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IN LUMINA ORIENTĂRILOR $1 INDICAȚIILOR TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
PLANUL LA PRODUCȚIA DE ȚIȚEI

SĂ FIE RIGUROS ÎNDEPLINIT!
Una din sarcinile economice prio

ritare subliniate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la Conferința 
Națională a partidului și relevată, 
din nou. la recenta plenară a Consi
liului Național al Oamenilor Mun
cii o constituie realizarea integrală 
a sarcinilor de plan la producția de 
țiței și gaze naturale. De modul în 
care este îndeplinită această sarci- 
nă de mare răspundere depinde. în 
măsură hotăritoare. realizarea pro
ducției intr-un domeniu de bază cum 
este chimia, ca și asigurarea ba
zei energetice a tării, potrivit pre
vederilor planului. Este, deci o sar
cină economică de mare răspundere, 
o îndatorire patriotică majoră a tu
turor colectivelor de muncă din in
dustria extractivă a țițeiului si gaze
lor! naturale să facă totul, să acțio
neze cu întreaga pricepere și capa
citate organizatorică pentru a ex
trage din adîncuri, zi de zi, cantită
țile stabilite de țiței si gaze naturale 
pe care economia ' națională con
tează.

Nu de puține ori. cînd se aduc in 
discuție problemele fundamentale ale 
realizării producției de țiței si gaze 
naturale, pot fi auzite opinii ale unor 
specialiști și cadre de conducere prin 
care se 
anumite 
așa-zisa 
minuării 
rește, resursele de țiței și gaze 
naturale s-au diminuat. Acesta 
este un adevăr care nu mai 
trebuie demonstrat. Dar la fel de 
adevărat este și faptul că planul, 
prin prevederile sale bine funda
mentate, ține seama de aceste reali
tăți, după cum la fel de bine tine 
seama și de nevoile economiei națio
nale. Așadar, resursele nu sint in- 
tr-atit de diminuate incit să fie ad
misă această idee ca o scuză pentru 
nerealizarea . f 
de plan pe

încearcă să se justifice 
rămîneri în urmă prin 

„realitate obiectiva" a di- 
resurselor existente. Fi-

integrală a sarcinilor 
i ' anul 

primele două luni 
Nu este mai puțin 
faptul că in ultimii . . ___
planificată de țiței este simțitor di
minuată față de cea realizată cu 
10—15 ani în urmă. Tocmai de aceea 
putem considera că sarcinile prevă
zute prin plan trebuie realizate ne
condiționat printr-un efort stăruitor 
din partea tuturor celor care lu
crează în domeniul extracției pe
troliere. de la unitățile de bază și 
pină la minister. De fapt, ce argu
ment mai viabil și mai convingător 
poate exista în această privință decît 
faptul că atît anul trecut, cît 
și în perioada care a trecut din a- 
cest an au existat și există un șir 
de unități. îndeosebi brigăzi de pro
ducție petrolieră. care realizează 
prevederile zilnice la extracția de 
ti tei și gaze naturale. Analizînd mai 
aprofundat experiența unor unități 
de bază din schelele de producție, e- 
valuind realist si cu răspundere mă-

1987 și ,pe 
din acest an. 
adevărat nici 
ani producția

șurile tehnice și organizatorice pe 
care le-au aplicat unii șefi de brigadă, 
șefi de formații de intervenție, in 
vederea extinderii lor, se poate a- 
junge la concluzia că printr-o mun
că organizatorică tenace, prin întă
rirea spiritului de răspundere Si an
gajare muncitorească, prin valorifi
carea inițiativei și priceperii munci
torilor și specialiștilor pot fi create 
condiții pentru ca planul producției 
de țiței și gaze naturale să fie rea
lizat asa cum s-a stabilit.

Totuși, făcind un bilanț al reali
zării planului, trebuie subliniat că 
rezultatele nu se situează Ia nivelul 
sarcinilor stabilite, al posibilităților 
reale de producție, al condițiilor ma
teriale și tehnice existente. Un șir 
de schele cu o mare pondere în rea
lizarea producției de țiței, cum sint 
cele din Vifor!ta, Craiova, Stoina, 
Sandra. Drăgășani. Mosoaia. Modir-. 
zău. Boldești, nu au reușit să asigu
re producția zilnică planificată de 
țiței, acumulind importante restan
țe, făcind ca și pe ansamblul sec
torului rezultatele să 
nivelul prevederilor 
plan. Surprinde o 
re de lucruri ținînd 
că. in perioada care a trecut 
din acest an. în marea majo
ritate a schelelor au existat con
diții absolut normale pentru rea
lizarea producției, iarna aceasta ne- 
constituind un impediment nu numai 
pentru că au lipsit gerurile si zăpe
zile abundente, dar și pentru că — așa 
cum au susținut adeseori conducăto
rii schelelor — din toamnă s-a făcut 
o pregătire corespunzătoare pentru 
sezonui rece. Cauzele rămînerii " în 
urmă trebuie căutate — după cum s-a 
subliniat cu toată claritatea și în- 
tr-un spirit de înaltă exigență cu 'pri
lejul unei analize efectuate recent, la 
Pitești, cu cadrele de conducere din 
unitățile petroliere și de cercetare 
geologică — nu in sfera justificări
lor de natură „obiectivă", ci în ati
tudinea Pe care o manifestă unele 
cadrp de conducere atît din schele, 
cit și din cadrul Ministerului Petro
lului. fată de cerințele realizării pla
nului la producția de'' țiței și gaze 
naturale. în spiritul tolerant față de 
stările de indisciplină existente in 
unele unități petroliere si în pasivi
tatea cu care unele cadre de condu
cere privesc răspunderea ce le revi
ne in domeniul organizării produc
ției, al promovării tehnologiilor celor 
mai eficiente de extracție.

între cauzele principale ale rămî
nerii in 
liniat cu 
amintita 
meniul 
mai întîi, în centrul atenției proble
ma atît de stringentă a ordinii și dis
ciplinei la fiecare loc de muncă, în 
fiecare sector de activitate. Cit dău
nează starea de indisciplină, uneori 
trecută cu vederea, asupra bunului 
mers al producției ? S-ar părea că

nu se ridice la 
stabilite prin 

asemenea sta- 
cont de faptul 

care
marea

urmă, așa cum s-a sub- 
toata răspunderea si la 

analiză cu cadrele din do- 
extracției țițeiului, situăm.

TÎRNĂVENI : în funcțiune o nouă capacitate
de producție

combinat 
fost pusă 
modernă 

a indus-

Pe platforma marelui 
chimic din Tîmăveni a 
în funcțiune o nouă și 
capacitate de producție 
triei noastre chimice. Este vorba
de instalația de fabricare a sulfuri! 
de sodiu, produs cu o largă între
buințare în industriile metalurgi
că, textilă, chimică și petrochimi
că. De remarcat că această insta
lație, ale cărei utilaje au fost rea-

lizate integral în unități specia
lizate din tara noastră, are drept 
sursă de materie primă produsele 
secundare rezultate de la fabricile 
situate pe aceeași platformă, a 
căror valorificare superioară asi
gură întreaga cantitate de sulfură 
de sodiu necesară economiei noas
tre, contribuind astfel la elimina
rea importului. (Gh. Giurgiu).
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absența unui muncitor sau a unor 
specialiști, intîrzierea de la program, 
părăsirea nejustificată a locului de 
muncă nu ar fi lucruri care să ge
nereze un gol de producție, unii gîn- 
dind că 
oricum și 
specialistul 
Este 
limpede că dacă la 
cică. Craiova. Drăgășani si al
tele. planul nu a fost realizat inte
gral, intr-o măsură decisivă cauzele 
-trebuie căutate în starea de in
disciplină : număr mare de absente, 
încălcări ale disciplinei tehnologice, 
întîrzierl nepermis de mari la inter
vențiile de la sondele oprite din 
pompaj. După cum în cadrul trustu
lui de foraj-extractie Arad, un nu
măr mare de sonde forate nu au 
fost puse in funcțiune, iar peste 100 
de sonde așteaptă să fie supuse pro
belor. aceasta datorîndu-se în cea 
mai mare parte lipsurilor existente 
în activitatea formațiilor de inter
venție. A fost necesară detașarea unor 
specialiști aprecjati din cadrul trus
tului Moinești care să demonstreze ce 
înseamnă pricepere, abnegație si spi
rit muncitoresc autentic, oferind tu
turor celor care lucrează în cadrul 
trustului arădean exemple cu privi
re la modul în care trebuie să se

utilaiele funcționează 
dacă muncitorul ori 
este prezent sau nu. 

o gravă eroare ! O spunem 
dacă la schelele Pe- 

Craiova. Drăgășani si

Petre CRI STEA
(Continuare in pag. a 11-a)

O nouă intervenție a sondorilor de 
la Schela de producție petrolieră 

Brăila
Foto : Sandu Cristian

Intrarea într-o etapă nouă, supe
rioară a procesului revoluționar din 
România, o dată cu făurirea parti
dului muncitoresc unic, în 1948, a 
pus bazele unui partid puternic, ca
pabil să asigure transformarea radi
cală a societății românești. Prin 
multiplele sale consecințe, acest act 
istoric s-a înscris ca unul din mo
mentele cruciale ale înaintării pe ca
lea revoluției si construcției socia
liste. a asigurat condițiile organiza
torice si politice pentru împlinirea 
înaltei misiuni a clasei muncitoare 
de a fi clasă conducătoare in opera 
de edificare si perfecționare a noii 
orînduiri. Din această perspectivă, 
semnificația , evenimentului de acum 
patru decenii apare în plenitudinea 
valorilor sale teoretice și ' practice, 
naționale și internaționale.

Asa cum aprecia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, acum, la 
40 de ani de la realizarea partidului 
unic muncitoresc, 
muncitoare, „pu
tem afirma, pe 
baza realităților, 
a faptelor de ne
tăgăduit, că fără 
existența unității 
clasei muncitoa
re, fără un partid 
unic al acesteia 
— Partidul Co
munist Român — 
obține marile realizări pe calea fău
ririi societății socialiste".

Astăzi, în genere, una din proble
mele larg dezbătute pe plan interna
țional se referă la funcțiile și rolul 
factorilor de conducere politică, lu
mea contemporană raportindu-se per
manent la politică și reflectînd. cu 
consecințele de rigoare, rezulta
tele politicii aplicate. In concepția 
socialismului științific, această parti
cularitate a epocii, reliefată 'preg
nant de confruntările de idei, vine 
să evidențieze că problema puterii, 
a conducerii politice este, metaforic 
vorbind, cheia viitorului social. De
sigur, funcția puterii politice este 
condiționată hotăritor de natura sis
temului politic, de esența lui socială, 
iar o constatare mereu actuală in 
cîmpul' și preocuparea științelor po
litice, 
trine, 
aceea 
unor 
partide, națiuni — se .măsoară prin 
capacitatea lor de creație. în inte
resul maselor și împreună cu ma
sele. în legătură cu aceasta, așa cum 
a probat ș- susține deschis teoria. 
marxistă, cum arată practica si este 
de dorit a se confirma la un nivel 
superior prin aplicarea consecventă 
a nrincoiilor socialismului științific, 
manifestarea avantajelor civilizației 
noi, socialiste, constituie rezultatul 
efortului creator, conștient, al con-

a unității clasei

social ca ino-tribuției la ______ .
vare istorică revoluționară. O aseme
nea contribuție este expresia func
ționalității sistemului politic al noii 
orînduiri, în cadrul căruia partidul 
clasei muncitoare, fără a se substi
tui celorlalte componente ale acestui 
sistem, deține locul central.

Cu siguranță că, nu intîmplător, în 
dezbaterile privind înnoirea con
strucției socialiste, între problemele 
teoretice și practice ale organizării 
și conducerii noii orînduiri, funcțiile 
partidului in sistemul politic repre
zintă o temă la ordinea zilei. în a- 
celași timp, spre deosebire de etape 
trecute, in politologia nemarxistă. 
chiar antimarxistă. subiectul frec
vent invocat nu mai este, ca acum 
3—4 decenii, „legitimitatea" partide
lor de guvernămînt din țările socia
liste, vehement contestată atunci, 
fără a se putea spune că anticomu
nismul ar fi renunțat la un astfel 
de „cal de bătaie", ci modalitatea

progresul ăngrenate, intr-un fel sau altul, la 
guvernarea societății.

în condițiile României, făurirea, 
în februarie 1948, a partidului unic 
al clasei muncitoare. încununînd o 
suită de acțiuni comune anterioare 
ale organizațiilor, cadrelor și mem
brilor 
dului 
rilor, 
uneia . __ _ ________
continuării revoluției și construcției 
socialiste. S-a pus astfel capăt sci
ziunii din mișcarea noastră munci
torească. partidul aflîndu-se în fața 
unor posibilități noi de a se integra 
in mod activ și continuu realităților 
sociale, de a elabora o strategie 
strins legată de viață si a conduce 
cu succes ampla mișcare a poporu
lui de edificare .a socialismului, pro
ces ce avea să se amplifice sub egida 
orientărilor novatoare ale Congresu
lui al IX-lea.

Astfel, exercitarea rolului condu
cător al partidu
lui a constituit si 
constituie facto
rul determinant 
al înfăptuirii pro
fundelor 
formări care au 
schimbat 
înfățișarea Româ
niei. îndeosebi in 
două decenii, ca-

partidului comunist si parti- 
social-democrat. ale muncito- 
răspundea necesității istorice, 
din problemele de bază ale

40 DE ANI DE LA FĂURIREA PARTIDULUI 
MUNCITORESC UNIC DIN ȚARA NOASTRĂ trans-

radical

nu am fi putut

în abordările diferitelor doc- 
in concepții- filozofice este 
că forța de afirmare istorică a 
colectivități largi — clase.

exercitării conducerii politice, struc
turile acesteia. Unele doctrine poli
tice, contrapunînd, din așa-zisa „per
spectivă democratică", sistemul „mul- 
tipartid" 
pornind 
teza sau. 
„absentei 
mai multor partide 
în discuție pretinsa discordantă din-' 
tre conducerea unitară si „diversita
tea" de ipterese sociale. Extrapolare 
a „modelului copflictual" al intere
selor de clasă proprii societății ca
pitaliste, concepția „pluralist-demo- 
cratică" nu este altceva decit apre
cierea ideologică tendențioasă a a- 
cestui „model" ca fiind aplicabil ori
cărui sistem politic.

Referindu-se la caracterul neștiin- 
țific al unei asemenea teze, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atrăgea atenția 
că esențialul nu este numărul mai 
mic sau mal mare al partidelor, 
deoarece poate fi un singur partid 
și să existe o viață democratică lar
gă, adevărată, după cum pot 
multe partide si 
mocrație reală, 
este un adevăr 
temui partidului 
nici el un „etalon1 
bil : condițiile concret-istorice sint 
acelea care generează. în procesul 
revoluționar, formele si structurile 
de conducere social-politică. inclusiv 
numărul partidelor participante sau

sistemului „monopartid". 
aprioric și abstract de la 

mai bine spus, prejudecata 
democrației în absența 

politice", aduc

exista 
o de
parte, 

sis-

să nu existe 
Pe de altă
evident că
unic nu reprezintă 

universal vala-

CONFERINTELE PE JUDEȚE ALE DEPUTATILOR CONSILIILOR POPULARE
* . . tn ’i ,

DEZBATERI CONCRETE, ANALIZE EXIGENTE
ÎN SPIRITUL DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI-REVOLUȚIONARE

în 
rințe 
liilor „___________ .
început să se desfășoare conferințele 
județene ale deputaților consiliilor 
populare municipale, orășenești și co
munale. Instituționalizate din ini
țiativa secretarului general al parti
dului, aceste conferințe ilustrează 
elocvent modul creator în. care parti
dul și statul nostru asigură perfec
ționarea continuă a democrației so
cialiste revoluționare din țara noas
tră. Se cuvine, astfel, subliniat că 
respectivele conferințe județene pri
lejuiesc întrunirea, intr-un cadru larg 
democratic a celor peste 57 500 de- 
putați aleși in toamna anului trecut 
prin votul direct al tuturor cetățeni
lor patriei, fără deosebire de națio
nalitate, în organele locale ale pu
terii de stat. Ele au la ordinea de zi 
probleme de maximă importanță 
pentru viața economico-socială a ță
rii — în primul rind sarcinile speci
fice ce revin consiliilor populare 
pentru înfăptuirea prevederilor ' pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială în profil teritorial 
pe anul 1988 și pe întregul cincinal, 
a programelor speciale adoptate în 
lumina hotărîrilor Conferinței Na
ționale a partidului.

Iată de ce conferințele județene 
trebuie să dezbată în .mod concret, 
să analizeze cu înaltă exigență ac
tivitatea consiliilor populare pen- 

' tru îndeplinirea integrală a pla
nului producției fizice în fieca
re unitate, a producției pentru ex
port. reducerea continuă a consu- 
murilor de materiale, gospodărirea

pregătirea apropiatei Confe- 
pe (ară a președinților consi- 
populare, în întreaga tară au

și folosirea eficientă a mijloacelor 
materiale și financiare pentru valori
ficarea într-o mai largă măsură a 
materiilor prime, a resurselor locale 
pentru creșterea productivității mun
cii. pentru realizarea programelor 
privind dezvoltarea activităților micii 
industrii și serviciilor. Pornind de la 
rezultatele obținute, în lumina orien
tărilor formulate in recenta cuvintare

tarului general al partidului, confe
rințele județene ale deputaților au 
datoria să analizeze intr-un spirit 
de înaltă exigență activitatea orga
nelor l'ocale ale puterii de stat, des
fășurate in primii doi ani 
lului cincinal, să asigure 
la iveală a neajunsurilor, 
juiască un larg schimb de 
ță pentru evidențierea și

ai actua- 
scoaterea 
să prile- 
experien- 
generali-

IN PREGĂTIREA CONFERINȚEI PE ȚARĂ 
A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE

a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Plenara Consiliului național al agri
culturii pentru înfăptuirea obiective
lor noii revoluții agrare, conferințele 
județene trebuie să ^corde o deose
bită atenție măsurilor pentru buna 
pregătire și desfășurare a campaniei 
agricole din acest ax>, pentru asigu
rarea realizării unor producții vege
tale și animale cît mai mari.

Este o realitate — numeroase con
silii populare au acumulat, în ulti
ma perioadă, o bogată experiență in 
domenii dintre cele mai diverse. Dar, 
în același timp, tot atît de adevărat 
este și faptul că în activitatea a nu 
puține consilii populare persistă încă 
tendințe de limitare a activității la 
acțiuni cu caracter in special admi
nistrativ, precumpănind „lucrul cu 
hirtiile", fenomene de tergiversare a 
îndeplinirii unor sarcini. Or, în spi
ritul orientărilor și indicațiilor secre

zarea metodelor și formelor de ac
țiune celor mai eficiente.

în ultimii ani, potrivit cerințelor 
formulate de Congresul al XIII-lea 
al partidului au sporit considerabil 
rolul și atribuțiile consiliilor popu
lare. în această viziune, conferințele 
județene au datoria să analizeze și să 
dezbată întreaga activitate desfășu
rată pentru aplicarea principiilor 
noului mecanism economico-financiar 
bazat pe autoconducere și autogestiu- 
ne. înfăptuirea programelor de auto
finanțare și autoaprovizionare. tra
ducerea în viată a legii sistematizării 
teritoriale, desfășurarea procesului de 
urbanizare a localităților. în acest 
cadru o atenție deosebită trebuie 
acordată modalităților în care consi
liile populare, organele de lucru ale 
acestora, deputății trebuie să se im
plice mai mult și mai direct în re
zolvarea problemelor economice din

unitățile de pe raza lor de activitate. 
In același timp, o atenție deosebită 
trebuie să se acorde sarcinilor ce 
revin consiliilor populare în dome
niul atragerii mai eficiente a maselor 
largi ale cetățenilor la activitatea 
obștească, lărgirii și îmbunătățirii 
activității cultural-educative de ridi
care permanentă a conștiinței socia
liste, de formare a omului nou.

în strînsă legătură cu aceste pro
bleme, conferințele județene ale de
putaților âu pe ordinea de zi analiza 
modalităților de perfecționare a sti
lului de muncă al consiliilor popu
lare. Direcția principală de acțiune 
în acest sens o constituie folosirea 
cadrului propice al democrației 
noastre socialiste în vederea antre
nării tuturor deputaților. a tuturor 
cetățenilor la conducerea și rezol
varea pe plan local a treburilor 
obștii, la înfăptuirea propunerilor 
maselor privind progresul economic 
și social al fiecărei localități, la dez
voltarea edilitară a acestora.

Prin întreaga lor desfășurare, con
ferințele județene ale deputaților se 
înscriu ca o nouă manifestare a ho- 
tărîrii cetățenilor patriei noastre — 
exprimată prin glasul reprezentanți
lor aleși în organele puterii de stat 
locale — de a-și consacra întreaga 
capacitate de muncă îndeplinirii în 
cele mai 
planului 
cincinal, 
XIII-lea 
partidului de dezvoltare 
rală, de înflorire a tuturor localită
ților patriei.

perioada ultimelor 
racterizată de puternica afirmare a 
unei noi gindiri politice. în lumina 
experienței, se poate spune că unul 
dintre adevărurile fundamentale ale 
teoriei socialismului științific — 
conducerea de către partid — îsi 
probează viabilitatea sub forma si in 
conținutul tezei care conferă partidu
lui funcția de centru 
gii societăți.

Originala abordare 
(practică datorată 
Nicolae Ceaușescu pornește de la 
considerentul principial potrivit că
ruia „partidul reprezintă nucleul în 
jurul căruia gravitează întreaga so
cietate și do la care radiază energia 
și lumina ce pun in mișcare și asi
gură funcționarea întregului angre
naj al orinduirii socialiste". în aceas
tă concepție, partidul comunist, stă- 
pînind cu temeinicie teoria socialis
mului științific, metoda materialist- 
dialectică de studiere și interpretare 
a vieții sociale, constituie factorul 
subiectiv ce are menirea și capaci
tatea de a orienta dezvoltarea socie
tății în concordanță cu acțiunea le
gilor obiective. Aceasta decurge, în
tre altele, din posibilitatea reală de 
a se ajunge, din punct de vedere 
istoric, așa cum preconizau fonda
torii socialismului științific, la înțe
legerea clară a condițiilor, mersului 
și rezultatelor mișcării sociale, la 
capacitatea de a desprinde din dia
lectica vieții legitățile acesteia.

Opțiunile strategice ale Congrese
lor și Conferințelor Naționale, foru
muri de dezbatere și elaborare co
lectivă a liniei generale, Înfăptuirea 
acestor opțiuni, care au generat 
transformări calitative in structura 
și relațiile soaiale, în baza materială, 
în fizionomia spirituală a națiunii, 
devenită națiune socialistă, în în
treaga noastră societate, oglindesc 
expresiv poziția de forță eminamen
te creatoare a partidului. în jurul 
șău gravitează întreaga societate, de 
Ia el emană inițiativele politice, 
impulsurile ce pun In mișcare și asi
gură funcționarea armonioasă a 
complexului angrenaj al orinduirii 
socialiste românești. Astfel, funcțio
nalitatea optimă a mecanismelor so
cietății noastre depinde tot mai mult 
de creșterea rolului partidului, de 
adaptarea permanentă a formelor 
sale de organizare șl activitate la 
schimbările din viața socială. în a- 
ceastă direcție acționează organic, 
permanent o serie de factori obiec
tivi și subiectivi cum sint : relația 
de structură dintre partidul comu
nist și clasa muncitoare, 
partid, clasa

vital al între-

teoretică și 
tovarășului

dintre
muncitoare și masele

Ion MITRAN
(Continuare în pag. a Il-a)

GALAȚI : Premieră 
tehnică

bune condiții a sarcinilor 
pe acest an șt a întregului 
a hotărârilor Congresului al 
și Conferinței Naționale ale 

multilate-

La uzina de piese de schimb 
Si reparații siderurgice din ca
dru! Combinatului siderurgic 
Galați s-au finalizat și pus în 
funcțiune două instalații pentru 
fabricarea vatei minerale din 
zgură de cubilou. Colectivul de 
specialiști de aici a conceput 
noile instalații fără 
obișnuitului 
termediar, 
consumator 
si electrică, 
de vată 
material 
strucții — au fost livrate șan
tierelor combinatului. (Dan 
Plăcșu).

utilizarea 
agregat termic in- 

care era un mare 
de energie termică 

Primele cantități 
minerală — valoros 
termoizolant în con-

----------HOTĂRÎREA-CHEM ARE------------
a plenarei lărgite a Consiliului National al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii si Gospodăririi Apelnr

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, în zi.lele de 
17, 18 și 19 februarie a.c. a avut loc plenara
lărqită a Consiliului Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Ape
lor. Plenara a dezbătut și aprobat in unanimitate, 
în spiritul hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, ‘al indicațiilor și 
orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, Raportul 
cu privire la planul de dezvoltare a agriculturii, in
dustriei alimentare, silviculturii și gospodăririi ape
lor pe anul 1988, bugetul de venituri și cheltuieli 
și măsurile ce trebuie întreprinse pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de plan și prevederilor 
programelor speciale pe trimestrul I și întregul an, 
Raportul cu privire la activitatea organelor colec
tive de conducere din unitățile agricole de stat și 
cooperatiste, consiliile unice agroindustriale, între
prinderile-șl unitățile de industrie alimentară, silvi
cultură și gospodărire a apelor, organele județene 
centralele și ministerele din componența Consiliului 
Național ; măsurile pentru creșterea rolului acestora 
în asigurarea auroconducerii și autogestiunii econo- 
mico-financiare, Programul de măsuri privind orga
nizarea și desfășurarea campaniei agricole de pri
măvară, Raportul privind îndeplinirea programelor 
speciale in domeniul agriculturii, industriei alimen
tare, silviculturii și gospodăririi apelor în anul 1987 
și măsurile ce se impun pentru realizarea integrală 
a prevederilor acestora în anul 1988.

Participanții la plenară au adus un fierbinte și 
înălțător omagiu secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul aniversării a 70 de ani de viață și a

peste 55 de ani de eroică și neîntreruptă activitate 
patriotică, revoluționară, împreună cu cele mai 
vibrante urări de sănătate și fericire, de ani mulți 
și rodnici, de nesecată putere de muncă, pentru a 
ne conduce, pe mai departe, cu aceeași clarvi
ziune și cutezanță revoluționară, cu abnegație și 
eroism, spre noi și tot mai mari victorii, spre îm
plinirea luminosului destin socialist și comunist al 
scumpei noastre patrii.

Plenara a dat expresie celor mai profunde senti
mente de recunoștință față de preocuparea neobo
sită, permanentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru dezvoltarea continuă a agriculturii, a indus
triei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor, 
pentru creșterea neîncetată a contribuției acestor 
ramuri importante la sporirea avuției naționale, la 
ridicarea nivelului de trai material și spiritual al în
tregului popor. Dind cea mai înaltă apre
ciere contribuției hotăritoare aduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in perioada de mărețe înfăp
tuiri ce a trecut de la istoricul Congres al IX-lea, 
la elaborarea întregii strategii de dezvoltare eco
nomico-socială a patriei, la perfecționarea continuă 
a formelor și metodelor de participare a maselor 
la conducerea societății, la conceperea și făurirea 
cadrului larg, unic în felul său, al democrației 
muncitorești-revoluționare, participanții la plenară 
și-au afirmat voința și hotărirea fermă de a munci 
și lupta pentru îndeplinirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor de plan pe acest ,an și pe în
tregul cincinal, a obiectivelor noii revoluții agrare.

in cadrul plenarei au fost subliniate cu deosebită 
satisfacție succesele importante obținute in indus
trie, agricultură, în > toate domeniile vieții economi- 
cb-sociale, în cei 20 de ani care au trecut de la

reorganizarea administrativ-teritorială a țării, jus
tețea și caracterul profund științific al acestor mă
suri ce au asigurat amplasarea mai rațională a 
forțelor de producție pe întregul teritoriu, o deplină 
egalitate în drepturi pentru toți cetățenii României 
socialiste.

Au fost exprimate, totodată, sentimentele de res
pect și aleasă prețuire față de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a vieții politice, științifice și culturale 
din țara noastră, ilustru savant de prestigiu in
ternațional, pentru remarcabila activitate desfă
șurată in slujba patriei, partidului și poporului, 
pentru deosebita contribuție pe care o are la 
elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor 
de cercetare științifică, la dezvoltarea științei, 
învățămîntului și culturii, la progresul economico- 
social al României.

Plenara lărgită dă o inaltă apreciere magistralei 
cuvîntări rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la încheierea lucrărilor, pe care o adoptă in 
unanimitate ca mobilizator program de muncă și 
acțiune revoluționară a tuturor celor ce iși des
fășoară activitatea in agricultură, industria ali
mentară, silvicultură și gospodărirea apelor.

Sarcinile, aprecierile și orientările cuprinse in 
cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu repre
zintă pentru toți participanții la plenară, pentru 
toți oamenii muncii din aceste importante sectoare 
comandamente de prim ordin, pentru a căror 
transpunere exemplară în viață vor face totul, 
acționînd cu fermitate și înalt spirit de răspundere 
pentru lichidarea neintirziată a lipsurilor și defi
ciențelor. a tuturor neajunsurilor care s-au sem
nalat in unele unități și județe, pentru îmbunătă

țirea conducerii și planificării întregii activități, 
perfecționarea stilului și metodelor de muncă. 
Aceasta reprezintă chezășia cea mai sigură că 
planul și programele ce revin agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor 
vor fi realizate întocmai, in conformitate cu hotâ- 
ririle Congresului al XIII-lea și ale Conferinței 
Naționale ale partidului, cu cerințele noii revoluții 
agrare, cu înaltele sale țeluri privind transfor
marea generală a felului de muncă, de viață și 
de gindire al țărănimii, obținerea unor producții 
agricole cît mai mari, sigure și stabile, în măsură 
să satisfacă din plin necesitățile de consum ale 
intregului popor, alte cerințe ale economiei na
ționale.

S-a relevat, cu deosebită satisfacție, că, în 
condițiile climatice complexe ale anului trecut, s-a 
realizat o creștere importantă a producției agri
cole, alimentare și în celelalte sectoare, că un mare 
număr de unități au obținut, în medie la hectar, 
producții de peste 8 000 kg grîu și orz și de peste 
20 000 de kg porumb știuleți, îndeplinind condițiile 
prevăzute de lege privind obținerea înaltului titlu 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Județul Olt a 
primit pentru a doua oară acest înalt titlu pentru 
producția de grîu. iar sectorul agricol Ilfov a 
devenit „Erou al Noii Revoluții Agrare" pentru 
producția de grîu.

In spiritul mobilizatoarelor indicații ți 
orientări ale secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, înaltul 
forum democratic al țărănimii cere Mi

nisterului Agriculturii, Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție, 
organelor agricole județene, conduceri
lor unităților, mecanizatorilor, specialiș
tilor, întregii țărănimi să acționeze 
energic, cu răspundere comunistă, re
voluționară, pentru ca 1988 să fie un 
an hotărîtor in înfăptuirea noii revoluții 
agrare, în obținerea unor producții mari 
la toate culturile, în transformarea ge
nerală a stilului și metodelor de muncă, 
a conștiinței și a felului de acțiune al 
țărănimii, al tuturor oamenilor muncii 
din agricultură. Relevînd importanța 
deosebită pe care o are respectarea 
neabătută a normelor de executare a 
lucrărilor agricole, a hotărîrilor de 
partid și legilor țării cu privire la orga
nizarea ți desfășurarea activității în 
acest sector, plenara cere să se facă 
totul pentru utilizarea rațională ți in în
tregime a fondului funciar — baza pen
tru înfăptuirea tuturor obiectivelor din 
agricultură, pentru folosirea cu efi
ciență superioară a puternicei dotări 
tehnico-materiale de care dispune agri-
(Continuare in pag. a Ill-a)
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PARTIDUL SI UNITATEA
SOCIALISTA A POPORULUI

(Urmare din pag. I)
largi populare ; elaborarea — în 
strînsă legătură cu masele — a unei 
linii politice unitare, coerente, care 
exprimă interesele fundamentale ale 
națiunii socialiste, ale tuturor cate
goriilor socialeluarea în conside
rare a principiilor generale ale so
cialismului științific și îmbogățirea 
lor prin valorificarea experienței 
generate de aplicarea creatoare la 
condiții concret-istorice, la particu
larități naționale ; necesitatea asigu
rării unei conduceri științifice și 'op
timizarea organizării societății in 
contextul avintului forțelor de pro
ducție, sub impactul stadiului avan
sat al revoluției tehnico-științifice, 
al modernizării noii orinduiri in în
tregul său ; accentuarea fenomenului 
de participare directă și reprezenta
tivă a oamenilor muncii la conduce
rea societății și afirmarea puternică 
a democrației muncitorești-revolu- 
ționare ; ridicarea nivelului de con
știință și competență al comuniștilor, 
al oamenilor muncii în general ; 
complexitatea crescindă a dezvoltării 
economico-sociale. a condițiilor in
terne și externe in care are loc acest 
proces.

Obiectivele și sarcinile stabilite de 
Congresul al XIII-lea. de Conferința 
Națională relevă pregnant adevărul 
potrivit căruia cu cît sarcinile legate 
de aplicarea principiilor generale, a 
legităților obiective ale socialismului 
se dovedesc mai complexe și presu
pun indici de performanță superiori 
calitativ, cu atit mai necesară devine 
conducerea politică unitară. Această 
interdependență constituie unul din 
raporturile esențiale pe care se în
temeiază cerința creșterii rolului 
conducător al partidului, din care 
emană unitatea dintre premisele o- 
biective și subiective ale exercitării 
acestuia, pornind de la interesele ge
nerale ale societății în condițiile o- 
mogenizării sociale.

în procesul revoluției și construc
ției socialiste, ca urmare a transfor
mărilor calitative profunde în toate 
domeniile — în economie, în struc
tura de clasă, în sistemul politic, în 
cultură și ideologie — s-a închegat 
și dezvoltat, ca o forță motrice a 
progresului istoric, unitatea socialis
tă a întregului nostru popor. Facto
rul catalizator al uriașei, energii so
ciale ce o degajă această nouă și 
puternică unitate îl constituie parti
dul comunist — unitatea sa de con
cepție și acțiune.

în contextul omogenizării sociale, 
pe fondul unor interese fundamen
tale generale, continuă, desigur, să 
existe o diversitate de interese speci
fice. important fiind ca ele să fie exa
minate în cadrul instituțiilor demo
crației socialiste, să fie soluționate 
pornind de la țelurile noii orinduiri, 
de la umanismul său revoluționar su
perior. Iar cum între principiile fun
damentale de organizare — și a parti
dului, și a societății — , .principiul. 
vieții: democnatree'^â^țipe un loc pri- . 
mordial, se înțelege că funcționali-

Un reviriment umbrit de întîrzierea

livrării utilajelor

șantier, 
integral

pentru industria 
se transforme in 
electrice. După 
prin însăși natu- 
modernizare pre-

La întreprinderea de mașini-elec- 
• trice din Turnu Măgurele urmează 

să fie puse ih funcțiune, pînă la st'îr- 
șitul acestui semestru, capacități de 
producție care să asigure fabricația 
anuală a 4 000 de motoare electrice. 
Sarcină cu atit mai mobilizatoare cu 
cit. in cursul anului trecut, pe șan
tierul acestui obiectiv s-au înregis
trat serioase restanțe in desfășurarea 
lucrărilor de construcții-montaj. Re
medierea acestei situații impune, 
așa cum este ușor de înțeles, efor
turi susținute pentru recuperarea 
grabnică a rămînerilor în urmă și în
cadrarea în graficele de lucru „la zi".

Așadar, cum este organizată și cum 
«e desfășoară munca pe șantier ? Ce 
probleme trebuie grabnic soluționate 
pentru creșterea ritmului de lucru ? 
Iată, pe scurt, obiectivul investiga
țiilor noastre. înainte de a intra în 
fondul problemei, vom preciza că 
noile capacități aflate în construcție 
la Turnu Măgurele intră in catego
ria lucrărilor de dezvoltare și mo
dernizare a unor capacități existen
te. Specificul acestor lucrări impune, 
în multe privințe, un mod diferit de 
abordare a activității pe 
comparativ cu investițiile 
noi. Iar aici, deosebit este și faptul 
că întreprinderea se află în plin pro
ces de reprofilare, din producător de 
utilaje tehnologice 
chimică urmind să 
furnizor de mașini 
cum este cunoscut, 
ra lor. lucrările de 
zintă și avantaje — utilități și spații 
deja construite — cit și dezavantaje 
reale : lucru in spații înguste, supra
punere între activitatea de construc
ții-montaj și cea de producție pro- 
priu-zisă etc. Sînt elemente de care 
trebuie să se țină seama prin eva
luarea tuturor implicațiilor și elabo
rarea unor grafice de lucru cît mai 
raționale, prin întărirea colaborării 
între toți cei angajați în realizarea 
investițiilor de pe această platformă 
industrială.

— în perioada care a trecut din 
acest an, ne spune directorul între
prinderii, inginerul Dumitru Odangiu. 
s-au înregistrat ritmuri bune de lu
cru, revitalizarea activității desfășu
rate pe șantier fiind rezultatul con
centrării unui mai mare număr de 
forțe umane și mecanice la obiecti
vele cuprinse in graficele de execu
ție, a creșterii răspunderii construc
torilor. montorilor de utilaje si a 
formațiilor de muncitori și specia
liști din unitatea noastră, implicate 
direct în finalizarea programelor sta
bilite.

Crearea noilor fluxuri tehnologice, 
specifice fabricației de motoare elec
trice necesită montajul a noi mașini 
și utilaje, dar și reamplasarea celor 
existente. De aici necesitatea unei 
maxime mobilizări a forțelor Ia ase
menea activități. Tocmai în acest 
scop, mai precis pentru a Se crea 
fronturi de lucru montorilor, con
structorii sînt concentrați asupra lu
crărilor de placări antlacide la noua 
instalație de galvanizare. Fundația 
pentru instalația de forjă este exe
cutată prin aplicarea unei soluții 
tehnice speciale, determinată de ca
racteristicile terenului. Remarcăm, de

V

se află in

sociale, 
tovarășul 
politico- 
o repre- 

clasa

tatea aplicării acestuia 
centrul atenției. Cuceririle socialis
mului în țara noastră, intre care se 
înscriu originalele structuri și meca
nisme ale democrației muncitorești- 
revoluționare, sint rodul strategiei 
partidului comunist, al aplicării 
creatoare a legităților generale la 
condițiile concrete ale țării, al capa
cității de a uni și organiza rațional 
eforturile întregului popor. Un ase
menea proces istoric a consacrat ki 
confirmat rolul partidului, a validat, 
ca pe o convingere intimă a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, funcția social-politică a 
partidului de centru vital al întregii 
noastre societăți, funcție exercitată 
în condițiile manifestării puterii po
litice ca suveranitate a poporului, ca 
expresie a forței constructive a na
țiunii noastre socialiste libere și in
dependente, ce își trage forța și vi
talitatea din alianța trainică a tutu
ror claselor și categoriilor

Așa cum sublinia recent 
Nicolae Ceaușescu, „baza 
socială a orînduirii noastre 
zintă alianța trainică dintre 
muncitoare, țărănime, intelectualitate 
și toți ceilalți oameni ai muncii, fără 
deosebire de naționalitate, unitatea 
întregului nostru popor in cadrul 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, sub conducerea politică a 
Partidului Comunist Român, forța 
politică conducătoare a întregii 
noastre națiuni, garanția înfăptuirii 
socialismului și comunismului in pa
tria noastră".

Ca factor de unificare a eforturi
lor națiunii, acționînd și conducînd 
împreună cu poporul și pentru po
por, partidul este prezent și acțio
nează în toate sferele vieții sociale 
— de la producția de bunuri mate
riale la activitatea ideologico-educa- 
tivă. de la perfecționarea relațiilor 
sociale la viața științifică, artistică 
și culturală ; de la politica internă 
la cea externă ; pe scurt, partidul 
este prezent și acționează în toate 
unitățile și colectivele de oameni ai 
muncii. Rolul său de conducător po
litic se realizează astfel în totalitatea 
componentelor acestei funcții, în
tr-un proces ce relevă unitatea or
ganică, indisolubilă dintre elaborarea 
liniei politice generale și aplicarea 
acesteia prin desfășurarea unei vaste 
activități politico-organizatorice.

Experiența românească, practica 
socială infirmă părerile emise une
ori în literatura social-politică de 
peste hotare, potrivit cărora rolul 
partidului comunist, ca partid de gu- 
vernămînt ar trebui privit exclusiv 
din perspectiva, unei funcții abstract- 
ideologice, de elaborare „teoretică" a 
căilor dezvoltării socialiste, urmind 
ca aplicarea lqr practică să râmină 
în seama altor structuri și instituții 
social-polit-ice. în același timp, este 
de semnalat unilateralitatea concep
țiilor ce restring acest rol la cel al 
unui simplu instrument al puterii, al 
unui organism de acțiune ppactjc-ad-, 
mțnistnativă. Or. fșfța p^j-tidulții re
voluționar,, condiția realizării depline

Pe șantierul 
întreprinderii 

de mașini electrice 
din Turnu Măgurele

cu constructorii acțio- 
cum spuneam, și mon- 
în timpul documentării 

șantier au început

de echilibrat, presele me- 
la alte utilaje specifice 
de motoare electrice, ac- 

află in plină desfășurare.

asemenea, peste tot in jur, o ordine 
desăvîrșită : materialele de construc
ții sint folosite cu grijă și cjepozitate 
in locuri anume stabilite, in ordinea 
folosirii lor. La extinderea depozitu
lui de produse finite, la construcția 
Vopsitoriei și pregătirea fundațiilor 
mașinilor ce urmează să fie monta
te in atelierul de confecții metalice 
se muncește jn ritm intens, după un 
grafic întocmit pe zile și chiar pe 
ore. Mai reținem și faptul că la sfir- 
șitul fiecărei zile de muncă se face 
bilanțul activității fiecărei formații 
de lucru și a fiecărui om în parte. 
Prilej cu care sînt stabilite, tot pe 
formații și pe oameni, sarcinile pen
tru ziua următoare, astfel incit să 
fie folosit la maximum timpul de 
lucru. Aceeași atenție este acordată 
asigurării unei aprovizionări ritmice 
a locurilor de muncă cu toate mate
rialele necesare.

în paralel 
nează, după 
torii. Chiar 
noastre pe 
probele tehnologice la instalația de 
impregnare sub vid, alcătuită din 
mașini și utilaje de înaltă tehnicita
te și complexitate. Se află in curs 
de finalizare lucrările de montaj 1=) 
standul de probe de tip și de lot, iar 
la mașina 
canice și 
fabricației 
țiunea se
O contribuție deosebită în acest sens 
este adusă de muncitori și specia
liști din întreprindere, repartizați pe 
obiective. Pentru a se intensifica 
ritmul de execuție există o conlu
crare permanentă cu constructorii, 
urmărindu-se rezolvarea cu operati
vitate a problemelor de care depin
de lărgirea fronturilor de lucru, în 
ordinea priorităților stabilite prin 
graficele reactualizate.

Totuși, din discuțiile cu cadre de 
conducere din întreprindere, cu alți 
factori implicați în realizarea inves
tiției de pe acest șantier, am reținut 
că finalizarea capacităților planifi
cate rămine încă sub semnul incer
titudinilor. De ce ? în primul rînd, 
este yorba de greutățile determinate 
de nelivrarea unor mașini și utilaje 
care aveau termen in trimestrul IV 
al anului trecut, printre care : cen
trul de prelucrare tip CPAF 132. cu 
comandă numerică, furnizorul fiind 
întreprinderea de mașini-unelte și 
agregate București ; strungul cu afi
șai de cote SN 1 000X4 000 — produ
cător uzinele „1 Mai" Ploiești. Mai 
complicate sînt lucrurile în ceea ce 
privește o serie de alte utilaje la 
care, cu toate intervențiile făcute, 
termenele de livrare sînt programate 

a funcției sale rezidă în îmbinarea 
unitară a muncii ideologice, de con
cepție. cu munca politică și organi
zatorică, în exercitarea simultană a 
tuturor atribuțiilor conducerii social- 
politice. Desigur, acest proces nu 
poate fi imaginat ca desfășurindu-se 
după tipare date o dată pentru tot
deauna. ci evoluează . permanent, co
respunzător condițiilor și sarcinilor 
specifice fiecărei etape. Pe de altă 
parte, in exercitarea rolului și func
țiilor sale, partidul nu se situează 
deasupra societății, nu acționează ca 
o „avangardă" ruptă de aceasta, ca 
un emițător de directive și dispozi
ții. Partidul nostru este astăzi un 
adevărat partid de masă, ce cuprin
de în rindurile sale peste 3,6 mili
oane de membri, iar compoziția sa 
socială reflectă pe deplin rolul și 
ponderea clasei muncitoare, țărăni
mii cooperatiste, intelectualității, in
cit se poate spune că, atit sub ra
port numeric, cit și calitativ, el re
prezintă — ca partid unic de guver- 
nâmînt, expresia concentrată a voin
ței' și intereselor tuturor categoriilor 
sociale, ale întregii societăți. în ace
lași timp, în întreaga activitate a 
partidului, legătura strînsă cu toate 
categoriile de oameni ai muncii, con
lucrarea cu masele reprezintă unul 
dintre principiile permanent aplicate, 
într-o mare diversitate și vie mobi
litate de forme.

Partidul își îndeplinește rolul său 
asigurînd deplina unitate dintre po
litica internă și externă, pornind de 
la adevărul fundamental că misiunea 
sa istorică, îndatoririle sale față de 
clasa muncitoare, de poporul român 
se realizează în cadrul evoluției ge
nerale a omenirii spre socialism, în 
contextul unei multitudini de eveni
mente și fenomene internaționale și 
al realității că, in ce privește țările 
socialiste, noua orânduire, a ridicat 
la un nivel superior independența șl 
suveranitatea națională, 
politice de insemnătate esențială 
epoca actuală. în 
sînt de hotărîtoare 
retico-ideologică și 
principiile de relații 
comuniste și muncitorești : egalita
tea, respectul independenței, al drep
tului fiecăruia de a-și elabora linia 
proprie, conlucrarea și solidaritatea 
în abordarea și soluționarea proble
melor de interes comun. Respectarea 
lor reprezintă astăzi, în condițiile u- 
nei noi gindiri politic^, temelia dez
voltării și întăririi solidarității și co
laborării. a realizării unității reale și 
solidarității efective și eficiente care 
să excludă orice amestec al oricărui 
partid în treburile altor partide.

Expresie a condițiilor proprii 
României, făurirea partidului munci
toresc unic, afirmarea lui ca forță 
conducătoare a procesului de trans
formare revoluționară a societății 
românești, in strînsă unitate cu po-> 
porul și spre binele și suveranitatea 
națiunii. în interesul progresului so
cial și păcii în întreaga lume se în
fățișează ca o contribuție de seamă 
la îmbogățirea tezaurului și practicii 
revoluției și construcției socialiste.

categorii 
‘ în 

această privință 
importanță teo- 

practic-politică 
dintre partidele

după încheierea semestrului I și chiar 
in anul 1989. Este limpede că fără 
mașinile și utilajele cuprinse in pro
gramul de dezvoltare și modernizare 
a acestei întreprinderi nu poate fi 
dat în funcțiune acest important o- • 
biectiv. Să adăugăm și faptul că. în 
ceea ce privește producția de mo
toare electrice, colectivului întreprin
derii din Turnu Măgurele îi revin în 
acest an sarcini sporite legate de 
sectoare de activitate prioritare ale 
economiei naționale : siderurgie, mi
nerit. industria energetică. Atunci, 
cui folosește o atare planificare su
perficială, nerealistă a termenelor de 
livrare a utilajelor, in flagrantă ne
concordantă cu cele de punere în 
funcțiune ? Iată deci motive temei
nice pentru intervenția operativă a 
factorilor de răspundere de la nive
lul centralei, al ministerului 
nator, pentru ca 
tionate să fie 
repede.

coordo- 
nesolu- 
cît mai

problemele 
rezolvate

ȘTEFANStan .
corespondentul „Scînteii1 

PLANUL LA PRODUCȚIA DE ȚIȚEI
(Urmare din pag. 1)
muncească la intervențiile la sonde 
pentru asigurarea producției de țiței. 

Realitatea este că datorită ab
sentelor nemotivate s-a ajuns in 
situația ca intervențiile la diferite 
sonde să se facă cu multă în
tindere — uneori chiar săptămîni 1 
— ceea ce a însemnat scoaterea din 
circuitul productiv a 10—15 la sută 
din fondul de sonde al unor schele 
de producție. Sînt, de fapt, procente 
care indică aproape matematic gra
dul de nerealizare a sarcinilor de 
plan în cele mai multe din schele. 
Nimeni Și nimic nu poate justifica 
starea de indisciplină la nici un loc 
de muncă atit timp cit efectul ei 
este profund dăunător nu nuifiai 
pentru unitatea respectivă, ci și pen
tru întreaga economie. Iată de ce re
vine ca o îndatorire de prim ordin 
a organelor și organizațiilor de 
partid din unitățile petroliere să ac- • 
tioneze cu toată fermitatea, prin toa
te mijloacele muncii politico-educa
tive. să vegheze la aplicarea strictă 
a prevederilor privind munca în 
acord global, astfel încît. neîntîrziat, 
la fiecare loc de muncă, in fiecare 
schelă, la fiecare brigadă și formație 
de lucru să se asigure o ordine si 
disciplină exemplare. Ținind seama 
de importanta cu totul deosebită pe 
care o are realizarea planului la 
producția de titei și gaze naturale 
pentru bunul mers al economiei na
ționale. se impune ca problemele or
dinii și 
nizării 
global, 
muncă
se situeze în centrul atenției mun
cii de partid, al preocupărilor comi
tetelor județene de partid pe teri
toriul cărora sint unități petroliere. 

Este meritul a numeroși specialiști

disciplinei în muncă, ale orga- 
exemplare a muncii în acord 
ale creării condițiilor de 

și de viată ale petroliștilor să

FLOTAȚIA 
CENTRALA 

BAIA SPRIE :

în funcțiune, 
o nouă linie 
tehnologică 

modernă
r

rea- 
și 

de 
moderniza- 
i din moa- 

semiauto- 
funcțio- 

parametri 
măcinare, 

a permis 
capacității 

500 tone și 
consumu- 

-elec-

La Flotația centrală 
din Baia Sprie, între
gul colectiv este în 
permanență preocu
pat de continua îm
bunătățire și perfec
ționare a tehnologi
ilor. de aplicarea in 
practică a unor so
luții noi, mai eficien
te. Organele și orga
nizațiile de partid ur
măresc îndeaproape 
programele de orga
nizare și modernizare 
a producției. O
lizare recentă este 
linia tehnologică 
măcinare 
tă, compusă 
ră primară 
gena care 
nează cu 
ridicați de 
ceea ce 
creșterea 
zilnice cu 
reducerea 
lui de energie 
trică cu 30 la sută. La 
moara secundară au
togenă, care funcțio
nează cu bulgări ex- 
trași dm minereul 
brut ce se dozează 
automat, gradul me
diu de încărcare este 
la nivelul capacității 
maxime. (Gheorghe 
Pârja).

1

S1IMIUKI.A CREATIVITĂȚII 'y
vremea

și socială

Trebuie să-i asculți 
argumentînd pe loan 
Filip, secretarul comi
tetului de partid, și 
Vasile Caisin, membru 
în consiliul oamenilor 
muncii, de la între
prinderea „Electroapa- 
rataj" din Capitală, 
spre a-ți da seama ce 
forță au — intr-o 
mare colectivitate — 
ideile oamenilor.

„într-un sisîem ‘de 
conducere politică, e- 
conomică 
bazat pe structuri de- 

•mocratice profunde, 
cum este al nostru — 
ne introduce în temă 
secretarul comitetului 
de partid — există un 
dublu interes pentru 
captarea ideilor. în 
primul rînd. al celor 
care le emit. Prin ele. 
prin propuneri și idei, 
participă la exercita
rea conducerii demo
cratice. în al doilea 
rînd. ’al celor care le 
recepționează". „Iar 
pentru a fi siguri că 
aceste idei se afirmă 
permanent și încă pe 
un circuit cît mal sim
plu — intervine ingi
nerul Caisin — ne-am 
preocupat de crearea 
unui asemenea circuit. 
Și l-am creat. Con
form principiului că 
sistemele simple sint 
și cele mai eficiente. 
Am conceput o fișă, 
pe care am intitulat-o 
„propuneri deschise 
oricui are idei", și pe 
care am multiplicat-o 
in sute de exemplare. 
Aceste fișe se află 
permanent la conduce
rile de ateliere, la bi-

• rourile organizațiilor 
de partid și ale gru
pelor sindicale. Ori de 
cite ori acestea anali
zează o problemă de 
natură tehnică, orga
nizatorică sau econo
mică se apelează la 
fișele respective. în a- 
ceste fișe este făcută 
și următoarea preciza
re : «Ne interesează 
idei oricît de îndrăz
nețe ar fi. Chiar dacă 
materializarea lor ar 
depăși posibilitățile 
dv. sau ale colectivii - 

■ lui nostru de rezolva
re-. De oe am făcut o 
asemenea precizare ? 
Simplu ! Pentru ca oa
menii să nu-și limite- 

^ze.„ îndrăzneala, pen- 

uf ■

'ăst

tru a avea permanent 
un fond cit mai bogat 
de idei de analizat".

Veți spune că. ape- 
lînd la acest sistem 
sau Ia altul, asemenea 
preocupări există în 
toate unitățile econo
mice. Pentru că așa 
prevăd normele noas
tre de conducere de
mocratică. în princi
piu, așa este. Dar. în 
cazul de față, 'este 
vorba practic de mult 
mai mult. De un sis
tem . cu caracter le 
masă, menit șă asigu
re stimularea creativi
tății, 
numai 
simte

Și nu spontan, 
cind cineva 

nevoia să se

0 IDEE
Șl VALOAREA El

Inter- 
parcă 
între-

bată pentru o idee, ci 
de unul organizat. Un 
sistem deschis nu nu
mai „elitelor". Adică 
numai oamenilor reco
mandați de pregătirea 
lor profesională,
tehpică sau economică 
să aibă idei, ci tuturor: 
și muncitorului, și șe
fului de echipă, și 
maistrului, și ingine
rului, și proiectantului, 
și directorului.

Argumente? 
locutorii noștri 
abia au așteptat
barea și argumentele 
se succed unul după 
altul. Primul e unul 
de ordin global. în 
cadrul de formulare 
a propunerilor a- 
mintite — adunări de 
partid, adunări de 
grupă sindicală, ana
lize consacrate exami
nării problemelor mai 
grele cu care se con
fruntă unitatea — anul 
trecut au fost înre
gistrate peste 1 700 de 
propuneri consacrate 
perfecționării activi
tății de producție, -În
noirii și modernizării 
ci, creșterii eficienței 
economice.

Sesizînd parcă o a- 
numită neîncredere 
față de această cifră 
atit de impresionantă, 
interlocutorii apelea
ză din nou la argu
mente. „Dacă cifra vi ’ 
se pare mare, atunci

industria petrolului că în ultimii 
au experimentat și aplicat, in

din 
ani 
funcție de condițiile concrete si par
ticularitățile fiecărui zăcămînt, o se
rie de tehnologii moderne, eficiente 
care au asigurat un randament su
perior în extracție, cum sînt : com
bustia subterană, injecțiile cu apă și 
abur cu soluții micelare si polimeri. 
Bunăoară, la schela de producție 
petrolieră Țicleni s-a experimentat 
cu foarte bune rezultate pornirea 
sondelor cu azot lichid, un procedeu 
modern care reduce durata acestei 
operații de la șapte zile la o sin
gură zi. Este bine cunoscut acest 
procedeu și in alte schele, dar preo
cuparea pentru generalizarea obli
gatorie a acestei tehnologii lipsește. 
Ce ar însemna adoptarea acestei o- 
peratii tehnologice la toate sondele 
aflate în stadiul de pornire ? Ar 
trebui ca fiecare specialist din ca
drul 
facă 
tind

brigăzilor ori din schele să 
o socoteală simplă. înmul- 
cele șase zile cîștigate cu 

debitul fiecărei sonde puse în 
producție și astfel ar rezulta 
sute și sute de tone de țiței adău
gate la bilanțul extracției. Surprin
zător este însă că se constată o 
anume stare de nepăsare in extin
derea operativă a tuturor tehnologii
lor avansate, a unor experiențe a- 
părutc intr-un loc de muncă sau 
altul.

Este bine cunoscută importanta, 
ia fiecare loc de muncă, a prezen
tei specialistului cu experiență, a 
omului care stăpinește pe deplin me
seria. Adevărata valoare a specialis
tului poate fi probată nu într-o acti
vitate de birou, unde să mute hîr- 
tiile de la un loc la altul, cum se 
întîmplă în unele unități petro
liere. ci în solutionarea cu compe
tentă a problemelor legate de apli
carea unor tehnologii, în orga
nizarea si finalizarea unor ac-
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rețiteți alte două ci
fre. Realizăm anual 
prin atelierul de auto- 
dotare — care valori
fică o bună parte din 
propunerile vizind 
perfecționările tehni
ce — o producție in 
valoare de peste 20 
milioane lei. Eficiența 
post-eaicuiată a celor 
peste 1 700 de propu
neri se ridică — evi
dent ele nu se mate
rializează toate in
tr-un an — Ia peste 
100 milioane lei".

Alte argumente?
Incepînd din anul 

. 1987. propunerile pen
tru planul de creati
vitate sint recepționa
te și de la cei care iși 
încarcă „bateriile" de 
cunoștințe — îptr-o 
formă sau alta de pre
gătire profesională — 
cu noutățile „la zi" în 
domeniul progresului 
tehnic. Au urmat 
maiștri un curs inten
siv de'perfecționare a 
pregătiri profesiona
le. cele mai valoroase 
idei emise în lucrări
le de absolvire au 
fost dezbătute într-un 
..plen" al tuturor maiș
trilor și incluse in 
planul de creativita
te. Au urmat cei mai 
buni ingineri și eco
nomiști un curs in
tensiv de creativitate, 
cele mai prețioase 
idei emise în lucrări
le de absolvire n-au 
rămas între coperțile 
elegante ale dosarelor, 
ci, prin metoda amin
tită, au luat drumul 
practicii.

Așadar, un sistem 
bine pus la punct me
nit să dezvolte și să 
valorifice creativita
tea oamenilor. Dacă 
l-am prezentat în da
tele lui organizatorice 
și metodologice la ru
brica „O idee și va
loarea ei“, am făcu- 
t-o cu convingerea 
fermă că el intere
sează și pe alții și că 
vom primi în curînd 
ecouri despre extin
derea lui. Pentru că, 
așa e bine, ideile va
loroase trebuie să a .bă 
deschise porțile apli
cării lor in practică.

Constantin 
PRIESCU

scos din focul 
producției, de la 

ușoare ale muncii 
și instalat într-un 
birou de minis- 
cadrelor de con-

tiuni 
să se 
concretă. ___ ______
tru crearea condițiilor de realizare 
a planului. Specialistul din industria 
petrolului și gazelor naturale, om cu 
un larg orizont de cultură tehnică, 
depozitar al unei experiențe indelun- 
gate in acest domeniu, trebuie să-și 
facă un titlu de cinste, de mîndrie 
profesională din a găsi in fiecare 
moment, la fiecare loc de muncă, la 
fiecare sondă, cea mai valoroasă so
luție care să garanteze randamentul 
optim în functionarea instalațiilor. 
Cum se poate simți un specialist de 
înaltă competentă, 
mereu ardent al 
preocupările deloc 
concrete, la sonde, 
loc călduț. într-un 
ter ? Iată de ce.
ducere din Ministerul Petrolului și 
din trusturile de foraj-extracție. Ie 
revine sarcina de mare răspundere 
de a canaliza toate energiile crea
toare ale specialiștilor din această 
ramură — de valoare, și nu sînt 
putini aceștia — spre rezolvarea 
multiplelor probleme tehnice și 
tehnologice pe care le ridică as
tăzi exploatarea modernă a son
delor. Este o cerință cu atit mai ac
tuală dacă avem în vedere că nici 
în domeniul cercetării nu se acțio
nează cu operativitate pentru 
tionarea unor tehnologii 
necesitățile imediate ale 
de țiței și gaze naturale.

Nu ne oprim în acest
asupra altor aspecte esențiale pen
tru buna desfășurare a activității 
în domeniul extracției țițeiului și a 
gazelor naturale, cum ar fi asigura
rea bazei materiale, acțiunile de mo
dernizare. valorificarea celor mai 
bune experiențe, calitatea interven
țiilor la sonde. întrucît vom reveni 
într-un alt articol.

de mare eficientă in care 
implice. în contribuția 
la fata locului, pen-

solu- 
impuse de 
producției

comentariu

Cronica zilei
Ministrul apărării naționale, al 

Republicii Socialiste România, gene
ral-colonel Vasile Milea, a adresat o 
telegramă de felicitare ministrului 
apărării al U.R.S.S., general de 
armată D. T. Iazov, cu prilejul celei 
de-a 70-a aniversări a Armatei și 
Flotei Maritime Militare Sovietice.

Cu același prilej, la Casa Centrală 
a Armatei a avut Ioc vernisajul unei 
expoziții de fotografii cuprinzind

-----------------------;——--------------------------------------------------

BACĂU : Piese și subansamble recondiționate
în unitățile aparținînd Trustului 

de foraj-extracție Molnești se des
fășoară o amplă acțiune de recu
perare, recondiționare și reintro
ducere in circuitul economic a unut 
volum tot mai mare de materiale, 
piese de schimb și subansamble 
refolosibile. în acest scop, în cele 
7 schele de foraj și producție pe
trolieră au fost organizate formații 
și ateliere speciale dotate cu apara
tură și instalații moderne, care re
cuperează de la sonde și recondi
ționează prăjini de foraj, burlane 
pentru tubaj, țevi de extracție și 
alte piese și subansamble de mare 
valoare. în ultima vreme au fost

tv
20,00 Telejurnal
20,25 în întîmpinarea Conferinței ne 

țară a președinților consiliilor 
populare • Mica industrie cu 
mari venituri

20,45 în deplină unitate pentru făurirea 
socialismului și comunismului 
• 40 de ani de la realizarea parti

Institutul de meteorologie și hidrolo
gic comunică timpul probabil pentru 
intervalul 23 februarie, ora 20 — 26 fe
bruarie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
în general închisă, iar cerul mai mult 
noros, exceptînd regiunile din estul 
țării, unde la începutul intervalului va 
fi variabil. Precipitații temporare, mai 
ales sub formă de ninsoare, vor cădea 
la început în vestul, nordul și centrul 
țării, apoi se vor extinde și în cele
lalte regiuni. Vîntul va sufla slab pînă 
l-a moderat, cu unele intensificări tre
cătoare în estul și vestul țării din sec
tor sudic în prima parte a interva

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL : Programul echipei României in preliminariile 

campionatului mondial
Comitetul de organizare al campio

natului mondial al F.I.F.A. a fixat 
datele meciurilor din grupa I preli
minară europeană, grupă din care fac 
parte echipele României, Bulgariei, 
Danemarcei și Greciei. Formația 
noastră reprezentativă va juca două 
partide in toamna acestui an, iar 
celelalte patru pe parcursul anului 
viitor. Conform hotărîrii comitetului 
de organizare, meciurile celor patru 
echipe vor avea loc „in pereche", la 
aceleași date. Iată programul : 19 oc
tombrie 1988 — Grecia—Danemarca 
și Bulgaria—România ; 2 noiembrie 
1988 — România—Grecia și Danemar
ca—Bulgaria ; 26 aprilie 1989 —
Grecia—România și Bulgaria—Dane
marca : 17 mai 1989 — România—
Bulgaria și Danemarca—Grecia ; 
11 octombrie 1989 — Bulgaria—Grecia 
și Danemarca—România : 15 noiem
brie 1989 — Grecia—Bulgaria și 
România—Danemarca.

HALTERE. Competiția internațio
nală de haltere pentru juniori „Cupa 
de cristal", aflată la a 8-a ediție, s-a 
încheiat la Magdeburg, printre lau- 
reați aflindu-se și doi sportivi ro
mâni. Astfel, la categoria 52 kg, pri
mul loc a fost ocupat de Traian Ci- 
hărean, cu rezultatul de 240 kg (110 
kg plus 130 kg), în timp ce la cate
goria 60 kg a terminat învingător 
Dumitru Negreanu — 260 kg (115 kg 
plus 145 kg).

Iată și ceilalți ciștigători : categ. 
56 kg : Ivanov (Bulgaria) — 255 kg ; 
categ. 67,5 kg : Mora (Cuba) — 297,5 
kg; categ. 75 kg: Koslovski (U.R.S.S.) 
— 347,5 kg ; categ. 82,5 kg : Zama- 
dov (U.R.S.S.) — 352.5 kg ; categ. 90 
kg : Șakiașvili (U.R.S.S.) — 367.5 kg; 
categ. 100 kg : Șolod (U.R.S.S.) — 
360 kg ; categ. 110 kg : Weller (R.D. 
Germană) — 430 kg ; categ. peste 
110 kg : Kruscevici (U.R.S.S.) — 
382,5 kg.

ATLETISM. In cadrul concursului 
- internațional de atletism în sală de 

la Moscova, sportiva româncă Tudo- 
rița Chidu s-a situat pe locul secund 
în proba de 800 m, cu timpul dc 
2’01”80/100, fiind precedată de atleta 
sovietică Olga Neliubova — 2'01”40/ 
100.

★
Proba masculină de slalom super- 

uriaș din cadrul Jocurilor Olimpice

teatre
• Teatrul Național (114 îl 71, Sala 
mare) : Ioneștii — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Actorul — 18
• Opera Română (13 18 57) : Cavalle- 
ria Rusticană, Paiațe — 18
• Filarmonica „George Enescu* *4 
(15 68 75. Ateneul Român) : Studioul 
tinărului muzician (XXXII). Recital 
vocal-instrumental — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Coriolan 
— 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Anonimul venețian — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Slugă la doi stăpîni — 18
• Teatrul „Nottara* 4 (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern —— 18 ; (sala 
Studio) : Craii de Curtea Veche — 
18.30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Să nu-țl faci prăvălie cu 
scară — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) ; Dra
goste la prima vedere — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy 
~ 15 ; De tine dorul mă leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă- (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 10,30 ; Mary Poppins

0 Extemporal la dirlgenție : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19.30, 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13: 15; 
17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11: 13; 15; 17; 19
O Program de desene animate — 11, 
Cind pleacă bunica — 9; 13, Totul se 
plătește — 15; 17; 19; DOINA (16 35 38)
• Unde ești, copilărie : ARTA 
(21 31 86) — 9; 11; 13
© Mesagerul Invincibil : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Miss Iugoslavia! LUMINA (14 74 16) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
® Taina reginei piraților : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; T9;
0 Drumuri neumblate : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Biciul fermecat t LIRA (31 71 71) — 
9: 11; 13; 15;j7; 19
• Misiune specială : AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
0 De la literatură la film : PATRIA 
<11 88 35) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19

— 15
• Teatirul „Țăndărică" (13 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie
— 10 ; Puiul — 15 ; (sala Cosmonau-
ților, 11 12 04) : Amnarul fermecat
— 15 

aspecte referitoare la viața șl acti
vitatea militarilor sovietici, la preo
cupările popoarelor sovietice.

Au fost prezenți V. G. Pozdniakov, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, 
contraamiral G. A. Mihailov, atașatul 
militar, aero și naval al U.R.S.S. în 
țara noastră, alți membri ai Ambasa
dei sovietice.

recuperate și recondiționate aproa
pe 60 000 prăjini de foraj, 4 000 tone 
țevi de extracție, 3 500 tone bur
lane pentru tubajul sondelor și 
alte materiale in valoare de peste 
100 milioane lei. Cele mai bune 
rezultate in această acțiune au fost 
înregistrate la sondele de foraj și 
producție petrolieră din Comănești. 
Zemeș, Tirgu Ocna, Modirzău și 
Ghelința. Eficiența acestei activități 
se concretizează în reducerea costu- 
rilor de producție planificate cu 
105,6 milioane lei și cu un benefi
ciu de aproape 46 milioane lei. 
(Gheorghe Baltă).

dului muncitoresc unic. Docu
mentar

21,00 Pe calea progresului multilateral 
al țării. Două decenii de la reor
ganizarea teritorial-administrati- 
vă. Azi, județul Satu-Mare. Do
cumentar (color)

21,15 Seară de balet (color). ,,Baiadera- 
de Minkus (fragmente). Inter
pretează baletul clasic și contem
poran „Fantasio" din Constanța. 
Coregrafia : Oleg Danovschi

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

lului, apoi din nord. Temperatura 
aerului va marca o creștere ușoară în 
prima parte a intervalului, după care 
va scădea începînd din vestul țării. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
12 și minus 2 grade, mai scăzute în de
presiuni și în nordul țării, iar maxi
mele, în general, între minus 5 și plus 
5 grade. în București : Vremea va fi 
în general închisă, iar cerul variabil, 
la început, va deveni apoi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații temporare 
sub formă de lapoviță și ninsoare, mai 
ales în partea a doua a intervalului. 
Vîntul va sufla slab pînă ia moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 6 și plus 2 grade, mai coborite 
In prima noapte, iar cele maxime în
tre minus 1 și plus 3 grade. Ceață cu 
depunere de chiciuiră la începutul in
tervalului.

In cupa internațională de fotbal 
..Intertoto", competiție care se va 
desfășura pe timpul pauzei de vară 
dintre campionatele naționale ale di
feritelor țări europene, cu scopul de 
a se asigura continuitatea sistemelor 
de pronosticuri sportive, vor juca în 
această vară si două echipe româ
nești. Au fost desemnate sâ participe 
popularele formații Rapid București 
și F.C. Constanta. Fiecare echipă 
va juca cite 4 meciuri tur-retur, 
între 26 iunie si 17 iulie.

★
La Milano s-a disputat duminică 

meciul amical de fotbal dintre for
mația A. C. Milan, in prezent pe lo
cul secund în campionatul italian, și 
Steaua București. Partida s-a înche
iat cu un rezultat de egalitate : 1—1 
(0—1). Fotbaliștii români au deschis 
scorul în minutul 18 prin Hagi. gaz
dele egalînd în min. 63, tind Gullit 
a transformat o lovitură de la 11 m.

de Iarnă de Ia Calgary a fost c!ș- 
tigată de schiorul francez Franck 
Piccard, cu timpul de l’39”66/100.

In competiția de schi fond, proba 
feminină de ștafetă 4X5 km s-a în
cheiat cu victoria echipei U.R.S.S. 
(Svetlana Nageikina, Nina Gavri- 
liuk. Tamara Tihonova. Anfisa Rez- 
țova), înregistrată în 59'51’T/IO. Pe 
locurile următoare s-au situat for
mațiile Norvegiei — lh 01’33” și Fin
landei — lh 0r53”8/10.

La patinaj viteză, proba masculi
nă de 10 000 m a revenit suedezului 
Tomas Gustafson. care cucerește 
astfel al doilea titlu olimpic după 
cel obținut in proba de 5 000 m. în
vingătorul a realizat un nou record 
mondial — 13’48”20/100.

La combinata alpină, primul loc 
în clasamentul final a fost ocupat de 
schioara austriacă Anita Wachter, cu 
29,25 puncte.

în ultimele meciuri din grupa pre
liminară B a turneului de hochei pe 
gheață s-au înregistrat următoarele 
rezultate : U.R.S.S. — Cehoslovacia 
6—1 (2—0, 3—0. 1—1) ; Austria — 
Norvegia 4—4 (1—1. 1—2, 2—1) ;
R.F. Germania — S.U.A. 4—1 (2—0, 
0—0. 2—1). Din această grupă pen
tru faza finală s-au calificat echipe
le U.R.S.S., R.F. Germania și Ceho
slovaciei.

• Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 18,30
© Studioul de teatru I.A.T.C. 
(.15 72 59) : Stress — 18,30

cinema
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------------HOTĂRÎREA-CHEMARE------------ 
a plenarei lărgite a Consiliului Național al Agriculturii, 

Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor
(Urmare din pag. I)

cultura ți aplicarea riguroasă a tehno
logiilor, științific fundamentate, pentru 
înfăptuirea in condiții ireproșabile a 
prevederilor programului de pregătire și 
desfășurare a campaniei agricole de 
primăvară.

Plenara lărgită adresează întregii 
țărănimi, tuturor locuitorilor satelor che
marea de a acționa cu toată dăruirea, 
cu cea mai înaltă conștiință patriotică, 
revoluționară, pentru valorificarea de
plină a potențialului productiv al pă- 
mîntului, astfel că de pe întreaga su
prafață cultivată in acest an, inclusiv la 
culturile duble și intercalate, să se rea
lizeze producții cit mai mari, cele mai 
bune rezultate pe care le-a obținut pînă 
acum agricultura românească.

Prin eforturi materiale și financiare deosebit de 
mari, statul nostru a realizat un vast program de 
irigații și îmbunătățiri funciare, urmind ca în acest 
an suprafața irigată să ajungă la peste 4 milioane 
de hectare, iar pe mari suprafețe să fie executate 
ample lucrări de desecări și de combatere a ero
ziunii solului. Plenara cere Ministerului Agriculturii, 
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Consiliului Național al Apelor, consiliilor 
populare, conducerilor unităților agricole, tuturor 
organelor și instituțiilor centrale și locale care au 
răspunderi în conservarea și ridicarea puterii pro
ductive a pămintului, cit și in buna gospodărire a 
apelor, să întreprindă cele mai potrivite măsuri 
tehnice și organizatorice pentru antrenarea forței 
de muncă și utilizarea la capacitate maximă a tu
turor utilajelor din dotare, astfel ca suprafața pre
văzută a fi amenajată pentru irigații în acest an 
să fie realizată la termenele stabilite.

Plenara cere, de asemenea, luarea tuturor măsu
rilor necesare pentru a asigura folosirea corespun
zătoare a sistemelor de irigații existente, astfel in
cit, indiferent de condițiile climatice, să se poată 
asigura producții agricole cit mai mari, sigure și 
stabile.

Participanții la plenară apreciază că agricultura 
noastră beneficiază de o puternică bază tehnico- 
materială, dispunînd de un bogat parc de tractoare 
și mașini de mare randament, precum și de alte 
dotări tehnice care pot asigura efectuarea la timp 
și la un înalt nivel de calitate a tuturor lucrărilor 
agricole.

Plenara cere Ministerului Agriculturii, 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, organelor agri
cole județene, consiliilor unice agroin
dustriale, stațiunilor de mecanizare a 
agriculturii, conducerilor unităților de 
producție și specialiștilor să ia măsurile 
tehnico-organizatorice cele mai adec
vate pentru a asigura utilizarea cu ran
dament maxim a tractoarelor și celor
lalte mijloace mecanice, în vederea 
executării la timp, în conformitate cu 
cele mai noi cuceriri ale științei agri
cole, a tuturor lucrărilor. Așa cum ne-a 
chemat secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să facem totul 
pentru ca, pînă la 10 martie, să fie în
cheiate lucrările din epoca I și a ll-a, 
iar practic cel mai tîrziu la 15 aprilie să 
încheiem toate lucrările agricole din 
actuala campanie de primăvară I

Să acționăm cu răspundere și spirit 
gospodăresc pentru folosirea cu efi
ciență maximă a tractoarelor și celor
lalte mijloace mecanice, a îngrășămin
telor chimice și organice, economisirea 
energiei electrice și a combustibililor, 
pentru întărirea ordinii, disciplinei și 
răspunderii în muncă, pentru creșterea 
randamentului și eficienței întregii acti
vități din agricultură !

Plenara subliniază necesitatea de a se face totul 
pentru respectarea perioadelor de însămînțat, a 
densităților la toate lucrările agricole, în confor
mitate cu cerințele tehnologice, cu cele mai noi 
cuceriri ale științei agricole, care să conducă la 
obținerea în acest an a unei producții de cereale 
corespunzătoare obiectivelor noii revoluții agi«are, 
la realizarea în cele mai bune condiții a produc
ției de plante tehnice și oleaginoase, de legume, 
struguri și fructe.

Plenara adresează specialiștilor, în
tregii țărănimi chemarea de a nu pre
cupeți nici un efort pentru pregătirea 
temeinică și executarea la termen optim 
a lucrărilor, pentru respectarea riguroa
să a tehnologiilor, a densităților stabi
lite peritru fiecare cultură în parte, pen
tru întreținerea și recoltarea lor cores
punzătoare, la timp și fără pierderi.

Flenara cere specialiștilor, lucrătorilor 
din legumicultură, viticultură și pomi

cultură să ia toate măsurile ce se impun 
pentru creșterea, conform planului, a 
randamentului la hectar, în condiții de 
maximă eficiență economică, pentru 
diversificarea sortimentelor, corespun
zător cerințelor bunei aprovizionări a 
populației I

Pornind de la importanța deosebită pe care o 
are dezvoltarea în ritmuri mai înalte a zootehniei, 
în concordanță cu normele prevăzute pentru asigu
rarea unei bune aprovizionări a populației, plenara 
a evidențiat necesitatea de a se lua toate măsu
rile menite să ducă la creșterea puternică a efec
tivelor de animale și, măi cu seamă, a producției 
animaliere.

Plenara cere tuturor organelor agri
cole centrale și locale, conducerilor de 
unități și specialiștilor să acționeze cu 
înalt spirit de răspundere pentru elimi
narea cît mai grabnică a lipsurilor 
existente în acest sector în ce privește 
natalitatea, pentru buna îngrijire a ani
malelor, creșterea puternică a bazei 
furajere și mai buna folosire a acesteia, 
pentru realizarea în întregime a efecti
velor de animale, îndeosebi bovine și 
ovine, stabilite pentru acest an, crește
rea producției de carne, lapte, ouă, lină, 
pentru asigurarea unei bune aprovizio
nări a populației și a materiilor prime 
de care are nevoie economia națională.

în activitatea complexă pe care o impun cerințele 
noii revoluții agrare, pentru obținerea în toate uni
tățile a unor producții ridicate, la nivelul celor 
realizate în unitățile agricole de stat și cooperatis
te fruntașe, îndatoriri deosebit de importante revin 
cercetării agricole și învățămîntului.

Plenara adresează oamenilor de ști
ință, cercetătorilor chemarea mobiliza
toare de a se angaja cu toate forțele, 
cu întreaga putere de muncă și creație 
pentru aplicarea mai fermă în producție 
a celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii agricole, pentru creșterea rolu
lui și contribuției științei la realizarea 
noii revoluții agrare. Plenara cere Aca
demiei de științe agricole și silvice, spe
cialiștilor din institute și stațiuni de cer
cetare să acționeze tot mai energic 
pentru crearea de noi soiuri de semințe 
și plante mai productive, mai rezistente 
la boli și dăunători, la secetă, de noi 
rase de animale cu un potențial bio
logic ridicat, pentru aplicarea cerințe
lor noi și tot mai importante care șe 
pun în domeniul geneticii, al științelor 
biologice.

Așa cum ne îndeamnă secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să ne preocupăm 
permanent pentru ca specialiștii, mun
citorii, țăranii cooperatori, întreaga ță
rănime să posede înalte cunoștințe din 
toate sectoarele de activitate, pentru a 
ști să obțină — în orice condiții clima
tice — cele mai bune rezultate în agri
cultură !

Pornind de la aprecierile secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la necesitatea apli
cării neabătute în viață a măsurilor privind îmbu
nătățirea conducerii și planificării întregii activități, 
realizarea unei agriculturi noi, socialiste'- ca parte 
importantă a dezvoltării noastre pe calea socialis
mului și comunismului — cu țărănimea și pentru ță
rănime, plenara cere să se acționeze neabătut pen- . 
tru înlăturarea formelor birocratice, funcționărești 
din acest sector, pentru aplicarea fermă a autoges- 
tiunii și autoconducerii în toate domeniile de acti
vitate.

Să îmbunătățim și mai mult activita
tea Uniunii Naționale și a uniunilor ju
dețene ale cooperativelor agricole de 
producție, a consiliilor unice agroindus
triale, a tuturor organelor colective 
de conducere din I.A.S. și S.M.A., din 
celelalte unități agricole prin întronarea 
unui spirit de ordine și disciplină, prin 
creșterea răspunderii lor în realizarea 
în cele mai bune condiții a producției.

Să asigurăm creșterea rolului coope
rativelor agricole de producție, perfec
ționarea activității consiliilor de condu
cere și a adunărilor generale din coo
perative, astfel încît tot ceea ce hotă
răsc acestea să reprezinte expresia 
voinței tuturor cooperatorilor și să asi
gure buna gospodărire și dezvoltare a 
fiecărei unități I Este necesar ca retri
buția și veniturile cooperatorilor și ale 
celorlalți oameni din agricultură, să fie 

strins legate de realizarea producției, 
de respectarea neabătută a acordului 
global, să aplicăm ferm principiul so
cialist de cointeresare in agricultură, ca, 
de altfel, în toate sectoarele I

în activitatea Ministerului Agriculturii 
și a organelor agricole județene să se 
realizeze o schimbare a stilului,a me
todelor de muncă, să se pună capăt cu 
desăvîrșire birocratismului, formalismu
lui, atitudinii funcționărești în solu
ționarea diferitelor probleme I întreaga 
activitate a organelor agricole, de sus 
pînă jos, să fie legată de unități, de 
viață, de producția de zi cu zi, de solu
ționarea la timp și cu spirit de răspun
dere a problemelor din agricultură I 

înfăptuirea neabătută a hotărîrilor de o deo
sebită importanță stabilite de Congresul al Xlll-lea, 
a orientărilor formuîate de secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la ridicarea continuă 
a nivelului de trai, a calității vieții întregului 
popor cere să se acționeze cu cea mqi înaltă 
răspundere revoluționară pentru creșterea puternică 
a producției agricole și realizarea, pe această 
bază, în cele mai bune condiții, a fondului cen
tralizat de produse agroalimentare și a rezervei 
de stat, precum și a prevederilor programului de 
autoaprovizionare teritorială.

Plenara adresează tuturor unităților 
și județelor, producătorilor agricoli 
chemarea de a situa în centrul preo
cupărilor această înaltă îndatorire 
patriotică față de interesele generale 
ale întregului popor, predînd la timp 
și respectînd cu strictețe contractele și 
angajamentele față de stat, contri
buind, astfel, la creșterea nivelului de 
trai al tuturor celor ce muncesc. In 
maximum 10 zile de la strînsul recol
tei, să se asigure predarea tuturor 
produselor și depozitarea lor cores
punzătoare, astfel încît, anul acesta, și 
în domeniul contractării, al predării la 
timp a produselor și al realizării fon
dului de produse agroalimentare să 
avem situația cea mai bună de pînă 
acum !

Oamenii muncii din industria ali
mentară sînt chemați să-și intensifice 
eforturile pentru sporirea producției, 
diversificarea și îmbunătățirea calității 
acesteia, valorificarea superioară a 
tuturor materiilor prime agricole, re
ducerea costurilor și a consumurilor 
de energie, creșterea contribuției aces
tei ramuri a la satisfacerea cerințelor 
științifice, raționale de consum ale 
populației.

în cadrul plenarei a fost analizat, cu înaltă 
exigență și răspundere, modul în care se acțio
nează în domeniul silviculturii pentru îndeplinirea 

0AMEMA[MUNa[D^ INDUSTRIA ALIMENTARĂ,

SILVICULTURĂ, GOSPODĂRIREA APELOR!
Vă revine un rol deosebit de important în înflorirea continuă a satului româ

nesc, a întregii țări, în ridicarea permanentă a nivelului de trai material și spiritual al 
poporului. Acționați cu cea mai mare răspundere, cu abnegație revoluționară pentru 
creșterea puternică a producțiilor agricole în toate sectoarele, urmînd neabătut exem
plul unităților agricole fruntașe, distinse cu înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare“ !

Plenara Consiliului Național ai Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor vă adresează chemarea de a face totul pentru desfășurarea exem
plară a campaniei agricole de primăvară, pentru îndeplinirea riguroasă a programelor 
adoptate, pentru transpunerea în viață a indicațiilor și orientărilor cuprinse în magistrala 
cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a obiectivelor stabilite de Congresul al 
Xlll-lea și Conferința Națională ale partidului!

Să acționăm fără preget, într-o deplină unitate și cu întreaga răspundere, 
pentru a face din anul 1988 anul celei mai bune producții agricole de pînă acum 
din România!

Să demonstrăm, prin fapte deosebite de muncă, prin întreaga activitate, forța 
agriculturii noastre socialiste, capacitatea țărănimii, a tuturor celor ce lucrează pe 
ogoarele țării de a obține producții cît mai înalte, sigure și stabile, bazate pe cele 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în acest domeniu, de a asigura înfăptuirea 
neabătută a obiectivelor noii revoluții agrare, înflorirea continuă a scumpei noastre 
patrii, liberă, suverană și independentă, Republica Socialistă România!

sarcinilor ca. privire la dezvoltarea și valorificarea 
superioară a patrimoniului forestier al țării.

Plenara cere Ministerului Silvicultu
rii, consiliilor agricole județene și con
siliilor populare, tuturor celor ce își 
desfășoară activitatea în această ra- 

' mură a economiei naționale să acțio
neze cu maximă responsabilitate pen
tru realizarea exemplară a prevede
rilor Programului silvic național privind 
tăierea rațională, reîmpădurirea între
gii suprafețe cu cele mai bune specii, 
regenerarea pădurilor și asigurarea 
densităților corespunzătoare, valorifi
carea în condiții de eficiență superi
oară a lemnului și a celorlalte pro
duse ale pădurii, îngrijirea mai bună 
a pășunilor și fînețelor din zonele de 
munte, dezvoltarea apiculturii, serici
culturii și a fondului cinegetic.

Situînd în centrul preocupărilor îndeplinirea 
amplului program de transformare a naturii, 
inițiat de secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socipîiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, participanții la 
plenară au evidențiat necesitatea desfășurării unor 
acțiuni complexe, de amploare, pentru asigu
rarea purității apelor și o cît mai bună gospo
dărire a lor.

Plenara cere Consiliului Național al 
Apelor și adresează tuturor oamenilor 
muncii din acest domeniu chemarea 
de a-și amplifica eforturile pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor pri
vind protejarea naturii, a mediului 
ambiant, asigurarea calității apelor și 
păstrarea lor cît mai limpezi, de a 
participa activ la realizarea la timp și 
în condiții cît mai bune a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare și amenajări 
pentru irigații, a celor de aducțiuni și 
regularizări ale cursurilor de apă, a 
îndiguirilor, canalizărilor și barajelor, 
a lacurilor de acumulare cu folosință 
complexă.

Participanții la plenară s-au angajat să facă to
tul pentru traducerea exemplară în viață a sarci
nilor referitoare la realizarea în cele mai bune con
diții a producției de export și a exportului, în 
conformitate cu programele și planurile pentru fie
care sector de activitate.

Reliefînd necesitatea acordării unei atenții deose
bite și continue procesului de pregătire politică și 
profesională a țăranilor cooperatori, mecanizatori
lor, tuturor oamenilor muncii de la sate — ca' o 
condiție de cea mai mare însemnătate pentru în
făptuirea noii revoluții dgtdre - plenara a sublihiat 
cerința de a se acționa cu hotărire în direcția în- 

. (țâririjupctivității politico-educatii.vg, de formare a 
omului nou, constructor con'știent al socialismului și 
comunismului, de ridicare a conștiinței sale revo
luționare, o răspunderii față de interesele patriei, 
față de interesele generale ale poporului. Așa cum 
ne îndeamnă în permanență secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, este necesar să avem necon
tenit în vedere faptul că baza politico-socială a 
orinduirii noastre o reprezintă alianța trainică din
tre clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate și 
toți ceilalți oameni ai muncii, fără deosebire de 
naționalitate, unitatea întregului nostru popor în 
cațlrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, 
sub conducerea Partidului Comunist Român, forța 
politică conducătoare a întregii națiuni, garanția 
înfăptuirii socialismului și comunismului pe pămîn- 
tui României.

Participanții la plenară și-au însușit întru totul 
aprecierile cuprinse în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind activitatea Consiliului 
Nbțional al Agriculturii, angajîndu-se să acționeze 
cu fermitate sporită pentru înlăturarea neîntîrziată 
a lipsurilor semnalate, pentru perfecționarea stilu
lui și metodelor de muncă, întărirea ordinii și dis
ciplinei, a spiritului revoluționar, pentru înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor și legilor țării în fiecare ■ 
sector de activitate.

Plenara adresează chemarea de a se , 
acționa cu cea mai înaltă răspundere 
comunistă, revoluționară pentru impri
marea unui suflu nou în întreaga acti
vitate, pentru dezvoltarea înaltei con
științe socialiste in rindul oamenilor 
muncii, al întregii țărănimi.

Dispunem de o minunată țărănime 
cooperatistă, de minunați oameni ai 
muncii în agricultură, care au demon
strat că pot și știu să desfășoare în 
bune condiții lucrările agricole și să 
asigure ridicarea agriculturii noastre la 
un nivel tot mai înalt de dezvoltare, 
creșterea rolului agriculturii, ca o bază 
hotărîtoare a construcției socialiste, a 
ridicării bunăstării generale a poporu
lui nostru I Așa cum ne cere in perma
nență secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să ne 
afirmăm în toate împrejurările, în mun
că și viață, ca adevărați comuniști și 
revoluționari, aflați în primele rinduri 
ale luptei pentru înfăptuirea noii revo
luții agrare și a noii revoluții tehnico- 
științifice, a minunatului Program de 
edificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism I

Călăuziți neabătut de înaltul și strălucitul exem
plu de muncă și viață, de dăruire patriotică, revo
luționară pe care il oferă întregului popor tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al 
națiunii noastre, participanții la plenara lărgită a 
Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor dau 
glas voinței unanime a tuturor lucrătorilor ogoare
lor, a întregii țărănimi de a acționa cu cea mai 
inaltă răspundere comunistă, revoluționară pentru 
înfăptuirea în mod exemplar a sarcinilor ce revin 
acestor importante ramuri și sectoare în 1988 și in 
întregul cincinal, de a-și spori contribuția la con
tinua înflorire a patriei, la ridicarea ei necontenită 
pe cele mai înalte trepte de civilizație, bunăstare 
și progres.

giurgiu Toate îngrășămintele 
organice—transportate la cîmp
După cum se știe, organizația ju

dețeană de partid Giurgiu a adre
sat tuturor organizațiilor județene de 
partid c entatej ia inircccre pen.ru 
ca in 1923 să șe realizeze i 1 toate 
sectoarele agriculturii producții su
perioare. la n valul obiectivelor și 
exigențelor impuse de noua revolu
ție a-rară. Peitru ca angajamentele 
asumate să devină fapte, în fiecare 
unitate agricolă, fermă și formație 
de muncă se acționează în vederea 
bunei organizări a campaniei agri
cole de primăvară.

Nu numai semnele unei desprimă- 
vărări mai timpurii. dar și starea 
generală a cîmpului sînt factori care 
ne spun că aici, în județul Giurgiu, 
este vorba de un început de an 
agricol bun. Tovarășă Georgeta 
Oprea, secretar cu problemele de 
agricultură la comitetul județean de 
partid. arirmă că există condiții pen
tru îndeplinirea angajamentelor asu- 

,mate : în sol s-a acumulat o can
titate însemnată de apă ; ' culturile 
păioase insămînțate în toamnă — ră
sărite și înfrățite — se află în
tr-o stare bună ; arăturile de 
toamnă sint executate pe toate 
suprafețele ; în prezent se lu
crează de zor la transportul în cimp 
al unor cantități mari de îngrășămin
te naturale și la fertilizarea chi
mică a semănăturilor de grîu și orz, 
iar mecanizatorii efectuează lucrări 
de afinare a solului și pentru a reda 
producției încă 2 500 ha teren.

Una din măsurile luate în vederea 
realizării recoltelor spor.te la care 
s-au angajat oamenii muncii din a- 
gricultura județului Giurgiu se referă 
la fertilizarea unor suprafețe cît mai 
mari cu îngrășăminte organice. De 
fapt, acțiunea de fertilizare a tere
nurilor cu asemenea îngrășăminte a 
început încă din toamna anului tre
cut, o dată cu executarea arăturilor 

adînci, cînd s-au transportat și în
corporat in sol sau s-au așezat in 
platforme 560 000 tone gunoi de grajd. 
De menționat că se transportă în 
cîmp toate rezervele de îngrășămin
te organice existente atit in unități, 
cit și în gospodăriile populației. 
Pînă acum au fost transportate la 
cîmp și aplicate îngrășăminte orga
nice pe 14 000 hectare și se aprecia
ză că vor fi fertilizate incă 13 000 
hectare.

„întrucît • resursele de îngrășă
minte organice sînt limitate, am luat 
măsuri ca aplicarea lor să se facă 
diferențiat, potrivit rotației culturi
lor — ne spune ing. Valeriu Grit, 
președintele cooperativei agricole 
Oinacu. In acest an fertilizăm cu 
îngrășăminte organice suprafețele 
destinate sfeclei de zahăr, cultură de 
la care ne-am propus să obținem 
65 600 kg la hectar11. Și cooperativa 
agricolă din Ghimpați are o expe
riență bună în ce privește folosirea 
îngrășămintelor organice și sporirea, 
pe această bază, a recoltelor. Anul 
trecut, această unitate a aplicat 
peste 5 000 tone gunoi de grajd și se 
acționează astfel încît întreaga su
prafață cultivată cu prăsitoare să fie 
fertilizată cu gunoi de grajd. Pro- 

cedînd astfel, în anul trecut, la cul
tura porumbului, de exemplu, co
operativa agricolă Ghimpați a obți
nut cîte 15 000 kg știuleți la hectar 
cultivat. Vtflorificînd această expe
riență, cooperatorii din Ghimpați 
continuă, în aceste zile, să ducă in 
cîmp cantități mari de gunoi de 
grajd.

Din datele furnizate de direcția 
agricolă județeană rezultă că de Ia 
începutul anului și pînă în prezent 
au fost transportate în cîmp 150 000 
tone îngrășăminte organice, iar în 
scopul intensificării acestei acțiuni, 
prin grija consiliilor populare sînt 
folosite la transport atît atelajele 
proprii ale unităților agricole, cit și 
cele ale cetățenilor din comune. 
Dar judecind lucrurile după starea 
bună a timpului, ca și. după faptul 
că declanșarea campa'tiiei agricole de 
primăvară bate la ușă, cantitățile'de 
îngrășăminte organice transportate 
chiar de unele unități agricole con
siderate fruntașe sînt modeste, de 
ordinul a 700—2 500 tone. Sînt 
cooperative agricole, precum cele 
din Remuș. Bolintin Vale. Bo- 
lintin Deal, Găiseni, Poenari, Izvoru, 
Gogoșari ș.a., care, de la începutul 
anului, nu au transportat la cîmp 

nici o cantitate de gunoi de grajd, 
iar la Greaca. Clejani, Letca Nouă 
— doar cîte 25—50 tone, adică nici 
pentru fertilizarea a cîte 1—2 hec
tare. Puși în fața unei asemenea si
tuații, specialiștii din aceste unități 
au încercat să aducă tot felul de 
justificări, cînd de fapt este vorba

satu mare Baze sigure
viitoarei producții de legume

în acest an, în județul Satu Mare 
urmează să se obțină, conform pre
vederilor/ de plan, cu 56 000 tone mai 
multe legume decît în anul 1987. 
în vederea realizării acestui obiec
tiv mobilizator, va fi extinsă pro
ducerea legumelor prin răsad pe 
o suprafață mai mare cu 40 la sută 
în comparație cu anul trecut. Ce se 
întreprinde pentru reușita acțiunii ?

După cum am aflat, de la ingine
rul Nicolae Babici, directorul' Trus
tului horticol Satu Mare, se urmă
rește obținerea unei producții mai 
timpurii de spanac, ceapă verde, sa
lată, gulioare, ridichi de lună etc. De 
altfel, s-au și recoltat si valorificat 
pe piață primele cantități de spanac 
din cimp. în al doilea rînd, se acțio
nează în vederea obținerii unor ră
saduri de bună calitate. La ora ac

de o insuficientă preocupare din 
partea lor și a consiliilor de con
ducere pentru pregătirea în cele mai 
mici detalii a campaniei agricole de 
primăvară.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

tuală s-a terminat însămînțarea în 
răsad a culturilor de gulioare, de 
varză și conopidă timpurie și. în cu- 

, rînd, se va încheia și repicarea.
Merită evidențiate o seamă de ini

țiative gospodărești eficiente, care 
sînt menite să valorifice condițiile și 
resursele energetice locale pentru 
asigurarea căldurii necesare culturi
lor din răsadnițe. Astfel, în solariile 
de la C.A.P. Petrești și de la aso
ciația legumicolă Satu Mare s-a tre
cut la amenajarea de răsadnițe pe 
bază de biocombustibil care asigură, 
cu cheltuieli minime, încălzirea pa
tului de pămînt în care sînt încorpo
rate semințele. De asemenea, la fer
mele asociației legumicole Apa. la 
cooperativa agricolă de producție Pir 
și altele s-au reamenajat serele-în- 
mulțitor cu cotloane, cîndva aban

donate. Căldura necesară este asigu
rată folosindu-se pentru ars crengi, 
bețe de floarea-soarelui, puzderii de 
in și cînepă, cauciucuri uzate. Aces
te sere pot fi folosite cu succes pe 
parcursul anului, practic, pentru 3 ci
cluri de producție. După ce se ob
ține și se scoate răsadul pentru le
gume timpurii, în aceste sere-înmul- 
țitor cu cotloane se trece la obți
nerea de culturi de producție mai 
întii de castraveți și tomate, apoi de 
ridichi și salată.

La uncie unități, cazanele de În
călzit serele și solariile care foloseau 
combustibil lichid au fost transfor
mate pe combustibil solid. Așa s-a 
procedat, de exemplu, la asociațiile 
legumicole Culciu și Apa. la coope
rativele agricole Căpleni și Dindești. 
Lucrări similare se fac la C.A.P. 
Berveni, Cămin și altele.

în scopul producerii cît mai grab
nice de cartofi timpurii s-a declan
șat acțiunea de preîncolțire ă unei 
cantități de 3 050 tone cartofi pentru 
o suprafață de 900 hectare, din care 
850 hectare în cooperativele agricole. 
Și în acest scop se acționează cu 
spirit gospodăresc. Au fost puse in 
valoare o serie de spații nefolosite, 
în care încălzirea se face în sobe 
care utilizează drept combustibil ru
meguș, crengi și alte materiale ener
getice locale.

Oetav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii"
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SCHIMBURI DE MESAJE ALE TOVARĂȘULUI NICOLAI! CEAUȘESCC
Cu lovarășa Dolores lliamiri Cu tovarășul Alvaro Cunhal

MADRID (Agerpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, au fost transmise tova
rășei Dolores Ibarruri. președintele 
Partidului Comunist din Spania, un 
mesaj cordial de prietenie. împreuna 
cu cele mai bune urări de sănătate 
și fericire.

Tovarășa Dolores Ibarruri a mul
țumit călduros pentru mesajul și 
urările transmise și a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și

Cu tovarășul Julio
MADRID 22 (Agerpres), — 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, au 
fost transmise sincere felicitări, un 
salut cordial și cele mai bune urări 
de succes în activitate tovarășului 
Julio Anguita Gonzalez, noul secre
tar general al Partidului Comunist 
din Spania.

Mulțumind, tovarășul Julio An- 
PUita Gonzalez a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un cald și prietenesc salut din partea

tovarășei Elena Ceaușescu sa.utări 
și cele mai bune urări de noi succe
se in activitate, iar poporului român, 
prosperitate și realizări . tot 'mai 
mari in procesul construcției socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate în România.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejui primirii de către tovarășa 
Dolores Ibarruri a tovarășului Ion 
Coman. membru al Comitetului Poli
tic Executiv. secretar al C.C. al 
P.C.R., care reprezintă partidul nos
tru la cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist din Spania.

Anguita Gonzalez
sa și a întregii conduceri a parti
dului, urări de sănătate și fericire 
personală, precum și dorința de a 
dezvolta în continuare relațiile din
tre cele două partide.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către secretarul 
general al P.C. din Spania a tova
rășului Ion Coman, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. care a reprezentat 
partidul nostru la lucrările celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist din Spania.

LISABONA (Agerpres). — Tova
rășul Nicolae Constantin. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Cole
giului Central de partid, a fost pri
mit de Alvaro Cunhal. secretar ge
neral al Partidului Comunist Por
tughez.

Cu acest prilej, a fost transmis din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, un salut prietenesc 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate si succes secretarului gene
ral al P.C. Portughez.

Tovarășul Alvaro Cunhal a mul

țumit călduros 'și a rugat să se tran
smită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cordiale salutări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, de noi 
succese în activitate, iar poporului 
român urări de prosperitate și reali
zări tot mai mari in construcția so
cialismului.

în cursul convorbirii care a avut 
loc ap fost evidențiate cu satisfacție 
raporturile bazate pe respect re
ciproc dintre P.C.R. și P.C.P., exori- 
mîndu-se hotărîrea de a dezvolta în 
continuare relațiile dintre cele două 
partide. în interesul cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

Gu conducători de partide din Portugalia

Încheierea lucrărilor Congresului P. C. din Spania
MADRID 22 (Agerpres). — Congre

sul al XII-lea al Partidului Comu
nist din Spania și-a încheiat lucră
rile la Madrid prin aprobarea teze
lor politice și a programului strate
gic care stabilesc sarcinile și obiec
tivele P.C.S. in lupta pentru apăra
rea intereselor oamenilor muncii 
spanioli, pentru democrație, socia
lism. pace, destindere și dezarmare.

In documentele adoptate de con
gres se face analiza activității P.C.S. 
în perioada de după anul 1982 și sînt 
preconizate măsuri vizind sporirea 
efectivelor partidului, întărirea și 
lărgirea coaliției „Stingă Unită'1, ea 
alternativă de guvernare. Congresul 
a relevat importanta real’ză-ii uni
tății mișcării comuniste spaniole 
pentru viitorul forțelor stîngii din 
această țară.

Delegații la congres au ales noul 
Comitet Central al partidului. în 
prima sa ședință, C.C. al P.C.S. l-a 
ales secretar general al partidului pe 
Julio Anguita Gonzalez. Dolores 
Ibarruri a fost realeasă președinte al 
Partidului Comunist din Spania.

Noul secretar general al P., C. din 
Spania s-a născut la Fuongirola 
(Malaga), in anul 1941. Este licențiat 
în istorie modernă și contemporană. 
In 1975 a fost ales membru al Co
mitetului provincial Cordoba al 
P.C.S. iar în 1979 a fost ales primar 
al orașului Cordoba, devenind astfel 
primul primar comunist într-o capi
tală de provincie spaniolă din peri
oada postbelică. A acționat pentru 
realizarea, în Andalusia! a „Stîngii 
Unite".

LISABONA. 22 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, au fost transmise un 
cordial mesai de salut. împreună cu 
cele mai bune urări de fericire si 
succes tovarășilor Manuel Tito de 
Morais. președintele Partidului So
cialist Portughez, și Vitor Constancio. 
secretar general al P.S.P.

Mulțumind, tovarășii Manuel Tito 
de Morais și Vitor Constancio au 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceausescu un salut călduros, 
din partea lor si a întregii condu
ceri a partidului. împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate si feri
cire personală, iar pentru noporul 
român, de succese tot mai mari în 
dezvoltarea continuă a țării.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele și secretarul general al P.S.P., a 
tovarășului Nicolae Constantin, mem

bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. președintele Cole
giului Central de Partid, care a re
prezentat partidul nostru la lucrări
le Congresului Partidului Socialist 
Portughez. ,

A avut loc un schimb de vederi 
în legătură cu dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două partide si a colabo
rării româno-portugheze. precum și 
cu privire la unele aspecte ale situa
ției internaționale actuale.

★
Un călduros schimb de mesaje a 

avut loc. de asemenea, intre tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân si președintele Partidului Re
novator Democratic din Portugalia. 
Herminio Martinho. . cu prilejul pri
mirii de către președintele Partidu
lui Renovator Democratic a tovară
șului Nicolae Constantin.

CONVORBIRI 
SOVIETO-AMERICANE

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Se
cretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov, l-a primit, luni, 
pe secretarul de stat al S.U.A., 
George Shultz, afiat in capitala 
Uniunii Sovietice pentru continuarea 
dialogului sovieto-american. In ca
drul convorbirii, menționează agen
ția T.A.S.S., s-a procedat la un 
schimb de opinii in legătură cu 
modul in care se realizează înțele
gerile convenite în decembrie 1987 
și stadiul in care se află pregătirea 
vizitei în U.R.S.S. a președintelui 
Ronald Reagan. A fost reafirmată 
importanța soluționării problemei 
armelor convenționale și a forțelor 
armate din Europa. Au fost exami
nate, totodată, o serie de conflicte 
regionale.

Secretarul de stat american a avut, 
de asemenea, o întîlnire cu Nikolai 
Riikov. președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

în aceeași zi. la Moscova s-au în
cheiat convorbirile dintre ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S. și 
omologul său american. A fost adop
tată o declarație comună cu privire 
la rezultatele convorbirilor, infor
mează agenția T.A.S.S.

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-algerian

ALGER 22 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a fost transmis președin
telui Republicii Algeriene Democra
tice și Populare. Chadli Bendjedid. 
un salut cordial, împreună cu urări 
de sănătate și fericire, de noi succe
se pentru poporul algerian prieten.

Președintele Algeriei a mulțumit 
călduros pentru mesaj și a ru
gat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu urările sale cele 
mai sincere de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate 
pentru poporul român prieten.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii, de către șeful sta
tului algerian a' președintelui Marii 
Adunări Naționale. Nicolae Giosan. 
care întreprinde o vizită oficială in 
această tară, în fruntea unei dele
gații parlamentare române. In cursul 
întrevederii au fost abordate aspecte

privind dezvoltarea relațiilor româ- 
no-algeriene și conlucrarea dintre 
cele două țări pe plan internațional.

Șeful statului algerian a dat o înal
tă apreciere relațiilor bune de pri
etenie și colaborare dintre Algeria și 
România și. a exprimat dorința ca 
acestea să cunoască un progres con
tinuu in toate domeniile de interes 
comun.

Președintele Chadli Bendjedid a 
reliefat importanța inițiativelor și 
propunerilor României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu privind căile 
de soluționare a situației din Orien
tul Mijlociu, poziția consecventă a 
tării noastre vizind asigurarea unui 
climat de pace și cooperare In în
treaga lume.

A fost evidențiată, totodată, con
tribuția însemnată pe care parla
mentele și parlamentarii din toate 
țările pot să o aducă la realizarea 
acestor obiective.

Congresul P. S. Portughez și-a încheiat lucrările
LISABONA 22 (Agerpres). — La 

Lisabona s-au încheiat lucrările ce
lui de-al VII-lea Congres al Parti
dului Socialist Portughez. Congresul 
a aprobat moțiuni cu privire la în
tărirea rolului P.S.P. în viața politică 
a tării, la relația dintre partid și so
cietate. precum și referitor la alte 
domenii.

în legătură cu situația internațio-, 
pglăj congresul a aprobat in unani
mitate moțiuni referitoare la o serie 
(Jgrîștări conflictțialp :dtu?;lume,. ^jir- 
mînd necesitatea continuării proce
sului de pace in America Centrală 
și a realizării unei conferințe inter
naționale de pace în Orientul Mijlo
ciu. cu participarea tuturor părților 
interesate, inclusiv O.E.P.

Congresul a ales noile organe de 
conducere.

în funcția de secretar general a! 
Partidului Socialist Portughez a fost 
reales tovarășul Vitor Constancio.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român. aU 
fost transmise tovarășului Vitor 
Constancio calde felicitări și cele 
mai bune urări în legătură cu ale
gerea sa în funcția de secretar gene
ral al P.S.P.
■■ Secretarul general al P.S.P. a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sincere mulțu
miri pentru felicitările Adresate, îm
preună cu urări de sănătate și de 
noi succese în activitatea consacrată 
dezvoltării României, cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

Spre noi eforturi In direcția realizării proiectelor 
economice in R. P. D. Coreeană

PHENIAN 22 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc o reuniune a 
Biroului Politic ai C.C. al Partidului 
Muncii din' Coreea, prezidată de 
Kim Ir Sen. secretar general al C.C. 
al partidului — informează agenția 
A.C.T.C. Cu acest prilej a fost 
adoptată o scrisoare a C.C. al P.M.C. 
către toți membrii partidului cu 
ocazia celei de-a 40-a aniversări a 
creării R.P.D. Coreene (9 Septem
brie) și au fost discutate chemările

adresate de conducerea partidului, 
în scrisoare se arată că. în cinstea 
zilei de 9 Septembrie, eforturile tre
buie concentrate în direcția înfăp
tuirii marilor proiecte economice, 
între care construirea de centrale 
electrice, de mine, unități ale indus
triei metalurgice. în cadrul reuniunii, 
s-a exprimat speranța că această 
aniversare va marca un nou avînt pe 
calea construirii socialismului in 
R.P.D. Coreeană.

Mesajul de salut al P. C. R.
adresat Congresului Partidului Socialist Portughez

LISABONA (Agerpres). — La Lisa
bona au continuat lucrările celui 
de-al VII-lea Congres al Partidului 
Socialist Portughez.

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. delega- 
ților le-a fost adresat un cordial 
salut de către reprezentantul parti
dului nostru la congres, tovarășul 
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului Cen
tral de partid. ,

în mesajul de salut se exprimă 
convingerea că raporturile bune sta
tornicite între cele două partide se 
vor extinde. în folosul amplificării 
legăturilor dintre România și Portu
galia, dintre popoarele român și por
tughez.

Mesajul evidențiază eforturile des
fășurate de poporul român în acti
vitatea de îndeplinire a programu
lui de dezvoltare intensivă a țării, 
adoptat la cel de-al XIII-Iea Con
gres. a obiectivelor și orientărilor 
stabilite de recenta Conferință Na-, 
țională a partidului.
" Referitor la actualele' cdndlții In
ternationale. care continuă să fie 
grave și complexe, mesajul subli
niază că toate popoarele și forțele 
politice progresiste sînt preocupate 
de menținerea și apărarea păcii. 
Aceasta impune — după aprecierea 
Partidului Comunist Român — un 
nou mod de gîndire și .abordare a 
problemelor războiului și păcii, a 
problemelor internaționale în gene
ral. Un nou război mondial s-ar

transforma inevitabil într-o catas
trofă nucleară, ce s-ar solda cu dis
trugerea întregii civilizații pe Pămînt.

In aceste condiții, partidul nos
tru. secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. — se arată în 
mesaj — consideră că problema 
fundamentală a epocii contemporane 
o constituie oprirea cursei înarmări
lor șt trecerea la dezarmare. în' pri
mul rîfid la dezarmarea nucleară, 
asigurarea dreptului popoarelor la 
viață, la pace, la exjstență liberă și 
demnă. Sint necesare — se subliniază 
în mesaj — acțiuni din partea tutu
ror forțelor politice, muncitorești, 
progresiste, pacifiste pentru trans
formarea Europei într-o zonă a co
laborării și păcii, pentru edificarea 
unei Europe unite.

în concepția partidului nostru, se 
impune cu stringență soluționarea pe 
cdîe pașnică, prin tratative, a tuturor 
stărilor conflictuale dintre state, li
chidarea bazelor militare și retrage
rea trupelor străine de pe teritoriul 
altor state, eliminarea oricăror forme 
de amestec in treburile interne ale 
altor state. Un factor primordial al 
Succesului în' lupta comună pentru 
libertate și independență națională, 
pentru destindere și colaborare, pen
tru dezarmare, pace și progres în 
întreaga lume îl reprezintă strînge- 
i*sh  legăturilor și întărirea colaboră
rii între partidele comuniste și mun
citorești. socialiste, social-democrate. 
forțele progresiste șț democratice.

în încheiere, mesajul exprimă 
urări de succes lucrărilor Congresu
lui Partidului Socialist Portughez.

In pregătirea „Reuniunii internaționale 
pentru zone denuclearizate"

BERLIN 22 (Agerpres). — La Ber
lin a fost constituit Comitetul Națio
nal al R.D. Germane de pregătire a 
„Reuniunii internaționale pentru 
zone denuclearizate", cure . va avea 
loc, în perioada 20—22 iunie 1988, in 
capitala R.D. Germane — informează 
agenția A.U.N.

Intr-un apel adresat opiniei publi
ce mondiale, semnat de Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., sub al cărui patronaj

se va desfășura activitatea comitetu
lui, se subliniază că popoarele se 
pronunță pentru folosirea oricărei po
sibilități in direcția realizării unei 
lumi pașnice, lipsite de arme nuclea
re. și se apreciază că, in acest sens, 
o deosebită importanță o are crearea 
de regiuni, zone și coridoare- denu
clearizate. „Pretutindeni, atit in 
Nord, cit și in Sud, atit in Est, cit 
și in Vest — se relatează — ideea 
zonelor denuclearizate dobindește o 
forță de atracție tot mai mare".

r 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
I 
ț 
ț 
ț 
ț 1 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
I 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
t

Acțiuni și luări

de poziție pentru

înfăptuirea dezarmării
TOKIO (Agerpres). — Locui

torii insulei Okinawa au orga
nizat o amplă demonstrație de 
protest împotriva prezenței sub
marinului american cu propulsie 
nucleară „Șalt Lake City" în 
rada portului bazei militare 
americane White Beach de pe 
insulă.

PARIS (Agerpres). — Franța 
trebuie să contribuie la înfăp
tuirea dezarmării generale' con
trolate — a declarat Andre 
Lajoinie, secretar al C.C. al P.C. 
Francez, candidatul partidului 
la viitoarele alegeri prezidenția
le, intr-un interviu acordat săp- 
tăminalului „La Revolution". In 
mod concret — a arătat el — 
este vorba de reducerea neintir- 
ziată cu 40 miliarde de franci a 
bugetului militar francez pe 
seama renunțării la crearea de 
noi tipuri de arme atomice și la 
experiențele nucleare, la produ
cerea de arme chimice și la în
făptuirea altor programe.

LUSAKA 22 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută la Lusaka, 
președintele Kenneth Kaunda 
s-a pronunțat pentru realizarea 
de măsuri concrete în direcția 
dezarmării, arătind că la acest 
proces ar trebui să adere toate 
statele care dispun de potențiale 
nucleare.

WASHINGTON 22 (Ager
pres). — Comitetul executiv al 
Uniunii sindicatelor americane 
A.F.L.lC.l.O., întrunit in locali
tatea Bal Harbour (statul Flo
rida) a adresat un apel Senatu
lui S.U.A. de a ratifica cit mai 
curînd tratatul sovieto-american 
privind eliminarea rachetelor 
nucleare cu rază medie de ac
țiune. Totodată, forul sindical 
american s-a pronunțai pentru 
continuarea măsurilor de dezar
mare prin noi acorduri în dome
niul controlului armamentelor 
strategice și convenționale.

STOCKHOLM 22 (Agerpres). 
— Comitetul pentru cooperarea 
partidelor social-democrate și 
mișcărilor sindicale din Europa 

întrunit 
pronunțat 
lichidarea

de nord (S.A.M.A.K.), 
la Stockholm, s-a 
pentru reducerea și 
sistemelor nucleare strategice, 
încetarea experiențelor nucleare, 
crearea în Europa de nord a 
unei zone denuclearizate, împo
triva militarizării spațiului cosmic.
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A

REPUBLICII COOPERATISTE GUYANA

Domnului HUGH DESMOND HOYTE
Președintele Republicii Cooperatiste Guyana

GEORGETOWN
Cu ocazia celei de-a XVIII-a aniversări a proclamării Republicii Coope

ratiste Guyana, am plăcerea deosebită de a vă adresa, în numele poporului 
român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de fericire 
personală, de prosperitate și progres poporului guyanez' prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre șe vor dezvolta 
în continuare, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul din Repu
blica Cooperatistă Gu
yana sărbătorește as
tăzi împlinirea a 18 
ani de la proclamarea 
republicii. Actul de la 
23 februarie 1970, 
survenit la patru ani 
de la obținerea inde
pendenței și după a- 
proape patru veacuri 
de dominație colonia
lă. a stimulat efortu
rile poporului guya
nez îndreptate spre 
înlăturarea urmărilor 
subdezvoltării si fău
rirea unei vieți noi, 
libere.

învecinată cu Brazi
lia. Venezuela și Su
riname și scăldată. în 
partea de nord, de a- 
pele Atlanticului. Gu
yana (suprafața :
214 970 kmp ; popu
lația — circa 900 000 
locuitori) dispune de 
însemnate resurse na- 
turaJe. îp pripțul. rind 
bauxită — rezervele 
de acest minereu 
fiind intre cele, mai 
mari din lume — că
rora li se adaugă în
tinse păduri cu arbori 
de esențe prețioase, 
precum și un mare 
potențial hidroener
getic.

în cadrul politicii

de valorificare a re
surselor naturale exis
tente, .autoritățile gu
vernamentale au adop
tat. în ultimul dece
niu, o suită de mă
suri vizând trecerea 
sub controlul statului 
a unor ramuri-cheie, 
stăpinite înainte de 
capitalul străin. în 
primul rînd. s-a în-' 
făptuit etatizarea în
treprinderilor de ex
ploatare și prelucrare 
a bauxitei, concomi
tent cu preluarea con
trolului asupra plan
tațiilor de trestie de 
zahăr, ca și asupra co
merțului exterior.

Preocupările pentru 
diversificarea peisa
jului economic s-au 
manifestat in ultimii 
ani prin construirea 
de noi obiective in
dustriale. concomi
tent cu dezvoltarea în 
continuare a agricul
turii și pisciculturii. 
Au intervenit, de a- 
semenea, o serie de 
prefaceri cu caracter 
democratic, progresist, 
in domeniul vieții so
ciale. Pe plan extern, 
Guyana promovează o 
politică de nealiniere, 
pronunțîndu-se in. 
sprijinul respectării

principiilor suverani
tății și independenței, 
egalității în drepturi, 
pentru instaurarea 
unei noi ordini eco
nomice și politice in
ternaționale.

Poporul român ur
mărește cu interes și 
simpatie eforturile 
poporului guyanez 
pentru dezvoltare li
beră și independentă. 
Animate de aspirații 
comune de progres și 
bunăstare, România și 
Guyana au stabilit, in 
1973. relații diplomati
ce. Legăturile de 
prietenie și colaborare 
statornicite între 
România și Guyana 
au cunoscut un curs 
ascendent. Un mo
ment însemnat în e- 
voluția raporturilor 
bilaterale l-a repre
zentat dialogul la ni
vel înalt româno-gu- 
yanez de ,1a Bucu
rești, din 1975, care a 
creat un cadru favo
rabil lărgirii conlu
crării, în diverse do
menii de activitate. în 
folosul ambelor țări și 
popoare, al cauzei ge
nerale a păcii, înțe
legerii și progresului 
în lume.

Rezultatele alegerilor prezidențiale din Cipru
NICOSIA 22 (Agerpres). — Al doi

lea tur. de scrutin al alegerilor prezi
dențiale, desfășurate duminică în 
Cipru, s-a încheiat cu victoria can
didatului independent Ghiorghios 
Vassiliou, în favoarea căruia au vo
tat 51,63 la sută dintre alegători. El 
a beneficiat de sprijinul Partidului 
Progresist al Oamenilor Muncii din 
Cipru (AKEL), al Partidului Libe
ral și al altor organizații de stingă.

Celălalt candidat. Glafkos Clerides, 
președintele Partidului Adunarea De
mocratică, a întrunit 48,37 la sută din 
sufragiile exprimate.

Potrivit prevederilor constituționa
le, Ghiorghios Vassiliou va depune 
jurămîntul in calitate de președinte 
al Ciprului pentru o perioadă de 
cinci ani, la 28 februarie.

Doctor în științe economice. 
Ghiorghios Vassiliou s-a născut în 
anul 1931, la Famagusta, într-o fami
lie de medici. Părinții săi s-au nu
mărat printre fondatorii AKEL. în 
1962 a fondat Centrul de cercetări 
științifice pentru studierea pieței din 
Orientul Mijlociu, iar in 1984. Cen
trul de pregătire a managerilor si 
operatorilor , pentru mașini de calcul.

Colaborarea economică - factor de stimulare 
a progresului statelor din Balcani

în ansamblul politicii externe, di
namice și constructive, a parti
dului și statului nostru, elabora
tă sub directa îndrumare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. o im
portanță deosebită este acordată 
dezvoltării relațiilor de colaborare 
cu țările din Peninsula Balcanică, 
țări de care România este legată 
nu numai prin vecinătatea geogra
fică. ci și prin interesele funda
mentale comune ale popoarelor, 
ca și prin bogate tradiții de prie
tenie. Această preocupare constan
tă și-a găsit expresie in binecunos
cutele inițiative si propuneri pre
zentate de România, cu neobosită 
stăruință, de-a lungul ultimelor de
cenii, vizind amplificarea conlucră
rii multilaterale interbalcănice. Incit 
se poate spune, in deplin consens 
cu adevărul faptelor, că istoria a 
consemnat rolul tării noastre ca 
protagonistă a ideii de cooperare 
interbaicanică. Pe această linie, 
pornind de la unele evoluții pozi
tive înregistrate în ultimii ani în 
Peninsula Balcanică. președintele 
României a propus — asa cum este 
binecunoscut — organizarea unei 
conferințe la nivel înalt a țărilor 
din regiune, care să definească noi 
acțiuni menite să ridice pe un 
plan superior procesul de întărire 
a colaborării, păcii si bunei vecină
tăți in zona noastră geografică.

„Acordăm o însemnătate deo
sebită — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — dezvol
tării colaborării între toate țările 
din Balcani... In acest sens, consi
derăm că este necesar să se reali
zeze, intr-un timp cit mai scurt, 
pe baza unei temeinice pregătiri, o 
intilnire la nivel înalt a șefilor de 
state și de guverne din țările bal
canice. pentru a pune bazele unei 
largi colaborări, securității si păcii 
in Balcani, transformării acestei 
regiuni într-o zonă fără arme nu
cleare".

In lumina acestor realități, dez
voltarea colaborării economice din
tre țările balcanice reprezintă o 
cerință obiectivă, se impune ca 
o necesitate ce decurge atit din 
învățămintele istoriei, cit si din 
cerințele stringente ale actuali
tății.

Se cuvine, astfel, relevată impor
tanta pe care colaborarea economică 
o are ca factor de dezvoltare a 
unor bune raporturi între state, 
ca bază materială <ț unor relații 
de pace și destindere. Acesta este 
un adevăr valabil — și el își găseș
te aplicare, și trebuie să-și gă
sească aplicare, și in procesul edifi
cării noilor ■ relații interbalcanice. 
Colaborarea creează si consolidează 
apropierea și înțelegerea, contribuie 
la extinderea și stabilitatea raportu
rilor de prietenie. Se poate spu
ne. așadar, că intensificarea cola
borării economice interbalcanice con
stituie o componentă ihtrinsecă a 
procesului de edificare a securității, 
destinderii și păcii in Balcani și pe 
ansamblul continentului european.

Dezvoltarea colaborării economice 
interbalcanice dispune de importante 
premise. Realitatea este că țările 
din această regiune au avut de su
portat consecințele grele ale mul
tor secole de dominație străină, 
care au lăsat ca moștenire accen
tuate rămîneri în urmă pe plan eco
nomic. niveluri coborite ale fortelo- 
de producție. Or. in perioada post
belică. și mai ales în condițiile pre
zentului. toate aceste țări, indiferent 
de caracterul orînduirii lor sociale, 
depun eforturi pentru o dezvoltare 
economică rapidă și echilibrată, sint 
angajate in înfăptuirea unor ample 
programe constructive. Ele își pro
pun — firește, fiecare pe căile pro
prii, specifice pentru care au optat 
în mod suveran — creșterea intensă 
a forțelor de producție, realizarea 
unor importante obiective în indus

trie și agricultură. Accelerarea pro
gresului economico-social.

Firește, pentru realizarea progre
sului. un rol hotărîtor, au eforturile 
proprii ale popoarelor ; dar. conco
mitent. un rol din ce în ce mai im
portant revine colaborării interna
ționale. și in primul rînd colaborării 
între țările vecine. între popoarele 
ce eonviețuiesc in acest spațiu. Cu 
forțe comune, cu puteri reunite se 
pot rezolva probleme ale progresului 
care altfel ar fi inabordabile, se 
p.ot valorifica mai bine potențialul 
material și uman, capacitatea de 
creație a fiecărui popor, în interesul 
reciproc și general.

Aceasta cu atit mai mult în lu
mina unor factori dc eficientă eco
nomică. Astfel, vecinătatea geogra
fică oferă multiple avantaje, a căror 
fructificare este în interesul tuturor 
statelor regiunii : in efectuarea
schimburilor economice distanțele 
sînt mai reduse, cheltuielile de 
transport mai mici.

în prezent, intensificarea cooperă
rii economice interbalcanice se poate 
realiza la un nivel mai înalt, căci. în 
general, toate țările balcanice au în
registrat progrese substanțiale, au 
obținut realizări importante in dez
voltarea unor ramuri ale industriei 
sau agriculturii. Efectiv, intre econo
miile naționale ale statelor balcanice 
există multe aspecte cu caracter de 
complementaritate, ceea ce impune 
și facilitează dezvoltarea ■ unor rela
ții de conlucrare, cu rezultate pozi
tive în interesul reciproc.

Pornind de la aceste realități, 
România socialistă a acționat și ac
ționează consecvent pentru dezvolta
rea legăturilor economice atît pe 
plan bilateral, cît și multilateral cu 
și intre toate statele din regiune. O 
mare insemnâtate pentru impulsio
narea relațiilor țării noastre cu ce
lelalte state din Balcani a avut dez
voltarea dialogului la nivelul cel 
mai înalt, intîlnirile și convorbirile

tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
conducători de stat din Balcani, cu 
prilejui carora au fost încheiate do
cumente de mare importanță privind 
extinderea colaborării.

Viața insăși a dovedit că, prin u- 
nirea forțelor, se pot realiza cu suc
ces obiective grandioase — a căror 
înfăptuire părea unora de domeniul 
utopiei. Un strălucit exemplu l-a 
oferit în acest sens conlucrarea din
tre România și Iugoslavia pentru va
lorificarea potențialului hidroener
getic al Dunării. Prin eforturi co
mune au fost, astfel, realizate hi
drocentralele Porțile de Fier I și, ul
terior, Porțile de Fier II. Este cu
noscut că România și Bulgaria 
au convenit construirea în comun 
a două hidrocentrale dunărene, la 
Turnu Măgurele — Nicopole și Că
lărași — Silistra. Dezvoltind între 
ele relații de cooperare, întreprin
derea de construcții de mașini și u- 
tilaj greu Giurgiu și întreprinderea 
similară de la Ruse alcătuiesc, îm
preună, un puternic complex indus
trial.

Pe această linie generală. în ul
timii ani au fost convenite noi și 
importante documente, ca, de pildă, 
Programul de lungă durată privind 
dezvoltarea colaborării economice și 
tehnico-științifice dintre România și 
Bulgaria pe perioada pînă în 1990. 
iar in unele domenii pînâ în anul 
2000 ; convenirea elaborării unui 
Program de perspectivă privind dez
voltarea și mai puternică a coope
rării și specializării în producție, în 
domenii de mare importanță pentru 
progresul economico-social al Româ
niei și Iugoslaviei, pentru ridicarea 
pe o nodă treaptă a colaborării eco
nomice și tehnico-științifice dintre 
.cele două țâri ; Acordul pe termen 
lung privind schimburile comerciale 
și cooperarea economică și tehnică 
dintre România și Turcia. în an
samblul lor. documentele încheiate 
de țara noastră cu Bulgaria. Iugo
slavia. Grecia. Turcia. Albania — 
programe de lungă durată, acor- 
duri-cadru. acorduri comerciale — 
constituie o expresie elocventă a 
dorinței reciproce de a adinei și di
versifica cooperarea economică, de a 
se asigura acestor relații stabilitate 
și perspectivă, de a se inainla spre 
convenirea unor forme noi, superi
oare de cooperare, inclusiv cooperări 
în producție.

Concomitent, România s-a pro

nunțat și a acționat pe plan practic 
pentru amplificarea colaborării mul
tilaterale între statele din peninsulă, 
aducînd o contribuție pozitivă la 
desfășurarea unui șir de reuniuni 
economice și tehnico-științifice inter
balcanice. Este o realitate că, în ulti
mul timp, au putut fi înregistrate 
evoluții pozitive de ansamblu în re
lațiile economice dintre toate statele 
balcanice, concretizate mai ales în 
ultimii ani in acorduri și înțelegeri 
bilaterale.

Sînt evoluții ce demonstrează că 
ideea colaborării se dezvoltă pas cu 
pas, se afirmă tot mai puternic.

în acest context general se va 
desfășura apropiata reuniune de la 
Belgrad a miniștrilor afacerilor ex
terne din țările balcanice, care va 
oferi participanților posibilitatea de 
a proceda la un schimb liber și larg 
de opinii privind căi și mijloace de 
extindere a relațiilor de bună veci
nătate, de adîncire a colaborării și 
conlucrării, inclusiv a cooperării în 
domeniul economic și în alte sec
toare de interes reciproc. Intîlnirea 
ar putea aduce o contribuție de sea
mă la identificarea unor noi dome
nii de colaborare, la amplificarea 
schimburilor comerciale, la soluțio
narea unor probleme privind dez
voltarea transporturilor, dezvoltarea 
colaborării tehnico-științifice, lăr
girea relațiilor de cooperare în pro
ducția agricolă, protecția mediului, la 
dezvoltarea dialogului pentru pre
zentarea a diferite propuneri și pro
iecte. de natură să contribuie la 
progresul economic și la întărirea 
conlucrării și bunei vecinătăți, a în
crederii și prieteniei.

Fără îndoială că desfășurarea cu 
succes a reuniunii de la Belgrad ar 
deschide perspective ridicării pe o 
treaptă superioară a colaborării in
terbalcanice. în acest sens, de o im
portanță hotărîtoare ar fi. așa 
cum a propus președintele 
Nicolae Ceaușescu, organizarea unei 
întîlniri la nivel înalt a statelor bal
canice. a factorilor învestiți cu ca
pacitatea de a decide măsuri și for
me efective de acțiune, cu convin
gerea profundă că dezvoltarea și 
mai-puternică a conlucrării interbal
canice corespunde năzuințelor de 
progres, pace și securitate ale na
țiunilor din această regiune, ca și 
din Europa și din întreaga lume.

Petre STANCESCU

ADUNARE FESTIVA. La Palatul
■ Congreselor din Kremlin a avut loc 

o adunare festivă consacrată celei
I de-a 70-a aniversări a Armatei și 

Flotei Maritime Militare Sovietice.

IAu luat parte Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C, al P.C.U.S., 
al ti conducători de partid si de 

Istat sovietici. Raportul la adunarea 
festivă a fost prezentat de D. T. 
lazov, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., mi-

I nistrul apărării al U.R.S.S.. infor- 
I mează agenția T.A.S.S.

| DECLARAȚIE. Ministrul de ex
terne al R.F. Germania, Hans-

1 Dietrich Genscher, a declarat, in
tr-un interviu radiodifuzat, că re-

I centa vizită in S.U.A. a cancelaru- 
I lui Helmut Kohl a contribuit la o 

mai bună înțelegere de către partea
I americană a poziției vest-germane 

în ceea ce privește dezarmarea. 
R.F.G. — a spus el — se pronunță 

. pentru negocieri in domeniul arme
lor chimice și al rachetelor nu-

I cleare cu rază scurtă de acțiune, 
precum și pentru reduceri substan- 

Ițiale în domeniul armelor strategice 
și convenționale,

, CONVORBIRI. Primul-ministru 
a] Greciei. Andreas Papandreu. a

I sosit luni într-o vizită de priete
nie in R.P. Bulgaria. în aceeași zi 

[ au început convorbirile dintre pre-
I ședințele Consiliului de Stat al

R.P. Bulgaria. Todor Jivkov. și pri- 
I mul-m-inistru al Greciei, informează 
J agenția B.T.A.

TURNEU. La înapoierea dintr-un 
I turneu de vizite oficiale de prie- 
I tenie în unele țări arabe din zona 

Golfului și Orientului Mijlociu, 
I ministrul de externe al Afganista

nului. Abdul Wakil. a declarat că 
omologii săi din statele vizitate 

I și-au exprimat sprijinul în favoa

ILE DE PRESA
e scurt
rea stabilirii păcii și procesului de 
reconciliere nățională în Afganis
tan. Ei au declarat că vor întări și 
în viitor relațiile cu Afganistanul, 
informează agenția Bakhtar.

VIZITA. Președintele Egiptului, 
Hosni Mubarak, l-a primit pe pre
ședintele celei de-a 42-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., Peter 
Florin, aflat în vizită în capitala 
egipteană. Peter Florin a conferit, 
de asemenea, cu ministrul egip
tean de externe. Esmat Abdel Me- 
guid. Au fost examinate evoluțiile 
din Orientul Mijlociu, în special 
situația poporului palestinian și 
eforturile întreprinse pe plan regio
nal și internațional in vederea so
luționării juste a problemelor din 
zonă.

REGLEMENTAREA FORMALA 
a recentei crize guvernamentale din 
Italia nu poate favoriza soluțio
narea problemelor politico-sociale 
ale țării — a declarat secretarul 
general al Partidului Comunist 
Italian, Alessandro Natta. la o în
tîlnire. desfășurată la Genova, cu 
reprezentanți ai întreprinderilor 
din sectorul italian de stat.

BOMBARDAMENTE. Mai multe 
persoane din rîndul locuitorilor 
orașelor Lubango. provincia Huila, 
și Ondjiva, provincia Cunene, din 
sudul Angolei, au fost ucise la 
sfîrșitul săptămînii trecute, in 
raidurile întreprinse de aviația 
sud-africană — informează agenția 
ANGOP. Bombardamentele au pro
vocat și mari pagube materiale. 
Sursele din. Luanda relevă că. în 
prezent, corpul expediționar mili
tar sud-african, care a pătruns în 
sudul Angolei și care sprijină for
țele contrarevoluționare interne, a 
ajuns la 7 000 de soldați, dotați cu 
înaltă tehnică de luptă.
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