
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe secretarul Comitetului Popular al Biroului Popular

al Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, vineri, 
la Snagov, pe secretarul Comitetului 
Popular al Biroului Popular al Marii 
Jamâhirii Arabe Libiene Populare 
Socialiste la București. Abdul Hamid

F. Farhat, cu prilejul încheierii mi
siunii sale in tara noastră.

In timpul convorbirii au fost sub
liniate bunele raporturi de prietenie 
și colaborare existente între cele 
două țări, precum și dorința dezvol

tării lor în continuare pe diverse 
planuri.

Oaspetele a mulțumit călduros 
președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru sprijinul de care s-a bucurat în 
îndeplinirea mandatului său.
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SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
- soluționate competent, operativ, in interesul
bunului mers al activității economico-sociale

Practica socială, viața de zi cu zi 
demonstrează că perfectionarea con
tinuă a democrației muncitorești-re- 
volutionare. diversitatea și varieta
tea structurilor sistemului nostru 
democratic asigură în mod efectiv 
participarea directă a tuturor oame
nilor muncii, a întregului popor la 
conducerea și soluționarea treburi
lor din toate domeniile de . activi
tate.

Una din formele importante ale 
acestui larg mecanism democratic, 
devenită tradițională, o reprezintă 
scrisorile oamenilor muncii adresa
te organelor și organizațiilor de 
partid, organismelor și instituțiilor 
locale și centrale de stat, organiza
țiilor de masă și obștești. Nu există 
domeniu al vieții economico-sociale 
in care oamenii 
muncii — în ca
litatea lor de 
proprietari, pro
ducători ®i bene
ficiari . —r să nu 
se implice într-o 
măsură tot mai 
mare în elabora
rea și înfăptuirea 
în cele mai bune 
condiții a pla
nurilor și pro
gramelor elabora
te de partid. Fie că lucrează 
în întreprinderi economice, pe șan
tiere sau in unități agricole, la 
planșetă sau în institute de cer
cetări. practic peste tot unde șe 
creează valori materiale și spiritua
le. oamenii muncii, folosind scrisori
le și audiențele ca mijloc de dialog 
direct, de conlucrare fructuoasă cu 
reprezentanți ai organelor de partid, 
de stat, economice și obștești. își 
spun deschis părerea în legătură cu 
perfecționarea activității in toate 
domeniile, fac propuneri prețioase 
de îmbunătățire a muncii, sesizează 
stările de lucruri necorespunzătoare, 
adresează critici celor ce se fac vi- 
novati de diferite lipsuri, sugerează 
măsuri de înlăturare a neajunsuri
lor.

Date fiind rolul și importanța lor, 
scrisorile și audiențele, factor de 
seamă al vieții democratice a socie
tății, se bucură de o atenție și grijă 
deosebite din partea conducerii 
partidului, a secretarului general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Con
stituie un elocvent exemplu modul 
in care secretarul general al parti
dului analizează și urmărește per
manent soluționarea scrisorilor oa
menilor muncii, măsurile ce au fost 
adoptate, aducerea lor la îndepli
nire — aspecte redate și în rubrica 
publicată periodic în „Scînteia". Este 
de asemenea relevant faptul că. sis
tematic. în plenarele Comitetului 
Central al partidului se dezbate,.con
comitent cu probleme majore pen

tru progresul și dezvoltarea țării, și 
activitatea de rezolvare a propune
rilor. sesizărilor, reclamațiilor și ce
rerilor oamenilor muncii adresate 
conducerii partidului, organelor lo
cale de partid, de stat, organizații
lor de masă și obștești, organelor 
de presă.

Referindu-se la faptul, că. pe par
cursul unui an. peste un milion și 
jumătate de oameni ai muncii s-au 
adresat organelor de partid și de 
stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Consider aceasta ca un 
lucru deosebit de important, ca o 
expresie a încrederii in partid, în 
organele noastre de partid și de stat, 
a faptului că oamenii știu că, adre- 
sindu-se organelor de partid și de 
stat, și cu lucruri importante, și mai 

EXPRESIE A DEMOCRAȚIEI
MUNCITOREȘTI-REVOLUȚIONARE

puțin importante, chiar cu lucruri 
personale, primesc răspunsul și știu 
că, intr-adevăr, are cine să soluțio
neze problemele lor. Aceasta este o 
expresie a legăturilor partidului cu 
masele și trebuie să dezvoltăm și să 
întărim continuu aceste legături, sub 
toate formele. întărirea legăturilor 
cu masele populare, soluționarea la 
timp a problemelor ridicate de cetă
țeni in diferite domenii constituie 
una din problemele fundamentale 
ale democrației muncitorești-revolu- 
ționare. ale întăririi forței partidului, 
a rolului său conducător in toate 
sectoarele de activitate".

Preocupările sistematice ale condu
cerii partidului privind creșterea ca
lității activității de .soluționare a scri- 
sorilor au determinat sporirea gradu
lui de responsabilitate al organelor 
locale de partid și de stat pentru 
utilizarea cu mai mare eficiență a 
acestui prețios instrument de mun
că — scrisorile oamenilor muncii și 
problemele ridicate de ei in cadrul 
audiențelor — in scopul aprofundării 
cunoașterii realităților in diferite do
menii. înlăturării neajunsurilor și 
perfecționării activității economico- 
sociale.

Organele și organizațiile de partid, 
conducerile unităților economico-so
ciale s-au convins din propria lor ex
periență că. fructificind cu pricepere 
și competență scrisorile, discutin- 
du-le cu oamenii muncii, pot să se
sizeze mai bine problemele cu care 
se confruntă, deschizîndu-se drum 
larg inițiativelor, promovării expe
rienței inaintate.

Imensa majoritate a organelor și 
organizațiilor de partid, consiliilor 
populare, instituțiilor centrale răs
pund cu promptitudine la scrisorile 
ce le sint adresate, referatele de 
cercetare vădind o temeinică analiză 
a problemelor semnalate, măsurile 
adoptate fiind in spiritul legalității 
socialiste, al grijii față de om. du- 
cind la inlăturarea lipsurilor semna
late și îmbunătățirea activității în 
unitățile respective. In același timp, 
trebuie spus că mai sînt încă 
unele instituții centrale și loca
le, organe de partid care tra
tează cu superficialitate scrisorile 
oamenilor muncii. consideră fa
cultative hotăririle de partid și de 
stat privind termenele de soluționa
re a acestora. Or, a nu da curs unor 

scrisori in care 
oamenii muncii 
sesizează diferite 
stări de lucruri 
negative în între
prinderi, in uni
tăți agricole de 
stat și coopera
tiste, a nu ■ solu
ționa, potrivit le
gii. unele proble
me de ordin per
sonal sau a nu le 
explica netemei

nicia lor, deci a nu sta de vorbă 
cu oamenii care li s-au adresat în
seamnă a contribui la perpetuarea 
lipsurilor, a ignora o cerință majoră, 
aceea a menținerii unui dialog viu, 
permanent, a întăririi, și pe această 
cale, a legăturilor cu masele.

întărirea răspunderii fiecărui acti
vist de partid și de stat, a fiecărui 
cadru de conducere in soluționarea 
problemelor ridicate de oamenii, 
muncii in scrisori și la audiențe, 
perfecționarea continuă a acestei ac
tivități reprezintă o parte Integrantă a 
procesului de îmbunătățire a tuturor 
verigilor și structurilor mecanismu
lui unic și atotcuprinzător al demo
crației muncitorești-revoluționare din 
țara noastră, condiție decisivă 
a progresului social. Ținînd sea
ma de aceste deziderate ale adîn- 
cirii democrației noastre muncito
rești-revoluționare. organele și or
ganizațiile de partid, conducerile 
organizațiilor de masă și obștești 
și ale organelor de stat au datoria 
să ia în continuare măsuri ferme 
pentru examinarea si soluționarea 
cu maximă solicitudine si operativi
tate a problemelor oamenilor muncii, 
astfel incit să crească într-o măsură 
tot mai mare încrederea oamenilor 
în organele cărora Ii s-au adresat, 
afirmarea și mai puternică a auten
ticei democrații ce caracterizează 
viața economico-socială a României, 
stimulind și pe această cale partici
parea mai activă a maselor la con
ducerea treburilor țării.

BACĂU : Producție fizică 
peste prevederi

Răspunzind prin fapte chemări
lor auresate de secretarul general 
al partidului, colectivele de oameni 
ai muncii din industria județului 
Bacău inscriu pe graficul întrece
rii socialiste noi și insemnate suc
cese in îndeplinirea ritmică și 
inainte de termen a producției fi
zice. O atenție sporită se acordă, 
îndeosebi, in sectoarele extractive, 
energetice și de materii prime. Ast
fel, ca urinare a măsurilor politi- 
co-organizatorice stabilite, a apli
cării mai ferme a programelor de 
organizare și modernizare a pro
ducției, a folosirii mai eficiente a 
mijloacelor tehnice din dotare, a 
întăririi ordinii și disciplinei, mi
nerii din bazinul Trotușului au ex
tras și expediat termocentralelor, 
peste prevederi, mari cantități de 
cărbune cu o putere calorifică su
perioară, iar energeticienii din ca
drul întreprinderii de electrocen- 
trale Borzești au pulsat in sistemul 
național peste prevederi o canti
tate de 20 500 MWh energie elec
trică, din care 7 000 MWh pe bază 
de cărbune. în același timp, au fost 
produse peste plan circa 30 000 tone 
de motorină și păcură. 1 800 tone 
clor, 200 tone fenol, 550 armături 
industriale din fontă, 78 000 perechi 
încălțăminte, precum și insemnate 
cantități de mobilier din lemn, 
produse ale industriei electroteh
nice. materiale de construcții, con
fecții textile etc. Volumul produc
ției realizate peste plan de la înce
putul lunii ianuarie este mai mare 
cu 12.7 la sută decit cel realizat in 
perioada corespunzătoare a. anului 
trecut. între unitățile care și-au 
adus ,o contribuție însemnată la a- 
deste depășiri sețnumără întreprin
derea metalurgica și Combinatul de 
prelucrare a lemnului Bacău. între
prinderea minieră Comănești. în
treprinderea forestieră de exploa
tare și transport, Combinatul petro
chimic Borzești. (Gheorghe Baltă).

ARGEȘ : Tehnologii noi 
de mare eficiență

în unitățile economice din ju
dețul Argeș, in cadrul programelor 
de organizare și modernizare a 
producției au fost aplicate, in ul
timii doi ani, 225 tehnologii noi 
și reproiectate. Astfel., la .Combina
tul petrochimic Pitești se aplică eu 
bune rezultate . tehnologiile de ex
tracție a aromatelor și de obținere 
a polistir'enului. Se realizează ast
fel, prin introducerea lor in proce
sul de fabricație, importante spo
ruri la producția-marfă. precum și 
reduceri substanțiale ale cheltuie
lilor materiale. Tehnologii noi și 
perfecționate au fost introduse la 
întreprinderile de autoturisme „Da
cia" Pitești și ARO Cimpulung. la 
„Electroargeș" din Curtea de Ar
geș și la întreprinderea de scule, 
dispozitive și verificatoare auto 
Costești. Pe seama noilor tehno
logii s-a obținut, de la începutul 
anului, in unitățile economice ale 
județului, un spor de producție în 
valoare de peste 100 milioane lei. 
(Gheorghe Cirstea).

A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
0 concepție novatoare, de amplă deschidere asupra 

rolului și contribuției popoarelor la făurirea 
unei lumi a păcii, înțelegerii și progresului

Una din caracteristicile esențiale 
ale evoluțiilor mondiale in momeh- 
tul de față o constituie creșterea 
rolului popoarelor, al opiniei publice 
în dezvoltarea societății omenești, 
in impulsionarea progresului istoric. 
De natură obiectivă, această tendin
ță se regăsește tot mai evi
dent atit in procesele ce au 
loc în cadrul definit de di
mensiunile naționale ale vie
ții sociale, cit și în viața in
ternațională. in relațiile din
tre state. în epoca contem
porană. in ansamblul schim
bărilor profunde, multilate
rale, ce au loc in viața so
cietății in drumul omenirii 
spre socialism, afirmarea tot 
mai puternică pe arena in
ternațională a popoarelor dă 
ea însăși elocventă expresie, 
evoluției ce a avut loc in re
lația dialectică dintre facto
rii obiectivi și cei subiectivi 
ai progresului societății, ca 
și in contextul raportului 
național — internațional, așa 
cum se prefigurează în zilele 
noastre, sub impactul mari
lor transformări revoluțio
nare ce s-au petrecut in 
lume, al puternicei revoluții 
științifice și tehnice și al 
unei problematici globale ce 
împovărează, mai mult ca 
niciodată, prezentul și viito
rul întregii omeniri.

Concepția românească cu 
privire la afirmarea maselor 
in zilele noastre, ca și acti
vitatea neobosită a Partidu
lui Comunist Român, a Re
publicii Socialiste România 
dedicată promovării cit mai 
largi a acestei puternice 
tendințe, folosirii potențialu
lui său practic nelimitat de 
acțiune în a impune o poli
tică nouă, de pace si coope
rare între state este amplu 
ilustrată de culegerea de 
texte din gindirea social- 
politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu însumate 
sub titlul „ROLUL HOTAR1TOR AL 
POPOARELOR ÎN DETERMINAREA 
UNUI CURS NOU ÎN VIAȚA IN
TERNAȚIONALA", apărut nu de 
mult în Editura politică.

Statornicită ca metodă fundamen
tală a analizei realității și a elabo
rării întregii noastre politici interne 
și externe. în special în perioada ce 
a urmat Congresului al IX-lea al 
partidului, regindirea de ansamblu a 
evoluțiilor mondiale conduce la 
reconsiderarea participării maselor 
la creația istorică. Expresie, in egală 
măsură, a unei înțelegeri desăvîrșite
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țională. liberă și independentă a po
poarelor, . concepția românească 
relevă temeiul științific al creșterii 
acestui rol în legătură cu cerința 
punerii de acord a relațiilor de pro
ducție, a relațiilor sociale în genere, 
cu dezvoltarea forțelor de producție 
ale societății nu numai la nivel na
țional. dar și în privința relațiilor 
dintre state. „Legitățile obiective, 
dialectica socială, necesitățile pro
gresului societății reclamă sfărî- 
niarea vechilor cătușe, care pun in 
pericol însăși civilizația umană, cer 
făurirea unei lumi a dreptății sociale

a legităților determinismului social, 
ca și a inaltei responsabilități a 
partidului nostru față de soarta po
porului din care face parte, a tuturor 
popoarelor, articulată coerent in 
jurul imperativului apărării și con
solidării dreptului la existență na

și naționale, atit în cadrul fiecărui 
stat, cit și pe Plan mondial, care să 
asigure un nou avint al forțelor de 
producție, al științei și culturii, al 
progresului general", subliniază 
secretarul general al partidului. 
Această concluzie se impune astăzi 

in mod special, ca urmare a 
accentuării crizei mondiale, 
ce cuprinde toate laturile 
vieții economice și sociale și 
care, pe fundalul amplifică
rii și aprofundării interde
pendențelor dintre state și 
dintre domeniile vieții in
ternaționale, influențează in 
măsură mai mică sau mai 
mare toate țările.

Experiența istorică eviden
țiază faptul că impulsio
narea schimbărilor înnoitoare 
în • relațiile dintre state nu 
poate fi realizată întimplă- 
tor, exclusiv prin voința unor 
personalități, oricît de bine 
ar fi ele intenționate, „la 
evoluția progresistă a socie
tății omenești, contribuția 
decisivă o aduc masele largi 
populare, lupta lor conștien
tă pentru făurirea propriei 
lor istorii, în concordanță cu 
cerințele legităților obiective 
ale dezvoltării sociale", se 
arată in lucrare.

Iar astăzi, progresul so
cietății omenești este tot 
mai strins condiționat de 
dezarmarea generală, nuclea
ră in primul rînd, de edifi
carea securității europene, 
de lichidarea focarelor de 
încordare și război și solu
ționarea numai prin tratative 
și dialog a problemelor des
chise, ca și de edificarea 
unei noi ordini economice și 
politice internaționale, de in
staurarea unor relații demo
cratice autentice intre state. 
Sesizarea uriașului potențial 
înnoitor al acțiunii popoare
lor se întemeiază pe apre
cierea corectă a realiză
rilor cu care masele se 

înfățișează astăzi în lumina isto
riei. Secretarul general al parti
dului este categoric in această pri
vință : „Tot ceea ce s-a infăptuit 
în viața internațională este, în pri
mul rind, rezultatul luptei forțelor 
inaintate ale omenirii, a țărilor so
cialiste, mișcării revoluționare, co
muniste și muncitorești, mișcării de 
eliberare națională, a tuturor forțelor

Prof. dr.
Mircea NICOEAESCU

(Continuare in pag. a Vl-a)
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MARAMUREȘ LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI - DOLJ

PE DRUMUL Înfloririi multilaterale
Maramureșul — această vatră ro

mânească de istorie străveche — are 
astăzi o înfățișare înfloritoare. Trans
formări înnoitoare se fac simțite în 
toate localitățile județului, ca pretu
tindeni în țară. într-o perioadă re
lativ scurtă, prin înfăptuirea politicii 
științifice, clarvăzătoare, înalt uma
niste a partidului nostru comunist 
toate localitățile județului au cunos
cut o dezvoltare fără precedent, în
deosebi in perioada inaugurată de 
Congresul al .IX-lea al partidului, 
epoca cea mai bogată in împliniri 
din îndelungata istorie a acestor 
locuri, epocă legată de numele și 
activitatea revoluționară a celui mai
iubit și stimat fiu al poporului ro
mân. ctitorul României socialiste 
moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

înfăptuită din inițiativa secretaru
lui general al partidului, ca o strălu
cită materializare a preocupării sale 
constante pentru ridicarea tuturor 
zonelor țării la un nivel cit mai înalt 
de civilizație și progres, reorganiza
rea teritorial-administrativă a țării, 
din 1968. a avut un rol de cea mai 
mare importanță in ridicarea zone
lor, rămase in urmă, prin valorifi
carea la un nivel superior a resur
selor materiale și umane, in primul 
rind prin dezvoltarea economică 
echilibrată, armonioasă a fiecărui 
județ, a fiecărei localități. „Tocmai 
pe această bază — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul la 
Conferința Națională a partidului — 
a repartizării juste a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării, a 
amplasării și dezvoltării lor echili
brate, precum și a producției pe 
locuitor, am asigurat condiții pen
tru manifestarea deplinei egalități 
in drepturi pentru toți cetățenii pa
triei noastre, dezvoltarea puternică 
de noi centre industriale, de noi 
orașe și localități industrial-agrare".

Organizarea teritorial-administra
tivă a țării a însemnat și pentru ju
dețul nostru premisa împlinirilor 
fără egal ale acestor două decenii. 
In această perioadă, forțele de pro
ducție au cunoscut o puternică dez-

voltare — într-un-ritm superior me
diei pe țară 1 — punindu-se capăt 
unei grele moșteniri a trecutului, li- 
chidindu-se definitiv disproporția 
dintre așezările județului. S-au asi
gurat, intr-un sistem complex de efi
ciență economică și socială, concen
trarea rațională și repartizarea ju
dicioasă a industriei in intreg ju
dețul. în acest vast ansamblu de 
prefaceri înnoitoare, un rol însem
nat a revenit consiliilor populare, tot 
mai puternic implicate în realizarea 
programelor de dezvoltare in profil 
teritorial, in calitatea lor de coordo
natori ai lucrărilor de mare amploa
re ce s-au efectuat in toate dome
niile de activitate, deși, trebuie să 
recunoaștem, nu a fost înlăturată 
complet mentalitatea potrivit căreia 
realizarea sarcinilor de plan ar privi 
într-o măsură mai redusă consiliile 
populare.

Dacă privim astăzi harta eco
nomică a Maramureșului vom afla 
adevărate cetăți ale industriei, ridi
cate in acești ani. Astfel, alături de 
ramurile tradiționale — extracția și 
prelucrarea minereurilor, metalur
gia neferoasă, industrializarea lem
nului. care au cunoscut și ele salturi 
spectaculoase — in cei 20 de ani 
au apărut ramuri noi, necunoscute 
pină atunci pe aceste plaiuri, cum 
sint construcția de mașini, chimia, 
industriile de confecții, textile, fa
ianței și sticlăriei și altele. Maramu
reșul deține în prezent o pondere 
însemnată in economia națională la 
extracția de minereuri neferoase 
complexe, la producția de cupru con- 
vertizor. fire din bumbac și tip bum
bac, acid sulfuric, cherestea de fag 
și plăci aglomerate din lemn. Cîteva 
realizări edificatoare pentru progre
sul înregistrat, după înființarea jude
țului: mineritul realizează, astăzi, 40 
la sută din producția națională de 
metale neferoase. Datorită sumelor 
mari alocate în această perioadă, 
mineritul și metalurgia s-au dezvol
tat impetuos. Au fost deschise noi 
mine la Ilba și Șuior, au fost puse 
în exploatare zăcămintele de la To-

roioaga, Gura Băii, Burloaia, Dealu 
Bucății, Măgura II. Potențialul In
stitutului de cercetări, proiectări 
și inginerie tehnologică pentru 
minereuri neferoase din Baia Mare 
a fost orientat spre soluționa
rea unor probleme tehnice și 
tehnologice din domeniul extrac
ției și prelucrării minereurilor nefe
roase. pentru creșterea gradului de 
recuperare a rezervelor, valorificarea 
minereurilor sărace, reducerea con
sumurilor materiale și energetice, 
.creșterea productivității muncii, prin 
introducerea unor sisteme de me
canizare și automatizare, paralel cu 
măsuri de reducere a gradului de 
poluare a mediului înconjurător. 
Construcția de mașini a marcat un 
impresionant progres. S-au dezvoltat 
și modernizat întreprinderea me
canică de mașini și utilaj minier din 
Baia Mare, s-au reprofilat unele 
capacități de industrie locală consti- 
tuindu-se Întreprinderea mecanică 
de reparații auto și utilaj de trans
port in municipiul reședință de 
județ, precum și Uzina de piese, 
scule și accesorii din Sighetu Mar- 
mației. Au fost puse in funcțiune 
noi și moderne obiective, cum sint 
Uzina de utilaj minier și reparații 
din Baia Sprie, întreprinderea me
canică de utilaj, accesorii și scule 
din Baia Mare și întreprinderea me
canică din Sighetu Marmațiej. Acti
vitatea economică a județului, în care 
consiliile populare se implică tot 
mai mult, este cunoscută și peste 
hotarele țării, produsele industriei 
județului Maramureș fiind astăzi 
exportate in 41 de țări ale lumii.

O dezvoltare deosebită a cunoscut 
și agricultura maramureșeană. în ju
deț își desfășoară activitatea 11 con
silii unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste, o întreprindere agricolă

Ioan HADNAGY 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al județului Maramureș

(Continuare in pag. a IV-a)

o sută de mii 
DE LOCUINȚE NOI

La bifurcația străzilor 
Calea București cu Al. I. 
Cuza din Craiova se lu
crează la structura de re
zistență a celui mai impu
nător și cuprinzător bloc de 
locuințe, un adevărat 
microcartier — 200 aparta
mente, numeroase magazi
ne comerciale, 30 metri 
înălțime — „capăt de per
spectivă" al celui mai mare 
și „fierbinte" șantier edili
tar actual, unde ritmul lu
crărilor â atins în aceste zile 
de iarnă „temperaturi"... de 
vară. Acest ilustrativ edi
ficiu urbanistic și arhitec
tonic ,al Craiovei contem
porane inmănunchează lo
cuința cu numărul 100 060 
construită in județul Dolj 
în perioada profundelor 
prefaceri Înnoitoare inau
gurată de Congresul al 
IX-lea al partidului. Așa
dar. in aproape 23 de ani — 
și cu deosebire in cele 
două decenii ce au trecut 
de la noua reorganizare 
teritorial-administrativă a 
țării, ce a deschis generos 
noi orizonturi și posibili
tăți dezvoltării multilatera
le și echilibrate tuturor ju
dețelor și localităților pa
triei — în cele 5 orașe și 
95 de comune doljene s-au 
înălțat 103 000 de locuințe 
noi, confortabile. Fire-te. 
construcția tuturor acestora 
a fost posibilă pentru că 
Doljul a beneficiat din 
partea statului de un volum 
de investiții de peste 100 
miliarde de lei. substanțial 
sprijin material cu ajutorul 
căruia au fost puse baze 
trainice unei salbe de cti
torii ce ilustrează in chip 
edificator forța socialismu

lui, capacitatea creatoare a 
poporului nostru.

Realitățile Craiovei con
temporane se constituie in 
simbol și mărturie : pe 
locurile de tristă faimă ale 
unor mahalale : Bordei, 
Valea Gangului, Găzarilor 
și altele, au fost înălțate 
adevărate citadele ale in
dustriei moderne. Un ex
presiv argument : platfor
ma industrială de est a 
Craiovei de azi — cu bu
chetul său de întreprinderi 
ale tehnicii de virf: „Elec- 
troputere", „Oltcit". între
prinderile de utilaj greu, de 
tractoare și mașini agrico
le, de aeronautică, meca
nică de material rulant și 
de metal-lemn — „încorpo
rează" puterea economică 
și chiar personalul munci
tor al întregii foste regiuni 
Oltenia. Cum e și firesc, 
extinderea industriei s-a 
îngemănat armonios cu 
dezvoltarea fără precedent 
a construcției de locuințe, 
componentă definitorie a 
creșterii nivelului de trai 
al tuturor oamenilor mun
cii. 1

— în municipiul Craiova 
au prins contur 10 cartiere 
de locuințe înălțate îndeo
sebi in preajma platforme
lor industriale și în pe
rimetrul zonei centrale — 
numai Craiovița Noua to
talizează cam tot atî ea 
apartamente cite avea 
fosta regiune Oltenia — și 
s-a extins construcția de 
blocuri in orașele Calafat, 
Filiași. Băilești și Segar- 
cea, dar și in multe comu
ne. Prin darea în folosință, 
zilele trecute, a blocului 
E-Î5 din zona Calea Bucu-

Craiova — un oraș tinâr, care întinerește mereu. Numai in acest an, zestrea edilitară 
a localității se va îmbogăți cu 2 600 de apartamente

rești — Dezrobirii, numă
rul apartamentelor con
struite de unitatea noastră 
in cei 20 de ani ce au 
trecut de la noua organi
zare teritorial-administra
tivă a țării se ridică la 
60 000 — a ținut să preci
zeze ing. Cristei Bădescu, 
directorul Trusțului-antre- 
priză generală de construc- 
ții-montaj Dolj.

Frumos și durabil s-au 
materializat programele de 
sistematizare a localități
lor urbane și rurale din 
județul Dolj ce au prins 
viață în ultimii 20 de ani. 
La Calafat și Filiași, la 
Băilești și Segarcea. dar și 
la Amărăști și Dăbuleni, 
Poiana Mare și Călărași, 
Bechet și Goicea Mare, 
Basarabi și Secui, la Desa

și Birca s-au construit lo
cuințe spațioase cu confort 
sporit, într-o arhitectură 
ce păstrează elementele 
tradiționale, specifice aces
tor înfloritoare așezări. 
Noul chip edilitar urbanis
tic al Craiovei constituie 
însă o ilustrativă frescă a 
construcției socialiste în 
acest domeniu. Prin tot ce 
s-a' construit, cu precădere 
in zona centrală, după pro
iectele și arhitectura elabo
rate de institutul județean 
de profil, distins cu înal
tul titlu de „Erou al . Mun
cii Socialiste", străvechea 
și mereu întinerită Cetate 
a Banilor Olteni a do- 
bîndit noi străluciri ur
banistice. Noul destin ur
banistic al Craiovei con
temporane se plămădeș

te pe baza orientărilor 
și indicațiilor date la 
fata locului. în dialogul 
cu edilii și reprezentanții 
forurilor politice locale, 
de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cu 
energia și spiritul revolu
ționar ce ii sînt proprii, 
subliniind preocuparea sta
tornică a partidului nostru 
pentru om și nevoile sale, 
secretarul general al parti
dului a venit la Craiova — 
pentru a cîta oară ? — la 
numai 48 de ore după 
seismul din 4 martie 1977. 
S-a indicat atunci ca in 
Craiova, îndeosebi în zona

Nicolae BĂBA1ĂU 
corespondentul „Scinteii"

(Continuare în pag. a IV-a)

I
I
I



PAGINA 2 SCINTEIA - simbătă 13 februarie 1988

în manifestarea spiritului 
de răspundere nu există... 

pauze
Cînd analiza festivistă refuza 

datele realității concrete
în anul 1986, mina Filipeștii de 

Pădure concura La titlul de fruntaș 
pe ramură. în anul 1987, unitatea 
și-a îndeplinit planul Ia principalii 
indicatori, livrînd suplimentar peste 
1 000 tone de cărbune. Era de aștep
tat ca și la începutul acestui an re
zultatele bune in producție să fie 
continuate. Și totul părea că așa 
va fi. în prima lună s-au extras 
peste plan 50 tone lignit. Este drept, 
o cantitate mică, dar care putea fi 
mult sporită in luna februarie. Din 
păcate, in prima decadă a acestei 
luni, mina Filipeștii de Pădure nu 
și-a îndeplinit integral planul, înre- 
gistrînd o restanță de peste 1000 
tone de cărbune. Firește, se pune în
trebarea : ce elemente noi, neprevă
zute au putut determina o atît de 
rapidă alunecare pe toboganul neim- 
plinirilor ?

înainte de a prezenta detaliat as
pectele surprinse in timpul docu

Din cariere - nici un
Pornim spre microcariera 6 Voicu- 

leț. în dreapta drumului, un buncăr 
care ar trebui să preia cărbunele 
adus de autocamioane de la carieră 
nu funcționează. Vagoneții pentru 
transportul cărbunelui la stația de 
claubare stau si așteaptă cărbunele. 
Drumul de acces spre microcarieră 
este desfundat. Un soare primăvăra- 
tic topește zăpada. Peste tot urme 
adinei de utilaje. Condiții grele de 
lucru. Dar oare nu acesta e specifi
cul mineritului ? în carieră, excava
torul cu nr. 3 602 stă. Nici măcar nu 
se află în poziție de lucru, orientat 
către frontul de cărbune. Buldoze
rele stau si ele. Basculantele la fel. 
Ca si celelalte excavatoare de la 
descopertă. Practic. în microcarieră 
nu este nici o activitate.

— De ce nu se lucrează ? — îl în
trebăm pe subinginerul Gheorghe 
Cîrlănescu, șeful carierei.

Din abataje - cărbune peste plan
Ne trecem în registrul minei. 

Urcăm in vagoneți șj pornim spre 
sectorul Palanga-nord. Drumul e 
lung. După circa 40 de minute de 

Un exemplu de înaltă răspundere muncitorească îl oferă minerii din abatajele sectorului Palanga-nord, unde se mun
cește intens pentru a se extrage cantități cit mai mari de cărbune de bună calitate

în schimb, la microcariera nr. 6 Voiculeț, deși vremea este bună de lucru, 
nu se muncește. De ce ? Deoarece nu s-au impotmolit utilajele, ci... spiritul 

de răspundere Foto : E. Dichiseanu

mentării noastre în carierele si a- 
batajele de la Filipești, citeva preci
zări se impun a fi făcute. în prezent, 
structura și configurația geologică a 
straturilor pe cărbune, care se află 
sub nivelul pînzei de apă freatică, 
nu permit întotdeauna o exploatare 
cu productivitate mare. în plus, 
punctele de lucru in subteran sint la 
distante foarte mari.

Sint dificultăți reale, dar care jus- 
tifică numai în mică măsură randa
mentele scăzute obținute de colecti
vul de aici. Pentru că, trebuie spus, 
între condițiile de exploatare exis
tente în luna ianuarie si cele din 
luna februarie nu există nici un fel 
de diferență. Ceea ce înseamnă că 
în altă parte trebuie căutate cau
zele neindepliniriî ritmice a Planu
lui la lignit. Ceea ce ne-am și pro
pus să facem în rindurile ce ur
mează.

kilogram de cărbune
— Știți, din cauza dezghețului s-a 

adunat apă in carieră și o scoatem 
cu pompele.

— Bine, dar la descopertă se poate 
lucra ?

— Acum, lama, noi lucrăm mal 
mult între „ferestre", cînd timpul ne 
permite. Dar o să recuperăm restan
tele.

Este cit se poate de ciudată optica 
șefului carierei ; ca și cum activi
tatea în acest sector important de 
activitate al unității s-ar orien
ta după... soare. De altfel, răsfoind 
situațiile statistice ale carierei, ne-am 
putut da seama că nu este vorba 
despre un simplu accident, ci de o 
nepermisă lipsă de organizare, de o 
slăbire a spiritului de ordine și dis
ciplină. Practic, aici, de la începutul 
lunii februarie nu s-a extras nici 
măcar un kilogram de lignit.

mers prin galerii întortocheate, au
zim un zgomot înfundat. Simțim apoi 
un val de căldură. Zgomotele se 
întețesc, iar prin praful stîrnit de 

AȘA, DA! AȘA, NU!

combina de înaintare distingem chi
purile minerilor. Sintem la abatajul 
6 706. Abataj prevăzut cu complex 
mecanizat, realizat tot aici la Fili
pești, la întreprinderea de utilai mi
nier. Stratul de cărbune : 3,1 metri. 
In girofon — instalația prin care se 
comunică cu exteriorul — se aude :

— De unde s-a oprit , circuitul ?
— S-a defectat banda 3.
— Cit durează ?
— Circa 30 de minute.
— Ce s-a defectat ?
— S-au rupt amortizoarele.
— Aveți nevoie de ajutor ?
— Nu. Ne descurcăm și singuri.
Dialogul are loc între șeful de bri

gadă Ion Milu și dispecerul de ser
viciu de la suprafață.

Producție fizică, da! Dar nu cu prețul calității
După cum am văzut, in carieră ac

tivitatea stagnează, fapt ce estom
pează rezultatele bune obținute in 
abataje. O situație nedorită, care tre
buie să fie analizată cu toată răs
punderea de organizația de partid, 
de consiliul oamenilor muncii, astfel 
incit acest neajuns să fie eliminat 
neintirziat. Este nevoie de cărbune, 
iar termocentralele așteaptă de la 
mineri cărbune mai mult, de calita
te superioară. Despre acest ultim as
pect, iată o situație nefirească, cu 
consecințe economice deosebite, întîl- 
nită la această mină. Este de neînțe
les de ce cărbunele cu o putere ca
lorifică ridicată — de peste 2 100 kcal 
pe kilogram — extras cu dificultate

Sînt multe, și nu ușor de rezolvat, problemele cu care se confruntă co
lectivul acestei mine în prezent. Unele obiective, altele de natură subiec
tivă, care pot și trebuie să fie eliminate în cel mai scurt timp, astfel îneît 
rezultatele obținute de minerii de la Filipeștii de Pădure să cunoască 
neintirziat o evoluție ascendentă, la nivelul cerințelor, al sarcinilor de 
plan, al experienței bogate acumulate aici de-a lungul anilor. Exigente 
deosebite se pun în fata cadrelor de conducere a unității, a specialiștilor 
din sectoare si microcariere, care au obligația să asigure un cadru orga
nizatoric propice afirmării inițiativei muncitorești, întăririi ordinii si 
disciplinei, pentru a se folosi la nivelul planificat mașinile, utilajele și in
stalațiile de înaltă productivitate din dotare, pentru a" se utiliza eficient 
timpul de lucru. în asa fel îneît planul la producția de cărbune să fie 
realizat integral in luna februarie.

Gheorqhe IONITA 
Ioan MARINESCU

— Păcat de acest incident, inter
vine șeful de schimb Aurel Vijorel. 
Puteam da si mai mult cărbune. Dar 
oricum a mers bine. Am extras peste 
plan 8 tone de cărbune.

Privim utilajul din subteran. Este 
o adevărată uzină. O uzină care 
funcționează aici și smulge cărbune 
de peste 6 ani. O uzină exploatată 
de 12 muncitori fruntași. Mecaniza
tori, mineri, electricieni, lăcătuși, 
între aceștia Ștefan Parvana, Niculae 
Ginea. Radu Velicescu, loan Pelmuș, 
Sînt numai cițiva din cei care au 
contribuit ca, de la începutul lunii 
februarie, din acest abataj să se ex
tragă suplimentar 140 de tone de 
cărbune.

din subteran, este amestecat cu cărbu
ne inferior, cu o putere mai mică — 
de 1 250 kcal pe kilogram. Explicați
ile primite din partea unor cadre cu 
munci de răspundere in această uni
tate, și anume ; „chiar și acest căr
bune amestecat e bun, chiar mai bun 
decît in alte bazine carbonifere" — 
ne surprinde. Dar dacă analizăm 
mai atent această afirmație ne putem 
da seama că este vorba de o practi
că economică inadmisibilă. Mai pre
cis. in goana pentru sporirea oanti- 
tății de cărbune extras și livrat, se 
trimite la termocentrale cărbune a- 
mestecat, care diminuează puterea 
realizată de grupurile energetice toc
mai datorită acestor artificii.

Adunarea cooperatorilor din Gepiu 
a fost precedată de o analiză a secre
tariatului comitetului județean de 
partid, analiză care a pus în eviden
ță nu numai cauzele daiocită cărora 
cooperativa agricolă din Gepiu nu 
și-a realizat anul trecut principalii 
indicatori tehnico-economici, dar a 
schițat și direcțiile in care trebuie 
să acționeze in acest an conducerea 
unității, toți membrii cooperatori 
pentru a se înlătura cu desăvirșire 
deficiențele de ordin tehnologic, or
ganizatoric și financiar.

...La data și ora fixată sintem 
deci prezenți în sala stabilită pentru 
desfășurarea lucrărilor adunării ge
nerale a cooperatorilor din Gepiu. 
Se aflau majoritatea delegaților 
desemnați în cadrul adunărilor pe 
ferme și cițiva din cei invitați (de 
fapt datori) să participe la această 
adunare. Cum cunoșteam în bună 
măsură conținutul dării de seamă 
(ce se remarca prin superficialitate 
și neaprofundarea problemelor de 
fond), speranțele noastre spre o 
adunare reușită erau legate mai 
ales de spiritul combativ și analitic 
pe care participanta la discuții il 
vor imprima dezbaterii, manifes- 
tindu-și nu numai nemulțumirea 
față de munca lor. de activitatea 
consiliului de conducere, ci mai ales 
supunînd atenției acele propuneri 
care să garanteze că. in condițiile 
unui an agricol normal din punct de 
vedere climatic, în cooperativa lor se 
vor înregistra in acest an aseme
nea transformări încit și activita
tea, dar și rezultatele să fie net su
perioare celor din 1987. Asupra 
acestei cerințe a stăruit în mod 
deosebit, in deschiderea lucrărilor, 
tovarășul Viorel Gorun, noul pre
ședinte al consiliului agroindustrial, 
sesizind și el, de bună seamă, se
rioasele lipsuri de conținut ale dării 
de seamă.

S-au înscris la cuvînt 12 tovarăși 
și fiecare a vorbit cit a dorit. 
Dar intervențiile au fost pe 
cit de scurte, pe atît de lipsite 
de substanță. Dacă nu am fi fost 
în sală de la început și nu am fi 
auzit cu urechile noastre cu cîtă 
insistență a cerut prezidiul să se 
înscrie la cuvînt un numai- cît mai 
mare de oameni, poate am fi plecat 

de acolo cu impresia că lista vorbi
torilor a fost „aranjată", iar cuvîn- 
tul lor. după tonul cuminte, chiar 
și atunci cînd unii dintre ei s-au 
referit la neîmpliniri. s-a remarcat 
prin inconsistența analizei, neajunsu
rile și lipsurile din propria activitate 
fiind puse ba pe seama inundații
lor. ba pe seama secetei. Ca și cum 
peste hotarul lor s-ar fi abătut 
anul trecut numai calamități natu
rale, iar in rest s-a muncit numai 
foarte bine.

Tonul neanalitic, festivist a 
fost dat însă de darea de seamă 
care, chiar și atunci cind se referea 
la unele nerealizări importante, 
avea grijă să inceapă cu sublinie
rea că nivelul producțiilor in com
parație cu anul trecut este cu atît 
și atît mai mare. Dar ce reprezintă 
aceste niveluri medii în comparație 
cu cele realizate de formațiile frun
tașe din cooperativă sau din aceeași 
fermă nu am putut afla nici măcar

La C.A.P. Gepiu, 
județul Bihor

din luările de cuvînt ale celor în 
cauză. La ce depărtare se află ele 
de cele înregistrate de vecini sau 
de unitățile de referință din județ, 
o asemenea comparație le-a fost im
posibil oamenilor s-o facă, intrucît 
nimeni nu s-a referit la acestea.

Dar nu atît de lipsa acestor com
parații ține tonul festivist al dării 
de seamă. Spuneam la începutul a- 
cestor rinduri că rezultatele nesa
tisfăcătoare din anul trecut ale a- 
cșstei unități au făcut obiectul unei 
analize în cadrul secretariatului co
mitetului județean de partid, ana
liză la care au participat toți fac
torii care intr-un fel sau altul au 
tangență cu activitatea de aici. 
S-au desprins din analiza respecti
vă multe concluzii cu privire la 
modul de gospodărire și îndrumare 
tehnică a unității, cu privire la 
munca consiliului de conducere, a 
organizațiilor de partid, a comitetu
lui comunal de partid. în 
mod normal, toate aceste lu
cruri trebuiau făcute cunoscute 
membrilor cooperatori atît prin in
termediul dării de seamă, cît și în 
luările de cuvînt ale celor care au 
participat la această analiză și 
avem in vedere pe secretarul comi
tetului comunal de partid, tovarășul 
Florian Podilă, pe secretarul comi
tetului de partid al C.A.P.. tova
rășa Doina Brejan, precum și pe cei 
ce au participat din partea consi
liului agroindustrial. în mod cu to
tul inadmisibil insă, în adunarea 
generală nu s-a pomenit nici mă
car un singur cuvînt despre analiza 
respectivă, ca și cum cjonstatărjle 
făcute, măsurile propuse â'fi adop
tate privesc doar pe cei din condu
cerea comunei și a cooperativei 
agricole, și nu și pe cei mulți, care 
de fapt prin munca și activitatea lor 
pe ogoare și in grajdurile de ani
male hotărăsc direct soarta produc
ției.

O vină au în această privință cei 
numiți să răspundă de modul în 
care trebuia pregătită adunarea ge
nerală, si avem în vedere cadrele 
de la organele județene, care nici 
măcar nu si-au făcut timp să par
ticipe La desfășurarea propriu-zisă 
a adunării. întrebăm și ne între
băm : ce eficientă pot avea aseme
nea analize, pentru organizarea că
rora se depun atîtea eforturi și se 
investește atîta timp, dacă cei che
mați să transpună în fapt măsurile 
adoptate sînt complet străini de 
problemele care se pun în fata uni
tății lor ? Nu era oare normal ca 
darea de seamă prezentată in fața 
cooperatorilor să pornească de la 

concluziile respectivei analize și, 
pe baza acestora, să supună oame
nilor un program cu măsuri con
crete. posibil de realizat in condi
țiile date ale unității ? Evident, este 
absolut necesar ca in următoarele 
zile toate aceste probleme să facă 
obiectul unor dezbateri organizate 
la nivelul fermelor și principalelor 
sectoare de producție, astfel incit 
pentru fiecare formație de lucru să 
se stabilească un program de acți
une realist, concret și absolut obli
gatoriu de îndeplinit. în acest sens, 
planul de măsuri adoptat de adu
narea generală trebuie considerat 
doar ca un cadru general de orien
tare a activității cooperativei și 
nicidecum de acțiune concretă. Ca 
acest plan să aibă într-adevăr o 
eficientă practică, este absolut ne
cesar ca el să fie gindit și elaborat 
cu răspundere de consiliul de con
ducere și prin antrenarea altor gos
podari care judecă lucrurile nu 
după dorințe, ci după posibilități.

Să ne referim, bunăoară, doar la 
una din prevederile acestui pro
gram. și anume la Înființarea in 
primăvară a unei lucerniere pe 75 
hectare, care ar reprezenta mai 
bine de jumătate din totalul supra
feței destinate bazei furajere. Ce 
credeți că s-a prevăzut și adunarea 
generală a adoptat ? Nici mai 
mult, nici mai puțin ca de pe 
această lucernieră nouă să se 
realizeze în primul an o producție 
de 8 000 kg fin la hectar, adică 
dublu față de cît s-a obținut anul 
trecut de pe suprafețele cu trifo- 
liene aflate în plină producție. 
Dincolo de faptul că prezintă un 
risc foarte mare însăși intenția de 
a înființa o lucernieră atît de mare 
în condițiile unei suprafețe de bază 
furajeră și așa destul de restrînsă, 
ne întrebăm cum este posibil să-ți 
propui să obții la hectar un randa
ment atît de mare cind rezultatele 
de pină acum infirmă această posi
bilitate ? Problema ar trebui reana- 
lizată pentru a se lua o decizie 
realistă, așa cum de altfel ar trebui 
reanalizate multe alte intenții cu
prinse in planul de măsuri. Și pen
tru a rămine tot în sfera progra
melor și planurilor de măsuri, con
siderăm că este de datoria factori
lor răspunzători din comună, a con
siliului agroindustrial, a organe
lor agricole județene, respectiv a 
organelor bancare să facă — 
ceea ce trebuie făcut imediat 
după analiza la care ne-am referit, 
spre a se putea supune aprobării 
generale — un program de redre
sare economică a unității, care să 
întrunească marea calitate de a fi 
și realist. Făcînd această precizare, 
avem în vedere. în primul rînd, 
faptul că potențialul economic de 
care dispune cooperativa agricolă 
din Gepiu depășește cu mult nive
lul producțiilor obținute, atit in 
sectorul vegetal, cit și in zootehnie. 
Este nevdie doar ca acest potențial 
să fie valorificat in modul cel mai 
chibzuit. Convingerea noastră este 
că unitatea dispune de cadre de 
specialitate care, dacă vor fi ajutate 
și îndrumate corespunzător, sint ca
pabile să facă acest lucru. Cit des
pre spiritul gospodăresc al oameni
lor din Gepiu și Bicaciu. de-a lun
gul anilor aceștia au dovedit că 
sint nu numai agricultori harnici, ci 
și deosebit de pricepuți. Este ne
voie de ambiția și orgoliul de a se 
situa in frunte, de încrederea că 
pot mult mai mult decit au realizat 
anul trecut. Nu este un lucru atît 
de greu de făcut pe cit pare, cu 
condiția însă ca in stilul de muncă 
al celor puși să conducă și să îndru
me activitatea acestei cooperative 
să se producă într-adevăr acele 
schimbări pozitive de care se vorbea 
atît de mult în adunarea respectivă.

Iosif POP 
Ioan LAZA

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ! Totul să fie recirculat și refolosit in economie !

lin cistig cert pentru producători, 
pentru economie

Din experiența întreprinderii de prelucrare 
a maselor plastice din Buzău

Pentru producerea unei tone de polietilenă se consumă 1,2 tone pe
trol. Ca atare, este lesne de ințeles cit de utilă este pentru societate recu
perarea și refolosirea foliilor uzate, ce cantități de resurse neregene
rabile pot fi economisite pe această cale. De altfel, sint mai bine de 15 
ani de cînd o serie de intreprinderi de prelucrare a maselor plastice au 
început să colecteze, din întreaga economie, foliile de polietilenă uzate 
pentru a le reintroduce in procesul de fabricație. Prezentind experiența 
unei asemenea unități — întreprinderea de prelucrare a maselor plastice 
din Buzău — vom pune în lumină rezervele. mari care există încă în 
acest domeniu, receptivitatea scăzută ce se mai manifestă în unele uni
tăți care utilizează polietilena fată de recuperarea și reintroducerea în 
circuitul economic a acestor resurse materiale refolosibile.

După colectare, foliile de polietile
nă livrate la întreprinderea de pre
lucrare a maselor plastice din Bu
zău se sortează, eliminîndu-se toate 
impuritățile : hirtie, cuie, chiar și... 
seînduri (în paranteză fie spus : o- 
perațiune care, de fapt, potrivit nor
melor în vigoare, ar fi trebuit să fie 
executată chiar de unitățile care 
predau materialul uzat). Urmează 
mărunțirea și spălarea, uscarea, com
pactarea și. în sfîrșit. confecționarea 
foliei noi din materialul uzat — to
tul intr-un circuit supravegheat de 
numai cițiva muncitori.

Cit de eficientă este această ac
țiune pentru economia națională — 
am văzut. Dar pentru întreprindere? 
Să notăm următoarele date : o tona 
de granule noi costă intre 13 și 16 
mii Iei ; în cazul in care folia este 
reintrodusă in circuitul productiv din 
procesul de recuperare, costul nu de
pășește 5 mii lei pe tonă. Un calcul 
simplu araiă că. numai in anul 1987, 
din această acțiune întreprinderea a 
obținut un beneficiu suplimentar de 
10 milioane lei ! Efect care este de
parte de a reprezenta o limită. Și 
tocmai pentru îmbunătățirea acestei 
activități întreprinderea buzoiană a 
realizat, prin autoutilare, o nouă li- 
nie-modul. aflată in funcționare ex
perimentală. Noua instalație are un 
consum de energie electrică mai mic 

cu 30 la sută, este mai fiabilă și 
permite utilizarea unei mai largi ga
me de deșeuri din polietilenă, avind 
totodată o productivitate de două 
ori mai ridicată. Așadar, o bună 
realizare, care ar putea fi preluată 
și de celelalte întreprinderi care re
valorifică polietilena uzată.

Iară îndoială, cele mai mari re
zerve de sporire a efectului util — 
pentru întreprindere, pentru socie
tate — sint insă legate de cantitatea 
totală de polietilenă uzată reintro
dusă in circuitul economic ; întreprin
derea buzoiană are in prezent o ca
pacitate de prelucrare de citeva ori 
mai mare decit în anul 1987, capa
citate care a crescut o dată cu intra
rea în exploatare a noii linii-modul. 
De asemenea, posibilitățile economi
ei sînt cu mult mai mari, așa cum 
rezultă și din dinamica aprovizio
nărilor cu polietilenă uzată în ulti
mii ani. Numai anul trecut, de pildă, 
întreprinderea buzoiană a avut con
tracte cu 20 de intreprinderi județe
ne pentru recuperarea și valorifica
rea materialelor refolosibile, potrivit 
cărora trebuiau să se livreze 3 545 
tona polietilenă uzată. Din această 
cantitate a primit insă numai 540 
tone, adică a șaptea parte din Cit se 
contractase și cu peste 100 tone mai 
puțin decît au livrat alte unități 
care... nu aveau contract cu I.P.M.P. 
Buzău 1 Că la mijloc este vorba des

pre lipsa de preocupare a celor mai 
multe dintre întreprinderile furni
zoare rezultă clar din următoarea 
comparație : I.J.R.V.M.R. Buzău a 
livrat 124,6 tone polietilenă, în timp 
ce unitățile din Bacău, Botoșani, 
Caraș-Severin, Giurgiu șl Sibiu au 
livrat 21,9 tone... in total !

Cum ar putea să sporească cel pu
țin de acum încolo cantitățile de po
lietilenă uzată reintroduse in circui
tul economic ? Fără a neglija, desi
gur, posibilitățile gospodăriilor popu
lației, o atenție specială trebuie a- 
cordată marilor consumatori, cu de
osebire unităților agricole care dețin 
solarii ; in fiecare an, acestea pri
mesc sute de tone de folii noi, dar 
recuperează in mult prea mică mă
sură foliile uzate, care ajung la gu
noi sau... sub brazdă, poluind astfel 
pămîntul. De ce bazele de aprovi
zionare tehnico-materială a agricul
turii eliberează cantitățile de folii 
noi fără dovada predării polietllenei 
uzate ? Nu aceasta este intrebarea la 
care ne propunem să răspundem în 
ancheta de față, dar ar trebui poate 
să se introducă în mod precis 
obligativitatea ca aceste baze să 
preia direct polietilenă veche in lo
cul celei noi. eliberate unităților 
agricole, așa cum, de fapt, prevede 
legea pentru toate categoriile de ma
teriale refolosibile.

Formula, de altfel, este utilizată 
cu succes în cazul filtrelor de ulei 
de la motoarele tractoarelor și auto
camioanelor, revalorificate tot de
I.P.M.P.  Buzău, Astfel, recuperînd 
peste 100 mii de filtre de ulei în 
anul 1987, bazele de aprovizionare 
tehnico-materială a agriculturii au 
contribuit la economisirea. în unita
tea producătoare din Buzău, a 80 
tone tablă subțire de 0,6 mm și 50 
tone tablă mijlocie.

Oricare ar fi însă soluția adoptată 
pentru organizarea acestei acțiuni, 
este cert că efectul va trebui să fie 
sporirea substanțială a cantităților 
de polietilenă reintroduse in circui
tul economic.

însemnările de Ia întreprinderea 
de mase plastice din Buzău s-ar fi 
putut încheia aici. La ieșirea din u- 
nitate am văzut insă o cantitate re
lativ mare de șpan și alte deșeuri 
din metal ; sortat, balotat, compac
tat, metalul aștepta să fie expediat 
la Galați, combinatului siderurgic. 

Ceea ce demonstrează că adevăratul 
gospodar se îngrijește de recupera
rea nu numai pentru propria sa pro
ducție, ci trebuie să constituie și un 
îndemn pentru toate unitățile econo
mice. obligate să privească cu mai

In loc de materiale se colectează., 
promisiuni

Pe urmele unei scrisori primite din județul Ialomița
în scrisoarea sosită pe adresa re

dacției de la un corespondent din co
muna Sf. Gheorghe. județul Ialo
mița, ni se semnalează că „în comu
nele dintr-o întinsă zonă, și mai cu 
seamă in comuna Sf. Gheorghe, co
lectarea materialelor refolosibile, 
deși constituie o sarcină pusă în 
mod expres de partid și repetată in 
nenumărate rinduri. este tratată de 
consiliile populare ca ceva pur fa
cultativ sau ca ceva în plus față de 
sarcinile lor. Ca urmare, nu se co
lectează nimic".

Ținind seama de importanța pro
blemei sesizate, am pornit pe urme
le scrisorii si iată ce am constatat. 
Primul popas l-am făcut, in mod fi
resc. la întreprinderea județeană de 
recuperare si valorificare a materia
lelor refolosibile (I.J.R.V.M.R.). Aici 
discutăm cu tovarășa Maria Gusser, 
contabil-șef. și cu Gh. Popescu, se
cretar al biroului organizației de 
partid a întreprinderii. Ni se spune 
că recuperarea materialelor din gos
podăriile populației a mers și merge 
prost. Astfel, din cele 12 sortimente 
cite trebuiau colectate în 1987 și în 
continuare în 1988. doar la 5 a fost 
realizat planul inițial, că probleme 
mari se pun în mediul rural, unde, 
în unele comune, nu s-a recuperat 
nici măcar un gram de fier, hîrtie 
sau sticlă.

— în care comune sint asemenea 
situații ?

— în majoritatea comunelor — ni 
se răspunde. De exemplu, in comu
na Gîrbovi, consiliul popular a avut 
de colectat 88 tone de otel și a re
cuperat 10 tone, iar din 14 tonei de 
hirtie s-a realizat doar o tonă 

multă răspundere acțiunea de recu
perare și valorificare a materialelor 
refolosibile.

Euqen RADULESCU 
Sicilian CHIPER

ș.a.m.d. Comuna Miloșești, din 71 
tone de diferite materiale, n-a recu
perat nimic. Asemenea lucruri se pot 
spune si despre comuna Movilita și 
despre multe altele.

— Dar dumneavoastră, cei care lu
crați în întreprindere, nu mergeți 
prin comune, nu impulsionați sub 
nici o formă colectarea ?

— Ba. dimpotrivă, ne deplasăm in 
toate comunele, căutăm să lămurim 
oamenii, să arătăm că este extrem 
de importantă recuperarea materia
lelor refolosibile pentru economia 
națională. Primarii ne promit că vor 
acționa în consecință, dar pînă la 
urmă nu colectează nimic.

Pentru a vedea, practic, cum se 
petrec lucrurile am fost si noi prin 
cîteva comune.

Primarul din Andrășești. Petre 
Hobeanu. cînd aude despre ce e 
vorba. începe să caute actele din 
care rezultă cît a avut planificat să 
predea din sortimentele materiale
lor refolosibile si cît a predat. După 
căutări îndelungi nu le găsește, re
nunță si spune deschis :

— Nu Ie mai caut, le-am rătăcit, 
dar trebuie să recunosc deschis că 
nici pe departe nu ne-am făcut pla
nul. Asta e situația !

— De ce ?
— Am fost prinși cu alte sarcini. 

Dar vă intreb: ce. stă industria din 
cauză că nu și-a făcut planul o co
mună din Bărăgan ?

Cam același răspuns l-am primit 
Si de la primarul din comuna Ba- 
laciu, tovarășul Alecu Mocanu.

în comuna Sf. Gheorghe stăm de 
vorbă cu Mircea Tănase. vicepreșe
dinte al biroului executiv al consi

liului popular, care ne spune că ceva, 
ceva a realizat comuna, dar nu cit 
ar fi trebuit. „Știți, ne-a spus vice
președintele, nu avem pe cap nu
mai problema recuperării. Avem mai 
multe. Am fost ocupați. E adevărat, 
nu am mobilizat nici organizațiile 
de masă, nici cetățenii. Aceasta-i ex
plicația !“.'

Apreciind sinceritatea răspunsuri
lor. trebuie spus că acestea nu pot 
scuza nici pe departe nepăsarea 
inadmisibilă fată de o asemenea sar
cină economică de mare importantă, 
subliniată în repetate rinduri de 
conducerea partidului. Toți repre
zentanții consiliilor populare cu care 
am discutat ne-au invocat faptul că 
n-au avut timp si pentru... recupe
rare. Oare cînd si care consiliu popu
lar comunal, orășenesc sau munici
pal nu e ocupat ? Pe lingă aspectul 
de crasă neglijență, se vădește aici o 
mentalitate dăunătoare. Este cazul 
să subliniem că recuperarea mate
rialelor refolosibile este o sarcină 
de maximă importantă dacă avem 
în vedere faptul că. potrivit preve
derilor actualului cincinal, trebuie 
să se asigure numai din fier vechi, 
maculatură, piese de schimb etc. cel 
puțin 50 la sută din materia primă 
necesară planului de producție. Or, 
ce înseamnă aceasta ? Că fără co
lectarea și reintroducerea în circui
tul productiv — în furnale. în fa
bricile de hîrtie etc, — a materiale
lor refolosibile nu pot fi realizați 
indicatorii de plan !

Trebuie subliniat si un alt aspect 
al problemei : consiliile populare nu 
se află în fața unei sarcini oareca
re. ci în fata unei sarcini de plan, a 
unor contracte încheiate cu între
prinderile de colectare a materiale
lor refolosibile. în acest fel, între
prinderile prelucrătoare contează si 
pe materia primă pe care o vor li
vra comunele Sf. Gheorghe. Bala- 
ciu. Miloșești. Movilita si așa mai 
departe.

S-au întrebat' primarii acestor co
mune ce vor prelucra fabricile în 
locul materiei prime care trebuia să 
sosească din comunele lor ?

Prin urmare, recuperarea se impu
ne ca o preocupare permanentă a 
consiliilor populare, a organizațiilor 
de masă și obștești, a tuturor cetă
țenilor. Nu e vorba de o „campanie 
pe apucate" sau de zile record, or
ganizate cu surle și trîmbițe o dată 

sau de două ori pe an, ci de o mun
că susținută, de zi cu zi. la care tre
buie mobilizate toate forțele din lo
calitate, incit această sarcină să fie 
indeplinită in cele mai bune condiții.

Cum a reacționat însă in fața aces
tei situații întreprinderea județeană 
de recuperare ? în loc să ia măsu
rile organizatorice necesare, să întă
rească ordinea si disciplina in pre
luarea materialelor, a căutat alte căi 
de a ieși „basma curată" fată de au
toritățile locale si centrale. Cum ? 
Profitînd din plin de depășirile rea
lizate de unitățile economice din te
ritoriu si completînd cu ele lipsurile 
create anual de comunele județului. 
Nu si-au îndeplinit nici pe departe 
sarcinile în acest domeniu comunele 
Miloșești. Movilita. Sf. Gheorghe 
etc. ? Nu-i nimic. Muncitorii de la 
întreprinderea județeană pentru 
prestări servicii au depășit planul la 
colectare cu 20 tone la hirtie si cu 59 
tone la metal ; combinatul de creș
tere a porcilor a dat peste plan a- 
proape 300 tone de metal etc. în 
compensație. I.J.V.R.M.R. ia de la 
unitățile respective plusul si comple
tează diferența. Astfel, pe ansam
blu. planul se face. E vorba de prac
tica dăunătoare de a folosi depăși
rea planului de către unii drept pa
ravan pentru neîndeplinirile altora, 
adică pentru acoperirea unor consi
derabile rezerve nefolosite 1

într-o discuție cu tovarășul Gheor
ghe Glodeanu. prim-vicepreședinte 
al comitetului executiv al consiliu
lui popular județean, a rezultat că 
situația este cunoscută, urmind ca în 
viitor consiliul popular să ia măsuri 
pentru redresarea situației.

E vorba în primul rînd de întro
narea spiritului de răspundere în ca
drul conducerii I.J.V.R.M.R. si al tu
turor lucrătorilor unității, de asigu
rarea operativă a transportului tu
turor materialelor din comune la 
centrele de recuperare, de înființa
rea unui număr mai mare de centre 
de colectare pe tot cuprinsul județu
lui. Și, în sfîrșit. de impulsionarea 
activității de propagandă (organiza
rea unor conferințe explicative cu 
privire la importanța materialelor 
refolosibile, dinamizarea organizații
lor de partid comunale etc.), in așa 
fel îneît încă in trimestrul I al a- 
cestui an în activitatea de colectare 
să se facă simțit revirimentul dorit.

Gh. GRAURE
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In spiritul hotăririlor Conferinței Naționale a partidului, pentru depășirea planului, pentru 

ridicarea întregii activități economice la un nivel superior de calitate și eficiență

A

MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
Trustul-antrepriză generală de constrncții-montaj Mureș,
către toate unitățile de conslrucții-monlaj ale consiliilor 

populare județene și al municipiului București
în atmosfera de puternică însuflețire și 

emulație creatoare care caracterizează 
munca intregului nostru popor, angajat 
plenar, cu întreaga sa capacitate și cu un 
înalt spirit revoluționar, in înfăptuirea 
exemplară a obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului, a orientă
rilor și indicațiilor de o deosebită impor
tanță date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a Partidului Co
munist Român, cei peste 6 000 oameni ai 
muncii din cadrul Trustului-antrepriză 
generală de construcții-montaj Mureș au 
pășit in anul 1988 cu hotărîrea fermă de 
a nu precupeți nici un efort, de a pune 
în valoare mai bine întreaga lor capaci
tate de muncă creativă in scopul realizării 
întocmai și la timp a tuturor obiectivelor 
planului pe acest an.

Analizind cu responsabilitate, in spiritul 
înaltelor exigențe puse în fața oamenilor 
muncii din construcții de către conducerea 
partidului și statului, sarcinile și obiecti
vele pentru îndeplinirea prevederilor de 
plan pe acest an, colectivul Trustului-an
trepriză generală de construcții-montaj 
Mureș adresează tuturor unităților antre
priză de construcții-montaj din subordinea 
consiliilor populare o înflăcărată chemare 
la întrecere, angajîndu-se să realizeze ur
mătoarele :

1. Depășirea cu 7 milioane Iei a produc
ției nete planificate la activitatea de con- 
strucții-montaj și cu 8 milioane lei la ac
tivitatea de construcții-montaj terminată, 
prin :

— extinderea soluțiilor Industrializate la 
90 la sută din numărul total al apartamen
telor prevăzute in plan prin extinderea 
gradului de prefabricare și mecanizare a 
lucrărilor de construcții-montaj ;

— extinderea la 2 000 de apartamente a 
prefabricării și finisării din fabrică a ca
binelor de baie :

— creșterea ponderii instalațiilor sanitare 
prefabricate la 90 la sută și a instalațiilor 
de încălzire la 50 la sută ;

— aplicarea tehnologiei de finisare meca
nizată cu eliminarea gletului de netezire 
la 82 la sută din suprafața totală de fini
saje interioare.

2. Vor fi puse în funcțiune, la termenele 
prevăzute în plan, toate obiectivele de in
vestiții din execuția unității, dintre care 
11 vor fi predate in devans cu 30—60 zile. 
Totodată, vor fj date in folosință. înainte 
de termen. 500 apartamente, din care 200 
cu 60 de zile, iar 300 cu 30 de zile.

3. Folosind în condiții mai bune baza 
tehnico-materială de care dispunem, vom 
realiza suplimentar prefabricate din beton 
armat, armături fasonate și confecții meta
lice însumind un volum de producție in
dustrială de 4.8 milioane lei.

4. Depășirea cu 10 la sută a planului de 
beneficii prin reducerea cheltuielilor neeco- 
nomicoase.
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Institutul de cercetare și producție pentru pomicultură 
Pitești-Mărăcineni, județul Argeș, către toate unitățile

de cercetare științifică și producție din agricultură
Colectivul de cercetători, proiectanți, 

tehnicieni și muncitori din Institutul de 
cercetare și producție pentru pomicultură 
Pitești-Mărăcineni, puternic mobilizați de 
istoricele hotăriri ale Congresului al XIII- 
lea al partidului, de prețioasele indicații 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, cu prilejul 
numeroaselor vizite in unitățile agricole, a 
desfășurat in anul 1987 o activitate susți
nută, realizînd integral planul de cercetare 
științifică, de proiectare și de producție. 
Astfel, au fost omologate 13 tehnologii și 
secvențe tehnologice noi și 4 soiuri de pomi, 
ău fost introduse în producție 42 soluții 
tehnologice, s-au elaborat proiecte privind 
organizarea și înființarea a peste 12 mii hă 
de noi plantații de pomi, arbuști fructiferi 
și viță de vie, s-au produs in pepinierele 
institutului și ale stațiunilor pomicole 9 500 
mii pomi altoiți. 19 740 mii arbuști fructiferi 
și 193 000 mii stoloni de căpșuni, asigurin- 
du-se in cea mai mare măsură necesarul de 
material săditor din toate categoriile biolo
gice, precum și unele disponibilități pen
tru export.

Animați de voința fermă de a îndeplini 
exemplar sarcinile noi reieșite din hotâri- 
rîle adoptate de Conferința Națională a 
partidului, de a traduce in viață prețioa
sele indicații primite din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. cu prilejul analizei Programu
lui de dezvoltare a pomiculturii. in vara 
anului trecut, oamenii muncii din institut 
cheamă la întrecere, pentru depășirea pla
nului și programelor de cercetare pe anul 
1988. anul de virf al acestui cincinal, co
lectivele de muncă din toate unitățile de 
cercetare științifică și producție din agri
cultură. angajindu-se să realizeze urmă
toarele :

1. Omologarea a 12 tehnologii și secvențe 
tehnologice noi pentru pomicultură. din 
care două peste plan, privind metodele de 
lucrare și fertilizare a solului din livezi, 
executarea tăierilor de fructificare la pomi 
și aplicarea tratamentelor fitosanitare care, 
alături de cercetările din ultimii ani. vor 
asigura creșterea producției de fructe cu 
peste 300 000 tone și o reducere a consu
murilor de energie cu 3—4 la sută.

2/întocmirea documentațiilor tehnice pen
tru omologarea a 7 soiuri de pomi și ar
buști fructiferi, din care două peste plan, 
soiuri cu productivitate mare și rezistență 
la boli' și care vor asigura o creștere cu 
12 la sută a producției de fructe, precum 
și o reducere cu 30 la sută a numărului 
de tratamente.

3. Prin folosirea micropropagării „in vi
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Întreprinderea poligrafică „Banalul" Timișoara, către toate 
întreprinderile poligrafice din țară

Oamenii muncii de la întreprinderea po
ligrafică „Banatul" — Timișoara, puternic 
mobilizați de istoricele hotăriri ale Con
gresului al XIII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, de înflăcăratele che
mări ale secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. sint ferm an
gajați ca în acest an liotărîtor al cincina

5. Creșterea peste prevederile de plan a 
productivității muncii cu 2 000 lei pe fiecare 
om al muncii, prin :

— aplicarea in devans a celor 25 de mă
suri prevăzute in programul de perfecțio
nare a organizării și modernizare a pro
ducției ;

— sporirea la 90 1a sută a lucrărilor de 
betonare executate prin utilizarea meto
delor și tehnologiilor industrializate ;

— creșterea la 98 la sută a gradului de 
mecanizare a lucrărilor de terasamente ;

— îmbunătățirea cu 2 la sută a indicilor 
de utilizare a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor din dotare, față de sarcina pre
văzută ;

— raționalizarea și optimizarea trans
porturilor tehnologice, ceea ce va determi
na o economisire a 280 000 tone-km ;

— ridicarea nivelului de pregătire profe
sională a personalului muncitor, prin cu
prinderea în cursurile de perfecționare a
2 180 oameni ai muncii și policalificarea a 
290 muncitori.

6. Reducerea cheltuielilor totale și mate
riale Ia 1 000 lei producție de construcții- 
montaj față de sarcina planificată cu 4 lei 
și, respectiv, 5 Iei. prin organizarea mai bună 
a lucrărilor, introducerea tehnologiilor 
avansate, buna gospodărire a materialelor 
și punctelor de lucru, diminuarea la mi
nimum a cheltuielilor de organizare de 
șantier.

7. Prin generalizarea inițiativei „Contul 
de economii al grupei sindicale" vom rea
liza următoarele economii față de normele 
de consum planificate : 800 tone ciment, 
100 tone metal, 50 MWh energie electrică și 
150 tone combustibil convențional. De ase
menea, prin acțiuni de bună gospodărire, 
vom recupera, peste sarcina planificată, 
40 tone oțel, 40 m c material lemnos, 
0,5 tone deșeuri P.V.C. Valoarea pieselor de 
schimb și subansamblelor recondiționate 
peste plan cu forțe proprii se va ridica la
3 milioane lei.

8. In scopul îmbunătățirii în continuare 
a condițiilor de muncă și viață ale între
gului personal muncitor, vom realiza și da 
în folosință, din fondurile proprii. 140 de 
locuințe de serviciu, vom extinde cantina 
la capacitatea de 2 100 mese pe zi. precum 
și gospodăria-anexă a unității, asigurînd 
astfel posibilități sporite de aprovizionare 
și de îmbunătățire a meniurilor.

îndeplinind exemplar toate obiectivele 
chemării la întrecere, oamenii muncii din 
cadrul Trustului-antrepriză generală de 
construcții-montaj Mureș sînt hoțăriți Să-și 
aducă întreaga contribuție la înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de Congresul 
al XIH-lea și Conferința Națională ale 
partidului, ceea ce va crea condițiile trece
rii scumpei noastre patrii — Republica So
cialistă România — intr-un stadiu nou, su
perior de dezvoltare.

tro". microbutășirii in ceață artificială, a 
platformelor tehnologice de înrădăcinare, 
mecanizarea proceselor de altoire, institu
tul se angajează să-și depășească sarcinile 
de plan cu 15 Ia sută la producția de pomi 
și cu 30 la sută la arbuști și stoloni de căp
șuni, creînd astfel disponibilități atit pen
tru unitățile de producție, cit și pentru 
export.

4. Folosind metode noi de cercetare, cum 
sint : embriocultura. andogeneza, mutage- 
neza „in vitro", precum și testarea timpu
rie a unor însușiri de productivitate, re
zistență la boli, prin folosirea unor indica
tori biologici și biochimici, vom scurta du
rata de obținere a soiurilor și portaltoilor, 
în funcție de specie cu 3—5 ani. De aseme
nea, în domeniul tehnologiilor de cultură, 
prin folosirea modelelor matematice și a 
simulării pe calculator, vom reduce durata 
de experimentare și eforturile materiale cu 
25 la sută.

5. Asistența tehnică acordată unităților 
de producție de către personalul nostru de 
cercetare și proiectare se va cifra la 130 000 
ore-om. ceea ce va permite accelerarea in
troducerii progresului tehnic in pomicultu
ră și obținerea, pe această cale, a unei 
eficiente de 65 milioane iei.

6. în documentațiile tehnico-economice 
pentru Înființarea celor 12 000 ha plantații 
pomicole, prevăzute în planul pe anul 
1988, vom introduce sisteme noi de ame
najare și cultură a pomilor pe terenuri în 
pantă, sisteme care vor contribui la redu
cerea volumului de terasamente și a tra
ficului tehnologic.

7. în scopul creșterii eficienței activității 
de proiectare, vom spori gradul de utili
zare a proiectelor-tip și a tehniciloF mo
derne de calcul, vom reduce termenele 
de predare a lucrărilor.

8. Ca urmare a aplicării imediate a re
zultatelor cercetării științifice, in fermele 
de producție ale institutului, vom depăși 
planul de producție Ia fructe cu 15 la sută, 
la producția netă și la productivitatea mun
cii cu 6 la sută, obținind, totodată, un be
neficiu cu 20 la sută mai mare decît cel 
planificat.

întregul colectiv de muncă al Institutului 
de cercetare și producție pentf'u pomicul
tură Pitești-Mărăcineni. județul Argeș. în 
frunte cu comuniștii, este ferm hotărit ca 
prin utilizarea la maximum a potențialului 
de creație tehnică și științifică, a bazei ma
teriale de care dispune, să asigure reali
zarea exemplară a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate in întrecerea so
cialistă pe anul 1988. aducîndu-și astfel o 
contribuție sporită la înfăptuirea obiecti
velor noii revoluții agrare in țara noastră.
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lului să obțină realizări de virf, care să-I 
situeze in fruntea întrecerii.

Animați de această dorință, tipografii de 
la întreprinderea „Banatul" adresează co
legilor lor din intreaga țară o mobilizatoare 
chemare ia întrecere socialistă, angajin
du-se să realizeze in 1988 următoarele :

1. Depășirea cu 1 milion lei a producțiel- 

marfă planificate și cu 500 000 lei a pro
ducției nete, prin mai buna organizare a 
producției și a muncii și perfecționarea 
tehnologiilor.

2. Prin măsurile pe care le vom lua 
pentru modernizarea proceselor tehnologi
ce, ne vom crea disponibilități pentru de
pășirea cu cel puțin 5 la sută a producției 
de export.

3. Creșterea productivității muncii, pes
te sarcina planificată, cu 1 000 de lei pe 
fiecare lucrător, prin :

— depășirea cu 1,5 la sută a indicelui 
planificat de utilizare a mașinilor ;

— creșterea gradului de folosire a tim
pului de lucru a! personalului muncitor cu 
1 la sută față de plan ;

— cuprinderea în cursurile de perfecțio
nare profesională a 800 de oameni ai 
muncii;

— policalificarea a 40 de muncitori ;
— antrenarea întregului colectiv în con

cursul profesional „Cartea de aur".
4. Folosind mai eficient capacitatea de 

creație a specialiștilor din întreprindere, 
vom asimila și introduce în fabricație un 
număr de 8 produse noi de calitate su
perioară.

5. în scopul ridicării continue a calității 
produselor noastre, vom acționa cu toată 
răspunderea pentru respectarea strictă a
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Întreprinderea de industrializare a cărnii Bacău, către toate 
întreprinderile de industrializare a cărnii, laptelui și peștelui

Animați de mărețele perspective deschise 
de istoricele hotăriri adoptate de Congresul 
al XIII-lea și Conferința Națională ale 
partidului, de orientările și indicațiile mo
bilizatoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, de dorința 
fierbinte de a îndeplini și depăși in con
diții de calitate și eficiență sporită preve
derile planului pe anul 1988. colectivul de 
oameni ai muncii din întreprinderea de 
industrializare a cărnii Bacău cheamă la 
întrecere toate întreprinderile de indus
trializare a cărnii, laptelui și peștelui, an- 
gajindu-se să înfăptuiască următoarele o- 
biective :

1. Realizarea peste plan a unei produc- 
ții-marfă în valoare de 30 milioane lei și 
a unei producții nete in valoare de 15 mi
lioane lei prin :

— aplicarea tuturor măsurilor cuprinse 
în programul de organizare și modernizare 
a proceselor de producție ;

— creșterea indicelui de valorificare 'a 
materiei prime cu 5 la sută față de plan ;

— sporirea ponderii produselor noi și 
modernizate cu 2.8 la sută față de plan, 
prin introducerea în fabricație a unui 
număr de 14 sortimente noi.

2. Depășirea planului total de export cu 
2 la sută.

3. Creșterea cu 3 la sută a productivității
muncii față de plan, prin, t.___  .

— mecanizarea și automatizarea unor 
operații tehnologice și a transportului 
uzinal ;

— modernizarea secțiilor de producere a 
conservelor și salamurilor crude-uscate ;

— ridicarea gradului de pregătire pro
fesională prin cuprinderea la cursurile de 
perfecționare a întregului personal mun
citor și în cursurile pentru însușirea celei 
de-a doua meserii a unui număr de 38 
muncitori.

4. Diminuarea cu 5 lei a cheltuielilor pla
nificate la 1 000 lei producție-marfă acțio- 
nînri pentru ;

— reducerea cu 8 milioane lei a con
sumurilor normate de materii prime și 
materiale ;

— reducerea consumurilor normate de 
energie electrică cu 175 MWh și cu 110 tone 
combustibil convențional ;

— depășirea cu 2,3 milioane lei a pre
vederilor de plan privind recondiționarea 
și refolosirea pieselor de schimb, recupe
rarea materialelor refoloșibile și readucerea 
lor in circuitul economic ;
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Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Constanța, 
către toate uniunile județene ale cooperativelor meșteșugărești

Angajați plenar In traducerea în viață a 
istoricelor hotăriri adoptate de Congresul 
al XIII-lea al Partidului Comunist Român, 
a orientărilor și indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la dez
voltarea. in continuare, a industriei 
mici, sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, oamenii muncii din 
cooperația meșteșugărească a județului Con
stanța au obținut. în anul 1987. rezultate 
importante în îndeplinirea și depășirea in
dicatorilor de plan și a angajamentelor 
asumate in întrecerea socialistă.

Consiliul Uniunii județene a cooperati
velor meșteșugărești Constanța, în numele 
celor peste 12 000 oameni ai muncii, ferm 
mobilizați ca in acest an hotăritor pen
tru înfăptuirea obiectivelor actualului 
cincinal să valorifice mai bine potențialul 
uman și material de care dispune și să 
sporească, contribuția cooperației meșteșu
gărești constănțene la creșterea gradului de 
confort și civilizație al populației județului, 
adresează uniunilor cooperativelor meșteșu
gărești din intreaga țară chemarea la în
trecere socialistă pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan pe anul 1988, 
angajindu-se să realizeze următoarele 
obiective :

1. Depășirea cu cel puțin 35 milioane lei 
a planului la producția-marfă industrială și 
prestările de servicii neindustriale în in
dustria mică, prin valorificarea superioară 
a materiilor prime, a materialelor recupe
rabile și refoloșibile. a resurselor locale, 
reducerea normelor de consum, elaborarea 
de noi tehnologii, recuperarea, și refolosirea 
pieselor și subansamblelor. organizarea pro
ducției după principii moderne.

2. Prin dezvoltarea și diversificarea 
prestărilor de servicii pentru populație, ătît 
în unitățile organizate, cit și la domiciliul 
populației, ridicarea calității la nivelul 
exigențelor actuale, modernizarea unități
lor existente și înființarea a 56 de noi 
unități prestatoare, vom depăși prevede
rile planului la acest indicator cu cel pu
țin 20 milioane lei.

3. Realizarea a 925 modele noi de con
fecții și tricotaje, a peste 450 modele de în
călțăminte și marochinărie, precum și a altor 
bunuri de consum reprezentând o creștere 
de 15 la sută față de anul precedent.

4. Prin dezvoltarea și diversificarea sor
timentului de mărfuri oferit la export cu 

disciplinei tehnologice/ pentru stimularea 
inițiativei și creației originale, prin activi
tatea susținută a cercurilor calității.

6. Aplicînd cu fermitate principiile auto- 
conducerii muncitorești și ale autogestiunii 
economico-financiare, generalizind inițiati
va „Contul de economii al grupei sindicale", 
vom reduce cheltuielile totale și materiale 
planificate la 1 000 lei producție-marfâ cu 
cel puțin 4 Iei, obținînd. totodată, un bene
ficiu suplimentar de 500 000 lei.

7. O atenție deosebită vom acorda îmbu
nătățirii in continuare a condițiilor de mun
că și viață ale personalului muncitor. în 
acest scop vom lua noi măsuri pentru îm
bunătățirea microclimatului în secțiile de 
producție, pentru prevenirea accidentelor 
de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale. 
De asemenea, vom reamenaja bufetul de 
incintă și dispensarul medical urmărind 
creșterea nivelului calitativ al activității 
acestora.

Sub conducerea organizației de partid, în
tregul nostru colectiv va munci cu dăruire, 
cu simț de răspundere pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce-i revin din pla
nul pe anul 1988, a angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă, conștient fiind că 
în acest fel iși aduce o contribuție reală 
la progresul și prosperitatea patriei noastre 
socialiste.
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— generalizarea inițiativei „Contul de 
economii al grupei sindicale". in cadrul 
căreia se vor realiza economii medii de 
1 825 lei pe fiecare om al muncii.

5. îmbunătățirea permanentă a calității 
produselor, corespunzător exigențelor bene
ficiarilor, prin :

— respectarea strictă a tehnologiilor 
existente, aplicarea de noi tehnologii. întă
rirea ordinii și disciplinei tehnologice ;

— îmbunătățirea activității cercurilor 
calității ;

— introducerea în producție a rezulta
telor cercetării științifice și tehnologice in 
domeniul industrializării cărnii, printr-o 
mai fructuoasă colaborare cu institutele de 
specialitate.

6. Aplicarea fermă a noului mecanism 
economico-financiar. a principiilor auto- 
conducerii și autogestiunii muncitorești, 
urmărindu-se bugetele de venituri și chel
tuieli Ia nivelul secțiilor, atelierelor, for
mațiilor de lucru, pe fiecare produs. Pe 
această bază vom depăși produeția-magfă 
vîndută și încasată cu 5 milioane lei și 
vom obține un beneficiu suplimentar de 
9.6 milioane lei.

7. în cadrul acțiunii de bună gospodărire 
și înfrumusețare a locurilor de ..muncă. a 
întregii întreprinderi, de extindere și in- 
trețmere a spațiilor verzi, se vor efectua 
25 000 ore de muncă- patriotică.

8., Vom acționa pentru continua îmbu
nătățire a condițiilor de muncă și viață ale 
personalului muncitor. prin optimizarea 
proceselor tehnologic^ pe principii ergo- 
nomice; îmbunătățirea activității de pro
tecție a muncii șl a asistenței medicale, prin 
buna funcționare a cantinei și microcanti- 
nelor și prin dezvoltarea gospodăriei-anexă.

9. Sub. conducerea comitetului de partid, 
consiliul oamenilor muncii, organizațiile de 
sindicat, de tineret și de femei vor desfă
șura o intensă activitate în vederea întă
ririi ordinii și disciplinei la toate locurile 
de‘ muncă, creșterii răspunderii intregului 
personal față de realizarea prevederilor de 
plan și a angajamentelor asumate in în
trecerea socialistă.

Nu vom precupeți nici un efort pentru 
transpunerea neabătută în viață a sarcini
lor ce ne revin din hotărîrile celui de-al 
XIII-lea Congres și. Conferinței. .Naționale 
ale partidului, a înaltelor îndemnuri 
și exigente formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului.
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produse noi șl îmbunătățite, de calitate su
perioară, cu grad complex de prelucrare, se 
vor asigura depășirea cu cel puțin 5 la sută 
a prevederilor de plan la export și creș
terea permanentă a eficienței economice a 
acestuia.

5. Creșterea gradului de valorificare a 
materiilor și materialelor de bază,' cit și a 
materialelor refoloșibile. concomitent cu 
îmbunătățirea calității produselor. asigu
rînd o depășire a producției planificate din 
resurse recuperabile cu cel puțin 3 la sută.

6. Prin organizarea superioară a produc
ției și a muncii vom depăși cu 2.5 la sută 
prevederile de creștere a productivității 
muncii.

7. Se va urmări în permanență stadiul de 
realizare a tuturor obiectivelor din planul 
de investiții, astfel ca toate acestea să fie 
puse în funcțiune cu cel puțin 30 de zile 
înainte de termen.

8. Prin aplicarea fermă a principiilor 
autoconducerii și autogestiunii economico- 
financiare se vor realiza o depășire cu 
15 milioane lei a planului producției nete 
industriale și prestărilor de servicii nein
dustriale și reducerea cu 5 lei a cheltuie
lilor planificate, totale și materiale la 
1 000 lei producție-marfă și prestări servicii.

9. în acțiunea de perfecționare a pregăti
rii profesionale vor fi cuprinși toți lucrăto
rii cooperativelor noastre, iar un număr 
de 500 cooperatori vor fi policalificați, ast
fel că vom asigura.cadrele necesare pentru* 
folosirea cit. mai eficientă a bazei tehnice 
în continuă modernizare.

10. Prin dezvoltarea și diversificarea sor
timentelor. a producției de artă populară și 
artizanat, atit in unitățile organizate, cit și 
prin extinderea muncii la domiciliu, prin 
Îmbunătățirea calității produselor realizate 
vom asigura o depășire cu 2 la sută a pla
nului de livrări de mărfuri către fondul 
pieței :

11. Depășirea planului de predare a ma
terialelor refoloșibile cu cel puțin 5 la sută 
la oțel și cu 3 la sută la fontă, cioburi de 
sticlă, hîrtie și cartoane.

12. Extinderea cu cel puțin 10 unități a 
rețelei pentru achiziționarea, recondițio
narea și valorificarea bunurilor de folo
sință îndelungată și obiectelor de uz per
sonal de la populație în toate localitățile 
urbane ale județului, astfel incit volumul 
realizărilor din acest domeniu să fie cu cel 
puțin 5 la sută mai mare față de cel pla
nificat.

13. Reducerea consumului de energie 
electrică cu 2 la sută prin Întărirea spiritu
lui gospodăresc și extinderea utilizării unor 
surse de energie neconvențională.

14. Vom spori participarea cooperatorilor 
meșteșugari la activitatea cultural-artis
tică și de creație tehnico-științifică ce se 
desfășoară în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României".

Sub conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, vom desfășura o susținută acti
vitate politico-ideologică și educativă, 
pentru cunoașterea și însușirea de către 
toți oamenii muncii din cooperativele

CONSILIUL UNIUNII JUDEȚENE
A COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI CONSTANTA

Direcția județeană de poștă și telecomunicații Suceava, 
către toate unitățile de poștă ,și telecomunicații județene 

și a municipiului București
Hotărit să-și consolideze realizările obți

nute in anul trecut și prestigiul de unitate 
fruntașă, colectivul de oameni ai muncii 
din cadrul Direcției județene de poștă si 
telecomunicații Suceava adresează tuturor 
unităților de profil din țară chemarea la 
întrecerea socialistă pe anul 1988, angajîn- 
du-se să realizeze următoarele obiective :

1. Depășirea cu 2 la sută a volumului va
loric planificat al activității de poștă și 
telecomunicații prin : utilizarea integrală a 
capacităților din centralele telefonice și 
telegrafice ; buna întreținere și exploatare 
a instalațiilor de telecomunicații ; introdu
cerea tehnicii de calcul în prelucrarea da
telor de trafic din centralele telefonice au
tomate.

2. Depășirea cu 2 la sută a planului Ia 
prestări servicii către populație prin : fo
losirea deplină și eficientă a bazei mate
riale și timpului de lucru ; întărirea ordinii 
și disciplinei ; aprovizionarea ritmică cu 
timbre și efecte poștale ; creșterea cu 3 la 
sută a numărului de abonamente la publi
cațiile centrale și locale.

3. Depășirea planului în Unități fizice în 
medie cu peste 2 la sută (numărul de abo
nați telefonici, de convorbiri telefonice 
manuale, de mandate, mesagerii, telegrame, 
scrisori recomandate).

4. Reducerea cu 2.2 la sută a cheltuieli
lor totale planificate la 1 000 lei venituri 
prin : diminuarea cu 2 la sută a consumu

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL SINDICATULUI

Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții, 
desfacere a mărfurilor și de credit Bihor, către toate uniunile 

județene ale cooperativelor de producție, achiziții, 
desfacere a mărfurilor și de credit

Puternic mobilizați de istoricele hotăriri 
ale Congresului al XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, de indicațiile și 
orientările secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniate 
la .recenta plenară a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, consiliul uniunii ju
dețene, membrii cooperatori și oamenii 
muncii din cooperația de producție, achizi
ții. desfacere a mărfurilor și de credit din 
județul Bihor adresează tuturor uniunilor 
județene din țară chemarea la întrecere 
socialistă pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe anul 1988, angajîn
du-se să realizeze următoarele :

1. Depășirea cu 45 milioane lei a produc- 
ției-marfă in industria mică, prin : crește
rea cu 5 la sută a producției realizate din 
resurse materiale recuperabile, și refolosi- 
bile : intensificarea acțiunii de cooperare 
cu industria republicană, astfel încit va
loarea acesteia să crească cu 17 la sută ; 
diversificarea și înnoirea producției, intro- 
ducind în fabricație cel puțin 230 de pro
duse noi și reproiectate ; punerea în func
țiune a două unități de semiindustrializare 
a legumelor și fructelor, cu o capacitate 
de 300 tone pe an.

2. Depășirea cu 20 milioane lei a planu
lui de prestări de servicii către populație, 
prin : înființarea a 95 de unități noi. orga
nizarea a 6 centre noi de preluare-predare 
a comenzilor de la populație ; ridicarea 
calității serviciilor prin calificarea a 100 
lucrători și cuprinderea in cursurile de 
perfecționare profesională a 520 lucrători 
din unitățile prestatoare.

3. Planul valoric de livrări la fondul de 
stat ale unor produse provenite din gospodă
riile populației va fi depășit cu cel puțin 
5 milioane Iei. Vom contracta și livra peste 
plan 200 tone legume. 200 tone fructe. 20 
tone fasole, 5 tone melci, 25 tone semințe 
de dovleac.

4. în vederea creșterii contribuției gospo
dăriilor populației la realizarea programu
lui de autoaprovizionare și constituirea fon
dului de stat, unitățile cooperației de pro
ducție. achiziții și desfacere a mărfurilor 
din județul nostru vor acorda sprijinul 
necesar, prin :

— producerea și distribuirea către gos
podăriile populației a cel puțin un milion 
bucăți pui de o zi și 1 200 iepUri-matcă ;

— asigurarea intregului necesar de se
mințe pentru legume, răsaduri, puieți de 
pomi fructiferi, unelte agricole, scule și 
alte materiale necesare în gospodăriile 
populației ;

— acordarea, prin cooperativele de cre
dit, a unor împrumuturi cu caracter pro
ductiv în valoare de 90 milioane lei.

5. Dezvoltarea gospodăriilor-anexă zoo
tehnice proprii și creșterea contribuției 
acestora la înfăptuirea programului de 
autoaprovizionare. realizîndu-se în plus 
față de prevederi : 80 capete scroafe, 200 
oi și 300 iepuri-matcă.

6. Organizarea a două îngrășătoril de 
gîște, cu un efectiv de 15 mii capete.

7. Depășirea prevederilor de plan la 
export cu cel puțin 11 la sută, prin extin
derea gamei de bunuri de consum, crearea 
de noi produse, reproiectarea celor existen
te. ridicarea nivelului tehnic și calitativ al 
acestora, intensificarea acțiunilor de achi
ziții de produse agricole.

8. Depășirea cu 40 milioane lei a pla
nului de desfacere a mărfurilor cu amă
nuntul. din care 10 milioane lei la unitățile 
de alimentație publică prin modernizarea 
a 22 unități comerciale pentru desfacerea 
mărfurilor alimentare și nealimentare, 

CONSILIUL UNIUNII JUDEȚENE BIROUL ORGANIZAȚIEI DE PARTID 
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noastre a documentelor de partid și legi
lor țării, dezvoltarea dragostei față de 
muncă, a grijii sporite față de avutul 
obștesc, pentru întărirea ordinii și discipli
nei în muncă, promovarea în întreaga acti
vitate a normelor eticii și echității so
cialiste.

Cooperatorii meșteșugari din județul 
Constanta sînt ferm hoțăriți să-și îndepli
nească în cele mai bune condiții sarcinile 
de plan și angajamentele pe anul 1988, 
aducindu-și în acest fel contribuția la 
progresul și înflorirea scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă România.

rilor materiale si de combustibil ; reduce
rea cu 3 Ia sută a consumurilor de ener
gie electrică și a cheltuielilor administra- 
tiv-gospodăreiști.

5. Depășirea cu 3 la sută a volumului 
activității pe o persoană prin : policalifi
carea a 58 de lucrători din sectoarele de 
întreținere și exploatare in vederea execu
tării unor operații multiple ; realizarea în 
devans a măsurilor din programul de per
fecționare a‘ organizării și modernizare a 
proceselor de producție și folosirea inte
grală și eficientă a .timpului de lucru.

6. îmbunătățirea calității prestațiilor de 
poștă și telecomunicații la nivelul cerințe
lor beneficiarilor, prin folosirea opt'mă a 
echipamentelor și sistemelor de verificare, 
reducerea deranjamentelor in centralele te- 
lefonioe și rețelele de telecomunicații cu 
5 la sută față de anul trecut și cuprinderea 
în programe de perfecționare profesională 
a întregului personal muncitor.

7. Depășirea cu 3,5 milioane lei a bene
ficiului planificat.

Sub conducerea organizației de partid. 
Întregul colectiv de oameni ai muncii va 
acționa cu hotărire și maximă responsabi
litate pentru înfăptuirea tuturor sarcinilor 
și angajamentelor asumate pe anul 1988, 
conștient fiind că astfel iși aduce o con
tribuție tot mai însemnată la buna servire 
a populației, la confortul si condițiile su
perioare de viață asigurate celor ce mun
cesc in patria noastră.

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL U.T.C.

precum și a 10 unități de alimentație 
ipublicâ ;

— promovarea mai activă la desfacere a 
mărfurilor nealimentare, urmind ca reali
zările -in acest domeniu să fie cu 2 la 
sută 'mai mari față' de nivelul atins in 
1987 ;

— sporirea cu 30 la sută a volumului de 
mărfuri preluate din secțiile proprii de 
producție ;

— creșterea cu 5 la sută a desfacerilor 
de preparate culinare, produse de cofetărie- 
patișerie și băuturi răcoritoare, astfel incit 
ponderea acestora in totalul desfacerilor 
prin alimentația publică să ajungă la 34 la 
sută.

9. Devansarea cu 30 de zile a termenului 
de punere in funcțiune a 6 noi obiective și 
atingerea parametrilor proiectați, la toate 
unitățile, noi, in cel mult 15 zile de la data 
dării acestora în folosință. Construirea și 
punerea în funcțiune a trei instalații de 
captare a energiei solare — în echivalent 
12 tone combustibil convențional pe an. a 
trei microhidrocentrale cu o putere instala
tă de 15. kW și a 4 instalații de biogaz in 
gospodăriile-anexă. economisindu-se astfel 
anual 9 tone combustibil convențional.

10. Depășirea cu 25 la sută a planului 
de încasare a părților’Sociale la fondul de 
dezvoltare și- cu 30 la sută la fondul social, 
atrăgind un număr de 400 noi membri.

11. Creșterea eficienței economice prin 
aplicarea fermă a'principiilor autocondu
cerii muncitorești. respectarea strictă a 
normativelor economico-financiare, asigu
ri nd :

— depășirea beneficiului planificat cu 
3 la sută ;

— accelerarea vitezei de circulație cu 2 
zile prin reducerea stocurilor de mărfuri 
și a imobilizărilor In activitatea de desfa
cere a mărfurilor ;

— creșterea productivității muncit In 
sectorul de producție cu 15 la sută față de 
realizările anului 1987 și cu 1,5 la sută față 
de plan ;

— depășirea producției nete cu 4 la sută ;
— reducerea cheltuielilor totale și mate

riale la 1 000 Iei producție-marfă cu 2.5 lei 
și prin diminuarea cu cel puțin 1 la sută 
a consumurilor de materii prime, mate
riale. energie și combustibil ;

— aplicarea generalizată a inițiativei 
„Contul de economii al grupei sindicale" și 
realizarea unui volum de economii de cel 
puțin 2 000 lei pe om al muncii, ceea ce 
reprezintă 1.5 milioane lei La nivelul 
uniunii județene.

12. Vom desfășura o intensă muncă poli
tică. cultural-educativă în rindul întregului 
personal muncitor pentru întărirea ordinii 
și disciplinei in muncă, apărarea avutului 
obștesc, pentru respectarea fermă a legali
tății socialiste.

Vom acționa pentru îmbunătățirea stilu
lui de muncă al consiliilor de conducere și 
birourilor executive ale uniunii județene 
și cooperativelor, pentru activizarea comi
tetelor cooperatiste sătești în vederea spo
ririi contribuției acestora la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor politice, sociale ce 
revin cooperației.

Consiliul uniunii județene, membrii coo
peratori și oamenii muncii din cooperati
vele de producție, achiziții. desfacere a 
mărfurilor și de credit din județul Bihor 
Iși exprimă convingerea că prin îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de plan, a anga
jamentelor asumate în întrecere iși aduc 
contribuția la accelerarea ritmului de dez
voltare a economiei românești, la progresul 
și prosperitatea patriei.
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MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE

I

Inspectoratul silvic Sibiu, către toate inspectoratele 
silvice județene

Acționind cu răspundere pentru transpu
nerea in fapte a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XIII-lea al Partidului Co
munist Român, a orientărilor și indicații
lor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, oamenii 
muncii din Inspectoratul silvic județean 
Sibiu au incheiat anul 1987 cu realizarea si 
depășirea indicatorilor de plan.

Cu hotărirea fermă de a înfăptui 
exemplar sarcinile trasate in magis
tralul Raport prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la cea de-a V-a Confe
rință Națională a partidului, de a obține 
realizări de seamă in îndeplinirea Planului 
național unic de dezvoltare economico-so- 
cială a țării pe anul 1988, oamenii muncii 
din silvicultura județului Sibiu cheamă la 
întrecere socialistă toate inspectoratele sil
vice județene, asumindu-și următoarele 
angajamente :

1. Depășirea cu cel puțin 10 la sută a 
prevederilor planului de producție in uni
tățile silvice, obținînd suplimentar un vo
lum de producție de peste 5 milioane lei. 
Acest obiectiv va fi atins prin creșterea 
productivității muncii, mai buna organi
zare a proceselor de producție, precum și 
prin valorificarea superioară a fructelor, 
ciupercilor, răchitei și a altor produse ale 
pădurii.

2. Prin creșterea producției si diversifi
carea gamei produselor vom depăși sarci
nile de plan la export cu peste 7 la sută.

3. în campania de primăvară se vor în
deplini in întregime prevederile planului 
anual de împăduriri, asigurindu-se o depă
șire de 10 la sută la impăduririle in peri
metrele fondului forestier și de 15 la sută 
pe terenurile degradate, preluate în patri
moniul silvic.

4. Prin executarea lucrărilor de împădu
riri în perioada optimă și asigurarea unei 
asistențe tehnice corespunzătoare vom ri
dica cu 7 la sută gradul de reușită a lu
crărilor de regenerare, iar ponderea rege
nerărilor naturale in fondul forestier va 
spori cu 5 la sută față de plan.

5. în cadrul preocupărilor pentru extin
derea în cultură a speciilor autohtone, va
loroase, foioasele și rășinoasele vor deține 
87 la sută din suprafața împădurită in 
acest an.

6. Prevederile planului de valorificare a 
masei lemnoase și de efectuare a tăierilor 
de îngrijire în arborete tinere vor fi în
deplinite in proporție de 110 la sută.

7. Pentru menținerea stării fitosanitare 
corespunzătoare a pădurilor pe întreaga 
suprafață a fondului forestier, vom orga
niza ample acțiuni de prevenire si comba
tere a dăunătorilor, de igienizare și cură
țire, de scoatere a arborilor uscați. dobo- 
rîți și rupți de vint și zăpadă, valorificind 
pe această cale 60 mii metri cubi de masă 
lemnoasă.

8. Printr-o mai bună organizare a cam
paniei de recoltare a fructelor de pădure si 
ciupercilor comestibile, planul fizic va fi 
depășit cu 10 la sută la fructe de pădure 
și 8 la sută la ciuperci comestibile.

9. în sericicultură, sarcinile de plan vor 
fi depășite cu 2 la sută la gogoși de mă
tase și 10 la sută la plantațiile de dud.

10. în apicultură. prin creșterea și diver
sificarea producției, prevederile planului la 
producția-marfă vor fi depășite cu 5 la 
sută.

11. în activitatea de salmonicultură, pe 
lingă depășirea cu 10 la sută a prevede
rilor de plan la pește de consum, vom asi
gura în totalitate puietul necesar populării 
nurilor și lacurilor de munte, conform sar
cinilor stabilite prin Programul de dezvol
tare a pisciculturii.

12. La produsele vînătorești, prevederile 
planului vor fi depășite cu 20 la sută.

13. Prin aplicarea lucrărilor de amelio
rare și bună exploatare a pajiștilor, vom 
spori producția de masă verde cu 2 000 kg 
la hectar.

14. Prin aplicarea consecventă- a princi
piilor noului mecanism economico-finan- 
ciar și sporirea eficienței tuturor activită
ților vom depăși beneficiul planificat cu 
11 la sută.

întregul colectiv de oameni ai muncii de 
la Inspectoratul silvic județean Sibiu, sub 
conducerea organizației de partid, este ferm 
hotărit să facă totul pentru înfăptuirea an
gajamentelor asumate, aducindu-și contri

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII COMITETUL DE PARTID 
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Baza județeană de aprovizionare tehnico-malerială Iași, 
către toate bazele de aprovizionare tehnico-malerială din țară

Militind neabătut, cu devotament și 
abnegație, pentru traducerea .în viață a 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, a sarcini
lor privind folosirea cit mai eficientă a re
surselor materiale ale țării, sarcini subli
niate de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta 
plenară a Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, colectivul Bazei județene de 
aprovizionare tehnico-materială Iași chea
mă la Întrecere socialistă toate unitățile de 
profil din țară, angajîndu-se să realizeze 
in anul 1988 următoarele obiective :

1. Depășirea cu 2 la sută a volumului de 
desfacere prin depozit, aprovizionarea cit 
mai operativă și eficientă a tuturor bene
ficiarilor. cu prioritate a celor care au sar
cini de export, acționind cu fermitate pen
tru mobilizarea tuturor resurselor mate
riale disponibile Ia deținătorii din econo
mia județului nostru, precum și din alte 
județe.

2. Depășirea cu ,10 la sută a sarcinii pla
nificate de preluare a stocurilor disponi
bile. prin identificarea acestora în toate 
unitățile economice hle județului.

3. Reducerea cu 2 la sută a cheltuielilor 
la 1 000 lei desfacere, prin accelerarea cu 
două zile a vitezei de circulație a mijloa
celor circulante și, respectiv, reducerea do- 
binzilor bancare.

4. Creșterea cu 3 la sută a indicelui pla
nificat de folosire a utilajelor de bază, 
prin mai buna exploatare și întreținere a

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL SINDICATULUI 

buția la îndeplinirea și depășirea mobiliza
toarelor obiective ale dezvoltării economi- 
co-sociale a țării în cel de-al treilea an aJ 
actualului cincinal.

acestora, ridicarea nivelului de pregătire 
profesională a celor care le utilizează.

5. Depășirea cu 2 la sută a planului de 
beneficii din activitatea de bază prin : re
partiții de la cei mai apropiați producă
tori ; depășirea cu peste 5 la sută a sarcinii 
de expediere mecanizată a mărfurilor, uti- 
lizind in acest scop tehnologii moderne 
(pachetizat, paletizat. conteinerizat etc.) ; 
reducerea la maximum a cheltuielilor de 
manipulare și depozitare.

6. Sporirea cu 3 la sută peste sarcina 
planificată a productivității muncii, prin' 
cuprinderea întregului personal in cursuri 
de perfecționare profesională, folosirea in
tegrală a timpului de lucru, întărirea or
dinii și disciplinei la fiecare loc de muncă.

7. îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
viață ale personalului muncitor, prin do
tarea locurilor de muncă cu dispozitive 
care să reducă efortul fizic, amenajarea 
unui club și a unei microcantine.

Ferm hotărit să-și onoreze exemplar sar
cinile de plan și angajamentele asumate in 
întrecerea socialistă, colectivul nostru- va 
acționa cu răspundere și maximă exigență 
pentru a asigura tuturor unităților econo
mice din județ o aprovizionare tehnico- 
materială operativă, eficientă, urmărind, 
totodată, gospodărirea rațională a materii
lor prime și materialelor, respectarea cu 
strictețe a normelor de consum — obiective 
de o deosebită însemnătate pentru dezvol
tarea intensivă a economiei noastre națio
nale.

BIROUL ORGANIZAȚIEI DE PARTID 
BIROUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.

Întreprinderea județeană de gospodărie comunală și localivă 
Caraș-Severin, către toate unitățile de gospodărie comunală, 

de locuințe și prestații în construcții
Colectivul de oameni ai muncii din între

prinderea județeană de gospodărie comuna
lă și locativă Caraș-Severin cheamă la 
întrecerea socialistă pe anul 1988 toate uni
tățile similare din țară, angajindu-se să 
realizeze următoarele obiective :

1. Depășirea cu 6 la sută a planului de 
producție și prestări servicii in activitatea 
de gospodărie comunală și prestări in con
strucții.

2. Depășirea cu 5 la sută a producției- 
marfă industriale și a prestărilor de ser
vicii neindustriale în industria mică, pe 
seama valorificării mai depline a resurse
lor locale și a materialelor refolosibile. 
Prin aplicarea măsurilor din programul de 
modernizare, vom obține peste plan o pro- 
ducție-marfă de 26 milioane Iei și o redu
cere de 4 milioane lei a costurilor de pro
ducție.

3. Sporirea cu 7 Ia sută a producției nete 
și a productivității muncii, peste sarcina 
planificată.

4. Depășirea cu 5 la sută a planului la 
export prin diversificarea gamei de pro
duse și imbunătățirea calității acestora.

5. Depășirea cu 8 la sută a planului de 
reparații curente și prestări în construcții, 
asigurind întreținerea și repararea supli
mentară a 25 imobile.

6. Livrarea unui volum suplimentar de 
apă potabilă de 1,6 milioane m.c. concomi
tent cu reducerea pierderilor în rețele cu 
1 la sută.

7. Reducerea față de plan a cheltuieli
lor totale la 1 000 lei producție-marfă cu 
6 Iei și a celor materiale cu 8 lei prin di
minuarea cu 5 Ia sută a consumurilor spe
cifice de energie, combustibili și carbu
ranți și prin reducerea cu 7 la sută a con
sumurilor normate de ciment, metal și ma
terial lemnos la lucrările de prestări in 
construcții. Vom realiza astfel un benefi
ciu suplimentar de un milion lei și o eco
nomie de 300 MWh energie electrică. 7 
tone carburanți, 90 tone metal și 100 tone 
ciment.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL SINDICATULUI

8. Prin folosirea rațională a energiei ne
convenționale — prepararea apei calde me
najere prin energie solară, folosirea bio- 
gazului și a energiei eoliene — vom reali
za o economie de combustibil de 650 
tone c.c.

9. Vor fi recondiționate piese de schimb 
în valoare de cel puțin 2 milioane lei. Prin 
generalizarea inițiativei „Contul de eco
nomii al grupei sindicale" vom obține o 
economie anuală de cel puțin 2 mii lei pe 
fiecare om al muncii.

10. în strînsă concordanță cu cerințele 
progresului tehnic și cu formele superioare 
de organizare a producției, vom cuprinde 
în cursurile de perfecționare a pregătirii 
tehnico-profeslonale 600 de oameni ai 
muncii și vom policalifica 100 muncitori.

11. împreună cu asociațiile de locatari 
vom organiza acțiuni pentru reducerea con
sumurilor de energie electrică, gaze natu
rale, combustibil lichid și solid, pentru mal 
buna gospodărire și întreținere a locuin
țelor. Totodată, prin antrenarea tuturor ce
tățenilor pentru acțiuni de colectare și pre
dare a unui volum sporit de materiale re
cuperabile din gospodăriile proprii, pre
cum și pentru înfrumusețarea localităților 
vom executa un volum de 900 000 zile-om.

12. Pentru imbunătățirea permanentă a 
condițiilor de muncă și viață ale persona
lului muncitor, vom dota bazele de produc
ție și prestații existente cu mașini și uti
laje moderne ce vor asigura mecanizarea 
unui volum sporit de operații.

Colectivul de oameni ai muncii din în
treprinderea noastră, in frunte cu comu
niștii. va acționa cu hotărîre și răspundere 
pentru îndeplinirea in cele mai bune con
diții a sarcinilor de plan și angajamen
telor asumate pe anul 1988. contribuind 
astfel in măsură sporită la traducerea în 
viață a hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale Partidului Co
munist Român.

COMITETUL DE PARTID
COMITETUL U.T.C.
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Baia Mare este astăzi un oraș nou. In ultimii 20 de oni s-a construit practic un nou oraș cu cartiere moderne, cu confort sporit, capabile să 
in tot mai mare măsură cerințelor sporite ale locuitorilor

Localitățile
5

județului — pe drumul înfloririi multilaterale
(Urmare din pag. I)

de stat. 17 asociații intercooperatiste, 
două stațiuni de cercetare și pro
ducție — in pomicultură la Baia 
Mare, in zootehnie la Sighetu Mar- 
mației. Existența unor suprafețe în
tinse de pajiști naturale asigură con
diții optime pentru creșterea bovine
lor și ovinelor — îndeletnicire cu tra
diție în această parte a tării.

Un puternic impuls pentru ridica
rea economiei maramureșene la ni
velul exigentelor unei epoci caracte
rizate prin ritmuri dinamice l-au 
constituit, de fiecare dată, indicațiile 
»i orientările date de secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu prilejul vizi
telor de lucru in județul nostru. Da
torită înfăptuirilor exemplare a 
acestor indicații s-au produs muta
ții profunde în structura populației 
ocupate in sfera producției mate
riale, în profilul profesiilor și mese
riilor. in fizionomia localităților ma
ramureșene. asigurindu-se baza ma
terială a deplinei egalități în drepturi 
a tuturor oamenilor muncii indife
rent de naționalitate. în acești 20 de 
ani au fost create in județ peste 
70 mii locuri noi de muncă in in
dustrie. construcții, transporturi, ocro
tirea sănătății, invățămint. comerț, 
prestări de servicii, turism, a devenit 
posibilă realizarea unui vast pro
gram de construcții de locuințe 
și edilitar-gospodărești. Schimbările 
structurale intervenite in ridicarea 
gradului de civilizație al tuturor lo
calităților sint rezultatul nemijlocit 
al transpunerii consecvente în fapt, 
de către consiliile populare, a schi
țelor de sistematizare. La ora ac
tuală, peste 80 la sută din populația 
Maramureșului locuiește in case noi, 
confortabile, urmind ca. in acest cin
cinal. să se mai construiască încă 
11 250 apartamente. Noile platforme 
industriale, noile unități, apărute in 
localități in care industria nu a fost 
niciodată cunoscută, au determinat 
schimbări profunde în condițiile de 
muncă și de viată ale oamenilor, 
însăși reședința de județ. Baia Mare, 
este de nerecunoscut. S-a construit, 
practic, un nou oraș cu cartiere mo
derne. cu un grad sporit de confort, 
capabile să răspundă mai bine cerin
țelor sporite ale locuitorilor. Princi
piul dezvoltării echilibrate, armo
nioase a fost aplicat, cu consecventă, 
și la nivelul județului Maramureș, 
astfel că nu numai Baia Mare a cu
noscut o dezvoltare rapidă. Sighetu 
Marmației, cea mai nordică localitate 
a țării este, spre mindria recunos
cută a locuitorilor săi.
aproape
ce moderne, 
măsură. Și celelalte orașe au astăzi 
atributele reale, vizibile ale urbani
zării. ale înfăptuirii schițelor de sis
tematizare a localităților. Fostele co
mune Borșa. Cavnic și Tg. Lăpuș 
sînt puternice centre industriale, mo
derne așezări industriale.

în același timp, creșterea puterii 
economice a localităților rurale a 
avut, ca urmare, crearea unor im
portante centre agroindustriale, pu-

terni ce. cum sînt Seini. Somcuta 
Mare, Ulmeni, Dragomirești și Satu
lung. Toate acestea au determinat 
in mod firesc schimbări fundamen
tale în activitatea consiliilor popu
lare. răspunderile și atribuțiile lor 
fiind considerabil sporite.

O dată cu dezvoltarea, pe baze noi, 
moderne, a economiei județului si ca 
urmare firească a creșterii puterii 
economice s-au produs înnoiri în
semnate în toate domeniile vieții 
sociale. S-a dezvoltat, la nivelul ma
rilor cerințe actuale — învățămîntul. 
Astăzi în școlile de toate gradele iși 
desfășoară activitatea 6 500 cadre di
dactice, județul dispunînd de 617 
unități școlare generale. 24 licee in
dustriale și de specialitate. 19 scoli 
profesionale și tehnice de maiștri, un 
institut de subingineri. Marea ma
joritate a unităților școlare funcțio
nează in localuri noi. moderne, rea
lizate în anii socialismului, in special 
in ultimii 20 de ani. Așa sint liceele 
industriale de construcții, construcții 
de mașini, industrie ușoară din Baia 
Mare. Liceul industrial minier din 
Borșa. liceele agroindustriale din 
Seini și Șomcuta Mare.

însemnate prefaceri au avut loc și 
în domeniul asigurării bazei mate
riale a ocrotirii sănătății. Au fost 
date In folosință spitalul județean cu 
1 350 paturi, cuplat cu o policlinică 
avînd 30 de cabinete de specialitate, 
la Baia Mare, noi așezăminte spi
talicești la Sighetu Marmației, Vi- 
șeu de Sus și Borșa, precum și 
numeroase dispensare, ' ' 
aparatură modernă in mediul ru
ral. Maramureșul s-a ridicat mult

(Urmare din pag. I)

dotate cu

si în domeniul culturii și sportului, 
domenii în care s-au construit edifi
cii importante în care-și desfășoară 
activitatea formații artistice și spor
tive care s-au afirmat an de an în 
competițiile naționale și internațio
nale.

Sînt transformări înnoitoare impre
sionante pentru care, pe bună drep
tate, toți oamenii muncii din județul 
nostru, ca și întregul nostru popor, 
trăiesc un puternic sentiment de 
mindrie patriotică. Desigur, sîntem 
în același timp pe 
că mai avem multe 
există în munca noastră neimpli- 
niri ce se cer înlăturate, greutăți ce 
trebuie învinse. Dispunem însă de 
toate condițiile ca, sub conducerea 
partidului, să ne îndeplinim planu
rile și programele de dezvoltare, să 
obținem noi și importante realizări 
in toate domeniile de activitate. Iată 
de ce ne surprinde faptul că se mai 
găsesc unii „binevoitori" din afară 
care încearcă să ne dea sfaturi, să 
ne spună ce avem de făcut. Aceștia 
uită, sau se prefac că uită, că sîntem 
singurii în drept să decidem asupra 

, muncii și vieții noastre, asupra pla
nurilor și obiectivelor noastre de 
viitor, ca și asupra mijloacelor de 
realizare a acestora și. ca atare, nu 
îngăduim nimănui să se amestece in 
treburile noastre. Respingem cu 
hotărire orice încercări de acest fel 
care nu slujesc relațiilor de colabo
rare și bună vecinătate.

In prezent, oamenii muncii din ju
dețul nostru acționează cu devota
ment și dăruire patriotică pentru în
deplinirea. in cele mai bune condiții.

deplin conștienți 
de făcut, că mai

a planului în profil teritorial, pe 1988 
și pe întregul cincinal, care asigură 
continuarea neabătută a politicii de 
repartizare judicioasă a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul județu
lui. accentuindu-se procesul de omo
genizare a dezvoltării economice ar
monioase — industrială și agricolă — 
a fiecărei localități și crearea pe 
această bază de condiții tot mai 
bune de muncă și viață tu
turor oamenilor muncii. O aten
ție deosebită se va acorda conti
nuării acțiunilor de sistematizare a 
teritoriului și localităților, extinderii 
și modernizării în continuare a bazei 
materiale a invățămintului. culturii, 
ocrotirii sănătății, turismului. Prin 
dezvoltarea economico-socială armo
nioasă și echilibrată a tuturor așeză
rilor județului, în anul 1990, la sfirși- 
tul acestui cincinal. Maramureșul va 
realiza o producție industrială de 
peste 40 miliarde lei. o creștere sub
stanțială a producțiilor vegetale și 
animale.

Acum, in preajma Conferinței pe 
tară a președinților consiliilor popu
lare. asigurăm conducerea partidului, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
oamenii muncii de pe stăvechiul plai 
maramureșan, fără deosebire de na
ționalitate, vor munci cu toată răs
punderea, cu întregul devotament și 
înalt patriotism pentru a înfăptui 
exemplar istoricele hotăriri ‘ale Con
gresului al XIII-lea și ale Conferin
ței Naționale ale partidului, a măre
țelor programe de dezvoltare eco
nomico-socială, de ridicare a patriei 
pe noi trepte de progres și civiliza
ție.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
începe cea de-a XV-a ediție 

a Jocurilor Olimpice de iarnă
La Calgary va avea loc astăzi fes

tivitatea de deschidere a celei de-â 
XV-a ediții a Jocurilor Olimpice de 
iarnă ce va reuni peste 1 500 de 
sportivi din 57 de țări, intre care 
și România.

Programul Olimpiadei albe cu
prinde întreceri de schi, biatlon, să
rituri de la trambulină, săniuțe, pa
tinaj. bob și hochei pe gheață. în
trecerile vor dura pină la 28 februa
rie și se vor disputa pe pirtiile 
muntelui Allan, la Canmore, în Par
cul olimpic, pe inelul de gheață (si
tuat la altitudinea de 1 800 m) și in 
Sala Saddledome (cu o capacitate de 
17 000 de locuri). Canada găzduiește 
în premieră Olimpiada de iarnă, a 
cărei primă ediție a avut loc în anul 
1924, Ia St. Moritz.

Pe arenele de gheață și zăpadă ale 
Olimpiadei albe, de-a lungul anilor 
s-au afirmat mari campioni, eroi ai 
întrecerilor, precum patinatoarea ar
tistică Sonja Henie (Norvegia), cîș- 
tigătoare a medaliei. de aur la trei 
ediții ale Olimpiadei, schiorii alpini 
Tony Sailer (Austria) și Jean Clau
de Killy (Franța), tripli campioni 
olimpici, patinatorul de viteză Erich 
Heiden (S.U.A.), cîștigător a 5 me
dalii de aur la o singură olimpiadă, 
patinatoarea sovietică Lidia Skobli
kova, cu 6 medalii de aur în palma
res. maratonistul zăpezii suedezul 
Sixten Jernb'erg cu 4 medalii de aur, ♦ 
3 de argint și 3 de bronz, un adevă
rat recordman al Olimpiadei de iar
nă, săritorul de la trambulină Bir-

FOTBAL: în preajma
• Printre punctele inscrise pe or

dinea de zi a viitoarei plenare a fe
derației de fotbal (27 februarie) se 
propune dezbaterea unui proiect de 
modificare a sistemului competi- 
țional.

• In pregătirea meciurilor din 
„Cupa campionilor", „Steaua" va 
juca, in a doua jumătate a lunii fe
bruarie. trei partide de verificare, 
cu trei puternice și renumite echipe 
italiene : Fiorentina, Napoli și Milan.
• Cornel Drăgușin, antrenor la 

lotul reprezentativ A, consideră drept 
reușită evoluția debutanților în echi
pa națională, cu ocazia primelor me
ciuri amicale interțări din acest se
zon (România — Israel 2—0 și 
România — Polonia 2—2). în special 
Sabău (născut în anul 1967, provenit 
din pepiniera Universității Cluj- 
Napoca. în prezent transferat la 
A.S.A. Tlrgu Mureș) pare să aibă în

• Pe pîrtia amenajată la Valea 
Rișnoavei de la Predeal au început 
vineri campionatele republicane de 
biatlon, in ziua inaugurală fiind pro
gramate probele de 20 km. După o 
dispută interesantă, decisă Ia ultima 
trecere prin poligon, primul loc a 
fost ocupat de Iancu Diaconescu (Di
namo Brașov), cronometrat in Th 05’ 
40”5/M (3 minute penalizare), urmat 
de coechipierul său Sorin Popa — lh

cinema

un oraș 
nou, cu unități economi- 

cu o urbanistică pe

centrală, să se ridice an
sambluri integrate armo
nios în peisajul urbanistic 
al municipiului, acțiune ce 
trebuie gîndltă și concepută 
in strinsă legătură cu pro
blemele de sistematizare 
ale orașului. Piața Unirii 
urmind să fie înconjurată 
de construcții cu o linie 
demnă de tradițiile arhi
tecturale și revoluționare 
ale acestor vechi ținuturi, 
de anii construcției socia
liste. In același timp, să fie 
reamenajate piețele A. I. 
Cuza și Universității, prin 
realizarea unor clădiri mo
derne, prin lărgirea și rea- 
linierea principalelor străzi. 
Așa s-a zis, așa se face !

— Aceste indicații au 
constituit cuvint de ordine 
pentru edilii Craiovei, pen
tru toți proiectanții și ar- 
hitecții ce s-au străduit să 
păstreze și să continue 
caracterul și elementele 
specifice tradiției arhitec
turii locale, sporind tot-

odată funcționalitatea și 
valoarea estetică a dezvol
tării urbanistice moderne 
— sublinia 
directorul 
proiectări 
Dolj. în
care de acum a început să

ing. Ion Neagu, 
Institutului de 

al județului 
zona centrală.

a se asigura legături rapide 
și de mare capacitate intre 
centrul Craiovei și zonele 
industriale a făcut actuală 
problema 
transportului in comun cu 
tramvaiul. prima linie 
dublă de aproape 20 ki-

introducerii

dezbătut recent în comite
tul executiv, cu toți facto
rii de conducere și execu
ție, toate problemele ce 
condiționează planul de lo
cuințe. stabilind măsurile 
corespunzătoare, ne spune 
tovarășul Stoian Stoian,

O SUTĂ DE MII DE LOCUINȚE
capete contururi tot mai 
clare, specialiștii au avut 
în 
ale 
să 
presivitatea. 
un spațiu 
ceput cu i 
liile sale, după specificul 
local tradițional, cu elemen
te de arhitectură modernă. 
Un accent deosebit s-a pus 
pe dotarea noilor cartiere 
de locuințe cu diverse con
strucții sociale : creșe,
școli, dispensare, unități 
comerciale. Necesitatea de

vedere o arhitectură 
cărei caracteristici 

fie armonia și ex- 
. realizîndu-se 

urban. . con- 
griiă in deta-

lometri fiind pusă in func
țiune recent, cu aproape 
un an mai devreme decît 
a fost planificată.

Și în acest an construc
ția de locuințe in județul 
Dolj cunoaște ritmuri di
namice, 1988 fiind consi
derat un an de referință 
atit ca volum de lucrări, 
cît și ca organizare a mun
cii pe șantiere. Cum se 
acționează ?

— Pornind de la faptul 
că trebuie să dăm în folo
sință 3 328 apartamente, din 
care 2 600 in Craiova, am

prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al ju
dețului Dolj. Pentru a nu 
dispersa forțele, ne-am 
axat pe zona centrală a 
Craiovei, cu prioritate pe 
închiderea arterelor Calea 
București și A. I, Cuza, 
unde se află in diferite 
stadii de execuție peste 20 
de blocuri. cu parter și 
7—8 niveluri, la care se lu
crează non-stop. Activiștii 
de partid, de stat și depu
tății au primit răspunderi 
concrete, nu pe cartiere, ci

pe blocuri de locuințe. La 
nivelul consiliului popular 
am înființat un dispecerat 
pentru rezolvarea operativă 
a problemelor ce apar pe 
șantiere și. decadal, anali
zăm stadiul „la zi" al con
strucției de locuințe. La 
Întreprinderea de prefabri
cate din beton, cit și la 
poligoanele proprii ale con
structorilor am sporit ca
pacitatea de execuție a 
prefabricatelor, fapt ce a 
condus la creșterea produc
tivității muncii și a gradu
lui de industrializare pe 
șantier.

Un raid pe șantierele de 
locuințe ale Craiovei. unde 
ritmul de lucru este intr-o 
continuă ascensiune, ne-a 
convins că măsurile sta
bilite prind viață. Dovada : 
în luna ianuarie au fost 
predate beneficiarilor 57 
apartamente peste preve
derile de plan ale perioa
dei. creindu-se premise ca 
numărul de locuințe stabi
lit pentru acest an să fie 
realizat exemplar.

(Norvegia) și mulți alții, 
medaliaților Jocurilor 
iarnă figurează și echi- 
de bob. condus de Ion 
o medalie de bronz la 
Grenoble.

ger Ruud ( 
In rindul 
Olimpice de 
pajul român 
Panțuru, cu 
J.O. de la

La actuala ediție a Olimpiadei 
albe, delegația română aliniază un 
lot de sportivi foarte tineri, intre 
care un echipaj de bob, condus de 
Dorin Degan, patru schioare de fond, 
o concurentă la schi-alpin și o par
ticipantă la săniuțe.

Astăzi, după festivitatea de des
chidere vor avea loc 3 meciuri de 
hochei, iar duminică se vor decer
na primele medalii la schi alpin.

★
• Participanții Ia concursul 

schi alpin al Jocurilor Olimpice 
iarnă au efectuat pe pîrtia de 
Calgary primul antrenament oficial 
în proba de coborire. Cel mai bun 
timp l-a realizat elvețianul Pirmin 
Zurbriggen (2’02”64/100). Rezultate 
bune au mai obținut coechipierul 
său Daniel Mahrer (2'03”39/100), vest- 
germanul Markuș Wasmeier (2'03” 
58/100) și austriacul Anton Steiner 
(2’03”59/100).
• în vederea turneului olimpic de 

Ia Calgary, selecționata de hochei pe 
gheață a Norvegiei a susținut un 
joc de verificare la Fairbanks 
(Alaska) în compania formației lo
cale Gold Kings. Gazdele au termi
nat învingătoare cu scorul de 3—2 
(1—0, 1—1, 1—1).

sezonului competițional 
față un viitor fotbalistic deosebit. 
Atit Sabău, cît și ceilalți tineri au 
șanse de a fi din nou convocați la 
lotul reprezentativ, cu prilejul parti
delor amicale din luna martie : 
Irlanda — România și R.D.G. — 
România.
• Bozeșan I și Rada la Rapid ; 

Țălnar. Caciureac și Iordache la Pe
trolul sînt transferări de jucători care 
indică decizia celor două populare 
cluburi din București și Ploiești pen
tru o activitate 
campionatului.
• Consfătuirea 

nari A dinaintea 
campionatului va 
de 18. 19 și 20 februarie. Vor fi arbi
trajele mai bune ?

de 
de 
la

rodnică in returul

arbitrilor divizio- 
începerii returului 
avea loc în zilele

Rubrica realizată de
V. M1RONESCU

06T2”3/10 (3) și Mihai Rădulescu
(A.S.A. Brașov) — lh 07’01”5/10 (3).

în același timp s-a disputat și com
petiția internațională de biatlon 
„Cupa A.S.A." in care victoria a re
venit lui Falk Schmidt (R.D. Germa
nă), care a fost înregistrat pe dis
tanța de 20 km in lh 03’3r’7/10 (1).

Tot pe Valea Rișnoavei are loc și 
„Cupa Dinamo Brașov" la schi fond. 
Iată ciștigătorii primei zile : seniori 
30 km : Florentin Burcă (Dinamo 
Brașov) — lh 16’22” ; juniori 30 km : 
Elemen Tanko (Dinamo Brașov) — 
lh 14'21” ; juniori 15 km : Antal 
Bela (C.S.Ș. Gheorgheni) — 44'52” 
9/10 ; 5 km feminin : Daniela Fili- 
mon (C.S.Ș. Vatra Dornei) — 13'46” 
2/10.

Astăzi este programat in cadrul 
campionatului republican de biatlon 
proba de 10 km, iar duminică se va 
desfășura întrecerea ștafetelor — 
4X7,5 km.

© La Liubliana a inceput tra
diționalul concurs de tenis de 
masă ,,Top-12“, la care participă 
cele mai bune jucătoare și cei 
mai buni jucători din Europa. In 
prima zi de întreceri, sportiva noas
tră Otilia Bădescu a dispus cu 2—1 
(21—19. 8—21, 23—21) de Edit Ur
ban (Ungaria) și a pierdut cu 1—2 
(21—13, 7—21. 9—21) partida cu Alena 
Sâfarova (Cehoslovacia).

• în runda a Vl-a a turneului 
internațional feminin de șah de la 
Varșovia, Erenska a ciștigat la Ghe- 
nova, Sofieva la Wiese, Nikolin a 
pierdut la Lisovska. iar partidele 
Hofmann — Mureșan. Lelciuk — Si
kora și Sveczik — Bădulescu s-au 
incheiat remiză. în clasament, pe 
primele locuri se află Lelciuk 
(U.R.S.S.), Erenska (Polonia). cu 
cite 5 puncte, Sofieva (U.R.S.S.) —
4.5 puncte, Szmacinska (Polonia) — 
4 puncte, Bădulescu (România) —
3.5 puncte etc.

• Extemporal la dirigențle : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; ÎS; 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
(00 40 85) — 13; 17; 19, VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Cale liberă: PROGRESUL (23 94 10) 
— 15; 17; 19
• Secretul Iul Nemesis : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15; 17: 19
• Vulcanul stins : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19,15
• Biciul fermecat : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; II; .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
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17: 19. CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 13;
17; 19
• Mesagerul invincibil : GRIVTTA 
(17 08 38) — 9: 11 ; 13: 15: 17: 19. FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9: 11: 13; 15; 
17; 19, COSMOS (27 54 95) — 9; 1.1; 
13; 15; 17; 19
• Șarada: STUDIO (59 53 13) — 10; 
12,30; 15; 17,13; 19,30
• Jandarmul și jandarmerițele : 
TIMPURI NOI (156110) — 9; 11; 13; 
15: 17; 19
• O femeie singură : SALA MICA 
A PALATULUI — 17.15: 19,30
• Taina reginei piraților : ARTA
(21 31 86) ~ 9; 11: 13; 13; 17; 19
O Secretul sistemului de alarmă :
POPULAR (35 15 17) — 13: 17; iâ
© Taina muntelui de aramă — 11;
13: 15, Călărețul fără CAp — 9; 17;
19: DOINA (16 33 38)
• Unde ești, copilărie : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15: 17; 19
• Sclava iubirii : UNION (13 49 04)
— 9: 11; 13: 13; 17: 19
• Miss Iugoslavia MIORIȚA
(14 27 14) — 9: 11; 13; 15; 17; 19,
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 13;
17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : Caligula — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Campionul — 18 ; (sala
Atelier) : Faleza — 18
• Opera Română (13 18 57) t Nabucco 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) ] Vic
toria și-al ei husar — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei. M 95 44) ; Uriașii 
munților — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bătrlna și hoțul — 18.30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : o 
dragoste nebună, nebună, nebună 
— 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Karamazovii — 17,30 ;
(sala studio) : La un pas de fericire
— 18,30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna clnd au murit can
gurii — 18 ; (sala Ciulești, 18 04 85) : 
Jean, fiul Iul Ion — 18
• Teatrul satiric-muzlcai „C. Tă- 
nașe" (sala Savoy, 15 56 78) : Dra
goste Ia prima vedere — 18 ; (sala 
Victoria. 50 58 65) : Varietăți pe por
tativ — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
© Teatrul „ion Creangă* (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 9 ; Pistruiatul
— 15
• Teatrul „Țăndărică* (li 12 04, sala 
Cosmonauților) : Amnarul fermecat
— 15
• Circul București (10 41 95) : Ca
valcada circului — 13,30: 18,30
• studioul de teatru I.A.T.C. 
(13 72 59) : Visul unei nopți de vară
— 18.30

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 12 FEBRUARIE 1988

Extragerea I : 35 84 74 59 62 25 39 
58 54.

Extragerea a II-a : 69 28 85 18 18 5
60 63 75.

FOND DE CÎȘTIGURI: 839113 leL
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OBIECTIVELE STRATEGICE 
ALE DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE 

A ROMÂNIEI ÎN CINCINALUL 1986-1990 )
Conferința Națională a partidu

lui, eveniment ce a prilejuit un 
amplu și edificator bilanț al înfăp
tuirii Programului partidului, a 
istoricelor hotăriri ale Congresului 
al XIII-lea al P.C.R., constituie o 
nouă și convingătoare ilustrare a 
clarviziunii revoluționare și spiri
tului profund științific cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fundamentat strategia edificării 
societății socialiste și conduce mă
reața epopee a înaintării patriei 
noastre spre comunism. Definind, 
intr-o amplă sinteză dialectică, 
modelul de dezvoltare economico- 
socială a României, directivele 
Congresului ai XIII-lea, hotărârile 
Conferinței Naționale formulează 
un program realist ai realizării o- 
biectiveior strategice puse in fata 
partidului, a întregului popor, de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
trecerea României, pină in anul 
1990, la stadiul de țară socialistă 
mediu dezvoltată din punct de ve
dere economic, iar în perspectiva 
anilor 2000 atingerea stadiului de 
tară socialistă multilateral dezvol
tată.

îndeplinirea acestor obiective 
strategice de excepțională însem
nătate necesită analiza dialectică 
a condiționărilor multiple dintre 
factorii obiectivi și subiectivi ai 
dezvoltării, dirijarea optimă a pro
fundelor transformări revoluționa
re ce caracterizează etapele pe care 
le mai avem de parcurs, demon- 
strind elocvent esența profund u- 
manistă a întregii politici a Parti
dului Comunist Român.

Prin aplicarea consecventă In 
viață a concepției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de edificare a 
unei ' economii naționale moderne, 
organizată pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii con
temporane, armonios structurată în 
profil de ramură și teritorial, cu 
un potențial tehnico-productiv pu
ternic în toate domeniile, s-a creat 
posibilitatea trecerii, în cursul ac
tualului cincinal, la o dezvoltare 
preponderent intensivă.

CREȘTEREA PUTERNICA A 
FORȚELOR DE PRODUCȚIE, 
DEZVOLTAREA INTENSIVA — 
CONDIȚII ESENȚIALE ALE TRE
CERII ROMÂNIEI LA STADIUL 
DE TARA SOCIALISTA MEDIU 
DEZVOLTATA. Pornind de la o- 
biectivul strategic major al dezvol
tării economico-sociale a României 
ce va fi atins la sfîrșitul actualului 
mileniu, și anume edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și crearea premiselor trecerii 
in perspectivă la comunism — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta, 
în Raportul prezentat la Conferin
ța Națională a partidului din de
cembrie 1987, că principalele obiec
tive strategice ale cincinalului 
1986—1990 trebuie să fie „creșterea 
puternică a tortelor de producție, 
dezvoltarea intensivă a industriei, 
agriculturii și celorlalte sectoare 
de activitate, realizarea unei noi 
calități a muncii și vieții, înfăp
tuirea noii revoluții tehnico-ști- 
ințifice, a noii revoluții agrare și 
trecerea României la un nou stadiu 
de dezvoltare economico-socială — 
cel de țară socialistă mediu dez
voltată".

Orientările Congresului al XIII- 
lea și Conferinței Naționale ale 
partidului au stabilit dezvoltarea 
puternică, in continuare, a bazei 
tehnico-materiale, prin incorpora
rea celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii și amplificarea ac
țiunii factorilor intensivi, care să 
asigure progresul calitativ al for
țelor de producție, creșterea puter
nică a productivității muncii so
ciale, valorificarea maximă a po
tențialului material și uman de 
care dispune economia noastră na
țională. în acest cadru, creșterea 
productivității muncii a devenit un 
obiectiv central în toate ramurile 
producției materiale, care se înfăp
tuiește pe fondul sporirii substan
țiale a nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, minimizării consu
murilor de materii prime, materia
le, combustibil și energie, ridicării 
gradului de recuperare, refolosire 
și revalorificare a resurselor.

Creșterea puternică și moderni
zarea -forțelor de producție, ca tră
sătură dominantă a actualului cin
cinal. se realizează concomitent cu 
dezvoltarea pe baze intensive a in
dustriei, agriculturii, a celorlalte 
sectoare de activitate. în condițiile 
asigurării unor proporții optime 
între ramuri. în structura comple
xului economic national, cele două 
ramuri de bază — industria și a- 
gricultura — se află într-un raport 
de condiționare reciprocă, ceea ce 
necesită optimizarea proporției 
dintre ele, in condițiile in care in
dustria, prin efectele de antrenare 
pe care le produce asupra întregii 
dezvoltări economico-sociale. se 
manifestă ca ramură conducătoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că cea de-a treia etapă de 
înfăptuire a Programului partidu
lui, marcată de Congresul al XIII- 
lea al P.C.R., este etapa în care 
„va trebui accentuată dezvoltarea 
intensivă a tuturor ramurilor In
dustriale și asigurat un echilibru 
mai bun între diferite sectoare, 
inlăturindu-se unele contradicții a- 
părute la un moment dat". Lărgi
rea. în continuare, a bazei proprii 
de materii prime și energie, mo
dernizarea structurii producției, 
creșterea nivelului tehnic și calita
tiv al acesteia în condițiile sporirii 
eficientei economice sînt, în concep
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
factorii fundamentali care vor de
termina dezvoltarea intensivă a in
dustriei șl, pe această bază, a ce
lorlalte domenii și sectoare ale ac
tivității economice și sociale.

în strategia dezvoltării ecpnomi- 
co-sociale, agricultura constituie, 
după industrie, ramura de bază a 
economiei naționale, ceea ce a de
terminat înscrierea acesteia printre 
prioritățile esențiale ale actualului 
cincinal. în acest sens, de o impor
tanță deosebită este fundamentarea

*) Concepția secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind rea
lizarea in bune condiții a obiec
tivelor strategice ale dezvoltă
rii economico-sociale a Româ
niei în cincinalul 1986—1990 în 
vederea înfăptuirii hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al 
P.C.R. 

de către secretarul general al parti
dului a conceptului de nouă 
revoluție agrară.

în concepția novatoare, profund 
originală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. dezvoltarea in
tensivă a complexului economic 
național trebuie să aibă la bază 
promovarea largă a cuceririlor noii 
revoluții tehnico-științifiCe și a noii 
revoluții agrare. în acest sens, se
cretarul general al partidului arăta 
că o condiție indispensabilă a pro
gresului economic și spiritual al 
societății noastre este intensifica
rea cercetării științifice, aplicarea 
cuceririlor științei și tehnicii mo
derne in toate domeniile de acti
vitate. Pentru acest cincinal și în 
continuare, se prevăd direcții și 
priorități de cea mai mare impor
tanță pentru transformarea științei, 
tehnicii și tehnologiei în factori 
propulsori ai dezvoltării economice 
de tip intensiv : sporirea aportului 
cercetării științifice proprii, origi
nale la soluționarea problemelor 
modernizării producției, stabilirea 
justă a raportului dintre cercetarea 
fundamentală și cea aplicativă, di
ferențierea direcțiilor de dezvoltare 
a științei și a factorilor care o con
diționează în raport cu cerințele 
etapei actuale de dezvoltare, pro
movarea pe scară largă a cercetă
rilor pluridisciplinare, legarea mai 
strinsă a invățămintului cu cerce
tarea și producția, aplicarea fermă 
a principiilor noului mecanism e- 
conomico-financiar la specificul 
activității de cercetare.

Cincinalul 1986—1990 va însemna 
ridicarea sistemului economiei na
ționale la un inalt nivel de cali
tate și eficiență, ritmul înalt de 
dezvoltare prevăzut pentru această 
perioadă și realizările însemnate 
obținute pînă in prezent oferind o 
garanție sigură în acest sens. Por
nind’ de la aceasta, se va acționa 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viață, de sănătate ale 
întregului popor. începînd din a 
doua jumătate a acestui an se va 
trece la majorarea retribuției unor 

categorii de oameni ai muncii cu 
10 la sută, urmînd ca pînă în anul 
1990 toți oamenii muncii să pri
mească retribuția majorată. De a- 
semenea, vor fi acordate sporuri 
pentru pensionarii cu pensii mai 
mici. Se vor aplica, în continuare, 
cu fermitate principiile socialiste 
de retribuire, ale acordului global, 
cit și principiile cointeresării ma
teriale.

DIRECȚIILE fundamentale 
STABILITE DE CONFERINȚA 
NAȚIONALA A PARTIDULUI ÎN 
VEDEREA REALIZĂRII PLANU
LUI ȘI PROGRAMELOR DE DEZ
VOLTARE ECONOMICO-SOCIA- 
LA A PATRIEI NOASTRE. Confe
rința Națională a partidului a făcut 
o analiză multilaterală a stadiului 
îndeplinirii planului pe cincinalul 
1986—1990, evidențiind realizările 
obținute, și a trasat principalele di
recții in vederea îndeplinirii în cele 
mai bune condiții a planului pe 
1988 șl pe întregul cincinal actual. 
După cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, realizările în
registrate în primii doi ani ai cin
cinalului nu se ridică, in unele do
menii, la nivelul prevederilor pla
nului și al posibilităților reale ale 
economiei noastre. îndeosebi în 
cursul anului trecut au apărut o 
serie de neajunsuri în desfășurarea 
proceselor de producție, în func
ționarea la întreaga capacitate a 
întreprinderilor și instalațiilor in
dustriale, ceea ce impune adopta
rea unor măsuri hotărîte pentru 
înlăturarea lor grabnică și realiza
rea întocmai a prevederilor planu
lui și programelor de dezvoltare 
economico-socială a patriei.

în ansamblul măsurilor stabilite 
de Conferința Națională a partidu
lui în acest sens, un loc central îl 
ocupă realizarea în bune condiții 
a producției din sectoarele petro
lier. minier și energetic — factor 
esențial în lărgirea și restructura
rea bazei proprii de materii prime 
și de energie a țării. Asigurarea 
bunei funcționări a sistemului e- 
nergetic național, realizarea inte
grală a programelor de investiții 
și de modernizare a proceselor de 
producție din industria extractivă, 
crearea și dezvoltarea energeticii 
nucleare, sporirea ponderii hidro- 
energiei în balanța energetică, e- 
conomisirea rezervelor de hidro
carburi și atragerea in circuitul e- 
conomic a resurselor minerale cu 
un conținut mai scăzut de substan
țe utile au o importanță hotăritoa- 
re pentru dezvoltarea continuă și 
susținută a întregii economii, pen
tru contracararea efectelor pertur
batoare pe care unii factori externi 
le-ar putea exercita asupra dezvol
tării acesteia.

O maximă atenție se va acorda, 
în actualul cincinal. îmbunătățirii 
activității din siderurgie și meta
lurgie, din chimie și petrochimie, 
mai ales în ce privește realizarea 
programelor de modernizare a aces
tor sectoare, ceea ce va determina 
reducerea mai accentuată a consu
murilor materiale și energetice, va
lorificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor, unele pro
venind din import.

In industria constructoare de ma
șini, pivot al dezvoltării și moder
nizării întregii economii, ramura 
de al cărei progres este condiționa
tă direct introducerea tehnicilor și 
tehnologiilor de virf, vor trebui 
înfăptuite neabătut programele de 
modernizare a producției, de îmbu
nătățire a nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, de economisi
re si reducere a consumurilor de 
materii prime, combustibil si ener
gie. astfel incit această ramură să 
asigure dotarea economiei na
ționale cu tehnica de virf și. în a- 
celași timp, să-și sporească contri
buția la export.

O atenție deosebită va fi acor
dată modernizării și ridicării cali

tății producției in industriile ușoară 
si alimentară, in industria materia
lelor de construcții. în toate ramu
rile producătoare de bunuri de 
consum. •

Agricultura va trebui să realizeze 
în acest an peste 35 milioane tone 
de cereale, peste 10 milioane tone de 
legume și să obțină producții mari 
la toate produsele vegetale, să 
crească , producția animalieră, de 
lapte carne și lină. De asemenea, 
vor spori preocupările pentru buna 
organizare și funcționare a trans
porturilor, în special pe căile 
ferate, fluviale și maritime.

O sarcină deosebit de importan
tă a tuturor sectoarelor de activi
tate este, după cum aprecia tova
rășul Nicolae Ceaușescu. „înfăptui
rea. in anul 1988, a tuturor progra
melor de organizare și moderniza
re a producției — factor hotăritor 
pentru înfăptuirea obiectivelor ac
tualului cincinal". Realizarea tu
turor acestor măsuri necesită, in 
continuare, o implicare activă și 
responsabilă a colectivelor de oa
meni ai muncii care, sub conduce
rea organelor și organizațiilor de 
partid, sint chemate să soluționeze, 
în spiritul principiilor autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii 
economico-financiare. problemele 
deosebit de complexe pe care le 
ridică actuala etapă de dezvoltare 
intensivă a domeniilor si sectoare
lor în care-și desfășoară activi
tatea.

REALIZAREA INTEGRALA A 
PLANULUI DE INVESTIȚII. A 
PROGRAMELOR DE SISTEMATI
ZARE A TUTUROR LOCALITĂȚI
LOR. DEZVOLTAREA ECHILI
BRATA ȘI PROPORȚIONALA A 
TUTUROR ZONELOR ȚARII. în 
modelul de dezvoltare a economiei 
românești si în activitatea practică 
de transpunere in viață a acestuia, 
magistral condusă de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. politica investi- 
țională ocupă un loc. central. Răs- 
punzînd imperativelor dezvoltării 
puternice, susținute a forțelor de 

producție pe baza tehnicii și teh
nologiei celei mai avansate, in ac
tualul cincinal sînt prevăzute fon
duri de investiții de peste 1 200 mi
liarde lei. Urmare a alocării unei 
părți însemnate din venitul na
țional pentru acumulare — circa 
30 la sută in actualul cincinal — 
zestrea tehnică a economiei s-a 
îmbogățit continuu, s-au realizat 
importante lucrări de construcții 
de locuințe, așezăminte sociale, 
instituții de cultură etc.

Arătind faptul că in acest do
meniu mai persistă-serioase rămî- 
neri în urmă, îndeosebi în ce pri
vește punerea in funcțiune la ter
men si la parametrii proiectați a 
noilor capacități, că se mai mani
festă in unele sectoare tendințe 
anarhice de cheltuire a mijloace
lor materiale și financiare pe o- 
biective neproductive, în detri
mentul dotării cu mașini si uti
laje de înaltă tehnicitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cerea la Confe
rința Națională a partidului ca. în 
anul 1988, să se asigure punerea 
in producție a tuturor obiectivelor 
planificate, realizarea parametrilor 
proiectați, funcționarea la întreaga 
capacitate a tuturor instalațiilor și 
utilajelor.

O altă caracteristică importantă 
a politicii promovate în domeniul 
investițiilor este amplasarea ra
țională în profil teritorial a obiec
tivelor de investiții în scopul dez
voltării armonioase a tuturor ju
dețelor tării, al atragerii si valori
ficării eficiente a resurselor natu
rale și de forță de muncă din 
fiecare zonă, al ridicării nivelului 
de civilizație și cultură a întregii 
populații. In acest sens, in fiecare 
județ urmează să se creeze cel 
puțin 4—5 centre industriale în 
jurul cărora se vor dezvolta cores
punzător agricultura, mica indus
trie. activitatea de servicii etc.

Pornind de la teza formulată de 
secretarul general al partidului, 
conform căreia apărarea naturii, 
asigurarea echilibrului ecologic re
prezintă o parte inseparabilă, or
ganică, de însemnătate deosebită 
în opera de construcție socialistă 
din România, importante mijloace 
materiale si financiare sint dirijate 
către lucrări de asigurare a echili
brului ecologic, pentru păstrarea 
curată a mediului Înconjurător și 
combaterea poluării.

Prin înfăptuirea programelor de 
sistematizare a orașelor și comu
nelor. de restrîngere a suprafețelor 
construite se va schifnba însăși în
fățișarea patriei, apropiindu-se 
condițiile de viață și muncă de la 
sate de cele de la orașe, accele- 
rîndu-se procesul de omogenizare a 
structurii sociale socialiste.

CREȘTEREA CONTINUA A A- 
PORTULUI ȘTIINȚEI. INVAȚA- 
MINTULUI ȘI CULTURII IN ÎN
FĂPTUIREA PROGRAMELOR DE 
DEZVOLTARE ECONOMICO-SO- 
CIALA A ȚARII NOASTRE. Exi
gentele revoluției tehnico-științifi- 
ce contemporane, sarcinile tot mai 
mari și mai complexe de asimilare 
rapidă a cuceririlor acesteia în 
producția materială au făcut ca. în 
ansamblul strategiei de edificare 
a noii orânduiri, știința, învățămintul 
și cultura să ocupe un loc central. 
Concepția originală a partidului 
nostru, a secretarului său general 
privind rolul crescînd ai științei si 
tehnologiei în actuala etapă de dez
voltare economico-socială intensivă 
s-a concretizat în strategia unitară 
cu privire la orientarea, organiza
rea și stimularea cercetării științi
fice. dezvoltării tehnologice si in
troducerii progresului tehnic. Orien
tarea cercetării științifice si teh
nologice spre nevoile majore ale 
vieții economice și sociale, ale 
dezvoltării producției materia
le, spre rezolvarea cu priorita
te a sarcinilor curente, fără a 
neglija pe cele de perspectivă, 
au stimulat puternic inovarea 

tehnică și introducerea acesteia în 
producție. Măsurile adoptate pe li
nia organizării cercetării științifice 
au determinat creșterea puternică 
a bazei materiale si concentrarea 
potențialului activității de cerceta
re. integrarea acesteia cu invă- 
țămîntul și producția.

Un moment de cea mai mare im
portanță in asigurarea coordonării 
unitare a activității din știință și 
înyățămint l-a constituit crearea 
Consiliului Național al Științei și 
Invățămintului, sub conducerea 
competentă și do înaltă autoritate 
politică și științifică a tovară
șei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om po
litic și savant de largă recunoaște
re internațională, care și-a adus 
și își aduce o contribuție determi
nantă la promovarea creației știin
țifice si tehnice originale, la afir
marea crescindă a cercetării știin
țifice românești pe plan mondial. 
Elaborat sub îndrumarea și coordo
narea tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. „Pro
gramul de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și introducere a 
progresului tehnic pe perioada 
1986—1990 și pină in anul 2000“ de
finește obiectivele prioritare ale 
cercetării științifice, menite să de
termine creșterea substanțială a 
nivelului tehnic si calitativ al pro
duselor. îmbunătățirea structurii 
producției si creșterea productivi
tății muncii, sporirea competitivi
tății produselor românești.

Integrarea invățămintului cu ac
tivitatea practică si cercetarea ști
ințifică, în condițiile dezvoltării in
tensive a economiei și ale. revolu
ției actuale din domeniul științei 
și tehnicii, are. in concepția nova
toare a secretarului general al 
partidului, o însemnătate deosebită 
pentru înfăptuirea obiectivelor pla
nului cincinal, prin asigurarea re
zervei de soluții tehnice și forma
rea de cadre de specialiști cu înaltă 
calificare in toate domeniile de 
activitate. Perfecționarea în con
tinuare a scolii de toate gradele 
în consens cu dinamica dezvoltării 
economico-sociale a României in 
viitor si cu îmbogățirea tezaurului 
cunoașterii universale, asigurarea 
legăturii indisolubile a acesteia cu 
cerințele vieții, cu nevoile practi
cii sociale si de producție, cu cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane sint în măsură 
să determine formarea, asa cum 
cere cu inaltă exigență de la școa
lă secretarul general al partidului, 
a unor oameni cu o inaltă califi
care, capabili nu numai sâ mînuias- 
că tehnica, dar să si o perfecțione
ze continuu, sâ aibă rolul hotăritor 
in ridicarea calității și nivelului 
tehnic al produselor, in dezvoltarea 
generală a patriei.

PARTICIPAREA ACTIVA A 
ROMÂNIEI LA SCHIMBUL DE 
VALORI. LA DIVIZIUNEA MON
DIALA A MUNCII. REALIZAREA 
INTEGRALA A PLANULUI DE 
EXPORT ȘI A UNUI COMERȚ 
EXTERIOR ECHITABIL, RECI
PROC AVANTAJOS, SARCINI 
PRIORITARE ALE ORGANE
LOR ȘI ORGANIZAȚIILOR DE 
PARTID, ALE TUTUROR CO
LECTIVELOR DE OAMENI AI 
MUNCII. Promotor al unei con
cepții novatoare, profund științifice 
privind asigurarea unui raport ra
țional. just intre factorii interni șl 
factorii externi ai dezvoltării. în 
condițiile rolului primordial al e- 
fortului propriu în realizarea pro
gresului economic si social, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a orientat 
ferm efortul României spre parti
ciparea activă la circuitul economic 
mondial, acordind o importan
ță deosebită realizării unui co
merț echilibrat și echitabil cu 
toate țările, sporirii eficientei eco
nomice a schimburilor comerciale, 
acțiunilor de cooperare si speciali
zare în producție. Un loc impor
tant ocupă, in această direcție, par
ticiparea activă a României la ac
tivitatea C.A.E.R.. la perfecționarea 
colaborării in producție dintre ță
rile membre, astfel încit acest or
ganism să contribuie într-o măsură 
mai mare la progresul economic al 
țărilor socialiste. De asemenea, se 
va dezvolta și în continuare co
laborarea, cooperarea și specializa
rea în producție cu celelalte țări 
socialiste din afara C.A.E.R., cu ță
rile în curs de dezvoltare si cu 
țările capitaliste dezvoltate.

Pe linia obiectivelor strategice 
stabilite de Congresul al XIII-lea 
și Conferința Națională ale parti
dului se înscrie si hotărîrea de a 
nu se mai admite nici o creștere a 
datoriei externe și de a se acționa 
ferm pentru lichidarea ei într-o 
perioadă relativ scurtă, orientare 
de mare importanță pentru conso
lidarea în continuare a indepen
dentei economice a României.

La Conferința Națională, secre
tarul general al partidului a cerut 
cu insistentă ca in activitatea de 
comerț exterior să se acționeze 
pentru realizarea integrală a pla
nului de export, sâ se aplice cu 
fermitate noul mecanism economic 
pentru valorificarea superioară a 
muncii poporului nostru.

Datorită orientărilor date și mă
surilor adoptate pe linia sporirii 
eficientei activității de comerț ex
terior. au crescut permanent rolul 
și răspunderile unităților producă
toare și întreprinderilor de co
merț exterior, centralelor și mi
nisterelor în creșterea cu prioritate 
a exporturilor și realizarea unor 
schimburi externe avantajoase. Or
ganele și organizațiile de partid din 
unitățile care au sarcini de export 
trebuie să acționeze cu fermitate 
pentru încheierea din timp a con
tractelor la nivelul sarcinilor de 
plan, livrarea la termenele si în 
condițiile de calitate stabilite a 
mărfurilor, asigurarea strictă a 
parametrilor tehnico-funcționali 
pentru fiecare produs în par
te, obținerea pe piața externă 
a unor prețuri cît mai bune. 
Exportul reprezintă o continu
are firească a producției ma
teriale. fapt ce necesită creșterea 
răspunderii tuturor factorilor de 
conducere, a fiecărui om al muncii 
de a asigura competitivitatea cores
punzătoare produselor realizate 
pentru export, valorificarea depli
nă a potențialului de producție al 
României socialiste.

lector univ dr. 
Emil SCARLAT

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a primit o te
legramă din partea primului-minis- 
tru al Republicii Socialiste a Uniunii 
Birmane, Maung Maung Kha, prin 
care se exprimă mulțumiri pentru 
felicitările ce i-au fost adresate cu 
ocaziâ celei de-a 40-a aniversări a 
independenței Birmaniei.

Cronica zilei
La Ministerul Afacerilor Externe a 

avut loc, vineri, semnarea Progra
mului de aplicare a Acordului de co
laborare culturală și științifică in
tre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Statului Israel 
pe perioada 1988—1990.

Documentul a fost semnat, din 
partea română, de Traian Pop, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, iar din partea israeliană, de Yo
sef Govrin, ambasadorul acestei țări 
la București.

★
Cu prilejul aniversării zilei de naș

tere a tovarășului Kim Giăng II, 
membru al Prezidiului Biroului Poli
tic, secretar al C.C, al Partidului 
Muncii din Coreea, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, Zo 
Iăng Guk, a organizat, vineri, o gală 
de filme, urmată de recepție.

Au participat adjuncți de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., membri ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, ai altor ministere și institu
ții centrale, activiști de partid și de 
stat, generali și ofițeri, ziariști.

(Agerpres)

Viața economico-socială 

a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE 
DE CORESPONDENȚII 

„SCÎNTE11"

SATU MARE : Utilaje noi 
de inaltă tehnicitate

Colectivul Întreprinderii dc pie
se de schimb și utilaje pentru in
dustria chimică Satu Mare a reali
zat în aceste zile, in premieră, no: 
produse de înaltă tehnicitate și 
complexitate, care pînă acum erau 
importate, pentru dotarea unor fa
brici de produse farmaceutice, 
cosmetice etc. Intre acestea se si
tuează presa de tabletat cu 41 de. 
posturi, mașina de umplut cutii 
cu cremă, mașina de ambalat de- 
tergenți in folii de polietilenă. De 
la începutul actualului cincinal, 
aici s-a realizat un volum dublu 
de produse noi asimilate față de 
cel planificat, creindu-se astfel 
premisele ca pină la sfirșitul anu
lui 1988 prevederile primilor trei 
ani din acest cincinal privind mo
dernizarea și innoirea produselor 
să depășească 60 la sută. (Octav 
Grumeza).

TELEORMAN : Se dezvoltă 
rețeaua de poștă 
și telecomunicații

în municipiul Alexandria a fost 
dat in folosință un nou oficiu Poș
tal, unde se asigură servicii pen
tru cetățenii care s-au mutat în 
noul ansamblu de locuințe „Dună- 
rea(‘. într-o nouă clădire, amplasată 
pe frumosul și modernul bulevard 
Libertății, se va muta in zilele ur
mătoare oficiul central al munici
piului, dotat cu mobilier șl insta
lații adecvate, care permit asigu
rarea tuturor serviciilor de poștă 
și telecomunicații. Potrivit unui 
program întocmit la nivelul jude
țului, in acest an o atenție deose
bită se va acorda modernizării 
centralelor telefonice intr-o serie 
de localități din mediul rural — 
Rădoiești, Beuca, Săceni. Botoroa- 
ga, Buzescu, Siliștea Nouă, Bujo- 
reni, Peretu, Smirdioasa etc. — 
fiind în curs de materializare am
ple lucrări ce au drept scop îmbu
nătățirea continuă a serviciilor 
Oferite de unitățile de postă și 
telecomunicații. (Stan Ștefan).

MARAMUREȘ : Se extinde 
rețeaua comercială

La parterul modernelor blocuri 
de locuințe care înfrumusețează 
municipiile și orașele maramureșe
ne au fost date in folosință noi 
unități comerciale. în anul 1987 
s-au desfăcut către populație, pes
te plan, produse in valoare de 127 
milioane lei și au fost date în folo
sință 20 de unități comerciale în 
Baia Mare, Sighetu Marmației și 
Baia Sprie, cu o suprafață de 6 000 
metri pătrați. După cum ne in
formează Valentin Voicu, director 
adjunct al Direcției comerciale ju
dețene. in modernul cartier băimă- 
rean Traian au fost date in folo
sință complexul „Elegant" (con
fecții, încălțăminte, artizanat), un 
magazin de legume și fructe, o co
fetărie cu laborator de patiserie și 
altele. Nu peste mult timp se va 
deschide în Baia Mare „Casa va
canței". unitate unde se vor des
face articole sportive și de pescuit, 
jocuri pentru copii și adulți, arti
cole de vacanță, iar în municipiul 
Sighetu Marmației se va deschide 
un magazin cu articole de uz cas
nic. (Gheorghe Pârja).

vremea
Institutul <le meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 13 februarie, ora 20 — 16 
februarie, ora 20. In țară : Vremea se 
va răci. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros in sudul, centrul și estul țării. 
Vor cădea precipitații locale, mal ales 
sub formă de ninsoare, in Moldova, 
Dobrogea, Muntenia, Oltenia și estul 
Transilvaniei șl izolate în celelalte re
giuni. Vintul va prezenta unele Inten
sificări in estul șl sud-estul țării, 
viscolind trecător ninsoarea. Tempera
turile minime vor fi cuprinse Intre 
minus 10 și. zero grade, mai coborlte 
și sub minus 15 grade în nord-estul 
și centrul țării, iar cele maxime, in 
general, între minus 5 și plus 5 grade. 
Se va produce ceață asociată cu de
punere de chiciură, mal ales in cen
trul și nordul țării. în București : 
Vremea se va răci. Cerul va fi va
riabil, mal mult noros. Trecător vor 
cădea precipitații, mal ales sub formă 
de ninsoare. Vintul va prezenta unele 
intensificări din sector estic, viscolind 
trecător ninsoarea. Temperaturile mi
nime vor oscila intre minus 4 șl zero 
grade, iar cele maxime între zero și 
4 grade.

A APĂRUT

NICOLAE CEAUȘESCU: 
Cuvîntare la plenara Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii

— 5 februarie 1988 —
EDITURA POLITICA

Feribotul „Mangalia"
A părăsit portul Constanța, ieșind 

pentru prima dată in largul mării, 
pentru efectuarea probelor de 
marș in condiții de exploatare co
mercială, cel dinții feribot româ
nesc. Feribotul „Mangalia". con
struit după un proiect executat la 
ICEPRONAV Galați, are o capaci
tate de 12 000 tdw și poate lua

Munca în filmul documentar
Documentarele recent realizate 

de Studioul „Alexandru Sahia" a- 
coperă o largă arie tematică : de 
la construcția unor mari obiective 
economice și sociale ale țării — 
care surprind aspecte ale vastului 
proces de edificare a socialismului 
in patria noastră, realizările de ex
cepție înregistrate in ultimele două 
decenii în România — la filme de 
scurtmetraj despre tinăra genera
ție,. științifice, de cultură și artă.

Una dintre marile ctitorii ale 
„Epocii Nicolae Ceaușescu" — me
troul bucureștean — face obiectul 
documentarului intitulat „Columna 
M“, un film ce surprinde etapele 
de pină acum ale realizării aces
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BUDAPESTA

MEMORIA DE NESTERS 
A TIMPULUI

43 de ani de la eliberarea 
capitalei ungare

Se spune cu îndreptățire că, deo
potrivă cu oamenii, parcurile, stră
zile, piețele și clădirile ce le străju
iesc au amintiri. La Budapesta, pe 
atitea și atitea locuri, pe atitea bu
levarde și străzi, amintiri de neșters, 
fapte de neuitat sint legate de osta
șii României,, care, la Începutul, anu
lui 1945, au luptat și au singerat aici, 
alături de trupele sovietice, iar ca 
rezultat al acestei lupte, ziua 
de 13 februarie 1945 avea să se 
înscrie în paginile istoriei ca zi a 
eliberării capitalei ungare — prelu
diu al eliberării întregii țări de sub 
dominația fascistă,

...Drumul de luptă al trupelor ro
mâne pe teritoriul ungar începuse 
încă din septembrie 1944, incluzind 
aspre înfruntări cu forțele hitleriste 
și acoliții lor — fasciștii unguri. După 
mai bine de trei luni, la cumpăna 
anilor 1944—1945, ostașii noștri, care 
zdrobiseră rînd pe rînd centurile de 
apărare ale Budapestei, se aflau la 
porțile capitalei ungare. Punct deo
sebit de important în scenariul defen
siv al Wșhrmachtului, Budapesta 
fusese transformată într-o fortăreață 
pe care naziștii o credeau inexpugna
bilă. Jurnalele de operații ale unită
ților și marilor unități române, care 
au trebuit să se bată aici, au păs
trat, în graiul la
conic, dar extrem 
de expresiv al în
semnărilor cotidi
ene. imaginea a 
ceea ce devenise
ră in acel început 
de an 1945 fabri
cile. instituțiile 
publice, străzile si
blocurile de locuințe ale Budapestei. 
„Clădirile sint mari — blocuri din be
ton cu ziduri groase și subsoluri soli
de. Se atacă și se cucerește cameră cu 
cameră din fiecare casă (...) Străzile 
sint bătute de inamic în permanență 
cu armament automat și cu tunuri 
anticar. Atacul pe străzi nu este po
sibil". (Regimentul 95 infanterie, 15 
ianuarie 1945). „Poșta este un sistem 
de numeroase clădiri, unde inamicul 
își are organizată o puternică re
zistență, barînd din timp intrările, 
ocupînd subsolurile și instalînd la 
ferestre numeroase arme automate". 
(Regimentul 26 infanterie. 8 ianua
rie 1945). „In capătul de est al stră
zii Răkoczi, cit și pe celelalte străzi 
ce merg spre vest s-au identificat 
baricade, rețele de sîrmă si cimpuri 
de mine ; în spatele acestor barica
de, inamicul dispune de tunuri anti
car și mult armament automat intro
dus în blocuri de case". (Divizia 9 
cavalerie, 14 ianuarie 1945). Aidoma 
stăteau lucrurile Ia cazarma „Franz 
Joseph", la hipodromul central, la 
Gara de est, in cimitirul Kerepes 
Si în multe, multe alte locuri.

Nimic n-a putut sta însă în calea - 
ostașilor noștri. Dovedind înalte vir
tuți militare, un neasemuit curaj și 
remarcabile resurse de tărie, ei s-au 
bătut cu încrîncenare pentru a eli
bera fiecare casă, fiecare bloc, fie
care stradă, pentru a alunga un duș
man fanatizat, care primise ordinul 
de a rezista cu orice preț. Aspre 
lupte s-au dat la rambleurile căii 
ferate ce străbătea Budapesta și la 
fabricile din apropierea acesteia — 
într-o singură zi (10 ianuarie 1945) 
fiind cucerite 6 fabrici ce fuseseră 
transformate în tot atitea cuiburi de 
rezistență ; pentru Gara de est lupte
le au durat 2 zile, dar la 14 ianua
rie 1945 se putea consemna cu în
dreptățită mindrie în jurnalul Re
gimentului 95 infanterie : „cucerirea 
celei mai mari și mai mărețe gări 
din inima Budapestei". Rind pe rînd 
âu fost anihilate acerbele rezistente 
de la hipodromul central, cazarma 
„Franz Joseph", cimitirul Kerepes, 
din diferite fabrici și instituții pu
blice, de pe străzile Hungaria, Ră- 
koezi și atitea altele, din peste 1 000 
de blocuri și case. Pină la 15 ianua
rie, cînd trupele Corpului 7 armată 
român au primit alte însărcinări, 
ostașii noștri au străbătut prin gre
le lupte aproape 10 kilometri pină 
în inima Budapestei ; Dunărea se 
afla în acel moment la 2 kilometri. 
A fost un drum al neînfricării și 
eroismului, fiecare al treilea ostaș

— în probe de marș
Ia bord 107 vagoane de cale ferată 
de lungime standard sau 92 de 
autocamioane cu lungimea de 15 m 
fiecare. De asemenea, disputie de 
toate dotările necesare și locuri 
în cabine pentru cei 46 de membri 
ai echipajului și pentru 102 pa
sageri. (Agerpres).

tui impunător obiectiv, devotamen
tul și abnegația, munca fără pre
get a constructorilor săi. Pledoarii 
pentru muncă avintată sînt și 
scurtmetrajele „Curaj pentru fie
care zi", o cronică semnificativă a 
ridicării marelui baraj de la Siriu, 
și „Străpungerea", documentar de
dicat constructorilor de tunele din 
țara noastră.

Expresie vie a procesului Înfăp
tuirii noii revoluții agrare este și 
noul documentar „Belșug in Ba
nat". Un profil distinct are docu
mentarul „18 ani — stop-cadru", 
un adevărat portret al tinerei 
generații. (Agerpres).

15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnab
19.20 Teleenciclopedia (color)
19,50 Invitație la varietăți (color)
21,00 Film artistic (color). „Săgeata 

Căpitanului ion". Producție a 
Studioului cinematografic Bucu
rești.

22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

român din cei 36 000 angrenați, ală
turi de trupele sovietice, in bătălia 
pentru Budapesta, pierzindu-și viața 
sau fiind rănit in cursul acesteia. Un 
drum al neînfricării și eroismului 
străbătuse armata română și in alte 
mari bătălii purtate pe pămintul 
Ungariei, in cursul cărora 42Q00 de 
ostași români au plătit cu singe 
eliberarea poporului ungar.

La Budapesta, in 2 săptămîni de 
zile și nopți de grele lupte s-a do
vedit, o dată cu vitejia sa nepereche, 
și marea omenie a ostașului român. 
Mărturiile vremii arată că militarii 
români au venit, zi de zi și ceas de 
ceas, in ajutorul locuitorilor trauma
tizați ai capitalei ungare, pentru ali
narea suferințelor acestora, cu tot 
ceea ce le-a stat in putință : ali
mente. veșminte, medicamente. Ei 
au împlinit astfel in totalitate în
demnurile și dispozițiile cuprinse în 
ordinul de zi dat de comandantul 
Corpului 7 armată, generalul Nicolae 
Șova, înaintea începerii bătăliei pen
tru Budapesta : „Este posibil ca ina
micul să continue a se bate cu in- 
dîrjire, apărînd casă cu casă, pină 
la extremitate. Este posibil, de ase
menea, să-și slăbească rezistența și 
să cedeze repede. Și intr-un caz, și 
în altul trupele noastre trebuie să 

urmărească un. 
singur scop — 
aceia de a căuta 
lupta cu forțele 
armate inamice 
și de a Ie infringe 
repede și defini
tiv, făcînd tot 
ceea ce este 
necesar în in

teresul operațiunilor și abținin- 
du-se de la orice acțiune străină 
acestui scop. în consecință : (...)
Populația civilă care nu ia parte 
la rezistență vâ fi cruțată șl luată 
sub protecție, asigurîndu-i-se viața, 
liniștea și avutul (...) Monumentele 
și obiectele de artă, instituțiile cul
turale și așezămintele de interes pu
blic vor fi cruțate cu grijă (...) Cer 
trupelor Corpului 7 armată să se 
bată cu îndirjire pentru a învinge, 
dar pretind, în același timp, să se 
poarte leal, cu demnitate și omenie, 
pentru a nu micșora cu nimic măre
ția victoriei obținute".

în anii care au trecut de atunci, 
urmele lăsate de tăvălugul necruță
tor al războiului s-au șters ; piețele 
și străzile, marile edificii și blocu
rile de locuințe, udate din belșug. în 
urmă cu 43 de ani, cu singe româ
nesc, și-au reluat Înfățișarea de altă
dată ori și-au reînnoit chipul. Mă
reția victoriei de la Începutul lui 
1945 nu este și nu poate fi de ni
meni și cu nimic estompată. Ea tră
iește în memoria oamenilor, ca și in 
paginile istoriei, amintind mereu de 
poporul român, popor care, adine 
însetat de libertate și dreptate, nu a 
pregetat de la nici un sacrificiu 
pentru ca soarele libertății să răsa
ră și pentru alte popoare, pentru 
ca și pe alte meleaguri să triumfe 
idealurile unei vieți noi, mai bune 
și mai drepte.

în spiritul unor asemenea tradiții, 
partidul și statul nostru au acțio
nat și acționează pentru dez
voltarea relațiilor prietenești, de 
bună vecinătate cu Ungaria, așezînd 
statornic la temelia lor principiile 
sacre ale independenței și suverani
tății naționale, neamestecului in tre
burile interne, egalității depline și 
întrajutorării tovărășești. respec- 
tindu-se dreptul fiecărui popor de 
a-și hotărî de sine stătător destine
le, de a-și construi prezentul și 
viitorul așa cum dorește, potrivit le
gitimelor sale Interese și vreri. Țara 
noastră consideră că. pe această 
bază. există multiple posibilități 
pentru extinderea și diversificarea 
legăturilor economice, tehnteo-știin- 
țifice și culturale româno-ungare, in 
interesul celor două popoare, al 
realizării in cele mai bune condiții 
a noii orînduiri în cele două țări, al 
ridicării bunăstării popoarelor noas
tre. al păcii pe continentul euro
pean și în întreaga lume.

Aurel URZICA 
Silviu ACHIM
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ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR
PROBLEMA CENTRALA A OMENIRII

Pentru înfăptuirea unor măsuri concrete de dezarmare
GENEVA. — La Geneva s-a des

fășurat o „Masă-rotundă interna
țională", la care au participat re
prezentanți ai unor organizații in
ternaționale neguvernamentale. Au 
fost examinate modalitățile de eli
minare a obstacolelor din calea 
colaborării și încrederii între state, 
îmbunătățire a climatului politic pe 
plan internațional și de înfăptuire 
a unor măsuri concrete de dezar
mare.

VARȘOVIA, La Varșovia a avut 
loc reuniunea Grupului de lucru al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez (P.M.U.P.) și Partidului Social 
Democrat din R.F.G. (P.S.D.) cu 
privire la măsurile de întărire a 
încrederii reciproce.

Organism creat în 1984. în baza 
acordului dintre șefii grupurilor 
parlamentare ale celor două parti
de — relatează agenția P.A.P. — 
rolul grupului de lucru constă în

•~1

ț
!

I
elaborarea de propuneri vizînd re
ducerea înarmărilor și sporirea în
crederii, ca elemente ale unei păci 
trainice în Europa. Securitatea in
ternațională, se menționează într-o 
declarație comună dată publicității, 
trebuie să fie asigurată atit prin < 
mijloace politice, cit și prin redu- I 
ceri substanțiale ale arsenalelor 
militare pină la nivelul ce ar face 
imposibilă o acțiune de atac. De
zechilibrele și asimetriile in dome
niul militar din Europa trebuie 
eliminate pe calea dezarmării, și 
nu prin măsuri de suprainarmare.

ț 
ț 
ț

ț
BONN. — într-o conferință de 

presă desfășurată la Jîonn, Hans 
Jochen Vogel, președintele Parti
dului Social-Democrat din R.F.G.. 
s-a pronunțat pentru distrugerea . 
totală a armelor nucleare tactice și t 
Împotriva programelor N.A.T.O. de ’ 
modernizare a acestora, relatează 
agenția T.A.S..S

Un apel la soluționarea echitabilă 
a problemei datoriilor externe

YAOUNDE 12 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la Yaounde, cea 
de-a doua etapă a turneului său a- 
frican, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a adresat 
instituțiilor financiare internaționale 
apelul de a contribui mai substanțial 
Ia soluționarea problemelor economi
ce cu care se confruntă țările afri
cane. Chestiunea datoriilor externe 
poate fi reglementată — a spus Cuei- 
lar — prin adoptarea unor dobînzi 
mai joase, prin eforturi sporite din 
partea Băncii Mondiale și prin acor
duri cu țările creditoare.

NEW YORK 12 (Agerpres). — Ță
rile in curs de dezvoltare, incluzînd 
și grupul celor mai afectate de po
vara datoriilor externe, beneficiază 
din partea Băncii Mondiale și a Fon
dului Monetar Internațional de sume 
totale mai mici decit cele pe care 
aceste state le expediază celor două 
instituții financiare sub formă de 
rambursări și de dobînzi — se relevă

persoane’

căror- înființare a

Două imagini semnificative ale acțiunilor desfășurate in diferite țări ale lu
mii impotriva armelor nucleare. „Vreau să trăiesc" — se poate citi pe afișul 
purtat de un copil in timpul unei manifestații care a avut loc la Florenncs 
(Belgia): „Nu — producerii de arme de exterminare in masă!" — este lozinca 

purtată de manifestanții din capitala Guineei-Bissau

Deschiderea forumului păcii de la Stockholm
STOCKHOLM. La Stockholm 

s-au deschis lucrările „Parlamentu
lui popular pentru pace", la care 
iau parte peste 500 de delegați din 
partea unui număr de 360 de orga
nizații politice, obștești, de tineret, 
pacifiste, reprezentînd păturile 
largi ale opiniei publice luptătoare 
pentru pace și dezarmare din 
Suedia. Adresind un salut partici- 
panților, ministrul de externe al 
Suediei, Sten Andersson, a eviden
țiat importanța deosebită a reu
niunii.

Timp de trei zile, delegații vor

dezbate pe comisii aproximativ 80 
de propuneri in probleme legate 
de întărirea păcii și înfăptuirea 
dezarmării. de raportul dintre 
dezarmare și dezvoltare. Documen
tele forumului de la Stockholm 
urmează a fi aduse la cunoștința 
guvernului țării, in perspectiva 
celei de-a treia sesiuni speciale a 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite consacrate dezar
mării. sesiune programată să 
desfășoare in vara acestui an 
sediul O.N.U. din New York.

al O.N.U
ziarul

In 1985 
credite

Declarațiile secretarului general
intr-un studiu publicat de 
„New York Times".

Banca Mondială a acordat 
țărilor in curs de dezvoltare
nete în valoare de trei miliarde do
lari, dar cifra s-a redus în următorii 
doi ani la 532 milioane dolari și, res
pectiv, 393 milioane.

MONTEVIDEO 12 (Agerpres). — 
într-o alocuțiune rostită lă Montevi
deo, în prezența delegaților țărilor 
membre ale Asociației latino-ameri- 
cane de integrare (Â.L.A.D.I.), secre
tarul executiv permanent al Comi
siei Economice a O.N.U. pentru Ame
rica Latină (C.E.P.A.L.), Gert Ro
senthal, a subliniat că adîncirea co
operării constituie un instrument 
fundamental in sprijinul dezvoltării 
economice a statelor din regiune. El 
a arătat că actuala recesiune econo
mică este cea mai lungă și mai pro
fundă pe care America Latină o are 
de înfruntat în acest secol, unul din
tre factorii agravanți ce persistă fiind 
împovărătoarea datorie externă.

ATENA; Convorbiri greco-turce
ATENA 12 (Agerpres). — In cadrul 

convorbirilor de la Atena dintre mi
nistrul grec al afacerilor externe. 
Karoios Papoulias. și adjunctul mi
nistrului afacerilor externe ai Tur
ciei. Niizet Candemir, s-a convenit 
ca cele două comisii — pentru pro
bleme politice și pentru probleme 
economice — a _ “.. _ ‘ _
fost hotărâtă' de șefii de guvern ai 
celor două țări — să se reunească, în 
același timp, la Atena și Ia Ankara, 
în zilele de 29—31 mai anul acesta.

Reprezentantul turc a apreciat în
tr-o declarație făcută presei că în
trevederile avute la Atena au fost 
foarte utile și și-a exprimat speran
ța că ele vor contribui Ia extinderea 
colaborării și înțelegerii reciproce.

★
ANKARA 12 (Agerpres). — Liderii 

principalelor partide de . opoziție din 
Turcia. Erdal Inonii, președintele 
Partidului Social-Democrat Populist, 
și Suleyman Demirel, președintele 
Partidului Căii Juste, și-au exprimat 
aprecierea pentru rezultatele recen
telor convorbiri de la Davos (Elve-

ția) dintre primii-miniștri ai Gre
ciei . și Turciei.

După o intilnire de informare cu 
primul-ministru Tiirgiit Ozal. cei doi 
lideri au declarat că este foarte im
portant ca dialogul dintre Turcia și 
Grecia să fie continuat intr-o atmos
feră constructivă, in conformitate cu 
interesele naționale ale celor două 
țări, și ca problemele bilaterale să 
fie soluționate pe cale pașnică — in
formează agenția Anatolia, citată de 
B.T.A.

AFRICA AUSTRALA

Cinstirea memoriei

eroilor români căzuți 

în luptele pentru 

eliberarea Budapestei
BUDAPESTA 12 (Agerpres). — La 

12 februarie, ambasadorul României 
în R. P. Ungară a depus o coroană 
de flori la monumentul de la Ra- 
kosliget. Budapesta, inchinat memo
riei celor peste unsprezece mii de 
eroi ai armatei române, căzuți în 
luptele pentru eliberarea' capitalei 
Ungariei de sub fascism.

NAȚIUNILE UNITE

Reluarea activității 
Comitetului special pentru 

operațiunile 
de menținere a păcii

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Comitetul special al Națiunilor 
Unite pentru, operațiunile de menți
nere a păcii și-a reluat activitatea 
la New York. Comitetul va proceda 
la examinarea problemei operațiuni
lor de menținere a păcii ale O.N.U. 
sub toate aspectele sale: în vederea 
întăririi rolului O.N.U. în acest do
meniu — relatează agenția K.U.N.A.

Creat în 1965. comitetul este format 
din 33 de țări. In prezent, O.N.U. 
desfășoară operațiuni de menținere 
a păcii prin forțele sale trimise în 
Liban, in Cipru și pe Înălțimile 
Golan.

Obiective prioritare in construcția socialistă
O cu vin ta re a secretarului general al C.C. al P.C, 

din Cehoslovacia
PRAGA 12 (Agerpres). — La Praga 

a avut loc o consfătuire a secretari
lor comitetelor regionale, raionale si 
orășenești ale Frontului Național, 
relatează agenția C.T.K.

Luind cuvintul. Milos Jakes, 
tar general al C.C. al P. C. din 
slovacia, președintele C.C. al 
tului Național, a declarat că 
măsurilor pentru adîncirea
crației socialiste constă în participa
rea mai activă a oamenilor muncii la 
înfăptuirea sarcinilor construcției

secre- 
Ceho- 
Fron- 

esența 
demo-

socialiste. La fiecare loc de muncă 
— a arătat vorbitorul — aceasta În
seamnă lupta pentru economii, pen
tru introducerea realizărilor științei 
și tehnicii, pentru reducerea cheltu
ielilor. pentru o calitate mai bună a 

_produselor, pentru îmbunătățirea or
ganizării producției. Tot atît de im
portantă este lupta pentru ordine și 
disciplină, împotriva indiferenței și 
a lipsei de răspundere — a subliniat 
M. Jakes.

ORIENTUL MIJLOCIU
In orașele Hebron. Nablus și Ieru

salimul de est. precum și în locali
tatea Burei și în tabăra de refugiați 
palestinieni Shati din Gaza au avut 
Igc vineri noi manifestații ale popu
lației palestiniene împotriva ocupa
ției și ciocniri cu forțele israeliene 
de represiune. Trupele de ocupație 
au utilizat arme de foc și grenade 
cu gaze lacrimogene. Agenția Wafa, 
citată de agenția Qna, relevă că trei 
palestinieni și-au pierdut viata si 
numeroși alții au fost răniți. Au fost 
operate arestări masive.

După cum precizează Wafa. de la 
izbucnirea revoltelor populației pa
lestiniene 
Israel au

stat pentru afacerile externe al 
Egiptului. Boutros Ghali. difuzată la 
Cairo. In document este reafirmată 
poziția Egiptului de a sprijini efor
turile în vederea reglementării, pe 
calea tratativelor, a situației din 
Orientul Mijlociu — relatează agen
ția MENA.

din teritoriile ocupate de 
fost uciși 107 palestinieni.

(Agerpres)

12 (Agerpres). — RegiuneaCAIRO
Orientului Mijlociu nu se va bucura 
de stabilitate și pace atîta timp cit 
poporul palestinian va fi lipsit de 
drepturile sale legitime — se arată 
într-o declarație a ministrului de

LONDRA 12 (Agerpres). 
nia se pronunță 
unei conferințe 
pace în Orientul 
O.N.U. ; țelul ei 
tuie aplicarea 
privind retragerea Israelului din te
ritoriile arabe ocupate și soluționa
rea problemei palestiniene sub toate 
aspectele ei — a declarat primul mi
nistru al Iordaniei. Zeid Rifai, in
tr-un interviu acordat revistei brita
nice ..Times". citat de agenția 
T.A.S.S. Premierul iordanian a men
ționat. în context, că reprezentantul 
palestinienilor este Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei.

lorda- 
pentru organizarea 
internaționale de 

Mijlociu, sub egida 
trebuie să-l consti- 
rezoluțiilor O.N.U.

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK

MANILA. — Un grup de mem
bri ai parlamentului filipinez au 
prezentat un proiect de lege pri
vind alcătuirea unei comisii spe
ciale pentru controlul respectării 
articolelor din Constituție privitoa
re la măsurile antinucleare. în do
cument se cere aplicarea de sanc
țiuni drastice impotriva

lor implicate in producerea, trans
portul și depozitarea de muniție 
nucleară pe teritoriul țării. Se pre
vede, în mod expres, controlul asu
pra respectării de către toate na
vele sau avioanele aflate în spațiul 
maritim sau aerian al Filipinelor a 
prevederilor antinucleare ale Con
stituției.

Tragic bilanț al politicii agresive 
promovate de rasiștii sud-africani 

/n ultimii opt ani și-au pierdut viața un milion de locui
tori • Pagubele materiale se ridică la 30 miliarde dolari

HARARE 12 (Agerpres). -- Refe- 
rindu-se la situația din Africa aus
trală. președintele Republicii Zim
babwe, președinte în exercițiu al 
mișcării de nealiniere. Robert Mu
gabe, a arătat — într-o declarație 
făcută la Harare — că, în ultimii 
opt ani. in urma politicii de agresiu
ne și destabilizare promovate de re
gimul de la Pretoria, un milion de 
locuitori din regiune și-au pierdut 
viața. In aceeași perioadă, opt mili
oane de persoane au fost nevoite 
să-și părăsească locurile natale și 
să se refugieze. Din 1980. pagubele 
suferită de statele independente din 
Africa australă, ca urmare a politicii 
agresive promovate de R.S.A., s-au 
cifrat la 30 miliarde dolari — a pre
cizat. Robert Mugabe.

PRETORIA 12 (Agerpres). — Au
toritățile rasiste de la Pretoria nu 
sînt dispuse nici în acest an să pro
cedeze la vreo schimbare în politica 
oficială, care are ca fundament a- 
plicarea sistemului de apartheid, res
pins de populația de culoare, majo
ritară, din țară. Potrivit unei decla
rații făcute de ministrul adjunct al 
informațiilor in guvernul de la Pre
toria, Stoffel van der Merve, la o 
întilnire cu reprezentanții presei, 
desfășurată la Capetown, regimul nu

vă ridica starea de urgență și nici 
nu va face reforme radicale în ca
drul sistemului politic intern. Vom 
acționa in continuare pentru a „a- 
păra ordinea internă", a spus minis
trul sud-ăfrican, ințelegind prin a- 
cdasta sistemul inuman al aparthei
dului. El a adăugat că liderii Con
gresului Național African aflați in 
închisoare nu vor fi eliberați.

După cum se știe, de la proclama
rea stării de urgență, în iunie 1986, 
sute de africani și-au pierdut viața 
ca urmare a intervențiilor brutale 
ale politiei, iar alți 25 000 au fost 
aruncați în închisori.

TEHERAN 12 (Agerpres). — Avioa
ne de luptă iraniene au bombardat 
joi și vineri în mai multe rinduri 
concentrări de trupe irakiene și for
tificații în zonele Al-Amara și la 
est și sud de Basra — informează 
agenția IRNA.

Forțele navale iraniene au inter
ceptat, totodată, nouă cargouri șî 
tancuri petroliere în strimtoarea 
Ormuz, dar le-au permis să-și con
tinue drumul.

Pe de altă parte, pe fronturile de 
nord-est și sud s-au produs ciocniri 
sporadice.

BAGDAD 12 (Agerpres). — Forțe
le aeriene irakiene au întreprins joi 
125 misiuni de luptă împotriva pozi
țiilor trupelor și a unor instalații 
economice Iraniene, informează un 
comunicat militar difuzat la Bagdad, 
citat de agenția I.N.A. De asemenea, 
elicoptere irakiene au atacat trei 
ambarcațiuni iraniene care se apro
piau de un port irakian situat la 
extremitatea de nord a Golfului, 
scufundind două dintre ele.

Pe de altă parte, avioane de luptă 
irakiene au efectuat un raid asupra 
unui „foarte mare obiectiv naval" în 
largul coastelor iraniene.

(Urmare din pag. I)
antiimperialisle, a popoarelor din 
intreaga lume". Evidențierea acestui 
rol și a resurselor sale e insoțită de 
constatarea de deosebită importanță 
că. reflectind profunde deplasări și 
transformări înnoitoare ce au avut 
loc in viața internațională, „po
poarele înțeleg lot mai clar necesi
tatea de a pune capăt pentru tot
deauna vechii politici de dominație, 
forță și dictat in relațiile internațio
nale, de a instaura relații noi, ba
zate pe respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
destinele, pe egalitatea deplină intre 
toate națiunile, pe principiile inde
pendenței și suveranității naționale, 
pe colaborare reciproc avantajoasă".

Piatră unghiulară a colaborării in
ternaționale, dreptul popoarelor de 
a-și decide de sine stătător calea 
dezvoltării, constituie astăzi, mai 
mult ca oricînd, izvorul angajării 
maselor ca factor decisiv al evolu
țiilor mondiale. Istoria stă mărturie 
că știrbirea suveranității popoarelor 
este, in esență, o desconsiderare a 
legilor obiective ale dezvoltării so
cietății și. ca urmare, frinează aspi
rațiile firești ale popoarelor și le 
ridică la luptă. De aceea, „orice 
atingere sau știrbire a acestui drept 
sacru, a prerogativelor sacre ale po
poarelor declanșează stări de încor
dare, periclitează securitatea și 
pacea", pune in primejdie insăși 
dezvoltarea societății.

Și tot istoria oferă exemple de 
incontestabilă putere de argumentare 
a ceea ce popoarele pot realiza 
atunci cind se pot manifesta in de
plină suveranitate și cunoaștere a 
tendințelor de progres. O dovedesc 
statele socialiste, realizările po
poarelor din aceste țări, care, prin 
munca lor eroică, s-au desprins atit 
pe planul rinduielilor interne, cit și 
al relațiilor internaționale de sub 
dominația orinduirii capitaliste și 
au făcut ca. pentru prima dată in 
existența omenirii, interesele națio
nale să se identifice cu cele ale în
tregului popor. Iar prin noile prin
cipii cu care îmbogățește normele de 
comportament dintre state și mai 
ales prin condițiile create în vederea 
dezvoltării nestînjenite a persona
lității umane, 
oferă imaginea 
organice intre libertatea socială și 
cea națională, 
echitatea promovată 
statelor, ca și in relațiile dintre state.

O dovedește, de asemenea, cum se 
stăruie, in repetate rinduri, în 
lucrarea secretarului general al parti
dului, influența crescindă asupra 
dezvoltării sociale mondiale, asupra 
întregii vieți internaționale pe care

orînduirea socialistă 
reală a unei sinteze

între dreptatea și 
în interiorul

o exercită mișcarea de eliberare 
națională a popoarelor impotriva 
dominației coloniale, lupta impo
triva imperialismului și neocolonia- 
lismului a statelor care și-au cucerit 
recent independența și merg pe calea 
progresului economic, social, a con
solidării suveranității lor naționale, 
așa cum o dovedesc masele largi din 
țările capitaliste care acționează tot 
mai energic asupra factorilor de 
decizie pentru o politică internațio
nală de pace, de colaborare.

Relevarea rolului și forței popoare
lor in realizarea unui nou echilibru 
mondial, in determinarea unui curs 
spre pace și cooperare are drept 
temei constatarea, faptul real că, 
dincolo de ceea ce separă ori opune 
popoarele, se afirmă tot mai puter
nic ceea ce le unește și le apropie, 
ceea ce reprezintă interese comune 
și aspirații general-umane, acționind 
ca liant de deosebită putere al 
luptei tuturor popoarelor pentru asi
gurarea și consolidarea dreptului la 
ființă națională, la existență liberă 
și independentă.

întărirea unității și colaborării po
poarelor in lupta pentru înfăptuirea 
aspirațiilor lor vitale, subliniază to
varășul Nicolae Ceaușescu. impune 
depășirea stărilor de lucruri din tre
cut, renunțarea la practicile ce au 
dus la dezbinarea și învrăjbirea lor. 
Constituie, de aceea, o cerință de 
mare actualitate dezvoltarea bunei 
vecinătăți. întărirea încrederii și 
respectului reciproc, respectarea 
strictă a principiilor noi de relații 
intre state.

Astăzi sintem martorii unui nemai
întâlnit proces de conștientiza
re a prezenței în viața internațio
nală a unor probleme ce influen
țează condițiile inseși ale existenței 
vieții, civilizației pe Pămînt. Prin 
caracterul său universal, nevoia de 
pape și cooperare inseamnâ astăzi 
însăsi salvgardarea omenirii și civi
lizației, stimulind uriașe mișcări de 
mase și multiple forme de solidari
tate internațională, de participare 
amplă a popoarelor la determinarea 
unui curs nou în relațiile dintre sta
te. extinzînd tot mai mult spațiul 
inițiativei lor în legătură cu cerin
țele prezentului și imperativele vii
torului. cu dezideratele generale ale 
progresului.

In lucrare sînt înfățișate pe larg 
căile de acțiune, inițiativele și 
demersurile de larg ecou ale pre
ședintelui țării îndreptate spre solu
ționarea evantaiului de probleme 
care astăzi se constituie in obiective 
majore ale acțiunii popoarelor și 
care, prin complexitatea și gravita
tea lor, cer sporirea continuă a acti
vității maselor, unirea tot mai pu
ternică a eforturilor lor pentru a le

a păcii, înțelegerii
face tot mai eficientă capacitatea de 
influențare a guvernelor.

Din ansamblul acestei problematici 
se detașează, prin însemnătatea cu 
totul deosebită,, oprirea escaladării 
militare și apoi trecerea la demon
tarea și lichidarea 
agregat al distrugerii 
măsuri 
„imperativul cel mai arzător 
timpurilor noastre, dezideratul vital 
al tuturor popoarelor". Punind sub 
semnul .întrebării inseși condițiile 
existenței vieții, înarmarea, îndeosebi 
cea nucleară, amenință „dreptul 
fundamental al omului, al popoarelor 
— dreptul la viață, Ia libertate, la 
independență" și, ca atare, nu poate 
exista sarcină mai urgentă pentru 
toate popoarele decît aceea de a se 
face totul pentru a se renunța la 
armele nucleare pentru a se înainta 
pe calea dezarmării.

Președintele României inovează cu 
multă cutezanță intr-un domeniu 
deosebit de sensibil al relațiilor 
internaționale, multă vreme blocat 
de practici anacronice de mare pu
tere, și propune popoarelor și state
lor noi concepte și noi practici de 
securitate care, întemeiate pe un 
echilibru militar realizat prin nive
luri tot mai scăzute de înarmare, să 
contribuie la sporirea mijloacelor 
destinate dezvoltării.

Temeiul increderii in posibilitatea 
imprimării unui asemenea curs îl 
constituie semnarea acordului so- 
vieto-american privind eliminarea 
rachetelor nucleare cu rază medie și 
scurtă din Europa, i..d „1 
unei politici a rațiunii, dar 
talul 
luptei forțelor realiste de pretutin
deni, 
lume", aceasta trebuind să dea un 
nou impuls „luptei marelui front 
antinuclear, marelui front al păcii".

Fără îndoială că toate statele și 
popoarele sint interesate in oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare ; o răspundere deosebită 
în această privință revine însă sta
telor și popoarelor din Europa, unde 
se găsesc cele mai mari concentrări 
de armament, pe continentul în care 
cele două blocuri militare întrețin 
un climat de tensiune, suspiciune și 
confruntare, ce se răsfrînge în mod 
negativ asupra întregii lumi.

Aceeași amplă deschidere, recep
tivă la tot ceea ce poate apropia po
poarele în efortul lor privind înnoi
rea relațiilor internaționale, reali
zează gîndirea politică românească 
și în privința rezolvării unei alte 
probleme fundamentale a lumii de 
azi, și anume lupta împotriva sub
dezvoltării, pentru lichidarea contra
dicției dintre țările bogate și țările 
sărace, care devine cea mai puterni-

monstruosului 
nucleare, la 

generale de dezarmare, ca 
al

rod al victoriei 
„rezul- 

nemijlocit al intensificării

a popoarelor din întreaga

si progresului
că dintre contradicțiile contempora
neității, „pentru că de aceasta se 
leagă întărirea stabilității economiei 
mondiale, insăși consolidarea secu
rității și păcii internaționale". Adin- 
cirea decalajelor economice, fenomen 
dominant al zilelor noastre, restrînge 
tot mai mult accesul marii majori
tăți a popoarelor la cerințele mini
me ale civilizației, obstructizează tot 
mai restrictiv dezvoltarea economică 
și socială a statelor din ltimea . a 
treia și. agravată de creșterea po
verii tot mai strivitoare a datoriei 
externe, reduce .necontenit insăși 
capacitatea de menținere a nivelului 
de subzistență. Impletindu-se de fapt 
cu criza generală a economiei capi
taliste, cu criza economică mondială, 
actuala dereglare a mecanismelor 
relațiilor comerciale și valutare 
financiare internaționale duce la 
conștientizarea tot mai puternică a 
unor deziderate general umane, ce 
conduc, în mod firesc, spre o abor
dare rațională, 
eforturi 
vină in 
întregii 
impun i 
structurilor
de dominație, asuprire și exploatare, 
colonialiste și neocoloniaiiste, înlo
cuirea lor cu raporturi noi, de echi
tate și egalitate, care să asigure tu
turor națiunilor posibilitatea de a 
înainta pe calea progresului. într-o 
lume mai bună și mai dreaptă.

Aceste exigențe implică o profun
dă democratizare a vieții și organi
zațiilor internaționale, în special a 
O.N.U., pentru că problemele sînt 
de o asemenea gravitate și comple
xitate incit nu se pot rezolva decit 
cu aportul și participarea nemijlocită 
a tuturor.

închegată într-o viziune unitară ce 
abordează principalele cerințe ale 
afirmării popoarelor in viața inter
națională de azi. ca adevărate crea
toare ale unei lumi a păcii, cooperării 
și respectului reciproc, concomitent 
cu necesitatea luării in considerare 
a tuturor interconexiunilor acestei 
lumi, activitatea externă românească, 
strălucit promovată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. conferă acestui 
concept o autoritate etică și politică 
de înalt prestigiu. Implicarea per
manentă și responsabilă a poporului 
român în eforturile pentru edificarea 
unei lumi a păcii și colaborării, 
împletită cu participarea neobosită 
a secretarului general al partidului 
nostru la rezolvarea marilor proble
me ale contemporaneității, capătă 
valoarea unei exemplare dăruiri în 
înfăptuirea marelui țel istoric ca 
intîlnirea omenirii' cu mileniul al 
treilea să decurgă sub semnul pro
gresului și înțelegerii internaționale.

Vie condamnare 
a represiunilor 

declanșate împotriva 
liderilor Congresului 

Național African
LUSAKA 12 (Agerpres). — Intr-un 

document dat publicității in capitala 
Zambiei, Congresul Național African 
(A.N.C.) — principala organizație de 
luptă pentru drepturile populației de 
culoare din R.S.A. — acuză autori
tățile rasiste de la Pretoria de a fi 
declanșat o campanie susținută in 
interiorul țării și în străinătate in 
vederea eliminării fizice a liderilor 
A.N.C. O asemenea campanie — se 
spune in document — este menită să 
lovească în organizația patrioților 
sud-africani și, în acest fel, să ani
hileze opoziția și să perpetueze regi
mul de opresiune bazat pe apartheid.

Congresul Național African relevă 
că personalități importante ale regi
mului minoritar de la Pretoria. între 
care ministrul apărării, Magnus Ma- 
lan, și ministrul afacerilor externe, 
Roelof Botha, au declarat public că 
autoritățile sud-africane nu vor ezita 
să declanșeze operațiuni împotriva 
A-N.C. atît în . interiorul țării, cit și 
peste hotare.

Protest al Argentinei împotriva proiectatelor 
manevre militare britanice în zona Insulelor 

(Falkland) !
privind organizarea acestor exerciții 
militare. Argentina interpretindu-l ■ 
ca „o manifestare toarte clară a ■ 
faptului că guvernul britanic, în loc â 
să aleagă calea soluțiilor pașnice", î 
preferă să facă „demonstrații de ; 
forță". Pe de altă parte, documen- i 
tul semnalează caracterul nejustificat 
și nefondat al atitudinii britanice, 
cu atît mai evident într-o perioadă 
în care sînt în curs de finalizare 
inițiative pentru realizarea destin
derii în zonă.

Malvine
BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 

Guvernul argentinian a avertizat 
asupra posibilității unor „noi și mari 
tensiuni" in Atlanticul de Sud, ' ca 
urmare a manevrelor militare pe 
care Marea Britanie le va efectua, 
in perioada 7—31 martie. în zona 
Insulelor Malvine (Falkland) 
transmite agenția EFE. într-o 
clarație difuzată de Ministerul 
gentinian al Relațiilor Externe, 
vernul a informat că a luat cunoș
tință de anunțul făcut de Londra

ROMA

de- 
ar- 
gu-

i

spre căutarea prin 
comune de soluții care să 

întîmpinarea intereselor 
omeniri. Asemenea soluții 

cu stringență înlăturarea 
internaționale vetuste.

ROMA 12 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Italiene, Francesco 
Cossiga, a continuat consultările po
litice în vederea soluționării crizei 
de guvern, declanșată ca urmare a 
demisiei cabinetului condus de Gio
vanni Goria. prin primirea delega
țiilor mai multor partide politice.

După convorbirea avută la Palatul 
Quirinale cu șeful statului italian, 
secretarul general al Partidului De- 
mocrat-Creștin, Ciriaco de Mita, a 
declarat presei că, după părerea sa, 
criza declanșată va fi „dificilă și de 
durată". El a arătat, totodată, că de- 
mocrat-creștinii consideră necesar ca 
mai intii să fie aprobate legea fi
nanciară și bugetul de stat și, apoi,

să fie constituită o grupare majori
tară solidă și stabilă, relatează a- 
genția A.N.S.A.

La rindul său. după primirea de 
către președintele țării a delegației 
P. C. Italian, secretarul general al 
partidului, Alessandro Natta, s-a 
pronunțat pentru „o nouă fază îti 
politica italiană", coaliția pentaparti- 
tă nemaifiind în măsură să asigure 
tării o conducere și funcționarea co
rectă a instituțiilor.

Șeful delegației Partidului Socia
list Italian, Bettino Craxi, a afirmat 
că in actuala situație sint necesare 
soluții politice și instituționale noi 
6i eficace.

GENȚIILE DE PRESA
e scurt

I
NEGOCIERI SOVIETO-AMERI-

CANE. In cadrul negocierilor so- 
vieto-americane de la Geneva pri
vind armamentele nucleare și 
cosmice, delegația U.R.S.S. a făcut 
propuneri in vederea convenirii 
textelor unor articole legate de 
controlul îndeplinirii prevederilor 
tratatului aflat in pregătire, referi
tor la reducerea cu 50 la sută a 
armamentelor strategice ofensive 
ale U.R.S.S. și S.U.A., in condițiile 
respectării și neieșirii din tratatul 
privind apărarea antirachetă în 
decursul unei perioade de timp 
convenite. In ședința grupului care 
se ocupă. de armamentele . strate- 

. gice ofensive,. informează agenția
T.A.S.S., delegația S.U.A. a propus 
proiectul unui protocol privind 
inspecțiile.

RAPORT. Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
înaintat Adunării Generale un 
raport în legătură cu intenția Ad
ministrației S.U.A. de a inchido 
Misiunea observatorului permanent 
ai Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei pe lingă Națiunile Unite. 
In raportul secretarului general al 
O.N.U. se arată că decizia autori
tăților americane contravine rezo
luției Adunării Generale în baza 
căreia membrii Misiunii observa
torului permanent al O.E.P. sînt 
persoane invitate de 
Unite. Totodată, se cere 
respecte aranjamentele 
privind funcționarea
O.E.P.

Națiunile 
S.U.A. să 
existente 
Misiunii

APEL. Comisiile pentru afaceri 
externe ale Sovietului Naționalită
ților și Sovietului Uniunii ale So
vietului Suprem al U.R.S.S. au

I adresat organelor similare și parla
mentelor din Danemarca, Finlanda, 
Islanda, Norvegia, Suedia, precum 

u și din S.U.A. și Canada un apel în

care se subliniază că ar fi in in
teresul suprem al tuturor țărilor 
din nordul Europei și limitrofe 
Arcticii, al intregii lumi reducerea 
radicală a confruntării militare în 
această regiune.

MESAJ. — Președintele Consi
liului de Miniștri al R.D.P. Laos, 
Kaysone Phomvihane. a adresat 
primului ministru al Thailandei, 
Prem Tinsulanonda, un mesaj in 
care propune organizarea unei în
tâlniri intre reprezentanții forțelor 
armate ale celor două state pentru 
a reglementa problemele divergen
te de Ia frontiera comună — trans
mite agenția KPL.

ÎNTREVEDERI. Miniștrii de ex
terne ai U.R.S.S. și R. P. Polone 
au discutat la Moscova o gamă lar
gă de probleme internaționale de 
interes comun, cu accent pe cele 
privind securitatea și cooperarea 
europeană. N

DECLARAȚIE. Vizita pe 
urmează să o facă in curind 
Moscova secretarul de stat
S. U.A.. George Shultz, va prilejui 
convorbiri cu ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., Eduard Șe- 
vardnadze, în vederea impulsionă
rii negocierilor de la Geneva pen
tru pregătirea tratatului referitor la 
reducerea cu 50 la sută a arma
mentelor strategice ofensive — a 
declarat purtătorul de cuvint al 
M.A.E. al U.R.S.S. Convorbirile se 
vor referi, de asemenea, la pro
bleme ale relațiilor bilaterale și la 
aspecte privind conflictele regio
nale. Miniștrii de externe ai 
U.R.S.S. și S.U.A, vor discuta, de 
asemenea, chestiuni legate de vizi
ta pe care președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, urmează să o facă 
la Moscova, relatează agenția
T. A.S.S.

care 
la 
al
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CONFERINȚA DE PRESA. Pre
ședintele Camerei Deputatilor a 
parlamentului argentinian. Juan 
Carlos Pugliese, a afirmat că gu
vernul țării sale nu-și va schimba 
politica economică pentru că așa 
dictează Fondul Monetar Interna
țional (F.M.I.) — informează agen
ția EFE. La o conferință de presă 
desfășurată la Buenos Aires, el a 
declarat că numai autoritățile ar- 
gentiniene sînt cele care hotărăsc 
politica economică internă, iar de
ciziile privind adoptarea unei mă
suri sau alteia aparțin guvernului. 
Si nu F.M.I.

TOKIO — PRINCIPALUL CEN
TRU FINANCIAR. Potrivit unui 
raport dat publicității de Banca de 
Reglementări Internaționale, Tokio 
a devenit pentru prima dată cel 
mai mare centru financiar și cre
ditor internațional, băncile din ca
pitala niponă deținînd suma de 509 
miliarde de dolari, în septembrie 
1987, sub formă de împrumuturi' a- 
cordate străinătății. în septembrie 
anul trecut, băncile din Tokio îm
prumutaseră străinătății capitaluri 
cu 21 miliarde de dolari mai mari 
decit sumele creditate de băncile 
din New York. Raportul mai preci
zează că totalul activelor băncilor 
nipone era în septembrie anul tre
cut de 1 400 miliarde de dolari, — 
cel mai mare din lume, pe locu
rile următoare situindu-se S.U.A., 
Franța. R.F.G. și Anglia.

RETRAGEREA UNEI CANDIDA
TURI. Fostul secretar de stat ame
rican Alexander Haig a hotărit să 
se retragă din campania pentru 
obținerea învestiturii Partidului Re
publican la alegerile prezidențiale 
din S.U.A. din noiembrie a.c. — a 
anunțat rețeaua de televiziune 
C.N.N. Hotărirea a fost luată după 
alegerile preliminare din statul 
Iowa, in cadrul cărora Haig a ob
ținut un număr minim de voturi.

INUNDAȚII. Numărul victimelor 
Inundațiilor produse de ploile to
rențiale in statul Rio de Janeiro 
continuă să crească. Potrivit date
lor preliminarii, și-au pierdut viața 
200 de persoane și aproape 1000 
au fost rănite.
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