 
„Pomicola", interesată să 
albă depozitul gata la vre
mea culesului fructelor si 
mai puțin interesată de 
lupta cu executantul lucră

rii. o luptă de... hîrtii si 
vorbe 7 A sărit peste ta
buuri. a procurat mate
rialul izolator si a retezat 
încă un eventual motiv de 
întirziere a lucrării.

Acum. ..la serviciu", con
structorul...

S-au cerut învinse si alte 
obstacole. ..Nu poți cere 
livezilor să cea mai mult, 
cită vreme n-avem necesa
rul de mas'ni de stropit, 
substanțele cuvenite" — se 
spunea adesea în unitate. 
Denunțarea neajunsurilor 
reprezenta insă doar jumă
tate de adevăr. Cealaltă ju
mătate 7 Cine era vinovat 
de lipsa de înzestrare 7 S-a. 
ajuns la această situație 
tot pentru că se înrădăci
naseră niște... tabuuri po
trivit cărora ..dacă nu dai 
producție înseamnă că1 nici 
nu e cazul să cheltuiești". 
Principiu, la prima vede
re. valabil si aici. La o e- 
xaminare mai ater.ță insă 
se putea observa că eroa
rea era de fond : inves
tești ca să produci. Cineva 
trebuia să spargă cercul 
Dacă lucrurile erau lăsa 
în voia soartei. exist 
toate sanse'e ca livada 
ajungă o paragină. Dac? 
investește, există si au' 
tatea morală, si legală

Hie TANASAC
Ioan MARINES

(Continuare în pag. a
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O NECESITATE A PRODUCȚIEI MODERNE

CALITATE, tă CALITATE!
După cum arătam în articolul pe această temă publicat în ziarul 

„Scânteia" din 9 februarie a.c., in biroul executiv al Centralei industriale 
de electronică și tehnică de calcul (C.I.E.T.C.) a fost analizat recent sta
diul implementării sistemului de asigurare a calității producției în uni
tățile din subordine. Cu acest prilej au fost discutate rezultatele obți

nute în trei Întreprinderi. După ce în articolul amintit era prezentată, 
succint, experiența în domeniul respectiv a întreprinderii „Steaua elec
trică" din Fieni. de această dată ne vom referi la felul cum se aplică sis
temul de asigurare a calității la întreprinderea „Electronica" din Capitală.

Tehnica de calcul în sprijinul asigurării

„Femeile se pricep la muncă, 
bărbații... mai mult la analiza muncii"
o afirmație făcută la adunarea generală a cooperatorilor din Bălăcița, 
județul Mehedinți, care a dus la mai multe concluzii folositoare

•— Reprezintă o realitate incontes
tabilă faptul că, practic, in actualul 
deceniu întreprinderea „Electronica" 
s-a afirmat puternic pe piața internă 
li la export, principalul atu fiind ni
velul tehnic și calitativ ridicat al 
produselor pe care le fabrică. In ce 
măsură considerați că acest succes 
se datorește aplicării sistemului de 
asigurare a calității ?

— în întreprinderea noastră, siste
mul de asigurare a calității a fost 
implementat cu mai mulți ani în 
urmă, suferind perfecționări succesi
ve pină la forma în care îl aplicăm 
astăzi — ne-a spus ing. Radu Călă- 
rașu, șeful compartimentului de asi
gurare șl control al calității produse
lor. Unele subsisteme au un „stagiu" 
și mai mare, gestiunea calității, de 
exemplu, fiind aplicată de peste 15 
ani. Fiind în permanent contact cu 
piața externă, putem aprecia acum 
că ne-am orientat just, intrucît asi
gurarea calității nu mal este în nici 
un caz o modă, un lux, ci o impor
tantă cerință a producției moderne. 
Mai cu seamă în ramurile cu tehno
logii de vîrf există pe plan interna
țional opinia că, înainte de a omo
loga și deci a hotărî asupra achizi
ționării unui produs, trebuie să fie 
omologată, deci acceptată, între
prinderea, mai precis capacitatea a- 
eesteia de a obține produsul la ni
velul pe care și l-a propus. Iar în 
acest scop este obligatoriu să fie 
evaluat și testat chiar sistemul de 
asigurare a calității din întreprin
derea respectivă. în urmă cu aproa
pe un an am avut o discuție pe a- 
ceastă temă cu unul dintre partenerii 
noștri din R.F.G., mai apoi cu un 
grup de specialiști de la o firmă din 
Spania, care au omologat întreprin
derea noastră în vederea exporturi
lor în această țară. Este deci lim
pede : dacă n-am fi avut implemen
tat sistemul de asigurare a calității, 
tratativele cu partenerii n-ar fi fost 
concretizate în contracte ferme.

— Care considerați că este carac
teristica principală a sistemului de 
asigurare a calității în condițiile spe
cifice activității întreprinderii ?

— Ar fl de subliniat, după părerea 
mea, două caracteristici principale.. 
Cea dintîi se referă la făptui că 
întreaga activitate de control, inclu
siv de autocontrol, pe întregul flux 
de recepție și pină la. controlul ,fia-, 
bilității, se realizează după proce
duri riguros determinate, care ex
clud subiectivismul și aproximațiile. 
Apoi, ar fi de subliniat că oricît ar 
fi de bine conceput un sistem, el 
nu-și dovedește eficiența decît în 
măsura în care este aplicat riguros 
în practică. Or, la noi aș putea spu
ne că respectarea tuturor procedu
rilor stabilite in sistemul de asigu
rare a calității, fără nici o deroga
re, tinde să devină o regulă de fier a 
activității productive, o parte intrin
secă a disciplinei muncii. Desigur, 
eforturile pe linia Întăririi conștiin
ței pentru calitate, a alinierii între
gului colectiv în frontul obiective
lor calității ar putea fi mai efi
ciente dacă s-ar realiza o conexiu
ne mal bună între două importante 
sisteme organizatorice, și anume cel 
de asigurare a calității și cel de re
tribuire in acord global.

— Concret, la ce anume vă refe
riți 7

— întreprinderea „Electronica" a 
■vut cu ani în urmă un sistem de 
acord global bine pus la punct, în 
care retribuirea personalului se
făcea in funcție de nivelul de cali
tate al producției atins în luna res-

competitivității produselor
pectivă de fiecare formație. Practic, 
prin sistemul de penalizări și boni
ficații exista; posibilitatea să dimi
nuăm retribuția echipelor care aveau 
un procent de respingeri mai mare 
la controlul de calitate și să o ma
jorăm la formațiile care nu au dat 
piese, semifabricate sau produse cu 
defecte. Or, actualul sistem de retri
buire în acord global, deși aparent 
acordă importanță calității, prin 
introducerea unor criterii de majo
rare și, respectiv, diminuare a re
tribuției în funcție de calitatea pro
ducției, în practică ponderea aces
tor criterii este mult prea mică, ne
semnificativă, aș putea spune, pen
tru a stimula eforturile pentru ca
litate care pentru întreprinderea 

La întreprinderea „Electronica41 
din Capitaiă

noastră sint esențiale. Cu alte 
cuvinte, sîntem încorsetați și o- 
bligați să aplicăm un sistem de 
acord global care în general poate 
da rezultate bune, dar este inadec
vat pentru noi, mai ales că avem 
altul, cu efecte stimulative incon
testabil superioare. De asemenea, se 
cuvine stabilit sistemul de retribuire 
a personalului care face parte din 
compartimentul de asigurare și con
trol al calității produselor.

— Cum este organizată asigurarea 
fiabilității produselor ?

— Inițial, pentru determinarea fia
bilității produselor au fost efectuate 
probe de lungă durată, de 750 ore, 
după care, în paralel, au fost intro
duse și probe de scurtă durată de 
150 ore, care se efectuează pe eșan
tioane prelevate zilnic din fabrica
ție. Intrucît relația dintre probele 
de lungă și scurtă durată este cu
noscută pe baza experimentelor an
terioare, prin sistemul nostru putem 
urmări zilnic evoluția fiabilității. In 
funcție de rezultatele obținute, efec
tuăm un așa-numit „antrenament 
tehnologic" — cu durate între 24 și 
48 de ore — la absolut toate televi

■ ■“rr

Aspect de muncă din noua întreprindere de tricotaje din Turnu Măgurele Foto : S. Cristian

zoarelor fabricate, care include func
ționarea în condiții de temperatură 
mai ridicată și cu un program de 
alimentare cu energie în șocuri. 
Aceasta ne-a permis eliminarea de
fectelor din „perioada de copilărie", 
caracteristică aparaturii electroni
ce. și depistarea loturilor de 
componente cu „vicii ascunse". 
De asemenea, de circa un an s-a tre
cut la efectuarea de cicluri clima
tice la subansamblele principale ale 
televizoarelor. Toate măsurile luate 
au permis ca timpul de funcționare 
a unui televizor să ajungă. în me
die, la 10 000 ore. față de 3 000 ore 
cit prevede standardul de produs. 
Cît privește urmărirea comportării 
în exploatare a televizoarelor, a-

ceasta se face prin introducerea da
telor primare pe calculator, de unde 
rezultă o situație lunară aflată la 
dispoziția grupei de analiză a cali
tății din cadrul serviciului nostru.

— Care este concepția sistemului 
informațional al asigurării calității 
în întreprindere ?

— în convorbirea pe care ați 
avut-o pe tema sistemului de asi
gurare a calității cu șefa comparti
mentului de resort de la întreprin
derea „Steaua electrică" din Fieni 
se făcea o analogie între formula 
organizatorică impusă de acest sis
tem și cea a unui sistem cibernetic. 
Vă asigur că nu era o metaforă, ci, 
realmente, prin însuși modul în 
care este conceput, sistemul de asi
gurare a calității determină închide
rea buclei informaționale, ceea ce 
permite luarea unor măsuri operative 
și continue de corecție. Deci, oferă 
condițiile utilizării in acest scop a 
tehnicii de calcul, condiții pe care 
noi am și început să le punem în va
loare. Astfel, pe lîngă urmărirea fia
bilității în exploatare cu ajutorul cal- 

■ calatorului, problemă la care m-am 
referit, sîntem în curs de a pune la 

punct un sistem informatic de con
ducere operativă a producției in sec
ția montaj final televizoare. Astfel, 
pe fiecare linie de montaj sînt am
plasate terminale cu tastatură sim
plă, cu ajutorul cărora muncitorii și 
controlorii de calitate introduc codi
ficat în calculator toate defectele 
constatate, precum și cauzele aces
tora. Datele sînt preluate de un 
microcalculator „M-118" aflat chiar 
în secție și sînt „transmise" spre 
prelucrare unui calculator „Coral", 
aflat în centrul de calcul al între
prinderii. în acest fel, zilnic se obține 
o situație a calității care permite cu
noașterea în timp aproape real a 
rezultatelor producției, făcînd posi
bilă adoptarea operativă a măsuri
lor corective necesare. Este un sis
tem care, pe măsura creării condiți
ilor tehnice și a cîștigării experien
ței necesare, va fi extins în între
prindere.

— La întreprinderea „Electronica" 
există de acum o importantă expe
riență in aplicarea gestiunii calității. 
La ce rezultate s-a ajuns in această 
privință ?

— în primul rînd, ar fi de semna
lat faptul că gestiunea calității per
mite adoptarea unei strategii de 
piață cît mai eficiente. Apoi, impor
tant este să se știe că reducerea 
continuă a cheltuielilor pentru cali
tate nu este de dorit, avînd implica
ții pe termen lung, mai ales, reper- 
cutîndu-se asupra volumului vînză- 
rilor. Deci trebuie să optimizăm 
cheltuielile în raport cu calitatea — 
ceea ce se poate realiza cu ajutorul 
„gestiunii calității". Iată, bunăoară, 
noi am redus la jumătate cheltuielile 
de service, ceea ce a permis ca o 
parte din capacitatea acestei activi
tăți să fie dirijată spre microproduc- 
ție și reparații în postgaranție, deter- 
minînd rentabilizarea activității de 
service. Dar considerăm că în struc
tura cheltuielilor rezultate din ges
tiunea calității, nivelul actual al 
cheltuielilor de prevenire este încă 
redus și el va crește în continuare, 
diminuîndu-se, cu siguranță chiar în 
proporții mai mari, celelalte cate
gorii de cheltuieli.

Corneliu CARlAN

Pentru o clipă nu am Înțeles ce 
se întîmplă. Apoi...

Virgil Șuță, al doilea înscris la 
cuvînt, a sărit ca ars de la locul 
lui, l-a întrerupt pe primul vorbi
tor, inginerul-șef al cooperativei, 
cerind lămuriri grabnice. „Cum 
poate inginerul-șef să spună că 
unii nu vin la muncă, fără să știe 
din de pricină au absentat oame
nii, poate au avut un necaz, poate 
au fost bolnavi ; și că alții împuș
că niște norme, făcîndu-se că 
mătură niște alei prin sectorul zoo
tehnic 7“ a întrebat. La rindu-i, el, 
Șuță, nu prea e lămurit cum stau 
treburile cu normele astea, dacă-s 
mari sau mici, și ar mai fi și al
tele...

S-a creat un moment de uimire 
și confuzie ; cineva, cum se mal 
intimplă în astfel de situații, a 
bufnit intr-un ris nelalocul lui. Cel 
care conducea lucrările adunării 
generale a cooperatorilor din Bălă
cița, județul Mehedinți, s-a ridicat, 
oerînd, cu autoritatea conferită de 
la inceput prin votul tuturor, li
niște și disciplină. Drept care, 
neavînd încotro, Șuță s-a așezat la 
locul lui, potolit și uimit, totodată, 
aflind că va lua cuvîntul nu al 
doilea, cum era trecut pe listă, ei 
ultimul. „De ce 7“ — a întrebat. 
„Foarte simplu — i s-a răspuns de 
la masa prezidiului — pentru că nu 
ești disciplinat, pentru că toată 
vara din anul trecut nu te-a prins 
nimeni la muncă și, deci, do fapt, 
nu prea vedem ce-ai avea de spus 
printre primii la acest bilanț al 
unei activități cu rezultate nu prea 
îmbucurătoare ; pentru că. socotim 
noi. după ce vei afla și părerea 
acelora care au muncit cu adevă
rat, ai să-ți chibzuieștl mai bine 
vorba, gîndul, și întrebările ai să 
ți le pui dumitale, nu altora. Pe 
de altă parte, drept ar fi ca soția 
dumitale să ia prima cuvîntul, că 
are 300 de norme îndeplinite, iar 
dumneata nici una. Dacă ai pîine 
pe masă să-i mulțumești femeii 
dumitale. Ei, cei oare au muncit, 
au tot dreptul să te întrebe pe 
dumneata șl pe' ceilalți ca dum
neata, care nu prea ați venit la 
muncă în dirdora treburilor anul 
trecut, ce aveți de gînd. E bine că 
ați venit la adunare, dumneavoas
tră, bărbații, în număr mare — 
măcar acum I — că în primăvară, 
vară și toamnă, pe cîmp, și In 
zootehnie, și în legumicultură, mai 
mult femeile au dus greul !“

Aspre aceste adevăruri. Și — nl 
s-a părut — poate că nu ar fl tre
buit să fie spuse de la început, 
dintr-o răsuflare. Nu cumva, arun
cate așa, să intimideze oamenii 7 
Dar, aflîndu-ne printre oameni, în 
sală, ne-am dat seama imediat că 
acela care conducea lucrările adu- 
nării fus.eșe gînd la gînd cu oame
nii, spusele lui căpătaseră aproba
re spontană. Da, era un moment 
al adevărului, Sub semnul lui s-a 
desfășurat, m continuare, aduna
rea. Fiecare luare la cuvînt spu
nea cu sinceritate lucrurilor pe 
nume, critlclnd neajunsurile din 
organizare, cele datorate incompe
tentei unora, delăsării altora ; se 
puneau întrebări incomode celor 
care ar fl putut să facă mai mult 

• decît au făcut, arătîndu-ll-se că, 
acum, la ora bilanțului, ae vede 
limpede — ca In cazul acelui Șuță, 
dar nu numai al lui — că interesul 
personal, pe care unii l-au urmărit 
cu precădere în cursul anului, re
venind sau venind sporadic la 
munca în cooperativă, s-ar fi Îm
plinit cu adevărat numai prin îm
plinirea celui obștesc. De altfel, 
acesta s-a dovedit a fi un adevăr 
dintre cele mai des rostite, sub di
ferite forme, în adunare. „A fost 
un an greu, secetă mare I" încercau 
unii să se justifice. „Secetă a fost, 
ne-a dijmuit serios recolta — 11 
s-a replicat. Dar dijma asta, ca 
să-1 spunem așa, nu ar fi fost atît 
de mare dacă, din primăvară, lu
crările mecanice ar fi fost făcute 

k 

ca la carte. S-au ocupat de ele me
canizatori nepregătiți sau, dacă au 
fost pregătiți, n-au respectat rostul 
lucrărilor, au sărit peste unele, 
le-au făcut greșit pe altele. Apoi, 
s-a prășit prost sau. în unele 
locuri, nu s-a prășit deloc". „S-au 
angajat lucrări in acord global, 
dar unii, care sint acum cei mai 
gălăgioși, cei mai cu pretenții și 
pun întrebări altora, numai lor 
nu-și pun, cum s-a auzit la începu
tul adunării, le-au abandonat cu 
totul — spunea lucrurilor pe nume 
cooperatoarea Nicolița Bugă. Din 
păcate, se mal întîmplă lucrurile și 
așa : unii bărbați (și nu sînt pu
țini !) își fac de lucru pe ici-pe 
colo în timpul anului și lasă greul 
pe femei. Nu vedeți dumneavoas
tră că, de obicei, cei cu gura mare 
sint tocmai cei care nu lucrează cît 
ar putea 7“ „Păi, cum să faci planul 
la porumb In situația asta ?' Nu sînt 
puțini cei de față care s-au ocupat 
mai întii de lotul lor personal sau 
de alte treburi, in afara cooperati
vei, așteptînd să pice ploaia din 
cer. El bine, ploaia n-a venit" 1 
■ Sînt vorbele inginerului-șef al 
cooperativei. Mircea Graure. îl

Reporter In forumurile 
democrației 

muncitorești-revoluționare 
ascultau cu toții, meditau. Aveau 
la ce. Știau bine și ei că în agri
cultură — cum afirma specialistul
— nu-i loc pentru greșeală, pentru 
delăsare, pentru că ce se pierde 
prin neglijență nu se mai recupe
rează. că totul trebuie făcut la 
timp, cu dăruire, că în unele mo
mente de campanie treburile nu 
pot fi încheiate în 8 ore de muncă, 
ci în 10, în 12. muncindu-se din 
zori în noapte si chiar noap
tea. „Că la ora 8 seara nu pui 
sapa pe umăr si ieși la șo
sea să prinzi autobuzul de Opri- 
șor, comuna vecină nouă, să 
mergi acasă — mai spunea vorbi
torul și, cu -siguranță, știa el ce 
spune despre autobuzul acela, pen
tru că unii au lăsat capul în jos. Nu 
pleci acasă, nu te lasă inima, ră- 
mîi în brazdă ■ și prășești. Dar pe 
unii i-a lăsat inima ! Specialiștii 
singuri nu pot face minuni, numai 
cu dumneavoastră împreună se pot 
face minuni — s-a văzut la vecinii 
noștri din Oprișor — se învinge 
pînă și seceta. Vorbim foarte fru
mos, de participară la învățămîn- 
tul- politic ; sigur, e un principiu 
frumos și generos,'dar dacă rămîl 
numai la pronunțarea lui în șe
dințe șl nu-i dai chip concret, în 
cîmp, n-am făcut nimic". „A 
fost un an al orzului 1 a mal în
cercat careva să îndulcească at
mosfera. Planul Ia orz l-am rea
lizat sută la sută". „E într-adevăr 
un succes — i s-a răspuns — dar 
de ce să ne mulțumim numai cu el 
cînd se putea face mal mult 7 In
tr-un an agricol bun, greșelile nu 
«e prea văd , sau le tratăm cu mai 
puțină asprime ; dar într-unul ne
prielnic ele sar în ochi".

Se ridicau la cuvînt oameni mal 
vîrstnicl șl mal tineri. îndeosebi 
femeile aveau cuvînt, pentru că 
ele, cum s-a spus. înfruntaseră 
greutățile. Și nu cruțau compro
misul unora cu lenea, cu lipsa de 
răspundere", amintind întîmplări 
semnificative ai căror așa-zlși eroi
— ultînd subit, cînd s-au împot
molit, că cine nu muncește nu 
mănincă — au dat fuga șl s-au 
Înscris pe lista de audiențe a pri
marului, cerind înlesniri si spri
jin, că sînt, chipurile, producători 
și așa mai departe. („Ce fel de 
producători 7 se întreba cineva cu 

uimire. Producători de timp pier
dut la taclale, pe șanțul șoselei 
sau la o halbă de bere"...). „Totul 
trebuie făcut la timp, fără intîrzie- 
re, orice lucrare, cît de mică — a ți
nut să adauge cooperatorul Marin 
Tache. Să ne unim forțele. Cimpul 
e frumos, griul a înfrățit bine. 
Putem ridica fruntea, prin muncă 
de calitate, putem gindi anul a- 
cesta chiar la un titlu de „Erou al 
noii Revoluții Agrare", de pildă la 
orz, unde am izbutit mai bine, și 
la floarea-soarelui".

Da, cimpul este frumos, griul a 
înfrățit bine. L-am văzut. l-am 
admirat. Am străbătut cu pasul 
printre tarlale. „Din toamnă — a- 
flrma șefa de fermă. inginera Vio
leta Graure, cu o anumită mulțu
mire pe care nu s-a străduit să o 
ascundă — s-a semănat bine, ca la 
carte, nu s-a neglijat nimic. Oa
menii au avut grijă, s-au străduit, 
le-a fost de învățătură ce li s-a 
întîmplat astă-vară. S-a arat to
tul, temeinic, pentru primăvară, 
s-au interesat de îngrășăminte — 
le avem ; s-au interesat de moto
rină — am cerut mecanizatorilor 
să o drămuiască cu grijă pentru a 
o folosi cînd va veni momentul 
fertilizării. Culturile prăsitoare 
vor fi repartizate pe oameni. Sîn
tem pregătiți, nu ne Iau fără veste 
zilele primăverii".

Atunci — ne-am spus noi. amin- 
tindu-ne cît de aspră a fost critica 
în adunarea generală — nu cumva 
s-a exagerat, nu cumva dezbate
rile nu s-au bucurat de acel echi
libru pe care-1 cere confruntarea 
faptelor trecute cu cele pe care ne 
pregătim să le inițiem în viitorul 
imediat 7 Și i-am cerut părerea, 
în sensul acesta, tovarășului Ion 
Motorga, președintele U.J.C.A.P,, 
care a condus lucrările adunării 
generale din Bălăcița. „Noua re
voluție agrară nu se poate înde
plini cu producțiile de pină mal 
ieri, cu mentalitățile înapoiate ale 
unora, cu obișnuințele altora care 
bat pasul pe loc — ne-a spus in
terlocutorul. Ați văzut, oamenii 
înșiși nu s-au gîndit să îndulceas
că lucrurile, ei înșiși s-au declarat 
nemulțumiți cu ce s-a realizat a- 
nul trecut. Chiar cei care nu s-au 
înghesuit la muncă în perioada 
analizată au venit la adunare cu 
toții, au primit cu bărbăție critica, 
nu au încercat să se justifice, poa
te în afară de unul singur, l-ați 
auzit la începutul ședinței. dar, 
pînă la urmă, cred că și ei a înțeles 
ceva, că nu mai merge cu ocoli
șurile. Adunarea generală este și 
trebuie să fie cu adevărat un mo
ment al sincerității, cînd totul se 
judecă fără ocolișuri, fără a ne
tezi situația. Altfel cum să ia oa
menii 'hotărâriditnpezi. cum să se 
angajeze CU tohtă-Făsptlhderea în 
Îndeplinirea lor dacă nu participă 
in deplină jninoșțipță. de cauză, așa 
cum o cere democrația coopera
tistă 7“

Idee argumentată. în continuare, 
de inginerul Ștefan Bălășoiu. pre
ședintele cooperativei: „Din tot 
ce s-a petrecut la noi în anul 
agricol trecut, oamenii și-au dat 
seama că nu s-au inventat încă 
soiurile acelea de grîu sau de po
rumb care să producă... fără să 
muncească omul. Sigur, exagerez 
puțin în ce spun, dar faptul că în 
iarna asta consătenii noștri au puș 
mîna pe carte mai cu nădejde la 
cursurile agrozootehnice. însușin- 
du-și noile tehnologii, studiind hi
brizi noi, care pretind o astfel de 
muncă, de calitate înaltă, spune 
mult. Sînt tot ei, cei din vara tre
cută, și, totuși, alți oameni astăzi, 
după ce și-au regîndit în întregi
me și munca, și planurile de vi
itor".

Dionisle ȘINCAN 
Virgil TATARU 
corespondentul „Scinteil*
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înalta pregătire profesională

* și politică
(Urmare din pag. I>
conducător în economia socialistă. 
Nu ne propunem să dăm exemple în 
acest comentariu. Dar cum poate fi 
explicat altfel faptul, decît prin di
ferența de competență a cadrelor, că 
unele unități obțin 10—15 ani conse
cutiv rezultate care le mențin în 
elita economiei, comparabile cu ale 
oricărei întreprinderi din lume, iar 
altele — și nu puține ca număr — 
oscilează ca o pendulă prost reglată 
— cînd au rezultate ceva mai bune, 
cînd proaste, cînd foarte proaste 7 
Or, economia socialistă, în care ac
ționează legi precise de planificare, 
de conducere democratică, nu poate 
să nu reacționeze la asemenea dere
glări și să nu ia măsuri pentru auto
reglare. Iar una din cele mai evi
dente măsuri, pentru realizarea a- 
cestel autoreglări, o constituie per
fecționarea continuă a pregătirii ca
drelor de conducere.

Există în economia noastră un sis
tem larg, desigur perfectibil, de re
împrospătare a cunoștințelor cadre
lor de conducere din economie. Ast
fel, există un institut central de pre
gătire a cadrelor din unitățile socia
liste și administrația de stat, există 
cursuri postuniversitare pe lingă 
facultățile cu profil economic, 
există cursuri intensive anuale 
de pregătire a președinților și prim- 
vicepreședinților consiliilor oameni
lor muncii. Apar surprinzătoare, ca 
să nu le numim altfel, afirma
țiile unor cadre de conducere 
din întreprinderi, centrale și minis
tere — atunci cind se aduce 
în discuție faptul că se constată în 
activitatea lor practică o rămînere 
în urmă in domeniul conducerii — că 
nu ar exista un sistem organizatoric 
adecvat pentru Învățarea științei con
ducerii. Or. după cum se cunoaște, un 
asemenea sistem există, atît pe plan 
local, cît și central. Este necesar însă

ca și această structură să fie mal 
bine utilizată și coordonată spre a 
intensifica procesul de instruire a 
cadrelor, dar, mai ales, spre a fi bine 
orientat spre însușirea și cunoașterea 
metodelor și tehnicilor de conducere, 
spre aplicarea lor practică la condi
țiile economiei românești.^

Schițînd structura cadrului de pre
gătire existent și formulînd cîteva 
cerințe pentru perfecționarea aces
tuia, nu ne putem imagina că. înce- 
pînd de mîine, toate cadrele de con
ducere vor părăsi producția și vor fi 
trimise la reciclare. In pregătirea 
profesională și politică a cadrelor de 
conducere — pe lingă aceste forme și 
altele care se vor desfășura eșalonat 
— esențial rămine efortul propriu, 
studiul individual. Formele organi
zate sint necesare și ele vor acționa 
tot mai activ, fie că vor fi inițiate 
pe plan central, fie pe plan local — 
așa cum s-a subliniat la plenara 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii — asupra ridicării nivelului 
de pregătire a cadrelor din econo
mie în domeniul conducerii. Dar ele 
nu exclud, ci, dimpotrivă, amplifică 
necesitatea creșterii efortului propriu 
pentru studierea vastei problematici 
a perfecționării conducerii, pentru 
însușirea în mod profund a hotărî- 

* rilor de partid și a legilor țării, care 
reprezintă, cum bine se știe, cel mai 
important și eficient instrument prin 
care se asigură o conducere compe
tentă a economiei noastre. Este deci 
momentul să se înțeleagă de către 
toate cadrele cu muncă de răspun
dere că între pregătirea profesională 
și cea politică în actul conducerii 
economiei nu există și nu poate exis
ta nici o „ruptură", că numai cele 
două laturi ale pregătirii coroborate 
împreună, efectuate în mod temei
nic construiesc singura competență 
reală — competența conducătorului 
bun specialist și bun revoluționar.

Adevărata competentă racordată Ia 
exigențele acestui timp.

(Urmare din pag. I)

ceară producție Pe măsură. 
Să se ceară, să se obțină. 
Specialiștii din finanțe au 
venit pe dealuri, au con
statat ce era de consta
tat. si anume că : optin- 
du-se pentru o cheltuială 
de două-trei milioane, se 
punea în valoare un teri
toriu de producție de peste 
două sute de milioane.

— Sînt chiar atit de greu 
de înțeles aceste adevă
ruri 7

— De înțeles, nu. In 
schimb, asumarea unui 
risc, al răspunderii, află, 
uneori, si oameni care nu 
sînt dispuși să promoveze 
o asemenea atitudine.

In unele locuri, pe cele 
1218 hectare, dealurile a- 
veau tendința să „fugă". A 
fost un risc plantarea lor 
cu pomi fructiferi 7 Te pu
teai trezi intr-o dimineață 
cu toată munca aruncată 
pe apa sîmbetei 7 S-a ris
cat însă, dealurile s-au su
pus, livada le-a domolit, 
le-a statornicit pe locul lor 
Si le-a obligat să rambur
seze efortul omului cu re
colte pe măsură. Sau : 
plantația de la Tufeni I. 
tînără. arăta ca o pădure 
ecuatorială. Pomii înalti. 
de 6 metri, dar fără vigoa
re productivă. Cineva si-a 
asumat riscul : „să-i cobo- 
rim la 3—4 metri... Să fa
cem o distribuție a rodului 
pe. toată suprafața coroa
nei... Să obținem din tăieri 
aerisirea si lumina de care 
fructul are nevoie..." De ce 
stăteau sub semnul nean- 
gajârii toate acestea 7 Pen
tru că un specialist de Ia 
un institut din ramură ră
măsese sentimental legat 
de... pădurea ecuatorială.

Pădure sterilă. Si pentru 
că tabuul prinsese rădă
cini si la „Pomicola". Unii 
nu acceptau nici „în prin
cipiu" că o altă idee ar fi 
mai bună. Livada de aici 
i-a infirmat pe rutinieri, 
arătîndu-le în ani. cu re
coltele sale, că se înșela
seră.

— Si chiar n-au avut 
niciodată cîstig de cauză 
cei care teoretizau ocolirea 
oricărui risc 7

centrația. Neglijente ele
mentare, care nu aveau ce 
căuta în „circa riscului !“... 
Interlocutorul nostru însă 
le trece tot la pasiv si stă
ruie Pe îndelete si de ce : 
fiecare filă nouă, pe care 
aspiri să o scrii în mijlo
cul unui colectiv de muncă 
sau altul, pretinde obliga
toriu desfășurarea unor e- 
nergii cît mai mari. Pentru 
afirmarea unor căi inedite 
de muncă. Pentru organi

Aceiași oameni, 
alte rezultate

Inginerul Ion Matache 
pare amuzat de întrebare.

— Ba bine că nu. Dar de 
regulă nu ei aveau drepta
te. ci neglijentele noastre 
păreau a le da dreptate.

Viața, munca au nepre
văzutul lor. Nici livada 
nu-i scutită de aceasta. Se 
stropea întins — după o a- 
nume formulă —și. la un 
moment dat. pe unele 
frunze au apărut arsuri. 
„Am zis noi că nu-i bine", 
s-au ridicat apărătorii ve
chii formule. Starea frun
zelor era un fapt pe care 
nu aveai cum să-1 ignori. 
Si se constată : fie că se 
stropise la o temperatură 
mai mare decît cea admisă 
— or. operația cerea să te 
scoli cu noaptea în cap. să 
faci treaba pe răcoare, nu 
cînd soarele a urcat de doi 
stinjeni pe cer I —. fie nu 
se respectase întocmai con

zare. Pentru prevenirea 
neajunsurilor. Pentru con
trol. în cazul frunzelor 
arse, o singură verigă 
nu-si făcuse datoria : con
trolul. Și fisura nu a in- 
tîrziat să se arate.

— Adevărul e că redre
sarea activității de Pro
ducție de la I.A.S. „Pomi
cola" — Băicoi nu s-a fă
cut. cum s-ar putea crede, 
numai pe calea asumării 
riscului. A trebuit — si 
mai trebuie încă — să ac
ționăm împotriva a destu
le obiceiuri, mentalități. 
Este o bătălie de cursă 
lungă.

Doar două episoade din 
această bătălie de cursă 
lungă : cînd s-a pornit o- 
fensiva pentru ca livezile 
de aici să-si afirme din 
plin potențialul, mai erau 
mecanizatori care veneau

cu autobuzul de.. 8. pînă 
se schimbau se făcea de 9. 
la ora 13 erau deja din 
nou în autobuz, pe dru
mul de întoarcere acasă. 
Livezile aveau nevoie de 
ei. plîngeau după ei. înce- 
pînd din zori, de la ora 
5 și pină la inserat, la ora 
21. Aici nu era vorba de 
asumat nici un risc. Pur 
și simplu era vorba de pro
gramul de muncă. Cum să 
faci ca o elementară înda
torire să devină un gest re
flex 7 — iată o temă care 
aici ar merita o tratare a- 
parte. Pentru că. în pre
zent. respectarea riguroasă 
a programului de lucru in 
livadă a devenit cu ade
vărat un gest reflex. AI 
doilea episod : solul fertil 
în această zonă e de la 15 
la 25 centimetri. Mai adînc
— domnia pietrei. Pluguri
le au scos dintotdeauna — 
Si scot încă, la suprafață
— nedorltii bolovani. Pre
supunea asumarea vreunul 
risc adunarea acestora din 
urma brazdei 7 Da’ de 
unde I Era cel mult o trea
bă de bun gospodar. La 
care totuși nu se prea în
figea nimeni. Recoltele 
scăzute numeau una dintre 
cauze — invadarea ogoare
lor cu pietre. De cîtiva ani 
s-a declanșat si aici „ac
țiunea piatra". Au fost a- 
dunate din brazde peste 
70 000 tone de piatră. Cu 
care s-au pavat o parte 
din drumurile din zooteh
nie. alte alei de incintă.

„.A fost nevoie doar să 
se priceapă că noțiunea de 
datorie trebuie însoțită fi
resc de conștiința răspun
derii.

„.A fost nevoie de gîndul 
*1 fanta comuniștilor.

Studentului de azi, specialistului de miine
— larg orizont profesional

(Urmare din pag. I)
mai buna organizare a procesului in
structiv. a practicii in producție 
ș.a.m.d. Nu puține au fost, în acea 
adunare, nici cadrele didactice care, 
apreciind această implicare, au sus
ținut unele idei și propuneri stu
dențești. Au fost și profesori care nu 
au împărtășit punctul de vedere al 
studenților, dar controversa — prin
cipială — a fost interesantă. In ce 
măsură pot fi și utile asemenea 
dezbateri 7

— Bineînțeles că opiniile stu
denților sînt ascultate și reținute 
la noi. la comitetul pe centru. uni
versitar. urmînd apoi calea cunos
cută a studierii, aplicării sau înaintă
rii către forurile în drept — după 
caz. Este demnă de a fi stimulată 
permanent implicarea studenților în 
îmbunătățirea procesului instructiv- 
educativ. Ca și a tuturor cadrelor 
didactice. Aș vrea să relev, de pildă 
— ca una din metodele folosite — dez
baterile profesional-știintifice șl ide
ologice organizate de citva timp la 
nivelul catedrelor. De cîteva ori pe 
an, la fiecare catedră au loc atît se- 
mlnarii științifice cu efect asupra in
formării și pregătirii cadrelor didac
tice. cît și dezbateri ideologice si poli
tice — In care se discută despre pro
blemele ideologice ale domeniului 
sau specialității.

Aceasta nu înseamnă că toate or
ganele și organizațiile de partid din 
centrul nostru universitar se impli
că așa cum ne cere partidul, așa cum 
în atîtea rânduri a subliniat secre
tarul general al partidului — direct, 
competent șl eficient — în condu
cerea din interior a procesului in- 
structlv-cducativ. O analiză recentă, 
făcută de secretariatul comitetului 
de partid al centrului universitar, 
privind acest aspect la Politehnică șl 
Universitate, a dezvăluit o serie de 
deficiențe privind planificarea, or
ganizarea și desfășurarea analizelor 
pe discipline de învățămînt sau gru
puri do discipline ; controlul Îndepli

nirii concluziilor reieșite din acest* 
analize ; cuprinderea operativă • 
noutăților științifice și ideologice în 
cursuri și programe ; organizarea și 
conducerea practicii în producție 
(domeniu în care, pe lîngă uneia 
realizări deosebite, la alte profil* 
sînt rămîneri in urmă devenite cro
nice). Se înțelege că, pentru înlă
turarea acestor neajunsuri, trebui* 
să continuăm acțiunea de îmbună
tățire a stilului și metodelor mun
cii de partid — de la nivelul fiecă
rui comunist și al fiecărei organizații 
de bază pînă inclusiv Ia nivelul cen
trului universitar. Trebuie să folo
sim mai mult în munca politică d* 
masă șl presa noastră studențească. 
Centrul universitar București editea
ză patru reviste periodice, dar nu
mai una — „ING". de la Politeh
nică — se evidențiază prin buni 
orientare, militantisni revoluționar 
și ținută publicistică — celelalte trei 
(două de institut, una a centrului 
universitar U.A.S.C.) fiind încă sus
ceptibile de îmbunătățiri pe planul 
calității și al audientei la cititori.

— Ce alte obiective stau în fața 
organizației de partid a celui mai 
mare centru universitar al țării 7

— Nenumărate, toate cu importan
ța și urgenta lot. Și primirea în 
partid a celor mai buni studențl. și 
îndrumarea asociațiilor studenților 
comuniști pentru a-și concepe și des
fășura în așa fel activitatea îneît să 
contribuie la crearea unui climat de 
înaltă responsabilitate în toat* 
colectivele studențești, și acțiu
nea de transformare a tuturor că
minelor studențești în centre de 
odihnă, cultură si educație, șl 
cîte și mai cîte. Sîntem conștienți et 
experiența ce-o avem trebuie s-o ge
neralizăm. că lipsurile trebuie înlă
turate neîntîrzlat. că avem sarcini 
educative de cea mal mare Impor
tanță. Organizația de partid a cen
trului universitar București dispun* 
de forțele, capacitatea și voința re
voluționară de a realiza toate aces
tea la un nivel din ce in ce mai înalt,

il

.A.{,
..... .



SCÂNTEIA - joi 11 februarie 1988 PAGINA 3

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
Institutul de proiectări Timișoara, către toate 
unitățile de proiectare din subordinea consiliilor 

populare județene
Angajat plenar în înfăptuirea exemplară 

a sarcinilor stabilite de Congresul al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român și În
suflețit de îndemnurile adresate de 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, colectivul de oameni 
ai muncii din institutul nostru a acționat 
și în anul 1987 cu hotărirea de a realiza și 
depăși sarcinile de plan și angajamentele 
asumate in Întrecerea socialistă.

In lumina Înaltelor exigențe șl cerințe 
subliniate de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nlcolae Ceaușescu, la Con
ferința Națională a partidului și a sarci
nilor desprinse din cuvîntarea tovarășei 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
la plenara Consiliului Național al Științei 
și Invățămintulul, colectivul Institutului 
de proiectări Timișoara adresează chemarea 
la întrecere socialistă pe anul 1988 către 
toate unitățile de proiectare din subordinea 
consiliilor populare județene, angajîndu-se. 
să Înfăptuiască următoarele obiective :

1. Depășirea cu 6,5 la sută a planului de 
proiectare, prin realizarea unui volum su
plimentar de documentații tehnico-econo- 
miCe pentru 550 apartamente, lucrări teh- 
nico-edilitare, social-culturale și agro
zootehnice.

2. Scurtarea duratei de proiectare și de 
elaborare a documentațiilor cu 19 000 ore- 
normă, aslgurindu-se predarea, Înainte de 
termen, a tuturor proiectelor din planul 
de locuințe in profil teritorial.

3. Mărirea productivității muncii cu 5 300 
lei in medie pe proiectant, prin utilizarea 
integrală a timpului de lucru, folosirea pro
iectării asistate de calculator, utilizarea 
mijloacelor electronica de calcul cu pro
grame proprii.

4. în documentațiile tehnfco-economicș se 
vor aplica un număr de 78 soluții și teh
nologii proprii, noi și îmbunătățite, care 
vor asigura creșterea productivității mun
cii și scurtarea duratei de execuție a lu
crărilor pe șantier, in paralel cu creșterea 
gradului de industrializare a lucrărilor de 
construcții de locuințe și social-culturale.

5. Se va reduce costul investițiilor pro
iectate de institut, cu peste 85 milioane lei, 
la faza proiect de execuție față de indi
catorii tehnico-economici aprobați prin 
notele de comandă, prin folosirea unor so
luții economicoase, utilizarea materialelor 
locale șt refolosibile, îmbunătățirea tehno
logiilor și fluxurilor de producție.

6. Se vor economisi, prin proiectare, 10 500 
tone combustibil convențional, prin utili
zarea surselor neconvenționale de energie 
(solară, geotermală, biogaz), recuperarea 
căldurii și energiilor reziduale și prin re
ducerea consumurilor specifice de mate
riale.
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COMITETUL SINDICATULUI COMITETUL5 U.T.C. '

———_  i------------------- - „ .. „j, . ,,, Ut

întreprinderea „Armătura11 Cluj-Napoca, 
către toate întreprinderile de utilaj minier 
și mașini de ridicat, de utilaj petrolier, chimic 

și alimentar
Cu voința fermă de a Îndeplini exem

plar hotăririle celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, indicațiile și orientările 
de inestimabilă valoare practică ale secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii de la 
„Armătura" Cluj-Napoca au încheiat anul 
1987 cu rezultate bune, sarcinile de plan 
fiind depășite cu aproape 10 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată, precum 
și la export, cu 5 la sută la beneficii, în 
condițiile in care productivitatea muncii a 
fost mai mare decît cea planificată cu 
peste 2 000 lei pe fiecare om al muncii.

Animați de dorința de a ne spori con
tribuția la înfăptuirea obiectivelor stabilite 
pentru acest an hotăritor al cincinalului, 
colectivul întreprinderii noastre adresează 
tuturor colectivelor de oameni al muncii 
din întreprinderile industriale de utilaj 
minier și mașini de ridicat, de utilaj pe
trolier, chimic și alimentar o însuflețitoare 
chemare la întrecere socialistă, asumîn- 
du -ne următoarele angajamente :

1. Depășirea planului la producția-marfă 
șl la producția-marfă vîndută și încasată 
cu 16,5 milioane lei, iar la producția netă 
cu 8,7 milioane lei.

2. Livrarea la export, peste prevederile 
planului, a unei producții de 5,2 milioane 
lei, îmbunătățirea continuă a calității și 
competitivității produselor noastre.

3. Intensificarea preocupărilor pentru îm
bunătățirea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, astfel incit în anul 1988 pon
derea produselor noi și reproiectate In to
talul producției să depășească cu cel puțin 
10 la sută prevederile de plan.

4. Creșterea, peste plan, a productivității 
muncii cu 1,5 la sută, prin :
* extinderea prelucrării a 30 repere pen

tru armături, respectiv, 250 tone pe an, pe 
mașini-agregat ;

— aplicarea a 10 tehnologii noi de prelu
crare mecanică a fitingurilor ;

— elaborarea și turnarea a 500 tone piese 
de fontă cu grafit vermicular ;
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Întreprinderea de exploatare și întreținere 
a rețelelor și instalațiilor energetice 

și de distribuție a energiei electrice și termice 
Vaslui, către toate întreprinderile 

județene de profil
Acționtnd cu înaltă răspundere șl totală 

dăruire in muncă pentru înfăptuirea obiec
tivelor hotărite la Congresul al XHI-lea

7. în cadrul acțiunii de creativitate teh
nică și științifică de masă se vor rezolva 
150 de teme a căror eficiență economică 
antecalculată se ridică la 14,5 milioane lei.

8. Extinderea inițiativei „Contul de eco
nomii al grupei sindicale" va conduce la 
realizarea unui volum de economii de 34 
milioane lei, ceea ce revine în medie 2 000 
lei pe om al muncii, prin :

— reducerea consumurilor de materiale 
deficitare prin proiectare cu : 1 680 tone 
oțel-beton, 3 200 tone ciment, 10,2 MWh 
energie electrică ;

— intensificarea activității de creație 
tehnico-științifică, obținerea a 4 brevete de 
invenții și aplicarea în producție a 3 bre
vete ;

— realizarea în colaborare cu unitățile 
economice din județ a unui număr de 16 
documentații, vizînd eliminarea spațiilor 
înguste, optimizarea proceselor de lucru, 
reamplasarea unor utilaje, precum și opti
mizarea fluxurilor tehnologice.

9. In scopul înlocuirii materialelor ener- 
go-intensive și al extinderii folosirii mate
rialelor locale, se vor aplica soluții noi și 
îmbunătățite de fundare pentru 18 obiec
tive industriale și edilitar-gospodărești și 
se va extinde utilizarea cenușilor și zgurii 
de la termocentrale la proiectarea unul 
număr de peste 3 200 apartamente.

10. In vederea măririi gfadului de indus
trializare a construcțiilor de locuințe, se 
va extinde aplicarea elevațiilor prefabri
cate la peste 2 800 apartamente.

11. Se va elabora un proiect propriu pen
tru locuințe cu regim de P+3 (cu spații co
merciale și activitate de servire a popu
lației), cu structură de rezistență integral 
prefabricată, cu o plastică arhitecturală 
specifică județului, în vederea creșterii 
gradului de industrializare a lucrărilor de 
construcții de locuințe în mediul rural.

12. Pentru a sprijini modernizarea sec
toarelor agrozootehnice ale unităților co
operatiste se vor elabora prin muncă pa
triotică ' documentațiile de automatizare a 
stațiilor de pompare la două ferme legu
micole și modernizarea a trei grajduri 
de vaci.

Ne angajăm să muncim cu dăruire, în 
spirit de înaltă răspundere revoluționară, 
de ordine și disciplină, pentru realizarea și 
depășirea prevederilor de plan și a anga
jamentelor pe anul 1988, precum și pe în
tregul cincinal, pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și statului, 
aducindu-ne o contribuție sporită la în
făptuirea Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comu
nism.

— punerea în funcțiune a instalației de 
turnare a fontei în cîmp magnetic ;

— ridicarea nivelului de pregătire profe
sională a personalului muncitor, cuprinde
rea în cursurile de perfecționare a 1 100 
oameni ai muncii și policalificarea in a 
doua meserie a 60 muncitori.

5. Prin aplicarea fermă a principiilor 
autoconducerii muncitorești șl autogestiunii 
economico-financiare, prin instaurarea unui 
sever regim de economii la toate locurile 
de muncă vom reduce cheltuielile totale și 
materiale planificate la 1 000 lei producție- 
marfă cu 5 lei și, respectiv. 4 lei. Totodată, 
vom diminua consumurile normate cu 250 
tone metal, 500 MWh energie electrică și 
150 tone combustibil convențional.

6. Generalizînd inițiativa muncitorească 
„Contul de economii al grupei sindicale", 
acționînd pentru dezvoltarea simțului gos
podăresc al fiecărui om al muncii, vom re
cupera și valorifica, peste sarcinile de plan. 
1 000 kg cupru metalic, 10 tone cenuși cu
prifere, 10 tone uleiuri minerale și altele.

7. Depășirea cu 1,5 milioane lei a bene
ficiilor planificate.

8. îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
viață ale întregului personal muncitor. în 
acest scop, vom reproiecta și moderniza 
instalațiile de ventilație din turnătoria de 
fontă, vom renova vestiarele secției de 
montaj și vom asigura un microclimat co
respunzător în toate secțiile de producție.

De asemenea, vom dezvolta cantina-res- 
taurant, asigurînd diversificarea meniurilor 
și extinderea servirii mesei calde pentru 
75 la sută din personalul întreprinderii.

Sub conducerea organelor și organizații
lor de partid, vom intensifica activitatea 
polttico-educativă în vederea mobilizării 
întregului colectiv de oameni ai muncii la 
realizarea exemplară a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asumate în întrecerea 
socialistă pe anul 1988, aducîndu-ne astfel 
o contribuție sporită la progresul econo- 
mico-social al țării, la înfăptuiresi istorice
lor hotăriri ale Congresului al XIII-lea șl 
Conferinței Naționale ale partidului.

șl Ia Conferința Națională ale partidului, 
pentru traducerea în viață a politicii ener
getice a partidului și statului nostru, colec

tivul de la întreprinderea de exploatare 
și întreținere a rețelelor și instalațiilor 
energetice și de distribuție a energiei elec
trice și termice Vaslui adresează o înflă
cărată chemare la întrecere pe anul 1988 
tuturor întreprinderilor de exploatare și 
întreținere a rețelelor și instalațiilor ener
getice și de distribuție a energiei electrice 
și termice, asumîndu-și următoarele anga
jamente :

1. Acordarea asistenței tehnice de specia
litate tuturor categoriilor de consumatori, 
cu precădere celor industriali, în vederea 
promovării unor tehnologii cu consumuri 
mai mici de energie electrică, valorificarea 
în mal mare măsură a resurselor energetice 
refolosibile și realizarea telegestiunii nomi
nale la peste 60 la sută din consum, pen
tru încadrarea strictă în puterile planifi
cate, obținînd astfel o economie de cel 
puțin 25 milioane kWh față de plan.

2. Optimizarea regimului de funcționare 
a instalațiilor și dimensionarea corespun
zătoare a acestora, prin realizarea în 
devans a lucrărilor de modernizare, care 
să conducă la reducerea consumului teh
nologic propriu planificat cu 2 la sută și 
economisirea, pe această bază, a cel puțin 
500 000 kWh.

3. Depășirea cu 3 la sută a producției 
nete în activitatea de construcții-montaj, 
prin organizarea mai bună a lucrărilor, 
reducerea costurilor lucrărilor prin folosi
rea unor soluții economicoase și încadrarea 
strictă in consumurile normate.

4. Creșterea cu 3,2 la sută a productivi
tății muncii, prin aplicarea unor tehnologii 
noi, folosirea mai judicioasă a forței de 
muncă șl a tehnicii din dotare, prin cuprin
derea unui număr de 230 de oameni al 
muncii în cursurile de perfecționare profe
sională și însușirea celei de-a doua meserii 
de către 30 muncitori.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
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Combinatul de fibre, celuloză și hirtie Suceava, 
către toate întreprinderile din industria de fire 

și fibre artificiale, celuloză și hirtie
Cu convingerea nestrămutată că stă in 

puterea noastră, a întregii clase muncitoa
re, să înfăptuim exemplar prevederile mi
nunatului program de dezvoltare intensivă 
a economiei naționale, stabilit de Congresul 
al XIII-lea și Conferința Națională ale 
partidului, să facem din anul 1988 anul unor 
realizări de vîrf In toate domeniile de 
activitate, așa cum ne-a îndemnat 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a 
Consiliului Național al Oamenilor Muncii, 
colectivul Combinatului de fibre, celuloză 
și hîrtie din'Suceava adresează o vibrantă 
chemare lă întrecere tuturor întreprinde
rilor din industria. de fire și fibre artifi- 
;Claie, celuloză' șT hîrtâe, ' angajlndu-se să 
realizeze următoarele obiective :

1. Depășirea planului la producția-marfă 
cu 13 milioane lei, livrînd suplimentar eco
nomiei naționale importante cantități de 
produse fizice, printre care : 600 tone celu
loză, 8,5 milioane mp hîrtie, 200 tone car
ton ondulat, 1 milion bucăți saci și 5 mi
lioane bucăți pungi.

2. Realizarea peste plan a unei producții 
nete în valoare de 8,8 milioane lei.

3. Vom livra la export o producție supli
mentară în valoare de 5,5 milioane lei, 
toate contractele cu partenerii externi ono- 
rîndu-le pînă la 15 decembrie a.c, O aten
ție deosebită vom acorda creșterii nivelu
lui tehnic și calitativ, pentru a asigura 
produselor noastre o permanentă compe
titivitate pe piețele externe.

4. Obținerea unui beneficiu suplimentar 
In valoare de 10 milioane lei.

5. Creșterea, peste sarcina planificată, a 
productivității muncii cu cel pt^jn 2 200 lei 
pe fiecare om al muncii, prin :

— aplicarea in devans a măsurilor pre
văzute in programul de perfecționare a or
ganizării și modernizarea producției ;

— depășirea indicelui planificat de folo
sire a mașinilor, utilajelor și instalațiilor 
din dotare cu 2 la sută ;

— sporirea gradului de folosire a timpu
lui de lucru cu 0,5 la sută față de plan ;

— cuprinderea la cursurile de perfecțio
nare profesională a 3 500 de oameni ai
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întreprinderea județeană pentru recuperarea 
și valorificarea materialelor refolosibile Alba, 

către toate unitățile de recuperare 
și valorificare a materialelor refolosibile

Lucrătorii din cadrul întreprinderii jude
țene pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile Alba au pășit în 
cel de-al treilea an al cincinalului 1986— 
1990 angajați cu toate forțele in efortul 
întregului popor pentru înfăptuirea istori
celor hotăriri ale Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale partidului, a 
prețioaselor indicații și orientări formulate 
de secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Puternic mobili
zat de cerințele economiei naționale pri
vind asigurarea bazei materiale și redu
cerea efortului valutar al țării prin valo
rificarea integrală a elementelor utile din 
materialele refolosibile, colectivul între
prinderii noastre adresează chemarea la în
trecere socialistă pe anul 1988 către toate 
unitățile de recuperare și valorificare a 
materialelor refolosibile din țară, angajîn
du-se să înfăptuiască următoarele obiec
tive :

1. Depășirea volumului total planificat al 
materialelor refolosibile colectate cu cel pu
țin 5 la sută prin organizarea de acțiuni 
comune cu organizațiile sindicale, U.T.C., 
pionieri, O.D.U.S. și asociațiile de locatari, 
acordind o atenție deosebită amplasării ra
ționale a punctelor de colectare, atît in 
Întreprinderi, cit și la populație, sortării, 
depozitării și transportării operative a ma
terialelor.

2. Depășirea volumului fizic planificat la 
materialele prelucrate șl vîndută cu cel 
puțin 4,2 la cută.

5. Reducerea, peste plan, a cheltuielilor 
la activitatea de construcții-montaj cu cel 
puțin 2 la sută, prin utilizarea in mai mare 
măsură a materialelor recuperate și micșo
rarea cheltuielilor pentru organizările de 
șantier.

6. Depășirea cu 30 la sută a volumului 
planificat la activitatea de proiectare, 
concomitent cu reducerea termenului de 
predare a lucrărilor.

7. Creșterea gradului de siguranță în 
funcționarea instalațiilor electroenergetice 
și reducerea cu circa 10 la sută a număru
lui de incidente față de anul 1987.

8. Prin aplicarea generalizată a inițiati
vei „Contul de economii al grupei sindica
le" vom .realiza o economie de cel puțin 
2 000 lei pe fiecare om al muncii. Astfel, 
vom reduce consumurile materiale cu 
500 000 lei. vom recondiționa și reutiliza 
suplimentar piese de schimb și subansam- t 
ble în valoare de cel puțin 100 000 lei. iar 
volumul materialelor refolosibile pe care 
le vom colecta va fi cu 10 la sută mai 
mare decît prevederile de plan.

9. Vom acționa cu toată hotărîrea pentru 
Îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață 
ale personalului muncitor. în acest scop, 
vom dota locurile de muncă cu noi meca
nisme și dispozitive care reduc efortul 
fizic ; vom asigura cazarmament corespun
zător în spațiile de cazare, precum și masă 
caldă pentru toate echipele care execută 
lucrări în teren.

Animați de dorința de a obține și în acest 
an realizări care să ne situeze în fruntea 
Întrecerii, sintem hotărîți să ne realizăm 
exemplar obiectivele pe care ni le-am 
propus, răspunzînd astfel prin fapte mo
bilizatoarelor chemări pe care secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le-a adresat energeti- 
cienilor de la tribuna plenarei Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii.

COMITETUL DE PARTID 
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muncii și Însușirea celei de-a doua me
serii de către 160 muncitori.

6. Prin participarea tuturor specialiștilor 
la elaborarea de studii și lucrări de per
fecționare a proceselor tehnologice, prin 
generalizarea inițiativei „Fiecare cadru 
tehnico-ingineresc și de specialitate să re
zolve anual cel puțin o problemă tehnică 
sau de organizare a producției și a muncii 
în afara sarcinilor de serviciu", în scopul 
amplificării activității de creație tehnico- 
științifică de masă, întărirea controlului pe 
întregul flux de fabricație vom îmbunătăți 
indicele de calitate la celuloză și mătase 
cu cel puțin 2 la sută față de plan. Pon
derea produselor de calitate superioară in 
totalul producției realizate va crește cu 
15 la sută față de prevederile planului.

7. Aplicind cu fermitate principiile auto
conducerii muncitorești, desfășurind o lar
gă muncă politlco-educativă pentru instau
rarea unui pronunțat spirit gospodăresc la 
fiecare loc de muncă, generalizînd iniția
tiva muncitorească „Contul de economii al 
grupei sindicale" vom reduce cheltuielile 
totale și materiale planificate la 1 000 lei 
producție-marfă cu cel puțin 4 lei. De ase
menea. vom reduce consumurile normate 
la materii prime și materiale cu 10 mili
oane lei, la combustibil cu 100 tone com
bustibil convențional, la energie electrică 
cu 2 000 MWh. în atelierele proprii vom 
recondiționa, peste plan, piese de schimb 
și subansamble în valoare de 6 milioane 
lei. Economiile realizate vor fi de cel puțin 
2 000 Iei pe fiecare om al muncii.

8. Vom acționa pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă și viață 
ale oamenilor muncii, prin construirea a 
52 apartamente de serviciu, a unei cantine 
de 3 000 de locuri și a două microcantine/ 
cu 600 de locuri, prin asigurarea unui mi
croclimat corespunzător In toate secțiile 
și la toate locurile de muncă.

Asumîndu-ne aceste angajamente, sîn- 
tem hotărîți să facem totul pentru a le 
realiza și depăși, eonștlenți fiind Că in 
felul acesta vom contribui la progresul 
multilateral al patriei noastre. Republica 
Socialistă România.

3. Ridicarea nivelului calitativ al întregii 
activități de prelucrare a materialelor re
folosibile, prin sortare, presare, mărunțire, 
șarjare, în așa fel încît produsele livrate 
de noi să se încadreze în cerințele de ca
litate prevăzute de standardele in vigoare,, 
eliminînd refuzurile și reclamațiile de ca
litate.

4. Prin aplicarea In devans a măsurilor 
prevăzute în programul de perfecționare a 
organizării și de modernizare a producției, 
vom ridica gradul de prelucrare a mate
rialelor refolosibile, ajungîhdu-se ca mate
rialele livrate industriei siderurgice să fie 
de minimum 1 000 kg/mc.

5. Sporirea productivității muncii, peste 
sarcina planificată, cu l’la sută, prin creș
terea cu 1 la sută a gradului de folosire a 
timpului de lucru, ridicarea nivelului de 
pregătire profesională a întregului perso
nal și policalificarea a cel puțin 10 la sută 
din totalul muncitorilor.

6. Depășirea beneficiului planificat cu 2 
la sută, prin aplicarea fermă a autocondu
cerii muncitorești șl autogestiunii econo
mico-financiare, a prevederilor bugetului 
de venituri și cheltuieli.

7. Generalizînd și aplicind Inițiativa 
„Contul de economii al grupei sindicale" 
vom realiza In medie economii de cel pu
țin 1 800 lei pe om al muncii.

8. Vom acționa pentru Îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și viață ale personalului 
muncitor, o atenție deosebită acordind re
ducerii efortului lizie la operațiunile de 

încărcare-descărcare, prelucrării și aplicării 
ferme a măsurilor de protecție a muncii, 
astfel încît în anul 1988 să nu se înregis
treze nici un accident de muncă sau caz 
de îmbolnăvire profesională.

Sub conducerea organizației de partid, 
desfășurind o largă activitate politico-edu-

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
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Consiliul unic agroindustrial de stat 
și cooperatist Vișina, județul Olt, către toate 

consiliile unice agroindustriale 
de stat și cooperatiste

Exprimind voința fermă de a îndeplini 
exemplar sarcinile izvorîte din hotăririle 
adoptate de Congresul al XIII-lea și Con
ferința Națională ale partidului, din pro
gramul național privind obținerea unor pro
ducții mari, sigure și stabile, însuflețiți de 
Înflăcărată chemare a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a transforma cel de-al treilea an al ac
tualului cincinal într-un an hotăritor pen
tru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare, noi, cei ce ne desfășurăm activita
tea în cadrul Consiliului unic agroindustrial 
de stat și cooperatist Vișina, județul Olt, 
chemăm la întrecerea socialistă consiliile 
unice agroindustriale de stat și cooperatiste 
din întreaga țară pentru îndeplinirea și de
pășirea planului pe anul 1988 și ne asumăm 
următoarele angajamente :

1. In sectorul vegetal, prin valorificarea 
intensivă a pămintului, a fiecărui metru 
pătrat de teren, folosirea deplină, eficientă 
a amenajărilor de irigații, a întregii baze 
tehnico-materiale de care dispunem, prin 
aplicarea măsurilor de creștere a fertilității 
solului și a tuturor verigilor tehnologice 
specifice fiecărei culturi, vom obține pro
ducții medii la hectar de peste 8 000 kg 
grîu, 8 500 kg orz, 26 000 kg porumb știulețl, 
3 600 kg soia, 75 000 kg sfeclă de zahăr, 
35 500 kg legume de cîmp.

2. In sectorul zootehnic, asigurînd baza 
furajeră într-o structură echilibrată cantita
tiv și calitativ, acordind o atenție deosebită 
îngrijirii și furajării animalelor, îmbunătă
țirii activității de reproducție și selecție, 
finalizînd acțiunea de modernizare a com
plexelor și fermelor, vom depăși produc
țiile planificate în medie cu 400 litri de 
lapte pe vacă furajată și cu 500 grame lină 
pe ovină tunsă.

Prin creșterea indicilor de natalitate, vom 
obține 90 de viței la suta de vaci. 110 miei 
la suta de oi șt 1 800 purcei întăreați la 
suta de scroafe.

3. Depășind producțiile vegetale si ani
maliere, vom livra suplimentar la fondul 
de stat 6 500 tone grîu, 650 tone orz, 3 500 
tone porumb boabe, 600 tone soia, 15 000 
tone sfeclă de zahăr, 6 000 tone legume de

ADUNAREA GENERALA A CONSILIULUI UNIC AGROINDUSTRIAL 
DE STAT $1 COOPERATIST VIȘINA, JUDEȚUL OLT

întreprinderea comercială de stat pentru 
alimentație publică Rîmnicu Vîicea, 

către toate întreprinderile de alimentație publică
Deplin angajați, cu responsabilitate și 

dăruire muncitorească, pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor ce i-au revenit în 
cel de-al doilea an al actualului cincinal, 
colectivul de oameni ai muncii din cadrul 
întreprinderii comerciale de stat pentru 
alimentație publică Rîmnicu Vilcea, sub 
tndrumarea organelor șl organizațiilor de 
partid, a obținut o seamă de succese im
portante. Astfel, volumul total al desface
rilor de mărfuri a fost depășit cu 20.9 mi
lioane Iei. in condițiile reducerii cheltuie
lilor de circulație cu 7,35 la sută, ceea ce 
a determinat obținerea unor beneficii su
plimentare în valoare de 3,17 milioane lei.

Puternic mobilizați de ideile, indicațiile 
61 direcțiile de acțiune formulate de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Conferința Națională 
a partidului și la recenta plenară a Consi
liului Național al Oamenilor Muncii, co
lectivul de oameni ai muncii de la între
prinderea comercială de alimentație publi
că Rîmnicu Vîicea cheamă la întrecerea so
cialistă pe anul 1988 toate întreprinderile 
de alimentație publică din țară, propu- 
nîndu-și următoarele obiective :

1. Depășirea cu 8 la sută a prevederilor 
de plan la producția proprie, prin lărgirea 
gamei sortimentale de produse culinare 
oferite populației, promovarea preparate
lor specifice locale. în concordantă cu 
principiile alimentației științifice,

2. Depășirea planului de desfacere cu 5 
la sută prin valorificarea superioară a în
tregului fond de materii prime, prin intro
ducerea in fabricație și punerea la dispo
ziția populației a unui număr de 45 sorti
mente noi de preparate de cofetărie-pati- 
serie, preparate tip gospodina, precum și 
de răcoritoare. Pentru sondarea preferințe
lor și exigențelor publicului vom organiza pe 
parcursul anului 1988 un număr de 70 ex
poziții și microexpozitii de artă culinară, 
produse de patiserie si cofetărie. Totodată, 
pentru diversificarea producției de răcori
toare, ne propunem să depășim producția 
proprie la acest sortiment cu 20 la sută 
peste prevederile planului.

3. Sporirea cu 5 la sută a volumului de 
desfacere planificat ne un lucrător, prin 
perfecționarea organizării muncii, ridi
carea gradului de mecanizare a operațiilor 
manuale în laboratoarele de producție.

4. Realizarea cu cel puțin 30 de zile mai 
devreme a tuturor obiectivelor de investi
ții programate tn cei de-al treilea an al 
actualului cincinal. Vom acționa, de ase
menea. pentru utilizarea intensivă a bazei 
materiale existente, pentru extinderea co
merțului stradal cu Încă 20 puncte noi de 
desfacere, precum și a altor forme de co
merț modem, civilizat. 

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL SINDICATULUI

cativă, tehnică și organizatorică, sîntem 
hotâriți ca in anul 1988 să realizăm in cele 
mai bune condiții prevederile de plan și 
angajamentele asumate în întrecerea so
cialistă, aducindu-ne astfel o contribuție 
sporită la asigurarea bazei tehnico-mate- 
riale, la creșterea avuției țării.

BIROUL 
ORGANIZAȚIEI DE PARTID 

COMITETUL U.T.C.

cîmp, 1100 hl lapte de vacă, 200 tone came 
și 4 600 kg lînă.

4. înfăptuind programul de organizare a 
teritoriului, introducere a asolamentelor și 
de sporire a fertilității solului, vom pune 
deplin în valoare toate categoriile de teren, 
mărind suprafața arabilă cu 100 hectare.

De asemenea, vom aplica îngrășăminte 
organice pe suprafața de 1 500 hectare și 
vom efectua lucrări de scarificare și afinare 
a solului pe suprafața de 6 000 hectare.

5. în scopul valorificării superioare a re
surselor locale de materiale și forță de 
muncă, vom dezvolta activitățile industriale 
și prestările de servicii, ridicind la 38 mi
lioane lei veniturile din aceste activități,

6. Aplicind ferm principiile noului me
canism economico-financiar, ale autocondu
cerii și autogestiunii, vom realiza supli
mentar o producție netă in valoare de 10 
milioane lei. vom reduce cheltuielile ma
teriale cu 3 milioane lei, vom obține 4 mi
lioane lei beneficii peste plan, asigurînd 
autofinanțarea tuturor unităților agricole 
din componența Consiliului unic agroindus
trial de stat și cooperatist Vișina.

7. Vom acorda sprijin material și tehnic 
tuturor locuitorilor pentru creșterea pro
ducțiilor in gospodăriile proprii și pe lotu
rile în folosință personală, corespunzător 
sarcinilor stabilite prin programul de auto- 
aprovizionare in profil teritorial. Prin înde
plinirea și depășirea prevederilor progra
mului unic de creștere a producției în gos
podăriile populației, acestea vor livra su
plimentar la fondul de stat 150 hl lapte de 
vacă, 100 hl lapte de oaie. 15 tone lină. 110 
tone came, 200 000 ouă, 3 tone miere și în
semnate cantități de produse vegetale.

Sub conducerea și Îndrumarea directă a 
comitetului județean do partid, vom des
fășura o susținută activitate politlco-orga- 
nizatorică și cultural-educativă de formare 
a omului nbu, cil o conștiință’ îhăihtată, de 
ridicare a nivelului ‘ prbfbstonal, "ii Compe
tenței și răspunderii cadrelor de conducere 
și tehnice, a tutupr oameijiJor. muncii din 
unitățile agricole ce Cdmptin consiliul unic, 
în vederea sporirii contribuției acestora la 
obținerea unor producții mari, sigure și 
stabile, la nivelul exigențelor noii revoluții 
agrare.

5. Vom extinde activitatea In gospodăria- 
anexă a întreprinderii, în direcția creșterii 
zilnice a sporului de greutate la porcine, 
urmînd ca Pe această bază să realizăm, 
peste sarcinile planificate, came în valoare 
de 1 800 000 lei.’

6. Aplicind cu fermitate principiile nou
lui mecanism economico-financiar, ale au
toconducerii muncitorești și autogestiunii, 
vom diminua pierderile normate la mărfuri 
și ambalaje cu 50 la sută față de realiză
rile din anul 1987 și vom reduce cu 10 la 
sută consumul de combustibil și energie 
electrică.

7. Prin sporirea volumului desfacerilor 
de mărfuri către populație, a productivită
ții muncii si a rentabilității întregii activi
tăți economice vom obține beneficii supli
mentare in valoare de 1,3 milioane lei.

8. Aplicarea in toate unitățile a inițiati
vei muncitorești „Contul de economii al 
grupei sindicale" și obținerea pe această 
cale a unor economii in valoare de 1 720 000 
lei Ia nivelul întreprinderii. în acest scop, 
vor fi intensificate acțiunile de recuperare 
și valorificare a ambalajelor si materiale
lor refolosibile la toate locurile de muncă, 
sarcinile de plan urmînd să fie depășite 
cu 7 la sută la sticle, borcane și cioburi de 
sticlă, cu 4 la sută la materiale textile și 
cu 3 la sută la hîrtie-carton.

9. Apărarea fermă a bunurilor materiale 
și financiare Încredințate, gospodărirea ri
guroasă a fondului de marfă, intensifi
carea muncii de îndrumare și control, 
efectuarea periodică a inventarierii gesti
unilor în scopul eliminării pagubelor ma
teriale din avutul obștesc.

10. Pentru îmbunătățirea calității activi
tății de alimentație publică, sporirea gra
dului de conștiință al lucrătorilor, for
marea unei atitudini demne, corecte Si ci
vilizate față de consumatori vom desfă
șura largi acțiuni politico-educative, vom 
acționa pentru sporirea eficienței mijloa
celor de perfecționare a pregătirii profe
sionale prin cuprinderea la cursurile orga
nizate în întreprindere a 307 lucrători, pre
cum si Prin policalificarea a 40 muncitori.

Mobilizați de lnflăcăratele îndemnuri ale 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. încrezători în forța și 
capacitatea lor creatoare, oamenii muncii 
din cadrul întreprinderii comerciale de 
stat pentru alimentație publică Rîmnicu 
Vîicea, sub îndrumarea organelor și orga
nizațiilor de partid, sînt ferm hotărîți să 
acționeze cu abnegație și patos revoluțio
nar pentru Îndeplinirea exemplară a pla
nului pe 1988, contribuind astfel la creș
terea nivelului de trai al populației, la în
florirea si prosperitatea patriei noastre so
cialiste.

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL U.T.C.
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A APĂRUT:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare

la Adunarea solemnă omagială 
consacrată celei de-a 70-a aniversări 

a zilei de naștere și sărbătoririi 
a peste 55 de ani de activitate 

revoluționară
— 25 ianuarie 1988 —

EDITURA POLITICA

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ISLAMICE IRAN

HOJATOLESLAM SEYYED ALI KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Iran

TEHERAN
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Iran, vă adresez 

călduroase felicitări, iar poporului iranian pace și prosperitate.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie dintre România și Iran 

se vor dezvolta continuu, in interesul popoarelor noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

r * *
*

*
* 
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PE DIFERITE MERIDIANE

NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE
pentru Încetarea cursei Înarmărilor

Pregătiri pentru viitoarea sesiune specială a 0.0. 
consacrată dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 10 (Ager
pres). — Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
adresat șefilor de stat sau de gu
vern din cele 159 țări membre ale 
organizației mondiale invitația de 
a participa la lucrările viitoarei se-

siuni speciale a Adunării Generale 
a Națiunilor Unite consacrate 
dezarmării. După cum s-a mai fi
nanțat, sesiunea se va desfășura 
intre 31 mai și 25 iunie a.c., ur- 
mind a dezbate „situația actuală și 
viitorul dezarmării".

Reducerea și lichidarea arsenalelor nucleare 
problemă prioritară

Poporul iranian sărbătorește as
tăzi ziua sa națională. Se împli
nesc nouă ani de la revoluția isla
mică din 11 februarie 1979, care a 
dus la înlăturarea regimului mo
narhic și la inaugurarea unei etapa 
noi, de adinei prefaceri politice, 
economice și sociale. Aceste 
schimbări au început prin procla
marea, la 1 aprilie același an, a 
Republicii Islamice Iran și au con
tinuat cu adoptarea unor progra
me menite să asigure valorifica
rea resurselor naturale in folosul 
propriu, extinderea și diversifica
rea potențialului economiei națio
nale.

Așa cum se știe. Iranul (supra
fața — 1 648 000 kmp; populația — 
38 milioane de locuitori) este unul 
dintre marii producători de petrol 
ai lumii. Ca rezultat al prospecțiu
nilor geologice efectuate de-a lun
gul ultimilor ani. în subsolul său 
au fost descoperite noi zăcăminte, 
ceea ce face ca astăzi rezervele to
tale exploatabile să se ridice la 93 
miliarde de barili. Pentru punerea 
în valoare a acestei imense bogății 
naturale, autoritățile iraniene au 
elaborat o serie de proiecte care 
prevăd extinderea rafinăriilor 
existente la Teheran, Shiraz, Isfa
han, Tabriz și realizarea unui al 
treilea mare complex petrochimic, 
amplasat la Isfahan. Paralel cu a- 
tenția acordată exploatării petro
lului, se manifestă o preocupare 
deosebită pentru diversificarea e- 
conomiei naționale. Astfel, în in
tervalul de timp care a trecut de 
la evenimentul aniversat, pe harta 
țării au apărut o serie de impor
tante obiective, cum ar fi comple
xul de extracție și topire a cupru
lui de la Kerman sau o largă re
țea de baraje și canale menite să 
asigure apa necesară culturilor a- 
gricole. In prezent, rezervoarele de 
apă în funcțiune asigură irigarea 
a 871 200 ha de teren arabil.

Eforturile șl realizările poporului 
Iranian pe calea dezvoltării social- 
economlce sînt urmărite cu simpa
tie de poporul român. Aceste sen
timente constituie o expresie a tra
diționalelor relații de prietenie 
dintre cele două popoare, relații 
care au ca temelie trainică princi
piile deplinei egalități în drepturi, 
avantajului reciproc, respectului 
suveranității și independenței na
ționale, neamestecului în treburile 
interne. Cooperarea româno-irania- 
nă își găsește materializare în con
struirea în Iran a unor importante 
obiective industriale și agricole, 
care contribuie la valorificarea re
surselor naturale ale țării, la pro
gresul ei.

Așa cum se știe, poporul român 
urmărește cu profund regret si vie 
Îngrijorare persistența conflictului 
din zona Golfului, unul dintre cele 
mai sîngeroase din întreaga perioa
dă postbelică ; dăinuind de mai bine 
de șapte ani. acest război s-a soldat 
cu mari jertfe omenești și uriașe 
pagube materiale, producînd po
poarelor din zonă mari sufe
rințe. In spiritul politicii sale 
consecvente de pace, de soluționa
re pe calea tratativelor a tuturor 
problemelor litigioase, țara noastră 
se pronunță — în condițiile în care 
in alte zone ale globului se consta
tă evoluții de natură a pune capăt 
conflictelor existente — și pentru 
încetarea ostilităților din această 
parte a lumii, pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din iulie 
1987, astfel ca popoarele respective 
să-și poată consacra Întreaga lor 
energie muncii pașnice, construc
tive.

România nutrește convingerea că 
evoluția ascendentă a relațiilor ro- 
mâno-iraniene corespunde pe de
plin intereselor reciproce, consti
tuind. totodată, un aport la promo
varea cauzei generale a colaboră
rii internaționale.

HELSINKI 10 (Agerpres). — 
Luind cuvintul la reuniunea anuală 
a reprezentanților diplomatici acre
ditați la Helsinki, ministrul de ex
terne al Finlandei, Kalevi Sorsa, a 
reliefat importanța pe care țara «a 

i o acordă problemelor dezarmării, 
* îndeosebi reducerii și lichidării ar- 
i senatelor nucleare. Referindu-se la 
J unele probleme regionale, Kalevi 
ț Sorsa a arătat ci Finlanda este in-I teresată in extinderea cooperării J cu celelalte țări din nordul Europei.
»

î

i
*

*
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BONN 10 (Agerpres). — Cel de-al 
doilea Congres internațional pentru 
pace al pedagogilor se va desfășura 
in această primăvară la Bonn, a 
informat comitetul pregătitor al 
reuniunii. Cei 250 de participanți 
vor aborda probleme privind eli
minarea armelor nucleare și a pe
ricolului nuclear, asigurarea păcii 
pe planetă, precum și aspecte ale 
răspunderii ce revine pedagogilor 
în educarea tinerei generații in spi
ritul acestor idealuri.

Obiective ale marșurilor de primăvară de păcii
BONN 10 (Agerpres). — Prezidiul 

conducerii P.C. German a dat pu
blicității o declarație în care chea
mă toate forțele iubitoare de pace 
din țară să participe activ la tradi
ționalele marșuri de primăvară ale 
păcii, care anul acesta se vor des
fășura sub semnul necesității con-

Primire la primul*ministru a! guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri, pe Abdallah Al-Azmani, 
ministrul comerțului și industriei al 
Marocului, care efectuează o vizită în 
țara noastră.

în timpul convorbirii s-a apreciat 
că, în spiritul înțelegerilor conveni
te la nivel Înalt, relațiile româno- 
marocane au cunoscut o evoluție as
cendentă în ultimii ani. Pornindu-se 
de la potențialul economic în con
tinuă creștere al celor două țări, de 
la necesitățile programelor lor de

★
La București au avut Ioc, în zilele 

de 8—10 februarie, convorbiri între 
ministrul comerțului exterior șl 
cooperării economice internaționale, 
Ilie Văduva, și ministrul comerțului 
și industriei al Regatului Maroc, 
Abdallah Al-Azmani. care au exami
nat căile dezvoltării, colaborării și 
cooperării economice In domenii de 
interes comun, lărgirii și diversifică
rii schimburilor comerciale bilaterale.

La încheierea convorbirilor, cei doi 
miniștri au semnat Protocolul 
privind schimburile de mărfuri între 
Republica Socialistă România șl 
Regatul Maroc în perioada 1988—1992.

dezvoltare, au fost examinate noi po
sibilități de extindere a raporturilor 
bilaterale, măsurile privind amplifi
carea cooperării reciproc avantajoa
se dintre România și Maroc în dome
nii de interes comun, sporirea și di
versificarea schimburilor de mărfuri.

La primire a participat Ilie 
Văduva, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale.

A fost prezent Abdelwahab Chorfi, 
ambasadorul Marocului la Bucu
rești.

★
Oaspetele marocan a avut întreve

deri cu ministrul afacerilor externe, 
loan Totu, cu care a abordat pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
economice bilaterale și aspecte ac
tuale ale vieții internaționale, precum 
și la conducerile Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini. Minis
terului Industriei de Utilaj Greu, 
Ministerului Transporturilor șl Tele
comunicațiilor și Ministerului Fi
nanțelor. De asemenea, a vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din municipiile București și 
Brașov.

Cronica zilei
Ambasadorul Uniunii Sovietice la 

București. E.M. Tiajelnikov, a orga
nizat. miercuri, o conferință de pre
să. în cadrul căreia au fost înfăți
șate rezultatele obținute în dezvol

tarea relațiilor economice sovleto- 
române în anul 1987 și perspectivele 
acestora Pe anul 1988.

(Agerpres)

INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI
Direcția circulație

Începînd cu data de II februarie 
1988 se reia circulația autoturismelor 
proprietate personală în municipiul 
București și în toate județele țării.

Duminică, 14 februarie 1988, circulă 
autoturismele cu număr de înmatri
culare fără soț.

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Pe drumul Înfăptuirii noii revo

luții agrare (color). Experiența 
fruntașilor — cunoscută, însușită, 
grabnic generalizată

20,40 PE CALEA PROGRESULUI MUL
TILATERAL AL TARII. DOUA 
DECENII DE LA REORGANI

ZAREA TERITORIAL-ADMINIS
TRATIVA (color) O Comparații 
In timp. Ce a Însemnat pentru 
România calea socialistă de dez
voltare. Ritmuri Înalte. Docu
mentar

21,00 O țară : România, un nume : 
Ceaușescu (color)

21.15 A munci. a Învăța, • cerceta 
(color). Documentar

21,25 Imagini iraniene — documentar 
(color)

21,50 Telejurnal 
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 11 februarie, ora 20 — 14 
februarie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi schimbătoare, iar cerul variabil, 
mai mult noros. Precipitații, predomi
nant sub formâ de lapovlță și ninsoa
re, vor cădea in jumătatea de nord a 
țârii, la Începutul intervalului. în rest, 
precipitații izolate, mal ales sub for
mă de ploaie. La munte, va ninge. 
Vintul va sufla slab ptnă la moderat.

cu unele intensificări in zona de mun
te șl in estul țârii. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre minus 10 
șl zero grade. Izolat mâl coborîte In 
depresiuni și In Moldova, iar maximele 
Intre minus 2 și 7 grade, pe alocuri 
mai ridicate. Local se vor produce 
ceață și chiciură, iar Izolat, condiții de 
polei. In București t Vremea va fi 
schimbătoare și se va răci treptat. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros 
la Începutul Intervalului, cind tempo
rar vor cădea precipitații predominant 
sub formă de ploaie. Vintul va sufla 
slab ptnă Ia moderat. Temperaturile 
minime vor oscila Intre minus 2 si plus 
1 grad, iar maximele Intre 2 și 4 grade.

ț
\
ț 
î

i
*

ț 
î 
ț

tinuării procesului de dezarmare, 
cu precădere de dezarmare nuclea- ț
ră. Documentul reliefează impor- i 
tanța unirii eforturilor in vederea )
încetării aberantei curse a inarmă- ț 
rilor și pentru materializarea mă
surilor de dezarmare.

Rezoluția parlamentului olandez
HAGA 10 (Agerpres). — Parla

mentul Olandei a adoptat o rezo
luție in care cere guvernului să ac
ționeze in cadrul N.A.T.O. și al 
Uniunii Europei occidentale ca la 
negocierile de dezarmare privind 
armele convenționale să se discute 
și problema rachetelor nucleare cu

rază scurtă de acțiune — relatează 
agenția D.P.A. O serie de cercuri 
politice occidentale apreciază că 
problema rachetelor nucleare cu 
rază . scurtă de acțiune ar trebui 
abordată numai după un succes al 
negocierilor privind armele conven
ționale.

\ 
\ 
\ 
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Pe linia îmbunătățirii continue a relațiilor 
dintre Grecia și Turcia

ATENA 10 (Agerpres). — Primul- 
ministru al Greciei. Andreas Pa- 
pandreu, l-a primit, la Atena, pe ad
junctul ministrului de externe al 
Turciei, Nuzhet Kandemir, care i-a 
înminat un mesaj din partea pre
mierului turc Tîirgiit Ozal. Tema 
principală a convorbirilor care au 
avut loc cu acest prilej a consti- 
tuit-o promovarea relațiilor dintre 
Grecia și Turcia.

ATENA 10 (Agerpres). — în ca
drul unei întîlniri cu parlamentari ai 
partidului de guvemămînt Mișcarea 
Socialistă Panelenă (P.A.S.O.K.). pri
mul-ministru al Greciei, Andreas 
Papandreu, s-a referit la semnificația 
recentei întîlniri de Ia Davos (El
veția) cu primul-ministru al Turciei. 
Tilrgilt Ozal. Șeful guvernului elen a 
calificat noul curs din relațiile greco- 
turce ca fiind calitativ superior.

ANKARA 10 (Agerpres). — Primul- 
ministru al Turciei, Tîirgiit Ozal, a 
apreciat că desfășurarea unor con
vorbiri directe între Turcia si Grecia 
reprezintă. modalitatea cea mai po
trivită pentru soluționarea dispute
lor dintre cele două țări, informează 
ziarul turc „Daily News". La o în
trunire a grupului parlamentar al 
Partidului Patriei, de guvernămînt, 
premierul turc a exprimat dorința 
guvernului său de a instaura un cli
mat mai bun în relațiile dintre cele 
două țări.

ANKARA 10 (Agerpres). — Consi
liul de Miniștri al Turciei a aprobat 
crearea Asociației de prietenie 
Turcia—Grecia, al cărei sediu va fi 
Ia Istanbul. Fondatorii acesteia au 
declarat că se urmărește întărirea 
prieteniei dintre cele două țări și po
poare.

Forțele de apărare panameze cer retragerea trupelor 
americane din zona Canalului Panama

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Guvernul Statelor Unite a respins 
cererea adresată de forțele de apăra
re panameze, conduse de generalul 
Manuel Antonio Noriega, ca trupele 
americane să părăsească zona Ca
nalului Panama. Administrația S.U.A.

a invocat prevederile tratatului din 
1977 privind menținerea prezenței 
americane în regiunea canalului pînă 
în 1999, după cum a declarat Marlin 
Fitzwater, purtător de cuvînt al Casei 
Albe.

înaintea întîlnirii la nivel înalt a Pieței comune
BRUXELLES 10 (Agerpres). —Re

ferindu-se. într-un comentariu, la 
reuniunea Ia nivel înalt a C.E.E., ce 
se deschide joi la Bruxelles, agenția 
China Nouă apreciază că aceasta ar 
putea avea un rol decisiv pentru 
viitorul Pieței comune. Șefii de stat 
sau de guvern urmează să dezbată 
un plan. îndelung negociat, asupra 
unor reforme fundamentale ale poli
ticii C.E.E. Denumit și „planul De
lors" (după numele actualului pre
ședinte al Comisiei C.E.E.), acest 
program are în vedere crearea unei

piețe vest-europene unice pînă în 
1992, care se referă în special la po
litica agricolă și la politica finan
ciară — relatează agenția. Se re
amintește că două reuniuni la nivel 
înalt precedente au eșuat din cauză 
că „cei 12“ nu au căzut de acord 
asupra unor măsuri specifice de în
făptuire a planului amintit în ulti
mele zile au avut loc consultări 
frecvente cu privire la netezirea dru
mului către un acord, dar numeroși 
observatori se declară sceptici, re
marcă agenția.

„LE MONDE"

Pentru îndeplinirea 
acordurilor de pace 
In America Centrală

SAN SALVADOR 10 (Agerpres). 
— Evaluarea pașilor făcuți în "înde
plinirea acordurilor de pace in Ame
rica Centrală „Esquipolas II“, aspec
tele referitoare la securitate stipu
late in planul de pace regional sînt 
teme propuse de ministrul Salvado
rian al relațiilor externe, Ricardo 
Acevedo, pentru intîlnirea cu omo
logii săi centro-americani, care va 
avea loc la 17 februarie, la San Sal
vador — informează agenția I.P.S.

CELUI DE-AL 53-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI SOCIALIST DIN JAPONIA
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, to

varășul Nicolae Ceaușescu, adresăm delegaților la cel de-al 53-lea Congres 
al Partidului Socialist din Japonia, tuturor militanților partidului, un 
călduros salut de prietenie și solidaritate.

Folosim acest prilej pentru a reafirma convingerea noastră că rapor
turile de colaborare existente intre Partidul Comunist Român și Partidul 
Socialist din Japonia se vor dezvolta și în viitor, spre binele și in interesul 
popoarelor român și japonez, al cauzei păcii și progresului social în lume.

Adresăm, totodată, urări de succes deplin lucrărilor congresului dum
neavoastră.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ORIENTUL MIJLOCIU
• Continuă demonstrațiile popuiației palestiniene din terito
riile de pe malul de vesi al Iordanului și G.aza • Restabilirea 
relațiilor diplomatice dintre Egipt și R.D.P. Yemen • Noi 

contacte diplomatice
în majoritatea localităților din te

ritoriile de pe malul de vest al 
Iordanului și Gaza ocupate de 
Israel au avut loc, în ultimele 24 
de ore, puternice manifestații ale 
populației palestiniene. Mii de pa
lestinieni au demonstrat contra 
ocupației în Ierusalimul de est, la 
Halhout, Nablus. Selwan, Ramallah, 
Gaza și în mai multe tabere de 
refugiați. împotriva manifestanților 
au intervenit unități ale armatei și 
poliției israeliene, care au utilizat în 
unele localități arme de foc și gaze 
lacrimogene. S-au înregistrat victi
me, iar zeci de persoane au fost 
arestate. Interdicțiile de circulație 
au rămas în vigoare în zeci de lo
calități palestiniene. Autoritățile 
israeliene au hotărit prelungirea în
chiderii Universității Bir Zeit.

(Agerpres)
MADRID 10 (Agerpres). — Paria-, 

mentul spaniol a adoptat o declara
ție asupra situației din Orientul 
Mijlociu în care, exprimîndu-și 
profunda preocupare cu privire la 
ciocnirile violente din teritoriile 
arabe ocupate de Israel, se pronunță 
pentru convocarea cît mai rapidă a 
unei conferințe de pace în Orientul 
Mijlociu, sub auspiciile O.N.U,

CAIRO 10 (Agerpres). — Egiptul 
și R.D.P. Yemen au hotărit să re
stabilească relațiile diplomatice, in
formează agenția M.E.N.A.. citind un 
comunicat oficial dat publicității la 
Cairo.

TEL AVIV 10 (Agerpres). — Pri
mul-ministru israelian, Yitzhak 
Shamir, l-a primit pe subsecretarul 
de stat american însărcinat cu pro
blemele Orientului Mijlociu. Richard 
Murphy, care se află în Israel în 
cadrul turneului pe care îl între
prinde in această zonă. în centrul 
convorbirilor s-au aflat probleme le
gate de situația din regiune.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Președintele Statelor Unite, Ronald 
Reagan, l-a primit, la Washington, 
p<i ministrul saudit de externe. Saud 
Al Faisal, cu care a discutat pro
bleme privitoare Ia Orientul Mijlo
ciu și zona Golfului. Cu acest prilej, 
ministrul saudit a înminat șefului 
executivului american mesaje din 
partea regelui Fahd al Arabiei Sau- 
dite. în legătură cu conflictul ira- 
niano-irakian și situația care s-a 
creat în teritoriile arabe ocupate de 
Israel pe malul vestic al Iordanului 
și în Gaza — a declarat presei un 
purtător de cuvînt al Casei Albe,
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PRIMIRE. Secretarul general al 

C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, 
l-a primit, miercuri, pe Marian Or- 
zechowski, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., ministrul 
afacerilor externe ăl R.P. Polone. 
Au fost analizate relațiile de co
laborare dintre cele două țări, 
perspectivele de dezvoltare a aces
tora. Abordînd probleme ale vie
ții internaționale, părțile au subli
niat necesitatea intensificării coope
rării cu forțele iubitoare de pace 
de pretutindeni în eforturile de 
preîntîmpinarc a unui răzbbi nu
clear. de consolidare a păcii și 
securității în Europa și în 
ga lume.

întrea-

I
I
I

I

Rasiștii de la Pretoria întrețin un climat 

de violență în interior...
HARARE 10 (Agerpres). — Clima

tul de violentă din provincia sud- 
africană Natal a făcut noi victime 
în ultimele 24 de ore. Potrivit unor 
surse sud-africane. relevate la 
Harare, capitala Republicii Zim
babwe, 10 persoane de culoare au 
fost ucise de elemente plătite de 
poliția regimului rasist Autoritățile 
sud-africane folosesc de măi mult 
timp elemente corupte din rîndul 
comunității Inkatha pentru a elimi
na fizic pe cei ce se pronunță îm
potriva apartheidului. de(!regulă 
membri ai Frontului Democratic 
Unit (U.D.F.), organizație de masă a 
populației de culoare ce militează 
pentru eliminarea discriminării ra
siale.

De la începutul acestui an, mal 
mult de 130 de africani din Natal 
și-au pierdut viața în ciocnirile cu 
elementele plătite de poliția rasiști
lor.

★
Robert Mugabe, președintele Repu

blicii Zimbabwe, președinte în exer
cițiu al mișcării de nealiniere, care 
a luat cuvintul la Harare cu prilejul 
unei reuniuni a reprezentanților ță
rilor membre ale Conferinței de

...și in
LUANDA 10 (Agerpres). — Rasiștii 

sud-africani recurg tot mai des la 
avioane nepilotate pentru a bombar
da pozițiile forțelor armate de elibe
rare ale Angolei. relatează ziarul 
„Jornal do Angola". R.S.A. continuă 
războiul nedeclarat împotriva Ango
lei, aruneînd în luptă bande de 
contrarevoluționari înarmați și 
grupuri de comando în zone din 
estul, nord-estul și centrul țării pînă 
la o distanță de 600 km de granița 
angolezo-namibiană. Scopul lor. rele
vă ziarul, este de a bloca principale
le căi de comunicații și de a izola 
astfel centrele administrative de 
capitală.

MAPUTO 10 (Agerpres). -j Potrivit 
unui raport al UNICEF, războiul

I

VIZITA. Zhao Ziyang, 
tar general al C.C. al P.C. __
a conferit la Beijing cu guverna
torul general al Australiei. Ninian 
Stephen, aflat intr-o vizită oficială 
în R.P. Chineză. Au fost discutate 
îndeosebi probleme ale dezvoltării 
cooperării dintre cele două țări.

secre- 
Chinez. I

I

coordonare pentru dezvoltare In 
sudul Africii, cu participare inter
națională, a subliniat necesitatea de 
a se adopta măsuri economice pe 
plan mondial împotriva regimului 
rasist din R.S.A. Suspendarea con
tactelor economice cu autoritățile 
rasiste de la Pretoria reprezintă o 
contribuție efectivă Ia eliminarea pe 
cale pașnică a apartheidului din 
Africa de Sud — a opinat șeful sta
tului Zimbabwean. >

DAKAIț 10 ^Agerpres). — Regimul 
de' Ta' Pretoria face tot ceea ce-1 sta 
în putință pentru a perpetua sis
temul de apartheid, ridicat la rangul 
de lege în R.S.A. — a declarat secre
tarul general adjunct al Organizației 
Unității Africane. Sylvester Nzanzi- 
mana, cu prilejul celei de-a doua 
sesiuni a Asociației africane pentru 
drepturile omului și națiunilor, care 
se desfășoară la Dakar. Participanții 
la reuniune au arătat că autoritățile 
rasiste sud-africane folosesc toate 
mijloacele, mergînd pînă la tero
rismul de stat, pentru a-și perpetua 
dominația asupra populației de cu
loare, majoritară.

exterior
nedeclarat al regimului rasist din 
Africa de Sud împotriva Mozambicu- 
lui și Angolei. acțiunile barbare ale 
bandelor antiguvernamentale din cele 
două țări sînt cauze care au deter
minat ca 140 000 de copii să-și piardă 
viața în cursul anului 1987. Acești 
copii, victime ale acțiunilor agresive 
și inumane ale rasiștilor sud-africani 
și ale slujitorilor lor plătiți, și-au 
găsit moartea în timpul atacurilor 
întreprinse asupra satelor angoleze și 
mozambicano sau au fost răpiți îm
preună cu mamele lor. Războiul 
nedeclarat al R.S.A. împotriva Ango
lei și Mozambicului face ca. la fie
care patru minute, să moară un copil 
— relevă raportul UNICEF.

„S. U. A. trebuie să treacă la un regim de austeritate"
Recent, în ziarul francez „Le 

Monde" a apărut un articol in le
gătură cu evoluțiile din ultimul 
timp în economia americană.

Referindu-se la îngrijorarea unor 
țări occidentale în legătură cu 
riscurile unei recesiuni economice, 
ziarul subliniază că, ..fără o schim
bare radicală a politicii americane", 
o asemenea recesiune este Inevi
tabilă. „Scăderea prețului petrolului 
a disimulat situația și a aminat 
scadența cu un an, nu mai mult. 
Efectul recesiunii urmează să se 
facă simțit în cel de-al treilea tri
mestru al anului 1988" — arată 
ziarul.

In articol se exprimă opinia că 
și în continuare dolarul își va urma 
scăderea. „în ultimii ani, dolarul a 
depășit cu circa 40 la sută un curs 
«rezonabil» și este logic ca el să 
scadă din nou, cu 30—40 la sută. 
Totul depinde de unele rezultate, 
de exemplu, cifrele deficitului co
mercial (al S.U.A.). Dar chiar dacă 
aceste cifre s-au dovedit în luna 
noiembrie a fi mai bune decit cele 
din octombrie anul trecut (17 mi
liarde dolari deficit) și a avut loc 
o ușoară îmbunătățire a situației, 
pe termen mai lung aceasta* nu va 
schimba mare lucru... Statele Unite 
au in fața lor cel puțin 18 luni de 
deficit important în domeniul 
schimburilor externe. Va trebui, de
sigur. ca cineva să finanțeze acest 
deficit. Or. nimeni nu mai pare dis
pus s-o facă. Nici chiar japonezii. 
Sigur, balanța americană de plăți 
arată o importantă deplasare pe 
termen lung a capitalurilor dinspre

Japonia spre Statele Unite. Dar se 
constată și o deplasare pe termen 
scurt.în celălalt sens. în 1987, ex
cedentul japonez reprezenta circa 
80 miliarde dolari, iar cumpărarea 
de dolari de către băncile japo
neze reprezenta între 40—50 miliar
de dolari. Ceea ce înseamnă că 
numai o treime din acest excedent 
a fost finanțată de capitaluri par
ticulare."

cestui fenomen, ziarul arată că, 
„între timp, va avea loc o «supra
încălzire» în unele sectoare foarte 
Precise ale economiei americane, 
n general, în industria manufac

turieră, dar și în sectoarele care 
au profitat de pe urma scăderii do
larului, de exemplu, semifabrica
tele, chimia, textilelb, hîrtia. In 
schimb. în alte ramuri de activita
te, cum este industria de auto-

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

în continuare, ziarul se referă la 
persistența tendințelor inflaționiste 
din economia americană. „Repercu
siunea devalorizării dolarului asu
pra prețurilor interne va fi destul 
de lentă — se arată în articol. Anul 
acesta ea s-a manifestat cu mai 
multă întîrziere datorită marjelor 
de beneficii extraordinare ale ex
portatorilor în America, ceea ce 
le-a permis să mențină prețurile, 
redueîndu-și marjele. Dar aceasta 
s-a terminat. în plus, în Statele 
Unite continuă să existe o diferen
ță de 12—18 luni între creșterea 
preturilor și cea a salariilor. Or, 
de 12 luni asistăm la o accelerare 
a Inflației americane, care ajunge 
în prezent la 4—5 la sută. Pe vi
itor. in Statele Unite se vor înre
gistra, pe de o parte, o creștere cu 
10 Ia sută a prețurilor la import și, 
pe de altă parte, o majorare a pre
țurilor produselor americane".

Referindu-se la consecințele a-

mobile, japonezii intîmpină în pre
zent greutăți la vînzările in Sta
tele Unite. în același timp — se 
arată în articol — trebuie să admi
tem că nu a avut loc încă o înce
tinire foarte netă a cererii, nici o 
reacție in domeniul salariilor. In 
schimb, după cum s-a putut con
stata vara trecută, piețele sînt des
tul de sensibile la anticipațiile in
flaționiste."

în articol se exprimă surprinde
re față de „euforia generală ma
nifestată după criza bursei" și de 
optimismul aproape general în ce 
privește evoluția situației economi
ce americane. „Pentru moment, 
consumul nu scade. Totuși, ultime
le cifre ale comerțului exterior 
constituie un indiciu de supraîncăl
zire. înainte se crease impresia că 
importurile s-au restrîns. Or, ele 
au sporit în toate sectoarele, iar ex
porturile sînt in creștere cu 17 la 
sută pe 12 luni. Americanii sînt pe

cale să-și recîștige locul pe piață 
tot atit de repede cît au făcut-o la 
sfîrșitul anilor ’70. Aceasta este 
însă partea cea mai ușoară a dru
mului de parcurs." Relevînd că o 
asemenea evoluție a fost însoțită de 
o creștere a investițiilor, ziarul 
arată că „acest lucru s-a manifes
tat în mod foarte clar de la înce
putul anului 1987 în industrie, dar 
și acolo — o altă slăbiciune a eco
nomiei americane — rezultatul a 
fost o creștere a importurilor". Așa 
cum s-a subliniat intr-o declarație 
a 33 de experți internaționali, in 
decembrie anul trecut, scrie zia
rul, „pentru eliminarea deficitului 
comercial al Statelor Unite trebuie 
îmbunătățită balanța comercială cu 
produse manufacturate în valoare 
de circa 200 miliarde dolari. Iar 
pentru a ajunge la acest rezultat, 
trebuie mărită capacitatea de pro
ducție cu 20 la sută. Acest lucru 
presupune mai mulți ani de inves
tiții foarte importante în Statele 
Unite, în special în sectorul indus
trial. Este necesar ca industria a- 
mericană să se reorienteze spre 
piețele externe. Ceea ce va cere 
timp."

în aceste condiții, arată ziarul 
francez, „Statele Unite trebuie să 
treacă la un regim de austeritate", 
deoarece „ele n-au făcut nimic pen
tru a-și reduce deficitul bugetar". 
„Toate celelalte țări știu precis că 
nu pot realiza o devalorizare a 
monedei fără să o însoțească de 
unele măsuri de austeritate. Se 
pare că americanii nu înțeleg acest 
raționament" — conchide ziarul.
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DECLARAȚIE. R.F.G. este inte
resată în ratificarea neîntirziată de 
către Congresul S.U.A. a Tratatului 
sovieto-american privind lichidarea 
rachetelor nucleare cu rază medie 
și mai mică de acțiune — a decla
rat cancelarul vest-german Helmut 
Kohl cu prilejul primirii la Bonn 
a unui grup de senatori americani. 
El a arătat că este necesară, de 
asemenea, obținerea unui progres 
în direcția interzicerii totale a ar
mei chimice. /

ȘEDINȚA. La Varșovia s-au des
fășurat lucrările ședinței Biroului 
Politic al C.C. ------------ ~ “
cum transmite agenția P.A.P., 
roul Politic a aprobat măsuri 
vind perfecționarea activității 
nomice și a administrației de 
în vederea întăririi statului și 
voltării autoconducerii.

LA PARIS a avut loc plenara 
C.C. al P.C. Francez, care a dezbă
tut probleme legate de campania 
electorală pentru alegerile prezi
dențiale ce se vor desfășura, în 
Franța, in primăvara acestui an.

al P.M.U.P. După
" ~ Bi-

pri- 
eco- 
stat 
dez-
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APEL. Comitetul internațional 

de legătură pentru reunificarea 
independentă și pașnică a Coreei, 
întrunit la Viena, a adresat guver
nelor. parlamentelor. partidelor 
politice și organizațiilor sociale din 
toate țările apelul de a sprijini 
propunerile de dezarmare ale 
R. P. D. Coreene, îndreptate spre 
eliminarea pericolului unui război 
nuclear in Peninsula Coreeană. Po
trivit agenției A.C.Ț.C., in cursul 
reuniunii au fost analizate măsuri 
privind dezvoltarea mișcării inter
naționale de solidaritate cu cauza 
dreaptă a poporului coreean, de 
reunificare pașnică a țării.

COLABORARE. La Bruxelles a 
fost difuzată o declarație a Comi
siei C.E.E. prin care se anunță 
aprobarea de către Consiliul Mi
nisterial al C.E.E. a participării oa
menilor de știință din țările Pieței 
comune la programul internațional 
de cercetări în domeniul sintezei 
termonucleare. Documentul sub
liniază că obiectivul lucrărilor co
mune ale oamenilor de știință și 
specialiștilor din țările C.E.E., 
S.U.A., U.R.S.S. și Japonia îl con
stituie crearea pînă la sfîrșitul anu
lui 1990 a primului reactor termo
nuclear experimental.
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INTERVIU. într-un interviu acor

dat ziarului „The New York Times", 
comandantul suprem al forțelor 
N.A.T.O, din Europa, generalul 
american John Galvin, a opinat că 
viitoarele programe de Înarmare ale 
acestui pact militar trebuie să in
cludă producerea în continuare de 
rachete intercontinentale MX și 
bombardiere strategice. întărirea 
forțelor navale, achiziționarea de 
noi tancuri și elicoptere de luptă. 
Venind în contradicție cu cererile 
tot mai insistente ale opiniei publice 
mondiale, care se pronunță pentru 
măsuri hotărîte și concrete de 
dezarmare — remarcă observatorii 
— generalul Galvin a respins ideile 
potrivit cărora realizarea unor 
acorduri ar putea fi urmate de 
reducerea cheltuielilor militare.

în urmă 
R S. Ce- 
cea mai 
ultimele

I CAPRICIILE VREMII, 
cu numai o săptămînă, în

Ihoslovacă s-a înregistrat 
ridicată temperatură din 
două secole. Au urmat cîteva zile

I friguroase, cu ninsori, după care,
marț’, in Moravia de Sud s-a pro
dus o furtună cu tunete și fulgere, 

I fenomen, de asemenea, nemaiîntil- 
nit în Cehoslovacia, la început de 
februarie, de peste un deceniu. 
© Furtuni puternice însoțite de

Iplol și ninsori s-au abătut asupra 
teritoriului Republicii Irlanda. Vin
tul, depășind viteza de 150 km pe

Ioră. a avariat linii de curent elec
tric. Portul Dublin și-a întrerupt 
activitatea. © O furtună deosebit

Ide puternică s-a abătut, miercuri,, 
asupra regiunii Austria Superioară. 
Vintul a doborît numeroși arbori ș 
a avariat rețele de comunicație. Pe

I anumite porț'unl de șosele circula
ția a fost întreruptă. O Ca urmare a? 
ploilor torenția'e ce s-au abătut

I asupra zonelor din centrul, vestul și 
sud-vestul Franței, o sere de re
giuni se află sub amenințarea unor

I inundații da proporții.
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