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O REALITATE EXPRESIVĂ A MARILOR ÎNFĂPTUIRI

DIN „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU '

ÎNFLORIREA multilaterala
A TUTUROR JUDEȚELOR PA TRIEI

Se împlinesc 20 de ani de la a- 
doptarea de 
Națională a' 
suri privind 
nistrativă a 
Socialiste România. Liniile direc
toare. orientările fundamentale ale 
acestei reorganizări au fost, trasate 
anterior de Conferința Națională a 
partidului din 1967. Astfel, în Ra
portul prezentat atunci în marele 
forum al comuniștilor români, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia : „Aceste principii si mă
suri izvorăsc din necesitatea pune
rii de acord a organizării adminis- 
trativ-teritoriale cu schimbările 
calitative intervenite în dezvolta
rea forțelor de producție si în re
partizarea lor geografică. în dez
voltarea societății, cu modificările 
ce s-au produs în 
lației, in profilul, 
condițiile de viată 
munelor si satelor 
prinsul tării".

în dezvoltarea procesului de edi
ficare a socialismului în patria 
noastră, reorganizarea teritorial- 
adminisirativă a dat răspuns unei 
necesități obiective de mare impor
tantă pentru toate domeniile vieții 
politice, economice și sociale. Asa 
cum s-a subliniat la Conferința 
Națională a partidului din decem
brie 1967, ansamblul de măsuri a 
fost determinat de acumulările in
tervenite în evoluția forțelor de 
producție, dar si de cerința de a 
sc asigura un cadru superior dez
voltării economice si sociale, de a 
se crea o structură optimă pentru 
progresul rapid, multilateral al tu
turor zonelor Și localităților țării, 
de a se întări eficienta activității 
de conducere Prin apropierea aces
tei activități de teren, de locul re
zolvării concrete a sarcinilor, de. a 
se asigura creșterea în continuare 
a rolului conducător al partidului, 
de a se oferi condiții mai favora
bile antrenării maselor largi popu
lare la rezolvarea treburilor ob
ștești. îmbinindu-se intr-un mod 
adecvat principiul centralismu-

către Marea Adunare 
ansamblului de mă- 
reorganizarea admi- 

teritoriului Republicii

structura popu- 
dimensiunile și 

ale orașelor, co
de Pe întreg cu-
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PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICA
realizat ritmic, integral,

la toate sortimentele
Pretutindeni, în întreprinderile industriale, pe șan

tierele de construcții, in institutele de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică, oamenii muncii des
fășoară o activitate, rodnică, plină de abnegație pen
tru îndeplinirea planului la toți indicatorii. Puternic 
angajată în întrecerea socialistă, reînnoită prin 
chemările publicate în presă în aceste zile, clasa 
noastră muncitoare obține zi de zi rezultate remarca
bile în producție. Ca urmare, așa Cum se arată în 
cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara 
Consiliului Național al Oamenilor Muncii, in luna ia
nuarie s-au obținut unele rezultate bune, deși mai 
sint o serie de rămîneri în urmă. Tocmai de aceea 
se impune ca in fiecare întreprindere, .în fiecare 
sector de activitate să se ia măsuri fernșe pentru 
folosirea în cele mai bune condiții a capacităților de 
producție, a forței creatoare a tuturor oamenilor 
muncii, pentru creșterea mai puternică a productivi
tății muncii și 
astfel incit să se asigure înfăptuirea neabătută 
programelor și sarcinilor de plan pe acest an 
pe întregul cincinal.

reducerea consumurilor materiale, 
a 
Și

LA ÎNTREPRINDEREA DE ȚEVI

Ritmul din ianuarie
Iui democratic cu creșterea spi
ritului de răspundere, pe plan lo
cal. a interesului si grijii gospo
dărești a oamenilor muncii fată 
de partea de avuție socială încre
dințată lor in mod nemijlocit spre 
buna gospodărire.

Ca o caracteristică fundamenta
lă a noilor structuri ale adminis
trării teritoriului se înscrie faptul 
că ele asigură îmbinarea într-un 
tot unitar a criteriilor de eficiență 
economică cu cerințele progresu-

prin județe bine proportionate, atit 
ca potential economic, cit și terito
rial, a conturat forma propice pen
tru a se putea asigura ritmuri mai 
inalte zonelor rămase în urmă, pu
nerea în valoare a potențialului lor 
natural si uman prin alocarea, cu 
prioritate, a unor însemnate fon
duri de investiții, prin amplasarea 
unor obiective economice si sociale 
de mare importanță și cu o mare 
forță dinamizatoare pentru întrea
ga viată social-economică.

Două decenii de la reorganizarea 
administrativ-teritorială a țării

mintului, culturii, ocrotirii sănătății.
Consacrarea legislativă a noii or

ganizări administrative a terito
riului încununa o largă dezbatere 
cu întregul popor asupra noilor 
structuri, in contextul generos al 
democrației socialiste. La rindul lor 
noile norme conturau posibilități 
noi, mult mai largi. participării 
tuturor oamenilor muncii, maselor 
largi de cetățeni Ia soluționarea 
problemelor în toate domeniile 
vieții, la conducerea societății.

De la bun început, noua organi
zare administrativă a teritoriului 
țării a fost abordată în strinsă le
gătură cu sistematizarea teritoriu
lui și a localităților. Se poate spu
ne că acțiunea de reorganizare ad
ministrativă își găsește continuare 
nemijlocită prin amplul proces de 
sistematizare teritorială. Este un 

curs de desfășu- 
cea mai mare impor- 

dezvoltarea mai 
tuturor zonelor și

Prevederile de plan pe acest an sint, după cum se 
știe, deosebit de mobilizatoare în toate sectoarele de 
activitate ; mobilizatoare, dar realiste. Dovadă că 
acolo unde munca este bine organizată, unde ordinea 
și disciplina sint ireproșabile, rezultatele obținute in 
producție sint dintre cele mai bune. In același timp, 
există însă o serie de unități economice care nu 
și-au realizat sarcinile planificate pe luna ianuarie. 
Ce dovedește acest lucru ? Că organele și organiza
țiile de partid, comuniștii, toți oamenii muncii nu au 
luat cele mai ferme măsuri pentru înlăturarea stări
lor de lucruri negative, pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei, astfel îneît, așa cum a subliniat secretarul 
general al partidului la plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, să se obțină rezultate superioa
re în producție în toate sectoarele de activitate.

In sondajul de azi al „Scînteii" efectuat în unități 
economice din municipiile Zalău și lași am urmărit 
modul în care se muncește acum pentru realizarea 
ritmică, la un înalt 
ducția fizică.

nivel calitativ a planului la pro-

ZALĂU

va fi intensificat

lui social si cu considerente (le or
din istoric si traditional, geografie 
și ecologic.

în răstimpul celor două decenii 
scurse, transformarea radicală a 
aspectului, modului si nivelului de 
viată din toate zonele tării, pro
gresele realizate pe calea spre o 
civilizație tot mai înaltă, dinami
zarea generală a activității econo
mice si sociale, caracterul larg cu
prinzător al transformărilor înnoi
toare înregistrate constituie tot 
atitea confirmări edificatoare ale 
însemnătății noii organizări. Sco
pul ei primordial — de a se antre
na la o viată nouă, de a se conecta 
la ritmurile înalte ale dezvoltării 
tării fiecare zonă geografică, prac
tic. fiecare localitate — a fost sl 
este realizat în mod exemplar. E- 
conomia națională, caracterizată în 
trecut nU numai prin niveluri scă
zute. ci si prin discrepante fla
grante între diferite regiuni si zone 
ale țării, a căpătat un avînt fără 
precedent, o corelare armonioasă, 
echilibrată pe întregul teritoriu.

înlocuirea împărțirii în regiuni

Pe temelia solidă a dezvoltării 
economice, s-au creat condiții reale 
de afirmare integrală a egalității 
in drepturi a tuturor fiilor patriei, 
indiferent de naționalitate, asigu- 
rindu-se baza material-economică 
necesară, dîndu-se tuturor sansa 
realizării dreptului fundamental la 
muncă, la asigurarea unei exis
tente demne, prin afirmarea Ple
nară a capacității creatoare, expre
sia supremă a înfloririi personali
tății umane. Un alt aspect defini
toriu al politicii înalt umaniste a 
partidului nostru de dezvoltare 
armonioasă a tuturor zonelor 
tării, rezidă în efectele bene
fice ale dezvoltării economice a- 
supra creșterii nivelului de trai al 
întregului popor, fără decalaje de 
la o~ regiune la alta. Dezvoltarea 
economică rapidă, cu prioritate a 
industriei, a ramurilor el de vîrf, a 
sporit considerabil eficiența mun
cii sociale ; totodată, a înlesnit și 
stimulat dezvoltarea armonioasă șî 
generală, după aceleași principii 
ale echilibrării teritoriale, a ba
zei materiale destinate învăță-

in 
de 
pentru 

a 
localităților, pentru Intensificarea 
schimburilor 
tre oraș și sat. pentru urbanizarea 
localităților, folosirea rațională a 
pămintului, creșterea generală a 
condițiilor de civilizație. Așa cum 
a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta Con
ferință Națională a partidului, 
programele de sistematizare 
buie înfăptuite într-un ritm 
intens, in mod riguros, cu 
multă eficiență, grăbindu-se, 
putea spune, viitorul.

Cele două decenii de glorioase 
înlăptuiri, de mari realizări pe ca
lea progresului și prosperității, a 
înălțării României socialiste con
firmă prin realizările lor de seamă, 
mîndriâ fiecărui județ. fiecărei 
localități, justețea măsurilor de re
organizare teritorială adoptate a- 
cum 20 de ani. posibilitatea .creată., 
pentru dezvoltarea și înflorirea fie
cărui colt de tară, pentru fericirea 
întregului popor.

proces 
rare, 
tanță 
intensă

și legăturilor din-

tre- 
mai 
mai 
s-ar

Sergiu ANDON

Pentru organizația de partid și 
consiliul oamenilor muncii, pentru 
întregul colectiv al întreprinderii de 
țevi din Zalău, anul 1988 se consti
tuie într-o foarte serioasă probă a 
competentei și răspunderii muncito
rești. Cind facem această afirmație, 
avem în vedere cel puțin două as
pecte esențiale. Mai întî-i, 
producția fizică prevede 
față de anul 1987 cu 11,4 
laminate finite pline. 34,7 
țevi laminate la cald și 
sută la țevi trase la rece. Apoi, vo
lumul producției destinate exportu
lui se va dubla. Demn de relevat este 
faptul că aceste ’creșteri trebuie să 
fie realizate în contextul reorganiză
rii fluxului tehnologic în cîteva 
secții de bază (lucrări de investiții, 
reamplasare de utilaje), toate acestea 
antrenind o redistribuire a forțelor, 
o bună folosire a lor. In acest con
text. preocupările comitetului de 
partid, ale conducerii colective a în
treprinderii au fost axate, încă din 
luna decembrie a anului trecut, pe 
temeinica pregătire a producției, 
astfel îneît aceasta să fie realizată 
în mod ritmic din primele zile ale 
noului an. Ce relevă un sondaj efec
tuat in această perioadă în între
prindere ?

Mai întîi că planul pe luna ianua
rie a fost îndeplinit la toți indicato
rii, înregistrindu-se o substanțială 
creștere a producției de țevi lami
nate la cald față de perioada cores
punzătoare a anului trecut. Toto
dată. producția de export — care re
prezintă 41 ia sută din totalul pro
ducției de țevi — a crescut de 1.6 
ori. Sint creșteri care se , apropie 
de nivelurile planificate pe întregul 
an. urmind ca producția să sporească 
și mai mult în continuare, în spe
cial pe , seama aplicării celor 30 da 
măsuri din etapa a doua a progra
mului de perfecționare a organizării. 
șî modernizare a procesului de pro
ducție.

— Cum ați reușit să realizați acest 
spor de producție în luna ianuarie? 
— îl întrebăm pe inginerul Emil 
Mureșan. șeful secției laminor con
tinuu.

planul la 
o creștere 
la sută la 
la sută la 
cu 60,8 la

— Buna pregătire a fabricației, 
aprovizionarea tehnico-materială co
respunzătoare și calitatea reviziilor 
și reparâțiilor săptăminale au fost 
decisive pentru atingerea unor rit
muri înalte de lucru la agregatele de 
bază ale liniei de laminare. Evident, 
toate acestea pe fondul întăririi ordi
nii și disciplinei tehnologice Si de 
producție.

— In ce măsură s-au implicat co
mitetul de partid, conducerea între
prinderii in buna desfășurare a pro
ducției ? Cum v-au sprijinit ?

— într-o măsură esențiali, aș 
spune. Comitetul de partid'din în
treprindere și organizațiile de. partid 
din secție au organizat în luna ia
nuarie zile-record în producție și 
schimburi de onoare în care s-au 
obținut efectiv rezultate deosebite. 
Astfel, s-au realizat producții de

1 000 tone și chiar peste 1000 tone de 
țevi pe zi. Cit privește conducerea 
întreprinderii, de problema aprovi
zionării cu materii prime și mate
riale s-a ocupat și se ocupă perso
nal directorul unității, care se de
plasează cind la Hunedoara, cînd la 
Galați.

Un lucru totuși ar mai fi de adău
gat. La realizările din luna ianuarie 
a contribuit din plin și aplicarea noii 
tehnologii de laminare pe două ca
librate, pusă la punct de un colectiv 
de specialiști și muncitori din secția 
laminor continuu.

— Vom menține acest ritm înalt de 
producție și în perioada care urmea
ză. ne spunea tovarășul loan Călu- 
găru. secretarul comitetului de 
partid din întreprindere. Vom orga
niza zile și săptămini-record in pro
ducție. Concomitent, la nivelul tu
turor organizațiilor de partid vom 
spori preocupările pentru găsirea ce
lor mai bune căi și metode pentru a 
întări răspunderea tuturor comu
niștilor față de realizarea sarcinilor 
de plan în cele.mai bune condiții. (Eugen Teglaș).

LA COMBINATUL DE UTILAJ GREU DIN IAȘI

Un apel care se cere recepționat prompt
— Cu ce rezultate s-a încheiat 

luna ianuarie ?
— Trăgind învățămintele necesare 

din activitatea anului trecut — ne 
răspunde inginerul Gheorghe Buhac, 
directorul general al Combinatului 
de utilaj greu Iași — producția anu
lui 1988 am pregătit-o mai bine, cu 
mai. multă minuțiozitate, astfel că 
luna ianuarie am încheiat-o cu re-

zultate mai bune față de cele obți
nute în perioada respectivă a anului 
treciit. Dar aceste rezultate nu s-au 
ridicat la nivelul planului. Concret, 
nu am realizat planul pe luna ianua
rie la productia-marfă cu 10 la sută.

-7- Care sint cauzele acestui început 
nesatisfăcător de an ? Spuneați mai
(Continuare in pag. a Il-a)

PREGĂTITA EXEMPLAR!

Dezvoltarea armonioasă, echilibrată MUREȘ : Producție suplimentară,

FERTILIZAREA CULTURILOR

a județelor țării-baza deplinei egalități
cu consumuri reduse

a tuturor fiilor patriei
Se îrpplinesc 20 de ani de la 

reorganizarea teritorial-administra- 
tivă a tării, de la desființarea ra
ioanelor și regiunilor, de la sim
plificarea organizării teritorial- 
administrative și organizarea 
dețelor. ca 
conducerea 
Așa cum 
bilite din 
tovarășului 
izvorit din 
acord a organizării administrativ-te- 
ritoriale Cu schimbările calitative in
tervenite în evoluția forțelor de pro
ducție și în repartizarea lor geogra
fică armonioasă, cu perfecționarea 
relațiilor de producție, cu modifică
rile petrecute în structura populației, 
în profilul, dimensiunile si condițiile 
de viață oferite de orașe și comu
ne de pe intreg cuprinsul țării. 
Practica dovedise că fostele „re
giuni" reprezentau, de fapt, unități 
teritoriale mult prea întinse pen
tru a rezolva în mod operativ 
problemele tot mai complexe ale 
dezvoltării economiei. ale vie
ții social-culturale, iar fostele ra
ioane se interpuneau ca o verigă su
plimentară ce intîrzia și îngreuna 
Înfăptuirea directivelor organelor 
centrale, determinind în același timp 
o dispersare neraționailă a forțelor.

Viața, realitățile au confirmat pe 
deplin în toți acești ani justețea mă
surilor luate atunci, ca o consecin
ță a cursului novator imprimat de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
pentru îmbunătățirea organizării ad- 
ministrativ-teritoriale a țării si tre
cerea la un sistem administrat.iv-te- 
ritorial —județele —cu tradiție in 
țara noastră. Una din aceste realități 
o constituie și județul Harghita, care
— asemenea celorlalte județe ale țării
— este expresia concludentă a acelei 
orientări profund umaniste formu
late de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
potrivit căreia „egalitatea adevărat»
— socială și națională — se poate 
realiza numai o dată cu dezvoltarea 
unitară a tuturor zonelor țării, c 1 
crearea bazei materiale necesare ri
dicării nivelului de trai, material și 
cultural, al tuturor oamenilor m 
cii, fără deosebire de naționalitate".

Ca urmare a acestei orientări, be
neficiind de însemnate fonduri de in
vestiții. de sprijinul și îndrumarea 
permanentă a conducerii partidului, 
județul Harghita a cunoscut trans
formări și împliniri fără precedent. 
Acestea au creat fundamentul mate
rial al egalității reale și depline pe 
plan economic și social, adică în 
muncă și viață a tuturor cetățenilor. 
Acum, la începutul celui de-al trei
lea an al cincinalului 1986—1990, Har
ghita se prezintă ca un județ cu o 
structură economică dinamică și mo
dernă, cu un bogat bilanț de reali

ju- 
unități de bază in 
activității teritoriale, 

se știe, măsurile sta- 
initiativa partidului, a 
Nicolae Ceaușescu, au 
necesitatea punerii de

zări, demonstrînd înaltul spirit de 
răspundere și devotament cu care 
organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare, toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
acționează pentru înfăptuirea neabă
tută a politicii partidului. în perioa
da ce a trecut de la reorganizarea ad- 
ministrativ-teritorială a țării, harta 
economică a județului s-a îmbogățit 
substanțial, prin crearea unor puter
nice platforme industriale, repartiza
te judicios in teritoriu, și care cuprind 
unități ce aparțin ramurilor de virf 
ale economiei. Astăzi, activitatea pro
ductivă industrială Se desfășoară în 
zeci de mari întreprinderi industria
le, în majoritate unități noi, moder
ne, cum sint întreprinderea de trac
toare din Miercurea-Ciuc, întreprin
derea de matrițe și piese din fontă 
turnată din Odorheiu Secuiesc, între
prinderea de oțeluri speciale forjate 
din Cristuru Secuiesc, întreprinderea 
mecanică și întreprinderea de utilaje 
Si piese de schimb din Gheorgheni. 
întreprinderea de tricotaje și Fabrica 
de încălțăminte din Toplița, pentru a 
aminti doar unele dintre cele mal 
importante.

Accelerarea industrializării județu
lui a dus la creșterea producției sale 
industriale intr-un ritm mediu anual 
de peste 12 la sută, superior ritmu
lui mediu pe țară. Aceasta a avut 
consecințe directe in ce privește di
versificarea și modernizarea produc
ției. sporirea productivității muncii, 
precum și creșterea ponderii activi
tății industriale in totalul economiei 
județului. Prin punerea in funcțiune 
a noilor capacități și modernizarea 
fluxurilor și tehnologiilor, valoarea 
cumulată a producției-marfă indus
triale realizate in județ a atins la 
sfirșitul anului 1987 un nivel de peste 
16 miliarde lei. ceea ce reprezintă o 
creștere a producției industriale pe 
locuitor cu 20 la sută față de anul 
1985 și de aproape 6 ori față de anul 
înființării județului.

Azi. județul Harghita asigură 15.3 
la sută din producția de cupru a tă
rii. 13 la sută din cea de cherestea 
rășinoasc. 9,5 la sută din cea de pla
caj, 9.1 la sută din cea de trico
taje. 5.1 la sută din cea de tractoa
re. 4 2 la sută din aceea de fire de 
tip lină și altele. In acest context 
trebuie să precizăm că întreaga pro
ducție a anului înființării județului 
se realizează in mai puțin de două 
luni, iar cea a anului 1938 în patru 
zile. Paralel cu sporirea și diversi
ficarea producției, a devenit tot mai 
activă participarea județului la ac
tivitatea de export a țării, produsele 
purtând marca unităților din Harghi
ta, fiind exportate în peste 50 
țări de pe toate continentele.

Răminind în continuare una 
ramurile de bază ale economiei

de

dl;, 
ju-

dețului, agricultura a beneficiat, la 
rîndul său, de asigurarea unei pu
ternice baze tehnico-materiale. care 
a dus la amplificarea procesului de 
mecanizare și chimizare, la concen
trarea și specializarea producției, 
aplicîndu-se tehnologii din ce în ce 
mai perfecționate, atit în sectorul 
vegetal, cît și in cel zootehnic. Au 
fost date în funcțiune mari complexe 
agroindustriale din investiții centra
lizate, precum și din surse proprii 
ale unităților cooperatiste. Ca urma
re, valoarea producției agricole a 
crescut, rezultatele obținute fiind tot 
mai bune, înscriindu-se cursului în
făptuirii obiectivelor noii revoluții 
agrare.

FEJES Iuliu 
prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular județean 
Harghita

Acționînd stăruitor 
pentru a transpune in 
viată indicațiile și o- 
rientările date de se
cretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, 
pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor 
de plan la fiecare sor
timent, oamenii mun
cii din industria 
dețului Mureș au 
scris noi fapte 
muncă în cronica 
trecerii socialiste. Ast-

ju- 
în- 
de 

în-

fel. ca rezultat al mă
ririi indicelui de uti
lizare a mașinilor și 
utilajelor, a creșterii 
mai accentuate a 
productivității mun
cii. colectivele din in
dustria județului au 
realizat, în perioada 
care a trecut din a- 
cest an, peste sarci
nile de plan, impor
tante cantități de 
produse de mecanică 
fină, piese de schimb 
pentru industria elec-

tronică și electroteh
nică. 820 tone îngră
șăminte chimice. 1 300 
tone acid azotic. 8 600 
metri cubi oxigen teh
nic. 800 tone produse 
chimice și altele. De 
remarcat că aceste 
sporuri de producție 
au fost realizate in 
condițiile in care s-au 
economisit importan
te cantități de mate
rii prime, materiale, 
energie și combustibil. 
(Gheorghe Giurgiu).

FOCȘANI : Produse noi, modernizate
în unitățile indus

triale din municipiul 
Focșani s-a realizat 
un grad sporit de în
noire și modernizare a 
produselor, ceea ce 
duce la o mai ’-ună 
valorificare a ma
terialelor și materi
ilor prime. Din volu
mul producției-marfă, 
aproape 40 Ia sută re-

vin produselor noi și 
modernizate. In aceas
tă activitate se remar
că succesele obținute 
de către colectivele de 
la întreprinderea de 
scule și elemente hi
draulice, Combinatul 
de , prelucrare a lem
nului, întreprinderile 
de confecții, tricotaje, 
filatură și altele. In-

troducerea în fabrica
ție a produselor cu pa
rametri calitativi su
periori este reflectată 
și de creșterea solici
tărilor pentru export, 
peste 30 la sută din 
producție fiind desti
nată onorării contrac- 
telo’r încheiate cu par
teneri de peste hotare. 
(Dan Drăgulescu).

(Continuare în pag. a IlI-a)
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realizarea de producții superioare
Prin realizarea producțiilor mari 

prevăzute a se obține in toate sec
toarele, anul 1988 se înscrie ca o 
etapă hotărâtoare în înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții agrare.

Se impune subliniat faptul că, 
oricît de favorabile ar fi condițiile 
climatice, și deja se vorbește cam 
mult despre acest lucru, ele nu sint 
suficiente pentru a asigura realiza
rea producțiilor mari din acest an. 
în ultimă instanță, hotăritoare este 
munca oamenilor, pregătirea in cele 
mai mici amănunte a campaniilor 
agricole, spre a se putea asigura fo
losirea cu maximum de eficiență a 
bazei tehnico-materiale și aplicarea 
tehnologiilor de producție in orice 
condiții. în acest context, in strategia 
elaborată în fiecare unitate agricolă, 
ferme de producție și pe formații de 
muncă un rol esențial pentru reali
zarea producțiilor planificate îl are 
utilizarea integrală, pe baze științi
fice. a tuturor cantităților de îngră
șăminte, atit a celor chimice, cit mai 
ales a celor organice.

Din acest punct de vedere, perioa
da în care ne aflăm 
de prielnică pentru 
unor acțiuni ample in 
zării de suprafețe cit 
sistența cu care se pune problema 
utilizării întregii cantități de îngră
șăminte naturale existente in fermele 
zootehnice este pe deplin justificată 
și ea trebuie ințeleasă temeinic, in 
primul rind de conducerile unităților 
agricole. Aceasta deoarece, prin fo
losirea îngrășămintelor naturale nu 
numai că se asigură sporirea canti
tativă a elementelor nutritive din 
sol, dar ele au o contribuție decisivă 
la refacerea structurii și creșterea 
conținutului de humus din sol. In
tr-un cuvint. pe un plan mai larg, 
îngrășămintele organice, administrate 
in cantități mari, constituie principa
lul mijloc de creștere a fertilității 
solurilor, ceea ce are o importanță 
deosebită in condițiile agriculturii • 
de tip intensiv practicate în țara 
noastră.

Pentru acest an s-a prevăzut 
pe ansamblul agriculturii să 
administrate 65 milioane tone de 
.grășăminte organice, la care 
adaug» și o mare cantitate de ase
menea 'îngrășăminte in stare lichidă. 
Modul in care se îndeplinește acest 
program dovedește insă că nu peste 
lot se acționează cu stăruința necesa
ră. Față de sarcinile stabilite pentru 
perioada actuală există serioase ră- 
mineri in urmă. Dacă unitățile agri
cole dintr-un număr însemnat de 
județe, printre care Olt, Timiș, Mu
reș, Vaslui și Sibiu se inscriu cu re
zultate bune și foarte bune, in schimb 
în cele din județele Galați. Dîmbovi
ța. Arad. Alba, Bacău și Gorj reali
zările sint cu mult sub posibilități. 
Este tocmai ceea ce evidențiază ne
cesitatea ca«in toate unitățile agri
cole să fie luate măsuri ferme, ca 
pină la începerea lucrărilor de pri- ; 
măvară să se asigure transportul In

este deosebit 
desfășurarea 

scopul fertili- 
mai mari. In-

ca, 
fie 
in
se

I

cîmp al tuturor cantităților de în
grășăminte prevăzute pentru această 
perioadă. în acest scop, așa cum s-a 
procedat cu bune rezultate în anii 
anteriori, trebuie organizate formații 
mari de lucru pe consilii agroindus
triale, carora să li se repartizeze un 
număr sporit de mijloace d£ trans
port. Pe lingă acestea însă. în fie
care unitate agricolă este nevoie ca 
la această acțiune să fie utilizate 
toate atelajele existente, inclusiv cele 
din comune. Pe lingă defecțiunile 
de ordin organizatoric ce mai per
sistă .într-un loc sau altul,, una din 
cauzele răminerilor in urmă invocată 
adesea o constituie lipsa carburanți
lor. Nu ne propunem o analiză în 
acest sens. Se impune însă sublinia
tă obligația organelor agricole ju
dețene ca, din cantitatea de mo
torină repartizată, să distribuie în 
mod distinct cantitățile ce trebuie 
folosite exclusiv pentru realizarea 
programelor de transport și admi
nistrare a îngrășămintelor naturale.

Cu deosebită acuitate pentru aceas
tă perioadă a anului se pune și pro
blema intensificării lucrărilor de fer
tilizare cu îngrășăminte chimice a 
culturilor de cereale păioase. Condi
țiile climatice prielnice, starea de 
vegetație a cerealelor păioase — în 
general bună — cît și umiditatea 
ridicată din sol asigură fertilizării 
faziale o eficiență sporită, ceea ce 
poate determina obținerea de pro
ducții superioare la aceste culturi. 
Cu toate acestea, nu se poate aprecia 
că acțiunea de fertilizare se des
fășoară corespunzător. Suprafețele 
cu griu și orz pe care au fost admi
nistrate îngrășăminte chimice sint 
încă mici dacă ne raportăm la etapa 
în care ne aflăm. Or, intensificarea 
acestor lucrări se impune cu atit mal 
mult cu cit în tqamnă, la însămînța- 
rea cerealelor păioase,. o mare su
prafață nu a putut fi fertilizată din 
cauza lipsei de îngrășăminte. Acum, 
pentru aceste culturi, în toate uni
tățile agricole s-au asigurat cantită
țile necesare de îngrășăminte 
chimice. Problema este ca acestea 
să fie administrate cît mai repede, 
întrucit posibilitatea unei desprimă- 
vărări mai timpurii ar determina 
creșterea rapidă a plantelor, ceea ce 
îngreunează mult acțiunile de ferti
lizare.

Situațiile la care ne-am referit șl 
care denotă o stare de lucruri, in 
unele locuri, necorespunzătoare în 
ce privește utilizarea îngrășăminte
lor naturale și a celor chimice, do
vedesc necesitatea unor intervenții 
ferme din partea organelor și orga
nizațiilor de partid spre a determina 
consiliile de conducere din unitățile 
agricole să organizeze temeinic și să 
desfășoare într-un ritm mai intens 
întreaga acțiune de fertilizare a 
cerealelor păioase și. în egală măsură, 
de transport în cîmp a îngrășămin
telor naturale.

PAPADIUC
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O necesitate a producției moderne

CALITATE,
In două articole publicate în ziarul „Scînteia" din 9 ți 11 februa

rie a fost prezentată experiența în domeniul .implementării sistemului 
de asigurare a calității produselor la întreprinderile „Steaua electrică" 
din Fieni ți „Electronica" din Capitală. Întregim acum această pro

blematică prin relatarea discuției purtate cu conducătorul sistemului 
de asigurare a calității producției de la întreprinderea Rom Control 
Data. Precizăm că aceste trei experiențe au făcut obiectul unei ana
lize în biroul executiv ai Centralei industriale de electronică ți tehnică 
de calcul (C.I.E.T.C.).

Rom Control Data este o societate 
mixtă înființată în anul 1974 cu 
participarea Centralei industriale de 
electronică și tehnică de calcul din 
România și a firmei Control Data 
Corporation din S.U.A. Obiectul său 
îl reprezintă asamblarea și testarea 
de echipamente periferice pentru 
sisteme de calcul. Deși are un perso
nal destul de restrîns. această socie
tate mixtă a ajuns la un volum ri
dicat de vînzări. Și, fapt deosebit de 
important, se bucură de o piață sta
bilă, de clienți 
tradiționali — rod 
al recunoașterii 
eficienței și com
petitivității pro
ducției.

— Ce rol ocupă 
problemele asigu
rării calității în 
activitatea între
prinderii din con
ducerea căreia fa
ceți parte 7

— Două cerințe 
sînt esențiale pe 
piața externă pen
tru a vinde un 
produs : să fie realizat la un cost con
venabil și să aibă parametri tehnici 
și calitativi corespunzători — ne-a 
spus ing. Miron Smeureanu, directo
rul calității la această întreprindere, 
în domeniul reducerii costurilor, po
sibilitățile unei întreprinderi bine or
ganizate, cu o dotare tehnică bună și 
un flux de aprovizionare corespun
zător, sînt. desigur, mai mici si nu 
pot opera la intervale scurte. Marile 
rezerve de competitivitate pot fi 
însă puse in valoare în domeniul 
calității, definită sub trei aspecte : 
vizual, funcțional și al fiabilității. 
Unitatea noastră lucrează numai pe 
bază de comenzi ferme. Ca să avem 
comenzi, deci ca să putem lucra, tre
buie să ne asigurăm vînzarea la 
clienți tradiționali. Deci interesul 
nostru este Să nu pierdem piața. 
Este o logică de „buclă închisă" cum 
i se mai spune în limbaj cibernetic. 
Cu alte cuvinte, calitatea este o con
diție esențială a competitivității.

Nimeni pe piața externă nu 
acceptă un produs al tehnicii de 
calcul, chiar corespunzător fiind, 
realizat de oricine îl oferă; să fiu mai 
explicit: la început produceam numai 
imprimante cu tambur. După ce nte-am 
pus la punct fabricația am trimis 
trei asemenea echipamente la eva
luare, după care ni s-a dat un 
ccrtiiicat cane atestă că putem 
produce echipamente periferice, alt
fel spus o autentică autorizație de 
vînzare. Desigur, aceasta datorită 
faptului că am demonstrat că pro
cesul de fabricație este un proces 
controlat in mod judicios, că avem 
un sistem bine pus la punct de asi
gurare a calității. Ar mai fi de adău
gat că a fost nevoie să obținem si 
certificări pentru siguranța în func
ționare din partea unor instituții 
autorizate pe plan mondial. Echipa
mentele periferice pe care le livrăm 
urmează a fi încorporate în sisteme 
de calcul realizate de alte firme, 
deci trebuie să funcționeze ireproșa
bil în întreg complexul tehnologic.

— De ce este necesar ca problemele 
asigurării calității să fie coordonate 
la nivelul unui director cu calitatea, 
funcție pe care o dețineți dv. ?

— Decizia asupra înființării func
ției de director cu calitatea derivă 
tocmai din importanța cu totul deo
sebită. capitală aș putea să spun, pe 
care asigurarea calității o are asu
pra însăși existenței întreprinderii. 
Uneori, există și părerea că proble
mele asigurării calității produselor 

trebuie lăsate în sarcina directorului 
adjunct de producție sau a ingine- 
rului-șef cu producția. Or, așa cum 
arată și denumirea funcției sale, un 
asemenea cadru de conducere este 
adesea presat de sarcinile fizice 
și de termenele de livrare, lăsînd pe 
planul doi calitatea. Deși dacă se dă 
producție de proastă calitate, acest 
fapt se întoarce ca un bumerang asu
pra situației economice a întreprin
derii. Iată, de pildă, ce competente 
are la noi un director cu calita

Cum se cuceresc și, mai ales, cum se mențin 
pozițiile pe piața externă

tea i poate opri producția si expe
dierea oricăror ioturi neconfor
me cu specificațiile tehnice omolo
gate, înștiințînd. desigur. despre 
aceasta pe directorul general ; con
duce activitatea de asigurare a ca
lității, mai concret, coordonează și 
controlează modul in care fiecare 
compartiment, serviciu sau secție de 
producție își îndeplinește atribuțiile 
in acest domeniu ; este președintele 
comisiei de analiză a pieselor res
pinse de C.T.C.-recepție, al comisiei 
de omologare a noilor repere și al 
comisiilor de verificare a producției. 
Deci directorul cu producția nu poa
te lua hotărîri decît de comun acord 
cu directorul cu calitatea, orice di
vergențe fiind soluționate in pre
zența directorului general.

— De cind aplicați sistemul de 
asigurare a calității și care sint 
particularitățile sale in condițiile spe
cifice de activitate de aici 1

Din experiențele prezentate, precum și din discu
țiile care au avut loc pe marginea lor în biroul exe
cutiv al Centralei industriale de electronică și teh
nică de calcul s-au desprins cîteva idei, probleme 
care trebuie să se situeze în continuare în atenția 
forurilor de resort :

• Cadrul general de construcție al sistemului de 
asigurare a calității trebuie adaptat in funcție de 
specificul activității din fiecare unitate economică și, 
diferențiat corespunzător, pentru cercetare — proiec
tare, producție și service.

• Pentru ca sistemul de asigurare a calității să 
dea roadele scontate se impune reglementarea obli
gativității aplicării sale la toate unitățile furnizoare 
ți beneficiare.

O Perfecționarea sistemului de organizare șl re
tribuire a muncii in acord global, in sensul unei mal 
bune conectări cu sistemul de asigurare a calității.

O Implicarea mai profundă o directorilor de uni
tăți în introducerea și dezvoltarea sistemului de asi
gurare a calității.

© Ridicarea gradului de competență a conducă
torului compartimentului de asigurare a calității pen
tru a-i conferi autoritatea necesară în vederea in
fluențării directe a politicii calității în toate compar
timentele și secțiile întreprinderii.

» Instituirea unor cursuri de perfecționare a fac
torilor de conducere și a specialiștilor din întreprin
deri pentru cunoașterea tehnicii organizării și des

fășurării activității productive potrivit sistemului de 
asigurare a calității.

In legătura cu problemele ridicate, potrivit compe
tenței sale, biroul executiv al C.I.E.T.C. a stabilit o 
serie de măsuri menite să Intensifice implementarea 
sistemului de asigurare a calității in toate unitățile 
din subordine. Intre altele, a hotărît elaborarea ca
drului metodologic specific aplicării sistemului de asi
gurare a calității in unitățile de cercetare științifică 
și de inginerie tehnologică, precum și în unitățile 
service din cadrul centralei, organizarea pregătirii ca
drelor de resort pentru cunoașterea sistemului de asi
gurare a calității, elaborarea concepției generale a 
sistemului de ■ prelucrare automată a datelor pentru 
conducerea asigurării și controlului calității.

Se mai cuvine semnalată și inițiativa conducerii cen
tralei de a organiza sistematic și succesiv examinări 
tehnice ale asigurării și controlului calității in fie
care unitate din subordine, în fapt un prilej de ra
diografiere exactă a neajunsurilor, a problemelor din 
acest domeniu ce trebuie soluționate.

In ansamblu, se poate aprecia stăruința cu care 
Centrala industrială de electronică și tehnică de 
calcul se preocupă de asigurarea condițiilor organi
zatorice pentru instaurarea ordinii și disciplinei în 
domeniul asigurării calității producției. Fără îndoială, 
în realizarea integrală de către centrală a planului 
pe 1987 se regăsesc și aceste eforturi pentru cali
tate și competitivitate.

Comeltu CARLAN

— Sistemul de asigurare a calită
ții a fost introdus de la început, de 
la înființare, și el se conduce după 
principiile în general acceptate pe 
plan mondial și adoptate și de uni
tățile din Centrala industrială de e- 
lectronică și tehnică de calcul. Se 
cuvine menționat că fiecare piesă 
care intră în fabricație din co
laborare trebuie să aibă avizul 
C.T.C.-recepție, care face verificările 
după un așa-numit dosar de istorie 
a piesei.

Așa cum produsele noastre fini
te sînt omologate și atestate de be
neficiari, este normal ca. la rîndul 
nostru, să omologăm piesele și sub- 
ansamblele livrate de unitățile cu 
care cooperăm. Operația comportă 
cîteva etape, inclusiv teste de andu- 
ranță sau de viață cind este cazul, 
după care piesele'sînt supuse comi
siei de omologare.

— Așadar, strategia asigurării ca
lității poate fi asemuită cu cea pen
tru o ofensivă pe toate fronturile 
pentru atingerea scopului urmărit : 
competitivitatea...

— într-adevăr. asemănarea este 
corectă. Iar „statul major" al acestei 
bătălii este ingineria calității. Si ca 
în oricare stat major și în acest 
compartiment sînt cooptați cei mai 
buni specialiști ai întreprinderii care 
cunosc toate produsele din fabrică și 
pot elabora instrucțiuni de control- 
recepție pentru piese electrice și me-

Cîteva concluzii 

X

canice și pot realiza in condiții optime 
inspecții de produse, inspecții pe li
nia de fabricație, inspecții periodice 
pe ateliere, teste de fiabilitate ur
mate de rapoarte competente. De 
altfel, la ingineria calității lucrează 
5 ingineri, o treime din personalul 
compartimentului de asigurare a ca
lității.

— Ce se întimplă cu rapoartele 
elaborate de ingineria calității ?

— Fiecare raport trebuie să se fi
nalizeze intr-un plan de acțiuni 

corective în care 
se indică proble
ma constatată, 
cauza defectului, 
măsurile ce se 
impun și. în pa
ralel, modul în 
care se aplică, 
precum și rezul
tatele verificări
lor din care re
zultă că neajun
surile s-au re
mediat.

— După cum 
se observă, aveți 
un sistem de

asigurare a calității constituit din 
bariere pe care, practic, nici un de
fect nu le poate trece. Cit de costi
sitor este un asemenea sistem 1

— La noi costurile calității în ter
men de garanție reprezintă numai 
O,1S la sută din vînzări, remedierile 
interne pe linia de fabricație și rebu
turile interne cite 0,3 la sută din 
costurile materiale. Ceea ce se În
cadrează în limitele eficienței.

In domeniul asigurării calității 
nu există lucruri mai mult sau mai 
puțin importante, toate regulile și 
procedurile trebuind să fie respectate 
cu strictețe. Uneori pentru un amă
nunt omis se poate pierde un client, 
iar pentru un defect, fie el catalogat 
drept minor — o piață de desfacere. 
Și vă mai asigur de un fapt : acolo 
unde este bună organizare șl disci
plină este mai ușor să faci un pro
dus de calitate decît un produs neco
respunzător.

Adunările generale 

ale oamenilor muncii din agricultură 

Dezbaterile n-au ocolit neajunsurile, 
ci le-au spus pe nume

Adunarea generală a cooperatorilor 
de la C.A.P. Coteana, județul Olt, a 
constituit un moment de bilanț, de 
evaluare a posibilităților existente, a 
condițiilor create de-a lungul anilor 
pentru sporirea continuă a produc
țiilor agricole și animaliere, prile
juind totodată o analiză lucidă, des
fășurată intr-un climat de exigență 
comunistă, a modului în care toate 
aceste condiții au fost și, mai ales, 
trebuie să fie valorificate in noul 
an agricol pentru realizarea sar
cinilor mari ce revin unității. In 
adunarea generală, cooperatorii au 
dezbătut cu răspundere revoluționa
ră, în spirit critic și autocritic acti
vitatea desfășurată în cursul anului 
trecut, au analizat rezultatele obți
nute și au scos la iveală fără ocoliș 
lipsurile și greutățile existente, sta
bilind sarcini de producție mobiliza
toare și măsurile ce se impun pentru 
înfăptuirea lor.

Situată în Cîmpia Boianului, în 
apropierea rîului Olt, avînd o supra
față de peste 3 000 de hectare, C.A.P. 
Coteana dispune de condiții favo
rabile pentru a obține recolte mari 
și pentru dezvoltarea puternică a 
creșterii animalelor. De altfel, în 
decursul anilor, cooperatorii de aici 
au dovedit că știu să valorifice a- 
ceste condiții, realizînd de la un an 
la altul producții tot mai mari în 
toate sectoarele de activitate. în anul 
1986, bunăoară, unitatea a obținut 
două titluri de „Erou al Noii Revo
luții Agrare", pentru producțiile 
mari realizate la orz și floarea-soa- 
relui.

Pornind de la rezultatele înregis
trate, președintele cooperativei a- 
gricole, Tudor Elencu, în darea de 
seamă prezentată adunării generale 
a subliniat că înaltele distincții acor
date constituie un permanent în
demn pentru toți cooperatorii, meca
nizatorii și specialiștii din unitate 
de a munci și mai bine, de a găsi 
cele mai potrivite soluții pentru a 
smulge pămîntului roade tot mai 
bogate. Anul trecut s-a încheiat cu 
un bilanț satisfăcător. în ciuda con
dițiilor climatice nefavorabile — se
ceta prelungită luni în șir, călduri 
excesive — și a faptului că unele 
culturi trebuiau să beneficieze de 
irigații, iar sistemul respectiv nu a in
trat în funcțiune la termenul stabilit, 
totuși la principalele culturi s-au ob
ținut recolte bune. Atît în darea de 
seamă, cit și în discuții s-a arătat, 
cu autoexigență, că rezultatele pu
teau fi și mai bune dacă toate fer
mele, toți cooperatorii, mecanizatorii 
ar fi efectuat lucrările la datele sta
bilite și ar fi aplicat cu strictețe teh

întreprinderea de motoare electrice din Turnu Măgurele. Aspect de muncă 
din secția motoare electrice Foto : S. Cristian

nologiile adecvate pentru fiecare 
cultură în parte. Așa cum au arătat 
șefa de fermă Aurelia Badea, coope
ratorii Florea Staicu și Florea Bălan, 
nu întotdeauna tractoarele și utila
jele au fost bine pregătite, ceea ce 
a dus la repetate stagnări și la în- 
tirzierea unor lucrări. în același 
timp, nu în toate formațiunile de 
muncă s-a acționat cu hotărîre pen
tru antrenarea tuturor cooperatorilor 
la efectuarea lucrărilor de întreține
re și recoltat, mai ales în „momen
tele de vîrf", cind timpul nu așteap
tă. Aceasta a făcut ca unii coope
ratori să nu-și realizeze minimul de 
norme stabilit, ceea ce a determinat 
neexecutarea întregului volum de lu
crări prevăzute în tehnologia fiecă
rei culturi. Luînd atitudine împo-

La C.A.P. Coteana, 
județul Olt

triva unor astfel de stări de lucruri 
necorespunzătoare, vorbitorii au sub
liniat necesitatea unor măsuri ferme 
pentru participarea la muncă efec
tivă a tuturor cooperatorilor, întru- 
cît efectele negative s-au răsfrînt nu 
numai asupra celor certați cu ordi
nea și disciplina, ci asupra coopera
tivei, în ansamblu, datorită dimi
nuării simțitoare a producțiilor.

Din dezbateri a reieșit pregnant și 
faptul că una din cauzele care a dus 
la rezultate sub posibilități la cultu
rile de primăvară a fost întîrzierea 
lucrărilor de semănat. Nu este de 
înțeles, au subliniat vorbitorii, de ce 
consiliul de conducere a insistat toc
mai în perioada semănatului să se 
efectueze o seamă de lucrări pentru 
recuperarea unor suprafețe de teren 
prin defrișări, lucrări ce au antrenat 
importante forțe mecanice și manua
le. Ințelegînd necesitatea acestor lu
crări, cooperatorii au cerut ca ele să 
fie făcute în orice altă perioadă a 
anului, și nu în timpul campaniilor 
hotărîtoare pentru soarta producției.

Legumicultura este unul din sec
toarele care aduce venituri impor
tante cooperativei agricole din Co
teana, cu atît mai mult cu cit, înce- 
pînd din anul trecut, s-au creat con
diții ca o parte a producției să fie 
valorificată prin industrializare în 
unitate. Producția realizată nu s-a 
situat însă la nivelul posibilităților 
existente — au arătat în cuvîntul lor 
Niculina și Constantin Brezoi, șefi 

de fermă în acest secțor. Una din 
cauze, au arătat el, o constituie și 
amplasarea necorespunzătoare a cul
turilor legumicole, departe de sur
sele de apă. Totodată, consiliul de 
conducere nu a manifestat preocu
parea necesară, neglljînd speciali
zarea mecanizatorilor în această ra
mură de producție. Or, se știe, au 
arătat vorbitorii, în legumicultura 
este nevoie de oameni bine calificați, 
mai ales pentru lucrările ce se exe
cută mecanizat. Cu același spirit de 
răspundere au vorbit și cooperatorii 
Radu MătotU, Dumitru Neda, Gheor- 
ghe Dogaru, Maria Voica, Liana 
Ene, care au făcut în același timp 
propuneri importante pentru îmbu
nătățirea activității.

Pe baza analizei exigente a reali
zărilor, dar și a neajunsurilor exis
tente, a învățămintelor desprinse din 
activitatea desfășurată in anul a- 
gricol încheiat, adunarea generală a 
evidențiat cu putere că există mari 
posibilități în această unitate, 80 la 
șută din suprafață fiind în sistem de 
irigat, să se facă o cotitură radicală 
în întreaga activitate, astfel incit 
C.A.P. Coteana să se numere printre 
unitățile fruntașe ale județului. 
Pentru acest an cooperatorii și-au 
propus să obțină producții și venituri 
pe măsura condițiilor bune de care 
dispun. Producția globală va totaliza 
peste 45 milioane lei. Ei au apreciat 
că este pe deplin posibil ca, muncind 
cu dăruire, hărnicie și pricepere, să 
obțină la principalele culturi produc
ții sporite. Astfel, în proiectul de 
plan prezentat adunării generale de 
inginerul-șef, Viorica Mataraș, se 
prevede să se realizeze, în medie la 
hectar. 6 000 kg grîu. 6 900 kg orz, 
13 550 kg porumb boabe, 3 900 kg 
floarea-soarelui. 60 000 kg sfeclă de 
zahăr. Producții mobilizatoare și-au 
propus cooperatorii să obțină și în 
celelalte sectoare, cum sînt : legumi
cultura, zootehnia, sectorul de mică 
industrie.

Care sînt căile și modalitățile de 
acțiune pentru realizarea acestor o- 
biective, ce măsuri practice se au în 
vedere 7 Iată cîteva dintre ele : fo
losirea optimă a tuturor resurselor 
existente — a mijloacelor mecanice, 
a forței de muncă ; reducerea costu
rilor de producție ; administrarea 
întregii cantități de îngrășăminte 
naturale ; folosirea unor cantități 
mai mari de îngrășăminte chi
mice. conform cartării agrochi- 
mice a solului. O altă acțiune 
ce se desfășoară în acest sens este 
creșterea în continuare a supra
feței agricole prin redimensiona- 
rea drumurilor existente și redu
cerea celor inutile, defrișarea unor 
pilcuri de pomi și vii răzlețe. înfăp
tuirea acestor irtrpdrtarrte obiectiva 
necesită, firește, o temeinică orga
nizare a muncii. Din păcate, la 
C.A.P, Coteana problema asigurării 
cadrelor de specialiști, îndeosebi în 
sectorul producției vegetale, nu este 
nici pe departe satisfăcătoare — 
există un singur specialist, care este 
de fapt inginerul-șef al unității.

Pornind de la realizările obținute, 
de la evaluarea posibilităților și a 
condițiilor existente, într-o atmosfe
ră de înalt angajament, cooperatorii, 
mecanizatorii și specialiștii și-au 
propus, ca răspuns la chemările la 
întrecere din acest an, să obțină în
semnate producții peste plan : la 
grîu — 450 tone, orz — 120 tone, po
rumb — 350 tone, floarea-soarelui — 
62 tone, legume — 300 tone, precum 
și însemnate produse zootehnice. 
Climatul de exigență șl răspundere 
în care s-au desfășurat dezbaterile 
adunării generale, evidențierea lip
surilor și, mai ales, stabilirea măsu
rilor pentru înlăturarea lor dovedesc 
modul serios în care gîndesc și ac
ționează cooperatorii de la C.A.P. 
Coteana, faptul că aici există pu
terea și capacitatea de a înfăptui 
exemplar angajamentele asumate.

Horea CEAUSESCU

■ ■■■ B ■■■■■■■ Q
PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICĂ- 

realizat ritmic, integral, 
la toate sortimentele

(Urmare din pag. I) 
înainte că ați pregătit mal bine pro
ducția acestui an 7

— Ce a depins de noi am făcut. 
Dar o serie de felte probleme, care 
nu au depins de noi, nu au fost re
zolvate în mod corespunzător. Con
cret, este vorba de neasigurarea cu 
comenzi la nivelul capacităților 
noastre de producție, cu deosebire a 
sectoarelor calde; de neasigurarea cu 
cote și repartiții la gaz metan și la 
o serie de feroaliaje pentru oțeluri 
speciale; de neasigurarea tablei mij
locii și groase pentru convertizoare, 
a conductorilor de bobinaj, a unor 
motoare de la Centrala industrială 
electrotehnică din Craiova și a altor 
materiale ; de neasigurarea agentului 
termic pentru încălzirea halelor ast
fel ca mașinile de înaltă perfor

Din sondajul efectuat rezultă, așadar, așa cum am mal arătat, că 
atunci cind întreaga activitate a fost bine organizată, cind s-au luat 
măsurile necesare pentru pregătirea din timp a producției rezultatele 
obținute sînt dintre cele mai bune. Totodată, există însă multe probleme 
nesoluționate. In unele întreprinderi nu s-au Încheiat în totalitate con
tractele pentru aprovizionarea tehnico-materială și desfacerea producției, 
specialiștii din centralele industriale nefăcîndu-și pe deplin datoria. în 
spiritul sarcinilor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în cuvîntarea rostită la plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, centrala ca unitate organizatorică de bază trebuie 
să se implice mai mult în soluționarea promptă a tuturor problemelor 
unităților în subordine, ea purtînd răspunderea directă a întocmirii și 
realizării planului. în aceste zile, în întreaga țară se desfășoară adunările 
generale ale oamenilor muncii, forumuri ale democrației muncitorești. 
Este necesar ca în aceste largi forumuri democratice să se dezbată cu 
spirit de răspundere problemele de fond ale producției, să se ia opera
tiv cele mai eficiente măsuri menite să contribuie la îndeplinirea în cît 
mai bune condiții a planului la producția fizică pe acest trimestru și pe 
întregul an. •

Grupaj realizat de Gheorghe IONIȚA

mantă să poată să lucreze cu preci
zie și pe timp de iarnă. în această 
situație am fost nevoiți să produ
cem mai mult oțel carbon pentru 
piese turnate, forjate și matrițate, 
care s-au prelucrat în secțiile com
binatului nostru. Am realizat și o 
cantitate de 4 000 tone oțel pentru 
alți beneficiari. N-am produs însă 
toate sortimentele de oțeluri speciale 
pentru a realiza semifabricatele pen
tru programele prioritare. De aceea, 
pentru rezolvarea problemelor cu 
care ne confruntăm este absolut ne
cesar să fim sprijiniți de forurile 
tutelare — de centrală și minister — 
astfel incit să putem recupera ne- 
întîrziat restantele acumulate și să 
realizăm în continuare integral, rit
mic sarcinile ce ne revin. (Manole 
Corcaci).

Cu puțină vreme în urmă, secția 
de propagandă a comitetului jude
țean de partid a organizat, la între
prinderea „Rulmentul" Brașov, un 
schimb de experiență pe tema ; 
„Munca politică de masă, in spri
jinul îndeplinirii sarcinilor de plan 
la export". Alegerea acestei între
prinderi pentru un astfel de schimb 
de experiență nu a fost întimplă- 
toare și aceasta deoarece „Rulmen
tul" se numără printre unitățile in
dustriale importante, care printr-o 
bună organizare și urmărire a acti
vității la export, ca și printr-o sus
ținută și permanentă muncă politică 
de masă a reușit. în pofida unor 
greutăți, să-și onoreze lună de lună 
contractele cu partenerii externi.

Acesta este motivul pentru care ne 
propunem să înfățișăm experiența 
activității de partid pentru îndepli
nirea sarcinilor de export, investi- 
gînd felul în care s-a muncit în 
această privință în două dintre sec
țiile mai importante ale acestei mari 
întreprinderi.

...Secția forjă este cea care „dă to
nul" in desfășurarea activității din 
întreaga uzină, atît sub aspect can
titativ, cît și calitativ. Și pentru că 
exportul constituie și aici sarcina 
prioritară, se înțelege că această pro
blemă se află permanent pe agenda 
de lucru a organizației de partid. 
Faptul acesta se desprinde din înseși 
problemele supuse dezbaterilor din 
adunările generale, din învățămîntul 
politico-ideologic, ca și din modul 
cum acționează fiecare membru de 
partid pentru rezolvarea problemelor 
cu care se confruntă secția. Una 
dintre acestea a constituit-o faptul 
că, la începutul ultimului trimestru 
al anului trecut, a început să se în
registreze o creștere a pieselor că
zute la control.

— Biroul — arăta strungarul Rolf 
Sommerauer, secretarul organizației 
de bază — a trasat sarcină comuniș
tilor din comisia de calitate, condusă 
de ing. Dorin Dorobanțu, să anali
zeze cauzele care generează creșterea 
rebuturilor. S-a constatat că pierde
rile cele mai mari provin de la 
agregatul automat de matrițat inele 
AMP 70, care nu a fost reparat la 
timp. Soluția propusă de comisie a 
fost aceea a opririi agregatului res
pectiv și introducerea lui în repa
rație capitală. Or, lucrul acesta părea 

aproape imposibil de realizat dato
rită unor comenzi externe cu sca
dențe apropiate.

— Situația devenise deosebit de 
critică, a arătat in continuare ing. 
Dorin Dorobanțu, șef secție schimb. 
Și această datorită și faptului că 
pierderile deveneau cu fiecare zi tot 
mai mari. Deci nu puteam continua 
fabricația în aceste condiții păgubi
toare.

Biroul organizației de bază a con
tinuat consultarea membrilor de 

0 experiență bună în organizarea 
unui schimb de experiență 

însemnări de la o acțiune desfășurată la întreprinderea 
„Rulmentul" de către Comitetul județean de partid Brașov

partid asupra unei soluții accepta
bile. S-a stabilit ca agregatul să fie 
reparat intr-un timp record. în așa 
fel incit comenzile la export să nu 
fie afectate. Pregătirea și organi
zarea minuțioasă a reparației — ac
țiune încredințată în primul rînd co
muniștilor — a permis ca agregatul 
să stea imobilizat cu 6 zile mai pu
țin decît prevedea termenul stabi
lit, timp în care s-au executat circa 
500 000 bucăți inele de rulmenți. 
Printre cei care au muncit cu deose
bit devotament s-au aflat maiștrii 
comuniști Andronie Buciumeanu și 
Silvestru Dumitru, lăcătușii Alex. 
Iacob și loan Oprea, forjorul Va- 
sile Damian. în felul acesta comen
zile externe au putut fi onorate in
tegral.

Din analiza efectuată cu acest pri
lej. biroul organizației de partid a 
constatat că o parte din pierderile 
înregistrate se datorau și unei alte 
cauze : Insuficienta pregătire profe
sională a unor muncitori tineri. 
Drept urmare, biroul și conducerea 

secției au stabilit unele măsuri, prin
tre care și aceea de a-i ajuta pe cei 
120 de absolvenți ai școlii profesio
nale să se integreze în colectiv și 
să-și realizeze normele, repartizîn- 
du-i pe lingă membrii de partid cei 
mai bine pregătiți. Totodată, biroul 
a acționat și în direcția extinderii 
policalificării. Așa se explică faptul 
că aici a devenit o practică curentă 
ca forjorii să participe, alături de 
mecanicii și lăcătușii de întreținere, 
la lucrările de reparații ale utilaj e- 

lor, astfel că timpul de imobilizare 
a acestora este redus uneori la ju
mătate.

La o recentă adunare generală de 
partid s-au adus critici severe celor 
certați cu disciplina muncii și cu cea 
tehnologică, ca și cadrelor tehnice 
care au manifestat toleranță față de 
abaterile privind nerespectarea pro
gramului și timpului de lucru, tre- 
cînd cu vederea lipsurile nemotivate 
de la program sau acordînd in mod 
nejustificat învoiri. Un prim efect al 
dezbaterilor și aplicării măsurilor 
stabilite de adunarea generală este și 
acela că lipsurile nemotivate au scă
zut mult în ultima lună.

Dar. cu toate succesele dobîndite, 
se mai mențin încă și unele neîmpli- 
niri în activitatea organizației de 
partid de la forjă. Acestea vizează, 
printre altele, propaganda vizuală, 
care este formală, nemobilizatoare și 
care, din acest punct de vedere, a 
rămas în urma celorlalte forme ale 
muncii politice de masă.

...Multe lucruri bune, demne de o 

experiență pozitivă, se pot spune și 
despre munca de partid din secția 
rulmenți speciali, care asigură peste 
30 la sută din exportul uzinei. Dato
rită sarcinilor mobilizatoare la ex-, 
port, ca și complexității ridicate a 
rulmenților speciali, problemele pe 
care le ridică fabricația în fața co
muniștilor de aici sînt deosebit de 
complexe. D asemenea problemă, 
care a avut valoarea unui test pentru 
organizațiile de bază și comitetul de 
partid din secție, a apărut în luna 

noiembrie. Din cauza neprimirii la 
timp a unor materiale s-au înregis
trat în prima decadă restanțe la 
unele comenzi externe. Or. aceste 
restanțe nu puteau fi recuperate 
decit prin măsuri speciale si, în pri
mul rînd, printr-o mobilizare exem
plară a oamenilor.

— în aceste condiții, arăta ing. 
Nicolae Ștefănel, secretar cu proble
me economice al comitetului de 
partid, conducerea secției a Cerut 
sprijinul comitetului de partid, care, 
prin organizațiile de bază, a luat 
toate măsurile politico-organizatorice 
pentru a mobiliza exemplar toate re
sursele în vederea recuperării întîr- 
zierilor ce se înregistrau la unele 
comenzi pentru partenerii externi. 
Oatnenii au înțeles semnificația ape
lului ce li s-a adresat, aprobînd mă
surile temporare luate de conducerea 
secției pe linia reorganizării fabrica
ției : printre altele, ei au lucrat în 
schimburi prelungite pînă la recupe
rarea Integrală a restantelor, astfel 
îneît toate contractele cu partenerii 

externi au putut fi onorate la ter
men, Printre cei care au dat dovada 
unui deosebit devotament se află și 
comuniștii Alexandru Găitan. Vasile 
Bondar. Dumitru Baciu și Emil Rusu, 
toți reglori de clasă ridicată, care, 
manifeștînd o înaltă răspundere co
munistă, au acționat cu pricepere și 
dăruire, astfel incit mașinile și li
niile tehnologice de înaltă complexi
tate tehnică au lucrat fără întreru
pere, în condițiile unui înalt randa
ment. Intr-un . mod asemănător a 
muncit și comunistul Lucian Bobb, 
membru al biroului organizației de 
bază nr. 13, care făcînd dovada unei 
înalte competente profesionale a ve
nit cu nenumărate soluții prin care 
a reușit să înlocuiască numeroase 
elemente electronice, care înainte se 
importau, cu elemente electronice 
românești.

Propaganda de partid, în general, 
și cea vizuală, în special, și-au adus 
din plin contribuția la reușita aces
tei acțiuni. Este concretă, la obiect, 
axată pe problemele secției, ale fa
bricației. Punctăm cîteva dintre ru
bricile gazetei de perete : „Oameni 
și fapte", „Cinste lor". „Față în față", 
„Exemple demne de urmat". „Cine 
luminează și cine umbrește activita
tea colectivului nostru", „Știați că...“. 
Ceea ce s-ar putea reproșa muncii 
comitetului șl organizațiilor de bază 
din secția rulmenți speciali ar fi 
insuficienta insistență privind încre
dințarea de sarcini concrete tuturor 
comuniștilor, neajuns pe care sîntem 
siguri că biroul comitetului de partid 
pe secție îl va înlătura din munca sa.

Sînt fapte ce se constituie în do
vezi convingătoare ale unei munci de 
partid eficiente, care explică într-o 
foarte mare măsură rezultatele no
tabile obținute de către colectivul 
întreprinderii „Rulmentul" din Bra
șov în activitatea economică desti
nată producției de export. Partici- 
panții la schimbul de experiență or
ganizat aici au avut de învățat atît 
din modul de acțiune pentru înlătu
rarea unor deficiente, cît — mai cu 
seamă — din laturile pozitive ale 
activității politico-organizatorice, în 
vederea generalizării lor.

N. MOCANU 
corespondentul „Seinteii"
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LECȚIA ISTORICA
A UNITĂȚII MUNCITOREȘTI

La cinci decenii și jumătate de la 
desfășurarea lor, marile bătălii de 
clasă din ianuarie-februarie 1933 își 
relevă, cu aceeași acuitate, semnifi
cațiile lor politice majore, de măreț 
eveniment istoric, ce a ilustrat cu 
deosebită putere uriașele energii re
voluționare ale clasei noastre mun
citoare, capacitatea partidului comu
nist de a organiza viguroase și larg 
cuprinzătoare bătălii sociale și poli
tice, de a mobiliza în jurul stindar
dului său de luptă pe toți cei însetați 
de adevăr și dreptate, pe toți cei ho- 
tărîți să impună vieții politice un 
nou curs, corespunzător aspirațiilor 
și intereselor supreme ale poporului.

Prin idealurile sub semnul cărora 
s-au purtat, prin învățămintele și 
concluziile lor politice, marile lupte 
da clasă de acum 55 de ani au fost 
socotite un preludiu al „roșiilor zori“ 
care aveau să se ivească pe cerul 
patriei 11 ani mai tirziu, în August 
1944. O apreciere pe de-a-ntregul în
dreptățită, întrucît bătăliile revolu
ționare din ianuarie-februarie 1933 
au reprezentat punctul culminant al 
valului uriaș de acțiuni revoluționa
re, ridicat pe întreg cuprinsul țării 
In anii crizei economice interbelice, 
la care au luat parte muncitori din 
toate domeniile industriale, țărani, 
intelectuali, funcționari, meseriași, șo
meri. Practic, s-a dezvoltat în acei 
ani o uriașă mișcare contestatară la 
scară națională, prin care sute și sute 
de mii de oameni dădeau glas pro
testului lor împotriva rînduielilor 
nedrepte ale vremii, a asupririi și 
spolierii economice la care erau su
puși, a excluderii lor de la actul de 
decizie politică. Revendicările econo
mice, strîns îngemănate cu cele po
litice, cristalizate atunci intr-un 
autentic program de acțiune revolu
ționară a oamenilor muncii, arătau, 
deopotrivă, năzuința acestora de a 
clădi în țara, reîntregită în urmă cu 
15 ani, prin lupta și greaua lor jert
fă, o societate nouă, a justiției și 
echității sociale, a libertății și dem
nității omului, a libertății șl demni
tății poporului.

Așa cum s-a apreciat încă In acea 
epocă — și, din perspectiva tempo
rală creată de anii care au trecut, 
apare tot mai limpede — bătăliile 
revoluționare din ianuarie-februarie 
1933 au reprezentat o mare biruință 
politică a partidului comunist, care 
a dovedit, o dată mal mult, că este 
portdrapel al vrerilor și intereselor 
oamenilor muncii, că țelurile aces
tora sînt obiectivele fundamentale ale 
acțiunii sale revoluționare. S-au ilus
trat, totodată, forța politico-organi- 
zatorică a partidului, capacitatea sa 
de a stabili și folosi căi și mijloace 
de luptă corespunzătoare fiecărui 
moment istoric, apte să pună în va
loare energiile revoluționare ale cla
sei muncitoare, ale celorlalți oameni 
ai muncii. S-au ilustrat cu putere 
eroismul militanților comuniști, ab
negația și dăruirea lor, hotărîrea lor 
de luptă, aceștia aflîndu-se statornic, 
mereu în primele rînduri. acolo unde 
era cel mai greu. Cuvîntul lor vi

Dezvoltarea 
a 

(Urmare din pag. I)
O asemenea dezvoltare economică 

a impus, în mod firesc, ca în cadrul 
sistemului activ al democrației noas
tre socialiste revoluționare, consiliile 
populare să se implice mult mai mult 
în întregul proces de conducere eco
nomică a industriei și agriculturii — 
potrivit noilor atribuții încredințate 
•— pentru mobilizarea maselor de ce
tățeni, a tuturor forțelor locale la în
făptuirea programelor de dezvoltare 
economico-socială, pentru realizarea 
planurilor cincinale și anuale, pentru 
aplicarea principiilor autoconducerii 
și autogospodăririi în profil teri
torial.

Profundele transformări In econo
mia județului au determinat — după 
cum era și firesc — importante mu
tații pe plan social, asigurîndu-se, în 
continuare, pe această bază, con
diții egale tot mai bune de mun
că și viață tuturor cetățenilor, ridi
carea generală a nivelului de trai și 
a gradului de civilizație. Folosirea 
judicioasă a forțelor de muncă exis
tente în fiecare localitate, creșterea 
gradului de stabilitate a populației și 
asigurarea echilibrului demografic 
teritorial au dus la modificarea 
structurii populației în concordanță 
cu cerințele progresului economico- 
social. Paralel cu creșterea numeri
că a muncitorilor — de la circa 
59 000 în anul 1968, la peste 118 000 In 
anul 1987 — au avut loc transformări 
calitative în pregătirea profesională, 
științifică, de cultură generală a oa
menilor muncii. Localitățile harghi- 
tene și-au schimbat din temelii în
fățișarea, multe așezări rurale căpă- 
tînd expresive valențe ale urbaniză
rii. Miercurea-Ciuc. Odorheiu Secu
iesc, Toplița, Gheorghieni, Cristuru 
Secuiesc sînt constituite azi din car
tiere noi ce adună în perimetrul lor 
zeci de mii de apartamente, numărul 
total al locuințelor noi ridîcîndu-se 
la peste 45 000; Bălan și Vlăhițasînt 
centre muncitorești în plină dezvol
tare, iar stațiunile balneoclimaterice 
Băile Tușnad și Borsec au fost ra
cordate, prin condițiile de odihnă si 
tratament asigurate, circuitului tu
ristic național și internațional.

Factor esențial al progresului so
cial, învățămintul s-a dezvoltat po
trivit cerințelor economiei județului, 
aflîndu-se într-un continuu proces de 
perfecționare. Numai după 1970 s-au 
dat în folosință 24 de școli cu 288 
săli de clasă. 22 internate cu 2 662 
locuri, 24 grădinițe cu 2 860 locuri, 10 
creșe cu 1 292 locuri. 9 săli de gim
nastică, s-au creat și modernizat 232 
cabinete, 211 laboratoare și 216 ate- 
liere-școală. Din totalul celor 93 000 
de elevi din județ, 64 000 învață în 
unități și secții cu limba de predare 
maghiară, în timp ce din totalul ce
lor 3 870 de cadre didactice ale jude
țului, 3120 educatoare, învățători 
și profesori sînt de naționalitate 
maghiară. în domeniul ocrotirii să
nătății s-a realizat o rețea ce satis
face exigentele actuale, azi funcțio
nând 7 spitale cu circa 4 000 paturi, 
10 policlinici, 125 dispensare medicale 
urbano și rurale.

Activitatea cultural-artistică și-a 
afirmat din plin adevăratele valențe 
pe măsura cadrului politic creat — 
marele Festival național „Cîntaroa 
României" — și a bazei materiale 
existente : 8 case de cultură munici
pale și orășenești. 179 cămine cultu
rale. 390 biblioteci cu un fond de 
carte de peste 2,5 milioane volume. 
93 cinematografe, 8 cluburi muncito
rești și de tineret. Merită să men
ționez că la recenta ediție a Festiva
lului național „Cîntarea României" 

brant, chemările și îndemnurile lor, 
forța exemplului personal al luptăto
rilor' comuniști au reprezentat unul 
dintre factorii majori care au con
ferit înaltă combativitate, amplitudi
ne și profunzime fără precedent bă
tăliilor de clasă din ianuarie-februa
rie 1933.

Reflex nemijlocit al activității de
puse în fruntea muncitorimii ridicate 
la luptă Ia începutul anului 1933, al 
hotărîrii și neînfricării cu care a mi
litat pentru satisfacerea revendicări
lor muncitorești, al dîrzeniei și cu
rajului cu care a înfruntat aparatul 
represiv, Partidul Comunist Român 
și-a consolidat legăturile cu masele 
populare, și-a Sporit prestigiul, și-a 
săpat făgaș și mai adînc în inima și 
conștiința oamenilor pămîntului ro
mânesc. Aceștia au înțeles mai lim
pede și mai profund faptul că parti

55 de ani de la eroicele lupte ale muncitorimii 
române din ianuarie-februarie 1933

dul este ființă din marea ființă a 
poporului, că lupta sa năzuia la 
transformarea din temelii a vechii 
societăți, la făurirea unei Românii 
libere și puternice, țară a unui 
popor liber, singur stăpîn pe soar
ta sa.

Prestigiul dobîndit de partid în 
luptele revoluționare de-acum cinci 
decenii și jumătate s-a concretizat 
într-o puternică afluire a oamenilor 
muncii către organizațiile sale, in 
intrarea în rîndurile sațe a mii și 
mii de muncitori, țărani ori Intelec
tuali care au văzut in drumul ară
tat de partid singura cale pentru îm
plinirea supremelor idealuri ale po
porului. Are, în acest sens, deosebite 
semnificații faptul că anul 1933, an 
de înalt eroism muncitoresc, a mar
cat intrarea în rinaurile partidului a 
tovarășului Nlcolae Ceaușescu — 
atestîndu-se, astfel, că tot ceea ce 
avea mai bun generația tînără mun
citorească a acelei vremi, setea de 
dreptate, de adevăr șl cinste, de li
bertate a tineretului, dorința sa de 
realizare deplină sub semnul slujirii 
patriei se puteau împlini numai sub 
steagul partidului comunist. în lupta 
cea grea a partidului, îndeplinind 
sarcinile de mare răspundere ce i 
s-au încredințat încă de la o vîrstă 
tînără, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a format și călit ca un militant de 
nădejde, profund devotat cauzei co
muniste, marilor aspirații ale po
porului, dovedind alese însușiri mo
rale și politice, o uriașă putere de 
muncă și capacitate organizatorică, 
toate acestea lmpunîndu-1 în conști
ința partidului, încă din anii grei ai 
luptei ilegale, ca pe un autentic con
ducător revoluționar.

armonioasă, echilibrată 
județelor țării
au participat un număr de 2 592 for
mații cultural-artistice și cercuri de 
creație din județul nostru, cuprinzînd 
peste 55 000 artiști amatori. La 
faza republicană a ediției a Vl-a 
a marelui festival, din cele 234 pre
mii obținute de județ, 173 au fost 
acordate celor ce și-au susținut pro
gramul în limba maghiară.

Iată, succint, doar cîteva dintre 
realizările obținute de oamenii mun
cii din județul Harghita, care se în
scriu organic în marile înfăptuiri ale 
poporului român în anii edificării 
socialismului. La toate aceste rezul
tate consiliile populare din județul 
nostru, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, și-au adus o 
contribuție importantă.. Acționînd 
pentru continua dezvoltare economi
co-socială a județului, a tuturor loca
lităților, consiliile populare, deputății 
au mobilizat larg masele de cetățeni 
la îndeplinirea sarcinilor economice 
în profil teritorial. Numai pe această 
bază, a participării tuturor cetățeni
lor, fără deosebire de naționalitate, la 
înfăptuirea acestor sarcini, a tuturor 
programelor de autoconducere și 
autofinanțare, au fost posibile rezul
tatele obținute. Despre condițiile de 
muncă și viață, despre drepturile 
egale de care se bucură astăzi toți 
oamenii muncii din țara noastră, 
fără deosebire de naționalitate, vor
besc semnificativ și următoarele ci
fre: din numărul total al deputaților 
consiliilor populare din județul nos
tru, 252 sînt români și 987 de națio
nalitate maghiară, iar dintre direc
torii celor 40 de întreprinderi de ni
vel republican din cadrul județului, 
8 sînt români, 35 de naționalitate 
maghiară și unul de naționalitate 
germană.

Avem realizări cu care ne mîn- 
drim, sîntem preocupați să obținem 
noi succese, acționăm pentru a de
păși unele neajunsuri. Pe scurt, este 
vorba de treburile și preocupările 
noastre șl nu recunoaștem nimănui 
din afara țării „dreptul" de a da 
„sfaturi", de a se erija în apărători 
ai drepturilor noastre, emițînd teze 
retrograde. A crea surse artificiale 
de animozitate, a prezenta stările de 
lucruri în mod tendențios și instiga
tor, a Încuraja și stimula manifes
tări șovine, a submina unitatea și 
coeziunea marii familii a oameni
lor muncii înseamnă a lovi în inte
resele fundamentale ale tuturor cetă
țenilor, fără deosebire de naționali
tate. Noi, cei care trăim și mun
cim pe aceste plaiuri — români, 
maghiari, germani — respingem 
cu hotărîre orice Încercări de a- 
mestec în treburile noastre, orice 
sfaturi „binevoitoare", orice acțiuni 
denigratoare, orice interpretări ten

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare : Sinzlana șl Pepelea (spectacol 
susținut de Teatrul de stat Constan
ța) — 18; (sala Atelier) : Farul și 
domnul Valentino — 18
• Filarmonica „George Enescu* * 
(15 68 75, Ateneul Român) : Seară de 
sonate. Gabriel Croltoru — vioară, 
Viorica Rădol — plan — 18
• Opera Română (13 18 57) : Carmen 
— 18
• Teatrul de operetă (13 83 48) l 
Voievodul țiganilor — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) 1 
Secretul familiei Posket — 18

O Extemporal Ia dirigențle : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Totul se plătește: DACIA (50 35 94) 
— 15; 17; 19, PACEA (71 30 85) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19

Luptele muncitorești din ianuarie- 
februarie 1933 au reprezentat o stră
lucită lecție a forței unității munci
torești. într-adevăr, în lupta pentru 
impunerea și apărarea drepturilor, 
în toate momentele majore s-a rea
lizat unitatea de acțiune muncito
rească, aflindu-se alături muncitori 
comuniști, socialiști, social-democrați 
ori necuprinși în vreo organizație 
politică. Și tocmai această acțiune 
unită a fost temelia biruințelor ob
ținute de muncitori în recunoașterea 
drepturilor și dreptăților lor ; unita
tea muncitorească a conferit caracter 
social impresionant acestor bătălii de 
plasă, a fost izvorul nesecat al înal
tei combativități, al dîrzeniei și ab
negației revoluționare sub semnul 
cărora s-au desfășurat ; unitatea 
muncitorească le-a asigurat un larg 
ecou internațional, ca expresie a ho

tărîrii proletariatului român de a se 
împotrivi fascismului, de a se ridica 
la luptă pentru apărarea libertății 
și independenței patriei. Marile în
vățăminte, marile lecții ale acestor 
lupte — între care lecția unității se 
înscrie la loc de seamă — aveau să 
fie valorificate din plin în anii care 
au urmat, acțiunea hotărîtă, militan
tismul activ al unor largi cercuri și 
categorii sociale ale poporului expli- 
cînd, alături de alte cauze, faptul că 
în țara noastră a fost împiedicată 
ani in șir ascensiunea fascismului la 
cîrma țării. Unitatea muncitorească 
avea să-și vădească uriașa ei însem
nătate în anii grei ai dictaturii anto- 
nesciene, cînd realizarea Frontului 
Unic Muncitoresc între P.C.R. și 
P.S.D. a reprezentat temelia și nu
cleul în jurul căruia s-a înfăptuit 
unitatea de luptă a întregului popor 
împotriva fascismului, chezășuind is
torica victorie de la 23 August 1944. 
Unitatea muncitorească și-a vădit 
marea ei însemnătate în perioada 
care a urmat, cînd clasa muncitoare, 
acționînd unită, a reprezentat facto
rul hotărîtor al tuturor izbînzilor 
dobîndite pe făgașul noii istorii a 
patriei, a asigurat ascensiunea 
neîntreruptă a procesului revoluțio
nar în țara noastră. Pe temelia unei 
asemenea îndelungate experiențe și 
valorificînd superior învățămintele și 
lecțiile istoriei, s-a făurit în urmă cu 
patru decenii, în februarie 1948, 
partidul unic al clasei muncitoare din 
România, partid puternic care și-a 
asumat răspunderea de a conduce 
poporul in lupta pentru edificarea 
noii orînduiri, pentru transformarea 
revoluționară a societății românești și 
asigurarea înaintării sale neabătute 
pe calea progresului și civilizației.

dențioase, considerînfl acestea diver
siuni, ce se răsfrîng și înveninează în 
ultimă instanță relațiile interstatale 
de colaborare, bună vecinătate și, 
prin aceasta, deservesc profund în
seși interesele păcii,

întîmpinăm Conferința pe țară a 
președinților consiliilor populare cu 
hotărîrea fermă de a îndeplini cu 
succes planul pe luna în curs șl pe 
primul trimestru al anului. Desigur, 
în fața noastră stau în acest an și în 
întregul cincinal sarcini importante. 
Dezvoltarea economico-socială acce
lerată a României socialiste — asigu
rată de opțiunea strategică funda
mentală promovată de Partidul Co
munist Român privind trecerea 
României la stadiul de țară socialis
tă mediu dezvoltată — va determina 
ca și județul Harghita să cunoască în 
acest cincinal un ritm intens de dez
voltare materială, prevăzîndu-se 
creșterea producției-marfă industria
le, îm. 1990. fată de 1985. cu peste 5,1 
miliarde lei, volumul acesteia ajun- 
gînd astfel la peste 20 miliarde lei. 
înfăptuirea obiectivelor prevăzu
te în cincinalul 1986—1990 va adăuga 
noi trăsături vieții economico- 
sociale a județului, cu influențe 
directe și asupra calității vieții, asi- 
gurînd realizarea țelului suprem al 
politicii partidului și statului nostru, 
creșterea continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a tuturor celor ce 
muncesc, a întregului popor.

Sînt sarcini mari, importante, dar 
sîntem hotărîți să le îndeplinim cu 
succes. Ne bazăm pe rezultatele ob
ținute, pe experiența acumulată. Așa 
cum se știe, în vasta operă de edi
ficare a noii societăți pe pămîntul 
patriei noastre am parcurs etape cu 
adevărat istorice, depășind moșteniri 
dramatice, de la vechiul regim, în- 
vingînd nu de puține ori piedici și 
greutăți. Știm bine acest lucru, ca șl 
faptul că pentru înfăptuirea mărețe
lor obiective stabilite de Congresul 
al XIII-lea și Conferința Națională 
ale partidului mai avem încă multe 
de făcut, sînt necesare noi și susți
nute eforturi spre a rezolva proble
mele complexe ale mersului înainte, 
a ne îmbunătăți propria muncă, a eli
mina unele neajunsuri din activita
tea noastră. Munca noastră comună, 
unitatea de simțire și acțiune, sub 
conducerea încercată a Partidului 
Comunist Român, pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, pentru a asigura înflorirea, 
ridicarea pe noi trepte de progres și 
civilizație a patriei constituie cheză
șia unor noi înfăptuiri, a realizării 
mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

• Teatrul Mic (14 76 81) î Cerul 
Înstelat deasupra noastră — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bătrîna și hoțul — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Avea două pistoale cu ochi albi și 
negri — 18
O Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Necazurile unui Îndră
gostit — 18; (sala Studio) : Craii de 
curtea veche — 18.30
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna cînd au murit can
gurii — 18
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Pomplllu 
de Pompadour — 18
® Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) s De tine dorul 
mă leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Toate pinzele sus — 9; Muzicanții
veseli — 15 

„Acum, în preajma aniversării a 40 
de ani de la realizarea partidului 
unic muncitoresc, a unității clasei 
muncitoare, —- arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul pre
zentat la cea de-a V-a Conferință 
Națională a partidului — putem afir
ma, pe baza realităților, a faptelor 
de netăgăduit, că fără existența uni
tății clasei muncitoare, fără un partid 
unic al acesteia — Partidul Comu
nist Român — nu am fi putut obține 
marile realizări pe calea făuririi so
cietății socialiste, a ridicării nivelu
lui de trai al poporului, a întăririi 
forței materiale a patriei".

La a 55-a aniversare a marilor bă
tălii sociale din ianuarie-februarie 
1933, clasa noastră muncitoare confe
ră tradițiilor eroice ale luptei sale 
revoluționare o nouă strălucire prin 
fapte remarcabile de muncă. prin 
uriașul său aport la sporirea necon
tenită a avuției naționale, la creșterea 
forțelor de producție, la dezvoltarea 
generală a patriei, oferind în perma
nentă un înalt exemplu de abnega
ție si dăruire, de răspundere pentru 
prezentul țării. O pregnantă expre
sie a acestei realități a României 
contemporane o constituie mobiliza
toarele chemări la întrecere lansa
te de zeci și zeci de colective mun
citorești în această lună, prin care 
toți făuritorii bunurilor materiale șl 
spirituale sînt chemați să-și așeze 
munca sub semnul calității șl com
petitivității, al înaltei eficiente eco
nomice, al răspunderii maxime pen
tru gospodărirea judicioasă și valo
rificarea superioară a materiilor pri
me, materialelor, energiei și com
bustibililor.

Aniversarea luptelor revoluționa
re de acum cinci decenii și jumă
tate are loc la scurtă vreme 
după ce și-a desfășurat lucră
rile plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, adevărat con
gres al producătorilor, proprie
tarilor, cadrelor de bază din în
treaga noastră economie. Dezbaterile 
din acest forum democratic — carac
terizate prin larga participare, prin 
analiza temeinică, aprofundată, în 
spirit critic și autocritic a activității 
din economie — hotărîrile sale 
adoptate în unanimitate atestă, încă 
o dată, înalta răspundere cu care își 
îndeplinește clasa noastră muncitoare 
misiunea sa istorică, revoluționară, 
voința sa de a-și spori contribuția la 
dezvoltarea generală a patriei prin 
fructificarea mai deplină a marelui 
potențial de progres reprezentat de 
baza tehnico-materială pe care am 
edificat-o, a superiorității relațiilor 
noastre de producție și sociale. Toa
te acestea reprezintă supremul oma
giu pe care oamenii muncii de azi 
îl aduc celor care, precum în ianua
rie-februarie 1933, au luptat cu 
neasemuit curaj și s-au jertfit pehtru 
o viață mai bună, pentru o orînduire 
nouă șl dreaptă, pentru izbînda 
dreptății si libertății, a Idealurilor 
socialiste pe pămîntul României.

S. ACHIM

Cronica zilei
CU prilejul împliniri! â- 43 du ani lt# 

de la eliberarea Budapestei — la 
care și-a adus o contribuție eroică 
și armata română — la Ambasada 
Republicii Populare Ungare din 
București a fost organizată, luni, o 
întîlnlre prietenească, /

Au participat adjuncțl de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., membri 
ai conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Apărării Na
ționale, ai altor ministere și insti
tuții centrale, activiști de partid și 
de stat, generali și ofițeri, alte per
soane oficiale.

x (Agerpres)
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20,00 Telejurnal
20,25 în intîmpinarea Conferințe! pe 

țară a președinților ■consiliilor 
populare 0 Indepllnia-ea planului 
economic în profil teritorial. Atri
buții șl răspunderi ale consiliilor 
populare

20,45 Luminoase pagini de luptă revo
luționară 0 55 de ani de la pu
ternicele lupte revoluționare ale 
muncitorimii române din Ianua
rie-februarie 1933

21,00 Sub tricolor, sub roșu steag. Emi
siune literar-muzical-coregrafică 
(color)

21,20 Economia românească !n Epoca 
Nicolae Ceaușescu 0 Agricultura
— ramură de bază a economiei 
țării — in plin proces de trans
formare revoluționară. Documen
tar (color)

21,35 împlinirile prezentului socialist
— forță mobilizatoare a devenirii 
noastre — reportaj

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 16 februarie, ora 20 — 19 
februarie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi în general închisă. Vor cădea pre
cipitații, mai ales sub formă de nin
soare, la începutul intervalului, în re
giunile sudice și răsăritene, doar pe 
alocuri și slabe cantitativ. Apoi, aces
tea se vor semnala In nordul, centrul 
și răsăritul țării și cu caracter izolat 
în rest. Vîntul va sufla cu unele in
tensificări de 35—50 km pe oră, spre 
sfîrșitul intervalului, în partea de ră
sărit a țării. Temperaturile minime 
nocturne vor fi cuprinse între minus 
10 și zero grade, iar cele maxime 
diurne intre minus 4 șl plus 5 grade, 
in general. Se va semnala ceață, cu 
depunere de chiciură, pe alocuri, mal 
ales în zonele depresionare.

• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade 
— 15; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Motanul Încălțat — 10; 15
• Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 18,30

cinema

©amenifppte, semnificații

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI,

Simboluri la Phenian
Mai fiecare capitală din lume 

își are un monument-simbol cu 
care se identifică, imaginea sa 
emblematică, sigiliul său inconfun- 
dabil. Parisul are astfel turnul Eif
fel, Moscova — Kremlinul, Londra 
— Big Ben-ul, Praga — Hradul, 
Roma — Coliseul, New York — 
Statuia Libertății, Madridul — 
Prado... Și Phenianul ? Fără În
doială, pentru capitala R.P.D. Co
reene, monumentul cel mai repre
zentativ este cel care poartă nume
le ideologiei revoluționare Djuce. 
Dintre toate monumentele-sim- 
bol cite există pe lume, este, poa
te, cel mai nou, „vîrsta" sa nu de
pășește sase ani, dar tinerețea nu 
îl face cîtuși de puțin mai puțin 
impresionant decît cele amintite. 
Ridicat intr-un timp reoord pe 
malul sting al maiestuosului flu
viu Tedong, monumentul din granit 
alb străpunge, într-o verticalitate 
perfectă, azurul, uriașa torță prin 
care se termină intruchipînd forța 
de iradiere a ideilor revoluționare 
după care se călăuzește, în întrea
ga sa activitate, poporul coreean.

De la baza torței, la înălțimea 
de 150 de metri din cei 170 cit are 
monumentul, privirea îmbrățișează, 
într-un vast panoramic, orașul, și 
el la rîndu-i, în ciuda vechimii 
atestate istoric; unul din cele mai 
tinere din lume, pentru că la sfîr- 
șitul războiului de apărare a pa
triei, cu doar trei decenii si jumă
tate în urmă, din capitala de pină 
atunci nu mai rămăsese în picioare 
decît o singură clădire. Maiestuo
sul Arc de Triumf ; Palatul de 
studii al poporului $i Universita
tea „Kim Ir Sen“, adevărate fo
care de răspîndire a științei și cul
turii ; superbul teatru de artă Man- 
sudai ; Centrul de sănătate și Ma
ternitatea ultramodernă ; Palatul 
sporturilor și Palatul pionierilor ; 
elegantul hotel „Koryo", care se 
poate oricînd măsura cu cele mai 
reputate hoteluri internaționale ; 
pitorescul Parc de distracții ; impo
zantul Muzeu al Revoluției ; car
tierele rezidențiale, în care clă
dirile de conoepție arhitectonică în
drăzneață cu 20—30 de etaje au 
încetat să constituie o raritate — 
toate acestea și multe altele, ridi
cate în anii de după război, cu 
precădere în ultima perioadă, stau 
mărturie autenticei vocații de con
structor a poporului coreean.

Această vocație își găsește cea 
mai recentă ilustrare in noul car
tier rezidențial Kuangbok, în curs 

‘ de construcție, un adevărat ..oraș 
în oraș1', avînd ca ax central un 
monumental bulevard în lungime 
de sase kilometri și o sută de metri 
lățime ; în imediata sa apropiere 
—- satul sportiv Ankol, aproape ter
minat, a cărui zestre, destinată 
viitorului Festival al tineretu
lui și , studenților, cuprinde, în
tre altele, nouă săli de sport, tota- 
lizind 50 000 de locuri, și un hotel 
cu 30 de niveluri. Se deslușesc de 
asemenea tot mai bine contururile 
marelui stadion de pe insula Reun- 
grado, care Se deschide ca o imensă 
scoică, în stare să adăpostească 
150 000 de spectatori, ale unui com
plex cinematografic cu 3 000 de 
locuri, ale unui Centru de teleco
municații internaționale, în fine, 
ale unui hotel cu nu mai puțin de 
105 etaje. Pe un asemenea fun
dal urbanistic 1n permanentă 
schimbare, săgeata de granit alb â 
monumentului Djuce va rămîne

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul General al Miliției 

— Direcția circulație

Atenție la circulația urbană I

Creșterea valorilor de trafic, În
deosebi in mediul urban, reclamă din 
partea celor aflați la volan prudență 
sporită și viteze moderate, deoarece 
multe drumuri prezintă încă frecvent 
porțiuni alunecoase. Adeseori, seara 
și dimineața, se semnalează ceață, 
vizibilitatea fiind extrem de redusă. 
Importantă în astfel de condiții este 
corelarea permanentă a vitezei auto
vehiculelor cu starea drumurilor și 
intensitatea traficului. Pentru ca 
autovehiculele să poată fi cît mai 
lesne observate de către ceilalți 
parteneri de drum, se impune folo
sirea judicioasă a fazei de întîlnire 
a farurilor pe ceață, chiar și in 
timpul zilei. De asemenea, geamurile 
laterale, parbrizul și luneta din spa
te ale autoturismelor să fie curate în 
permanență. în același scop. înaintea 
plecării la drum, trebuie montate 
ștergătoarele de parbriz și oglinzile 
retrovizoare laterale și să se verifice 
buna funcționare a instalației de cli- 
matizare-dezaburire.

La orele cînd valorile de trafic 
cresc considerabil, conduita preven
tivă trebuie să constituie o preocu
pare majoră. Siguranța rutieră de
pinde, în mare măsură, de compor
tarea corectă, civilizată, a celor care 
folosesc drumul public — conducă
tori de vehicule și pietoni. De aceea, 
chiar dacă la anumite ore se circulă 
în coloană, iar în unele intersecții 
traficul se desfășoară mai greoi da
torită numărului mare de vehicule 
și pietoni care se deplasează în toate 
direcțiile, conducătorii auto trebuie 
să dea dovadă de calm și răbdare. 
A înțelege și a ajuta partenerul de 
drum aflat în dificultate este o ati
tudine firească, civilizată. Maximă 

• Unde ești copilărie : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Cale liberă : VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
© Clopoțelul: TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Misiune specială : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. GRI- 
VITA (.17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
0 Mesagerul Invincibil : STUDIO 
(59 53 15) — 9.30; 11.30; 13,30; 15,30;
17.30: 19,30, LIRA (317171) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, ARTA (213186) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Biciul fermecat : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11J 13; 15; 
17; 19
0 Cei cinci poznaș! — 11; 13, Pro
gram special pentru copii șl tineret
— 9; 15; 17; 19 : DOINA (16 35 38) K
O Taina reginei piraților : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19

Insă în continuare principalul re
per al Phenianului.

Și dacă monumentul domină prin 
sobrietatea sa întreg orașul, se 
poate spune că, într-un sens mai 
larg. Ideile pe care le simboli
zează domină viața întregii țări. 
Djuce, care, în limba coreeană, 
înseamnă temă sau subiect central, 
desemnează o concepție filozofică, 
elaborată și dezvoltată de pre
ședintele Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea. 
Totodată, în discuțiile avute, to
varășii coreeni au subliniat rolul 
deosebit exercitat în activitatea de 
conducere de către tovarășul Kim 
Giăng II, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al Partidului 
Muncii.

într-un fel sau altul, interlocu
torii coreeni stăruie, în mod firesc, 
asupra importanței pe care pentru 
ei, pentru întregul popor al Coreei 
populare o au „ideile djuce". Este, 
desigur, temerar a încerca să înfă
țișezi, în puține cuvinte, fiziono
mia complexă a acestei doctrine, 
dar, în linii foarte generale, ea 
reprezintă o concepție antropocen
trică, o concepție care pune în

însemnări de călătorie

centrul său omul, ca ființă socială, 
și care are ca scop să realizeze 
emanciparea deplină a omului, 
astfel ca acesta, devenit stăpîn pe 
propriul destin, să realizeze trans
formarea revoluționară a societății. 
Din poziția independenței și ati
tudinii creatoare a oamenilor, a 
indivizilor decurge și cerința le
gică a independentei si atitudinii 
creatoare a colectivității, a națiu
nii, căreia — ei și numai ei — îi in
cumbă adoptarea opțiunilor de dez
voltare a țării, în conformitate cu 
realitățile acesteia, excluzîndu-se 
orice model prestabilit. Iată de ce 
concepției djuce coreenii îi asocia
ză în permanență noțiunea de 
„giagiusong" — adică de indepen
dență, de suveranitate. Indepen
dentă economică ce și-a găsit ex
presia în edificarea unei economii 
viabile, prin bizuirea, în primul 
rînd, pe forțele proprii, prin va
lorificarea resurselor de creativi
tate ale unui popor înzestrat, așa 
cum stă mărturie tot ceea ce s-a 
realizat în decursul a numai cîteva 
decenii.

împărtășindu-țl toate acestea. In
terlocutorii coreeni, fără excepție, 
nu omit să-ți spună, șl pe fața lor 
citești o undă de tristețe, că pro
gresele obținute ar fi fost incom
parabil mai mart dacă națiunea 
coreeană nu ar fi dezmembrată, ca 
urmare a împrejurărilor decurgînd 
din cel de-al doilea război mon
dial. Emanciparea deplină a ființei 
umane, a,maselor muncitoare nu 
poate fi realizată atît timp cît nu 
este posibil să fie utilizate în mod 
unificat resursele țării, astăzi îm
părțită in două, cît nu pot fi puse 
în valoare energiile si capacitățile 
creatoare ale poporului în întregul 
său, din Nord și Sud. Reîntregirea 
patriei, artificial divizată, este 
apreciată ca sarcina națională su
premă și cea mai urgentă a 
întregului popor coreean. Și în 
acest domeniu își găsește apli
care principiul „giagiusong", al ac
țiunii independente și suverane, 
al bizuirii pe forțele proprii, 

atenție se impune In preajma trece
rilor pentru pietoni, a stațiilor mij
loacelor de transport în comun, la 
depășirea unor vehicule staționate, 
mai ales de gabarite mari. Schimba
rea direcției de mers prin viraje 
trebuie să fie precedată de o înca
drare corectă pe banda de circulație 
corespunzătoare și să fie efectuată din 
timp, cu asigurarea și semnalizarea 
de rigoare. Menținerea în timpul 
mersului între autovehicule a unei 
distante mai mari, care să permită 
evitarea coliziunilor la manevre 
neașteptate ale altor automobiliști ori 
în cazul derapărilor, trebuie să stea în 
permanență în atenția celor de la 
volan.

Starea tehnică 
a autovehiculelor

Siguranța deplasărilor rutiere este 
în mare măsură condiționată de func
ționarea perfectă a mecanismelor Și 
sistemelor de direcție, frînare, ilu- 
mlnare-semnalizare, de starea anve
lopelor și presiunea în pneuri. Soli
citările la care sînt supuse auto
vehiculele în sezonul rece sînt con
siderabil mai mari, iar condițiile în 
care rulează mașina — extrem de 
variate. De aceea, orice defecțiune, 
oricît de mică, trebuie remediată 
neîntîrziat pentru a se evita riscu
rile. Un mijloc eficient de testare a 
corectei funcționări a autoturisme
lor este, pentru automobiliști, veri
ficarea tehnică anuală. După cum se 
știe, autovehiculele proprietate per
sonală se verifică în unitățile Ser
vice autorizate, dotate cu aparatura 
necesară desfășurării în flux tehno
logic a operațiunilor. Verificarea, se 
efectuează numai în județul unde 
este înmatriculată mașina, în pre
zența proprietarului acesteia, care 
va avea asupra sa buletinul de iden
titate, certificatul de înmatriculare 
și dovada de verificare din anul pre
cedent. Pneurile trebuie să fie în 
stare bună, iar anvelopele care echi
pează roțile aceleiași punți să fie 
Identice ca dimensiune și profil. Nu 
sînt admise accesorii și dotări supli
mentare, neomologate de uzina con
structoare, iar mașinile se vor pre
zenta la verificare avînd un aspect 
estetic corespunzător.

Factorii de răspundere din unită
țile deținătoare de parcuri auto sînt 
obligați să verifice înaintea fiecărei 
curse starea tehnică a mașinilor și 
starea psiho-fizică a celor care urcă 
la volan, Inintea plecării, șoferii vor 
fi informați asupra caracteristicilor 
traseului ce urmează a fi străbătut 
ți a prognozei meteorutiere. 

repetatele acțiuni, inițiative șl 
demersuri ale guvernului R.PJ). 
Coreene vizind reunificarea pe 
cale pașnică și în mod independent 
a patriei, de către poporul coorean 
însuși, fără amestec din afară.

Acest principiu de căpătîi se re
flectă și în propunerile cele mai 
recente făcute de președintele Kim 
Ir Sen cu privire la convocarea 
unei Conferințe comune a Nordu
lui și Sudului Coreei, cu partici
parea conducătorilor, a reprezen
tanților partidelor politice, organi
zațiilor obștești, diferitelor pături 
ale populației, pentru a pune ca
păt stării de confruntare și a des
tinde încordarea în peninsula co
reeană, inclusiv prin adoptarea 
unei declarații de neagresiune în
tre cele două părți. Dacă fiecare 
parte va reduce nivelul forțelor 
militare — de altfel guvernul 
R.P.D. Coreene a și procedat, 
încă de anul trecut, la redu
cerea unilaterală a efectivelor sale 
cu 100 000 de oameni, care pot fi 
acum întîlniți pe marile șantiere 
de construcții ale țării — dacă 
trupele străine, cu armamentele lor, 
vor părăsi Coreea de Sud, dacă vor 
prevala spiritul conlucrării si uni
tății naționale, dorința de a trăi 
în pace unii alături de alții, atunci 
și calea reunificării, oricît de difi
cilă ar apărea în prezent, va de
veni tot mai lesnicioasă.

Din păcate, aceste propuneri con
structive nu au primit răspunsul 
cuvenit. Dimpotrivă, practic au și 
început pregătirile în vederea ma
nevrelor militare comune america
no—sud-coreene „Team-Spirit—S3", 
la care vor participa, ca de obicei 
la manevrele de acest gen. ce se 
desfășoară an de an, peste 200 000 
de soldați, precum și considerabile 
forțe aeriene și navale. Mai mult, 
comandantul forțelor americane a 
declarat că. în a doua parte a anu
lui, prezenta militară a S.U.A. se 
va întări apreciabil — toate acestea 
pe fundalul existenței în Coreea de 
Sud a nu mai puțin de 1000 de ar
me nucleare tactice.

Cu greu se poate susține că ase
menea evoluții corespund cu cerin
țele noului mod de gîndire si ac
țiune politică ce-și face loc în viata 
internațională. Este oare logic ca. 
în timp ce Europa se debarasează 
de rachetele cu rază medie de ac
țiune, în timp ce se creează pers
pectiva reducerii la jumătate a ar
melor nucleare strategice ale ce
lor două mari puteri și în timp ca 
se înregistrează semne de aplanare 
a unor focare de criză din diferite •. j 
zone ale globului, în peninsula co- > 
reeană tensiunea să se mențină sl '
chiar să se 'accentueze ? Interesele i
generale ale păcii în regiune si în 
lume impun, dimpotrivă, să se dea 
curs propunerilor realiste ale Phe- i 
nianului, , ,j

...Luminată din Interior în timpul ' 
nopții, torta , roșie din vîrful Mo
numentului ideologiei revoluționare 
strălucește puternic. proiectind, 
parcă, în eter dorința tuturor co
reenilor de a-și consacra efortu
rile muncii constructive într-o țară 
unită și prosperă. Pentru cine cu
noaște tenacitatea, dîrzenia si spi
ritul patriotic ale poporului coreean, 
nu poate încăpea îndoială că. pe 
deasupra tuturor obstacolelor, pînă 
la urmă această dorință atît de fi
rească și de fierbinte își va găsi 
drumul spre înfăptuire.

Romulus CAPLESCU

INFORMAȚII SPORTIVE
Jocurile Olimpice de iarnă de Ia 

Calgary. Primele meciuri ale tur
neului de hochei pe gheață : 
U.R.S.S. — Norvegia 5—0. R.F. Ger
mania — Cehoslovacia 2—1 (!),
S.U.A. — Austria 10—6; Canada — 
Polonia 1—0; Suedia — Franța 13—2; 
Elveția — Finlanda 2—1. în cadrul 
concursului de patinaj viteză, proba 
masculină de 500 m a fost cîștigată 
de Uwe-Jens Mey (R.D. Germană), 
care a stabilit un nou record mon
dial cu timpul de 36”45/100. Proba 
de sărituri cu schiurile, de la 
trambulina de 70 m. a revenit cam
pionului finlandez Mattl Nykănen, 
cu un total de 229,1 puncte (ambe
le sărituri au măsurat 89,5 m). Proba 
feminină de 10 km la schi-fond a 
fost cîștigată de sovietica Vida Ven- 
țene, cronometrată în 30’08”03/100.

ATLETISM. 9 Proba de 1 milă 
din cadrul concursului de atletism 
pentru „Marele premiu I.A.A.F.", 
desfășurat in sala din orașul ame
rican East Rutherford (New Jersey), 
a revenit Doinei Melinte, care, la 
capătul unei curse extraordinare, a 
stabilit un nou record mondial, cu 
timpul de 4T8”86/100. Vechiul record 
(4’2P”50/100) aparținea americancei 
Mary Decker. 9 în cadrul con
cursului internațional universitar da 
atletism de la Sofia. Simona Staicu 
s-a situat ne locul al doilea în 
proba de 1 500 m, cu timpul de 4’23”. 
fiind precedată de Vanla Stoianova 
(Bulgaria) — 4’20”23/100. Tot pe lo
cul secund s-a clasat și Cătălina 
Gheorghiu la 800 m în 2’08”25/100, 
probă cîștigată de concurenta bulga
ră Ana Dimitrova — 2’05”19/100.

NATAȚIE. în ultima zi â con
cursului internațional de naiație de 
la Bonn, Tamara Costache și-a ad
judecat proba de 50 m liber in 
25”27/100, urmată de Anne Scott 
(S.U.A.) — 25”49/100 și Livia Copa- 
riu — 25”50/100. în proba de 100 m 
spate. Anca Pătrășcoiu a obținut 
victoria cu timpul de l’01”9fi/100, 
urmată de'Weigand (R.D.G.) —.1’02’ 
31/100 și Carosi (Italia) — 1’02”TO/100. 
Anca Pătrășcoiu a participat, in a- 
ceeași zi și în proba de 50 pa spate, 
clasîndu-se pe locul al IHr-lea. cu 
29”67/100. La 100 m liber, Lțvia Copa- 
rlu a ocupat locul al II-lea, in 
54”73'100. precedată <7e Sabine 
Schultze (R.D.G.) — 54’465/100.

ȘAH. O în runda a îjt-a a turneu
lui internațional femirAri de sa'i da 
la Varșovia, Cristina Bădulesni a 
cîștigat cu piesele rJbgre la Ghe- 
nova. Margareta îfuresan a în- 
vîns-o pe Wiese. Lelciuc pe Li- 
sovska. iar partidele Hofmann — 
Van der Mije și Șfofieva — Sikora 
s-au încheiat renaiză. în clasament 
conduce Zoia Leifciuc (U.R.S.S.), cu 
6.5 puncte, urjjhată de Sofieva 
(U.R.S.S.) — 6 puncte, Erenska (Po
lonia) — 5,5 puncte (1), Bădulescu 
(România) — 5 puncte etc.
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Eforturile în direcția păcii și dezarmării trebuie continuate și inten- ț 

sificate pentru a se realiza pași către o lume eliberată de pericolul ț 
nuclear, de armele de distrugere in masă. Acest deziderat este expri
mat de personalități politice de pretutindeni, evidențiat în diverse 
reuniuni, subliniindu-sc imperativul de a nu se irosi .nici un prilej 
pentru înfăptuirea păcii — năzuința supremă a omenirii.

ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR

PROBLEMĂ CENTRALĂ A OMENIRII
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ț Reuniunea Consiliului Consultativ al Internaționalei^ 
ț Socialiste în problemele dezarmării !

<•■■■ ,,, jomtnsț» ’
Vor fi examinate aspecte ale pro- l 

blematicii dezarmării în urma în- < 
cheierii tratatului sovieto-american ' 
cu privire la lichidarea rachetelor t 
cu rază medie și mai scurtă de ac- 
țiune, urmărindu-se identificarea ț 
de posibilități pentru reducerea și i 
lichidarea armelor nucleare, chimi- ’ 

î 
(

„Eliminarea arsenalelor nucleare 
o cerință stringentă"

TOKIO 15 (Agerpres). — Consi- 
. Irul japonez împotriva bombelor 
ț atomice șl cu hidrogen — „Gen- 
1 suikyo" a adresat un apel opiniei 
> publice nipone de a intensifica ac- 
i țiunile în vederea interzicerii to- 
< tale a experiențelor nucleare, de a 
* contribui la desfășurarea cu succes 
l a celei de-a treia sesiuni speciale 
1 consacrate dezarmării a Adunării 
ț Generale a O.N.U., sesiune progra-
i mată să aibă Ioc începînd de Ia 
* 31 mai. la sediul Națiunilor Unite

î 
î

j 
j
[
ț STOCKHOLM 15 (Agerpres). — 
i In capitala Suediei au luat sfîrșit 
’ lucrările „Parlamentului popular 
\ pentru pace", la care au participat

din New York.
Eliminarea totală a arsenalelor 

nucleare de pe planeta noastră —

se spune în document — constituie 
o; cerință stringentă de rezolvarea 
căreia depinde viitorul întregii 
umanități. Armele atomice, subli
niază apelul „Gensuikyo" — nu 
dispar de la sine, mai ales în con
dițiile cînd anumite forțe continuă 
să sprijine periculoasa doctrină a 
„descurajării nucleare". O contri
buție însemnată la lupta popoare
lor pentru eliberarea omenirii de 
pericolul nimicirii nucleare poate 
și trebuie să o aducă poporul ja
ponez — cel care a cunoscut tra
gediile de la Hiroshima și Na
gasaki.

„Securitatea nu poate fi asigurată 
prin acumulare de armament"

BRAZZAVILLE 15 (Agerpres). — 
Omenirea trebuie să opteze pentru 
progres social-economic sau pen
tru cursa înarmărilor — a declarat 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, aflat la Brazza
ville, în cadrul unui turneu prin 
mai multe state africane. El a adre
sat tuturor statelor apelul de a 
sprijini hotărîrile conferinței inter
naționale cu privire la relația

dezarmare-dezvoltare. Secretarul 
general al O.N.U. a reliefat nece
sitatea eliminării concepției po
trivit căreia securitatea poate fi 
asigurată prin acumulări de arsena
le de armament, apreciind Că acest 
obiectiv poate fi atins în prezent 
prin dezvoltarea economică, conso
lidarea colaborării internaționale, 
într-o lume interdependentă, prin 
solidaritatea popoarelor. ,

„Fondurile eliberate prin dezarmare să fie folosite 
pentru dezvoltare"

i peste 500 de delegați din partea a 
1 360 organizații politice, obștești, de 
J tineret, religioase, pacifiste din 

Suedia. Au fost examinați» nu
meroase aspecte ale' consolidării 
păcii și eliminării pericolului unui 
război nuclear. în perspectiva celei 
de-a III-a sesiuni speciale consa
crate dezarmării a Adunării gene
rale a O.N.U., care va avea loc în 

, cursul acestui an. In cadrul dezba- 
i terilor, participanții au reliefat

î 
î 
î

î

necesitatea 
unui tratat 
interzicerea 
a limitării 
utilizării fondurilor astfel eliberate 
pentru îmbunătățirea situației eco
nomice a țărilor în curs de dez
voltare, s-au pronunțat împotriva 
militarizării Cosmosului. Un loc im
portant, în documentele adoptate 
este rezervat problemelor legate de 
limitarea exporturilor de armament, 
de consolidarea rolului O.N.U. în 
soluționarea problemelor interna
ționale.

încheierii grabnice a 
atotcuprinzător privind 
experiențelor nucleare, 
cheltuielilor militare și

Pentru convocarea unei conferințe internaționale de pace 
în Orientul Mijlociu

VIENA 15 (Agerpres). — Intr-o 
declarație publicată la Viena, can
celarul Austriei., Franz Vranitzky, a 
afirmat că țara sa este ferm hotări- 
tă să contribuie la reglementarea 
pașnică a conflictului din Orientul 
Mijlociu. Austria — -a arătat el — 
se pronunță pentru recunoașterea 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinian, inclusiv de a-și crea pro
priul stat independent. Cancelarul 
austriac și-a exprimat încrederea că 
o rezolvare pașnică a acestei pro
bleme poate fi soluționată prin con
vocarea unei conferințe internațio
nale. la care să participe toate păr
țile interesate în calitate de parte
neri cu drepturi egale.

DAMASC 15 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei. Hafez Al-Assad, l-a 
primit, la Damasc, pe premierul ior
danian. Zaid Al Rifai, care i-a în- 
minat un mesaj din partea regelui 
Hussein al Iordaniei. Potrivit rela
tării agenției S.A.N.A., cu acest pri
lej. șefului statului sirian i-au fost 
prezentate rezultatele vizitelor efec
tuate de suveranul iordanian în mai 
multe țări vest-europene. pozițiile a- 
cestor țări în ceea ce privește con
vocarea unei conferințe internațio
nale în problema Orientului Mijlo
ciu. ca și asupra recentului dialog 
iordaniano-palestinian de la Amman.

TUNIS 15 (Agerpres). — La Tunis 
au ayut loc convorbiri între pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, Yasser Arafat, și Marrack 
Goulding, adjunct al secretarului ge
neral al O.N.U. In cadrul întîlnirii 
Y. Arafat a relevat că palestinienii 
vor cpntinua rezistența în fața ocu
pației israeliene pină la redobîndirea 
drepturilor lor inalienabile, subli
niind răspunderea ce revine O.N.U. 
pentru apărarea palestinienilor de pe 
malul vestic al Iordanului și din Gaza 
— informează agenția A.P.A.

ALGER 15 (Agerpres). — Președin

tele Algeriei, Chadli Bendjedid. a 
avut o întrevedere cu secretarul ge
neral al Ligii Arabe, Chedli Klibi. 
Au fost abordate aspecte referitoa
re la ultimele evoluții din Orien
tul Mijlociu și la situația palesti
nienilor din teritoriile ocupate.

TEL AVIV 15 (Agerpres). — Mii 
de israelieni membri ai mișcării 
„Pace acum", au participat, la Ie
rusalim. la o demonstrație cerind 
Să se pună capăt represiunii împo
triva palestinienilor din teritoriile a- 
rabe ocupate — transmit agențiile 
A.D.N. și E.F.E. Pe de altă parte, in 
portul Haifa, din nordul țării, lo
cuitori evrei și arabi Care trăiesc 
în Israel au organizat un marș in 
cursul căruia s-au pronunțat pentru 
retragerea trupelor israeliene din te
ritoriile ocupate.

In teritoriile de pe malul de vest 
al Iordanului, Gaza și Golan au 
continuat acțiunile de protest ale 
populației palestiniene împotriva ocu
pației israeliene. Agenția Taniug 
relevă că s-au înregistrat victime în 
urma ciocnirilor cu forțele israelie
ne de ocupație, care au operat ares
tări.

AMMAN 15 (Agerpres). — Aus
tralia se pronunță în favoarea con
vocării unei conferințe internaționa
le pentru pace în Orientul Mijlo
ciu. cu participarea țărilor membre 
ale Consiliului de Securitate al 
O.N.U. și a tuturor părților inte
resate în instaurarea unei păci trai
nice în această zonă — a declarat 
ministrul australian de externe, Bill 
Hyden. într-o. conferință de presă, 
la Amman. Subliniind că realizarea 
în regiune a unei păci prin care să 
se asigure acordarea . drepturilor le
gitime poporului palestinian este 
impusă și de evoluțiile recente din 
teritoriile arabe ocupate, ministrul 
australian a condamnat acțiunile re
presive .ale Israelului și politica de 
deportare a palestinienilor din aces
te teritorii.

Mauno Koivisto - 
reales președinte 

al Finlandei
HELSINKI 15 (Agerpres). — Mauno 

Koivisto a fost reales in funcția de 
președinte al Finlandei, pentru un 
nou mandat de șase ani. de către 
electorii desemnați în alegerile de la 
31 ianuarie — 1 februarie a.c.

Realegerea a avut loc luni, la al 
doilea tur de scrutin, cînd pentru ac
tualul șef al statului finlandez au 
votat 189 dintre cei 301 electori.

Problemele
Americii Centrale trebuie 

rezolvate pe cale pașnică
WASHINGTON 15 (Agerpres) —' 

Problemele existente în zona Ameri
cii Centrale trebuie soluționate prin 
mijloace politice pașnice — a decla
rat președintele Mexicului, Miguel 
de la Madrid. într-un interviu acor
dat companiei americane de televi
ziune C.'N.N. Nici o măsură de natu
ră militară nu poate duce la o so
luționare a problemelor apărute în 
această regiune — a spus președin
tele mexican, subliniind că, în opinia 
sa. sint necesare eforturi diplomatice 
viguroase care vor asigura realizarea 
de progrese in dificilul proces de so
luționare a stării conflictuale re
gionale.

Alegerile prezidențiale 
din Cipru

WM3ENTIILE DE PRESA 
pe scurt

1

Noi proteste împotriva represiunilor 
regimului sud-african

O declarație a Ministerului de Externe angolez
LAGOS 15 (Agerpres). — Aflat în 

Nigeria. Alfred Nzo, secretarul ge
neral al Congresului Național Afri
can (A.N.C.) — gruparea ce militea
ză pentru drepturile politice ale 
populației de culoare din R.S.A. — a 
declarat că se impune ca întreaga 
comunitate internațională să-și in
tensifice'eforturile pentru a se ajun
ge la schimbări structurale in regi
mul politic din Africa de Sud. El a 
condamnat, din nou autoritățile ra
siste de la Pretoria, care au declan
șat o adevărată campanie de lichi1 
dare a liderilor A.N.C.

LUANDA 15 (Agerpres) — Guver
nul R.P. Angola a respins propu
nerea Africii de Sud privind orga
nizarea .unei conferințe regionale 
asupra reglementării situației din

' '__ ;____ ;_________

sudul Africii, la care să participe și 
grupurile de teroriști, susținute de 
R.S.A., care acționează pe teritoriul 
angolez. Intr-o declarație a M.A.E. 
angolez se arată că inițiativa re
gimului de la Pretoria de a invita 
grup'area contrarevoluționară să par
ticipe la întîlnire constituie o altă 
manevră prin care încearcă să dis- 
tragă atenția opiniei publice mon
diale de la esența problemelor ce 
afectează regiunea. Instabilitatea în 
sudul continentului este generată 
de politica agresivă a Africii de Sud 
față de statele vecine, de activitățile 
subversive sprijinite de regimul ra
sist și de refuzul Pretoriei de a acor
da drepturi politice populației de cu
loare majoritare din R.S.A. — se 
arată in document. ' ' Ș î

NICOSIA 15 (Agerpres) — In ale
gerile prezidențiale desfășurate, du
minică, în Cipru nici unul dintre cei 
cinci candidați nu a întrunit majori
tatea absolută, necesară pentru a fi 
declarat ales. Potrivit datelor oficia
le difuzate de agenția cipriotă de 
știri — citată de agenția China Nouă 
— cele mai multe voturi le-au întru
nit Glafkos Clerides (33.14 la sută), 
reprezentantul partidului Adunarea 
Democratică, și Ghiorghios Vassi- 
liou (30.59 la sută), susținut de for
țele democratice din țară. Actualul 
președinte, Spyros Kyprianou, can
didat din partea Frontului Demo
cratic. a obținut 27,12 la sută din 
voturi.

La 21 februarie se va desfășura al 
doilea tur de scrutin, în cadrul că
ruia se vor confruntă Glafkos Cleri
des și Ghiorghios Vassiliou.

Negocierile 
dintre Grecia și S.U.A. 

privind viitorul

î GENEVA 15 (Agerpres). — Ia 
i Geneva au început luni lucrările 
J unei reuniuni a Consiliului Consul- 
) tativ al Internaționalei Socialiste în 
l problemele dezarmării. La dezbateri 
’ participă, de asemenea, reprezen- 
ț tanți ai U.R.S.S. și S.U.A., precum 
i și experți ai O.N.U. în domeniul 
I dezarmării. ce și convenționale din Europa.

Negocierile sovieto-americane în problema 
încetării experiențelor nucleare subterane

GENEVA 15 (Agerpres). — La Ge
neva a început cea de-a doua run
dă a negocierilor sovieto-americane 
referitoare la limitarea și încetarea 
experiențelor nucleare. Obiectivul 
actualei rUnde îl constituie concerta
rea măsurilor eficiente de control.

care să permită ratificarea tratatelor 
sovieto-americane cu privire la li
mitarea experiențelor subterane cu 
arma nucleară, din 1974, și la ex
periențele nucleare subterane in sco
puri pașnice, din 1976.

bazelor americane
_ AjTpNA 15„ (Agerpres) —. La, Atena
& început.luni cea de-ă .tresaTundJ ț 
a negocierilor greco-americane cu 
privire la viitorul bazelor mțlitarp.. 
ale S.U.A. de pe teritoriul elen. 
Runda precedentă, desfășurată în 
luna ianuarie, S-a încheiat — ea și 
prima de altfel — fără rezultate 
concrete. Potrivit actualului acord, 
care expiră la sfîrșitul anului 1988, 
în Grecia se află patru mari baze 
militare americane, ca și alte 12 
instalații și obiective militare de im
portanță mai mică.

ACREDITARE. Președintele Re- 
I publicii Venezuela, Jaime Lusinchi, 
! a primit-o pe Aneta Spornic, care 

și-a prezentat scrisorile de acre- 
| ditare în calitate de ambasador 
I extraordinar și plenipotențiar al 
1 Republicii Socialiste România în 

Venezuela.
I INTILNIRE. La Viena a avut loc. 

luni, o nouă întîlnire a delegații- 
I lor participante la consultările din- 
I tre țările participante la Tratatul 
1 de la Varșovia și N.A.T.O. în le

gătură cu elaborarea mandatului 
I negocierilor privitoare la reducerea 
I forțelor armate și armamentelor 

convenționale in Europa, între 
I Atlantic și Ural. A fost discutat ca

pitolul care se referă la probleme
le controlului.

I PRIMIRE. Președintele Egiptului, 
I Hosni Mubarak, l-a primit pe pri- 

mul-miniștru al Turciei Tiirgiit 
iOzal, aflat într-o vizită în această 

țară. în cursul întrevederii ș-a 
procedat la un schimb de opinii 

| privind mai multe aspecte ale ac- 
I tualității internaționale, in special 
1 situația din Orientul Mijlociu, pacea 

în regiune, problema palestiniană 
I și conflictul irakiano-iranian — in- 
| formează agenția M.E.N.A.
i MESAJ. Președintele Siriei, Ha

fez Al-Assad, l-a primit, la Da
masc, pe Abdul Wakil, ministrul de 

I externe al Afganistanului, care i-a
remis un mesaj din partea pre
ședintelui Republicii Afganistan, 
Najibullah, transmite agenția 

I T.Ă.S.S. In cursul convorbirii a 
| fost examinată situația din Afga

nistan în lumina politicii de con- 
Iciliere națională.

PRECIZARE. ^Relațiile dintre
Zimbabwe și Statele Unite nu au 

I posibilitatea să cunoască o imbu- 
| nătățire substanțială din cauza di

ferențelor majore de păreri între 
| cele două țări în ceea ce privește 

situația din Africa australă — a 
declarat ministrul Zimbabwean de 

■ externe, Nathan Shamuyarira, in 
| cadrul unui program transmis de 
i televiziunea din această țară. El 

a precizat că principalele dezăcor- 
I duri cu S.U.A. rezidă în sprijinul 
I american acordat R.S.A., în baza 

așa-numitului „angajament con- 
I structiv", precum și în politica a- 
‘ mericană față de Angola, în mod 
I deosebit sprijinul pe care îl oferă

forțelor mercenare, ale căror ac
țiuni perturbă viața economică și 

. socială angoleză.
I PARTICIPARE. Iranul va parti

cipa la următoarea reuniune a Con- 
I siliului de Cooperare al Golfului, 
I a declarat la postul de radio Tehe- 
Iran adjunctul ministrului iranian de 

externe, Husejn Sheij Al-Islam, ci
tat de agenția E.F.E. După cum se 

Iștie, țările C.C.G. au trimis recent 
un reprezentant Ia Teheran care a 
avut misiunea de a informa auto- 

. ritățile iraniene despre dorința ță
rilor organizației regionale —Ara-

I bia Saudită, Bahrein, Emiratele 
Arabe Unite. Kuweit, Oman și 
Qatar — de a iniția un dialog în 
direcția încetării războiului din 
zona Golfului și dezvoltării relații
lor bilaterale.

ÎMPOTRIVA asocierii la 
C.E.E. Comuniștii austrieci se pro
nunță împotriva asocierii even
tuale a țării la C.E.E. — se arată 
într-un articol semnat de Franz 
Muhri, președintele P.C. din Aus
tria, in paginile ziarului „Volksstim- 
me“. Se apreciază că aceasta ar 
duce la creșterea șomajului, la li
chidarea unui număr tot mai mare 
de gospodării țărănești, la restrin- 
gerea libertăților economice și a re
lațiilor comerciale.

PANAMA a cerut transferarea 
Comandamentului de sud al S.U.A. 
din zona Canalului Panama, ără- 
tînd că nivelul forțelor americane 
depășește atribuțiile de apărare ale 
acestuia. In baza tratatului semnat 
de cele două țări în 1977, staționa
rea trupelor americane se prelun
gește pină la 31 decembrie 1999, ex
clusiv pentru apărarea canalului, 
dar nu există nici o mențiune pri
vind existența Comandamentului de 
sud. ceea ce face absolut ilegală 
prezența acestuia pe teritoriul pa
namez,

ÎN PARAGUAY au avut loc du
minică alegeri prezidențiale și le
gislative, calificate de opoziție ca 
frauduloase și antidemocratice. 65 
la sută din electorat s-a. abținut să 
exercite dreptul de vot sau a votat 
în alb — notează agențiile de presă. 
In aceste condiții, Partidul Colora
do, de gUvernămînt, a anunțat că 
generalul Alfredo Stroessner a fost 
reales președinte al țării pentru o 
nouă perioadă de cinci ani.

SEMINAR. In capitala Cubei s-a 
desfășurat un seminar internațio
nal al experților în biotehnologie, 
informează agenția Prensa latina. 
Subliniind necesitatea amplificării 
cooperării statelor din America La
tină și Caraibi în acest domeniu, 
participanții au relevat că bioteh- 
nologia oferă posibilități nebănui
te țărilor în curs de dezvoltare, 
iar extinderea utilizării ei va per
mite progrese substanțiale în me
dicină, agricultură și industrie.

CAMPANIE ÎMPOTRIVA FU
MATULUI. In Turcia a fost lansa
tă o campanie la nivel național 
împotriva fumatului. Vorbind la o 
adunare desfășurată la Istanbul, 
ministrul sănătății, Biilent Akar- 
cali, a chemat întreaga populație a 
țării să-și aducă contribuția la suc
cesul acestei campanii, care urmă
rește Îmbunătățirea stării sănătă
ții întregii națiuni, in special a ge
nerațiilor tinere.

STATISTICA. După cum relevă 
Organizația Mondială a Sănătății 
(O.M.S.). Sindromul Imunodeficien- 
ței Dobîndite (S.I.D.A.) continuă să 
se răspîndească in lume. în ulti
mul timp înregistrîndu-sa alte 
3 519 cazuri.

POPULAȚIA AUSTRALIEI era la 
sfîrșitul anului trecut de 16,2 mi
lioane locuitori, potrivit raportului 
publicat Ia Canberra de Consiliul 
consultativ de planificare econo
mică.

_________________________________ I

Amplificarea datoriilor externe - rezultat al politicii 
practicate de capitalul financiar-bancar

de spoliere
în anul 2000

Datoria externă a Africii —

Evoluțiile din viața Internațională 
pun în evidență faptul că. in pre
zent, se manifestă cu putere o nouă 
criză generală economică, politică și 
socială, mai profundă și de mai 
lungă durată, depășind cu mult — 
așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în magistralul 
Raport la Conferința Națională a 
partidului — prin amploarea sa, criza 
generală a capitalismului din anii 
1929—1933. De fapt, arăta secretarul 
general al partidului nostru, se poa
te spune că imperialismul se află 
intr-un nou stadiu, in care capitalul 
financiar-bancar a devenit forma 
principală de dominație și asuprire a 
altor popoare.

Formularea de către secretarul ge
neral al partidului a conceptului 
potrivit căruia imperialismul se află 
într-un stadiu nou în care capitalul 
financiar-bancar a devenit forma 
principală de dominație și asuprire a 
altor popoare, prin politicile econo- 
mico-financiare pe care le practică, 
reprezintă o contribuție de o deose
bită însemnătate teoretică si prac
tică la analiza științifică, materia- 
list-dialectică a fenomenelor și pro
ceselor ce caracterizează contempo
raneitatea. Ia identificarea mecanis
melor ce determină perpetuarea ine
chităților economice, adîncirea deca
lajelor dintre bogății și săracii lumii 
de astăzi, fie că este vorba de indi
vizii aceleiași națiuni, fie de popoare 
întregi.

Mentalitatea: Scopul — 
profitul maxim — „scuză"
mijloacele... Rezultat ai unui în
treg proces istoric, obiectiv, de dez
voltare a capitalismului în stadiul 
său monopolist, capitalul financiar a 
suferit mutații de substanță în pe
rioada postbelică cunoscînd îndeo
sebi în ultimele decenii o amplifi
care și o diversificare fără prece
dent. atit în ceea ce privește sfera, 
cit și structura sa. Imensele resurse 
bănești, mobilizate pe diferite căi — 
bănci, societăți de asigurare, trus
turi de investiții, societăți de finan
țare, de construcții de locuințe etc., 
etc., ca și instrumentele specifice 
create au dus nu numai la expan
siunea continuă a piețelor financiare, 
ci și la crearea unor structuri noi, 
mai complexe, a acestora, prin in
troducerea unor multiple „inovații 
financiare", care să le asigure obți
nerea unor profituri tot mai mari.

„Gestiunea trezoreriei — conchide 
Raportul anual mondial asupra sis
temului economic și strategiilor, pu
blicat de Institutul francez pentru 
relații internaționale — se transfor
mă din ce in ce mai mult într-un 
veritabil centru de profit. Fenome
nul este marcant in Statele Unite și 
in Marea Britanie, unde el privește 
mari grupuri industriale și chiar 
numeroase întreprinderi de talie mai 
modestă. In această perspectivă, 
marile companii se dotează cu di
recții de trezorerie și săli de 
schimb... asemănătoare celor ale 
băncilor. Întreprinderile japoneze au 
descoperit, de asemenea, m ultimii 
doi—trei ani virtuțile acestei noi ac
tivități : firma Toygta, de exemplu, 
a înregistrat in cel de-al doilea 
trimestru al anului 1986 ciștiguri de 
peste 500 de milioane de dolari nu
mai din operații financiare".

De altfel, după cum remarcă ace
lași raport, ca și alte studii interna
ționale, profiturile din ce în ce mai 
mari, realizabile pe piețele finan
ciare, prin gama tot mai largă și mai 
sofisticată de instrumente create, ca 
și prin nivelurile ridicate ale dobin- 
zilor sau volatilitatea ratelor de 
schimb, au făcut ca în activitatea 
marilor monopoluri internaționale 
să-și facă apariția o nouă practică : 
din ce in ce mai mult societățile 
transnaționale americane, vest-euro
pene (General Electric șau British 
Petroleum, de exemplu) și japoneze 
contractează împrumuturi nu pentru 
finanțarea unor activități productive, 
ci in vederea „investirii" lor pe pie
țele financiare. O companie niponă, 
Hanwa, specializată in producția de 
oțel, și-a „cucerit" deja o anumită 
notorietate in acest nou joc (cunos
cut în Japonia sub numele de Zai- 
teku) : din martie 1985 pînă în mar
tie 1986 profiturile acestei companii 
au crescut cu 93 la sută, atingind 
14.2 miliarde de yeni, în pofida fap
tului că puternica recesiune a in
dustriei japoneze a oțelului s-a 
adincit. Ceea ce demonstrează că 
aceste profituri proveneau esențial- 
mente din operațiuni financiare.

Reorientarea activităților marilor 
companii transnaționale s-a făcut 
paralel cu modificarea conceptului 
tradițional privitor la activitatea 
băncilor, modificare ce a lăsat cale 
liberă acțiunilor rparilor conglome
rate financiare cu operațiuni multi
ple. Practic — arată un studiu nord- 
american — puterea este concentrată 
de băncile americane și nipone, care

controlează numai ele singure pes
te două cincimi din acțiunile to
tale ale principalelor 100 corporații 
industriale din lume. Revistele „The 
Economist." și „Forbes", relevind creș
terea vertiginoasă a profiturilor r.ea- 1 
lizate din exterior de primele șapte 
bănci din S.U.A., arată că, pornind 
de - la 167 milioane dolari in 1971, 
profiturile acestora s-au ridicat la 
1,327 miliarde dolari în 1981 și 1,563 
miliarde dolari in 1982. La șase din 
cele șapte bănci americane, mai bine 
de jumătate din profituri au prove
nit din străinătate, în special din 
dobînzile percepute la creditele și 
imprumuturile acordate țărilor in 
curs de dezvoltare.

„Inovațiile financiare" — 
subtile mecanisme de ex
ploatare neocolonială. >Ino’ 
vațiile financiare" sau „instrumen
tele de gestiune a lichidităților și 
riscurilor", în realitate mecanis
mele de control și dominație ale 
capitalului financiar ce au înlocuit 
și înlocuiesc, in raporturile cu țările 
in curs de dezvoltare. formele 
„clasice" de exploatare colonială cu 
altele mai „tehnice", mai subtile și 
mai rafinate, au jucat și joacă rolul 
cel mai important in creșterea pro
fiturilor capitalului financiar-ban
car și implicit in amplificarea dato
riei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare, datorie ce a atins la 
sfîrșitul anului 1987 uriașa sumă de 
1 100 de miliarde dolari. Dimensiu
nile ei absolute și relative, momen
tul apariției, procesul de amplifi
care continuă pe care-1 cunoaște, ca 
și gravele sale implicații economice, 
politice și sociale sint tocmai rezul
tatul politicii imperialiste de domi
nație și spoliere practicate de capi
talul financiar, al mecanismelor și 
instrumentelor create de acesta pen
tru obținerea profitului; maxim.

Simpla revedere a datelor și cifre
lor din ultimul secol — de cînd rela
țiile financiare internaționale au 
atins, în ce privește creditul, un nivel 
semnificativ — arată că fenomenul 
îndatorării unui număr atit de mare 
de state este specific doar actualei 
perioade. Mai mult decit atit, nici
odată altcindva, în ultima sută de 
ani, chiar dacă omenirea a trecut 
prin perioade de complexe convulsii 
economice și politice, inclusiv răz

boaie mondiale, ce au dus la distru
geri materiale, nu a existat un 
număr atit de mare de state (40), 
care să se afle in situația unor în
datorări masive, ce le creează difi
cultăți adesea de nedepășit, nu nu
mai în ce privește rambursarea 
datoriei, ci și în continuarea proce
sului dezvoltării sau soluționarea 
unor acute probleme sociale. „Ino
vațiile financiare" sau „instrumen
tele de gestiune a lichidităților și 
riscurilor" ca și alte mecanisme, po
litica de ansamblu a capitalului 
financiar au dus la situația fără 
precedent la care s-a ajuns, în pri
ma jumătate a actualului deceni i, 
cînd o serie de state, cu pondere 
însemnată în economia mondială și 
în schimburile internaționale — cum 
ar fi Brazilia, Mexic, Argentina și al
tele — să fie obligate să recurgă la 
amînări ale plăților scadente, iar, în 
unele cazuri, la declararea de mora
torii unilaterale, decizii cu efecte 
perturbatorii pe piețele financiare 
•internaționale. Era firesc să se în- 
timple așa cind numai datorită poli
ticii „banilor scumpi" (rate ale do- 
binzilor înalte, plus „riscul valutar" 
plus alte procente... de risc etc.) a 
făcut intre anii 1978—1986 să se scurgă 
dinspre săracele țări debitoare spre 
bogatele state creditoare 513.2 mili
arde dolari, sumă cu 28,5 la sută mai 
mare decit totalul datoriei țărilor in 
curs de dezvoltare la începutul pe
rioadei luate in calcul.

Gestiunea lichidităților, a datoriei 
externe a țărilor in curs de dezvol
tare. folosirea noilor instrumente fi
nanciare — ca să întrebuințăm ter
menii preferați ai funcționarilor ca
pitalului financiar-bancar — au slu
jit doar obținerii unor mari profituri 
de către creditori prin jefuirea fără 
cruțare a debitorilor. Desigur, eșalo
narea datoriilor nu constituie o solu
ție. ci doar aminarea problemelor 
țărilor debitoare — releva directorul 
general al O.N.U. pentru dezvoltare 
și probleme economice internaționa
le, Jean Ripert, adăugind că datoria 
externă constituie nu numai o pie
dică foarte gravă pentru progresul 
economic al acestor țări, ci și o se
rioasă amenințare pentru instituirile 
economice și financiare internațio
nale. Dar. in lipsa unei soluții poli- 
tico-economice viabile, țările debi
toare nu au altă ieșire, cu atit mai 
mult cu cit serviciul datoriei de
vine tot mai împovărător. Numai în

1986. serviciul datoriei exteftie a 
țărilor în curs de dezvoltare s-a ri
dicat la 100 de miliarde de dolari, 
reprezentind circa 24 la sută din 
încasările .lor la export (această ci- 
.fră reprezintă doar o rată medie, 
pentru că sint numeroase cazurile în 
care serviciul datoriei urcă pină la 
50 la sută din veniturile realizate 
din vânzările externe). Iar in 1987 — 
1988, in pofida acordurilor de reeșa- 
lonare existente, aceste țări vor 
avea de plătit peste 150 de miliarde 
de dolari.

Propuneri judicioase — în 
consens cu cerințele dez
voltării. Experiența, realitățile 
din viața economică internațională, 
inclusiv „seismele" de pe piețele 
financiare, fie că este vorba de cele 
de la bursele de valori, fie de cele 
provocate de declararea de moratorii 
unilaterale în ce privește datoria 
externă (cum a fost in cazul Brazi
liei) demonstrează că — așa cum 
sublinia președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu — aceste 
stări de lucruri nu vor mai putea să 
dureze multă vreme, că actuala criză 
generală a lumii capitaliste, criza 
mondială, nu va putea fi depășită 
fără soluționarea problemelor gene
rale ale subdezvoltării și realizarea 
unei noi ordini economice mondiale, 
care să așeze raporturile economice 
internaționale pe baze noi. echita
bile.

Tocmai în acest sens. România 
socialistă. președintele 
Nicolae Ceaușescu consideră nece
sară organizarea unei conferințe in
ternaționale în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite, la care să parti
cipe, cu drepturi egale, toate țările 
în curs de dezvoltare șl țările dez
voltate.: pentru a se ajunge la soluții 
reciproc acceptabile în problemele 
economice — inclusiv în problema 
datoriei externe a țărilor în curs 
de dezvoltare — . care să deschidă 
calea lichidării subdezvoltării și 
realizării noii ordini economice 
mondiale. Aceasta constituie, in con
cepția țării noastre, o condiție fun
damentală pentru depășirea dificul
tăților economice actuale, pentru sta
bilitatea și dezvoltarea armonioasă a 
întregii economii mondiale, pentru 
progresul economic si social al 
tuturor popoarelor.

Valentin PĂUNESCU

ADDIS ABEBA 15 (Agerpres). — 
După cum 'relevă documente întoc
mite de experți ai Organizației Uni
tății Africane (O.U.A.), Africa este 
împovărată in prezent de o datorie 
externă de circa 200 miliarde dolari, 
ce ar urma să atingă aproximativ 
500 miliarde dolari in anul 2000. In 
context, revista ..Revolution Afri- 
caine" subliniază că această uriașă 
povară se repercutează negativ asu
pra economiilor africane care, astăzi,

spre 500 miliarde dolari
se află într-o situație critică, ele 
neputînd să asigure un ritm de creș
tere și dezvoltare. Un pericol ce 
poate duce la o pierdere disimulată 
șau evidentă a suveranității statelor 
africane. După cum relevă experțil 
achitarea serviciului datoriei deter
mină scurgerea spre exterior a unor 
resurse considerabile care nu pot fi 
astfel afectate pentru programe de 
dezvoltare.

Mafia și»»» a ft a
Luciano Liggio, lider 

indiscutabil al mafiei 
siciliene, condamnat 
la închisoare pe viață, 
și-a găsit, la închisoa
rea Ucciardone din 
Palermo, unde iși 
ispășește pedeapsa, o 
nouă vocație. El ă 
devenit peste noapte... 
pictor, iar in numai 
cîteva luni. rodul 
„căutărilor" sale in 
domeniul artei s-au 
și materializat in vreo 
50 de tablouri. De aici 
și pină. la organizarea 
unei expoziții perso
nale n-a mai fost de
cit un pas. Una din 
cele mai renumite ga
lerii din Palermo s-a 
oferit, contra unei 
sume importante de 
bani, să-i organizeze 
o expoziție. La verni
saj au fost prezente 
sute de persoane. Mai 
mult sau mai puțin 
pasionați de pictură, 
sau poate de „celebri
tatea" noului pictor, 
vizitatorii au putut 
lua cunoștință de mo
dul in care Liggio a 
văzut Sicilia de din
colo de gratiile celulei 
sale. Unii colecțio
nari, cu toate că nici 
un critic nu s-a pro
nunțat încă asupra 
calităților artistice ale 
pictorului mafiot, au 
și cumpărat se pare o 
serie de pinze, din

snobism sau din cine 
știe ce motive.

Deși „protagonistul" 
a lipsit de la verni
saj, deoarece judecă
torul a refuzat să-i 
acorde autorizația ne
cesară, evenimentul 
s-a bucurat de o 
mare publicitate. A- 
proape întreg orașul 
a fost acoperit cu 
afișe care anunțau 
vernisajul și in care 
numele bossului ma
fiot trona cu litere de 
o șchioapă. Chiar și 
pe clădirea magistra
turii locale, spre stu
pefacția judecătorilor, 
au fost lipite citeva 
afișe.

A fost nevoie de 
protestul și interven
ția consilierilor comu
niști și ale unor forțe 
democratice pentru ca 
administrația orășe
nească să decidă re
tragerea afișelor de 
pe străzile orașului. 
„Nu e vorba de publi
citate făcută unei 
expoziții, au arătat 
aceștia, ci de spriji
nirea mafiei, care nu 
urmărește altceva de
cit să-și schimbe ima
ginea sa tradițională. 
In acest fel, ani în
tregi de muncă in care 
s-a urmărit să se 
creeze in rindul popu
lației un curent tot

mai puternic împotri
va mafiei riscă să 
rămină fără nici un 
rezulta t“.

Relatind acest epi
sod ziarele italiene au 
ținut să evidențieze și 
un alt aspect impor
tant : „Procesul seco
lului". încheiat recent 
la Palermo, a repre
zentat. un prim și în
semnat succes in 
lupta contra activității 
criminale a mafiei. 
Tocmai de aceea, ad
ministrația comunală, 
care s-a constituit 
parte civilă la acest 
proces — scria ziarul 
L’Unită" — are dato
ria să acționeze cu 
toată fermitatea, ală
turi de toate forțele 
progresiste și de
mocratice, împotriva 
mafiei și a tuturor 
acelora care, intr-o 
formă sau alta, spri
jină criminalitatea or
ganizată.

O concluzie pe care 
ultimele fărădelegi 
ale mafiei — uciderea 
fostului primar al o- 
rășului Palermo, Giu
seppe lnsalaco, și a 
agentului de poliție 
Natale Mondo — în
registrate in ultimele 
zile nu fac decit să o 
întărească.

R. BOGDAN

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 1 Cod 71 341. București Piața SrfnteM nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 30. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale și dlfuzorll din Întreprinderi și Instituții, Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O, Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Griviței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA.SCÎNTEII 40 360


