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Pentru obținerea unor recolte mari la toate culturile

CAMPANIA AGRICOLA DE PRIMA VARA 
-PREGĂTITĂ EXEMPLAR!

încheierea tuturor pregătirilor, stabilirea clară a responsabilităților 
în fiecare unitate, fermă și formație de muncă-constituie acum 
principalele îndatoriri ale conducerilor unităților agricole, ale 

organizațiilor de partid de la sate
Sînt date care indică o desprimă- 

vărare mai timpurie sau, în orice 
caz. posibilitatea începerii unor lu
crări. agricole mai devreme decît in 
alți ani. Pe măsură ce vremea con
tinuă să se încălzească, în tot mai 
multe zone de cîmpie se va produce 
dezghețarea solului pe adîncimea 
stratului arabil, creîndu-se ■ condiții 
pentru începerea unor lucrări, inclu
siv a însămînțărilor la unei 9 culturi 
din prima urgență. Indiferent insă 
care va fi evoluția vremii in urmă
toarele 2—3 săptămîni. cu fiecare zi 
ce trece ne apropiem de momentul 
declanșării bătăliei în cîmp pentru 
noua recoltă a țării, care trebuie să 
fie mai bogată ca întotdeauna. Mai 
multe sînt argumentele care îndrep
tățesc acest optimism'. Primul și cel 
mai important il reprezintă stadiul 
de vegetație al semănăturilor de 
toamnă, mai bun ca pricind. Este 
pentru prima dată după multi ani 
cînd, pe întreg cuprinsul țării, semă
năturile au intrat în iarnă nu numai 
răsărite, dar și înfrățite. Totodată, 
toamna prelungită și frumoasă a per
mis executarea in totalitate și in 
condiții de calitate deosebită a ară
turilor, de toamnă. Mai mult, pe une
le suprafețe. Îndeosebi pe cele care 
vor fi cultivate cu sfeclă de zahăr, 
s-au făcut chiar și lucrări de pregă
tire a terenului, ceea ce va permite 
începerea mal timpurie a însămînță- 
rilor. Dar cele mai mari speranțe ale 
oațnenilor la un rod îmbelșugat 
stau în rezerva bogată de apă exis
tentă in sol. Și aceasta nu' intr-un 
județ saif două, ci în toate zonele de 
cîmpie și colinare ale țării. Peste 
acești factori stimulativi de creștere 
a producției agricole s-a suprapus o 
iarnă blîndă și umedă, care obligă și 
mat mult agricultorii la respectarea 
tuturor verigilor din lanțul. țehpo- 
l’oglc care formează sistemul int'en» 
siv de cultivare a pămîntului.

REDUCEREA 
CONSUMURILOR MATERIALE 
cerință esențială pentru creșterea eficientei economice

Apropiata campanie agricolă de 
primăvara constituie pentru comu
niștii de la sate, pentru organele și 
organizațiile de partid un important 
examen al responsabilității și matu
rității lor politice. Și aceasta, cu atit 
mai mult cu cit este vorba de o cam
panie cu un mare și complex volum 
de lucrări ce se cer executate foarte 
repede și foarte bine. La 2—3 zile 
de la data intrării in brazdă a pri
melor mașini trebuie încheiată însă- 
mințarea culturilor din prima urgen
ță, urmează apoi semănatul sfeclei, 
de zahăr și imediat după aceea al 
florii-soarelui, plantarea cartofilor, 
punctul culminant reprezentindu-1 
insămînțarea porumbului, care nece
sită o mare concentrare de forțe și 
o organizare temeinică spre a se 
înlătura cu desăvîrșire deficiențele 
din anul trecut, datorită cărora cam
pania a fost prelungită nepermis de 
mult. Or, pentru a realiza acest lu
cru, este necesar să se înțeleagă cu 
toată claritatea că momentul în care 
ne aflăm impune o schimbare esen
țială in modul de a gindi și a acționa 
al unor cadre de partid cu răspunderi 
în agricultură și, cu deosebire, al 
unor cadre de conducere și specia
liști din unitățile agricole. Nu prin 
justificarea unor neajunsuri, nu în
cercând să se găsească motivații unor 
stări de lucruri ce vizează în fapt o 
insuficiență a spiritului gospodăresc 
se po,t rezolva problemele ce tin de 
buna'desfășurare a lucrărilor agrico
le în fiecare imitate. Pentru aceasta 
este nevoie, în primul rînd. de mun
că bine gindită, făcută cu pasiune și 
răspundere.

Sarcina cea mai importantă pusă 
acuțn in fața organelor și organiza
țiilor de partid de la sate, a consi
liilor agroindustriale și organelor 
agricole, județene, este... aceea dp a 
controla’ cu cea mai mare exigență și 
răspundere dacă în fiecare unitate au 

fost asigurate toate condițiile mate
riale și organizatorice necesare, pen
tru buna desfășurare a lucrărilor de 
primăvară. începind de la amplasa
rea culturilor, punerea în stare de 
funcționare a tractoarelor și mașini
lor agricole, asigurarea semințelor în 
structura, de soiuri și hibrizi prevă
zută pină la organizarea temeinică 
a muncii, cu accent pe constituirea 
formațiilor de lucru și angajarea de 
către acestea a producției in acord 
global. Toate aceste probleme trebuie 
să-.și găsească un- loc distinct în 
dezbaterile ce au loc în această pe
rioadă în cadrul adunărilor generale, 
spre a se clarifica în amănunt fie
care lucru, fiecare problemă. Sînt ce
rințe absolut necesare pentru ca. încă 
din această primă campanie.a noului 
an agricol, să se întroneze o ordine 
și o disciplină desăvirșite în activita
tea din fiecare unitate agricolă, din 
fiecare fermă, pentru a se pune baze 
sigure recoltelor mari prevăzute a se 
realiza in acest an.

(Continuare în pag. a V-a)

Construcții moderne, confortabile la Suceava Foto : E. Dichiseanu

Desfășurindu-și lucrările intr-o pe
rioadă de avint creator, de angajare 
plenară a întregului popor în înfăp
tuirea obiectivelor mobilizatoare ale 
celui de-al treilea ap. al. actualului 
plan cincinal. Conferința a. XV-a a 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România se va constitui, 
neîndoios, intr-o nouă manifestare 
în (țâre tineretul universitar, va ex
prima tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului, ma
rele prieten și îndrumător al tinerei 
generații, eroul simbol al gindulul 
și faptei, comuniste, cele mai alese 
sentimente de dragoste fierbinte, 
înaltă prețuire și’ 
profund respect, 
împreună cu u- 
rarea de ani mulți 
și putere de mun
că. în sănătate și 
fericire, pentru a 
conduce partidul' 
și poporul spre 
gloria și măreția 
scurnpei noastre 
patrii. Republica 
Socialistă Româ
nia.

Recenta ani
versare glorioasă 
a conducătorului iubit și stimat al 
partidului și poporului nostru con
feră întregii activități a Uniunii A- 
sociațiilor Studenților Comuniști din 
România, acțiunilor entuziaste ale 
tinerei generații universitare a țării, 
desfășurate îrt întîmpinarea Confe
rinței U.A.S.C.R., dimensiunile unei 
puternice efervescențe creatoare, 
marcînd un moment de înflăcărat 
angajament al întregii generații ti
nere, definită cu atîta clarviziune în 
Programul partidului drept „o puter
nică forță socială, viitorul însuși al 
națiunii noastre socialiste" — de a 
participa tot mai activ la -transpu
nerea în viață a marilor programe de 
dezvoltare generală a țării, a orien
tărilor și indicațiilor de excepționa
lă valoare teoretică și practică ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pri
vind perfecționarea și modernizarea 
învățămintului superior din patria 
noastră.

Organizația revoluționară a stu
denților. care a avut privilegiul ca, 
încă de la înființarea sa, să benefi
cieze de grija și atenția deosebite 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
și-a făcut din a urma neabătut po
litica partidului însăși rațiunea de a 
fi a existentei sale, viața și activi
tatea secretarului general al parti
dului fiind exemplul suprem al an

gajării revoluționare a fiecărui stu
dent pe frontul înfăptuirii neabătute 
a istoricelor obiective ale Programu
lui partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate si 
înaintare a României spre comunism.

Beneficiară a celui mai generos 
cadru de formare și -afiitaare. de 
dezvoltare multilaterală pentru mun
că și viață, studențimea folosește 
prilejul conferinței pentru a expri
ma profunda sa gratitudine partidu
lui, secretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, fiind pe deplin 
conștientă că trebuie să acționeze cu 

AZI ÎNCEP LUCRĂRILE CONFERINȚEI A XV-A 
A UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR 

COMUNIȘTI DIN ROMÂNIA

hotărire pentru a da măstfra încre
derii de care se bucură in societate, 
de a împlini datoria ca fiecare stu-■ 
dent să se pregătească temeinic 
pentru a deveni demn, competent și 
entuziast constructor al socialismu
lui și comunismului.

Realizările remarcabile cu care 
toate asociațiile studenților comu
niști se prezintă la conferință,- cali
tatea ridicată a pregătirii profesio
nale. de specialitate. înfăptuirile in 
planul cercetării științifice și al 
practicii productive, al formării-și 
dezvoltării conștiinței socialiste, de
monstrează faptul că tinăra genera
ție universitară este pe deplin anga
jată in marele flux înnoitor al țârii, 
răspunde exemplar exigențelor noii' 
etape, a dezvoltării economico-so- 
ciale.

Conferința a XV-a a Uniunii A- 
sociațiilor Studenților Comuniști din 
România, evaluînd cu răspundere 
experiența de pină acum, modul în 
care au fost . înfăptuite obiectivele 
stabilite pentru toate domeniile de 
activitate, este chemată să stabileas
că, pe baza magistralelor orien
tări și indicații formulate de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. un 
amplu program de acțiune, menit să 

determine o nouă calitate a partici
pării tinerei generații universitare a 
țării, a organizației sale revoluționa
re, la înfăptuirea exemplară a sar
cinilor încredințate de partid, creș
terea contribuției sale la transpu
nerea neabătută în viață a istorice
lor hotărîri ale Congresului al XIII- 
lea și Conferinței Naționale ala 
Partidului Comunist Român.

Largile orizonturi deschise de ma
rele forum democratic al partidului, 
de Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pun și în fața ti
nerei generații universitare sarcini 
de o anvergură fără precedent, care 

ordonează și mo
bilizează eforturi
le organelor și 
organizațiilor stu
denților comuniști 
pentru >a înfăptui 
o nouă calitate, 
superioară a pro
cesului instructiv- 
educatlv, pe mă
sura exigentelor 
proceselor revo
luționare din ști
ință și tehnică, a 
obiectivelor stra
tegice privind 

dezvoltarea țării la confluența mile
niilor al II-Iea și al III-lea.

In această perspectivă, Conferința 
a XV-a a U.A.S.C.R. va dezbate ne
cesitatea ca tinăra generație univer
sitară, asociațiile studenților comu
niști să pună in centrul întregii ac
tivități antrenarea largă, competentă 
și entuziastă a studenților la tot ce 
se întreprinde pentru realizarea o- 
biectivelor dezvoltării, intensive și 
modernizării economiei naționale, 
pentru formarea temeinică a viitoa
relor generații de specialiști, capa
bili să participe mîine cu deplin suc
ces la grandioasa operă de edificare 
a destinului comunist al României, 
avînd convingerea că profilul înain
tat al specialiștilor economiei socia
liste se realizează numai prin impli
carea directă la tensiunea înaltă a 
spiritului revoluționar, in vasta și 
eroica activitate consacrată dezvoltă
rii generale a. patriei, înaintării sale 
ferme spre piscurile înalte ale co
munismului, viitorul de aur al ome
nirii.

îndrumate nemijlocit, cu înaltă 
competență, de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului Național al Ști
inței și învățămintului, eminent om 
politic și ilustru savant de largă re
cunoaștere internațională. învățămin
tului superior și cercetării științifice 
li s-au conferit sarcini de cea mai 
mare importanță, a căror exemplară 
îndeplinire înscrie aceste domenii în 
circuitul mondial de valori spirituale, 
onorind pe un plan superior bogatele 
tradiții ale învățămintului și științei 
românești, marele potențial de crea
ție al poporului nostru.

Aceste importante obiective au de
terminat o susținută activitate de 
cercetare științifică, perfecționarea 
pregătirii pentru cercetare și inovare 
în tabere ale studenților cercetători 
din întreaga țară, simpozioane și con
ferințe cu o tematică de perspectivă 
în*  domenii de virf. cum slnt cel 
electronic și al tehnicii de calcul, 
concursul național de creație știin
țifică și tehnică studențească, acțiuni 
care au antrenat toate marile cen
tre universitare ale țării.

Acționînd cu hotărîre pentru înfăp
tuirea sarcinilor stabilite de partid, 
cercetarea științifică studențească 
este orientată cu claritate spre abor
darea și soluționarea unor tenie din

Ani MATEI,
secretar al Comitetului Central 
al U.T.C.,
președintele Consiliului U.A.S.C.R,

(Continuare în pag. a IV-a)

în contextul accentuării laturilor 
calitatiye, intensive ale dezvoltării 
economice, la recenta plenară a Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
precizat că este necesar să se acțio
neze cu toată răspunderea in vederea 
reducerii consumurilor materiale și 
energetice, a realizării producției cu 
respectarea strictă a normelor de 
consum prevăzute, concomitent cu 
stabilirea de noi căi de diminuare in 
continuare a consumurilor. în acest 
sens, secretarul general al partidului 
a arătat că economisirea resurselor 
materiale și energetice în toate ra
murile activității productive repre
zintă unul dintre obiectivele pri
mordiale ale amplei acțiuni de per
fecționare a organizării și moderni
zare a proceselor de producție care 
se desfășoară în prezent in econo
mia națională. înfăptuirea acțiunii 
de modernizare impune, in toate sec
toarele și domeniile de activitate, 
eforturi deosebite de creație tehnică, 
un viu spirit organizatoric, o luptă 
susținută cu tendințele de comodi
tate și conservatorism, cu inerția ce 
însoțește uneori acest proces cu ade
vărat revoluționar.

în perioada care a trecut de la 
declanșarea acțiunii de modernizare, 
prin aplicarea programelor întocmite 
în cadrul fiecărei unități economice 
s-au obținut o serie de rezultate po
zitive, s-a realizat acea legătură di
rectă ce trebuie să existe intre mă
surile de modernizare și rezultatele 
concrete obținute în îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Sînt totuși situa
ții, din păcate destul de numeroase, 
în care, deși se raportează finali
zarea unui mare număr de acțiuni 
de perfecționare și modernizare, to
tuși indicatorii de bază ai planuri
lor nu sînt realizați, normele de con
sum și cheltuielile materiale prevă
zute sînt depășite. Este deci limpede 
că nu in toate unitățile economice 
s-a înțeles că acțiunea de moder
nizare nu reprezintă un scop în sine, 
ci esențial este să se obțină produse 
cu performanțe tehnico-funcționale 
superioare, o reducere efectivă a 
consumurilor specifice materiale și 
energetice.

în acest domeniu, organele de spe
cialitate din cadrul Ministerului 
Aprovizionării au urmărit Ia fața lo
cului. in întreprinderi, modul în care 
se întpcmesc și se aplică măsurile de 
modernizare. Ce concluzii, ce idei 
importante s-au desprins din aceste 
analize ?

în primul rînd, se cuvine subliniat 
faptul că un rol important în redu
cerea consumurilor îl au perfecțio
narea și înnoirea tehnologiilor de 
producție, care constituie factorul 
hotăritor de reducerea pierderilor de 
fabricație, de diminuare și eliminare 
a rebuturilor, de utilizare cit mai 
completă a resurselor materiale. 

Concret, de o deosebită însemnătate 
s-a dovedit a fi aplicarea unor so
luții tehnologice modernizate în ra
murile producătoare și consumatoare 
de metal. In acest domeniu se mai 
înregistrează pierderi foarte mari in 
procesele de elaborare și de prelu
crare, astfel încît de la oțelul lin
gou și pină la produsele finite — 
mașini, utilaje și instalații — aproa
pe o treime din metalul elaborat se 
trimite la retopit sau se pierde prin 
arderi, pulberi, țundere nerecuperate 
etc.

Or, această situație este determinată 
tocmai de faptul că atit în metalur
gie, cit și în industriile constructoare 
de mașini există serioase rămineri în 
urmă dn ce privește transpunerea în 
viață a prevederilor din programele 
de modernizare a proceselor de pro
ducție, ceea ce se repercutează ne
favorabil asupra consumurilor ma
teriale și energetice, a costurilor de 
producție. Așa cum aprecia secreta
rul general al partidului, o reducere 
cu numai 10 la sută a pierderilor 
tehnologice — pe deplin posibilă în 
metalurgie și construcția de mașini 
— ar însemna peste un milion tone 
de metal in plus pentru producție, 
cu toate efectele pozitive asupra cos
turilor și rezultatelor financiare.

Dar să aruncăm o privire . mai 
atentă asupra ..radiografie»" consu
murilor materiale in unitățile con
structoare de mașini. Observăm că 
diminuarea adaosurilor de prelucra
re. una din cele mai eficiente căi de 
reducere a consumurilor, rămine in 

Aspect de muncă de la întreprinderea „Mecanică fină" din Capitală
Foto : S, Cristian

continuare o problemă nesoluționată 
corespunzător în toate ramurile pre
lucrătoare. Există, de pildă, în con
strucțiile de mașini, o gamă largă de 
piese și repere la care coeficientul 
de utilizare a metalului este foarte 
mic, sub 20—30 la sută, situație da
torată nealegerii judicioase a semi
fabricatului, aplicării unor tehnologii 
de prelucrare neadecvate, precum și 
proiectării unor forme constructive 
neraționale.

Dar să concretizăm : Ia întreprin
derea de motoare electrice din 
București, de pildă, arborele pentru 
dinam se execută prin așchiere, din 
bară laminată, cu un coeficient de 
folosire a metalului sub 20 la sută ; 
la întreprinderea mecanică din Cîm- 
pina reperul „pană principală", care 
are o serie mare de fabricație, se 
execută dintr-un semifabricat forjat 
liber cu o masă de .7.6 kg. pentru 
ca după prelucrare piesa finită să 
cintărească doar 2.45 kg ; în fine, la 
întreprinderea mecanică de piese de 
schimb din Oradea șurubul de strân
gere al menghinei de banc, produs 
de mare serie, pornește de la un 
semifabricat de 1,580 kg și ajunge 
după prelucrare la numai 0,640 kg. 
Șirul unor posibile exemple de acest 
fel este foarte mare.’ Iată dar ce 
rezerve de economisire a metalului 
există încă în economie, rezerve care

Inq. Mircea PÂRJOL
(Continuare in pag. a Il-a)

Se împlinesc două decenii de la adoptarea 
legii privind reorganizarea teritorial-administra- 
tivâ a țării, măsură ce s-a dovedit a fi de o 
uriașă importanță pentru dezvoltarea economico- 
socială a țării, pentru întreaga desfășurare 
ulterioară a procesului construcției socialiste. 
Preconizată de Conferința Națională a partidului 
din 1967 și legiferată de sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naționale din: februarie 1968, 
această măsură — inițiată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a constituit un act 
profund revoluționar, cu multiple și ample 
efecte pozitive. „Viața a demonstrat pe deplin 
justețea acestor măsuri ! - arăta tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU. Tocmai pe această 
bază am putut să asigurăm amplasarea mai 
rațională a forțelor de producție pe întregul 
teritoriu, dezvoltarea armonioasă a tuturor zone
lor țării, crearea celor mai bune condiții de 
dezvoltare economico-socială și de asigurare a 
deplinei egalități în drepturi pentru toți cetățe
nii patriei noastre I"

Ca urmare a reorganizării, s-au putut crea 
unități administrativ-teritoriale cu o judicioasă 
fundamentare economică, incluzînd atit centre 
industriale cu perspective certe de dezvoltare, 
cit și zonele agricole adiacente necesare. S-au 
asigurat, astfel, condiții optime de înfăptuire a 
politicii partidului de repartizare rațională și

armonioasă a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării, în vederea lichidării marilor dis
crepanțe moștenite de la vechea orînduire și 
realizării unui progres general. Județe, zone ale 
țării rămase într-o pronunțată înapoiere econo
mică au putut fi efectiv trezite1 la viață, integrîn- 
du-se în ritmul rapid, dinamic, al transformări
lor înnoitoare caracteristice întregii țări ; mai 
mult, asemenea județe au cunoscut ritmuri ale 
dezvoltării economice superioare mediei gene
rale pe țară. Realizarea unui nivel general ridi
cat al dezvoltării economice în întreaga țară, 
in conformitate cu principiile unei reale echități 
socialiste, transformarea unor localități ce ve
getau îf> așa-zisa „înapoiere patriarhală" în 
puternice centre industriale, dezvoltarea largă a 
unei rețele armonioase de unități culturale și de 
învățămînt, dotările sanitare superioare asigu
rate fiecărui județ — toate au fost și sînt inse
parabil legate de acea temelie fertilă pe care 
a constituit-o reorganizarea teritorial-adminis- 
trativă a țării. De asemenea, se cuvine subliniată 
insemnătatea acesteia pentru înfăptuirea poli
ticii marxist-leriiniste a partidului in problema 
națională, pentru asigurarea deplinei egalități 
în drepturi, nu numai pe plan politic, ci și eco
nomic, pentru toți fiii,țării.

O mare însemnătate a avut reorganizarea 
administrativ-teritorială pentru dezvoltarea de

mocrației noastre socialiste ; prin aceasta s-au 
creat condiții pentru întărirea rolului conducă
tor al partidului și întărirea funcțiilor statului 
socialist, pentru o mai mare apropiere a orga
nelor locale ale puterii de stat de masele cetă
țenilor și o tot mai strînsă conlucrare cu aceștia, 
o tot mai intensă activizare politică și stimulare 
a. inițiativelor oamenilor muncii în conducerea 
treburilor obștești.

Evocînd împlinirea a două decenii de la 
adoptarea acestei măsuri, trebuie relevat că 
reorganizarea teritorial-administrativă a țării 
și-a găsit și își găsește în continuare materiali
zarea în programele de sistematizare a locali
tăților, programe elaborate, practic, în toate 
județele și aflate in curs de înfăptuire. Așa cum 
a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, înfăp
tuirea programelor de sistematizare, de orga
nizare a orașelor și comunelor, de restrîngere a 
suprafețelor construite va asigura schimbarea 
întregii înfățișări a patriei noastre, apropierea 
condițiilor de viață și de muncă ale satelor de 
cele ale orașelor, va duce la întărirea și mai 
puternică a alianței dintre clasa muncitoare, 
țărănime, intelectualitate, dintre toate catego
riile de oameni ai muncii, va permite intensifi
carea schimburilor dintre oraș și sat, recupe
rarea unor importante suprafețe de teren, va 
accelera procesul de omogenizare a societății 
socialiste românești.

la baza dezvoltării armonioase a economiei în profil teritorial
- VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A RESURSELOR LOCAIE

Perioada premergătoare Conferin
ței pe tară a președinților consiliilor 
populare coincide cu împlinirea a 20 
de ani de la reorganizarea adminis
trativ-teritorială a țării. Este o pe
rioadă de împliniri fără precedent, 
care se integrează in timpul celor mai 
mărețe înfăptuiri din istoria țării, 
inaugurat de Congresul al IX-lea al 
partidului și pe care întregul popor 
îl numește cu adînc respect „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Așa cum s-a subliniat la Conferin
ța Națională a partidului și cum, 
de altfel, o demonstrează cu preg
nanță realizările concrete, această 
perioadă își îndreptățește strălucirea 
6i sub aspectul amplelor transfor

mări revoluționare determinate de 
antrenarea tuturor zonelor si locali
tăților patriei în ritmurile rapide ale 
progresului economico-social. Creș
terea economică susținută, punerea 
în valoare a resurselor locale nu mai 
reprezintă „privilegiul" unor anumi
te centre sau regiuni, ci caracteri
zează fiecare colț de tară, fiecare 
unitate administrativ-teritorială.

Locuitorii județului Suceava, ală
turi de toți cetățenii României so
cialiste, privesc cu profundă satis
facție și mindrie patriotică drumul 
parcurs de țara noastră în cei 20 de 
ani, amplele mutații cantitative și 
Calitative înregistrate în această pe
rioadă.. Iar în bilanțul general al tă

rii se regăsesc și împlinirile suceve
nilor.

Ținut cu atit de bogate tradiții și 
fapte de istorie. Suceava și-a de
monstrat din plin în anii din urmă 
vocația economică. Amplasarea ra
țională și echilibrată a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării a 
permis valorificarea superioară a 
bogatului potențial de resurse natu
rale și forță de muncă existent și in 
acest județ, ceea ce a condus Ia 
creșterea producției industriale în 
ultimii 20 de ani de circa 7 ori. In 
această'perioadă fertilă s-au con
struit peste 150 de obiective indus
triale, au fost puse trainice, temelii 
industriei chimice (al cărei volum a 
crescut de peste 100 de ori), indus

triei constructoare de mașini si de 
prelucrare a metalelor, parcurgin- 
du-se intr-un ritm viu un drum 
care, în alte condiții, ar fi durat 
enorm, dacă nu ar fi fost chiar de 
neimagiinat.

Noi și largi orizonturi s-au deschis 
în această perioadă nu numai indus
triilor moderne, ci și ramurilor tra
diționale in economia județului, pre-

lon SIM1N1CEANU
prim-vicepreședinte
al Comitetului executiv aî Consiliului 
popular al județului Suceava

(Continuare în pag. a V-a)
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Absenta nu poate fi justificata, chiar dacă 
„vine" dinspre centrala industrială

IALOMIȚA: Date și fapte care pledează pentru organizarea 
producției de legume pe criterii de înaltă eficiență

Practica din ultimii ani a dovedit că printr-o strînsă colaborare intre 
întreprinderile producătoare și unitățile de comerț exterior se pot asi
gura condiții optime in vederea promovării produselor românești pe 
piața externă, realizării in bune condiții a producției de export și creșterii 
eficienței economice a acestui important sector de activitate. O asemenea 
colaborare este nu numai posibilă, ci și absolut necesară in toate sectoa
rele cu sarcini in domeniul exportului.

Ce se intîmplă cind această cerință nu este suficient de bine înțe
leasă și respectată ?

lată citeva secvențe desprinse din adunarea generală a oamenilor 
muncii de la Întreprinderea de comerț exterior „Electronum" București.

Adunările generale ale Gemenilor 
muncii din întreprinderile de comerț 
exterior au o particularitate care 
oferă posibilitatea angajării, atît 
direct, cit și indirect, a unui dia
log eficient de lucru comerț-pro- 
ducție, menit să deschidă larg dru
mul promovării mai active a pro-' 
duselor românești pe piața exter
nă. în ce constă această parti
cularitate ? în faptul că. în spiritul 
autenticei noastre democrații, la adu
nările generale ale oamenilor mun
cii din întreprinderile de comerț ex
terior sînt invitați să participe, pe 
lingă reprezentanții ministerelor și 
centralelor ale căror produse sînt 
comercializate de acestea, și repre
zentanți ai celor mai importante în
treprinderi cu ofertă pentru piața 
externă. întrunită în acest cadru de 
lucru, adunarea generală poate să se 
constituie efectiv intr-un larg și re
prezentativ organ democratic de con
ducere și soluționare a complexelor 
probleme ale exportului. Iar faptul 
că există posibilitatea ca măcar 
o dată pe an — respectiv în prima 
adunare generală din anul calenda
ristic — să aibă loc un asemenea 
dialog, să se stabilească o strategie 
comună de lucru reprezintă, fără 
îndoială, o importantă șansă, care 
în cursul anului cu greu se mai poa
te repeta.

Cu gîndul de a vedea la lucru un 
asemenea organ democratic de con
ducere a activității de export, de a-i 
cunoaște forța și capacitatea de de
cizie, am participat la adunarea ge
nerală a oamenilor muncii de la în
treprinderea de comerț exterior 
„Electronum“ din București — în
treprindere prin care se comerciali
zează pe piața externă produse rea
lizate de două din cele trei cen
trale industriale ale Ministerului In
dustriei Electrotehnice, respectiv ale 
electronicii și electrotehnicii. Spre 
meritul ei, pină la un punct — mai 
exact atit timp cit a avut ca obiect 
propria activitate — adunarea ge
nerală a oamenilor muncii din 
această întreprindere a îndeplinit, 
cu exigentă și răspundere. mi
siunea ce-i revenea. în primul rînd, 
apaliza pe baz;ă de bilanț a activității 
economice desfășurate pe 1987 s-a fă

Oamenii i au retras încrederea.
Așa era drept, așa era necesar

Menirea întreprinderii de pre
fabricate din beton Giurgiu, că
reia localnicii îi mai spun „fabri
ca de case", este de a asigura în
tregul necesar de prefabricate din 
beton pentru realizarea vastului pro
gram de construcții de locuințe din 
municipiul și județul Giurgiu. Dar 
trebuie făcută precizarea că. în cei 
7 ani de cind a luat ființă, județul 
Giurgiu nu și-a realizat niciodată 
sarcinile de plan la construcții de lo
cuințe, în principal datorită lipsei de 
prefabricate atît cantitativ, cît și ca
litativ. In schimb. în tot acest răs
timp, inginerul Mircea Saulig, direc
torul unității — deși a primit un aju
tor substanțial și permanent din 
partea biroului și secretariatului co
mitetului județean de partid — nu a 
pierdut nici o ocazie să aducă tot 
felul de justificări, să-și facă auto
critica. să ofere mereu noi promi
siuni în locul celor rămase neonora
te. Mai mult, prin nesocotirea propu
nerilor făcute de oamenii muncii cu 
diferite prilejuri pentru îmbunătă
țirea activității productive, prin ati
tudinea de toleranță față de lipsuri, 
de recunoaștere formală a acestora, 
fără a acționa cu fermitate pentru 
lichidarea lor, a nesocotit mandatul 
de director al întreprinderii și de 
activist de partid în domeniul con
strucțiilor.

Cunoscînd această situație, co
mitetul județean de partid a inițiat 
măsuri pentru întărirea controlului 
de partid și de stat în această uni
tate, ajungind la concluzia că a so
sit timpul să fie examinate o întrea
gă „colecție" de neajunsuri (care 
s-au perpetuat și agravat, intre aces
tea și promisiunile repetate ale di
rectorului care, în multe cazuri, nu 
au avut acoperire în fapte), să se 
treacă la lichidarea cu desăvîrșire a 
atitudinii de automulțumire. de îngă
duință și de mușamalizare a stărilor 
de lucruri negative. Pentru început 
cei răspunzători de neajunsurile exis
tente, în primul rînd directorul, au 
fost trași la răspundere, cu toată 
fermitatea, de biroul și secretariatul 
comitetului județean de partid, sta- 
bilindu-se cu acel prilej și măsurile 
statutare, politico-organizatorice și 
tehnice menite să determine redresa
rea activității acestei unități. Apoi, 
în spiritul democrației muncitorești- 
revoluționare, comitetul'județean de 
partid a organizat în unitate o adu
nare generală comună extraordinară 
a oamenilor muncii și a organizației 
de partid, care s-a soldat cu o ana
liză exigentă a gravelor neajunsuri 
ale conducerii unității.

în sală se afla aproape întregul 
colectiv, în frunte cu cei peste 70 co
muniști membri ai organizației de 
partid. Adunarea a început prin pre
zentarea — fără comentarii — a unui 
film înregistrat pe videocasetă. film 
realizat chiar în acele zile. Derularea 
imaginilor a durat 11 minute, timp 
suficient pentru ca în atenția oame
nilor să fie aduse o sumedenie de 
imagini de necrezut, surprinse în mai 
toate punctele de lucru ale unității.

Videocaseta a început să deruleze 
pe ecran numeroase probe de necon
testat ale dezordinii și crasei negli
jențe : un maldăr de butoaie pline cu 
diverse materii prime aruncate la 

cut cu o înaltă exigență și responsa
bilitate, cu sinceritate. Nici unul drn 
cei 10 vorbitori, printre care Pavel 
Pughin, Georgiana Năsui, Adrian Pe
lin, Doina Popescu, Ionel Istrate, An
ton Dragoș ș.a., majoritatea tineri și 
eompetenți, nu s-a declarat mulțu
mit cu rezultatele obținute în anul 
trecut Deși, pe ansamblu, ele mar
chează importante creșteri față de 
anul anterior. Fiecare a ținut să

La I.C.E. „Electronum" 
București

demonstreze adunării generale că 
există posibilități ca produsele ro
mânești să fie promovate mai activ 
pe piața externă. Iar intervențiile 
acestor oameni ai muncii s-au con
stituit, prin propunerile făcute, în 
adevărate rapoarte cu privire la com
petitivitatea industriei noastre. Ra
poarte care au fost străbătute nu o 
dată de autocritici de mare sinceri
tate și de critici argumentate. înte
meiate. constructive, care ar fi ne
cesitat o recepționare imediată. Nu 
numai de către consiliul oamenilor" 
muncii din unitate, di și de alți. fac
tori care contribuie la derularea ac
tivității de export. Aducem in dis
cuție numai una dintre ele. și anu
me faptul că derularea greoaie a avi
zării comenzilor creează uneori în
semnate dificultăți.

Dar tocmai în acest moment în care 
dialogul avea nevoie de argumente 
pro și contra, de recepționarea su
gestiilor concrete făcute în legătură 
cu o situație sau alta, cu un produs 
sau altul, adunarea s-a trezit în fața 
unui monolog : cei ce aduceau do
vezi că este posibilă o promovare 
mai activă, mai eficientă a produ
selor românești pe piața externă, 
respectiv reprezentanții întreprinde
rii de comerț exterior, erau puși in 
situația să nu se poată adresa celor 
care, de drept și fapt, sînt chemați 
să ia decizii, adică producătorilor. Și, 
astfel, ajungem Ia acel punct — res
pectiv absența de la adunarea gene

voia întîmplării pe toate aleile ; apa
rate de sudură acoperite de gunoi 
menajer ; munți de tipare de turnare
— unele încă bune de folosit — 
aruncate la fier vechi ; conducte de 
alimentare cu apă sparte, devenite 
adevărate stropitori in spațiile de 
producție ; un pod rulant abandonat; 
diverși recipient! nefolosiți ajunși 
într-un stadiu avansat de coroziune ; 
zeci și chiar sute de tone de stîlpi 
de rezistență din beton, plăci din 
BCA și pereți prefabricați, toate gata 
turnate, dar nefolosibile, datorită 
spărturilor și slabei lor finisări ; 
plase de sîrmă, fier-beton și ciment
— deci materiale energointensive 
foarte solicitate de economia națio
nală .— lăsate la discreția risipito
rilor etc., etc. Să mai mire pe cineva 
faptul că anul trecut unitatea a rămas 
cu mult datoare față de economia 
națională, iar la unele sortimente de 
bază ale producției fizice, cum ar fi, 
spre exemplu, panourile mari, planul

La întreprinderea 
de prefabricate 

din beton-Giurgiu

a fost realizat abia în proporție de 
50 la sută ?

Cum s-a putut ajunge la toate 
acestea ? l-am întrebat pe fostul 
director al unității. Spunem fostul, 
pentru că, datorită lipsurilor grave 
manifestate în organizarea și condu
cerea activității întreprinderii, adu
narea generală extraordinară a oa
menilor muncii, îndeplinindu-șl cu 
fermitate atributele conferite de 
democrația muncitorească-revolu- 
ționară, de legile țării a hotărit 
destituirea acestuia din funcție, iar 
biroul comitetului județean de partid 
l-a sancționat cu vot de blam cu 
avertisment.

Revenim asupra întrebării : „Cum 
s-a putut ajunge la toate acestea ?“ 
Dar interlocutorul a ridicat din 
umeri. Răspunsul clar la întrfebare 
l-au dat în schimb muncitorii, mem
brii de partid Viorel Ciobanu, Petre 
Danciu. Vasile Oracaniu, Petre Gă- 
lușcă, Valentin Dobrică. Marin Chi- 
riac și alții, care au luat cuvîntul în 
cadrul adunării, criticînd cu asprime 
deficiențele din activitatea de condu
cere a unității, insistînd asupra cau
zelor care le-au generat și măsurilor 
ce se impun pentru îmbunătățirea 
radicală a muncii colectivului. Era 
de așteptat ca în cadrul adunării nu 
numai fostul director, dar și contabila 
Georgeta Florentin, șeful de echipă 
Petre Dobriș, cit și șeful de depozit 
Dumitru Alexandru, care la rîndul 
lor poartă o mare răspundere pentru 
dezordinea în gospodărirea unității, 
fiind sancționați pe linie de partid 
cu vot de blam, să-și reconsidere cu 
luciditate neîmplinirile din munca 
lor. Dar n-au făcut-o.

Cum s-au putut acumula aici 
neajunsurile la care ne-am referit ca 
și altele ? Cum a acționat organiza
ția de partid în condițiile cînd pro
ducția de prefabricate s-a diversifi
cat foarte mult, iar programul con

rală a oamenilor muncii a principa
lilor colaboratori ai întreprinderii în 
derularea activității de export — care 
a împiedicat adunarea să atingă cota 
maximă de eficiență. Pe care o pu
tea și pe care era obligată să o 
atingă prin prisma — ca să apelăm 
la cel mai important argument — a 
sarcinilor mari ce-i revin întreprin
derii în acest an.

Foarte-multe din problemele adu
se în dezbatere, adevărate „fișe de 
lucru" pe produse, vizau, activitatea 
producătorilor și proiectanților. Dar 
din cei peste 30 de reprezentanți ai 
întreprinderilor din domeniul electro
nicii și electrotehnicii din Capitală, 
invitați să participe Ia adunarea ge
nerală, au onorat cu „prezența" aceas
tă invitație — și veți afla îndată de 
ce am pus între ghilimele prezența 
— numai 6. Nici unul nu a luat cu- 
vîntul, nici unul nu a simțit nevoia 
să solicite după adunare explicații 
suplimentare pe baza cărora să in
formeze consiliul oamenilor muncii 
în legătură cu observațiile generale 
sau concrete aduse produselor reali
zate de întreprinderea pe care au re
prezentat-o,

„Electronum" comercializează pro
duse, cum spuneam. realizate de 
două centrale industriale. Ambele cu 
sediul în București și tot ambele nu 
au trimis nici un reprezentant la 
adunarea generală a oamenilor mun
cii de aici. De fapt, la ultimele adu
nări generale ale oamenilor muncii 
de aici — deci nu numai la cea la 
care ne referim — reprezentanții 
celor două centrale nu au fost pre- 
zenți.

Interesate de desfășurarea unei ac
tivități de comerț exterior active, 
eficiente, de către „Electronum". sînt 
și două ministere — Ministerul In
dustriei Electrotehnice și Ministerul 
Comerțului Exterior. Prezent la adu
nare a fost însă numai reprezentan
tul aceluia din urmă. Care, pus 
în fața atîtor probleme ridicate 
de participanți și neputînd da solu
ții pentru toate, s-a văzut nevoit 
să promită că le va aduce la 
cunoștință tuturor factorilor de re
sort, ceea ce probabil se va întimpla. 
întrebarea care a rămas fără răs
puns e însă aceasta : de ce au ab
dicat de la îndatoririle ce le revin 
reprezentanții ministerului și cen
tralelor de resort, de ce nu au par
ticipat la adunarea generală a oa
menilor muncii pentru a lua cunoș
tință de problemele ridicate și a da 
răspunsuri în forul democratic, pen
tru a asigura în acest fel creșterea 
eficientei activității de comerț ex
terior ?

Constantin PRIEgCU 
Gheorqhe IONIȚĂ

strucțiilor de locuințe din municipiul 
și județul Giurgiu nu poate Ii reali
zat, in parte și datorită lipsurilor din 
cadrul unității de prefabricate din 
beton 7 Acum se știe că aici au avut 
loc unele încălcări grave ale preve
derilor statutului, că nu se țin cu 
regularitate adunările generale, in 
luna noiembrie din anul trecut, spre 
exemplu, pe ordinea de zi a adunării 
generale a fost înscrisă o temă de 
actualitate : „unele aspecte ale dis
ciplinei". Ea a fost tratată insă cu 
superficialitate, în mod formal. Mate
rialul prezentat, lipsit de orice ele
mente concrete, abundînd în genera
lități, s-ar fi putut potrivi oriunde și 
pentru orice altă organizație de 
partid, din orice domeniu de activi
tate. Și aceasta în timp ce unitatea 
deținea recordul nedorit pe munici
piul Giurgiu la absențe nemotivate, 
la abateri de la tehnologiile de fa
bricație etc. Să mai adăugăm faptul 
că aici membrii de partid nu au 
sarcini concrete, ei nu prezintă ra
poarte despre modul cum își îndepli
nesc îndatoririle, că în adunările ge
nerale, mai în toate cazurile, au vor
bit numai așa-zișii „abonați la cu- 
vint", unii cu opinii bine ticluite 
dinainte. De altfel, despre acest mod 
defectuos de organizare și conducere 
a muncii de partid ne-a vorbit și 
fostul director : „De ani de zile nu 
mi s-a cerut niciodată să raportez 
biroului sau adunării generale des
pre felul cum îmi îndeplinesc înda
toririle" — ne-a spus.

Iată temeiurile pentru care biroul 
comitetului județean de partid a ho- 
tărît înlocuirea din funcția de secre
tar al organizației de bază a to
varășei Niculina Pălăngeanu și sanc
ționarea sa cu vot de blam, subli- 
niindu-se necesitatea ca în întreaga 
activitate de partid și a organului de 
conducere colectivă din această uni
tate să se facă mult mai mult și mai 
concret simțite controlul și ajutorul 
comitetului municipal de partid.

Desigur, înfăptuirea programului 
complex de măsuri luate de comite
tul județean de partid, cît și a pro
gramului adoptat de adunarea gene
rală comună extraordinară a oame
nilor muncii și a organizației de 
partid pentru redresarea întregii 
activități economice și politico-orga
nizatorice din această unitate se află 
în plină desfășurare. Comitetul ju
dețean de partid a luat măsuri ea 
prin intermediul mijloacelor specifi
ce muncii politico-educative, cît și în 
cadrul instruirilor cu activul de 
partid din toate unitățile economice, 
cele petrecute la întreprinderea de 
prefabricate din beton din Giurgiu să 
fie larg cunoscute pentru a se trage 
peste tot învățămintele necesare. 
Este îmbucurător că primii care au 
învățat din aceste neajunsuri au fost 
comuniștii, întregul colectiv de aici. 
Dovadă că în ultima parte a lunii 
ianuarie, spre exemplu, aici s-au în
registrat primele rezultate mai bune 
în producție, că ordinea și disciplina 
se fac resimțite în activitatea oame
nilor. ca și în „fața" nouă. îngrijită 
pe care începe să o capete locurile 
de muncă, unitatea în ansamblul ei.

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii"

Cele cîteva situații și puncte de 
vedere pe care le prezentăm în acest 
articol pornesc de la realitate și vin 
în completarea altor opinii exprima
te în paginile ziarului „Scînteia" cu 
privire la organizarea activității de 
producere și valorificare a legume
lor.

Dintre măsurile organizatorice șl 
tehnice adoptate pentru dezvoltarea 
legumiculturii se desprind și cele 
referitoare la așezarea întregii acti
vități legumicole pe baza unor pro
grame speciale de dezvoltare care au 
ca obiectiv esențial realizarea unei 
producții în măsură să satisfacă in
tegral cerințele de consum ale popu
lației și să asigure, totodată, impor
tante disponibilități pentru export. 
Un asemenea program a fost adoptat 
și în județul Ialomița. Ce concluzii 
practice se pot desprinde după- doi 
ani de la adoptarea acestui program?

Prima și cea mai îmbucurătoare 
este că în condiții climatice deloc fa
vorabile acestor culturi, producătorii

O zonare judicioasă, în concordanță 
cu posibilitățile reale de sporire a producției

— Nu ușor, pentru că pe lîngă 
propriile noastre greutăți ău apărut 
în ultimul timp dereglări serioase în 
mecanismul funcționării acestui sec
tor — este de părere tovarășul 
Marin Lupu, directorul trustului 
horticol județean. Paralelismul la 
care s-a ajuns în acest sector, eu aș 
zice absolut nefiresc, a produs și 
continuă să producă pagube destul 
de importante. Dar cînd faci efor
turi de gîndire, cînd există preocu
pare și spirit de inventivitate se gă
sesc soluții la multe probleme. 
Fiindcă, dincolo de nerealizarea can
tităților stabilite, nivelul slab de pro
ductivitate se reflectă și într-o ca
litate inferioară a producției, cu toa
te consecințele de ordin financiar ce 
decurg din valorificarea inferioară a 
legumelor. Mai ales de la acest ultim 
adevăr am pornit atunci cînd am 
hotărît să regîndim întregul sistem 
de organizare a producției legumi
cole în județ. Am trecut deci la o 
nouă zonare a producției, prin con
centrarea ei cu precădere în bazine
le tradiționale, unde s-a realizat apoi 
și specializarea unităților. Zona Fe
tești, unde se află amplasată și fa
brica de conserve, a devenit acum 
cel mai mare bazin legumicol al ju
dețului, dar nu și cel mai important. 
Pentru multă vreme de aici încolo, 
întîietatea vor continua să o dețină
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Reducerea consumurilor materiale
(Urmare din pag. I)

pot fi puse în valoare prin moder
nizarea tehnologiilor.

în context, trebuie reamintită o 
problemă de ordin mai general a 
industriei constructoare de mașini, și 
anume faptul că dotările întreprin
derilor, și în consecință concepția 
tehnologică aplicată, determină ca 
aproximativ 90 Ia sută din repere să 
fie fabricate prin așchiere, procedeu 
prin care pierderile de metal se 
ridică, în medie, la peste 25 la sută. 
Și aceasta în timp ce tehnologiile 
prin deformări plastice la rece și la 
cald în matrițe închise, extruziunea, 
sinterizarea și altele, care în țările 
puternic industrializate dețin o pon
dere de 30—45 la sută, reprezintă la 
noi sub 10 la sută. Or, tocmai aces
te procedee moderne permit reduce
rea substanțială a consumului de 
metal, obținerea unor coeficienți de 
utilizare superiori, situați între 90 la 
sută — în cazul forjării de precizie, 
și chiar peste 99 la sută — în cazul 
pieselor sinterizate. Ceea ce, firește, 
pe ansamblul ramurii poate permite 
obținerea unor performanțe superi
oare sub aspectul consumurilor ma
teriale.

O sferă largă de aplicabilitate în 
economia națională o au tehnologiile 

de aici au livrat anul trecut la fondul 
de stat o cantitate de legume. în me
die, cu 33 000 tone mai mare decît 
în anul 1985, an în care s-a valori
ficat o producție-record, pe vremea 
aceea, de 130 000 tone legume. Pen
tru că, dacă facem comparația cu 
ceea ce se realiza cu numai 4 ani 
în urmă, atunci se poate spune că 
de pe aceeași suprafață și de la a- 
celeași sortimente, cultivatorii ialo- 
mițeni au livrat în 1987 populației 
și întreprinderilor prelucrătoare o 
cantitate de legume de aproa
pe două ori mai mare. Saltul este 
de-a dreptul impresionant pentru 
orice cunoscător în materie, care 
știe cu cîte dificultăți se confruntă 
grădinarul, nu numai în producerea 
legumelor, ci și în valorificarea a- 
cestora. Cum au reușit totuși legu
micultorii ialomițeni să depășească 
aceste dificultăți și să se situeze as
tăzi, din multe puncte de vedere, pe 
unul din locurile de frunte ale legu
miculturii noastre.

legumicultorii din zona Fierbinți — 
Maia — Brazi, urmați îndeaproape 
de cei din noul bazin legumicol al 
Urziceniului, două zone în care se 
produce astăzi peste 65 la sută din 
producția de ardei și vinete a jude
țului. Că am reușit să realizăm o 
zonare judicioasă a producției de le
gume o dovedește nu numai faptul 
că în bazinele pe care le-am 
amintit și, respectiv, în cel din zona 
Grivița se realizează aproape 75 la 
sută din producția de legume marfă 
a județului, ci și randamentele înal
te pe care le înregistrează unele uni
tăți agricole mari producătoare : în
tre 40 și 50 tone tomate la hectar — 
I.P.L. Urziceni si C.A.P. Drăgoești ; 
între 35 și 40 tone ardei — cooperati
vele agricole din Maia. Fierbinți și 
Brazi ; între 40 si 50 tone vinete — 
cooperativele agricole din Grindu. 
Coșereni și Roșiori ; între 8 000 și 
9 300 kg mazăre păstăi — I.P.I.L.F. 
Fetești și I.P.L. Urziceni.

— Tovarășe director, din cîte ne 
dăm seama nu numai că pledați 
pentru concentrarea puternică a le
gumiculturii, dar ați și pus bazele 
unui asemenea sistem de organizare 
în județ. Nu credeți că este riscant ?

— Intrucît știu că nu am să reu
șesc să conving prin argumente teo
retice, o să apelez la fapte. Și am 
să arăt, în primul rînd, că din cele 

De la începutul 
anului și pină în pre
zent la întreprinderea 
„Tehnoton" din Iași, 
care realizează aproa
pe întreaga producție 
de radioreceptoare 
și radiocasetofoane
românești, s-au lansat 
în fabricație Un mare 
număr de noi produ
se. Printre noutăți se 
află radioreceptorul 
staționar „Club", ra
dioreceptorul de bu
zunar „Junior" (care 
are forma unei mingi 
de fotbal), alimenta
torul tranzistorizat AT- 
10 și alimentatorul 
de apartament care 
poate fi folosit și la 
radiocasetofonul auto 
RC 2341 cînd mașina 
staționează. De ase
menea, au fost lansate 
în producție și alte 
aparate din ultimele 
creații ale întreprin
derii, cunoscute prin 
sonoritatea lor clară 
șl cu designe deosebit 
de plăcute și funcțio
nale : Duo, Solo 500, 
Iris, Gloria 4, Lira, 
Olimpia, Terra, com
bina muzicală Disco, 
picupul Allegro și al
tele. Solicitat la ex
port de o firmă din 
Olanda, aparatul de 
radio „Nostalgic" are 
trei lungimi de undă, 
fiecare cu claritate 
bună atit în modu
lație de amplitudine, 
cît și de frecvență. 
Piesele componente 
ale cutiei au forma și 
designul modelelor a- 
nului... 1930, fjind exe
cutate din lemn lăcuit

perfecționate de debitare, de croire 
a reperelor, care âsigură valorifica
rea la maximum a resurselor de ma
terii prime. în programele de mo
dernizare sînt prevăzute numeroase 
măsuri și soluții de optimizare a 
debitărilor și croirilor, dar trebuie 
arătat că și în acest domeniu sint 
încă rezerve ce pot fi valorificate, 
îndeosebi in industriile de prelucra
re a metalului, lemnului, materiale
lor plastice, țesăturilor, pielăriei și 
altele. Iată un singur exemplu, dintre 
multe altele, din industria confecți
ilor : în timp ce la întreprinderile 
de profil din Oradea, Arad, Timișoa
ra și altele coeficienții de utilizare 
a țesăturilor la croire sînt de 91—92 
la sută. iar pierderile tehnologice 
finale (după reutilizarea materialu
lui croit la repere mai mici și va
lorificarea unor cantități prin destră
mare) reprezintă 1,5—2 la sută, la 
alte unități, cum sînt cele din Bacău, 
Bîrlad, Iași, coeficienții sint de circa 
87 la sută, iar pierderile tehnologice 
de 3—3,5 la sută.' Or, în această 
ramură, pentru asigurarea croirii 
raționale a materialului nu sînt ne
cesare dotări sofisticate, ci un plus 
de spirit gospodăresc, o bună orga
nizare a activității.

Din practică a reieșit însemnătatea 
cu totul deosebită a perfecționării 

34 de unități care și-au îndeplinit 
și depășit cu mult planul producției 
fizice pe acest an, un număr de 24 
sînt unități mari - producătoare, de 
fapt cele mai mari unități cultiva
toare de legume. Poate părea para
doxal, dar și în 1987, ca și în 1986, de 
fapt, cele mai mari nerealizări le în
registrează unitățile cu suprafețe 
mici. Din cele 31 cooperative agrico
le care au în cultură între 20 și 40 
hectare cu legume, numai 10 coope
rative au reușit să-și realizeze can
titățile prevăzute la fondul de stat, 
în timp ce în alte 10 unități pro
ducția de legume livrată abia repre
zintă 50 la sută din contractele în
cheiate. Sigur, este ilogic să vezi 
că o grădină de proporții mici pro
duce sub nivelul unităților mari, 
care se confruntă cu multe dificul
tăți. Și totuși, o explicație există, șl 
dincolo de implicațiile pe care le are 
aceasta asupra rezultatelor de an

Consecințele păgubitoare ale unor necoreiări
Multe și deosebit de complexe sînt 

schimbările de ordin cantitativ și ca
litativ ce au avut loc în ultimii ani 
în agricultura ialomițeană. Dacă ar 
fi să ne referim la una dintre acestea, 
atunci de bună seamă că ar trebui 
să punem în evidență preocupările 
ce au existat aici pentru generaliza
rea tehnologiilor intensive și super- 
intensive de cultivare a legumelor șl 
a căror aplicare a fost mult ușurată 
de acele forme de organizare și 
cointeresare care au ridicat activita
tea legumicultorilor de la C.A.P. 
Maia la valoare de experiență. Atit 
elementele esențiale ale acestei ex
periențe, cît și nivelul de productivi
tate și eficiență atins aici se pot re
găsi astăzi în forme diferite nu nu
mai în cooperativele agricole din 
Brazi, Fierbinți, Dridu, Movilita, Co
șereni și Drăgoești, ci și în unități 
mari producătoare, cum ar fi I.P.L. 
Urziceni, I.A.S. Bărăganu, I.P.I.L.F. 
Fetești, unități care înregistrează în 
mod curent producții medii la hec
tar de 40—50 tone ardei și tomate.

Potrivit prevederilor de plan, jude
țul Ialomița trebuia să realizeze în 
1987 o cantitate totâlă de legume de 
circa 300 000 tone, producție pe care 
(cel puțin din raportările făcute) a 
obținut-o. Dar din această cantitate 
doar ceva mai mult de jumătate 
urma să fie livrată la fondul de stat, 
unei producții de nu mai puțin de 
140 000 tone urmînd să i se găsească 
diverși beneficiari care în fapt nu 

PRODUSE NOI, 
CU PARAMETRI 

SUPERIORI
de către întreprin
derea de prelucrare a 
lemnului din Iași.

Concomitent cu pro
ducția de radiorecep
toare și radiocaseto-, 
foane, la „Tehnoton" 
se execută în conti
nuare o variată pro
ducție de instalații 
complexe de televi
ziune cu circuit închis, 
precum și echipamen
te pentru radiocomu- 
nicații navale.

Lucrătorii și specia
liștii de la „Tehnoton" 
Iași produc cu bune 
rezultate și condensa
tori cu tantal, precum 
și o serie de instalații 
automate de degresa- 
re cu ultrasunete ne
cesare la operațiile 
de galvanizări. Aceste 
instalații se realizează 
atît pentru autodo- 
tare, cît șl pentru 
diverși beneficiari.

Ca urmare a bunei 
organizări a muncii și 
a producției, a ordinii 
și disciplinei, a hărni
ciei de care a dat do
vadă întregul colectiv, 
în luna ianuarie pro
ducția pentru export 
a fost executată și li
vrată înainte de ter
men cu aproape două 
săptămîni. Totodată, 
planul la producția- 
marfă a fost depășit 
cu circa 2 milioane 
lei. In fotografie : as
pect de muncă din 
secția montaj general 
al radioreceptoarelor 
și radiocasetofoanelor. 
(Manole Corcaci).

Foto : S. Cristian

tehnologiilor in sectoarele calde. 
Astfel, în ramurile constructoare de 
mașini se toarnă anual citeva zeci 
de mii de tone de piese din aluminiu, 
la care, în multe cazuri, se obțin 
coeficienți scăzuți de scoatere a me
talului în produsele finite, de sub 
75 la sută, iar în unele situații chiar 
de sub 50 la sută, datorită utilizării 
cu precădere a procedeului de tur
nare în forme de pămînt. Pentru a 
aprecia cît mai exact neajunsurile 
determinate de utilizarea acestui 
procedeu se cuvine să arătăm că și 
dacă surplusul de material care se 
elimină prin maselote, rețele de tur
nare, pulbere, șpan etc. se refoloseș- 
te, la fiecare retopire se pierde prin 
arderi și stropi cel puțin 10 la sută 
din cantitatea de aluminiu brut, la 
care se adaugă consumul suplimen
tar de combustibili și energie. Iată 
de ce se impune, atît în cazul alumi
niului, cît și al altor metale neferoa
se, generalizarea tehnologiei de 
turnare sub presiune, care asigură 
coeficienți de utilizare a metalului 
de 90—95 la sută. în această privință 
este de evidențiat experiența acumu
lată de colectivul întreprinderii „In
dependența" din Sibiu, care în cadrul 
programului de modernizare a pro
ducției a asimilat și fabricat prin 

samblu trebuie să recunoaștem și a- 
devărul că oamenii sint demobilizați 
de faptul că an de an producțiile lor 
nu au putut fi valorificate în tota
litate. De pildă, este greu, în condi
țiile actualei restricții la motorină, 
să convingi un șofer să treacă prin 
3—4 cooperative agricole ca să poată 
umple un camion de 8—10 tone. Am 
ajuns la convingerea că este mult 
mai folositor pentru economia națio
nală, ca, de altfel, și pentru unitățile 
producătoare, să continuăm procesul 
de concentrare a producției, astfel 
încît să nu mai avem unități cu gră
dini mai mici de 75—100 hectare. 
Este vorba, în prima etapă, de redis
tribuirea unei suprafețe de 1 500 hec
tare, acțiune ce se va face în special 
pe seama sporirii suprafețelor din 
unele asociații cu un volum de ac
tivitate mai redus și care sînt am
plasate în apropierea unor surse de 
apă sigure.

prea există dacă avem in vedere că 
nici în 1987 nu s-au asigurat con
tracte ferme decît pentru 60 la sută 
din producția prevăzută a fi livrată 
la fondul de stat.

Problema adusă în discuție ridi
că în fața organelor de specialitate 
obligativitatea de a crea un aseme
nea sistem care să asigure prelua
rea în totalitate a producției de le
gume, folosindu-se mai mult și cu 
mai bune rezultate practica des uzi
tată pînă nu demult de a trimite 
surplusul de legume în zone care nu 
le pot produce nici timpuriu și nici 
în condiții de eficiență la toate sor
timentele.

Important este ca fiecare bucată 
de pămint să producă la nivelul 
maxim al posibilităților, iar tot ceea 
ce a rodit să-și găsească o valorifi
care maximă. Din păcate, defecțiuni 
ale sistemului de conlucrare produ- 
cător-beneficiar împiedică îndeplini
rea statornică a acestui obiectiv. 
Iată un exemplu. Invitînd-o să facă 
unele propuneri care ar putea să 
ducă la îmbunătățirea activității în 
acest sector, în locul unui răspuns, 
șefa de fermă de la C.A.P. Miloșești, 
inginera Doina Cristodor, ne prezin
tă un teanc de telegrame sosite de-a 
lungul anului trecut de la I.L.F. Ialo
mița, prin care acesta își aroga drep
tul de a face unele declasări de mar
fă, deși, potrivit legii, el este obligat 
să facă recepția în cimp, în prezenta 
furnizorului. Atenția ne-a fost atra
să de mai multe asemenea telegrame 
prin care beneficiarul invită produ
cătorul la depozitul I.L.F.-ului pen
tru a face o nouă recepție în urma 
resortării. Șefa de fermă. împreună 
cu contabilul-șef al cooperativei s-au 
încumetat să meargă la depozitul 
I.L.F.-ului spre a se convinge cum 
este posibil ca producția excepționa
lă de morcovi să devină de la Milo
șești pînă la Slobozia o marfă de ca
litate inferioară. Nu Ie-a fost dat 
însă să se dumirească pentru că a- 
junși la fața locului aveau să con
state că întreaga cantitate de mor
covi era de acum însilozată în depo
zit, exact în starea pe care au li
vrat-o ei.

Nu intrăm în amănunte, dar „due
lul" de telegrame nu ține pur și sim
plu de capriciul vreunui funcționar 
de la depozit, ci este expresia unor 
anomalii de funcționare a sistemului 
de producere și comercializare a le
gumelor. Pentru că în practica cu
rentă sînt numeroase situațiile în 
care cel care preia legumele și-a fă
cut planul, dar producătorul continuă 
să livreze peste nivelul stabilit în 
contract și, deși legea îl obligă pe 
beneficiar să cumpere întreaga pro
ducție, el forțează mîna furnizorului, 
pentru a-i plăti mai puțin, știind că 
producătorul nu are altă soluție de 
valorificare.

Așa după cum spuneam, legumi
cultura județului Ialomița a făcut un 
salt impresionant în ultimii patru 
ani. Dacă am insistat asupra unor 
neajunsuri ce mai dăinuie în acest 
sector, am făcut-o tocmai pentru a 
pune în evidență rezervele mari ce 
pot și trebuie să fie puse în valoa
re. Pentru că, referindu-ne la măsu
rile ce se cer întreprinse pentru pro
ducția anului acesta, nu poate fi 
omis faptul că multe probleme de 
stringentă urgență continuă să fie 
nerezolvate, deși termenul de sca
dență a expirat de mult. Avem în 
vedere mai ales baza materială nece
sară pregătirii producției de răsa
duri, mult prea deficitară pentru ca 
factorii răspunzători, mai ales cei cu 
putere de decizie, să nu fie îngrijo
rați de acest lucru și să caute so
luțiile de rezolvare. O analiză com
petentă a activității din acest sector 
ar pune în evidență însă și alte 
probleme mult mai complexe și im
portante decît cele la care ne-am 
referit noi. Și tocmai de aceea ea 
trebuie făcută cît mai repede cu pu
tință.

în continuarea opiniilor exprimate, 
vom publica și alte materiale, punc
te de vedere ale specialiștilor, ale 
cadrelor cu munci de răspundere din 
acest sector.

Horea CEAUSESCU 
losiî POP 
Mihai VIȘOSU

autoutilare mașinile și utilajele ne
cesare turnării sub presiune și, in 
vederea trecerii la această tehnolo
gie, a reproiectat toate reperele. 
Aceasta a permis reducerea la jumă
tate a consumului de aluminiu, creș
terea de patru ori a coeficientului de 
scoatere a metalului, concomitent cu 
sporirea calității reperelor turnate și 
dublarea productivității muncii. 
Pornind de la astfel de experiențe 
ale unor colective din țară, este 
imperios necesar ca programele de 
modernizare ale tuturor unităților 
productive care au turnătorii de 
metale neferoase să fie completate 
cu asemenea măsuri care, în cel mai 
scurt timp, să determine creșterea 
coeficientului de scoatere a metalu
lui, în medie, la peste 90 la sută.

Ideea care se desprinde deci pînă 
acum este că, în contextul moderni
zării generale a fabricației, perfec
ționarea tehnologiilor, trebuie să se 
situeze în centrul preocupărilor, 
avîndu-se în vedere atît eficiența 
economică deosebită ce poate fi 
obținută pe această cale, cît și faptul 
că, practic, în țară există asemenea 
tehnologii, precum și o anumită 
experiență în aplicarea lor, rezolva
rea problemei fiind exclusiv legată 
de manifestarea interesului necesar 
pentru cunoașterea șl preluarea lor.
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r 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 ÎNTRECEREîntreprinderea de scule și elemente hidraulice Focșani,către toate întreprinderile industriale de mașini-unelle, mecanică lină și mașini textile, de mecanică și articole Oficiul județean de turism Prahova, către toate unitățile de turism din țarăcasnice, de echipament special
întreprinderea de scule si elemen

te hidraulice din Focșani a cișiigat, 
prin rezultatele obținute in anul 1987,. 
un binemeritat loc de frunte in în
trecerea desfășurată intre unitățile de 
profil. Astfel, colectivul întreprinderii 
noastre a depășit producția industrială în 
unități fizice cu 22,2 la sută, exportul cu 
30 la sută și beneficiile cu 10 la sută.

Cu hotărirea fermă de a contribui prin 
fapte exemplare de muncă la progresul 
economico-social al patriei, prefigurat cu 
clarviziune științifică de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la cel de-al XlII-lea 
Congres și la Conferința Națională ale 
partidului, colectivul nostru cheamă la în
trecere socialistă pe anul 1988 toate uni
tățile din industria de mașini-unelte, me
canică tină și mașini textile, de mecanică 
și articole casnice, de echipament special, 
angajindu-se să realizeze următoarele 
obiective,:

1. Realizarea, peste prevederile planului, 
a unei producții-marfă în valoare de 25 mi
lioane lei. prin depășirea producției de 
scule și dispozitive, accesorii de mașini- 
unelte, elemente hidraulice cu desfacere 
asigurată.

2. Obținerea unei producții nete supli
mentare în valoare de 10 milioane lei și 
a unei producții-marfă vindute și încasate 
de 15 milioane lei.

3. Depășirea cu 10 milioane lei a planu
lui la export, in condițiile onorării in to
talitate a con.tractelor cu partenerii externi 
pină la data de 15 decembrie a.c. și reali
zării unor, produse înalt competitive.

4. Creșterea, peste nivelul planificat, a 
productivității muncii cu cel puțin 3 000 lei 
pe fiecare om al muncii, prin : realizarea 
la termen a tuturor măsurilor din progra
mul de perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției; extinderea prelucră
rii corpurilor distribuitqrilor hidraulici pe 
mașini automate și linii de transfer: extinde
rea turnării de precizie în modele ușor 
fuzibile ; reorganizarea procesului tehno
logic la fabricația de pile, precum și a 
fluxurilor tehnologice la fabricația de ele
mente hidraulice ; perfecționarea pregătirii 
profesionale a întregului personal muncitor 
în consens cu cerințele producției și cu 
modificările intervenite în procesele teh
nologice, precum și calificarea in a doua 
meserie a 100 oameni ai muncii.

5. îmbunătățirea nivelului calitativ al 
produselor prin respectarea strictă a pro
ceselor tehnologice, extinderea inițiativei
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„Cercurile calității", realizarea prin auto- 
dotare a tuturor- standurilor de probe ne
cesare ; asimilarea și introducerea în fa
bricație a 18 produse noi. în 85 variante 
constructive, astfel ca ponderea produselor 
noi și modernizate sa reprezinte, cel puțin 
75 la sută din valoarea producției-marfă.

6. Prin aplicarea fermă a principiilor 
autoconducerii muncitorești, a prevederilor 
bugetului de venituri și cheltuieli, prin în
cadrarea strictă in normativele economico- 
financiare stabilite, vom asigura reducerea 
cheltuielilor totale și materiale la 1 000 lei 
producție-marfă cu cel puțin 3 lei peste 
prevederile, planului.

7. Vom asigura creșterea cu 5 la sută 
peste plan a coeficientului de utilizare a 
metalului. în acest scop, vom acționa pen
tru reproiectarea unor produse, perfecțio
narea tehnologiilor de fabricație, realizarea 
cu forțe proprii, prin autoutilare. a 22 ma
șini și utilaje.

8. Generalizînd inițiativa „Contul de 
economii al grupei sindicale", dezvoltînd 
spiritul gospodăresc al tuturor oamenilor 
muncii, vom reduce consumurile normate 
de materii prime și materiale cu 5 la sută, 
iar cele de combustibil cu 150 tone. De 
asemenea, vom recupera peste obligațiile de 
plan 150 tone materiale refolosibile, prin 
organizarea mai bună a activității de colec
tare și sortare.

9. în cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României" vom desfășura ample și 
stăruitoare acțiuni de intensificare a miș
cării inventatorilor și inovatorilor, pentru 
dezvoltarea creației tehnico-științifice de 
masă, de generalizare în producție a celor 
mai’valoroase soluții, propunîndu-ne să 
realizăm pe aceste căi o eficiență econo
mică de cel1 puțin 5 milioane lei.

10. In scopul îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și viață ale personalului -muncitor, 
vom lua măsuri suplimentare pentru asigu
rarea unui microclimat optim în toate sec
țiile de producție, precum și a unor condiții 
bune de locuit in căminele de nefamiliști.

Comitetul de partid, organizațiile sindi
cale și U.T.C., consiliul oamenilor muticii 
vor desfășura o permanentă muncă poli- 
tico-educativă pentru formarea unei înalte 
conștiințe socialiste. întărirea ordinii și 
disciplinei, a răspunderii în muncă, pentru 
ca întregul colectiv să participe cu toată 
dăruirea la realizarea integrală a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor pe care ni 
le-am asumat în acest al treilea an al 
cincinalului.

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL U.T.C.

Răspunzînd însuflețitoarelor îndemnuri 
ale secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor de plan pe 
anul 1988. a prevederilor programului de 
autoaprovizionare. oamenii muncii de la 
Oficiul județean de turism Prahova adre
sează o mobilizatoare chemare la întrecere 
socialistă tuturor unităților de turism din 
tară, angajindu-se să muncească cu dăruire 
și răspundere pentru realizarea următoa
relor obiective :

1. Depășirea planului valutar total cu 2 
la sută, precum și a planului la activitățile 
de turism intern, cu 5 milioane lei.

2. Obținerea, peste plan, din prestări 
servicii către populație a unor încasări in 
valoare de 3 milioane lei, precum și crește
rea gradului de ocupare a capacităților cu 
100 000 zile turist.

3. Realizarea suplimentară a 7 milioane 
lei la volumul desfacerilor de mărfuri cu 
.'amănuntul.

4. Depășirea prevederilor din programele 
prioritare privind dezvoltarea producției de 
preparate culinare, sucuri și băuturi răco
ritoare astfel : cu 5 la sută la producția 
culinară și 15 la sută la producția de 
răcoritoare, sucuri, produse de cofetărie- 
ipatiserie.

5. Depășirea cu 3 la sută a planului la 
producția industrială prin înființarea unei 
stații de îmbuteliere pentru băuturi răcori
toare. darea în funcțiune a 15 sifonării 
proprii și diversificarea unor activități.

6. Producerea în gospodăriile-anexă a 
150 tone carne și sporirea la 20 la sută a 
aportului acestora în asigurarea necesaru
lui de consum propriu.

7. Creșterea productivității muncii cu 6 la 
sută fată de plan, prin folosirea mai bună 
a capacităților de producție, de .deservire 
și cazare, a timpului de lucru și perfec
ționarea profesională a întregului personal 
muncitor, asigurînd cuprinderea în acțiunile 
organizate a 550 oameni ai muncii și îm
bunătățirea calității instruirii la locul de 
muncă.

8. Creșterea cu 2 zile a vitezei de rotație 
a mijloacelor circulante, reducerea stocu
rilor sub cele normate, renunțarea la cre
dite bancare, autofinanțarea întregii acti
vități.

9. Depășirea planului de beneficii cu 5 
la sută.

10. Planul de recuperare a materialelor 
refolosibile va fi depășit cu .minimum 10 
la sută.

11. Asigurarea celor mai bune condiții 
de muncă și viață pentru întregul personal, 
prin gospodărirea judicioasă a căminului 
pentru tineret, a creșelor și grădinițelor, 
prin respectarea tuturor normelor de teh
nica securității și igiena muncii.

Pentru realizarea integrală a planului pe 
anul 1988, precum și a angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă vom acțio
na conform programului propriu de măsuri 
tehnico-economice și politico-organizato- 
rice, asigurînd :

— includerea în oferta pentru turismul 
international a unor prestații noi, valorifi
când mai bine resursele specifice județului ;

— extinderea și modernizarea rețelei de 
magazine pentru desfacerea de mărfuri pe 
valută cu 3 noi ,unități, precum și cu 4 
standuri mobile ; diversificarea gamei de 
mărfuri românești oferite prin intensifica
rea cooperării cu unitățile producătoare ;

— promovarea la turismul internațional 
— pentru cură balneară ’ — a stațiunii 
Slănic-Prahova ;

— amenajarea a 250 locuri noi la cabane 
și popasuri turistice și sporirea gradului de 
confort în casele de odihnă și cabane ;

— extinderea formei de contractare char
ter, în așa fel îneît să se asigure la case 
de odihnă și cabane contractarea prin 
această formă a cel puțin 15 la sută din 
totalul capacității ;

— dezvoltarea și modernizarea bazei ma
teriale pentru agrement. In acest scop, vom 
da în exploatare complexele de agrement 
și sport ..Vadul Cerbului" din Bușteni, 
..Parcul Bucov" din Ploiești, „Piatra Arsă" 
de pe platoul Bucegi.

întregul nostru colectiv de muncă, sub 
conducerea organizației de partid, este ferm 
hotărît să nu precupețească nici un efort 
pentru realizarea exemplară a planului și 
a angajamentelor asumate pe anul 1988. 
satisfacerea în condiții cit mai bune a 
cerințelor turiștilor, dorința sa fierbinte 
fiind ciștigarea titlului de fruntaș în între
cerea socialistă.

lului tehnic de calitate și a activității 
„cercurilor calității", în toate secțiile de 
producție, asigurarea asistenței tehnice la 
toate schimburile de producție, vom urmări 
obținerea unor furaje de cea mai bună 
calitate, care să răspundă exigențelor uni
tăților beneficiare.

9. Acționînd pentru îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de muncă și de viață 
ale personalului muncitor, vom moderniza 
procesele tehnologice in vederea reducerii 
efortului fizic al muncitorilor, vom înființa 
o cantină la Fabrica de nutrețuri concen
trate Oltenița și o microcantină la Fabrica 
de nutrețuri concentrate Călărași și vom 
dezvolta activitatea gospodăriilor-anexă la 
toate fabricile.

10. Sub conducerea organizației de partid, 
consiliul oamenilor muncii, comitetul sin
dicatului și organizația de tineret vor des
fășura o intensă activitate politico-ideolo- 
gică și cultural-educativă în scopul întă
ririi ordinii, disciplinei și răspunderii in 
muncăi

Colectivul de oameni ai muncii din în
treprinderea de nutrețuri concentrate Că
lărași este ferm hotărit să nu precupețeas
că nici un efort pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce îi revin din istoricele 
hotărîri ale Congresului al XlII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, contri
buind astfel la înfăptuirea noii revoluții 
agrare, la dezvoltarea economico-socială a 
patriei.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII BIROUL ORGANIZAȚIEI DE PARTID 
COMITETUL SINDICATULUI BIROUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.Întreprinderea pentru contractarea, achiziționarea și păstrarea produselor agricole Ialomița, către toate întreprinderile pentru contractarea, achiziționarea și păstrarea produselor agricole

Răspunzînd mobilizatoarei chemări adre
sate de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a trans
forma anul 1988 într-un an hotăritor pen-
tru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare, ferm hotărîți să ne aducem întrea
ga contribuție la sporirea producției 
gricole, 
derea 
narea 
cole Ialomița cheamă la 
te întreprinderile de _ .. .
pentru realizarea și depășirea sarcinilor ce 
ne revin din planul de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare pe anul 
1988, luîndu-și următoarele angajamente :

oamenii
pentru . . 
si păstrarea

a- 
muncii din întreprin- 
contractarea. achizitio- 

produselor agri- 
intrecere toa- 

profil din tară
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Compania de transporturi aeriene TAROM, către toate unitățile din ramura transporturilor aeriene și navale
întreprinderea pentru producerea și industrializarea legumelor și fructelor Tecuci, județul Galați, către toate întreprinderile pentru producerea, achiziționarea, valorificarea și industrializarea legumelor și fructelor

1. Depășirea cu 8 la sută a sarcinilor de 
preluare a produselor agricole la fondul de 
stat prin sprijinirea unităților producătoa
re în aplicarea tehnologiilor de cultură, 
îmbunătățirea activității de contractare, a- 
chiziționare. păstrare și valorificare a pro
ducției agricole.

2. Depășirea cu 10 Ia sută a sarcinilor de 
export la cereale, leguminoase boabe și se
mințe oleaginoase.

3. Creșterea gradului de valorificare a 
produselor livrate la fondul de stat și la 
fondul de’furaje, prin îmbunătățirea acti
vității de condiționare a cerealelor, legu
minoaselor boabe și semințelor oleagi
noase și prin modernizarea proceselor teh
nologice de recepționare. păstrare și livra
re. Pe această cale vor fi diminuate cu 
10 la sută cantitățile de produse secundare.

4. Reducerea cu 6 la sută a cheltuielilor

Oamenii muncii din cadrul Companiei 
de transporturi aeriene TAROM, sub con
ducerea organelor și organizațiilor de 
partid, sînt angajați ferm în efortul general 
al întregului popor consacrat înfăptuirii 
istoricelor hotărîri ale Congresului al 
XlII-lea și Conferinței Naționale ale parti
dului. a orientărilor și indicațiilor secre
tarului general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. privind sarcinile ce 
stau în fața lucrătorilor din aviația civilă 
și cheamă la intrecere toate întreprinderile 
din ramura transporturilor aeriene și 
navale pentru depășirea planului pe acest 
an. asumîndu-și următoarele angajamente :

1. Depășirea planului de transport călători 
și marfă cu 3 la sută, ceea ce reprezintă 
139 milioane călători km convenționali.

2. Depășirea planului de venituri cu 
30 milioane lei.

3. Creșterea gradului de folosire a capa
cității de transport intern și internațional 
cu 5 la sută față de plan, prin folosirea 
eficientă a sistemului de rezervare automa
tă a locurilor, precum și prin îmbunătăți
rea radicală a activității de servire a că
lătorilor.

4. Realizarea unei producții nete supli
mentare în valoare de 10 milioane lei.

5. Depășirea aportului valutar planificat 
cu 3 la sută prin intensificarea activității 
de închiriere a aeronavelor și realizarea de 
curse Charter, precum și atragerea unui 
număr sporit de călători în trafic extern 
prin creșterea calității tuturor prestațiilor 
de transport și servire.

6. Folosirea mai eficientă a mijloacelor 
de transport prin depășirea cu 3 la sută 
a orelor de zbor planificate.
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7. Creșterea gradului de folosire a 
timpului de lucru cu 2 la sută față de plan.

8. Creșterea productivității munoii cu 3 
la sută prin aplicarea în devans a măsuri
lor din programul de modernizare prevăzut 
pentru etapa a 11-a.

9. Economisirea Ia maximum a resurse
lor materiale de orice fel, astfel incit să 
se asigure reducerea costurilor la o mie 
lei venituri cu 6,8 lei, factor ce va conduce 
și la depășirea planului de beneficii cu 
4 milioane lei.

10. Avîfid in vedere importanța creșterii 
gradului de pregătire profesională, vor fi 
cuprinși în cursurile de perfecționare pe 
acest an un număr- de 3 600 oameni ai 
muncii, iar pentru însușirea celei de-a 
doua meserii — 200 de muncitori.

11. Prin aplicarea generalizată a iniția
tivei „Contul de economii al grupei sin
dicale" se vor realiza economii în valoare 
de 6,7 milioane lei prin : reducerea con
sumurilor normate de carburanți cu -5 300 
tone, a energiei electrice cu 60 MWh și 
prin depășirea cu 8 la sută a planului 
privind recuperarea materialelor' refolo
sibile.

12. Se va acorda o atenție deosebită îm
bunătățirii condițiilor de muncă și de viață 
ale personalului muncitor prin mai buna 
aprovizionare și funcționare a cantinelor 
și bufetelor de incintă.

Vom desfășura o intensă activitate poli- 
tico-ideologică și cultural-educativă de 
masă. în scopul ridicării conștiinței întregu
lui personal muncitor, creșterii răspunderii 
personale și colective a tuturor oamenilor 
muncii, in vederea îndeplinirii sarcinilor 
încredințate și angajamentelor asumate.

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL U.T.C.Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Vaslui, către toate întreprinderile

Militînd neabătut, cu devotament și 
abnegație pentru transpunerea hi viață a 
hotăririlor adoptate de Congresul al XlII- 
lea al P.C.R.. însuflețiți de orien
tările și indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, la forumul comuniștilor din 
decembrie 1987. colectivul de muncă al în
treprinderii pentru producerea și industria
lizarea legumelor și fructelor Tecuci, ju
dețul Galați, adresează tuturor întreprin
derilor pentru producerea, achiziționarea, 
valorificarea și industrializarea legumelor 
și fructelor chemarea la întrecerea socia
listă pentru realizarea și depășirea, în con
diții de calitate și eficiență sporită, a pre
vederilor planului pe anul 1988, asumin- 
du-și următoarele angajamente :

1. Acordînd o atenție deosebită valorifi
cării potențialului productiv al pămîntului, 
folosirii depline și eficiente a amenajărilor 
de irigații, executării întregului complex 
de lucrări în perioadele optime și la un 
înalt nivel calitativ, introducerii in cultură 
a unor semințe, din categorii biologice su
perioare. aplicării de tehnologii perfecțio
nate. cu. un consum energetic redus, vom 
obține suplimentar 1 500 tone de ’legume. 
Do asemenea, vom produce suplimentar 
250 tone conserve de legume,-100 tone pastă 
de tomate și 150 tone conserve de fructe

2. Vom depăși prevederile planului cu 
7,5 milioane lei la producția-marfă indus
trială și cu 2,1 milioane lei la producția 
netă.

3. Vom livra Ia fondul pieței cantități 
sporite de conserve de legume și. fructe, 
depășind prevederile planului cu cel puțin 
8 la sută.

4. Vom realiza pentru export cantități 
suplimentare de produse în valoare de 20 
milioane lei.

5. Pe seama sporirii productivității mun
cii. producția-marfă realizată pe fiecare 
om al muncii va fi cu cel puțin 10 000 lei 
mai mare, decît cea planificată. în acest
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scop vom acționa pentru modernizarea flu
xurilor tehnologice la liniile de prelucrare 
a legumelor, creșterea indicilor de.utilizare 
a instalațiilor tehnologice, perfecționarea 
organizării producției și a muncii, îmbu
nătățirea pregătirii profesionale a .perso
nalului muncitor și Întărirea ordinii și dis
ciplinei in toate sectoarele de activitate.

6. Prin aplicarea cu fermitate a princi
piilor noului mecanism economicO-finan- 
ciar. gospodărirea cu răspundere, a resur
selor de materii prime, materiale, energie 
electrică și combustibil. întărirea discipli
nei tehnologice, aplicarea eficientă a iniția
tivei ..Contul de economii al grupei sindi
cale" vom reduce cu 3,5 lei cheltuielile to
tale planificate la 1 600 de lei producție- 
marfă. Se vor economisi 300 tone combus
tibil convențional și 175 MWh energie elec
trică. Prin reducerea consumului normat 
de materii prime și materiale și prin re
cuperarea materialelor r.efolosibile se vor 
realiza, in medie, economii de 2 000 lei pe 
fiecare om al muncii.

7. In cadrul programului de dezvoltare a 
capacităților de producție vom realiza și 
pune în funcțiune în devans un volum de 
investiții în valoare de 5,1 milioane lei.

8. Prin creșterea producției și productivi
tății muncii și prin reducerea cheltuielilor 
materiale vom realiza 3 milioane lei bene
ficii peste plan.

9. în cadrul preocupărilor personalului 
pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor 
de muncă și viață ale oamenilor muncii 
vom asigura buna funcționare a cantine
lor și microcantinelor. precum și dezvolta
rea activității gospodăriei-anexă.

întregul colectiv de muncă, sub condu
cerea organizației de partid, va acționa 
neabătut pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan și.a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă, adueîndu-și 
contribuția Ia progresul și prosperitatea 
țării.

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL U.T.C.

pe , tona de produse recepționate și cu 4,5 
la sută a cheltuielilor pe tona de produse 
livrate prin întreținerea șl utilizarea cu 
maximă eficiență a, fondurilor fixe, elimi
narea oricăror abateri de la normele de ca
litate, optimizarea transporturilor și rațio
nalizarea fluxurilor tehnologice.

5. Reducerea consumurilor normate cu
215 tone combustibil convențional și 110

MWh energie electrică. Vom recondiționa 
piese de schimb și subansamble în valoare 
de 1 250 mii lei.

Prin aplicarea la toate subunitățile a ini
țiativei „Contul de economii al grupei sin
dicale"; vom realiza economii de cel puțin 
1 800 lei pe fiecare om al muncii.

6. în cadrul acțiunilor întreprinse pentru 
buna gospodărire a silozurilor și bazelor de 
recepționare și pregătirea corespunzătoare 
în vederea campaniilor de preluare a pro
duselor agricole se vor efectua 40 000 ore 
de muncă patriotică.

7. Ne vom aduce o contribuție sporită la 
realizarea programului de investiții prin 
efectuarea în regie proprie a unui volum 
de lucrări cu 50 la sută mal mare decît cel 
planificat, asigurînd punerea în funcțiune 
la termen și înainte de termen a tuturor 
obiectivelor prevăzute.

8. Prin aplicarea fermă a prevederilor 
noului mecanism economico-financiar, a 
autoconducerii și autogestiunii vom obține 
beneficii mai mari cu 4 la sută decît cele 
planificate.

9. Pentru ridicarea gradului de pregătire 
profesională a personalului muncitor. Ia 
cursurile de perfecționare vor fi cuprinși 
510 oameni ai muncii, iar 120 de oameni 
ai muncii vor urma cursurile pentru însu
șirea celei de-a doua meserii.

10. Vom aplica, cu 20 zile înainte de ter
menele prevăzute, cele 26 de măsuri din 
„Programul privind perfecționarea organi
zării și modernizarea proceselor de pro
ducție pentru anul 1988".

Oamenii muncii din întreprinderea pen
tru contractarea, achiziționarea și păstrarea 
produselor agricole Ialomița acționează cu 
fermitate pentru îndeplinirea riguroasă a 
angajamentelor asumate, hotărîți să-i spo
rească contribuția la realizarea neabătută 
a obiectivelor stabilite de Congresul al 
XlII-lea și Conferința Națională ale parti
dului, Ia înfăptuirea noii revoluții agrare.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII BIROUL ORGANIZAȚIEI DE PARTID 
COMITETUL SINDICATULUI BIROUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Roman, județul Neamț, către toate întreprinderile din suhramurile industriei zahărului și produselor zaharoase, morărilului și panificației, uleiurilor vegetale, berii, vinului, spirtului, amidonului și tutunului

Cu hotărirea fermă de a traduce în viață 
sarcinile mobilizatoare ce ii revin din 
vastul program național de îmbunătățiri 
funciare, din documentele Congresului al 
XlII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, din îndemnurile, orientările 
și indicațiile formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, colectivul de muncă de la în
treprinderea de execuție și exploatare a 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare Vaslui 
adresează tuturor întreprinderilor de execu
ție și exploatare a lucrărilor de îmbună
tățiri funciare din țară chemarea la în
trecerea socialistă pentru îndeplinirea și 
depășirea planului pe anul 1988, lUîndu-și 
următoarele angajamente :

1. Realizarea unei producții suplimentare 
de construcții-montaj in valoare de peste 
5,5 milioane lei. Prevederile planului vor 
fi depășite cu 3.5 la sută la producția de 
construcții-montaj și cu 8 la sută la pro
ducția industrială, iar indicele de utilizare 
a mașinilor și utilajelor va fi cu 5 la sută 
superior celui planificat.

2. Punerea in exploatare, cu 6 luni mai 
devreme față de termenele stabilite, a 
amenajărilor de irigații pe 510 ha, desecări 
pe 300 ha, combatere a eroziunii solului 
pe 2 430 ha și de creștere a suprafeței 
arabile cu 150 ha în bazinele hidrografice 
Birlad, Giurcani — Elan și Lehan.

3. In scopul eliminării excesului de umi
ditate de pe o suprafață de 50 000 ha, se 
vor încheia reviziile și reparațiile tuturor 
stațiilor de pompare din sistemele de 
desecare cu 30 de zile înainte de termenul 
planificat.

4. Prin realizarea în devans a măsurilor

cuprinse în programul de perfecționare a 
organizării și de modernizare a producției, 
vom mări productivitatea muncii cu 5 la 
sută față de plan și vom realiza un bene
ficiu suplimentar de 1.5 milioane lei.

5. Prin generalizarea inițiativei muncito
rești „Contul de economii al grupei sindi
cale" vom realiza o economie de 2 000 lei 
pe om al muncii.

Consumurile normate vor fi reduse cu 
1 000 MWh energie electrică și 85 tone 
ciment. Valoarea materialelor recuperate 
și refolosite, a pieselor de schimb, sub- 
ansamblelor recondiționate Va fi cu 5 
milioane lei mai mare față de plan.

6. în vederea creșterii mai accentuate a 
productivității muncii și calității lucrărilor, 
500 oameni ai muncii vor fi cuprinși in 
cursurile de ridicare a gradului de pregă
tire profesională, iar 90 de muncitori vor 
urma cursuri pentru însușirea celei de-a 
doua meserii.

7. Pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață a personalului munci
tor, vom construi un număr , de 33 aparta
mente pentru familiști și in cămine de 
nefamiliști 300 de locuri. In cadrul brigăzi
lor de construcții-montaj vom asigura 300 
locuri de cazare în barăci și vagoane-dor- 
mitor și vom înființa patru cantine, cu 
350 locuri pe serie.

Sub îndrumarea organelor și organiza
țiilor de partid vom desfășura o activitate 
susținută pentru creșterea răspunderii 
tuturor oamenilor muncii în vederea, înfăp
tuirii exemplare a sarcinilor de plan, a 
angajamentelor asumate în întrecerea 
socialistă.

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Călărași, către toate întreprinderile pentru nutrețuri concentrate din țară

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL SINDICATULUI

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL U.T.C.

Puternic mobilizați de vibrantele îndem
nuri și chemări adresate de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de la înalta tribună a 
Conferinței Naționale a partidului, animați 
de dorința fierbinte de a obține rezul
tate deosebite în anul 1988 In condiții de 
calitate șl eficiență economică sporită, oa
menii muncii din întreprinderea pentru nu
trețuri concentrate Călărași adresează che
marea la întrecerea socialistă tuturor între
prinderilor de profil din țară, angajîn- 
du-se să înfăptuiască următoarele obiec
tive :

1. Realizarea cu aceleași capacități de 
producție a unei producții suplimentare do 
20 000 tone nutrețuri concentrate,

2. Depășirea prevederilor planului la 
producția-marfă vîndută și încasată cu 
produse în valoare de 47,9 milioane lei.

3. Depășirea cu 8 la sută a prevederilor 
planului producției nete.

4. Prin aplicarea cu fermitate a noului 
mecanism economico-financiar, a autocon
ducerii și autofinanțării, prin optimizarea 
operațiunilor de transport, efectuarea la 
timp și la un nivel calitativ superior a lu
crărilor de întreținere și reparații a utila
jelor tehnologice, precum și prin utiliza
rea integrală a capacității instalațiilor, vom 
reduce cu 12 lei cheltuielile totale și cu 9 
lei cheltuielile materiale la 1 000 lei pro

ducție-marfă și vom spori beneficiul cu 15 
la sută.

5. Prin realizarea în devans a unor mă
suri din etapa a Il-a a programului de 
modernizare vom asigura extinderea me
canizării și automatizării proceselor de 
producție, sporirea coeficientului de folo
sire a timpului de lucru, mai buna orga
nizare a producției și a muncii, mărind 
productivitatea muncii cu 5 la sută față 
de prevederile planului.

6. Sub conducerea organizației de partid, 
vom pune în centrul preocupărilor noastre 
ridicarea nivelului de pregătire profesio
nală a întregului personal muncitor, asi
gurînd totodată cuprinderea Ia cursurile 
de însușire a celei de-a doua meserii a 
cel puțin 15 la sută din totalul persona
lului muncitor.

7. Prin aplicarea inițiativelor muncito
rești, în mod deosebit a inițiativei ’„Con
tul de economii al grupei sindicale", vom 
reduce consumurile normate cu 20 tone 
combustibil convențional și 500 MWh ener
gie electrică, vom recondiționa piese de 
schimb în valoare de 2 000 000 lei, reali- 
zind astfel economii medii de cel puțin 
1 800 lei pe fiecare om al muncii.

8. Prin respectarea cu strictețe a recep- 
turilor de fabricație, menținerea utilajelor 
și instalațiilor la parametrii optimi de 
funcționare, creșterea exigenței contro

Acționînd în spiritul hotăririlor Congre
sului al XlII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, al indicațiilor și orien
tărilor de o inestimabilă valoare teo
retică și practică formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, colectivul de oameni ai muncii 
din întreprinderea de industrializare a 
sfeclei de zahăr Roman, județul Neamț, 
adresează tuturor Întreprinderilor din sub- 
ramurile industriei zahărului și produselor 
zaharoase, morăritului și panificației, ule
iurilor vegetale, berii, vinului, spirtului, 
amidonului și tutunului chemarea la în
trecerea socialistă pentru a obține rezultate 
deosebite in anul 1988, prin realizarea și 
depășirea în condiții de calitate și de efi
ciență sporită a prevederilor de plan.

în marea întrecere socialistă a țării ne 
angajăm să înfăptuim următoarele obiec
tive :

1. Vom realiza peste plan o producție- 
marfă in valoare de 38 milioane lei și o 
producție netă de 17 milioane lei prin :

— depășirea indicelui planificat de utili
zare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor 
cu 3 la sută pe seama folosirii judicioase a 
capacităților de producție ;

— creșterea indicelui de valorificare a 
materiei prime cu 2 la sută peste prevede
rile planului

— sporirea cu 2 la sută a ponderii pro
duselor noi și modernizate .peste prevede
rile planului și cu 5 la sută a ponderii pro
duselor de calitate superioară în totalul 
producției-marfă ;

— creșterea cu 2 la sută a gradului de 
mecanizare și automatizare a proceselor de 
producție și modernizarea proceselor teh
nologice în toate secțiile de fabricație.

Acordînd prioritate îndeplinirii in' termen 
și în condiții de calitate și eficiență a pre
vederilor tuturor contractelor de livrare a 
produselor către partenerii de peste hotare, 
vom depăși cu cel puțin 5 la sută planul de 
export.

2. Productivitatea muncii, calculată pe 
baza producției-marfă, va fi depășită, in 
medie față de plan, cu 22 000 lei pe fiecare 
om al muncii, prin :

— modernizarea secțiilor de producție 
zaharoase și zahăr ;

— mecanizarea și automatizarea unor 
operații tehnologice și a transportului uzi
nal ;

— ridicarea gradului de pregătire profe
sională, asigurînd cuprinderea la cursurile 
de perfecționare a întregului personal 
muncitor și cuprinderea la cursurile pen

tru însușirea celei de-a doua meserii a 60 
de oameni ai muncii.

3. Vom reduce cu 3 lei cheltuielile totale 
și cu 2,5 lei cheltuielile materiale la 1000 
lei producție-marfă, prin :

— producerea și recondiționarea în ca
drul: acțiunii de autodotare a unor piese de 
schimb și subahsa'mble în valoare de peste 
150 000 lei ;

—reducerea consumurilor normate da 
energie electrică cu 135 MWh și de com
bustibil cu 70 tone/c.c. ;

— reducerea cu 300 000 lei a cheltuielilor 
de aprovizionare și desfacere ;

— obținerea unei producții suplimentare 
In valoare de 1,4 milioane lei pe seama va
lorificării superioare a materiilor prime ;

— generalizarea inițiativei ,.Contul de 
economii al grupei sindicale" la toate locu
rile de muncă în vederea realizării unor 
economii de 1,3 milioane lei, reprezentînd 
1 800 lei. pe fiecare om al muncii.

4. în scopul ridicării calității produselor 
la nivelul exigențelor beneficiarilor vom 
întreprinde acțiuni menite să asigure pro
movarea progresului tehnic, a creației ști
ințifice și tehnice, aplicarea de noi tehno
logii, întărirea ordinii și disciplinei tehno
logice.

Prin activitatea permanentă, desfășurată 
de cercurile calității din toate secțiile de 
producție, vom elimina complet abaterile 
de la tehnologiile de fabricație și vom mări 
cu 5 Ia sută față de plan ponderea produ
selor de -calitate superioară în totalul pro
ducției realizate.

5. Prin, aplicarea mecanismului econom i- 
co-financiar, a principiilor autoconducerii 
și autogestiunii muncitorești vom obține 
un beneficiu suplimentar față de plan în 
valoare de 2 milioane lei.

6. în cadrul preocupărilor pentru îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și viață ale 
personalului muncitor, vom asigura execu
tarea unor lucrări de mecanizare și auto
matizare a proceselor tehnologice, pe prin
cipiul ergonomie, respectarea normelor de 
protecție și igienă a muncii, extinderea ac
tivității cantinei și a gospodăriei-anexă.

7. Vom efectua un număr de 45 000 ore 
muncă patriotică în cadrul acțiunilor de 
bună gospodărire și înfrumusețare a locu
rilor de muncă.

Colectivul de muncă din întreprinderea 
de industrializare a sfeclei de zahăr Roman, 
sub; conducerea comitetului de partid, va 
desfășura o intensă activitate în vederea 
îndeplinirii exemplare a. sarcinilor de plan 
și angajamentelor asumate.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL SINDICATULUI

COMITETUL DE PARTID
COMITETUL U.T.C.
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In zilele de avint creator, de 
vibrantă și înălțătoare sărbătoare, 
în care întreaga țară a oma
giat personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, cu prilejul aniversării 
zilei sale de naștere și a peste 
55 de ani de activitate revoluționa
ră, cineaștii s-au alăturat senti
mentelor întregului popor, aducînd 
prinosul alesei lor prețuiri și re
cunoștințe marelui Erou al Româ
niei socialiste. Prin aportul lor 
entuziast, epopeea cinematografică 
națională s-a îmbogățit cu noi. 
edificatoare file.

Filmul Timp eroic pe plaiuri de 
legendă (producție a Casei de 
filme numărul 5, realizată în 
colaborare cu Studioul „Al. Sahia“) 
a îmbogățit, astfel, capitolul, din 
ce în ce mai reprezentativ, al do
cumentarului artistic de lung me
traj. O nouă și, deopotrivă, revela
toare mărturie înregistrată pe pe
liculă a realizărilor din țara noas
tră — în toate domeniile vieții 
economice, politice și social-cultu,- 
rale. în perioada, scurtă din punct 
de vedere istoric. în care România 
socialistă s-a transformat dintr-o 
țară agrară într-una industrial- 
agrară, cu o industrie puternică, 
modernă și cu o agricultură în 
plină dezvoltare; dintr-o țară cu 
fenomene de analfabetism într-una 
în care fiecare al patrulea om se 
află, cum se subliniază în comen
tariul filmului. în „amfiteatrele 
studiului" ; dintr-o țară cu o cul
tură la care avea acces doar o 
minoritate — într-o țară de elevată 
spiritualitate, -în care există un 
amplu acces al maselor la car
te, la spectacol, la valorile arte
lor plastice, la frumusețea muzicii, 
și o largă audiență a celei de a 
șaptea arte.

Creația cinematografică la care 
ne referim depune mărturie asupra 
noii înfățișări a țării —așa cum s-a 
conturat ea în anii ce au urmat 
Congresului al IX-lea al partidu
lui — marea majoritate a mate
rialului care îi stă la bază fiind 
rodul unor filmări recente, frumoa
se, Încărcate de semnificație, reali
zate cu profesionalitate și dăruire, 
talent și imaginație, de o cuprin
zătoare echipă de operatori. Ni se 
propune, deci, portretul celei mai 
recente înfățișări a României so
cialiste, așa cum este el, în deve
nirea sa dinamică, modelat zi de zi 
prin muncă avîntată a poporului 
nostru, animat de hotărîrea de a 
înfăptui programele istorice ale 
partidului, urmînd cu devotament 
și încredere pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, marele ctitor al 
României.

„Timp eroic pe plaiuri de legen
dă" îmbină informația din stricta 
actualitate cu pătrunzătorul eseu 
social-politic și cu o avintată și 
inspirată vocație poematică, forța 
verbului rezonind profund în sen
sibilitatea spectatorilor. Realizato
rii (Nicolae Dragoș —• autor al sce

Timpul cetăfeanului este și al
societății; cum este folosit ?

Valoarea timpului e neprețuită. 
Are el totuși un echivalent cu care 
poate fi măsurat 7 Are 1 Se numește 
faptă. Faptă prin care omul stăpin 
al timpului îi dă acestuia valori în
sutite, înmiite. Zile, ore. minute, se
cunde măsurate-n fapte, mereu mai 
cutezătoare. Acesta este timpul so
cietății noastre. Și totuși există în- 
că-n vorbirea curentă o expresie al 
cărei conținut pare să frizeze ab
surdul : „timp mort". Adică secunde, 
minute, ore, zile, care se strecoară 
pe lingă viața omului, împuținîndu-i 
rodnicia, sărăcindu-i conținutul, dis- 
trăgîndu-i pe oameni de la adevă
rata lor menire de a înnobila prin 
fapte timpul lor, al întregii societăți. 
Iar printre marii „cronofagi". produ
cători „de timpi morți" se află une
ori chiar factori meniți să înlăture 
anomalia pierderii de timp : institu
țiile publice, la care cetățeanul ape
lează pentru rezolvarea diferitelor si
tuații inerente. Rezolvare ce poate fi 
operativă, nerăpindu-i cetățeanului 
din timpul său. al societății. Dar 
care, așa cum rezultă din ancheta de 
față întreprinsă în cîteva instituții 
publice din județele Arad, Giurgiu 
și Botoșani, datorită unor manifes
tări de indiferență, de formalism și 
birocratism, nu este.

ÎNTR-O SINGURA LUNĂ DOI 
ANI DE MUNCA™ RISIPIȚI. Da. 
nu e un paradox, deși e o eviden
tă anomalie. într-o singură lună 
(august 1987) la întreprinderea de 
vagoane Arad. învoirile fără plată, 
învoiri solicitate de oameni pentru 
a-și rezolva diferite probleme la in
stituțiile publice au însumat 7 155 ore. 
Și asta pentru că adesea simpla sem
nare a unui act consumă o zi de 
muncă. Iată-ne într-o vineri la Nota
riatul de stat al județului Arad, re
sortul „Carte funciară" înainte de 
ora 8 dimineața. Orarul instituției: 
8—13. în fața ghișeului lume multă. 
Unii ieșiți din schimbul de noapte, 
alții învoiți de la serviciu, alții pen
sionari. La ora 8,15 (cîte sferturi de 
oră pierdute !), în locul funcționaru
lui respectiv apare™ aprodul Zamfir 
Pop, care anunță (și încă malițios) 
că extrase de pe cărțile funciare se 
eliberează doar celor care încheie în 
ziua respectivă și contracte de con
struire a locuințelor. După care, ia 
actele și le reprogramează (deși nu 
este el cel calificat și în drept să o 
facă !) : „Veniți luni !“ Muncitorul 
Aurel Magdicl de la întreprinderea 
de vagoane venise de la ora 5 dimi
neața. Să fie „cap de listă". Zadarnic. 
Cererea de învoire de la serviciu 
pentru altă zi e inevitabilă. De ce nu 
se eliberează acte și vinerea 7 „Doar 
de luni pînă joi. Vineri, doar pentru 
cei ce încheie contracte în aceeași 
zi" — ne răspunde scurt șeful resor
tului. Sava Pintilie. Iar sîmbătă 7™ 
„Zi scurtă". Notarul-șef „înțelege" si
tuația, dar de schimbat nu schimbă 
nimic. își cruță subalternii „crono
fagi". Cel mult, acceptă ca acei care 
solicită vinerea asemenea extrase să 
i se adreseze personal (de unde ar 

nariului și al comentariului — și 
Virgil Calotescu, semnatar și al 
regiei) au conceput această nouă 
frescă a României socialiste luind 
ca fir conducător „nașterea unor 
legende contemporane", a „legen
delor noului". Căci, într-adevăr, 
transformările uriașe petrecute pe 
întinsul patriei, eroismul angajării 
celor ce le-au înfăptuit sînt, 
datorită continuității firești a unor 
fapte memorabile, în măsură să 
îmbogățească tezaurul străvechilor 
legende cu unele noi. impresionan
te, stimulate de acești ani și pe 
nlăsura lor. Astfel, se arată, creația 
umană a modelat însăși natura 
milenară a patriei, în raport cu 
care omul și-a asumat responsabi
lități superioare : „învățînd apele 
să rostească cuvîntul lumină", să 
se înscrie maiestuos în făgașul 
Canalului Dunăre—Marea Neagră ;

VIBRANT OMAGIU ADUS DE CINEAȘTI 
PARTIDULUI, SECRETARULUI SĂU GENERAL

să oglindească siluetele barajelor 
și hidrocentralelor, să astâmpere 
setea cîmpiilor, făcîndu-le „să iasă 
din resemnarea nerodniciei". Con
temporaneitatea a conferit atenția 
cuvenită vestigiilor istoriei, care 
aduc mărturii despre ființarea și 
continuitatea poporului român, ca 
și despre unitatea lui de-a lungul 
secolelor. A dus la triumful unor 
idealuri seculare de unitate și fră
ție. de muncă și pace. Omul con
temporan este un făuritor de noi 
legende și prin felul în care a 
fructificat valorile timpului — de- 
terminîndu-1 „să se grăbească", 
făcînd ca aceeași durată să măsoa
re un număr grandios de înfăp
tuiri de o anvergură fără prece
dent.

Această nouă semnificație a du
ratei — intervalul desfășurat de la 
Congresul al IX-lea și pînă azi — 
servește ca exemplu strălucit și ca 
reper fundamental, filmul urmă
rind. rind pe rind, de atunci pînă 
în prezent, . „biografiile" atîtor 
zidiri, fie că e vorba de platfor
mele și cetățile industriale, fie de 
cele de pe vastele teritorii ale re
voluției agrare, fie de urbanistica 
și arhitectura orașelor sau de noua 
înfățișare a satelor ; fie de înfăp
tuirile din domeniul învățămîntu- 
lui. al creației tehnico-științlfice și, 
nu în ultimul rind. al dezvoltării 
democrației muncitorețti-revolu- 
ționare.

întreaga structură, toate Imagi
nile, cit și comentariul filmului 
(rostit cu patetism și căldură de 
Adela Mărculescu și Silviu Stăncu- 
lescu) tind a sugera dimensiunea 
legendar-eroică a omului contem
poran, efortul său rodnic, plin de 
încredere, dîrzenie, spirit de sa
crificiu, în direcția unei creații 
materiale și spirituale fără prece- 

ști aceasta cel In cauză 7). Adică in- 
cercind să înmoi „vigilența" secre
tarei. Stranie lipsă de fermitate 
atunci cînd este vorba de o simplă 
punere la punct a celor ce risipesc 
timpul cetățeanului conform proprii
lor comodități. Și încă ceva. De ce 
respectivul resort nu are program de 
lucru cu publicul și după-amiaza. mă
car o dată sau de două ori pe săptă- 
mînă, cum au și alte instituții 7 Ne 
întrebăm dacă organele de conducere 
județene au luat vreodată în discuție 
starea de lucruri din această insti
tuție. Dacă nu, este cazul s-o facă 
și să ia măsurile cuvenite. Urgent.

„CAZURILE S-AU ANALIZAT", 
DAR... MASURI NU S-AU LUAT. 
„Forurile respective, consiliile popu-

Cîteva constatari „la fața 
locului" privind activitatea 
unor instituții care lucrează 

cu publicul

lare municipal și județean Giurgiu 
au analizat cazurile de -cronofagie» 
din unele instituții publice" — ni se 
spune. Dar rezultatul analizei 7 Ora
rul de serviciu al instituțiilor pu
blice coincide în cea mai mare parte 
cu programul de lucru al marilor 
unități economice giurgiuvene — 
Combinatul chimic, întreprinderea 
textilă ,.Dunăreană", Șantierul naval, 
întreprinderea pentru construcții de 
mașini grele. Centrala electrică de 
termoficare etc. în consecință, orice 
hîrtie necesară, orice apostilă sau 
semnătură emisă de asemenea insti
tuții înseamnă învoire de la pro
gramul de lucru. Cîte mii, sute de 
mii de ore devenite prin acumularea 
lor zile, ani se irosesc 7 Nimeni nu 
știe 1 Evident, unitățile economice 
giurgiuvene nu țin asemenea evi
dențe. Aflăm însă la consiliul popu
lar municipal că zilnic vin aici în 
audiență, intre orele 14 și 16. circa 
40 de oameni. Majoritatea oameni în
voiți din timpul de muncă. Dacă, așa 
cum sîntem asigurați, edilii giurgiu- 
veni „au analizat cazurile", rămîne 
de neînțeles cum de au trecut cu 
vederea „cronofagia" din chiar acti
vitatea organului puterii locale și ad
ministrației de stat, adică necore- 
larea programului propriu de au
diențe cu cel al marilor unități eco
nomice. Așa încît par aproape „fi
rești" alte fisuri de scurgere a tim
pului, cum ar fi lipsa posibilității de 
procurare a timbrelor la Notariatul 
de stat județean sau Ia Tribunalul 
județean. în incinta respectivelor in
stituții, deși „mari consumatoare de 
timbre", asemenea articole... nu se 
vînd, în jur nu există tutungerii. Iar 
cele din oraș au orare de lucru dife
rite de cele ale notariatului și tribu

dent, o creație istorică definitorie, 
aptă „să dea seamă" viitorimii. 
Căci procesele modelării lumii în
conjurătoare consacră, ca supremă 
creație, un „om nou", adept și 
purtător al unor valori etice supe
rioare, o întruchipare a vocației 
revoluționare, un om pentru care 
munca, învățătura, creația — pen
tru a atinge performanța în dome
nii de vîrf — sînt dimensiuni defi
nitorii. I

(Asemenea realități, transformate 
în imagini grăitoare, se regăsesc 
și în alte două filme realizate de 
Studioul „Al. Sahia" : Intiiului 
bărbat al țării și București — 
omagiu conducătorului — in 
regia lui Lupu Mihăiță — docu
mentare ce au servit ca părți com
ponente unor grandioase spectacole 
ale Televiziunii române, la care 
și-au dat întîlnire toate artele).

Pe fundalul amplei fresce a 
țării noi, „Timp eroic pe plaiuri 
de legendă" configurează portretul 
conducătorului prețuit și stimat — 
ale cărui pilduitoare viață și activi
tate revoluționară, eroică s-au iden
tificat, de-a lungul a cinci decenii 
și jumătate, cu drumul de glorie 
al Partidului Comunist Român, cu 
marile idealuri de libertate, inde
pendență, pace și progres ale po
porului român.

Evocarea tinereții revoluționare 
a secretarului general al partidu
lui, a contribuției sale la lupta 
clasei muncitoare pentru o viață 
mai bună. la afirmarea poziției 
antifasciste a partidului, la înfăp
tuirea celor dinții transformări so
cialiste, apoi la scrierea „cronicii" 
de aur a evenimentelor și inițiati
velor istorice, începînd cu Con
gresul al IX-lea, relevă numeroase 
și variate aspecte ale prodigioa
sei sale activități desfășurate în 
slujba partidului, a patriei, a po
porului, a cauzei socialismului și 
păcii. Așa după cum vizitele de 
lucru întreprinse, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, eminent 
om politic, savant de largă recu
noaștere internațională. în mijlocul 
oamenilor pun în valoare, o dată 
cu contribuția secretarului general 
la înflorirea valorilor democrației 
socialiste și ale umanismului re
voluționar. dialogul său rodnio 
cu oamenii muncii. în spiritul 
clarvăzătoarei sale concepții pri
vind conducerea societății cu po
porul, pentru popor, 
unitatea strînsă a 
jurul partidului, a secretarului 
'general.

Secvențe memorabile readuc, de 
asemenea, în atenție cuvîntările sale 
de referință cu prilejul unor im
portante evenimente politice la 

evidențiind 
națiunii în

nalului. Să fi fost oare analizat 
cazul 7 Dacă da. de ce întîrzie mă
surile 7

„N-AM TIMP DE™ TIMPUL DU- 
MITALE. DECI, AȘTEAPTĂ Ast
fel l-a purtat pe drumuri — mai 
bine de un an ! — Constantin Pavel, 
responsabilul cu probleme sociale al 
C.A.P. Cristinești, județul Botoșani, 
pe bătrînul țăran cooperator Mihai 
Beșliu din satul Fundu Herții. Bă
trînul trebuia să-și întocmească și 
să-și depună dosarul de pensionare. 
„N-am timp. Așteaptă — 1 s-a tot 
spus. în acest răstimp, omul care 
„n-avea timp", și-a alcătuit propriul 
dosar și a ieșit... el la pensie, iar în 
locul lui a fost numită o funcționară 
nouă. „N-am timp. Vino altădată I" 
— i-a răspuns șl aceasta unchiașu- 
lui. E drept, în cele din urmă, cei 
de la consiliul popular comunal au 
intervenit „pentru definitivarea do
sarului în cauză și pentru a repara 
ce e de reparat". Un lucru rămîne 
însă ireparabil : timpul celui pur
tat pe drumuri. Ceea ce este enorm, 
chiar dacă unii vor socoti că e vor
ba de un caz izolat. Și-apoi să fie 
oare vorba tot de un „caz izolat" o 
asemenea nefastă moștenire a negli
jenței 7 Este evident că activitatea 
educativă a factorilor comunali, — 
poate chiar județeni — ar trebui se
rios îmbunătățită. Căci irosirea 
timpului oamenilor se manifestă, e 
drept sub alte forme, și la nivel ju
dețean. La Administrația financiară 
județeană lipsește programul de 
lucru cu cetățenii ; la Consiliul jude
țean al sindicatelor, cu un nou sediu, 
accesul în clădire este atît de greu 
de găsit, încît aproape că îți vine să 
te lași păgubaș, iar programul de au
diente este afișat... pe balcon. încît 
cel interesați l-ar putea citi doar 
cu... binoclul ! Dar chiar și cetățenii 
care izbutesc aceste performanțe, au 
de multe ori, chiar de prea multe 
ori, neșansa să fie „primiți" doar de 
ofițerul de serviciu. Care le reco
mandă să vină „altă dată, cînd vor 
fi cei mari". Căci „cei mari" lip
sesc. De exemplu, într-o recentă 
sîmbătă, între orele 15 și 17 cetă
țenii urmau să fie primiți în 
audiență de tovarășul Nicolae Sîrbu. 
Care tovarăș știa dinainte că... va 
lipsi. De ce 7 „Păi sîmbătă e zi 
scurtă. Programul e făcut așa. ca să 
fie" — ni s-a răspuns.

Evident, este greu de folosit în a- 
semenea cazuri cuvintele „seriozita
te" sau „receptivitate" în ceea ce 
privește respectarea programului de 
audiențe. Or, la un for județean, cum 
este consiliul sindicatelor, ar fi fost 
cazul. O analiză serioasă a modului 
în care consiliul respectiv. în loc să 
acționeze pentru promptitudinea re
zolvării problemelor oamenilor mun
cii, irosește timpul acestora, se im
pune cu necesitate. Și, mai ales, se 
impun măsuri concrete pentru în
dreptarea stării de lucruri.

Laurentia DUTA
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteîl*

congresele și conferințele naționale 
ale partidului, la O.N.U., la Hel
sinki, punînd în evidență inițiati
vele și propunerile sale menite să 
salvgardeze pacea și să contribuie 
la intensificarea cooperării inter
naționale, pentru binele tuturor 
(popoarelor.

Printre filmele omagiale recente 
se remarcă, de asemenea, și Un 
om pentru istorie, realizat la 
Studioul cinematografic al armatei 
(de către colonelul Dumitru Se- 
celeanu — regia, și maiorul Viorel 
Domenico — scenariul și comenta
riul). Pe fundalul evocării marilor 
idealuri naționale și a bărbaților 
cutezători care au fost, de-a lungul 
veacurilor „cîrmaci și apărători de 
țară" (începînd cu Burebista, 
Decebal, Gelu, Glad și Menumorut, 
ajungînd la Ștefan cel Mare, la 
Mihai Viteazu, la Avram Iancu, la 
Nicolae Bălcescu ori la Alexandru 
Ioan Cuza), filmul aduce în prim 
plan viața de exemplară angajare 
politică și patriotică a secretarului 
general al partidului. Producția 
cineaștilor militari oare recurge, 
cum era firesc, și la imagini de 
arhivă, dar și la unele realizate 
mai recent, pune în evidență, 
începînd cu tinerețea revoluționară 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
aportul său hotăritor în toate 
etapele făuririi României moderne, 
pornind de la lupta comuniștilor din 
anii ilegalității pînă la marile 
împliniri din epoca pe care o 
numim cu vibrantă mîndrie pa
triotică „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
relevă valoarea deosebită a operei 
sale teoretice, eroismul activității 
sale, care s-au reflectat în atîtea 
mărețe înfăptuiri socialiste, în- 
tr-un cutezător spirit revoluțio
nar. Căci tocmai legătura cu 
istoria, contribuția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la scrierea 
unora din paginile cele mal glo
rioase din cronica acestui popor 
sînt de natură să pună în evidență 
strălucitele sale calități de eminent 
militant și conducător revoluționar, 
viziunea sa umanistă, vocația sa de 
„făuritor de țară nouă".

Expresie a indestructibilei unități 
de gînd și de faptă a tuturor fiilor 
patriei în jurul partidului și al secre
tarului său general, filmul (al 
cărui comentariu prinde aripi și 
prin patetismul rostirii lui de către 
Gh. Cozorici) dă glas, în consens 
cu întregul popor, sentimentelor de 
dragoste și profundă recunoștință 
pe care cadrele din armată le nu
tresc față de comandantul suprem, 
apărător al idealurilor celor mai 
nobile ale poporului român, 
purtător strălucit, în lumea întrea
gă, al voinței poporului nostru de 
prietenie și colaborare cu toate po
poarele lumii, de triumf al păcii.

Mărturii ale creației istorice a 
poporului nostru, în frunte cu con
ducătorul iubit, din ultimele de
cenii. filmele recent realizate se 
instituie, totodată, în opere de pu
ternică rezonanță patriotică.

N. STANCU

i

Răspunderi sporite in educarea revoluționară, patriotică a tineretului universitar
(Urmare din pag. I)

planurile prioritare, cu aplicabilitate 
practică în industrie, agricultură, în 
toate domeniile vieții economico-so- 
ciale. Punînd problema amplificării 
acestor eforturi, Conferința a XV-a 
a U.A.S.C.R. va sublinia necesitatea 
afirmării cu pregnanță a spiritului 
revoluționar în munca științifică a 
studenților, elaborării unor lucrări 
originale, cu un nivel de informație 
și de noutate apreciabil, care să răs
pundă nevoilor concrete ale dezvol
tării intensive, accelerate a econo
miei, ale modernizării industriei, ale 
noii revoluții științifico-tehnice. In 
acest sens, ne revin sarcini deose
bite în direcția perfecționării prac
ticii în producție a studenților, im
plicării lor mai active, cu atribu- 
țiuni precise în procesul de muncă 
din unitățile economice, care să le 
permită cunoașterea exactă a exi
gențelor tehnologice moderne, a pro
blemelor colectivelor de oameni ai 
muncii în calitatea lor de proprie
tari, producători și beneficiari, a 
principiilor autoconducerii și auto- 
gestiunii economico-financiare.

Pornind de la înaltele exigențe 
puse în fața asociațiilor studenților 
comuniști, a întregului tineret uni
versitar din magistralul Raport pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a partidului, 
Uniunea Asociațiilor Studenților Co
muniști din România acționează în 
direcția dezvoltării în rîndul tinerei 
generații de pe băncile amfiteatrelor 
a spiritului de inițiativă novatoare, 
a interesului de autodepășire profe
sională, a conștiinței faptului că exi
gențele prezentului șl ale viitorului 
Impun cu claritate necesitatea for
mării unor specialiști bine pregătiți 
în toate domeniile de activitate, a 
căror competență profesională tre

analizate și soluționate in concordanță cn legile țării, cn principiile
Întărirea ordinii și disciplinei In conducerea Întreprinderii

Specialiști ai Consiliului de Mi
niștri și ai altor foruri centrale 
competente au cercetat, sub îndru
marea prim viceprim-ministrului 
de resort al guvernului — așa 
cum a indicat secretarul general al 
partidului — o scrisoare privind 
unele nereguli în activitatea mi
nei Altîn — Tepe și întreprinde
rii miniere Dobrogea — Constanța 
din subordinea Ministerului Mi
nelor.

Citind scrisoarea, semnată de 
Ing. Gheorghe Voicu și geolog Niță 
Mihai, oameni ai muncii la mina 
Altîn — Tepe și raportul de cer
cetare. întocmit în urma unei am
ple și competente analize, rezultă 
că o parte a faptelor semnalate 
— 17 în total — n-a fost con
formă cu realitatea constatată la 
fața locului. în raport este ana
lizată fiecare afirmație. de- 
monstrîndu-se, pe bază de acte și 
consultarea unui mare număr de 
oameni ai muncii, cate este ade
vărul. în urma analizării sesiză
rilor. găsite întemeiate, și a al
tor aspecte ce au rezultat în timpul 
controlului efectuat, s-a întocmit 
un program de măsuri cu terme
ne și responsabilități concrete, in
clusiv în sarcina unor cadre de 
conducere ale Ministerului Mine
lor. pentru îmbunătățirea activită
ții la mina Altîn — Tepe.

IN INTERESUL APĂRĂRII Șl PROTEJĂRII AVUTULUI OBȘTESC
Sîntem comuniști de la întreprin

derea de morărit și panificație 
(I.M.P.) -- Arad șl sîntem intri
gați de faptele negative care se 
petrec în unitatea noastră — se 
afirma într-o scrisoare adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. De 
aceea, continuau autorii scrisorii, 
venim la dumneavoastră cu ru
gămintea de a înlătura cu desă- 
vîrșire tot ce este rău și a se lua 
măsuri severe împotriva celor vi- 
novați și a celor care tolerează 
comiterea de ilegalități în dauna 
societății, a noastră, a oamenilor 
muncii. în scrisoare se relatau apoi 
fapte și date privind sustrageri 
din avutul obștesc, abuzuri și în
călcări ale legislației săvîrșite de 
unele cadre de Ia respectiva în
treprindere.

La indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. scrisoarea a 
fost dată, spre verificare și luarea 
măsurilor ce se impun, unui 
secretar al C.C. al P.C.R. și vice- 
jirim-ministrului de resort al gu
vernului. Din verificările între

buie să fie asociată cu un larg ori
zont de cultură și cunoaștere, în 
măsură să ofere criterii ferme de 
orientare într-o lume a valorilor 
spirituale aflate într-o evoluție con
tinuă. deo.sebit de alertă.

O atenție deosebită s-a acordat și 
se acordă în asociațiile studenților 
comuniști activității de aplicare 
neabătută in viață a Programului 
ideologic al partidului, a principiilor 
eticii și echității socialiste, pentru 
educarea tuturor studenților în spiri
tul muncii, al patriotismului socia
list, revoluționar, al dragostei față 
de țară, partid și popor, pentru înțe
legerea și cunoașterea temeinică a 
legilor generale ale dezvoltării so
ciale. Activitatea politico-ldeologică, 
de educare comunistă, revoluționară 
a studenților are ca obiectiv prioritar 
să cultive cu mai mare fermitate în 
conștiința tineretului amfiteatrelor 
sentimentul mîndriei de a fi cetățeni 
ai României socialiste, de a fi parti
cipant! activi la realizarea celei mai 
drepte societăți, de a fi permanent 
la datorie, de a sluji, în’orice îm
prejurare. poporul, patria, indepen
dența și suveranitatea sa.

La loc de cinste în întreaga acti
vitate de educație stă cunoașterea șî 
însușirea operei filosofice, social- 
politice și economice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a ideilor, tezelor 
și orientărilor sale de inestimabilă 
valoare teoretică și practică, contri
buție de cea mai mare importanță 
la dezvoltarea tezaurului concepției 
clasei muncitoare despre lume și 
viață, care oferă repere clare pen
tru orientarea ideologică militantă, 
constituie orizontul în care se for
mează și se dezvoltă conștiința poli
tică a studenților, se forjează atitu
dinile și convingerile lor comuniste.

în actualele condiții, în care se 
pune cu acuitate trecerea la o nouă

S-au constatat o seamă de de
ficiente in activitatea unor cadre 
de conducere, ceea ce a justifi
cat sancționarea lor disciplinară. 
Astfel, ing. Dumitru Constantin a 
fost înlocuit din funcția de direc
tor al minei Altîn — Tepe pen
tru lipsă de fermitate în condu
cerea colectivului minei, favorizînd 
comiterea de abateri de la disci
plina tehnologică și de muncă ; 
nerealizarea ritmică a planului 
producției de minereu extras ; fo
losirea pe funcția de șef sector a 
unui inginer care nu îndeplinea 
condiția minimă de vechime ceru
tă de lege ; deficiențe în utiliza
rea personalului muncitor indirect 
productiv. Inginerul-șef leu pro
ducția la mină. Vasile Negreanu, a 
fost sancționat cu avertisment pen
tru nerealizarea ritmică a planu
lui producției de minereu extras in 
structura și conținutul planificate 
în programul general de exploata
re ; neluarea măsurilor, împreună 
cu regionala C.F.R., pentru evitarea 
pierderilor de concentrate metali
fera la transportul pe calea fe
rată.

Tot cu avertisment au fost sanc
ționate și unele cadre din con
ducerea întreprinderii miniere Do
brogea : directorul acesteia. Grigo- 
re Stana, pentru insuficientul con
trol prin intrare în subteran Ia 

prinse de activiștii de partid șl ai 
organelor de stat competente, a 
reieșit că o parte din problemele 
sesizate se confirmă. Astfel, dato
rită neglijentei, lipsei de control 
Si exigență în respectarea legilor,' 
a ordinii si disciplinei. în întreprin
dere s-au comis, mai ales în ulti
mul timp, unele sustrageri de bu- , 
nuri. în anul trecut, organele de 
miliție au prins în flagrant doi ce
tățeni care suStrăgeau grîu dintr-un 
vagon al I.M.P. Arad, ce nu fusese 
descărcat integral, rămînînd în el 
cantitatea de 7 637 kg grîu, deși 
era scos din întreprindere șl sta
ționat pe o linie secundară. Desi
gur, cei doi indivizi, gestionarul 
precum și cel ce au lucrat la des
cărcarea vagonului au fost deferiți 
organelor de stat, iar cantitatea de 
grîu — predată unității. De aseme
nea, în urma inventarelor făcute, a 
rezultat un minus de 545 saci, în 
valoare de aproape 26 000 lei, suma 
fiind imputată gestionarilor răs
punzători.

în raportul de cercetare se pre

calitate a activității economice, acor
dăm o atenție deosebită informării 
largi a studenților cu problemele 
esențiale ale dezvoltării, cunoașterii 
aprofundate a noțiunilor și concep
telor economice, însușirii principii
lor noului mecanism economico- 
financiar. Sîntem hotărîți să acțio
năm, așa cum ne îndemna tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și la recenta 
Plenară a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, pentru a intensi
fica pregătirea economică a viitoare
lor cadre de specialiști, inclusiv a 
celor din domeniul tehnic, care să 
înțeleagă și să se raporteze perma
nent în soluționarea problemelor 
producției, la cerințele, la exigențele 
creșterii eficienței, ale autocondu
cerii și autogestiunii.

O expresie deosebit de convingă
toare a preocupării statornice a 
partidului și statului nostru pentru 
dezvoltarea școlii de toate gradele, 
pentru formarea cadrelor necesare 
economiei naționale o constituie in
vestițiile uriașe de care a beneficiat 
școala superioară, care au determi
nat realizarea unei puternice baze 
materiale a învățămîntului și au 
deschis tinerilor cele mai largi posi
bilități de formare și afirmare în 
toate domeniile de activitate, creînd, 
totodată, condiții optime pentru ac
cesul larg la valorile cele mai înal
te ale civilizației umane, la patri
moniul științei și culturii românești 
și universale. Toate acestea repre
zintă deopotrivă și o înaltă Investi
ție morală, de profundă încredere în 
capacitatea tinerei generații univer
sitare, a întregului nostru tineret, 
cărora trebuie să li se răspundă din 
partea studenților cu hotărîrea de a 
se pregăti statornic la nivelul exi
gențelor sporite impuse de actuala 
revoluție tehnico-științifică, de în
suși dinamismul economiei moderne. 

mina Altîn-Tepe ; neăplicarea mă
surii stabilite privind diminuarea 
retribuției cadrelor din conducerea 
minei pentru nerealizarea producți
ei de minereu extras ; directorul 
tehnic cu producția, Ion Dimancea, 
pentru neasigurarea capacității de 
preparare pentru valorificarea mi
nereului extras și nerealizarea de 
concentrate calitative la nivelul 
cerințelor beneficiarului, neurmă- 
rirea realizării în timp util a unor 
căi de aeraj și a întreținerii lu
crărilor miniere ; inginerul-șef cu 
securitatea minieră. Ion Popescu, 
pentru insuficienta preocupare 
privind stabilirea și controlul apli
cării de măsuri operative — la ni
velul minei — pentru remedierea 
unor situații dificile pe linie de 
aeraj care să conducă la elimina
rea lipsurilor în acest domeniu.

Rezultatele analizei efectuate a- 
supra problemelor sesizate au fost 
discutate în ședința organizată la 
mina Altîn-Tepe la care au parti
cipat secretarul comitetului de 
partid, președintele sindicatului, 
conducerile întreprinderii și minei, 
ingineri și maiștri de la mină, pre
cum și autorii scrisorii.

Rezultatele cercetării șl măsuri
le luate — se precizează în înche
ierea raportului de cercetare — au 
fost însușite de Comitetele județe
ne Tulcea și Constanta ale P.C.R.

cizează că în întreprindere s-au 
comis și alte ilegalități. Astfel, în 
anii din urmă, s-a cumpărat mo
bilier pentru sediul nou în va
loare de peste 129 000 lei din fon
duri de producție, din care 65 mese 
birou, fără aprobări legale.

în întreprindere s-au mai con
statat unele nereguli în tinerea e- 
videnței contabile între diferite 
secții de producție și depozite-ma- 
gazii, luîndu-se măsuri de intrare 
în legalitate.

împreună cu Comitetul județean 
Arad al P.C.R., s-a luat măsura 
ca directorul întreprinderii, Gheor
ghe Cornea, să fie sancționat dis
ciplinar, iar inginer» l-șef, Mihai 
David, eliberat din funcție. De a- 
semenea, despre toate deficientele 
reieșite în urma controlului efec
tuat. s-a discutat în ședința cu ac
tivul de partid din I.M.P. Arad, 
stabilindu-se măsurile ce se Impun 
în continuare pentru bunul mers al 
unității.

Neculal ROȘCA

pentru a putea contribui plenar la 
înfăptuirea marilor obiective ale 
prezentului nostru socialist.

Se poate spune că nu există do
menii de activitate în care tînăra ge
nerație universitară să nu fie puter
nic reprezentată, să nu participe cu 
întreaga energie și elanul tineresc 
la realizarea celor mai cutezătoare 
proiecte. înaltele aprecieri pe care, 
de-a lungul timpului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a formulat la 
adresa muncii tineretului universi
tar, a contribuției sale la transpune
rea în viață a importantelor sarcini 
ce-i revin din obiectivele mobiliza
toare ce stau în fața națiunii noas
tre socialiste reprezintă pentru Uni
unea Asociațiilor Studenților Comu
niști din România cel mai înalt titlu 
de mîndrie, de satisfacție. Acestor 
legitime simțăminte le alăturăm 
hotărîrea de a ne intensifica efor
turile, de a munci și învăța mai mult 
și mai bine, de a pune în valoare 
într-o măsură sporită disponibilită
țile creatoare, vocația constructivă, 
avîntul revoluționar ale tineretului 
universitar, pentru a fi, în toate îm
prejurările, la înălțimea încrederii 
ce-i este acordată studențimii, pe
rioadei de glorie a istoriei noastre 
căreia avem șansa de a-i fi contem
porani — „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Acum, cînd are loc Conferința a 
XV-a a U.A.S.C.R., toate aceste noi 
repere pe care se întemeiază întrea
ga activitate a asociațiilor studenți
lor comuniști demonstrează cu tărie 
și convingere deplina maturitate cu 
care tînăra generație universitară 
înțelege să-șî asume responsabilita
tea încredințată de partid, de secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în grandioasa o- 
peră de înălțare a impunătorului 
edificiu al devenirii comuniste a 
patriei.

4



SCÎNTEIA - vineri 12 februarie 1988 PAGINA 5

La baza dezvoltării armonioase a economiei în profil teritorial
- VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A RESURSELOR LOCALE

(Urmare din pag. I) 

cum exploatarea și industrializarea 
lemnului, mineritul, agricultura, 
creșterea animalelor, industria ușoa
ră și alimentară. Intrarea in produc
ție a noilor unităti miniere Leșu 
Ursului și Fundu Moldovei, conco
mitent cu modernizarea celor exis
tente. creșterea gradului de mecani
zare a lucrărilor în subteran au 
contribuit la sporirea cu peste 80 la 
sută a producției extractive.

La rîndul ei. agricultura s-a în
scris hotărît pe coordonatele inten- 
siv-calitative ale noii revoluții agra
re, beneficiind de un program sus
ținut de investiții și ample eforturi 
in cercetarea științifică. Drept re
zultat, — cu anumite contribuții 
concrete și ale consiliilor populare — 
producția la principalele culturi a 
sporit de peste două ori, iar ponde
rea zootehniei în cadrul ramurii a 
crescut cu peste 55 la sută.

în acest sens aș vrea să remarc 
faptul că atît consiliul popular ju
dețean, cit și consiliile populare lo
cale s-au străduit să se implice tot 
mai mult, intr-o măsură tot mai 
mare, în activitatea economică. înce- 
pind în primul rînd cu problemele 
realizării planului In profil teritorial. 
Unele rezultate pozitive înregistrate 
în această privință ilustrează pro
cesul de debarasare de vechile con
cepții și mentalități potrivit cărora 
realizarea planului economic ar fi o 
sarcină ce ar trebui urmărită doar de 
ministere, de centrale sau de organe
le locale de partid.

înfăptuirea orientărilor elaborate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pri
vind dezvoltarea economico-socială 
în profil teritorial a pus in evidență 
o serie de coordonate majore, atri
bute ale originalității și eficientei 
acestui proces de mare complexitate 
și importantă pentru edificarea orîn- 
duirii socialiste în patria noastră, 
între aceste coordonate se distinge 
prioritatea atribuită creșterii echi
librate și armonioase a forțelor de 
producție în toate zonele, în nemij
locită legătură cu latura socială a 
progresului. Astfel. în județul nos
tru, în pas cu dezvoltarea economică, 
au crescut calitatea muncii și vieții 
locuitorilor, s-au dezvoltat urbanis
tic și edilitar-gospodăresc nu numai 
Suceava, ci si orașele Fălticeni. Ră
dăuți. Cîmpulung-Moldovenesc, Va
tra Dornei și Gura Humorului, pre
cum și numeroase centre muncito
rești. în perioada de referință au 
fost construite aproape 50 000 de 
apartamente — în care locuiește mai

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ 
- PREGĂTITĂ EXEMPLAR!

(Urmare din pag. I)

Este un fapt pozitiv că la această 
dată cea mai mare parte a tractoare
lor și mașinilor agricole ce vor fi 
folosite în apropiata campanie agri
colă sînt gata reparate și pregătite, 
cum s-ar spune, pentru a intra în 
brazdă. Dar nici un moment nu tre
buie uitat faptul că asemenea rapor
tări de ordin cantitativ s-au făcut și 
în anii. trecuți, iar comisiile de con
trol trimise în teren au garantat prin 
semnătura lor calitatea ireproșabilă 
a remedierilor făcute și. implicit, 
buna funcționare a mașinilor și uti
lajelor pe întreaga durată a campa
niei. Din păcate, sînt însă numeroase 
exemplele care arată că sub parava
nul acestor garanții se ascundeau 
superficialitatea, lipsa de răspundere 
a celor datori ca prin activitatea lor 
să certifice calitatea reală a unor 
lucrări de o importanță atît de mare 
pentru buna desfășurare a unei cam
panii agricole. Cum altfel poate fi 
interpretat faptul că serii întregi de 
'ractoare și mașini agricole ieșite 

n reparații cu certificate de func- 
onare foarte bune au căzut în 

brazdă încă înainte de a putea spune 
că au realizat măcar o normă în
treagă de lucru, dacă- nu pe seama 
unei slabe probități profesionale, a 
unui nivel de conștiință foarte redus. 
Asemenea manifestări și atitudini de 
delăsare obligă Ja reflecție și, mai 
ales, la acțiuni ferme, pentru elimi
narea oricăror forme de încălcare a 
disciplinei muncii, a normelor care 
stabilesc sarcinile și răspunderile 
cadrelor de conducere și specialiști
lor din stațiunile de mecanizare, din 
cooperativele agricole și întreprinde
rile agricole de stat. Pentru că toate 
acestea implică spiritul de responsa
bilitate al tuturor, de la directorul 
S.M.A.-ului și inginerul agronom 
pînă la mecanizator și mecanicul din 
atelierele de reparații. Iată de ce 
este necesar ca în aceste zile consi
liile agroindustriale, organele agrico
le județene să acționeze mai energic, 
mai ferm pentru ca în urma verifi
cărilor care se fac acum cu privire 
la calitatea reparațiilor să existe cu 
adevărat garanția că tractorul sau 
mașina respectivă vor funcționa pînă 
ce va fi pusă sub brazdă ultima să- 
mînță.

Spuneam că avem un început de 
an agricol cu condiții climatice deo
sebite. Dar pentru a fructifica din 
plin condițiile respective este absolut 
necesar ca aceste condiții să fie com
pletate de altele ce țin de puterea 
și de datoria omului.Și avem în ve
dere mai ales cerința, vitală am pu
tea spune, de a asigura un minimum 
de îngrășăminte organice și chimice 
pe care îl presupune sistemul in
tensiv de cultivare pe care îl prac
tică agricultura noastră. Cu toată 
claritatea trebuie să se înțeleagă că 
oricît de bine a fost lucrat pămln- 
tul, oricît de bună este sămînța folo

teatre 
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18 ; (sala Amfiteatru) : Po
veste din Hollywood — 18 ; (sala 
Atelier) : Clovnii (premieră) — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Modest Cichlrdan. 
Solistă Cristina Anghelescu. Concert
usținut de orchestra simfonică a 

Filarmonicii „Oltenia" — Craiova 
— 18
• Opera Română (13 18 57) : Madame 
Butterfly — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Vin- 
zătorul de păsări — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Menajeria de sti
clă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala

bine de un sfert din populația jude
țului —. au fost date în folosință 
peste 800 de magazine, circa 1 000 
săli de clasă. S-au extins rețelele de 
alimentare cu apă. canalizare, ter- 
moficare, telefonie, au fost asfaltate 
și modernizate o bună parte diii 
drumurile județului etc.

Am pășit în noul an de pe o bună 
bază, consolidată de rezultatele din 
primii ani ai cincinalului la care au 
adus o importantă contribuție și 
consiliile populare. Avansul dobin- 
dit în 1986, cumulat cu depășirile 
din 1987, ne-a permis să raportăm 
îndeplinirea planului la producția- 
marfă industrială pe primii doi ani 
ai cincinalului cu 72 de zile mal de
vreme, ceea ce s-a materializat in
tr-un spor valoric de aproximativ 
1.4 miliarde lei, în însemnate canti
tăți de produse fizice destinate atît 
pieței interne, cît și exportului. Bi
lanțul pe 1987 consemnează, de ase
menea. depășirea producției nete in
dustriale cu 288 milioane lei, a livră
rilor de mărfuri Ia fondul pieței cu 
768 milioane lei, a producției-marfă 
vindute și încasate cu 610 milioane 
lei. în condițiile creșterii productivi
tății muncii, a economisirii unui im
portant volum de materii prime și 
energie — peste 1000 tone metal, 
20 000 tone combustibil convențional, 
24 000 MWh energie electrică, a re
ducerii altor consumuri materiale.

Rezultatele anului trecut nu au 
fost obținute în mod conjunctural 
sau întîmplător. ci au fost temeinic 
pregătite, fundamentate. Sub îndru
marea și conducerea comitetului ju
dețean de partid, comitetul executiv 
al consiliului popular județean a 
sprijinit aplicarea pe plan teritorial 
a principiilor noului mecanism eco- 
nomico-financiar, ale autoconducerii 
muncitorești, care presupun valorifi
carea Inițiativelor gospodărești ale 
maselor largi ale cetățenilor. înfăp
tuirea propunerilor formulate de oa
menii muncii, de toți locuitori ju
dețului, cu diverse prilejuri, in fo
rumurile democratice, inclusiv in 
adunările cetățenești, la „Tribuna 
democrației". Bunăoară, la un mo
ment dat s-a constatat că nu ne în
cadrăm în dinamica și ritmurile sta
bilite de Congresul al IÎI-lea al con
siliilor populare privind dezvoltarea 
industriei mici și a prestărilor de 
servicii. Am solicitat atunci tuturor 
celor 98 de consilii .populare din ju
deț, comisiilor permanente și depu- 
taților să caute soluții, să se sfătu
iască cu cetățenii și să facă propu
neri de valorificare a noi resurse lo
cale de materii prime și materiale.

sită, oricît de darnică ar fi natura, 
producții de 6 000—8 000 kg grîu, de 
15 000—20 000 kg porumb știuieți, de 
50 000—60 000 kg sfeclă de zahăr la 
hectar nu se pot realiza decît în con
dițiile unor densități mari, care la 
rîndul lor presupun un sol bogat 
în elemente fertilizante. Mai multe 
sint însă cauzele datorită cărora 
pe. suprafețe întinse de semănături 
nu au fost aplicate nici dozele 
de îngrășăminte chimice care să su
plinească măcar lipsa celor care nu 
au putut fi administrate în toamnă. 
Este adevărat, iarna aceasta nu a 
fost prea prielnică executării unor 
asemenea lucrări, dar trebuie spus 
că, chiar dacă se putea acționa cu 
mașinile în cimp, în destule cazuri 
acestea nu ar fi avut prea mult de 
lucrat din cauza stocurilor mici pe 
care au reușit să le asigure unitățile 
agricole. Este o realitate pe cît de 
evidentă pe atît de păgubitoare prin 
consecințele pe care ar putea să le 
aibă pe planul producției. Pentru că 
în situația de fapt a agriculturii 
noastre, a unei agricultori pregătite 
din toate punctele de vedere pentru 
un sistem intensiv de cultivare. între 
factorii de creștere a producției exis
tă o interdependență ce nu admite 
absolut nici un fel de dezechilibru, 
orice dereglare avind consecințe pă
gubitoare incomparabil mai mari 
decît în cazul sistemului clasic de 
agricultură. De la acest adevăr tre
buie să pornească factorii cu putere 
de decizie datori să asigure agri
culturii toate condițiile materiale ne
cesare realizării unor producții atît 
de mari cît se prevede prin plan. 
Efortul pe care trebuie să-l facă 
chimia pentru a-și onora obligațiile 
față de agricultură este deosebit de 
mare. Dar nu trebuie uitat că natura 
ne oferă în acest moment șansa unui 
an agricol bogat, care pentru a de
veni și mai bogat trebuie sprijinit 
de om, prin tot ce a realizat el mai 
valoros pe planul tehnologiilor de 
producție.

Vremea frumoasă, dar mai ales 
timpul înaintat de-acum obligă la 
măsuri mai energice în vederea în
cheierii grabnice a tuturor lucrărilor 
care condiționează buna desfășurare 
a apropiatei campanii agricole. Deo
sebit de important este acum ca 
munca organelor și organizațiilor de 
partid de la sate, a cadrelor de con
ducere și specialiștilor din unitățile 
agricole să se desfășoare în așa fel 
îneît să insufle tuturor lucrătorilor 
de pe ogoare preocuparea ca această 
campanie să se înscrie ca un succes 
de seamă în ridicarea agriculturii 
noastre la parametrii superiori de 
calitate șl eficiență. O preocupare 
ilustrată prin hotărîrea, dovedită 
prin fapte de muncă, a tuturor lo
cuitorilor de la sate de a acționa cu 
înaltă răspundere și pricepere pen
tru ca anul acesta să marcheze un 
pas important în înfăptuirea obiecti
velor noii revoluții agrare.

Magheru) : Necazurile unul îndră
gostit — 18 ; (sala Studio) : Acești 
Îngeri triști — 17.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Noapte bună, mamă — 18,30
• Teatrul de comedie (18 64 60) t 
Sfântul Mitică Blajinu — 18
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Discuție fără martori — 
18 ; (sala Glulești. 18 04 85) : Bărbie
rul din Sevilla — 18
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 58 78) : Savoy, 
Savoy — 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) ; De tine dorul mi leagă 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 20 55) : 
Nota zero la purtare — 9 ; „Albă ca 
Zăpada și cei 7 pitici — 15 ; 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie
— 1>5 ; (sala cosmonauților, 11 12 04) : 
Tigrișorul Petre — 10 ; 15
• Circul București (10 41 95) t Ca
valcada circului — 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) ; Visul unei nopți de vară
— 18,30 

pentru folosirea mal judicioasă a 
forței de muncă locale. Ca urmare a 
„recoltei" bogate de propuneri au 
fost înființate in 1987 peste 160.de 
noi secții și activități de mică in
dustrie și prestări servicii, dintre 
care 57 în subordinea directă a con
siliilor populare, ceea ce a permis 
să se dubleze volumul de producție 
în industria mică, în comparație cu 
nivelul de la sfîrșitul cincinalului 
precedent.

E adevărat, unele consilii popu
lare locale au acordat mai putină 
atenție acestei probleme, au consi
derat că de rezolvarea ei trebuie să 
se ocupe doar organele de nivel ju
dețean, incit ele s-au preocupat nu 
de căutarea resurselor, ci de... găsi
rea diverselor justificări. Așa se face 
că mal avem încă 10 comune mult 
rămase în urmă din acest punct de 
vedere.

Un important aspect îl constituie 
faiptul că adoptarea și înfăptuirea 
măsurilor cuprinse In diverse progra
me ale consiliilor populare, cum ar fi 
cele de creștere a producțiilor vege
tale și animaliere în unitățile agri
cole de stat și cooperatiste, de spo
rire a contribuției gospodăriilor 
populației la constituirea fondului 
local și central de aprovizionare, de 
valorificare a potențialului micro- 
hidro-energetic local, de amenajări 
edilitar-gospodărești, de înfrumuse
țare a localităților au căpătat carac
terul unei reale preocupări de masă. 
In toate domeniile, punerea în 
valoare a Inițiativelor cetățenești au 
înlesnit obținerea unor buna rezul
tate. Un exemplu : cu toate că. din 
punct de vedere pedoclimatic, anul 
trecut n-a fost prea favorabil, pro
ducțiile de cereale, precum si la ce
lelalte culturi au fost cele mai mari 
din ultimii 25 de ani. randamentul 
în zootehnie a crescut, iar eficienta 
muncii în întregul sector agricol s-a 
situat la un nivel superior. In felul 
acesta, cu toate că n-am îndeplinit 
integral sarcinile de plan, contribu
ția județului la constituirea fondului 
de stat de produse agroalimentare, 
inclusiv de la gospodăriile popu
lației, a fost mai mare decît în anii 
precedenți.

Că n-am făcut totul, că se putea 
obține mai mult ne-o dovedesc. în 
primul rînd, rezultatele și producții
le sensibil diferențiate de la o co
mună la alta, chiar de la o fermă la 
alta din cadrul aceleiași unităti a- 
gricole. Desigur că o mare răspun
dere ne revine nouă, consiliului 
popular județean, organelor sale de 
specialitate, care trebuia să acțio
năm mai ferm pentru generali

Va informam despre;

CENTRUL MEDICAL DE APITERAPIE
S-a redeschis, după renovări și 

modernizări. Centrul medical de 
apiterapie din București, str. C. A. 
Rosetti 31. înființat cu circa zece ani 
în urmă, ca urmare a interesului pe 
care lumea întreagă îl poartă medi
cinii naturiste, un grup de pasionați 
cercetători din domeniul farmaco
logiei. chimiei, biochimiei, medi- 
cinei au demonstrat, și continuă să 
demonstreze, practic, efectele be
nefice ale produsului stupului.

O muncă pasionantă, de investi
gații și testări. în care colaborarea 
interdisciplinară și coroborarea da
telor rezultate în urma fiecărei 
cercetări au dus la realizarea unor 
medicamente, similare ca mod de 
prezentare — unguente, fiolaje, 
soluții, pomezi — celor clasice, dar 
substanțial deosebite de acestea 
prin principiile lor pur naturale și 
deloc chimioterapice.

Verificate în cadrul cabinetelor 
medicale existente aici — O.R.L., 
oftalmologie, boli interne, car
diologie, stomatologie, reumatolo
gie, urologie, neuroendocrinologie, 
precum și în. secția de cosmetică, 
medicamentele Centrului de api
terapie au dat rezultate dintre cele 
mai bune. O precizare se impune: 
în cadrul acțiunilor de moderni
zare a luat ființă și o secție de 
aerosoli, se află în curs de des
chidere o secție de pediatrie și se 
amenajează un laborator de analize 
care va contribui la rezolvarea 
mai aprofundată a cercetărilor in 
domeniile respective.

După cum am aflat de la șefa 
sectorului, farmacista Elena Paloș, 
colectivul de cercetare. împreună 
cu medicii cabinetelor amintite, 
colaborează pe baza unui riguros 
program de lucru ale cărui 
obiective majore sint : obține
rea de noi date privitoare 
la compoziția chimică și biochi
mică a produselor apicole și me
canismele de acțiune ale acestora, 
stabilirea de noi formule medica
mentoase din produse ale stupu
lui, stabilirea de noi metode și 
scheme de tratamente cu produse 
apiterapeutice. Pînă Ia ora actuală, 
colectivul de cercetători ai centru
lui a reușit să demonstreze că po
lenul, de exemplu, este eficient în 
tratamentul unor afecțiuni ale tu
bului digestiv, în hepatite, în stări 
de denutriție proteică și vitamini- 
că, în afecțiuni ale prostatei ; că 
lăptișorul de matcă este indicat 
pentru afecțiuni ale sistemului 
nervos și în diferite stări caren- 
țiale ; Că propolisul, prin efectele 
sale cicatrizante, antibacteriene, 
s-a dovedit a fi un bun regenera
tor al țesuturilor, fiind folosit în 
afecțiuni dermatologice, în afec
țiuni ale căilor respiratorii, ale 
tubului digestiv și altele. Un medi

cinema 

zarea experienței pozitive, pentru 
lichidarea lipsurilor din activitatea 
acelor consilii populare comunale 
care nu s-au implicat ferm în orga
nizarea corespunzătoare a muncii, în 
mobilizarea oamenilor la efectuarea 
optimă a tuturor lucrărilor agricole.

O acțiune în care sînt atrași pe 
larg activul obștesc, cetățenii este 
aceea de îmbunătățire a organizării 
și sistematizării teritoriului. Avind 
în vedere sarcinile stabilite în acest 
domeniu de plenara C.C. al P.C.R. 
din iunie 1986, pro'gramele adoptate 
pe plan local, s-a trecut la reactuali
zarea schitelor de sistematizare pen
tru toate localitățile. Astfel, au fost 
propuse spre dezafectare 66 de sate 
mai mici, lipsite efectiv de perspec
tive de dezvoltare economico-socială 
și edilitar-gospodărească, strămuta
rea, din afara perimetrelor oonstrui- 
bile, în vetrele de sat a circa 89 000 
de gospodării, răzlețite și izolate. 
Această acțiune vizează atît înfăp
tuirea obiectivului de îmbunătățire 
a condițiilor de viață ale cetățenilor 
îneît să beneficieze tot mai mult da 
atributele civilizației, cît și mărirea 
suprafeței agricole a județului, in 
următorii ani, cu peste 22 000 hec
tare.

Atît reușitele, dar și neîmplinirile 
județului in diferitele domenii de 
activitate reflectă realist activitatea 
consiliilor populare, cu plusurile și 
minusurile sale. Rezultatele de. pînă 
acum, importantele sarcini de viitor 
ne obligă să aducem serioase per
fecționări stilului de muncă. înțele- 
gînd prin aceasta nu sporirea numă
rului sau duratei ședințelor, ci. în 
primul rînd. deplasarea centrului de 
greutate al întregii activități a con
siliilor populare in mijlocul oame
nilor, al cetățenilor. în unitățile pro
ductive, în comune și orașe, în car
tiere, asigurind pe această cale par
ticiparea largă și activă a locuitori
lor Ia rezolvarea problemelor.

In această perioadă premergătoa
re Conferinței pe țară a președinți
lor consiliilor populare acționăm cu 
toată fermitatea pentru asigurarea 
condițiilor materialo de îndeplinire 
a sarcinilor de plan în toate dome
niile de activitate. Un prim pas. de 
bun augur pe acest an, s-a înregis
trat prin îndeplinirea în luna ianua
rie 1988 a tuturor indicatorilor de 
plan, realizîndu-se producția fizică 
în sortimentele și la cotele calitative 
stabilite în contracte. Există, astfel, 
motive de a spera că, prin înfăptui
rile din 1988, se va lua o serioasă 
opțiune pentru depășirea obiective
lor pe întregul cincinal.

cament de „ultimă oră" este Oftal- 
moseptul folosit in tratarea ble- 
faritelor, conjunctivitelor, keratite- 
lor, arsurilor corneene.

Unic în țară și in Europa, ca 
mod de organizare și de cercetare 
interdisciplinară, Centrul medical 
de apiterapie colaborează cu ca-. 
dre universitare din Iași. Cra
iova, Cluj-Napoca, Tirgu Mu
reș, cu specialiști de la între
prinderea de medicamente și „Bio- 
farrn" București, din stațiunile bal
neoclimaterice Govora, Herculane 
și altele. Dispunind de o secție de 
microproducțle în cadrul Institu
tului de cercetare și produse pen
tru apicultură — Băneasa. specia
liștii centrului sint cei care concep 
și realizează noile medicamente, 
le verifică eficienta și le lansează 
pe piață prin Ministerul Sănătății.

La cabinetul O.R.L., condus de 
Corneliu Popovici, aflăm că efec
tele apiterapiei sînt superioare te
rapiei clasice într-o serie de afec
țiuni, prin lipsa lor de, toxicitate, 
prin rolul de tonificare generală, 
prin tratamentul de mai scurtă 
durată și mai puțin costisitor. Con
cret, în atrofiile de căi respiratorii 
— sinuzită, faringită, rinită — re
zultatele sînt de-a dreptul miracu
loase ; de asemenea, în alergia căi
lor respiratorii. în tratamentul in- 
flamațiilor de amigdale și vegetație 
la copii s-au înregistrat rezultate 
în peste 80 la sută din cazuri, ca 
și în mucoze bucofaringiene si su- 
purații auriculare. Medicamen
te ca Proporinol. Propofaringin. 
Propostamin, la a căror realizare 
interlocutorul nostru și-a adus con
tribuția, și-au dovedit din plin efi
cienta.

La laboratorul de valorificare 
superioară a produselor apicole se 
lucrează la stabilirea unor noi for
mule medicamentoase pe bază de 
extract de propolis, extract de po
lei) și venin de albine. Cercetare 
dtf durată. în care sint implicați 
toți specialiștii centrului.

Ne oprim cîteva momente si la 
cabinetul de apicosmetologie. Aici 
sînt aplicate tratamente cu pro
duse cosmetice realizate din miere, 
ceară, polen, lăptișor de matcă, 
propolis, creme, loțiuni dema- 
chiante. Rezultate impresionante 
s-au obținut în tratamentul acnecl 
juvenile cu produsul Acneol (solu
ție), ne confirmă cosmeticiana Con
stanța Pheffer.

Zilnic, la aceste cabinete vin oa
meni din toate colțurile țării, cu În
crederea justificată si confirmată 
practic în eficiența produselor na
turale ale stupului.

M. ruiBUS 
I. IVAN

• Mesagerul Invincibil : GRIVlTA 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Șarada : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30; 15; 17,15; 19,30
• Jandarmul și jandarmeritele 1 
Timpuri noi tisei io) ■— 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• O femeie singură t SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 19,30
• Taina reginei piraților : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Secretul sistemului de alarmă t 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Taina muntelui de aramă — 11; 
13; 15, Călărețul fără cap — 9; 17; 
19 : DOINA (18 35 38)
• Unde ești, copilărie i BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Sclava iubirii : UNION (13 49 04) 
— 9; 1.1; 13; 15; 17; 19
• Miss Iugoslavia : MIORIȚA
(14 27 14) — 9: 11; 13; 15; 17; 19, 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Islamice Iran, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Mohamad 
Jamshidi Gonhari, a oferit joi o 
recepție.

Au participat Cornel Pacoste, vl- 
ceprim-ministru al guvernului, mi
niștri, membri ai conducerii Minis
terului Afacerilor Externe, ai altor 
ministere, instituții centrale și ai 
unor întreprinderi de comerț exte
rior, oameni de artă și cultură.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

(Agerpres)

Un important succes 
al feroviarilor ieșeni
A fost dat în exploatare cel de-al 

doilea tronson electrificat de cale 
ferată Tg. Frumos — Iași, închein- 
du-se astfel lucrările de electrificare 
a liniei duble Pașcani — Iași. Ca 
urmare, va spori capacitatea de 
transport și viteza trenurilor de că
lători și marfă. Concomitent, au fost 
executate ample lucrări de moderni
zare și sistematizare care asigură o 
exploatare judicioasă a tuturor gar
niturilor de tren de pe această linie. 
Prin darea în exploatare a noii linii 
electrificate, se vor reduce cheltuie
lile de exploatare și consumul de 
motorină, feroviarii de la Regionala 
căi ferate Iași angajîndu-se ca, în 
cinstea Zilei ceferiștilor, să depășeas
că sarcinile de plan, să asigure în
deplinirea exemplară a obligațiilor 
asumate față de beneficiari.

(Agerpres)
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vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 12 februarie, ora 20 — 15 
februarie, era 20. în țară : Vremea se 
va răcd îndeosebi în partea a doua a 
Intervalului. Cerul va fl mai mult 
noros. Vor cădea precipitații tempora
re, predominant sub formă de ninsoa
re în primele zile în regiunile vestice, 
de nord și centrale, apoi cu pondere 
mai mare în partea de sud-est șl est. 
Vîntul va sufla slab pînă 1-a moderat, 
cu Intensificări către a doua parte a 
intervalului în .regiunile sud-estice, cu 
35—50 km/h, viscolind trecător zăpada. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 10 și zero grade, izolat 
mai coborîte în depresiuni și în Mol
dova, iar cele maxime între minus 4 
și plus 6 grade. Local se va semnala 
ceață. în București : Vremea se va 
răci mal ales în a doua parte a In
tervalului. Cerul va fi mai mult noros. 
Temporar va ningea Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
de 35—45 km/h, viscolind trecător ză
pada către a doua parte a intervalu
lui. Temperaturile minime vor oscila 
între minus 3 și zero grade, iar cele 
maxime între 1 și 3 grade.

Gimnastică«

în obiectiv
Echipa feminină a României,

campioană a lumii. — in frunte cu 
primele performere ale anului tre
cut, Aurelia Dobre, campioană 
mondială absolută la Rotterdam, și 
Daniela Silivaș, patru medalii de 
aur la „europenele1' de la Moscova 
și alte asemenea medalii la între
cerile lumii — se pregătește cu 
aceeași seriozitate pentru turneul 
olimpic, de care ne mai despart 
circa șapte luni (18—25 septembrie). 
Cu aportul mai multor colaboratori 
tehnici, antrenorii Adrian Goreac, 
Maria Cosma și Octavian Belu con
duc pe mai departe instruirea la 
cel mai înalt nivel a reprezentan
telor noastre. De asemenea, să in
formăm in treacăt că fruntașele 
generației imediat următoare de 
performere, adică „speranțele" gim
nasticii noastre, au drept obiectiv 
campionatele europene de juniori 
(13—15 mai), conducerea tehnică 
fiind asumată de antrenorii Atana- 
sia Albu și Petru Ion, iar drept li
der al generației anunțindu-se o 
tinără gimnastă plină de talent — 
Cristina Pașca (C.S.S.M. Baia 
Mare), o urmașă probabilă a Au
reliei Dobre și Danielei Silivaș.

Revenind la turneul olimpic, tre
buie să arătăm că acesta prezintă 
unele diferențe de ordin organiza
toric și tehnic față de trecuta edi
ție a campionatelor mondiale. Du
pă cum ne relata Nicolae Vieru, 
președintele federației române de 
specialitate, programul turneului 
olimpic este mai larg, el desfășu- 
rindu-se pe timpul a opt zile, cu 
una mai mult decît la mondiale, tai 
concursurile feminine ș» masculine 
vor avea loc în zile complet sepa
rate unele de celelalte. Aceasta in 
condițiile in care și numărul con- 
curenților și concurentelor este mai 
redus — maximum cite 96 gim- 
naști și 96 gimnaste, grupați in cile 
16 echipe. Dintre acestea, 12 sint 
echipe reprezentative naționale, 
conform cu clasamentele ultimelor 
campionate mondiale, plus un nu
măr de patru echipe alcătuite din 
concurenți individuali, dar numai 
din țările care au participat la cam
pionatele lumii de la Rotterdam. 
Din această diferență numerică, 
față de mondiale, rezultă și princi
pala deosebire de natură calitativă: 
turneul olimpic va întruni numai 
cele mai bune echipe și pe cei mai 
buni concurenți, după ordinea cla
samentelor de la campionatele 
mondiale, astfel că se vor condensa 
calitatea evoluțiilor și elementele 
spectaculoase ale întrecerilor.

Asemănarea dintre turneele olim
pic și mondial va fi aceea că se va 
concura pe baza acelorași exerciții 
impuse, iar notările se vor face în 
conformitate cu același cod de 
puncta).

Să amintim numele reprezenta
tivelor feminine calificate la tur-

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
U.R.S.S.

Realizări ale industriei 
construcțiilor de mașini

Construcțiile de mașini se . în
scriu ca una dintre ramurile cu cel 
mai rapid ritm de dezvoltare din 
Uniunea Sovietică. Printre noile 
produse realizate recent se numără 
și autocamionul de mare capactta- 
te — 170 tone. Alături de acest 
gigant poate sta și excavatorul a 
cărui cupă poate disloca 20 mc de 
pămint. El poate funcționa In orice 
condiții climaterice și dezvoltă o

R.D.G.
Amplu program pentru
construcția

Programul privind construcția de 
locuințe în R. D. Germană, adoptat 
în 1971, a dat un puternic impuls 
activității în acest domeniu, mai 
ales în ultimul Interval de timp. 
Astfel, din 1971 și pînă în prezent 
au fost construite peste 2,6 milioa
ne apartamente. Circa 8 milioane 
de cetățeni al țării s-au mutat, în

R.S. CEHOSLOVACA
Măsuri pentru protecția mediului ambiant
ln anul 1903 ln Cehoslovacia va 

fi redus cu 30 la sută, față de 1980, 
gradul de răspîndire a bioxidului 
de sulf în atmosferă. Totodată, txs 
fi limitată considerabil cantitatea 
de alte substanțe poluante pulveri
zate in aer. Acesta este obiectivul 
programului cehoslovac de ocroti
re a mediului ambiant, elaborat în 
concordanță cu convenția privind 
combaterea globală a poluării at
mosferice în Europa.

R.D.P. LAOS
Se extinde rețeaua de învățămînt

Rezultate însemnate au fost ob
ținute în R.D.P. Laos, in ultimii 
ani. in pregătirea de învățători șl 
profesori, care să asigure o dez
voltare continuă a sistemului de 
învățămînt din țară. în diferite 
provincii ale tării funcționează în 
prezent 13 centre pentru formarea 
de cadre necesare grădinițelor de 
copii, 44 de scoli pedagogice pen
tru învățămîntul primar si 20 de

R.P.S. ALBANIA
Noi obiective economice

în anul 1988, în R.P.S. Albania 
vor fi construite sau finalizate pes
te 190 de obiective din domeniile 
economic, social si cultural. în a- 
cest1 scop sînt alocate investiții în 
valoare de 4,8 miliarde leka. Prin
tre obiectivele a căror construcție 
este prevăzută a se începe în 
cursul acestui an figurează o nouă

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

turneul olimpic 
neul olimpie, în ordinea dată de 
clasamentul ultimei ediții a mon
dialelor : România, U.R.S.S., R.D. 
Germană, China, Bulgaria, S.U.A., 
Ungaria, Canada, Japonia, Coreea 
de Sud, Cehoslovacia, Spania, că
rora li se vor adăuga cele patru 
echipe compuse din concurenți in
dividuali, despre care aminteam 
mai înainte.

Comitetul executiv al Federației 
internaționale de gimnastică (F.I.G.) 
va proceda la tragerea la sorți a 
echipelor pentru grupele turneului 
olimpic, in luna mai, in Elveția. 
Dar incă în a doua jumătate a 
lunii februarie se vor întruni co
mitetele tehnice feminin și mascu
lin ale F.I.G. spre a lua hotăriri 
importante în privința desemnării 
corpului de arbitraj. Este posibil ca 
primele 12 țări după clasamentul 
mondialelor să aibă dreptul la cite 
doi arbitri nominalizați, insă pare 
foarte probabil că intr-o singură zi 
la concurs nu va oficia decît unul 
dintre aceștia..

Turneul olimpic va fi ultimul 
mare concurs oficial la care vor fi 
valabile prezentele exerciții impuse 
și actualul cod de punctaj. Incepînd 
cu 1989, pentru viitorul ciclu olim
pic vor intra in vigoare noi exer
ciții impuse și un cod de punctaj 
modificat. Școala românească de 
gimnastică feminină atît de in
fluentă ln evoluția acestui sport pe 
plan mondial nu numai prin înalte 
rezultate, ci și prin contribuții teo
retice și de regulament, participă 
activ la elaborarea noilor norma
tive ale F.I.G. Printre alte activi
tăți importante, este interesant de 
semnalat că specialistei românce 
Maria Simionescu i s-a încredințat 
proiectarea noilor exerciții impuse 
la sol. Proiectul, elaborat in comun 
cu Atanasia Albu, antrenoarea 
principală a lotului de junioare, și 
Marla Cosma, antrenoare la lotul 
reprezentativ A, s-a bucurat de, c 
adoptare unanimi ln cadrul Comi
tetului tehnic feminin al F.I.G. Pe 
lingă noutățile tehnice, viitoarele 
exerciții impuse prezintă ln pre
mieră absolută înlocuirea acompa
niamentului la pian printr-unul or
chestral, aranjamentul muzical 
fiind realizat de Ileana Popovici pe 
tema „Campanellei" de Paganini. 
Cit privește codul de punctaj vala
bil din 1989, el are în vedere o no
tare mai bună a feminității (ele
mente artistice), originalității, co
rectitudinii, continuității elemente
lor (serii lungi). Desigur, minuna
tele reprezentante ale școlii noas
tre de gimnastică, cu evoluțiile lor 
atît de artistice, originale și corec
te nu vor avea decît de cîștigat și 
în perspectiva codului de punctaj 
modificat.

Valerlu MIRONESCU 

viteză de pini la S0 kilometri pe 
oră.

O scurtă statistică este revela
toare pentru ritmul Inali al dez
voltării construcțiilor de mașini. 
Zilnic, aceastd ramură a economisi 
sovietice produce 457 strunguri, 47 
roboți industriali, 3—4 linii com
plete automatizate sau semiauto- 
matizate, 1630 de tractoare, 26 000 
de motoare electrice și multe altele.

de locuințe
acest Interval de timp, In case noi, 
ceea ce Înseamnă că aproape ju
mătate din populația țării locuiește 
în case noi sau »l-a îmbunătățit 
condițiile de viață. Soluționarea 
completă a problemei locuințelor 
In R.D.G. ce are în vedere pentru 
anul 1990. .

Pe linia înfăptuirii obiectivelor 
stabilite te înscrie realizarea unor 
importante măsuri de desulfurare a 
regiunii nord-vesttce a Cehiei. O 
mare atenție se acordă protecției 
mediului ambiant și asigurării pu
rității aerului in . capitala R. S. 
Slovace — Bratislava. Astfel, cup
toarele de la combinatul petrochi
mic „Slovnaft* * folosesc acum drept 
combustibil gaze naturale și au fost 
totodată eliminate tehnologiile în
vechite in producția chimică.

• Extemporal la dirlgenție : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19. GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Totul se plătește : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19. VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Cale liberă: PROGRESUL (23 94 10) 
— 15; 17; 19
• Secretul Iul Nemesis : DRUMUL 
SĂRII (31 2813) — 15; 17: 19
• Vulcanul stins : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19,15
• Biciul fermecat : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 0; 11; 13; 15; 17; 19,
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Misiune specială : VICTORIA 
(19 28 79) — »; 11; 13; 15; 17; 19. CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19

institute de învățămînt superior. 
Numărul elevilor si studenților 
care urmau cursurile acestor insti
tuții era, anul trecut, de 12 452, 
cunoscind o creștere față de anul 
anterior. Totodată, numărul absol
venților a fost, ln 1987, de 1901, 
dintre care 344 tinere cadre didac
tice pentru învățămîntul universi
tar.

unitate de prelucrare a minereu
rilor de fier și crom, în orașul 
Barrel, lucrările celei de-a doua 
faze a fabricii de fire si cabluri 
electrice din cupru, din Shkodra, 
fabrici de conserve din fructe și 
legume, în mai multe localități din 
țară, o serie de sisteme de irigații, 
obiective social-culturale.

NATAȚTE. în concursul interna
țional de natație de la Berlin, Livia 
Copariu (România) s-a clasat pe 
locul al doilea în proba de 100 m 
liber, cu timpul de 56”05/100, prece
dată de Katrin Meissner (R.D. Ger
mană) — 55”86/100. Tot pe locul se
cund s-au situat Stela Pura la 200 m 
fluture (2’ll”19/100) șl Tamara Cos
tache la 50 m liber (25”82/100), 
probe în care Victoria a revenit spor
tivelor din R.D. Germană, Kathleen 
Nord (2’10”71/100) și. respectiv. Ka
trin Meissner (25”75/100).

HOCHEI • între 19 și 28 martie, 
în orașul olandez Tilburg, Federația 
internațională de hochei pe gheață 
(F.I.H.G.) organizează turneul „Tha- 
ier Tutt“, rezervat echipelor necali
ficate la Jocurile Olimpice de la 
Calgary. La această competiție. 
România va evolua in grupa B, ală
turi de reprezentativele R.D. Ger
mane, Ungariei, Danemarcei, Iugo
slaviei și Italiei, In timp ce din grupa 
A vor face parte R.P.D. Coreeană, 
Bulgaria, R.P. Chineză, Japonia. 
Olanda și Australia. • în turneul 
preolimpic de hochei pe gheață de la 
Anchorage (Alaska), selecționata Ce
hoslovaciei a întrecut cu scorul de 
5—3 (1—0, 1—1, 3—2) echipa Austriei.

ȘAH. După cinci runde, ln tur
neul internațional feminin de șah 
de la Varșovia. în clasament con
duce Zola Lelcluk (U.R.S.S.). cu 4,5 
puncte, urmată de poloneza Erensfca 
— 4 puncte. Ghenova (Bulgaria), 
Sofleva (U.R.S.S.) — 3,5 puncte, Cris
tina Bădulescu (România) — 3 punc
te etc. în runda a clncea, Cristina 
Bădulescu a remizat cu poloneza 
Lisovska, ln timp ce Margareta Mu- 
reșan a pierdut la Sofleva,

BASCHET, în meci pentru semifi
nalele „Cupei cupelor" la baschet 
masculin, echipa franceză C.S.P. Li
moges a învins pe teren propriu cu 
scocul de 102—86 (53—44), formația 
italiană Soavolini Pesare,

SANIE. Participanții la concursul 
olimpic de săniuțe au efectuat pe 
pirtla de la Calgary un prim antre
nament oficial. Cele mai bune re
zultate au fost obținute da vest-ger- 
manul Georg HackL. italianul Hans- 
jdrg Raffl șl est-germanul Jeas 
MUller.

FOTBAL. La Salonic. In meci 
pentru „Cupa balcanici" la fotbal, 
echipa bulgară Sllven a întrecut cu 
scorul de 3—2 formația locală He- 
raklis. în urma acestei victorii, 
fotbaliștii bulgari s-au calificat pen
tru finala competiției.

ATLETISM. Cu prilejul unui con
curs internațional de atletism des
fășurat la Torino, Christina Wach
tel (R.D. Germană) a stabilit un nou 
record mondial pe teren acoperit In 
proba feminină de 600 m. cu timpul 
de l’57”64/100. Vechiul record (1’58” 
4/10) aparținea, din anul 1980, sovie
ticei Olga Vakrușeva,

HANDBAL. In ziua a treia a 
Campionatului mondial masculin de 
handbal (grupa C). ce se desfășoară 
In orașul portughez Guimaraes, s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Italia—Portugalia 23—19; Belgia— 
Olanda 19—19: Austria—Anglia 
37—15.
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’ dezarmării este pusă in evidență in cadrul unor manifestări ce au loc 
ț pe diferite meridiane ale globului. Pentru înfăptuirea acestui imperativ 
■ acționează factori politici responsabili din lumea intreagă, organizații de 
) lupta pentru pace.

*

J VIENA. — Cancelarul federal al
i Austriei, Franz Vranitzky, s-a pro- 
/ nunțat în favoarea unor noi pași 
! concreți pe calea reducerii arma

mentelor din Europa, subliniind că 
aceasta ar contribui substanțial la 
asigurare;! unei păci trainice, a 
destinderii și dezarmării. Șeful gu
vernului austriac a relevat că re
uniunea general-europeană ce se 
desfășoară in capitala Austriei tre-

ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR

PROBLEMA CENTRALA A OMENIRII
Necesitatea întreprinderii de eforturi sporite pentru eliminarea arme- 
nucleâre, a tuturor armelor .de distrugere in masă, pentru înfăptuirea

In favoarea unor măsuri concrete de reducere 
a armamentelor în Europa

\ 
\*
*

*

*

buie să acționeze pentru inițierea 
unei „noi faze în domeniul contro
lului asupra armelor convenționale, 
pentru dezbaterea de noi măsuri 
de dezarmare și de control asupra 
înarmărilor1'. Trebuie să se por
nească de la necesitatea creării 
unui echilibru al forțelor armate 
și armamentelor pe continentul 
nostru la cel mai redus nivel — a 
subliniat Franz Vranitzky.

Asigurarea păcii prin eliminarea armelor nucleare
BELGRAD — Ministrul turc al 

afacerilor externe. Mesut.Yilmaz. a 
declarat. într-un interviu acordat 
ziarului iugoslav „Borba", că un țel 
final al Turciei îl constituie crearea 
unei lumi lipsite de arme nucleare, 
țara sa sprijinind „toate inițiativele 
realiste in acest sens". Totodată, el 
a .exprimat dorința Turciei de a 
participa la crearea unei zone a 
păcii și cooperării • în Balcani, 
transmite agenția TANIUG.

HARARE. Robert Mugabe,

Cheltuielile militare
WASHINGTON. — Potrivit re

zultatelor unui sondaj Gallup, dat 
publicității la San Francisco, 62 la 
sută dintre participant s-au de
clarat pentru reducerea cheltuieli
lor militare ale S.U.A. — singura

Misiunea unei delegații 
în Europa

PARIS. — Președintele Franței, 
Frangois Mitterrand,, a primit dele
gația de senatori americani care

i efectuează un turneu în Europa oc- 
J cidentală pentru a analiza cu li- 
t derii acestor țări probleme referi- 
i toare la dezarmare. După cum a 
’ informat un reprezentant■ al can- 
.celăriei prezidențiale, președintele

’-'1

I

I 
i
1
1

i

I
I

președintele Republicii Zimbabwe, 
președinte în exercițiu al mișcării 
de nealiniere, a subliniat, la o în- 
tilnire cu diplomații acreditați la 
Harare, necesitatea eliminării tu
turor armelor nucleare în vederea 
asigurării păcii în lume și înlătu
rării pericolului unui război nimi
citor. El a arătat că lichidarea tu
turor sistemelor de arme nucleare 
nu numai că ar consolida secu
ritatea internațională, dar ar și fa
cilita progresul economic, in spe
cial în țările în curs de dezvoltare. ț

grevează bugetele '

modalitate de a reduce deficitul l 
bugetului federal. Rezultatele son- ' 
dajului indică o scădere substan- ț 
■țială a numărului celor care susțin 
programul cunoscut sub numele de 
„războiul stelelor".

de senatori americani 
occidentală ț 

francez a reiterat poziția țării sale 
privitoare la dezarmare și s-a pro- J 
nunțat pentru continuarea proce- )
sului de negocieri in direcția re
ducerii controlate a înarmărilor. ■ 
Pe de altă parte, șeful statului ț 
francez a reafirmat că o forță de < 
descurajare nucleară constituie o ' 
parte vitală a apărării franceze.

Sprijin accesului neîntîrziat 
la independență al Namibiei

YAOUNDE 11 (Agerpres). — In 
cadrul convorbirilor dintre secretarul 
general. al O.N.U., Javier . Perez, de 
Cuellar, aflat intr-un turneu prin 
mai multe state africane, și pre
ședintele Republicii Camerun. Paul 
Biya. au fost examinate o serie de 
probleme ale vieții internaționale, cu 
precădere evoluțiile din Africa aus
trală. Președintele camerunez a re
afirmat . sprijinul țării sale față de 
apelurile la aplicarea de sancțiuni

eficiente împotriva regimului mino
ritar rasist de la Pretoria, precum 
și la accesul neintirziat .la indepen
dență a! Namibiei în baza prevede
rilor rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U.

Interlocutorii au reliefat interde
pendența dintre dezarmare și dez
voltare, au subliniat necesitatea uni
rii eforturilor tuturor statelor pen
tru rezolvarea problemelor econo
mice cu care se confruntă omenirea.

Regimul de la Pretoria „restabilește ordinea" în bantustane
PRETORIA 11 (Agerpres). — In 

urmă cu citeva zile, in bantustanul 
sud-african Bophuthatswana. ..pre
ședintele" instalat de rasiștii de la 
Pretoria, Lucas Mangope. a fost a- 
restat de un grup de militari. Tul
burările prilejuite de acest eveni
ment au fost însă repede eliminate 
prin intervenția unor unităti ale ar

matei sud-africane, care l-au elibe
rat pe Mangope.

„Lovitura militară" nu a făcut de- 
cît să readucă în actualitate statutul 
bantustanului Bophuthatswana. ca și 
al altor bantustane din R.S.A., pro
clamate de autoritățile de la Preto
ria drept „state independente" in 
vederea creării iluziei de a se fi gă
sit o soluție problemelor rasiale.

In pregătirea sesiunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată problemei dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— Comitetul pregătitor al celei de-a 
3-a sesiuni speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U, consacrată proble
melor dezarmării, care va avea loc 
între 31 mai și 25 iunie la New York, 
s-a întrunit la sediul central al Na
țiunilor Unite pentru examinarea 
ordinii de zi și a problemelor orga
nizatorice ale acestei reuniuni. Co
mitetul a recomandat includerea . pe

agenda viitoarei sesiuni speciale a 
ansamblului problematicii opririi 
cursei înarmărilor și realizării dezar
mării, în oadrul căreia figurează mă
suri de dezarmare nucleară, dezar
marea convențională, prohibirea ar
melor chimice, măsuri generatoare de 
încredere, prevenirea cursei înarmă
rilor' in Cosmos, crearea de zone 
denuclearizate, relația dezarmare- 
dezvoltare, metodele de control ale 
măsurilor din domeniul dezarmării.

Evoluția negocierilor de la Geneva 
privind elaborarea unei convenții referitoare la interzicerea 

și distrugerea armelor chimice

Consultări privind 

reglementarea politică 

a situației din jurul 

Afganistanului
ISLAMABAD 11 (Agerpres). — 

Președintele Republicii Pakistan, 
Mohammad Zia-ul Haq, l-a primit, 
la Islamabad, pe Iuli Voronțov, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S., care a făcut 
o scurtă vizită în capitala pakista
neză. După cum relatează agenția 
T.A.S.S., oaspetele i-a transmis șefu
lui statului pakistanez un mesaj din 
partea conducerii sovietice, in care 
se subliniază importanța semnării, în 
cel mai scurt timp posibil, la Ge
neva, a documentelor referitoare la 
reglementarea politică a situației din 
jurul Afganistanului.

Lucrările Seimului R.P. Polone
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — Timp 

de două zile, la Varșovia s-au desfă
șurat lucrările Seimului R.P. Polone. 
Deputății au aprobat informarea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, 
Zbigniew Messner, privind activi
tatea în anul 1987 și sarcinile gu
vernului pentru anul 1988 — trans

mite agenția P.A.P. Totodată, a fost 
adoptată o hotărîre în probleme le
gate de dezvoltarea în -continuarei a 
economiei țării.

La lucrări a luat parte Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Polone.Congresul Partidului

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Re- 
ferindu-se la stadiul negocierilor de 
la Geneva privind elaborarea unei 
convenții referitoare la interzicerea 
și distrugerea armelor chimice, un 
purtător de cuvint al M.A.E. al 
U.R.S.S. a arătat că, în opinia părții 
sovietice, progresele realizate pînă 
acum fac posibilă încheierea în cu

tând a documentului respectiv. Rele- 
vînd atitudinea favorabilă încheierii 
convenției respective manifestată de 
numeroase țări, diplomatul sovietic 
a arătat că, dacă există voință po
litică din partea tuturor statelor 
participante la negocieri, convenția 
poate fi încheiată în termenul cel 
mai scurt, relatează agenția T.A.S.S.

AMERICA CENTRALĂ

TOKIO 11 (Agerpres). — La Tokio 
s-au deschis, joi, lucrările celui de-al 
53-lea Congres al Partidului Socia
list din Japonia — principala for
mațiune politică de opoziție din 
țară. Cei aproximativ 500 de delegați 
vor analiza activitatea desfășurată 
de la precedentul congres și vor 
elabora direcțiile de acțiune ale 
partidului pentru anul 1988.

Socialist din Japonia
Deschizînd lucrările congresului, 

președintele Comitetului Central 
Executiv al partidului. Takako Doi, 
s-a referit pe larg la situația eco- 
nomico-socială a țării și la necesita
tea intensificării eforturilor pentru 
promovarea destinderii și consolidă
rii păcii internaționale. Vorbitoarea 
a subliniat că „dreptul la viață in 
pace este un drept suprem al omu
lui".

ORIENTUL MIJLOCIU
• O propunere a președintelui Comitetului Executiv al O.E.P.
• Largă audiență a ideii convocării unei conferințe internațio
nale pentru reglementarea situației din regiune • Consultări

diplomatice
BONN 11 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat revistei vest-germa- 
ne „Stern", citată de agenția KUNA, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Yasser Arafat, a propus pla
sarea7 sub controlul O.N.U. a terito
riilor ocupate, după .retragerea 
Israelului, în scopul dezangajării în
tre cele două părți și asigurării 
securității palestinienilor și israelie- 
nilor deopotrivă, organizarea de ale
geri pe malul vestic al Iordanului și 
în Gaza, după o perioadă de tranzi
ție de șase luni, și apoi convocarea 
unei conferințe în . problema orien
tului Mijlociu cu participarea tutu
ror părților. Răspunzînd întrebării 
dacă O.E.P. este gata să recunoască 
Israelul. Yasser Arafat a răspuns că 
„recunoașterea Israelului este impli
cită", precizînd că acesta trebuie să 
participe la conferința internațională 
de pace.

HARARE 11 (Agerpres). — Miș
carea de nealiniere este profund 
preocupată de măsurile represive îm
potriva populației palestiniene din 
teritoriile de pe malul de vest al 
Iordanului și Gaza, ocupate de Israel 
— a declarat agenției ZIANA pre
ședintele în exercițiu al mișcării, șef 
al statului Zimbabwean, Robert Mu
gabe. In același timp — a declarat 
el — mișcarea de nealiniere con
damnă continuarea ocupării terito
riilor palestiniene.

Robert Mugabe a relevat necesi
tatea intensificării eforturilor Consi
liului de Securitate în vederea orga
nizării unei conferințe internaționale 
de pace în problemele Orientului 
Mijlociu. Pacea nu va putea fi in
staurată în .Orientul Mijlociu atîta 
timp cit Israelul continuă să lip
sească poporul palestinian de dreptu
rile sale fundamentale : dreptul la 
autodeterminare, dreptul la indepen
dentă și dreptul de a-și avea pro
pria patrie — a spus ei.

VIENA 11 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei, aflat intr-o vi
zită oficială la Viena, a reafirmat 
necesitatea convocării unei confe
rințe internaționale SUb egida O.N.U. 
pentru reglementarea situației din 
Orientul Mijlociu. Intr-o declarație 
făcută televiziunii austriece, suvera
nul hașemit a apreciat că singura 
cale de rezolvare a crizei din re

giune o constituie organizarea unei 
conferințe internaționale, la care să 
participe și Organizația pentru Eli
berarea Palestinei.

CAIRO 11 (Agerpres). — Deschi- 
zînd lucrările unui simpozion in pro
bleme ale securității, la care parti
cipă reprezentanți din zona Golfu
lui, președintele Egiptului, Hosni 
Mubarak, a declarat, că țara sa ur
mărește încetarea războiului dintre 
Iran și Irak — transmite agenția 
MENA. De asemenea, el a relevat 
că Egiptul sprijină lupta palestinie
nilor din teritoriile arabe ocupate.

TEL AVIV 11 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Israelului. Shi
mon Peres, a conferit cu asistentul 
secretarului de stat al S.U.A., 
Richard Murphy, aflat în Israel, în 
cadrul turneului pe care îl întreprin
de în mai multe țări din regiune.

LONDRA 11 (Agerpres). — Parti
dul Laburist din Marea Britanie 
sprijină ideea convocării unei con
ferințe internaționale de pace în 
problema Orientului Mijlociu, pe 
care o consideră cea mai bună cale 
de reglementare a crizei din regiune 
— a declarat un purtător de cuvint 
al acestei formațiuni politice.

Organizarea unei conferințe inter
naționale și acțiunile populației pa
lestiniene împotriva ocupației vor 
reprezenta principalele puncte ale 
convorbirilor și contactelor pe care 
liderul laburist britanic, Neil Kin
nock, le va avea în regiune în zilele 
următoare,

SANAA 11 (Agerpres). — La 
Sanaa, vicepremierul și ministrul de 
externe al R. A. Yemen, Abdel Ka
rim Al Iriani, și ministrul de exter
ne al Australiei, William Hayden, 
care efectuează o vizită în capitala 
yemenită. au discutat aspecte ale 
cooperării bilaterale și au efectuat o 
trecere în revistă . a problematicii 
Orientului Mijlociu în lumina evolu
țiilor actuale din teritoriile arabe 
ocupate. Ei și-au reafirmat — relevă 
agenția China Nouă — necesitatea 
ajungerii la o soluționare justă a 
problemei palestiniene și a recu
noașterii dreptului legitim al po
porului palestinian la autodetermi
nare și creare a unui stat propriu 
independent.

Pentru soluționarea 
pe cale pașnică 

a problemelor litigioase
PARIS 11 (Agerpres). — Parla

mentul (vest-)European s-a pronun
țat pentru încetarea neîntîrziată a 
oricărui amestec străin în America 
Centrală, apreciind că aceasta consti
tuie o condiție indisolubilă pentru 
asigurarea păcii în regiune. într-o 
rezoluție adoptată la Strasbourg, or
ganul consultativ al C.E.E. consideră 
ca fundamentală respectarea suve
ranității țărilor centroamericane, lu- 
înd notă, totodată, de respingerea în 
Camera Reprezentanților a Con
gresului S.U.A. a cererii administra
ției privind reînnoirea ajutorului 
acordat contrarevoluționarilor an- 
tisandiniști nicaraguani. După cum 
relevă agenția EFE, luarea de po
ziție a Parlamentului (vest-)Euro- 
pean intervine în perspectiva confe
rinței. ministeriale care va avea loc 
la 29 februarie și 1 martie la Ham
burg, eu participarea unor repre
zentanți ai ,'celor 12", ai țărilor cen
troamericane și ai statelor membre 
ale grupului de la Contadora.

CIUDAD DE MEXICO 11 (Ager
pres). — Candidatul la funcția de 
președinte al Mexicului din partea 
Partidului Revoluționar Instituțional 
(P.R.I.), de guvernămint. Carlos Sa
linas de Gortari, s-a pronunțat în 
favoarea soluționării conflictului cen- 
troamerican respectindu-se cu stric
tețe suveranitatea statelor din re
giune — transmite agenția A.N.N. 
Inaugurind lucrările, unei. reuniuni a 
Comisiei naționale pentru afaceri 
externe a P.R.I., în statul Coahuila, 
el a arătat că. în cazul în care va fi 
ales, va ’ promova o politică externă 
activă bazată pe principiile neagre
siunii. dreptului popoarelor de a-și 
alege liber propria cale de dezvoltare 

. și soluționării pe cale pașnică a con
flictelor existente in diferite zone ale 
lumii.

Criza de guvern 
din Italia

ROMA 11 (Agerpres). — Primul 
ministru ai Italiei, Giovanni Goria, a 
prezentat președintelui Francesco 
Cossiga demisia cabinetului său 
pentapartit, după ce a fost pus în 
minoritate in Camera Deputaților in 
legătură cu legea financiară pe anul 
1988. informează agenția A.N.S.A. 
Acceptînd demisia, șeful statului ita
lian i-a cerut premierului să asigure 
conducerea activităților curente, pînă 
la depășirea actualului impas po
litic. . __

Președintele Francesco Cossiga a 
început joi consultările, întîlnin- 
du-se cu foști șefi ai statului italian, 
cu președinții Senatului și Camerei 
Deputaților. Vineri, el va primi, se
parat. delegațiile principalelor parti
de reprezentate în forul legislativ.

londra : Seminar internațional consacrat implicațiilor 
datoriei externe a țărilor latino-americane

LONDRA 11 (Agerpres). — La 
Londra au început lucrările unui se
minar internațional cu privire la 
creșterea economică în America La
tină. Organizat de Banca Internațio
nală pentru Dezvoltare și de ziarul 
„International Herald Tribune", se
minarul reprezintă o continuare a 
unei manifestări similare care a avut 
loc în 1986 pe tema datoriei externe

a continentului. Și în cadrul actua
lei reuniuni urmează să fie analiza
tă situația datoriei externe a țărilor 
din zonă, care însumează 370 miliar
de dolari. La lucrările seminarului 
participă personalități politice lati
no-americane, experți în probleme 
monetare și economice, reprezentanți 
ai unor organizații internaționale.

FRANȚA3
Situația dramatică

Ziarul francez „Le Figaro" se ocu
pă intr-un articol de soarta sutelor 
de mii de tineri care, în căutarea 
unei slujbe, rătăcesc, lipsiți de adă
post, dintr-o localitate in alta :

Ei sint la virstă cînd pot munci — 
notează „Le Figaro". Sint valizi. Nu 
sint. paraziți sau leneși. Caută cu 
adevărat de lucru. Dar nu găsesc 
nimic.

Din două milioane și jumătate de 
șomeri, un milion nu beneficiază de 
indemnizații. Sint in majoritate tineri 
care nu au lucrat niciodată sau care 
au asigurate mici îndeletniciri pro
vizorii, cu contracte pe termene li
mitate. Jumătate dintre ei au re
nunțat la orice speranțq. de a găsi 
intr-o zi un loc de muncă stabil.

Cum să plătești o locuință, impo
zite cînd nu ai nici loc de muncă, 
nici asistență de nici un fel ? Cind 
duci o viață precară intre contracte pe 
citeva luni, perioade de inactivitate, 
stagii care nu duc la nimic ? ! Cum 
să rămâi sub un acoperiș, cind fami
lia sau prietenii nu mai pot sa te 
adăpostească sau, pur și simplu, sint 
prea săraci pentru a te ajuta 7 Cînd 
biroul de ajutor social al. orașului 
țău iți închide ușa in nas? Tu ești 
valid și încă tinăr ; tu trebuie să te 
poți descurca.

a tinerilor șomeri
Și tu te descurci : te duci în cel 

mai apropiat oraș mare. Bați la ușa 
unui „centru de cazare pentru per
soanele in dificultate". Există 760 
astfel de centre în Franța, care pri
mesc femeile în pericol de prostitu
ție, pe cei teșiți din închisoare, toxi
comani sau alcoolici in post-cură, 
vagabonzi... și oameni ca tine, fără 
domiciliu fix. Dar trebuie să stăm 
la ușa acestor centre. Cele 30 000 de 
paturi nu sint suficiente. Pe baza 
unor studii făcute la Lyon, Nancy, 
Rennes, se apreciază că numai 30—40 
la sută dintre solicitanți pot intra. 
Poate vei avea tu șanse. Ți se va 
permite atunci să rămâi 5 sau 15 
nopți. Cele mai multe dintre aceste 
centre sint conduse de asociații lo
cale. confesionale sau societăți de 
binefacere, care își hotărăsc fiecare 
propriile reguli de primire. După a- 
cest scurt răgaz vei fi izgonit. Va 
trebui să mergi într-un alt oraș, să 
cauți un loc pentru azil de noapte. 
Treptat vei învăța să cunoști circui
tul „Ajutorului catolic", supele să
racilor oferite de „Armata salvării", 
dormitoarele arionime din cămine.

Se va face din tine un profesionist 
al rătăcirilor și al mîinii întinse — 
conchide ziarul „Le Figaro".

Reuniune la nivel înalt a C.E.E.
BRUXELLES 11 (Agerpres). — La 

Bruxelles s-au deschis joi lucrările 
reuniunii extraordinare la nivel înalt 
a C.E.E. consacrată dezbaterii pro
blemelor reformei finanțelor Pieței 
Comune și altor chestiuni controver
sate legate de aceasta. între care po
litica agricolă a „celor 12". Sub pre
ședinția cancelarului R.F. Germania, 
Helmut Kohl, care conduce în acest 
semestru activitățile C.E.E.. șefii de 
Stat sau de guvern din țările comu

nitare s-au reunit „sub semnul In
certitudinii", după cum relevă agen
ția A.N.S.A., pentru a relua discu
țiile în special asupra problemelor 
financiare, după încheierea fără re
zultate pozitive a întrunirii la nivel 
înalt din decembrie anul trecut, de 
la Copenhaga.

Lucrările reuniunii — programată 
să dureze două zile — au fost pr 
cedate de o serie de contacte bilat 
râie intre delegațiile participante.

-<

Un deziderat fundamental al popoarelor: 
edificarea unei lumi fără arme și războaie

Zilele trecute au început la Pala
tul Națiunilor din Geneva. lucrările 
sesiunii de primăvară a Conferinței 
pentru dezarmare, organismul de 
negocjeri specializat al Organizației 
Națiunilor Unite, din care fac parte 
40 de state, între care Și România. 
Problemele înscrise Pe ordinea de 
zi a conferinței privesc încetarea 
cursei înarmărilor, in primul rind a 
celor nucleare, și realizarea dezar
mării, prevenirea războiului nuclear, 
a cursei inarmărilor in spațiul coș- 
mic. interzicerea armelor chimice, 
radiologice si altor arme de distru
gere în masă, garanții de securitate 
pentru statele neposesoare de arme 
nucleare, precum si elaborarea unui 
program global de dezarmare.

Noua sesiune a conferinței își des
fășoară lucrările in condiții noi. de
terminate de semnarea tratatului so- 
vieto-ațnerican privind lichidarea 
rachetelor nucleare cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune, care prin 
importanta sa nu va putea să nu-și 
pună 'atnprenta asupra evoluției ne
gocierilor din cadrul acestui for. Cele 
două state continuă in prezent, așa 
cum se știe, tratativele pentru per
fecționarea cit mai curînd posibil a 
unui nou acord vizînd reducerea cu 
50 la sută a armelor nucleare stra
tegice.

Ținind cont de evoluția actualei 
situații internaționale. de marele 
pericol pe. care il reprezintă armele 
nucleare, acordul încheiat nu trebuie, 
evident, să ducă ia autolinistire, ci, 
dimpotrivă, să stimuleze eforturile 
în vederea realizării de noi înțelegeri 
in vederea eliminării treptate a ar
senalelor nucleare, a trecerii la mă
suri cit mai ample de dezarmare 
conventional^ si de lichidare a arma
mentului chimic.

Desigur, negocierile pe plan bilate
ral pot si. trebuie să se completeze 
cu cele multilaterale,, dat fiind inte
resul tuturor statelor, al întregii co
munități internaționale în edificarea 
unei lumi fără arme nucleare si răz
boaie. In acest cadru, un rol de cea 
mai mare importanță revine orga
nismului de la Geneva, la care parti
cipă. în condiții de deplină egalitate, 
state de pe toate continentele, apar- 
tinind ' unor sisteme social-politice si 
unor alianțe politico-tnilitare diferi
te, țări nealiniate si neutre, statele 

posesoare de arme nucleare, precum 
si țări care nu posedă asemenea 
arme. Tocmai de aceea, se impune 
ca acest organism să fie angajat mai 
activ în negocierea Si elaborarea 
unor acorduri concrete in acest do
meniu deosebit. de important al 
dezarmării. Este semnificativ, de alt
fel. si faptul că la ultima sa sesiu
ne. Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat peste 20 de rezoluții consa
crate în mod direct activității orga
nismului de negocieri de la Geneva, 
sarcinilor și obiectivelor care se află 
in fața acestuia.

Problema încetării cursei înarmă
rilor și realizarea dezarmării nuclea
re se află înscrisă ca punct special

Pe marginea sesiunii de primăvară 
a Conferinței pentru dezarmare de la Geneva

Pe agenda conferinței încă din 1979. 
Cu toate că a ocupat o însemnată 
parte din dezbaterile generale, ea nu 
s-a concretizat insă pină în prezent 
în trecerea la negocierea unor acor
duri și măsuri concrete în cadrul 
unui organ special de lucru. Este de 
așteptat ca acum, cind continentul 
european urmează să fie debarasat 
de rachetele cu rază intermediară 
de acțiune, să- se treacă la aborda
rea unor probleme concrete legate 
de imperativul înfăptuirii de noi 
pași în direcția eliminării depline și 
definitive a pericolului nuclear.

O situație oarecum similară se în
registrează și in ce privește chestiu
nea interzicerii experiențelor cu 
arme nucleare, care pot avea efecte 
din cele măi imprevizibile pentru 
mediul înconjurător. reprezentînd un 
factor de sporire a neîncrederii și 
încordării, un corolar al politicii de 
forță și de amenințare cu forța. La 
ultimele sesiuni, țările socialiste si 
statele membre ale „Grupului celor 
21“ s-au declarat în favoarea trece
rii la negocieri concrete în vederea 
elaborării unui tratat internațional 
în acest domeniu, insistînd pen
tru constituirea unui comitet special 
privind interzicerea experiențelor 
nucleare, căruia să i se încredințeze 

un mandat corespunzător de nego
cieri. începind din iunie 1987, pe 
masa conferinței se află documen
tul, prezentat de delegațiile state
lor socialiste, între care și România, 
„Prevederile fundamentale ale unui 
Tratat privind interzicerea generală 
și totală a experiențelor cu armă 
nucleară". Interesele generale ale 
păcii, interesele popoarelor impun 
ca la actuala sesiune să se depună 
eforturi pentru realizarea consensu
lui privind constituirea comitetului 
amintit si mai ales pentru stabilirea 
mandatului acestuia.

Nici în ce privește garanțiile de 
securitate ce se cuvin acordate sta
telor neposesoare de arme nucleare 

dezbaterile n-au depășit pînă în pre
zent stadiul dezbaterilor generale. 
Comitetul special de negocieri în a- 
ceastă problemă a funcționat la ulti
mele sesiuni fără însă să intre in 
abordarea problemelor de fond, po
zițiile statelor nucleare rămînînd. în 
esență, neschimbate, fiecare dintre 
ele oferind o altă formulă'de garan
ții, condiționată de diverși factori.

Comitetul special de lucru privind 
prevenirea cursei inarmărilor in spa
țiul extraatmosferic a fost creat pen
tru prima dată în 1985. Dezbaterile 
ce au avut loc in cadrul comitetului 
au relevat cerința unor noi regle
mentări eficace în acest domeniu, 
fără însă să se realizeze pași con
creți pe această cale.

Cele mai semnificative progrese au 
fost înregistrate ,1a ultimele sesiuni 
în elaborarea proiectului de conven
ție asupra interzicerii și distrugerii 
armelor chimice, devenită una din 
problemele prioritare pe agenda 
conferinței. Au fost convenite pină 
acum reglementări privind declara
rea armelor chimice si instalațiilor 
de producere a lor. procedurile de 
eliminare a acestora si s-au înre
gistrat pași înainte în definirea prin
cipiilor privind prevenirea produce
rii armelor chimice în industria ci

vilă. precum si funcționarea organe
lor și procedurilor ce vor fi insti
tuite prin convenție. Totodată, rămîn 
în continuare de elucidat o serie de 
aspecte importante de ordin politic, 
juridic, militar si tehnic, asupra că
rora participanții trebuie să-și con
centreze atenția pentru definitivarea 
textului convenției. Este, desigur, 
regretabil faptul că. în condițiile rea
lizării acestor progrese. Statele Unite 
au făcut cunoscută hotărirea de a 
începe producerea unei noi generații 
de arme chimice — așa-zisele arme 
binare, . extrem de periculoase, ceea 
ce nu reprezintă deeît un nou pas 
în spirala cursei inarmărilor. puțind 
să impieteze asupra evoluției nego
cierilor de la Geneva.

încă din anul 1980, Conferința pen
tru dezarmare a primit sarcina de a 
elabora și prezenta Adunării Gene
rale a O.N.U. Programul global de 
dezarmare. Potrivit rezoluțiilor adop
tate de Adunarea Generală, acest 
proiect trebuia finalizat pină în a 
doua jumătate a anului 1986. ceea ce 
nu a fost posibil datorită opoziției 
manifestate de o serie de state occi
dentale. Această problemă urmează 
să figureze printre prioritățile ac
tualei sesiuni, astfel incit documen
tul să poată fi finalizat și prezentat 
celei de a III-a sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării, din vara acestui 
an.

Actuala situație internațională, 
perspectivele deschise de negocierile 
care se desfășoară in cadru bilate
ral impun , ca organismul de nego
cieri de la Geneva să-și intensifice 
activitatea, să iasă din inerția care 
îl domină, să treacă la negocierea 
efectivă a unor acorduri concrete și 
eficiente de dezarmare. Acest lucru 
nu este, firește, posibil, așa curm 
România socialistă a subliniat si sub
liniază permanent, fără manifestarea 
voinței politice a tuturor statelor 
membre, și in primul' rind a statelor 
posesoare de arme nucleare sau pu
ternic înarmate, fără înțelegerea cla
ră a imperativului dezarmării gene
rale și totale, al edificării unei lumi 
fără arme și războaie, spre care as
piră toate popoarele.

Radu BOGDAN
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1 VIZITA LA BELGRAD. în cursul 
I convorbirii desfășurate la Belgrad, 

cu prilejul primirii de către Lazar 
Moisov, președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, a vicepremierului 

Iși ministrului de ■ externe al Iraku
lui. Tareq Azi2, a fost evidențiată 
evoluția favorabilă a relațiilor iu- 

Igoslavo-irakiene pe diverse pla
nuri, cooperarea dintre ele în ca
drul mișcării de nealiniere — rela
tează agenția Taniug. Au 1'ost sub-

I liniate, de asemenea, eforturile Ce 
se lac pe plan internațional in 
scopul de a se pune capăt războiu- 

Ilui iraniano-irakian.

ÎNTREVEDERI. Președintele Pa
kistanului, Mohammad Zia-ul Haq, 
a conferit cu secretarul general al 

| Organizației Conferinței Islamice, 
Sharifuddin Pirzada, aflat în vizi- 

Ită la Islamabad. De asemenea, se
cretarul general al O.C.I. a avut 
convorbiri cu primul-ministru pa- 

Ikistanez, Mohammad Khan Junejo. 
Au fost examinate probleme pri
vind apropiata reuniune a miniștri
lor de externe din țările islamice, 
programată să se desfășoare la Am
man luna viitoare, și conflictul din
tre Iran și Irak.

LA ATENA a avut loc ședința 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 

. Grecia, care a examinat, între 
I altele, rezultatele recentelor con-
I vorbiri greco-turce de la Davos

(Elveția). După cum se subliniază 
Iîn ziarul „Rizospastis", P.C. din Gre

cia dă o apreciere pozitivă dialogu
lui greco-turc. relevind că acesta 

I trebuie să se bazeze pe principiile 
dreptului internațional și să contri
buie la asigurarea păcii și secu
rității în regiune.

ÎN IRAN au avut loc joi 
adunări și mitinguri de masă pri- 

Ilejuite dc aniversarea Zilei națio
nale. La Teheran; în cadrul unei 
mari adunări, a luat cuvintul pre- 

I ședințele Republicii Islamice Iran,
Seyyed Aii Khamenei,

REUNIUNE. La Alger a avut loc 
I o reuniune a guvernului, consacrată 

principalelor direcții ale activității 
acestuia pe anul 1988. Programul 
aprobat în .acest cadru se înscrie in 
contextul aplicării unor măsuri de 
perfecționare a activității economi
ce și pregătirii pentru cel de-al 
VI-lea Congres al partidului Fron
tului Național de Eliberare Națio- 

. nală.

ȘOMAJ. La Augsburg se desfă
șoară lucrările conferinței sindica
tului muncitorilor feroviari din 
R.F.G. Principala problemă aflată 
pe ordinea de zi este analizarea 
situației din domeniul forței de 
muncă din această ramură a trans
porturilor. Luind cuvintul, pre
ședintele sindicatului, Rudy Schaef
fer, a relevat necesitatea adoptării 
unor măsuri urgente din partea 
guvernului pentru asigurarea locu
rilor de muncă pentru lucrătorii 
feroviari. Potrivit planurilor gu
vernamentale, s-a anunțat la con
ferință, în următorii ani numărul 
locurilor de muncă în acest sector 
economic ar urma să se diminueze 
cu aproape două treimi.

PRIMUL MINISTRU AL TUR
CIEI, Tiirgut Ozal, a primit joi o 
delegație de senatori americani, 
condusă de Robert Byrd, liderul 
majorității democrate din Senat. 
Au fost analizate aspecte ale rela
țiilor dintre Turcia și S.U.A., pre
cum și unele chestiuni internațio
nale.

FARSA ELECTORALA. Comite
tul Paraguayan de coordonare pen
tru alegeri libere și Mișcarea 
Populară Colorado (MOPOCO) au 
organizat manifestații în semn de 
protest față de politica regimului 
militar al generalului Alfredo 
Stroessner și împotriva alegerilor 
prezidențiale programate să aibă 
loc în țară duminică. Conducătorul 
Mișcării Populare Colorado. Miguel 
Angel Gonzalez, a chemat poporul 
Paraguayan să nu se prezinte la 
urne, calificînd scrutinul drept o 
farsă electorală. Gonzalez și alți 
membri ai conducerii MOPOCO au 
fost arestați ’ de poliție.

CONVORBIRI. Președintele Ke- 
nyei. Daniel Arap Moi, a avut, la 
Nairobi, convorbiri cu șeful de stat 
al Ruandei, generalul Juvenal Ha- 
biyarimana. Au fost examinate pro- | 
blemele legate de întărirea relații
lor dintre cele două țări, îndeosebi 
în domeniile comerțului, educației 
și turismului.

PREȚURILE DE CONSUM au I 
crescut în 1987 în cele 24 state | 
membre ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică ] 
cu 3,3 la sută — informează sta
tistici oficiale difuzate la Paris.

TRUPELE ARMATEI NAȚIONA
LE MOZAMBICANE au declanșat • 
o puternică acțiune de luptă împo
triva elementelor criminale antigu
vernamentale în provincia Manica, 
lichidînd 13 rebeli. Unitățile arma
tei au acționat într-o zonă unde 
elementele mercenare încercau să 
scoată din uz linia de cale ferată 
ce face legătura între portul Beira 
din Mozambic și Zimbabwe.

DEFICITUL BALANȚEI COMER
ȚULUI EXTERIOR AL ITALIEI a | 
sporit, în anul 1987. de. la 3,663 mi
liarde de lire Ia 11,138 miliarde 
lire, a anunțat Oficiul central de 
statistică de la Roma.

NIVELUL APELOR SENEI se 
apropie de o cotă periculoasă ca I 
urmare a ploilor torențiale din ul- | 
timele zile. Pe unele porțiuni, apele 
au inundat șoseaua din apropierea i 
fluviului, iar de citeva zile a în
cetat și traficul naval deoarece va- 1 
sele nu mai pot trece pe sub po- . 
durile Parisului. Experții averii- I 
zează și asupra pericolului inun- I 
dării liniei, de cale ferată care 
străbate capitala Franței.

SERVICIILE METEOROLOGICE 
NIPONE trec la exploatarea unui ■ 
sistem de computere care, speră 
specialiștii, vor mări considerabil • 
precizia prognozelor. Supercompu- 
terul care formează baza sistemu- I 
lui va analiza datele privind situa
ția climaterică din toate regiunile 
țării -și din zonele limitrofe aces
teia, emițînd prognozele. Întregul 
teritoriu al Japoniei va fi împărțit 
pe sectoare, de unde datele despre 
viteza vîntului, precipitații etc. se 
vor transmite sistemului de calcul, 
iar acesta, prelucrîndu-le, va emite 
mai precis prognoze despre even
tuale taifunuri, alunecări de teren 
sau inundații.
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