
Exigențe ale modernizării activității de investiții (io

EFICIENȚA
— criteriul fundamental

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVII Nr. 14158 4 PAGINI — 50 BANIVineri 26 februarie 1988

IN SPIRITUL ORIENTĂRILOR Șl INDICAȚIILOR 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

IMgii'e agricole avansate, experiența înaintată 
-temeinic cunoscute, term aplicate în toate unitățile!

în agricultură se află In plină 
desfășurare lucrările de pregătire a 
campaniei de însămintări de primă
vară, ca și multe alte acțiuni de 
mare însemnătate pentru derularea 
în condiții optime a ciclului agricol 
pe întregul an. Răspunzind prin fap
te sarcinilor și îndemnurilor formula
te de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
cuvîntarea rostită la recenta Ple
nară lărgită a Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor 
privind realizarea în acest an a unor 
producții mari în toate sectoarele, 
oamenii muncii din agricultură — 
țărani cooperatori, mecanizatori, lu
crători din întreprinderile agricole 
de stat și specialiști — sînt anga
jați cu toate forțele pentru materia
lizarea fermă a programelor stabi
lite în scopul îmbunătățirii și creș
terii eficienței întregii activități pro
ductive. .

In această activitate vastă de or
ganizare și pregătire temeinică a lu
crărilor agricole din acest an. în 
mod firesc. în frunte se află orga
nele și organizațiile de partid de la 
sate, organele colective de condu
cere, consiliile de conducere și spe
cialiștii din toate sectoarele. Un rol 
din cele mai importante în întreaga 
activitate de organizare și pregătire 
îl au, după cum bine se știe, spe
cialiștii din unități. Realizările deo
sebite obținute în anul trecut în 
toate domeniile producției agricole 
de un număr mare de unități sînt 
rodul muncii mecanizatorilor, țăra
nilor cooperatori, lucrătorilor din în
treprinderile agricole de stat, dar nu 
în ultimul rînd și al modului în 
care au gindit și acționat specialiștii 
din unitățile respective, din toate 
sectoarele.

Nu mai trebuie demonstrat că o 
agricultură de tip intensiv, cum este 
agricultura noastră, nu se poate face 
decît pe baze riguros științifice, prin 
cunoașterea temeinică a celor mai 
eficiente tehnologii, prin aplicarea cu 
strictețe a acestora. Din aceasta re
zultă și rolul tot mai important pe 
care trebuie să-l aibă specialiștii în 
organizarea și conducerea proceselor 
de producție din agricultură.

Așa cum sublinia secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „nu putem să ob
ținem recolte mari, să înfăptuim re
voluția agrară fără aplicarea celor 

mai noi cuceriri ale științei agricole 
în toate domeniile. Aceasta presupu
ne insă ca inginerii, specialiștii să-și 
îndeplinească in bune condiții rolul 
pe care ii au in aplicarea cuceriri
lor științei, in buna organizare a în
tregii activități, în desfășurarea lu
crărilor agricole, în aplicarea teh
nologiilor noi, moderne în agricul
tură".

Răspunderi ale specialistului din agricultură pentru 
așezarea întregii activități pe baze științifice, superioare

Se apreciază. în mod unanim, că în 
unitățile noastre agricole de toate ca
tegoriile s-au format și lucrează un 
mare număr de specialiști cu înaltă 
pregătire profesională, cu un exem
plar simț al datoriei politice și mo
rale. de numele cărora sînt legate 
realizările de excepție din toate sec
toarele activității productive.

Este însă tot atît de adevărat că, 
în anumite unități și în anumite 
împrejurări, nu toți specialiștii se 
dovedesc a fi la înălțimea răspun
derilor pe care le au, a sarcinilor ce 
le revin și a încrederii acordate. 
Datorită în primul rind unor slăbi
ciuni personale, fie de pregătire, fie 
de angajare și răspundere, cit și 
datorită uneori unui mod de lucru 
necorespunzător instaurat în stilul de 
muncă al conducerilor unor unități, 
adesea se observă lipsa de ini
țiativă a unor specialiști, de an« 
gajare in rezolvarea problemelor, 
transformarea lor in funcționari 
corecți, dar care nu pun din pricepe
rea lor prea mult la bunul mers al 
activității din unitățile unde lucrea
ză. Blazarea unora din specialiști, la 
unii intervenită chiar de timpuriu, 
la virsta care-i recomandă pentru 
inițiativă, pentru spirit de acțiune 
revoluționar, se datorește, oricît ar 
părea de ciudat, ruperii lor de rea
litatea cimpului, îndepărtării ne
firești de procesele de muncă con
crete din cîmp și, de aici, lipsei 
contactului sau a unor contacte 
formale cu oamenii cu care lucrează 
— mecanizatorii și țăranii coopera

tori. Din aceste pricini, in fața unor 
greutăți, inerente în orice muncă și 
cu atît mai mult în agricultură, ei 
cedează prea ușor, renunță înainte 
măcar de ă încerca să înfrunte greu
tățile. Aici intervine desigur și cli
matul de muncă din unele unități 
agricole, unde inițiativa specialiști
lor nu este sprijinită și încurajată. 
Și, nu de puține ori, sub acoperămîn- 

tul unor dispoziții administrative, 
inițiativa este pur și simplu înăbu
șită.

Pentru îmbunătățirea activității in 
toate unitățile agricole, atît în plan 
organizatoric, cit și al proceselor de 
producție propriu-zise. specialiștii 
sînt primii chemați să observe și să 
preia tot ce este bun din alte uni
tăți. Pot fi întîlniți, nu de puține 
ori, și nu puțini specialiști care merg 
la colegii lor din unitățile vecine și 
chiar din alte județe, unde au aflat 
că se fac lucruri mai bune, că au 
fost rezolvate mai bine unele pro
bleme. pentru a învăța și a aplica 
și ei tot ce este mai bun. Este nu 
numai o cerință, ci o obligație pen
tru orice specialist de a fi la curent 
cu tot ce este nou in domeniul lui 
de activitate, de a cunoaște expe
riența unităților fruntașe, numai 
astfel puțind acționa pentru genera
lizarea tehnologiilor si metodelor de 
lucru Înaintate. Din păcate, in a- 
ceastă privință, la unii specialiști se 
manifestă orgolii nejustificate, ca 
să nu spunem comoditate si lipsă de 
interes, care se răsfrîng negativ a- 
supra activității din unitățile de 
care răspund. Noul, experiența îna
intată nu intră singure Pe ușă. ele 
trebuie căutate, cunoscute, însușite 
și, mai ales, aplicate. Iar în toată 
această acțiune. care constituie o 
pirghie însemnată pentru creșterea 
producțiilor și progresul fiecărei u- 
nități, specialiștilor le revine rolul 
de promotori, ei trebuind să se si
tueze permanent în frunte.

O problemă, nu în puține cazuri 
tratată superficial, este modul in 
care specialiștii exercită controlul 
asupra desfășurării în bune condiții 
a întregii activități de producție. 
S-au constatat si anul trecut nume
roase situații neingâduite pentru un 
specialist, cum ar fi lipsa din cîmp 
la executarea unor lucrări cu grad 
ridicat de tehnicitate, neefectuarea 
controlului final după executarea 
fiecărei lucrări etc. Totodată, este 
de subliniat că un număr mare de 
specialiști iși pierd prea mult timp 
cu întocmirea de situații statistice, 
unele chiar inutile, cerute pe mai 
multe canale de la organele agricole 
județene și de la consil:ile agroin
dustriale. Toate acestea răpesc tim
pul și sustrag specialistul de la mun
ca de control direct în cîmp. Tocmai 
de aceea specialiștii trebuie degre
vați de orice poveri birocratice, să 
fie lăsati să facă muncă concretă. 
In interesul producției.

Subliniind cerința ca specialiștii 
să fie permanent și temeinic legați 
de munca de producție, să-și in-
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Imagine din noua arhitectură a municipiului Buzău Foto : Eugen Dichiseanu

Rațiunea de a fi a unui nou obiec
tiv de investiții este reprezentată de 
produsele, tehnologiile și serviciile 
prin care sînt satisfăcute nevoi reale 
ale economiei, ale societății. Dar tot 
existența unui obiectiv de investiții 
mai presupune și îndeplinirea unei a 
doua condiții asupra căreia partidul, 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. insistă în mod 
deosebit : aceea de a funcționa ren
tabil.

Eficienta investițiilor depinde în 
primul rind de calitatea muncii de 
concepție, mai exact de gradul de 
fundamentare a indicatorilor teh- 
nico-economici, de soluțiile tehnolo
gice și constructive incluse în pro- 
.ecte, de activitatea depusă pe șan
tiere. Ulterior punerii în funcțiune, 
va depinde de strategia activă adop
tată de colectivul întreprinderii. ' de 
modul în care își orientează activi
tatea pe multiple planuri : cerce
tare — dezvoltare, producție, apro
vizionare și desfacere, formarea și 
perfecționarea pregătirii profesiona
le a personalului muncitor.

Pentru proiectanți și beneficiari, 
pentru specialiștii din ministerele 
tutelare și organele de sinteză, fun
damentarea eficienței unui obiectiv 
de investiții devine un examen ma
jor, strict legat de însușirea și valo
rificarea unei gindiri modeme, deo
potrivă tehnice și economice, urmat 
de efortul de adincire a problemelor 
specifice ridicate de noua investiție 
intrată în producție, de valorificarea 
evantaiului larg de posibilități oferit 
de progresul științific și tehnic. Sînt 
exigențe căre exclud prejudecățile 
tehnice, lipsa de informație și de 
imaginație, preferințele pentru solu
ții care au satisfăcut anterior și a 
căror reluare pare comodă și lipsită 
de riscuri.

Creșterea complexității și conexiu
nii proceselor economice ne pune în 
fața unei realități de care nu se 
poate face abstracție. A devenit tot 
mai evident că eficiența investițiilor 
nu mai poate fi caracterizată mulțu
mitor printr-un grup restrins de in
dicatori. Oricît de importanți ar fi 
aceștia, ei nu au capacitatea de a 
reflecta cu fidelitate și integral ce se 
va întîmpla în producție. Măsurînd 
volumul de investiții ce revine pe o 
unitate de capacitate de producție, 
investiția specifică nu oglindește, de 
pildă, durata de realizare n lucrări
lor. costul producției, beneficiul sau 
alte avantaje rezultate în urma folo
sirii produselor fabricate. La fel, du
rata de recuperare nu ne oferă nici o 
indicație asupra perioadei de exploa
tare a noului obiectiv : ce cheltuieli 

comportă, ce venit net aduce. Ceea 
ce nu poate fi indiferent pentru eco
nomia națională.

Fenomenele economice se desfă
șoară îhtr-un spațiu multidimensio
nal, iar eficiența reprezintă în chip 
firesc o suprafață multidimensio
nală de răspuns. Stabilirea tehnolo
giilor, alegerea utilajelor și ampla
sarea lor judicioasă, evidențierea 
principalelor caracteristici de calitate 
ale produselor, identificarea surselor 
de aprovizionare cu materii prime și 
a posibilităților de comercializare, 
reducerea construcțiilor la minimum 
necesar sînt numai cîteva din aspec

tele. fiecare cu ponderea sa, care 
hotărăsc eficiența unei investiții. Se 
resimte tot mai acut nevoia adoptării, 
în calculul eficienței noilor investi
ții, a unor metode multicriteriale, 
bazate pe imaginea globală și reală; 
dar și pe dinamismul așteptat în 
evoluția întreprinderilor proiectate. 
Procesul de fundamentare trebuie 
completat, așadar, cu cuantificarea 
unor factori ce apar prin promovarea 
progresului tehnic. Reducerea duratei 
de prelucrare pe mașini sai^ Ia mon
taj. economisirea de energie, com
bustibili și materii prime, diminua
rea costurilor de producție sînt 
efecte concrete ale noilor tehnolo
gii implementate, ce trebuie neapă
rat avute în vedere la analiza și 
aprobarea investițiilor.

Determinarea unui optim, pentru 
că de el este vorba în ultimă in
stanță, implică elaborarea prin mo
delare a mai multor variante com
parative, alegerea corectă a variabi
lelor și măsurarea cu exactitate a re
zultatelor, j ud ere rea acestora în ra
port cu criterii stabilite cu grijă. Pen
tru că o măsurătoare greșită, un cri
teriu nepotrivit pot angaja fondurile 
investite pe căi îndepărtate de cele 
ale unei eficiențe reale.

Sint aspecte deosebit de preocu- 
pame, deoarece în practica pio,ectă- 
r.i și planificării investițiilor se in
sistă, uneori, asupra efic.e.iței noului 
obiectiv privit în sine, fără a se 
urmări consecințele la nivelul ramu
rii și, cu atît mai puțin, pe an
samblul economiei. Alteori, se ma
nifestă. pur și simplu, tenuința unor 
verigi economice de a adopta decizii 
empirice, netrecute prin filtrul unui 
calcul riguros științific, la slirșit, nu 
rareori, specialiștii aplică automat 
„metoda potrivirii" difer.ți'or indi
catori la sarcinile primite din pa; tea 
organelor ierarhic superioare, elirrii- 
nînd din capul locu.ui studiai a tor 
variante și soluții. Iar faptul că nu
mărul obiectivelor productive puse în 
funcțiune și care nu și-au atins î că 
parametrii proiectați se menține ridi
cat își are originea, în cea mai mare 
măsură, în subiectivismul unor deci
zii și lipsa unei baze obiective de 
calcul.

Se întîmplă insă ca. animați de 
cele mai bune intenții, unii specia
liști să acorde valoare de postulat 
calculelor făcute. Și totuși. în final, 
aparent surprinzător, rezultatele nu 
sînt pe măsura efortului depus. 
Eroarea constă în faptul că s-au ba
zat doar pe o anumită ipoteză, cu o 
anumită posibilitate de. a se realiza. 
Din cauza copacilor n-âu mai văzut 
pădurea, în cazul de față compor
tarea globală și dinamică a obiecti
vului proiectat. Concluzia este ușor 
de desprins : calculele de eficiență 
nu trebuie aplicate la o situație 
unică, ci la un număr corespunzător 
ales de variante posibile.

Sub „presiunea" aparatului științi
fic modern, devine necesară perfec
ționarea continuă a metodelor de 
fundamentare și planificare a inves
tițiilor. Ele nu sînt și nici n-ar pu
tea fi considerate imuabile, tocmai 
datorită faptului că angajează mari 
fonduri financiare și materiale, ho
tărând practic dezvoltarea economică 
de viitor. Iată, așadar, un domeniu de 
graniță care trebuie adîncit de cer
cetarea economică și tehnică. în efor
tul comun de a stabili legături noi 
între teorie, model și realitate. Le
gături în care accentul să fie mutat 
de la funcțiile informativă și expli
cativă la cele previzionale și siste
matizatoare. Intensificarea cercetări
lor privind aspectele specifice dife
ritelor ramuri și sectoare, îmbunătă
țirea continuă a normelor și norma
tivelor, a setului de indicatori folo-

Inq. Cristian ANTONESCU
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Sîntem pe teritoriul unul 
mare combinat al chimiei 
— Combinatul de fibre sin
tetice Săvinești — și totuși 
no aflăm intr-o întreprin
dere cu profil de construc
ții de mașini : uzina de 
utilaje și piese de schimb, 
unitate distinctă in ansam
blul combinatului, binecu
noscută tuturor unităților 
de profil din țară.

— în structura actuală, 
uzina există de zece am. 
și ea a luat naștere la în
demnul secretarului general 
al partidului. Și tot la în
demnul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, produ
sele care s-au realizat 
aici, de-a lungul anilor, au 
depășit de mult granița 
combinatului, pentru a e- 
chipa mai tinerele între
prinderi surori care au a- 
părut, în ultimii ani, în 
țară — ne spune secreta
rul comitetului de partid. 
Constantin Dorneanu.

Astfel, am notat, între 
unitățile care au beneficiat 
de utilajele create de cei 
de la Săvinești : Combina
tul de fibre sintetice Cîm- 
pulung, întreprinderea de 
fibre poliesterice Corabia, 
Combinatul de fibre sinte
tice Vaslui. întreprinderea 
de fire și fibre poliamidice 
Roman, precum și noua 
secție de producție „Mela- 
na 5“ de la Săvinești.

— Acum, toate unitățile 
de profil sint modern echi
pate, în bună parte și prin 
strădania colectivului pe 
care il conduceți — ne-am 
adresat directorului uzinei 
de utilaje și piese de 
schimb de pe platforma 
Săvineștilor, Florin Buru
iană. Să însemne că aveți 
mai puțin de lucru decît 
în anii precedenți 7

— Dimpotrivă. De la an 
la an, uzina noastră a avut 
sarcini sporite, atît în ce 
privește volumul produc
ției. cit și comnlexita'on.' 
Si anul trecut, ca în fie
care an de altfel, no-nn 
realizat si depășit Indica
torii de bază. Ia fel și îa 
prima lună din acest an. 
Sîntem angrenați cu toate 
forțele în materializarea 
programelor de moderni
zări ale întreprinderilor de 
profil. Vedeți, ramura a- 
ceasta este într-un progres

foarte rapid și, ca să ții 
pasul, se cere un efort 
deosebit din punct de ve
dere al înzestrării cu utila
je. Noi, acum, avem pe 
stand utilajele anului 1990.

— Pînă în 1990 „bate" 
perspectiva ?

— Am spus că utilajele 
anului 1990 pot fi văzute 
pe viu în standurile noas
tre ; perspectiva „bate" 
mult mai departe : pe 
planșete se conturează... 
mileniul trei.

înălțimea produselor simi
lare ale unor „vârfuri". Nu 
ne putem permite medio
critatea fiindcă ne-am 
autoelimina. Prea e de vîrf 
domeniul nostru de activi
tate — petrochimia — prea 
importante și cunoscute 
sînt rezultatele chimiei, ale 
cercetării românești de 
profil pentru ca noi să nu 
ne simțim obligați în per
manență să menținem, cu 
forțele minților și miinilor 
noastre, ștacheta la înălți

SĂVINEȘTI

Firul de aur 
al inteligenței 

tehnice
Gazdele ne prezintă pe 

larg istoria tinerei uzine : 
nucleul de bază, care a 
constituit și constituie ini
ma tuturor realizărilor 
(dintre care multe au fost 
încununate cu laurii con
fruntărilor de tot felul), a 
știut să atragă în jurul său 
oameni tineri — muncitori, 
tehnicieni, ingineri — pe 
care să-i formeze pentru 
o astfel de activitate — nu 
dintre cele mai comode. 
Dimpotrivă : cam toate in
stalațiile ce se realizează 
aici sint de serie foarte 
m:că sau unicate, cam fie
care instalație reprez'ntă. 
în fapt, o „uz’nă" în care 
mecanica, electronica, elec
trotehnica și cibernetica 
conviețuiesc și se comple
tează și, în plus, fiecare 
produs este, tot timpul, ri
guros comparat cu produ
sele similare din întreaga 
lume.

— Să nu fie mai prejos...
— Să fie cel puțin la

me — subliniază direc
torul.

— Și dispuneți, desigur, 
și de forțele necesare. A- 
veți mulți inventatori și 
inovatori în uzină ?

— Instalațiile, utilajele 
pe care le construim, 
piesele de schimb, moder
nizările pe care le suferă, 
în timp, produsele noastre 
sînt efectul unei acti
vități creatoare de masă. 
Totodată, beneficiem și de 
prețiosul aport al colabo
ratorilor noștri : o serie de 
instituții tehnice, institute 
de cercetări, întreprinderi 
de vîrf cum ar fi „Auto
matica". „Electrotehnica" 
din București sau „Teh- 
noton“-Iași și altele.

Străbatem secțiile de 
producție. în secția de 
mecanică fină ne este 
prezentată o tînără. Ali
na Iacob (pare o școlă
riță în practică, dar sîntem 
asigurați că este inginer 
stagiar), despre care aflăm

că a obținut două premii 
întii consecutive la simpo
zioanele anuale ale stagia
rilor. Tinăra ingineră, a£ia 
sosită cu doi ani în urmă 
la Săvinești. a fost primi
tă cu căldură — așa cum 
se primesc aici stagiarii — 
și întrebată, între altele, 
ce temă a avut de susținut 
pentru examenul de licen
ță. Cei de la Săvinești au 
intuit că lucrarea poate 
constitui un valoros punct 
de plecare, anunțind o so
luție practică cu grad de 
noutate in domeniul fibre
lor sintetice. S-au creat 
condițiile necesare, lucra
rea s-a materializat repede 
și a început... să producă.

în altă secție a între
prinderii stăm de vorbă 
cu unul dintre oamenii cu 
care a pornit la drum și își 
continuă drumul întreprin
derea , de utilaje : maistrul 
principal Gheorghe Paras- 
chiv, fruntașul secției de 
utilaje și piese de schimb 
în întrecerea pe anul tre
cut. Un om în plină matu
ritate, cumpănit la vorbă 
și în gesturi, care ne spu
ne : „Facem aici, la Săvi
nești, tot ce alții, adesea, 
nici nu se încumetă să în
cerce. Adevărate uzine care 
să echipeze uzine în care 
se toarce firul sintetic. 
Sînt «uzine» de un fel a- 
parte, reduse ca dimen
siuni la cîțiva metri pâ- 
trați. dar asigurînd pro
ducția pe care o dau, in 
prezent, hectare întregi de 
instalații".

Oamenii acestei unități 
acționează ca o singură 
echipă de muncă și creație. 
O echipă ce numără aproa
pe 1 400 de oameni ai mun
cii, din care 600 sînt comu
niști.

...în jur. mașini de tot 
felul. în diferite stadii de 
fabricație. Unele sînt în 
probe. Uzine complete și 
complexe. Pe ele scrie, vi
zibil. „Made in Romania" : 
și mai scrie „C.F.S. Săvi
nești". O semnătură colec
tivă care concentrează pa
siune tehnică și dăruire 
muncitorească,

Anlca FLORESCU 
Constantin 
BLAGOV1C1 
corespondentul „Scinteii"

CONSTANȚA: Producție 
fizică suplimentară

Oamenii muncii din numeroase 
unități economice ale județului 
Constanta au obținut, de la înce
putul anului si oină în prezent, im
portante sporuri la producția fizi
că. S-au produs astfel, peste plan. 
448 tone îngrășăminte chimice cu 
fosfor. 47 500 tone calcar siderur
gic. 30 914 000 kWh energie electri
că. utilaje si piese de schimb pen
tru agricultură în valoare de peste 
5 milioane lei, 144 000 metri pătrați 
furnire estetice si 13 481 metri pă- 
trati plăci aglomerate din lemn, 
importante cantităti de materiale 
de construcție din beton armat și 
beton ceiuiar autoclavizat. confec
ții textile si importante cantităti 
de bunuri de consum. Printre uni
tățile cu cele mai mari sporuri la 
producția fizică se numără Com
binatul de îngrășăminte chimice 
Năvodari. întreprinderea minieră 
„Dobrogea". întreprinderea inte
grată de lină. întreprinderea ma
terialelor de construcții si între
prinderea mecanică pentru agri
cultură Năvodari. (George Mi- 
hăescu).

BACĂU : Mașini-unelte 
cu performanțe superioare

Dintre noile tipuri de masini- 
unelte ce vor fi realizate in acest 
an la întreprinderea de profil din 
Bacău, peste 60 la sută constituie 
premiere tehnice pentru industria 
noastră si se situează la nivelu 
tehnicii mondiale. între acestea 
se numără liniile automate de pre
lucrare a Pieselor cilindrice pentru 
motoare de mare capacitate. Kefe- 
riqdu-se la caracteristicile tehnico- 
unctionale ale acestora, tovarăsu? 

Dumitru Eontas. inginerul-sef a 
întreprinderii, aprecia că sint ma
șini de mare complexitate si tehni
citate. care permit triplarea pro
ductivității muncii, '-le sîr.t reali
zate p 'ntru prima dată în între
prinderea băcăuană după o con
cepție originală, cu materiale și 
piese de schimb fabricate în tota- 
itate în tară.

Se află, de asemenea. Pe bande, 
de montai mașini de rec i: leat ci
lindri prori’at pe-tru Întreprinde
rile de utilai tehnologic, mas ni c'c 
rectificat Plan si bila'erai pentru 
fabricile de rulmenți, mașini de 
cojit bare pentru industria meta
lurgică. mașini de rectificat arbori 
cotiți si alte'e. De curînd. au fost 
expediate beneficiarilor primele 
mașini de alezat si frezat cu ax 
orizontal si mașini de frezat lon
gitudinal cu portal, cu performan
te tehnice superioare. (Gheorghe 
Baltă).

. z /(z

Pe temeliile industrializării
Buzăul, străveche vatră de istorie 

și civilizație de la curbura Carpaților, 
a cunoscut în ultimele două decenii 
profunde transformări economico- 
sociale, trăindu-și azi un prezent 
luminos, prefigurat cu clarviziune 
științifică încă din 1965, cind de la 
tribuna Congresului al IX-lea secre
tarul generai al partidului a stabi
lit o nouă direcție de dezvoltare 
a țării. Începea atunci o nouă epocă 
a României, pe care întregul popor o 
numește astăzi, cu adine respect si 
legitimă mîndrie patriotică. „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Reorganizarea 
teritorial-administrativă a țării — 
inițiată de secre
tarul general al 
partidului — avea 
să deschidă și ju
dețului nostru, ca 
și tuturor zonelor 
țării, noi perspec
tive de dezvolta
re. O dată cu a- 
ceasta au crescut 
considerabil și răspunderile consilii
lor populare, ca organe democratice 
ale puterii de stat locale^ pentru în
treaga dezvoltare economico-socială 
în profil teritorial. Experiența celor 
20 de ani care au trecut de la reor
ganizarea teritorial - administrativă 
arată că activitatea acestor organis- 
me îndreptățește încredințarea de 
către societate a Importantelor lor 
atribuții.

Mai mult decît în alte județe, la 
Buzău, cea mai de scamă realizare 
este, fără îndoială, astăzi, dezvol
tarea și modernizarea industriei. 
Sa'tul de la Buzăul de acum două 
decenii la cel de astăzi este de-a 
dreptul spectaculos, orica comparație 
probind elocvent justețea politicii 
partidului și statului nostru de re
partizare armonioasă a forțelor _ de 
producție pe întreg teritoriul țării, 
viabilitatea noii strategii în opera de 
înflorire multi'aterală a României 
socialii te.

Urmînd indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de înflorire a 
tuturor localităților și zonelor țării, 
și în județul Buzău s-a con
struit o industrie modernă, de vîrf 
chiar, o dată cu noile ansambluri 
de locuințe din cele două orașe și 
din comune, cu dezvoltarea agricul
turii, punîndu-se în operă fonduri de 
Investiții în valoare de peste 50 mi
liarde lei. în cei 20 de ani au fost

date în funcțiune 446 de capacități 
de producție, ceea ce înseamnă 28 de 
întreprinderi grupate în zone indus
triale de centură. Pe lingă cele trei 
platforme industriale djn municipiul 
Buzău și cea din orașul Rimnicu Să
rat, la Nehoiu, Berea, Pătîrlagele, 
Beceni și Pogoanele s-au înălțat pu
ternice unități economice, care apro
pie aceste comune de statutul de cen
tre agroindustriale. în economia ju
dețului au apărut ramuri și subra- 
muri noi : industria electrotehnică, a 
produselor de mecanică fină, a pre
lucrării maselor plastice, cauciucu
lui și azbestului, industria sticlei

IN PREGĂTIREA CONFERINȚEI PE TARĂ 
A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE

pentru construcții, mașini si menaj, 
cea a tricotajelor. Toate aceste uni
tăți, rod al eforturilor financiaro ale 
statului, al muncii pline de abnegație 
a buzoienilor, au schimbat radical 
harta economică a județului. Ele au 
necesitat însă o amplă concentrare 
a forțelor consiliilor populare, de
venite titulare ale unor ample pla
nuri de dezvoltare, pentru rezol
varea unor probleme, practic necu
noscute pe atunci în Buzău, cum 
sînt formarea de cadre pentru in
dustrii de vîrf. aprovizionarea teh- 
nico-materială. corelarea activității 
micii industrii cu cea a marii in
dustrii și altele.

Vocația industrială a Buzăului, n- 
dăugîndu-se celei agricole — tred'- 
țională aici — se regăsește si în fap
tul că față de 1963 valoarea preluc- 
țici in metalurgie a crescut de 10 ori. 
în construcția de masin’ de 20 de ori 
și în chimie de 11 ori. .Producția in
dustrială a județului a sporit de la 
2,6 miliarde lei la peste 25 miliarde 
lei, la o serie de produse de bază 
ale economiei naționale Buzăul ocu- 
pind locuri importante. Astfel, aici 
se fabrică întreaga producție a tării 
de aparate de cale ferată, cord me
talic, garnituri de frînă si etanșare, 
plase sudate (96 la sută), electrozi 
pentru sudură (75 la sută), sirmă 
trasă (45,8 la sută), produse prelu

crate din mase plastice (23 la sută), 
geamuri trase (14 la sută). La Buzău 
se produc utilaje tehnologice com
plexe pentru metalurgie, chimie și 
prelucrarea țițeiului, aparataj elec
tric de joasă tensiune, timplărie me
talică, nenumărate produse textile 
și. mai nou. vase decorative tip 
Gale și articole de gablorizerie.

O dată intrat pe orbita progresului 
și a civilizației socialiste ale întregii 
țări, depășind greutățile inerente în
ceputului, județul Buzău s-a înscris 
cu fermitate pe coordonatele dez
voltării intensive, obiectiv stabi
lit de Congresul al XlII-lca și 

subliniat cu preg
nantă de Confe
rința Națională a 
partidului.

Cu prilejul u- 
neia din vizitele de 
lucru în județul 
nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
spunea: „Sint

convins că oamenii mumii din 
zău iși vor uni eforturile pentru a 
asigura înfăptuirea, în cele mai bune 
condiții, a programului de dezvolta
re a industriei și agriculturii, a în
tregii vieți economice, sociale și cul
turale din județ".

Sub puternicul impuls a! aprecierii 
secretarului general al partidului, bu- 
zoienii au răspuns pri' tr-o ar. ga Are 
fermă, responsabilă, o exemplară mo
bilizare a forțelor, obtir.îrd an de ai 
rezultate din ce în ce mai bune. 
Activitatea economică a județului, 
în care cons'liiie populare s-au im
plicat tot mai mult, este cunoscută 
astăzi si peste hotarele României, 
produsele industriei buzoiene fiind 
apreciate si solicitate în peste 6) de 
țări ale lumii. în această perioadă, 
numărul personalului muncitor a 
crescut de 2.2 ori. iar industriali
zarea a devenit, ca și în întreaga 
țară, avanpostul progresului multi
lateral.

Si agricultura, ramură de bază a 
economiei buzoiene. a cunoscut un 
amplu proces de modernizare. S-a 
îmbunătățit continuu baza tehnico-
Marla LAZAR
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Buzău

(Continuare in pag. a IlI-a)
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A MERGE ZILNIC PE TEREN
adică a rezolva problemele la fala locului

Conferința Națională a P.C.R. a 
accentuat necesitatea întăririi rolu- 

*lui conducător al partidului în toate 
domeniile vieții economice și sociale 
— ca o cerință majoră și condiție 
fundamentală a mersului viguros 
înainte al societății noastre socialis
te. Creșterea răspunderii și a rolului 
fiecărei organizații de partid, fie
cărui organ de partid în buna or
ganizare și conducere a întregii acti
vități în profil teritorial devine un 
comandament cu atit mai imperios 
cu cit munca activiștilor, a tuturor 
comuniștilor se oglindește direct în 
rezultatele economico-sociale. însăși 
aprecierea ei făcindu-se în funcție de 
acestea.

în același timp, viața arată că nu 
se poate realiza o bună conducere 
de partid atunci cind tadrele, acti
viștii de partid stau în afară ori se 
mulțumesc a da numai îndrumări 
generale. Ei trebuie să meargă zilnic 
în unități economice și organi
zații de bază, să rezolve acolo, ne
mijlocit. problemele ce așteaptă in
tervenția lor competentă și eficientă. 
Cadrele de partid, toți comuniștii din 
țara noastră au, in acest sens, un 
strălucit exemplu de Urmat in stilul 
de muncă — dinamic și original — al 
secretarului general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
care întreprinde în mod sistematic 
vizite de lucru, Însoțite de dialoguri 
directe, vii, cu producătorii bunurilor 
materiale și spirituale, in toate ju
dețele. pretutindeni uqdc se decide, 
de fapt, realizarea hotăririlor de 
partid și de stat, a programelor și 
planurilor de dezvoltare.

Practica muncii organizatorice a 
statuat — în spiritul indicațiilor pre
cise date de conducerea partidului — 
uil întreg sistem de metode și mij
loace menite să asigure prezența 
permanentă a cadrelor, a tuturor ac
tiviștilor. pe teren — în industrie. în 
agricultură. în celelalte domenii. Re
partizarea membrilor organelor de 
partid pe unități și organizații, de 
activitatea cărora răspund nemijlocit 
(cadrele cele mai bune acolo unde 
este mai greu), ședințe (de birou, de 
secretariat) la locul de producție, 
audiențe Ia fața locului, brigăzi com
plexe colective de îndrumare, sprijin 
Si control — iată numai citeva 
aceste mijloace de 
tivă 

din 
ac- 
de 
de

exercitare 
și eficientă a conducerii 

către partid. Testat și atestat 
practica muncii, sistemul se dovedeș- 
te bun. Funcționarea sistemului de
pinde insă de capacitatea organiza
torică a fiecărui organ de partid, de 
modul în care se exercită controlul, 
de conștiința și responsabilitatea ca
drelor și activiștilor de partid.

Practica oferă suficiente și conclu-

Exigențe ale modernizării activității de investiții
(Urmare din pag. I)
siți, evidențierea mai completă a fac
torilor tehnici, econotnM, aoelorlalți 
factori definesc direcții principale 
dejtcțiune, mai cu seamă că preocu
pările sub acest aspect au înregis
trat.. în ultimul timp, un serios recul.

Și încă o precizare : fiecare nou 
obiectiv de investiții reprezintă, in 
raport cu celelalte, un caz particular. 
Limitarea cimpului vizual numai la 
situațiile medii, fără un atent efort 
de diferențiere, nu poate servi. în 
nici un caz. la identificarea situa
țiilor reale și particulare dintr-o în
treprindere sau alta.

Cîntărind eficiența investițiilor, 
trebuie întotdeauna pornit, așa cum 
a cerut secretarul general al partidu
lui, de la situația reală din economia 
națională. Or. din acest punct de ve
dere. in toate sectoarele, fără excep
ție, există importante rezerve de spo
rire a producției și a eficienței aces
teia. Este suficient să arătăm numai 
că, în cincinalul trecut, dinamica 
fondurilor fixe a devansat dinamica 
venitului național. Adevărul nu 
poate fi ocolit : gradul actual de 
utilizare a capacităților de produc
ție se menține încă scăzut. Timpul 
de stagnare a mașinilor-unelte în ac
tivitatea industrială ocupă încă un 
procent destul de ridicat din timpul 
total disponibil. De cițiva ani au fost 
identificate în sectorul energiei elec
trice însemnate rezerve de capacitate 
care, valorificate corespunzător, ar 
putea permite creșterea considerabilă 
a producției.

Așadar, deviza principală în activi
tatea factorilor angajați în procesul 
de realizare a investițiilor trebuie să 
o constituie chibzuință maximă, spi
ritul de buni gospodari ai avuției 
societății. Orientarea fondurilor fi
nanciare și a mijloacelor materiale 
pentru achiziționarea de mașini și 
instalații moderne este o condiție 
necesară, dar nu și suficientă pentru 
trecerea la o dezvoltare economică de 
tip intensiv. Forța unei unități eco
nomice, a economiei în ansamblu nu 
rezidă în acumularea de cit mai

De ce intră greu experiența bună pe poarta vecinului

de vacă.
știut că activitatea in 
desfășoară neintrerupt, 
și iarna,- și că de cali-

Prin așezarea sa submontană și co- 
linară, beneficiind de intinse pajiști 
alpine și izlazuri, județul Vîlcea dis
pune de condiții favorabile pentru 
dezvoltarea tot mai dinamică a zo
otehniei. Și trebuie subliniat că. de 
la un an la altul, posibilitățile locale 
au fost tot mai bine puse in valoare, 
fapt reflectat deopotrivă de sporirea 
efectivelor și a producțiilor animalie
re. Anul trecut, de exemplu, o seamă 
de cooperative agricole, cum sint 
cele din Olănești, Laloșu, Valea Mare 
sau Orlești, au obținut mari canti
tăți de lapte

Este bine 
zootehnie se 
atit vara, cit 
tatea activității depinde în mod ne
mijlocit realizarea producțiilor pla
nificate. Avind ca reper acest impe
rativ. am urmărit, pe parcursul mai 
multor zile, modul cum este organi
zată munca în fermele zootehnice 
din citeva cooperative agricole, cum 
se respectă programul de lucru și 
cum se implică 
dere în această 
ta te.

Ziua de muncă
Vlădoiu. primarul orașului Olănești, 
începe și se sfirșește, de fiecare dată, 
în cele două ferme zootehnice ale 
cooperativei agricole din localitate, 
chiar dacă, prin rotație, sint repar
tizați să participe zilnic la acțiunile 
de îndrumare, sprijin și control cite 
un membru al comitetului orășenesc 
de partid ori din partea comitetului 
executiv al consiliului popular. Este

factorii de răspun- 
importantă activi.

a tovarășului Aurel

producției și al 
cînd trebuie să 
de partid, obiș- 
dis-de-dimineată, 

progra-

clocotul 
aceea, 
secretar 

abordăm

dente argumente că în general mem
brii birourilor și comitetelor de 
partid (de la nivelul județean, muni
cipal, orășenesc, comunal) și-au mu- . 
tat centrul activității ior cotidiene pe 
teren, in 
vieții. De 
găsim un 
nuim să-l 
înainte de ora începerii 
mului. știind că pe urmă pleacă de 
la sediu in unitățile sau organizații
le de care răspunde. E cit se poate 
de firesc, e necesar să se întîmple 
astfel 1

Uneori se întîmplă să nu găsim 
pe cine căutăm, nici înainte de ora 8. 
Cum ni s-a intîmplat, 
Drobeta-Tumu Severin.

...La ora 7.80 căutăm, 
secretarul comitetului 

deunăzi, la
mai tntîi, pe 
județean de

VIAȚA DE PARTID,^

partid pentru probleme organizatori
ce. Ni se spune că nu este în sediu 
și nici nu va putea, fi găsit pînă 
seara ; azi e în zootehnie, la Bicleș. 
Căutăm pe secretara cu propaganda 
— e în zootehnie, la Prunișor. Secre
tara cu probleme sociale ? E tot in 
zootehnie, la Recea. De secretarul cu 
probleme economice nu mai în
trebăm : il intilnisem la intrare — 
pleca la Centrala electrică de termo- 
ficare din Halînga, tot pentru ziua 
întreagă. Era vineri, și — după cum 
aveam să aflăm ulterior — pentru 
toate cadrele de partid de la nivelul 
județului Mehedinți vinerea, ca și 
marțea, sint zile rezervate zooteh
niei. Rămînerile în urmă manifestate 
în acest sector au determinat biroul 
comitetului județean de partid să 
consacre cite două zile pe-săpt.ămînă 
zootehniei,; repartizați pe complexe, 
unități și ferme zootehnice, activiștii 
de partid și de stat se prezintă aici 
Ia 5 dimineața (ora de începere a 
zilei de muncă în zootehnie) și pînă 
seara participă efectiv la rezol
varea problemelor concrete ce apar, 
ei avind și împuternicirea și posi
bilitatea să contacteze în acest 
scop orice for, instituție sau persoană, 
din județ. Tn fiecare săptămină, vi
nerea seara, la comitetul județean 
are loc o întrunire a comandamentu
lui din zootehnie, prilej cu care ca
drele de conducere nu informează ce 
probleme sint. ci raportează ce pro
bleme au rezolvat. Procedindu-se cu 
consecventă în acest mod. zootehnia 
mehedințeană a putut cunoaște, în 

multe echipamente industriale cu 
performanțe ridicate, dar utilizate 
incomplet. Deciziile generate de „o uuuuuoînv umu-v ..iwitLAțrț. salus*— 
asemenea optică deformată ’ nu duc ' ția economico-financiară. fixitiS p'en- 
decît la o supraacumulare de mij
loace de producție. de capacități 
insuficient folosite. la creșterea ■ 
stocurilor de mijloace materiale și la 
încetinirea vitezei de rotație a fondu
rilor. Cu alte cuvinte, la o activitate 
economică nerentabilă.

Dimpotrivă, prevenirea unor ase
menea disfuncțiuni impune fun
damentarea științifică a necesității și 
oportunității investițiilor, angajarea - 
noilor resurse numai in urma anali
zei riguroase a gradului de folosire a 
capacităților de producție existente, 
a nivelului consumurilor specifice și 
a productivității muncii înregistrate 
în unitățile aflate in funcțiune, a 
gradului de organizare a proceselor 
de producție. Devine cit se poate de 
evidentă interdependența directă din
tre decizia de a investi și adîncirea 
calitativă a acțiunii de modernizare 
a proceselor industriale.

Acumularea de noi mijloace de 
producție poate avea loc la un nivel 
tehnico-calitativ constant sau. din 
contră, prin încorporarea masivă a 
progresului tehnic. Cea de-a doua 
cale, acumularea intensivă, asupra 
căreia insistă în mod deosebit parti
dul, secretarul său general, este 
bineînțeles hotărîtoare pentru dezvol
tarea echilibrată și rapidă a econo
miei naționale. Dar accelerarea rit
murilor de înnoire și modernizare a 
fondurilor fixe a pus în fața specia
liștilor probleme neașteptate. Mai 
exact, de multe ori, prețul pentru 
tehnică nouă este ridicat. Ceea ce a 
determinat pe unii specialiști să con
sidere că, în condițiile progresului 
tehnic, eficiența investițiilor înregis
trează automat o'undă descendentă.

Aparent, estp vorba de o contradic
ție cu necesitatea obiectivă a iefti
nirii costurilor de investiții. în rea
litate, acest fenomen nu reprezintă 
decît reverberația unei concepții 
aflate în dezacord cu cerințele unei 
activități economice moderne. Cum

efectivul
firesc, este necesar să se procedeze 
astfel, avind în vedere 
mare de bovine existent — peste
I 100 — ceea ce presupune multă 
preocupare și atenție pentru îngri
jirea și furajarea corespunzătoare a 
animalelor. Efectul unor astfel de 
preocupări s-a văzut cu deosebire la 
sfirșitul anului trecut, cînd, trăgîn- 
du-se linia, a rezultat că de la fie
care vacă furajată s-au obținut 4 868 
litri lapte, cu peste 1 200 litri mai 
mult, decit in 1986, livrîndu-se, pe 
această bază, la fondul de stat, peste
II 000 hectolitri.

Deși era ora 6 dimineața cînd am 
ajuns la ferma din Olănești-Sat, cu
rățenia grajdurilor era deja termi
nată. iar îngrijitorii trecuseră la ur
mătorul punct al programului de 
lucru, respectiv la mulsul vacilor, 
între ei se aflau, ca de obicei, pri
marul orașului, apoi Rada Tolea, 
contabilul-șef al cooperativei agrico
le. inginera Elena Nicolae. șefa fer
mei și economistul de fermă — Lulu 
Florescu. „Dintre îngrijitori — ne 
spune contabila-șefă — avem un sin
gur absent, dar motivat. Alexandru 
Noaje este astăzi reprezentantul nos
tru la faza finală a concursului -Cel 
mai bun îngrijitor-, In schimb ii 
tine locul soția sa, Lucica Noaje. 
Amindoi sint îngrijitori cu vechime 
în unitatea noastră, ca și soții Ni
colae și Vetuța ‘Zdîrcea si mulțt 
alții, oameni cu dragoste, pasiune și 
experiență în creșterea animalelor". 
Aruncind o privire spre bucătăria fu

acest început de an, substanțiale pro
grese față de aceeași perioadă a 
anului trecut : toate sectoarele 
animaliere din unitățile agricole 
de stat și cooperatiste au devenit 
modele de curățenie și ordine : a 
crescut considerabil indicele de nata
litate la toate speciile ; producția de 
lapte a crescut cu 26 .la sută : sporul 
de greutate a crescut cu 4 la sută la 
toate animalele ; în consecință, la 
fondul de stat au fost livrate canti
tăți de came mai mari cu 43 la sută.

La Bihor, se practică de vreun an 
de zile aceeași metodă pentru a se 
grăbi și încheia (in cel mult un an 
de acum incolo) o vastă acțiune de 
modernizare a zootehniei, acțiune 
rămasă mult în urmă la un moment 
dat. deși investițiile fuseseră deschi
se. La Botoșani, ca să mai dăm un 

exemplu, cele mai bune cadre merg 
zilnic in unitățile agricole repartiza
te (cele mai grele), urmind Ca după 
doi ani să se facă rotația, activiștii 
de la unitățile devenite fruntașe pre- 
luind alte unități cu probleme dificile
— astfel incit, pe de o parte, cei ce 
vin unde merge treaba bine (activiști 
mai tineri) să găsească un fond de 
experiență folositor, iar. pe de altă 
parte, după un ciclu de citeva rotații 
să se ajungă ca toate unitățile să se 
ridice la nivelul celor fruntașe.

Am citat trei exemple, din trei 
părți diferite ale țării, care se referă 
la agricultură. Evident, puteam in
voca sumedenie de exemple, din 
toate județele țării, referitoare la 
alte domenii și sectoare de activitate
— din industrie, investiții, construc
ții etc. ; realitatea arată insă că nu 
peste tot și nu întotdeauna cadrele 
și activiștii organelor de partid lo
cale merg pe teren zilnic, conform 
repartizării și indicațiilor primite ; 
că nu peste tot și nu întotdeauna 
prezența lor pe, teren, este activă și 
folositoare. Unii mai uită de teren și 
se Iasă prinși cu treburile funcționă
rești de la sediu (treburi care, desi
gur, și ele trebuie făcute, dar nici
decum pe seama terenului) ; alții se 
duc doar in trecere, și doar in inspec
ție, fără a intra efectiv in probleme, 
fără a pune umărul la soluționarea 
acestora. Apoi raportează că au fost, 
că au acționat, că... așa mai departe. 
Formalismul are numeroase fațete. 
Am văzut în toamna trecută. într-un 

poate fi interpretată altfel tendința 
unor producători de utilaje de a-și 
îmbunătăți dintr-o „lovitură" situa-
tru echipamentele livrate' pre
țuri exagerate, prin nimic justi
ficate de efortul depus pentru pro
ducerea lor ? în spatele acestor prac
tici se descifrează ușor minusurile 
serioase in desfășurarea acțiunii de 
organizare și modernizare din pro
priile întreprinderi. în loc să acțio
neze ferm pentru micșorarea cheltu
ielilor de producție, prin reducerea 
consumurilor specifice, creșterea gra
dului de utilizare a capacităților și 
creșterea productivității muncii, o 
serie de conducători de întreprinderi 
adoptă poziția celor care nu sînt la 
curent cu asemenea preocupări.

Nici răspunderea proiectanților nu 
poate fi escamotată. Mai ales că 
nu sînt deloc rare cazurile în care 
mărimea noilor echipamente este 
stabilită cu superficialitate, fără să 
se mai regăsească în valoarea pro
ducției finale. Alteori, pentru a fi si
guri că o nouă investiție va fi apro
bată. unii proiectanți supraevaluează 
indicatorii tehnico-economici și. în 
general, performanțele noii capacități 
proiectate, performanțe care nu vor 
putea fi realizate, chiar in condiții 
optime de exploatare, decît cu pre
țul unor cheltuieli suplimentare, 
încărcind costurile de producție și di- 
minuînd eficiența investițiilor.

Sînt situații nedorite, desigur, car» 
aduc în discuție problemele com
plexe ale perfecționării pregătirii și 
ale creșterii răspunderii profesio
nale. Ale efortului de a înțelege cu 
claritate locui și rolul unei noi in
vestiții proiectate în lanțul dezvol
tării. Dar. mai ales, ale efortului de 
a da un suport trainic din punct de 
vedere tehnic și economic fiecărei 
soluții adoptate, fiecărei decizii lua
te. Nu este vorba. în definitiv, decît 
de necesitatea afirmării plenare a 
valențelor creatoare ale muncii 
concepție. Dar și a imensei 
responsabilități economice și 
ciale.

de 
sale 
so-

rajeră, observăm că membrii echipei 
de aici sint gata și ei cu prima rație 
de nutrețuri ce se va da anima
lelor imediat după muls: cîte 4 kg 
de tărițe amestecate in propor
ție egală cu ciocălăi tocați pentru 
fiecare vacă. Se pare că dispuneți 
de furaje foarte bogate în unități 
nutritive — 11 abordăm pe prima
rul orașului. „La fel ca toate co

Fața în fața, situația zootehniei 
din două cooperative

operativele agricole din județ — 
ne răspunde tovarășul Aurel Vlădoiu 
— folosim și nutrețuri grosiere și 
tăiței de sfeclă preluați de la fabri
cile de zahăr. Tot secretul, insă, con
stă în calitatea pregătirii lor, Înainte 
de a ajunge in ieslea animalelor. La 
acest capitol, nu admitem nici o aba
tere. Prepararea furajelor se face 
corespunzător rețetei stabilite. Cum, 
de asemenea, nu admitem nici o aba
tere de la respectarea strictă a pro
gramului de grajd. Curățenia și 
hrana sint totul în zootehnie !".

Este un adevăr ce pare a nu fi 
fost Înțeles cum trebuie pretutin
deni. într-o altă dimineață am fost 
la ferma zootehnică a cooperativei 
agricole Păușești Măglași, unitate 

județ, cum mașinile unor cadre 
goneau spre toate punctele cardinale 
pentru ca tovarășii respectivi să 
ajungă pină la ora 18 în consiliul unic 
agroindustrial de care răspund. De 
ce ? Fiindcă, incepind de ia acea oră, 
aveau datoria să raporteze telefonic 
— de la fața locului — cit și cum se 
recoltase la data respectivă. Deci, in 
cursul zilei făcuseră alte treburi, 
poate chiar rezolvaseră alte sarcini, 
iar la ora raportului răspundeau pre
zent dintr-un loc de unde au lipsit. 
O prezență formală, pur administra
tivă.

Si alte fenomene de formalism mai 
apar și persistă în munca de teren a 
cadrelor și activiștilor de partid. Sint 
caruri cînd oameni cu experiență În
delungată, chiar cu funcții pină la 
nivel județean, sint repartizați in 
locuri mai ușoare, unde treaba ori
cum mergea bine, sau cit mai aproa
pe de oraș. Sint și situații in care in
tr-un loc (pe tarla, intr-o uzină, pe 
un șantier) apar la un moment 
dat mai multe persoane din afară 
(venite pentru îndrumare, sprijin și 
control) decit cele implicate direct in 
procesul productiv ; altfel spus, mai 
mulți se uită decit muncesc ! După 
cum. intr-o serie de județe, legătura 
cu terenul' (adică activitatea pe teren) 
este. într-adevăr, bine pusă la punct 
și funcționează cum trebuie, eficient, 
la nivel județean și — paradoxal — 
din ce în ce mai superficial, mai for
mal și ineficient la organele subor
donate, de la municipiu, oraș, co
mună.

In concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, afirmarea 
tot mai activă a rolului partidului de 
conducător politic in toate domeniile 
se află în legătură nemijlocită cu 
aplicarea în viață a unui ansamblu 
de modalități și mijloace dinamice, 
mereu adaptate la sarcinile și exi
gențele noi. specifice stilului de 
muncă revoluționar, capabil în orice 
moment să răspundă in gradul cel 
mai inalt complexității obiectivelor 
de îndeplinit. în acest context, pre
zența cadrelor și activiștilor de 
partid pe teren — în mod cotidian 
și activ — este absolut necesară.

Obiectivele construcției socialiste, 
exigențele formulate de conducerea 
partidului impun ca peste tot. la 
toate nivelurile muncii de partid, or
ganizarea să fie optimă, iar nivelul 
de conștiință comunistă să se situeze 
la cote cit mai înalte. Este posibilă 
realizarea acestui imperativ major ? 
Practica, experiența și posibilitățile 
din fiecare județ arată, cu puterea de 
convingere a faptelor, că este posibil!

Gheorghe M1TRO1

Intr-una din secțiile întreprinderii de 
prelucrare a aluminiului din Slatina

aflată din punct de vedere geogra
fic în vecinătatea celei din Olănești, 
dar în ce privește producțiile obți
nute — ia mare distanță. Anul tre
cut. de pildă, aici s-au obținut doar 
I 992 litri lapte de la fiecare vacă 
furajată, adică de peste două ori mai 
puțin decit la C.A.P. Olănești. Adu- 
cind in discuție această discrepanță 
n-am făcut decit să stîrnim lamen

inginerul
Olănești au

aveți ?

țările și justificările președintelui 
cooperativei agricole, 
Gheorghe Oprescu.

— Păi da, cei de la 
furaje !

— Dumneavoastră nu
— Avem, însă...
Replica interlocutorului rămîne sus

pendată, și nu fără motiv. Numai la 
fînuri, bunăoară, există un excedent 
de aproape 300 tone. Cauzele reale 
ale producției mici de lapte sînt de 
altă natură. La ora 7. cind am sosit 
în ferma zootehnică, erau prezenți, în 
afara președintelui, inginerul-șef — 
Constantin Stănciulescu, secretarul 
adjunct cu propaganda al comitetului 
comunal de partid — Marinela Cu- 
leci, și economista fermei — Ioana Pa-

laminorul de sirmă de Io Combinatul siderurgic Hunedoara

Cenușile de termocentrale
„cenușărese"ale acțiunii de recuperare?

Ce trebuie întreprins ca să nu măi 
fie cenușile de termocentrală ,.cenu- 
șărese“ ale industriei reciclării ? Cu 
promisiunea de a răspunde laaceas- 
tă întrebare se încheia articolul din. 
24 februarie a.c., consacrat aces
tei importante resurse, .pentru a 
cărei introducere în circuitul eco
nomic a fost elaborat un program 
de valorificare la scara întregii eco
nomii. Cum se prezintă Ia ora actua
lă situația cenușilor, reziduuri 
folosite într-o serie de țări 
lumii ?

Mai multe termocentrale au 
dotate cu instalații de captare.

larg 
ale

drumuri etc. au fost elabora- 
1979 incoace-, peste 20 de teh- 
și, respectiv, instrucțiuni și 
tehnice de utilizare. Practic, 
proiect-tip de construcție ci-

printre materia-

fost 
. . ast

fel incit insemnăte cantități de ce
nușă au devenit perfect reciclabile. 
Pentru valorificarea acestei resurse 
în betoane, mortare, zidării, termoi- 
zolații, 
te, din 
nologii 
norme 
fiecare 
vilă, industrială, hidrotehnică, agro
zootehnică Include, 
lelg prevăzute, și 
cenușă. Mai mult, 
toate unitățile de 
execuție din do
meniul construc
țiilor. indiferent 
de subordonarea 
lor, -au obligația 
de a utiliza ce
nuși de termo
centrală. Pe cit ■ in ................................
de prezent apare 
însă hc&t material refolosibil ’în ' 
proiectele-tip; piă atît de absent' SsW 
din construcțiile propriu-zise.

‘Beneficiarii' Sint ' unanimi <»• a 
considera că de vină este calitatea 
necorespunzătoare a acestui material 
refolosibil. Pe de altă parte, termo
centralele argumentează că. din mo
tive obiective, nu pot livra deocam
dată cenușa însoțită de certificat de 
calitate. Sint insă, intr-adevăr, inu
tilizabile, așa cum pretind benefi
ciarii. cenușile recuperate ? Hotărât 
lucru, in majoritatea cazurilor, ele 
sint utilizabile. Temeiul acestei afir
mații îl constituie. în principal, chiar 
cele peste 20 de instrucțiuni și nor
me tehnice de utilizare, in cele mai 
diverse scopuri, a respectivei resur
se. Aceste „rețete" s-au întocmit, pe 
baza cenușilor existente, de către in
stitutele de specialitate din cadrul 
fiecărui minister interesat în utili
zarea lor. Iată ce ne spune. în acest 
sens, ing. Marian Bobei, din cadrul 
direcției tehnice a Ministerului Ener
giei Electrice, care răspunde de ur
mărirea valorificării 
termocentrală :

— „Rețetele" s-au 
toate reglementările 
baza probelor de cenușă prelevate 
de la. practic, toate termocentralele 
cu instalații de captare. S-au avut în 
vedere, așadar, cenuși reale și nu 
unele ideale, așa cum ar dori să pri
mească acum beneficiarii.

Pretențiile utilizatorilor se justifică 
însă și ele intr-o anumită privință. 
Beneficiarii consideră că. intruejt 
cenușile, in multe cazuri, sînt menite 
să înlocuiască parțial cimentul, ele 
trebuie să fie însoțite de un certifi
cat de calitate, la fel ca oricare alt 
produs,, ceea ce ar garanta calitatea 
materialelor la fabricarea cărora 
servesc ele.

De fapt, in acest sens, a fost sta
bilit și un STAS, incă din 1980, care 
a fost apoi revizuit în 1986. Termo
centralele nu pot face însă livrări
le, in conformitate cu acesta, 
vul ? Cenușile sînt reziduuri 

cenușilor d«
omologat după 
in vigoare, pe

Moti- 
rezul-

cu ce
făcea

raschiva. Erau prezenți, dar 
folos dacă prezența lor nu se 
în nici un fel simțită în executarea 
de către îngrijitori a lucrărilor pre
văzute in programul de grajd 2 Sim
pla plimbare în grup prin grajduri, 
fără ca cineva să observe măcar că 
timpul afectat mulsului a fost de 
mult depășit, ori că furajele pentru 
rația de dimineață erau încă nepre
gătite. nu ajuta pe nimeni. ..într-o 
jumătate de oră tocăm ciocălăii și-i 
administrăm animalelor in amestec 
cu concentrate" — ne asigură econo
mista fermei. După trecerea acelei 
jumătăți de oră. nimeni nu se atin
sese de mașina de tocat furaje, deși 
ceasul arăta de-acum ora 8,30, dună 
cum, la aceeași oră, nici mulsul de 
dimineață nu se încheiase.

Să fie vorba despre o situație în- 
tîmplătoare 1 Nici vorbă 1 Sesizînd 
scăderea tot mai serioasă a produc
ției de lapte, inginerul-șef al Consi
liului agroindustrial Rm. Vilcea, 
Aurel Rădulescu, venise cu două 
zile înaintea noastră în această fer
mă zootehnică. Consemnase, după 
cum ne-a spus. Intr-un proces-ver- 
bal „volant" (fiindcă aici nu există 
un registru unic de control, așa cum 
este normal!) toate deficiențele con
statate și stabilise măsuri și respon
sabilități concrete pentru îndreptarea 
lucrurilor. Am dorit să aflăm care 
sint aceste măsuri, dar procesul- 
verbal nu se mai afla nicăieri 1 Pro
priile noastre constatări le-am adus 
la cunoștința primarului comunei — 

tate din procesul de ardere a unor 
sortimente de cărbune cu caracteris
tici care diferă mult de la a zonă la 
aita, de la un lot la altul. De aceea, 
la întrebarea referitoare la temei
nicia reclamațiilor formulate de be
neficiari privind lipsa de constantă 
in calitatea cenușilor, interlocutorul 
nostru din direcția tehnică a Minis
terului Energiei Electrice ne-a răs
puns cu un șir de întrebări :

— Cum poate garanta o mare ter
mocentrală menținerea constantă a 
calității cenușii livrate, în condițiile 
in'care aceasta provine zilnic din 
mereu alte mii și mii de tone de căr
bune, el insuși cu diferențe de cali
tate de la o șarjă la alta ? Și cum să 
se doteze termocentralele cu labora
toare speciale, cu noi instalații de 
captare și silozuri de depozitare atit 
timp cit nici măcar cele existente, 
adică modernele instalații de captare 
a cenușilor, nu sint aproape deloc 
utilizate, din lipsă de desfacere a 
produselor ?

Tocmai pe baza acestor conslde-

Tehnologii pentru folosirea acestei importante 
resurse materiale există, dar nu se manifesta 

suficient interes pentru aplicarea lor

de la termo- 
instalații de 
acestea sînt 
pentru 

înlocuitor al 
ca material mai 
puțin pretențios, 

pentru că nu s-a

ci-
deci 

mai

rente și finind seama de marile ră- 
mineriin urmă în ..plasarea" cenușii', 
de termocentrală, Ministerul Ener- 
giePEiectrrcO a încercat ■ să impună 
un nou standard de produs, mai rea
list, prin care să se garanteze statis
tic calitatea cenușilor 
centralele dotate cu 
captare, respectiv că 
apte să fie folosite 
ment, beton sau ■ ca 
nisipului, 
mult sau __
în zadar însă, 
primit acceptul ministerelor benefi
ciare. Atunci. M.E.E. a căutat o so
luție de compromis, respectiv a ela
borat în 1987 cinci standarde de ra
mură, cite unul pentru fiecare din
tre cele cinci termocentrale dotate 
cu instalații de captare a cenușii. Se 
garantează astfel că cenușa livrată 
are o compoziție fizico-chimică ce o 
face aptă să fie folosită ca... parte 
fină în construcții, mai pe înțelesul 

. tuturor, ca nisip, deci ca material 
inferior.

în condițiile acestea, deși mult 
mai ieftină decit nisipul, cenușa nu 
mai este dorită de unitățile poten
țial utilizatoare, care acum țiu mor
țiș ca. printr-un certificat de cali
tate, să li se garanteze calitatea ce
nușii de înlocuitor parțial al cimen
tului. în consecință, cantități imen
se de cenușă iau în continuare dru
mul haldelor-deșert, deși s-ar fi 
pretat foarte bine ca înlocuitor par
țial al cimentului sau ca adaos la 
fabricarea acestuia.

Care este punctul de vedere al 
Ministerului Energiei Electrice 2 In
terlocutorii din minister susțin că. 
atit timp cit nu se pune la punct 
o metodă de determinare rapidă a 
„indicelui de activitate" al cenuși
lor. termocentralele nu vor putea 
însoți livrările de cenușă cu certifi
cate de calitate care să garanteze că 
sint bune ca înlocuitor ori adaos al 
cimentului.

Ce-i drept. în programul de cerce
tare științifică privind valorificarea

Nicolae Popescu, prilej cu care am 
putut lua cunoștință despre un „ori
ginal" stil de muncă... in soluționa
rea problemelor din cooperativa a- 
gricolă. Firesc ar fi fost ca prima
rul să se deplaseze neîntîrziat Ia 
ferma zootehnică și, împreună cu 
factorii din conducerea cooperativei, 
să pună lucrurile pe făgașul cel bun. 
N-a procedat așa, ci. apelind la tele
fon. i-a convocat de urgență ,1a bi
roul său pe factorii de răspundere 
prezenți în zootehnie.

„Radiografia" activității din fer
mele zootehnice ale celor două co
operative agricole relevă că numai 
implicarea directă și responsabilă, 
coordonarea si sprijinirea concretă a 
lucrătorilor din zootehnie de către 
factorii de conducere din unități, dar 
și de către celelalte cadre de la 
consiliile populare care au sarcini 
precise in acest domeniu sînt tn mă
sură să asigure bunul mers al acti
vității în acest sector, să determine 
creșterea producțiilor animaliere. Or, 
în cazul cooperativei agricole Pău
șești Măglași tocmai această impli
care lipsește, iar consecințele — pro
ducția de lapte in continuă scădere 
— trebuie să îndemne conducerea 
cooperativei, dar și organele jude
țene agricole să ia măsuri hotărîte 
pentru redresarea fermei zootehnice, 
ce dispune de reale condiții pentru 
creșterea producției.

Ion STANC1U
corespondentul „Scinteii 

cenușilor a fost prevăzută la 
loc de frunte o asemenea temă. 
ICEMENERG, împreună cu Institu- 
tul de construcții au și finalizat cer
cetarea. dar dezamăgire ! Metoda 
pusă la punct permite să se stabi
lească dacă betonul cu cenușă este 
la fel de bun ca acela fără cenușă, 
dar numai atunci cind cenușa are 
deja o „virstă" de 28 de zile, ceea ce 
presupune o depozitare a acesteia de 
cel puțin cinci săptămini. în fapt, 
reținerea pe loc. în termocentrale, a 
unor imense cantități de cenușă, in- 
tirziindu-se astfel, fie și numai cu 
o zi, evacuarea acestora la haldă, ar 
crea mari probleme energeticienilor. 
Iar o dată ce. s-a evacuat din termo
centrală. cenușa este practic compro
misă pentru activitatea de recupera
re ca ingredient in obținerea de ma
teriale de construcții. Insistînd asu
pra necesității ca specialiștii din 
cercetarea științifică să persevereze 
pină găsesc o metodă cu adevărat 
rapidă de determinare a „indicelui 
de activitate" al cenușii, Ministerul 

Energiei Electri
ce propune și o 
soluție practică 
provizorie. Este 
vorba de prelua
rea de către în
treprinderile de 
construcții si de 
materiale de con
strucții a sarcinii 
de a efectua a- 
nalizele necesa

re cu forțele de care dispun sau 
pe bază de contract cu o uni
tate de cercetare științifică, fie 
la locul de'proveniență a cenușilor, 
adică la termocentrală, fie chiar in 
laboratoarele Întreprinderilor. Iată 
ce a ținut să precizeze, in acest sens, 
ing. Radu Opincaru, director in di
recția tehnică a M.E.E. :

— De vreme ce unitățile de con
strucții tot efectuează aceste anali
ze în laboratoarele proprii, de ce să 
nu se asigure chiar ele că cenușa 
preluată corespunde. încă de la sur
să. din punct de vedere calitativ ? 
Iar in eventualitatea că aceste ana
lize se vor efectua de către benefi
ciarii cenușii, singura posibilă sur
priză ar fi că materialul primit 
este bun numai ca înlocuitor al ni
sipului, comparativ cu care esta 
mult mal ieftin.

Pe bună dreptate. Comitetul Na
țional pentru Știință și Tehnologie 
consideră că, pentru impulsionarea 
valorificării cenușilor, este absolut 
necesar să se persevereze in efortul 
de a se găsi soluții de valorificare 
pentru această resursă, asa cum re
zultă ea la termocentrale. De altfel, 
specialiștii din cercetare au si pus 
la punct mai multe rețete prin care 
compoziția cenușilor poate fi corec
tată cu ajutorul unor aditivi. în 
adresa nr. 5 072 din iulie 1987 către 
conducerea Ministerului Aprovizionă
rii, Institutul central de cercetare, 
proiectare și directivare in construc
ții arată că la ÎNCERC, unitate din 
subordinea sa. a fost pusă la punct 
o metodă de determinare rapidă a 
„indicelui de activitate", adică exact 
ceea ce consideră Ministerul Ener
giei Electrice că mai împiedică va
lorificarea corespunzătoare si extin
derea domeniului de folosire a cenu
șilor în betoane și ca înlocuitor par
țial al cimentului. Mai mult chiar, ’ 
Institutul- de directivare propune în
tr-o scrisoare, de data aceasta adre
sată Ministerului Construcțiilor In
dustriale și expediată în vara anului 
trecut, ca STAS-ul actualmente in 
vigoare să fie revizuit abia în cursul 
anului 1988. De ce se consideră că 
este nevoie de atit timp pentru a- 
dpp tarea acestei metode 2 Pentru 
simplul motiv că ea nu este aocep- 
tată de toate părțile interesate. în
tre timp, ICEMENERG și Institutul 
de construcții din București au ela
borat cite o metodă de determinare 
rapidă a „indicelui de activitate". 
Nimeni nu pune la Îndoială rapidi
tatea în determinări a noilor meto
de. Din păcate insă, tot nimeni nu 
pune umărul să le implementeze ra
pid, astfel incit să grăbească valo
rificarea cenușilor. Socotite „a priori" 
ca necorespunzătoare din punct de 
vedere calitativ de către beneficiari, 
cenușile iau. în continuare, mai mult 
drumul haldelor. In loc să fie folo
site ca materiale utile. Iar toate păr
țile implicate in valorificarea aces
tei resurse nu fac mai nimic altceva 
decît. să caute justificări pentru 
lipsa de rezultate concrete — și de 
ce să n-o spunem — de interes, iu 
acest sens.

Acum, cînd se impune ca pre
tutindeni în economie să fie crea
te toate condițiile pentru îndepli
nirea ritmică a planului, n-ar tre
bui să se lase așteptate nici mă
surile de impulsionare a valorificării 
cenușilor de termocentrală, această 
resursă pină în prezent reciclată cu 
mult sub nivelul prevederilor și al 
posibilităților existente. Formulînd 
această cerință. „Scinteia" iși pro
pune să urmărească îndeaproape 
modul cum vor acționa factorii im
plicați in programul de valorificare 
a cenușilor de termocentrală, astfel 
încit această mare bogăție să înce
teze cît mai grabnic de a mai fi o 
„cenușăreasă" a reciclării.

Ioana DABU
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
. Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați mulțumirile mele cordiale pentru amabilul mesaj de 
felicitare transmis cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a proclamării Repu
blicii India.

Vă adresez, la rindul meu, !n mod sincer, aceleași sentimente pe care 
dumneavoastră le nutriți fată de noi.

Folosesc această ocazie pentru a vă adresa, in numele guvernului și 
poporului indian, precum și al' meu personal, cele mai bune urări pentru 
progresul și prosperitatea poporului român, pentru sănătatea și fericirea 
dumneavoastră.

R. VENKATARAMAN
Președintele Republicii India

Primire la primul-ministru al guvernului

IN PREGĂTIREA CONFERINȚEI PE ȚARĂ A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE

O imagine reprezentativă pentru satul românesc
Turțul, cunoscuta comună din ju

dețul Satu Mare, s-a dezvoltat mult 
in ultimele două decenii sub cele 
mai variate aspecte ale vieții eco- 
nomico-sociale. imaginea sa pros
peră și înfloritoare fiind reprezen
tativă penrtu efectele benefice 
exercitate și in această localitate, 
ca pretutindeni în tară, de reor
ganizarea teritorial-administrativă. 
Aici, o dată cu impetuoasa dezvol
tare a mineritului, a agriculturii 
(edificatoare este, bunăoară, creș
terea valorii producției globale a 
cooperativei agricole de producție

(Urmare din pag. I)
materială pentru folosirea intensiv 
calitativă a pămîntului. pentru dez
voltarea zootehniei. Producția globală 
agricolă a crescut de peste 6 ori. Nu
mărul specialiștilor din cele 14 consi
lii unice agroindustriale s-a dublat. In 
zona Aldeni-Cărpinișlea a fost creat 
un perimetru-etalon de combatere a 
eroziunii solului, pe care, in prezent, 
se obțin producții mari de cereale, 
plante tehnice și fructe. De aseme
nea, se află intr-o fază avansată de 
execuție -amenajarea complexă hi- 
droameliorativă ..Cimpia Buzăului", 
prin care se va asigura, începînd din 
1989, irigarea a peste 28 000 hectare. 
Trebuie să recunoaștem însă deschis 
că rezultatele obținute in ultimii ani 
de agricultura buzoiană nu reflectă 
încă adevăratul potențial productiv 
al pămintului. ai bazei tehnico-ma- 
teriale de care dispunem. La recen
tele sesiuni ale consiliilor , populare 
am insistat asupra modului în care 
trebuie să acționăm pentru înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare, asigurind condiții ca în 1988 
agricultura buzoiană să se situeze 
pe un loc fruntaș pe țară.

Tn toți acești ani. colectivele de 
oameni ai muncii din județul nos
tru. biruind numeroase greutăți, de
pășind concepții învechite despre 
capacitatea creatoare a locuitorilor 
acestor plaiuri românești, au asigu
rat dezvoltarea economică a județu
lui la cotele exigentelor întregii 
țări, au acumulat o vastă experiență 
valoroasă. Considerăm că una din 
sarcinile de actualitate ale consi

■ ■■■■■

t V
20,00 Telejurnal
20.23 Priorități tn economie
20,45 Pe calea progresului multilateral 

al țării. Două decenii de la reor
ganizarea teritorial-administrati

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 2S februarie, ora 20 — 29 
februarie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi umedă. Îndeosebi tn prima parte a 
Intervalului. Vor cădea precipitații 
temporare sub formă de ploaie, lapo- 
vlță și ninsoare, In toate zonele țării, 
dar mal frecvente tn regiunile sudice 
și estice. Pe alocuri, cantitățile de apă 
vor depăși 15 litri pe metru pătrat, in 
24 de ore. Vtntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu Intensificări in prima

Administrația de stat Loto-Pronosport Informează:
Luna martie, care deschide se

zonul de primăvară, aduce cu sine 
numeroase noutăți și pentru parti- 
clpanții la sistemele Loto-Prono- 

^șport. Din suita acțiunilor cu ca
racter aparte, se desprinde TRA
GEREA EXTRAORDINARA LOTO 
A MĂRȚIȘORULUI, care va avea 
loc vineri. 4 martie, a cărei paletă 
de cîștiguri este comparabilă cu 
cea oferită la începutul acestui 
an. cînd s-au atribuit numeroase 
autoturisme „Dacia 1 300". excursii 

Turț, de 25 de orî în perioada 
1968—1988), a întregii activități e- 
conomice. s-a accentuat cu fiecare 
an caracterul urban al localității, 
ce capătă tot. mai mult, aspectul 
unui atrăgător si modern centru 
agroindustrial. Așa -cum se vede 
si din imaginea alăturată, nu
mai in noul centru civic al 
comunei. care se împlinește 
mereu cu alte impunătoare con
strucții, s-au ridicat pînă acum 
circa 150 de apartamente in 
blocuri. Anul acesta li se vor mai 
adăuga încă 76 apartamente, la 
Înălțarea cărora lucrează cu rîvnă

liilor populare constă în valorifica
rea mai bună a acestei experiențe, 
in generalizarea ei. ca sursă efici
ență a procesului de modernizare și 
perfecționare a întregii activități 
economico-sociale ■ din județ.

Ca si în celelalte județe ale țării, 
dezvoltarea ) armonioasă, în ritmuri 
înalte a economiei buzoiene — de
venită posibilă datorită actului re
organizării teritorial-administrative

Pe temeliile industrializării
— a determinat mutații profunde 
in domeniile edilitar, educativ, sani
tar, trecerea la o nouă calitate a 
muncii și vieții celor peste 500 000 
de locuitori ai județului. Aceste 
uriașe transformări sint și rezultatul 
implicării intense a consiliilor popu
lare în toate domeniile dezvoltării 
economico-sociale. al strînsei con
lucrări dintre acestea și masele 
largi de cetățeni.

în anul 1968 Buzăul avea un singur 
arhitect. Astăzi dispune de un întreg 
centru de proiectări, de pe planșe
tele căruia au ieșit magistrala Unirii, 
blocurile-unicat cu nume de flori — 
Magnolia, Crinul Alb. Camelia, noul 
oraș Rimnicu Sărat., stațiunea Mon- 
teoru. noile centre muncitorești de 
la Nehoiu. Berea. Pătirlagele, miile 
de blocuri cu 37 911 apartamen
te, la care se adaugă peste

vă. Azi, Județul Botoșani. Docu
mentar (color)

21,00 Cadran mondial • România șl 
problemele lumii contemporane

21,15 Serial științific (color). Univers, 
materie, viață. Emisiune de edu
cație materialist-stiințlflcă

21,35 Laureațl al Festivalului național 
„Cîntarea României" (color). 
Creatori sl meșteri populari

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

parte a Intervalului in estul șl sud- 
estul țării, predomlntnd din sectorul 
estic, viscolind sau spulberlnd trecă
tor zăpada. Temperatura aerului va 
marca o scădere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse intre minus 7 șl 3 grade. 
Izolat mai coborite In nord-estul țării, 
iar maximele Intre minus 2 și 6 grade. 
Izolat, sint condiții de producere a po
leiului. Local. In centrul țării, se va 
semnala ceață. In București : Vremea 
va fi umedă, îndeosebi in prima parte 
a intervalului. Vor cădea precipitații 
sub formă de ploaie, ce se vor trans
forma In lapovlță șl ninsoare. Vîntul 
va sufla moderat, cu intensificări tem
porare. Temperaturile minime vor 
oscila Intre minus 2 șl 2 grade, iar 
maximele Intre zero și 4 grade.

peste hotare și însemnate sume de 
bani. Atractivitatea acestei trageri 
se impune ei prin faptul că se 
extrag nu mai puțin de 120 de 
numere, cuprinse in 12 extrageri 
„legate" cite două, ceea ce în
seamnă că se poate cîștiga și cu 
3 numere din 20 extrase. De re
ținut că biletele in valoare de 25 
de lei au acces la toate cele 21 
categorii de ciștigpri. ultima zi de 
participare cu numerele favorite 
fiind joi. 3 martie.

Tovarășul Constantin Dăscălescu. 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
joi, pe tovarășul G. G. Vedernikov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care efectuează o 
vizită în tara noastră.

Tn cadrul întrevederii au fost a- 
nalizate noi măsuri si- acțiuni con
crete menite să contribuie la dez
voltarea co'aborării economice si 
tehnico-știintifice. la adincirea coo
perării si specializării in producție, 
la creșterea si diversificarea schim
burilor de mărfuri dintre ce1? două 
țări, potrivit înțelegerilor convenite cu 

formația de constructori a consiliu
lui popular comunal. La parterul 
unora din blocuri s-au dat în folo
sință magazine modeme și unități 
prestatoare de servic'd pentru 
populație însumind o suprafață co
mercială de peste 2 000 mp. Nu de 
mult a fost dat in folosință un nou 
și impunător edificiu al sănătății 
din comună — secție a Spitalului 
orășenesc Negrești-Oaș — care dis
pune de 60 paturi, pentru boli in
terne, maternitate, cabinete de 
stomatologie, laborator de investi
gații medicale etc. Sint doar cîteva

16 000 de case, construite conform 
noilor schițe de sistematizare. Atît 
Buzăul. cît si Rimnicu Sărat sint 
astăzi două orașe complet renăscute. 
Numai de-a lungul străzii Unirii se 
vor construi, pînă în 1990, alte 9 500 
de apartamente, cu spatii comerciale 
la parter, adică de aproape 4 ori mai 
multe decit existau în 1968 In întregul 
oraș. Retribuția personalului munci
tor a crescut de 2,6 ori. suprafața 

comercială s-a mărit de 2.2 ori, vo
lumul desfacerilor de mărfuri de 3.6 
ori, al prestărilor de servicii de 4.9 
ori. Problema asigurării apei pota
bile. cu care s-au confruntat decenii 
la rînd locuitorii celor două orașe, 
a fost rezolvată, rețeaua de distri
buție sporind cu aproape 600 km. iar 
cea de canalizare cu 115 km. De ase
menea. s-a extins rețeaua de. termo- 
ficare si se acționează in ritm sus
ținut pentru sistematizarea pe verti
cală a noilor ansambluri de locuințe 
si dotarea acestora cu mobil.er ur
ban adecvat.

Dacă in 1968 reveneau 1 508 locui
tori la un modic, astăzi numărul 
acestora este de 587. Pentru pe
trecerea timpului liber locuito
rii județului au la dispoziție cinci 
case de cultură, cinci cluburi mun

teatre

Enescu" 
Concert 

Cristescu.

t Emani
(13 63 48) I

Bulandra'
11 95 44)

.Lucia Sturdza
Icoanei, 

18
Mic (14 70 81) : O femele

• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Caligula — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Campionul — 18 ; (sala
Atelier) : Autograf — 18
• Filarmonica „George 
(15 68 75, Ateneul Român) : 
simfonic. Dirijor : Mircea 
Solist : Marin cazacu — 18
• Opera Română (13 18 57)
— 18
• Teatrul de operetă 
Mam’zelle Nitouche — 18
• Teatrul ..
(sala Grădina
Dimineață pierdută
• Teatrul ___
drăguță cu o floare și ferestre spre 
nord — 18
• Teatrul
Bătrina șl hoțul
• Teatrul de 
Capcană pentru un bărbat
— 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, 
Magheru) : Karamazovll — 
(sala Studio)
— 18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Discuție fără martori — 18: 
(sala Giuleștl, 18 04 85) : Milionarul 
sărac — 18 — . ’

(14 09 05)Foarte Mic 
' - 18,30 

comedie (16 64 60) t 
) singur

sala
17,30 ;

La un paa de fericire

• Teatrul satlrlc-muzlea! „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 5ț T8) : Savoy, 
Savoy — 18 ; (sala Victoria, 50 5* * 65) : 
Varietăți pe portativ — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18 

• Extemporal Ia dirlgențîe î 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; 
Cînd pleacă bunica — 9; 13, Totul 
se plătește — 13; 17; 19 : DOINA
(16 35 38)
• Unde ești, copilărie : ARTA 
(21 31 86) — 9; 11; 13
0 Mesagerul invincibil : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19. vdLGA (79 71 26) — 9; Ui 13; 15; 
17; 19
• Mlss Iugoslavia: LUMINA (14 74 16) 
— 9; 1.1; 13: 15; 17; 19, GIULESTI 
(17 55 46) — 9: 11: 13; 15; 17; 19
• Taina reginei piraților : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17: 19
0 Drumuri neumblate : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Biciul fermecat : LIRA (31 71 71) — 
9: 11; 13; 15; 17; 19
0 Misiune specială : AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• De la literatură I» film : PATRIA 
(11 86 23) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19

• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate ptnzele «us — 91 Vrăjitorul 
din O» — 18

prilejul dialogului romăno-sovietic 
la cel mai inalt nivel.

La primire a luat parte tovarășul 
Ion Constantinescu. viceprim-minis- 
tru al guvernului.

A fost de fată E. M. Tiajelnjkov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice ,1a 
București.

★
Tovarășul G. G. Vedernikov a 

avut, de asemenea, convorbiri cu to
varășii. Ștefan Andrei, Ion Constan
tinescu, Constantin Radu, viceprim- 
miniștri ai guvernului. Ștefan Bir- 
lea. președintele Comitetului de Stat 

■al Planificării, cu membri ai condu
cerii unor ministere economice.

exemple ce ilustrează hărnicia și 
priceperea locuitorilor comunei,, la 
care trebuie adăugat, ca o încunu
nare. faptul că se situează intre 
comunele fruntașe pe țară in în
trecerea socialistă pentru dezvolta
rea economico-socială, buna gos
podărire și înfrumusețarea locali
tăților patriei, așa cum o dove
dește și locul I obținut in 1986 în 
cadrul acestei întreceri.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii”

Foto : Sandu Cristian

citorești. 223 cămine culturale, cine
matografe. sala sporturilor ..Dacia", 
bazinul olimpic de înot din Parcul 
Tineretului — roți al muncii volun
tare a uteciștilor și pionierilor —ga
leriile de artă, două muzee, 527 bi
blioteci, numeroase locuri de agre
ment in jurul orașelor și în stațiu
nile balneare Monteoru, Balta Albă 
și FișiOi.

Tntr-o perioadă relativ scurtă. în 
județ au avut loc o creștere și o di
versificare substanțială a rețelei șco
lare. In prezent. în județ funcțio
nează 289 grădinițe, 444 școli gene
rale, 22 licee. 21 școli profesionale. 
6 școli de maiștri, sute de labora
toare și ateliere-școală. lăcașuri în 
care se făuresc înalte conștiințe ci
vice, oameni atașați idealurilor so
cialismului. viitorii constructori ai 
comunismului.

Intimpinînd apropiata Conferință 
pe tară a președinților consiliilor 
populare, locuitorii orașelor si sa
telor buzoiene iși mobilizează efor
turile creatoare spre înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin din obiectivele 
Congresului al XIII-lea și hotăririlor 
Conferinței Naționale ale partidului, 
cu năzuința de a face din fiecare 
așezare a județului o carte de vizită 
demnă a muncii și hărniciei lor. Ar
gumentele dezvoltării viitoare a ju
dețului Buzău sint aceleași ca Si 
pînă acum : justețea politicii p-omo- 
vate de partid, de seoretarul său 
general de dezvoltare armonioasă, 
echilibrată a tuturor zonelor tării, 
voința fermă a oamenilor de a o în
făptui neabătut.

• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade
— 15 : (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Trei Iezi cuculețl — 10 ; Petrlcă șl 
lupul — 15
• Circul București (10 41 95) : - Ca
valcada circului — 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Stress — 18,30

cinema

VIAȚĂ ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEU"

MARAMUREȘ : 
Resursele locale 

— superior valorificate
Cooperația meșteșugăreasca din 

județul Maramureș acordă o im
portanță. deosebită valorificării pe 
o scară superioară a resurselor 
locale. în acest scop, numai in anul 
trecut au fost înființate peste 30 
de unități prestatoare de servicii 
in Baia Mare. Sighetu Marmației, 
Tirgu Lăpuș, Borșa. Vișeu de Sus, 
Seini, Șomcuta Mare și altele. După 
cum ne informează Vasile Dragoș, 
președintele Uniunii județene a co
operativelor meșteșugărești, înce- 
pind de anul trecut au fost intro
duse in circuitul economic noi re
surse locale. Astfel, au fost înfiin
țate la Tirgu Lăpuș și Seini uni
tăți caro valorifică prundișul nu
rilor, pentru unitățile miniere și 
populație. Alte unităti valorifică 
andezitul din Munții Gutiiului. iar 
la Vișeu de Sus s-au luat măsuri 
pentru a asigura prin aut.odotare 
utilaje de debitat și șlefuit piatra. 
De asemenea, s-a trecut la valori-

• -ficarea răchitei în zona Ulmeni, 
Lăpuș și Sighetu Marmației, folo- 
sindu-se pentru cultura ei. din 
acest an, terenurile neproductive 
din luncile rîurilor. Se află in fază 
de elaborare documentația tehnică

• pentru valorificarea resurselor de 
var din zona Lăpușului si, in per
spectivă. din comuna Săcel. Anul 
acesta vor mai lua ființă 30 de 
secții și ateliere, in special de 
reparații și recondiționări de bu
nuri de folosință îndelungată, re
parații .de mob’lă, încălțăminte, 
ontică. renaratii eleetrocasnice. 
(Gheorghe Pârja).

ODORHEIU SECUIESC: 
Construcții social-edilitare

■ Asemenea tuturor localităților 
patriei, municipiul Odorheiu Secu
iesc cunoaște profunde transfor
mări social-edilitare. care-i con
feră o nouă si modernă înfățișare, 
în cei 20 de ani care au trecut, de 
la reorganizarea teritorial-adminis
trativă a țării, aici au fost puse 
la dispoziția oamenilor muncii 
peste 8 000 de apartamente, s-au

Tehnologiile agricole avansate,
*

experiența înaintată - temeinic cunoscute!
(Urmare din pag. I)
deplineaScă în cele mai bune condiții 
răspunderile cu care au fost înves
tiți. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că : „Agronomul trebuie 
să se ocupe de cultura griului, a 
porumbului; de cereale, de plante 
tehnice și de toate celelalte, nu de 

“hîrtii !. Trebuie să luăm din atribu
țiile inginerului hirtiile și să-i pu
nem in atribuții producția agricolă ! 
Pentru aceasta a invitat, și aceasta 
trebuie să facă 1 Trebuie să luăm 
din mina zootehnistelor si. medicilor 
veterinari hirtiile ; să se ocupe de 
îngrijirea animalelor, de sănătatea 
lor, nu de hirtii. Nu pentru aceasta 
avem medici veterinari ! Același 
lucru este valabil pentru toate sec
toarele."

Activitatea în agricultură, in com
plexitatea ei. este reglementată și 
se desfășoară pe baza unor norme 
riguros' stabilite prin lege și alte 
acte normative, care nu mimai că 
lasă, dar și presupun în mod im
plicit, pentru aplicarea lor întocmai, 
un larg cîmp de inițiativă pentru 
specialiștii din unitățile de care răs
pund. Prea adesea, insă, se imprimă 
activității, care, firesc, trebuie să se 
desfășoare in formele specifice con
dițiilor dintr-un loc sau altul, un 
caracter comun, artificial. Practica 
dovedește că, nu in puține situații, 
activitatea unor unităti agricole, de
rularea lucrărilor agricole este, cum 
se spune, trasă la sapirograf. fie de 
la unele consilii agroindustriale, fie 
de la organele agricole județene, 
specialiștilor nemairăminîndu-le alt
ceva decit să execute in mod meca
nic dispozițiile primite. Este tocmai 
ceea ce contravine exercitării atri
buției fundamentale ce revine spe
cialiștilor privind diferențierea si a- 
daptarea normelor tehnice si agro
tehnice. a modului de organizare a 
muncii și producției la condițiile 
concrete, specifice dintr-o unitate 
sau alta. Un asemenea stil de mun
că. imprimat, din păcate, tocmai de 
unele organisme agricole, asa.cum 
subliniam, convine unora dintre spe
cialiști : nu mai au bătaie de cap să 
găsească soluții potrivite fiecărei 
probleme specifice, sint „absolviți" 
de efortul de a gîndi creator activita
tea pe care o desfășoară, iar la ora 
bilanțului le este mult mai comod 
să se justifice că nu au făcut decit 
să aplice instrucțiunile primite. Este 
un stil de lucru care Încurajează co

JOCURILE OLIMPICE DE IAR
NA DE LA CALGARY. Trei me
ciuri cont.ind pentru turneul final al 
competiției de hochei pe gheață : 
U.R.S.S. — Canada 5—0 (0—0, 2—0, 
3—0), Suedia — Cehoslovacia 6—2 
(0—1. 3-0, 3—1) : Finlanda — R.F. 
Germania 8—0 (3—0, 3—0, 2—0). în 
clasament conduce U.R.S.S. (6 punc
te), urmată de Finlanda (5 p.). Sue
dia (4 p.), R.F. Germania (2 p.), Ca
nada (1 p.) și Cehoslovacia — zero 
puncte. • Proba feminină de slalom 
uriaș a revenit elvețienei Schneider, 
înregistrată cu timpul de 2’06’’ 40/100, 
urmată de Christa Kinshofer (R.F. 
Germania) — 2’07”42/100 și Maria 
Walliser (Elveția) — 2’ 07” 72/100 
® Proba de sărituri cu schiurile (pe 
echipe) de la trambulina de 90 m, 
înscrisă pentru prima oară în pro
gramul olimpic, a fost cîștigată de 
selecționata Finlandei (Matti Nykă- 
nen, Ari-Pekka Nikkola, Tuomo Tri
polii, Jari Puikkonen), cu un total 
de 634,4 puncte. Te locurile urmă
toare : Iugoslavia (625,5 p.) și Nor
vegia (596,1 p.) • Combinata nordică 
pe echipe s-a încheiat cu victoria 
formației R.F. Germania (Hans Pohl,

dat In folosință un mare complex 
comercial, un complex turistic, o 
sală de sport polivalentă, un spi
tal cuplat cu policlinică si alte 
dotări sociale. •

— In prezent se aNâ in diferite 
faze de execuție peste 300 aparta
mente-in cartierul Beclean. iar la 
parterul blocurilor se amenajează 
spații comerciale de peste 4 000 
metri pătrați — ne spune tovarășul 
Nicolae Luncan, prim-vicepre- 
ședint.e al consiliului popular muni
cipal. Totodată, începe să capete 
contur un nou cartier situat in 
perimetrul zonei centrale unde, re
cent, s-au predat „la cheie" pri
mele apartamente. Pe planșele 
proiectantilor se prefigurează ele
mentele arhitecturale ale unui alt 
mare ansamblu de locuințe, care 
va insuma in final peste 2 000 
apartamente, o școală cu 24 săli de 
clasă, o grădiniță, spatii comercia
le si de prestări de servicii pen
tru populație. (Nicolae Șandru).

NEGREȘTI-OAȘ : Un nou 
ansamblu de locuințe

în zona Fabricii de utilaj minier 
și tehnologic din orașul Negrești- 
Oaș se află in construcție un nou 
și modern ansamblu de locuințe. 
Din cele 1 000 de apartamente cite 
va insuma noul ansamblu in final, 
pînă acum au fost construite si 
predate locatarilor un număr de 
120 de apartamente, precum și 100 
garsoniere pen’ru nefamiliști. Alte 
120 de apartamente se află in fază 
avansată de execuție. La parterul 
multora dintre -blocuri sint prevă
zute spații pentru activități comer
ciale și de prestări servicii pentru 
populație. Din anul 1965 pină in 
prezent, în localitate s-au construit 
blocuri însumind peste 1100 apar
tamente. (Octav Grumeza).

VASLUI : Volum sporit 
de prestări servicii 
pentru populație

Extinzînd și diversificînd con
tinuu gama serviciilor prin înfiin
țarea de noi activități atit in orașe, 
cit și în numeroase comune, valo

moditatea si lipsa de răspundere, un 
stil de lucru aflat in totală contra
dicție cu spiritul în care conducerea 
partidului, secretarul general al 
partidului însuși cer să se manifes
te răspunderea si competenta cadre
lor de conducere și. îndeosebi, ale 
specialiștilor din orice domeniu de 
activitate.

Cu prilejul adunărilor generale 
ale oamenilor muncii din unitățile 
agricole s-au făcut numeroase pro
puneri si observații privind Îm
bunătățirea muncii de organiza
re și conducere tehnică a ac
tivității de producție. în esență cu 
privire la munca specialiștilor. Este 
necesar ca. încă de la începutul nou
lui an agricol, încă de la trecerea la 
executarea lucrărilor agricole de pri
măvară. specialiștii să fie puși pre
tutindeni in situația de a răspunde 
concret si nemijlocit de rezolvarea 
problemelor ce cad in sarcina lor. 
de a fi stimulați si încurajați, iar la 
nevoie — trași la răspundere pen
tru desfășurarea la un nivel calita
tiv necorespunzător a muncii din sec
toarele Pe care le coordonează. Este 
semnificativ, deși pare fapt mărunt, 
răspunsul dat de un președinte de 
cooperativă agricolă la întrebarea 
unui mecanizator, dacă in condițiile 
concrete în care lucra nu era mai 
bine să modifice tehnologia de se
mănat. Președintele, el însuși ingi
ner, deși putea să-i răspundă pe loc, 
cu toată competenta și cu .autorita
te, i-a spus „Să ne consultăm cu to
varășul inginer-șef". Un fapt, cum 
spuneam, in aparență mărunt, dar 
cu semnificații profunde pentru spi
ritul de ordine si respect ce trebuie 
întronat pretutindeni în ce privește 
exercitarea atribuțiilor profesionale 
si în manifestarea răspunderii per
sonale ce revin fiecăruia in 
procesul de producție. Dar, cum 
subliniam, nu peste tot- lucru
rile se petrec la fel. în ace
lași timp, este necesar un con
trol mai exigent și mat atent din 
partea consiliilor de conducere din 
unităti asupra modului in care unii 
specialiști iși îndeplinesc atribuții
le, asupra felului in care îndrumă, 
organizează și conduc activitatea 
concretă în cîmp.

îmbunătățirea întregii activități la 
nivelul exigentelor etapei actuale 
privind înfăptuirea fermă a obiec
tivelor noii revoluții agrare evi
dențiază cu tărie însemnătatea de
osebită ce revine muncii politice și

Hubert Schwartz. Thomas Muller), 
urmată de Elveția și Austria. In 
proba de ștafetă 3X10 km, pe primul 
loc s-a clasat Elveția, cu timpul de 
lh 10'57’ 4 10

SCHI. Disputată la Săcele, tradi
ționala competiție de schi-fond pen
tru juniori „Cupa Brașovia" a pro
gramat două probe de 5 km. în În
trecerea feminină primul loc a fost 
ocupat de Luminița Munteanu („Bra
șovia") — 24’50”, urmată, de Antoa- 
nela Neamțu și Monica Mardale — 
25’19” (ambele de la Clubul sportiv 
școlar Predeal). La masculin, cursa 
3 fost ciștigată de Petre Coseanu 
(C.S.Ș. Predeal), cronometrat cu 
timpul de 20’58” 9 La Harghita-
Băi a avut loc campionatul republi
can al cluburilor sportive școlare la 
schi-fond. Proba de 13 km rezervată 
juniorilor mari a revenit lui Con
stantin Mosor (C.S.Ș. Predeal), cro
nometrat. cu timpul, de lh 02’51”, ur
mat de Marinei Ananie' (C.S.Ș. Baia 
Sprie) — lh 04’51” și de Mugurel 
Tocim (C.S.Ș. Predeal) — lh 05’19”. 
La 30 km, pe primul loc s-a clasat 
bâimăreanul Marinei Ananie. în lh 44’25”. 

rificând mai bine posibilitățile șî 
resursele locale și venind in întâm
pinarea cerințelor locuitorilor, 
unitățile de profil din județul 
Vaslui au efectuat, in perioada care 
a trecut din acest an, un volum de 
prestări servicii pentru populație 
cu circa 30 la sută mai mare față de 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Cele mai însemnate creșteri ale 
acestor activități au cunoscut mu
nicipiile Vaslui și Birlad, comunele 
Murgeni, Fălciu, Tutova, Șuletea, 
Ștefan cel Mare. Perieni și Zorleni, 
unde au fost înființate și date in 
folosință noi și moderne complexe 
de prestări servicii de care benefi
ciază un mare număr de oameni ai 
muncii. (Petru Necula).

SUCEAVA : Dotări 
social-edilitare

Zestrea social-edilitară a orașu
lui Gura Humorului se îmbogățeș
te tot. mai mult. După ce. in anul 
trecut, au fost date in folosință noi 
spatii comerciale și de prestări 
servicii, precum și o modernă can
tină pentru mineri. în aceste zile 
s-a deschis noua piață agroalimen- 
tară. Tot în acest perimetru se află 
unităti comerciale pentru desface
rea uneltelor agricole si a altor 
produse ale micii industrii, precum 
și un laborator pentru controlul 
calității alimentelor. (Sava Bcjina- 
riu).

BOTOȘANI :
Pentru locuitorii satelor
Consiliile populare comunale din 

județul Botoșani se preocupă stă
ruitor de dezvoltarea și diversifi
carea prestărilor de servicii către 
populație. în ultimul timp, au fost 
înființate in 25 de comune echipe 
complexe pentru construcții și re
parații de locuințe, confecționarea 
de binale, articole de dulgherie, de 
sobe din teracotă, amenajări de 
fîntînf. De asemenea, s-au organi
zat noi tăbăcării-cojocării (în co
munele Bucecea, Copălău. Cristi- 
nești), secții de tricotaje (Concesti, 
Hilișeu-Horia. Nicșeni), iar în alte 
10 comune s-au înființat ateliere de 
reparat, obiecte de uz casnic și gos
podăresc. (Eugen Hrușcă).

educative desfășurate de organele 
și organizațiile de partid din agri
cultură și. implicit, cerința majoră 
a creșterii rolului conducător al or
ganizațiilor de partid in asigurarea 
bunului mers al activității in fie
care. unitate agricolă, Tocmai de 
«ceea. în întregul proces de pet- 
fectibnare a organizării muncii și ăl 
producției corespunzător cerințelor *■  
realizării sarcinilor mari din acest 
an. apare și mai pregnant rolul con
ducător ce revine organelor si or
ganizațiilor de partid, comuniștilor 
in general, care au datoria să spri
jine activ și să controleze per
manent munca organelor de condu
cere colectivă și a consiliilor de 
conducere din unități, să canalizeze 
toate energiile în direcția aplicării 
Întocmai a programelor de măsuri 
stabilite in acest scop. Strins legat 
de aceasta este de subliniat și ne
cesitatea ca organizațiile de partid 
din unităti. comuniștii să sprijine si 
să încurajeze muncă de calitate a 
specialistului, să-1 ajute in organi
zarea proceselor de producție, să ac
ționeze pentru întărirea disciplinai 
tehnologice și în muncă, cu alte cu
vinte să creeze toate condițiile ca in 
toate unitățile agricole si fermele de 
producție cuvîntul specialiștilor să 
fie ascultat, iar întreaga activitate 
productivă să se desfășoare in con
formitate cu cerințele agrotehnicii 
moderne, pe baza generalizării ex
perienței înaintate și a celor mai 
recente cuceriri ale cercetării agricole.

Campania de primăvară este a- 
proape, iar posibilitatea unei primă
veri timpurii conduce la cerința 
creării din timp a tuturor condiții
lor pentru Începerea mai devreme a 
lucrărilor în cimp. Este aceasta una 
din condițiile pentru înfăptuirea e- 
xemplară a sarcinilor mari ce revin 
agriculturii in acest an. Cu deose
bire se cuvine insă subliniat faptul 
că, pentru materializarea strategiei 
stabilite în fiecare județ, unitate si 
fermă privind obținerea de produc
ții superioare in toate sectoarele, ro
lul specialiștilor este determinant, 
întreaga lor activitate trebuind să se 
situeze la nivelul cerințelor și exi
gentelor formulate cu numeroase 
prilejuri de secretarul general al 
partidului, pentru a-si aduce o con- 
tribptie sporită. Pe măsura capaci
tății lor profesionale ridicate, la În
făptuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare.

ȘAH. Partida a 3-a a meciului da 
baraj, ce se desfășoară la Thalt.ubo 
intre marile maestre sovietice Nana 
Ioseiiani și Elena Ahmîlovskaia, pen
tru desemnarea șalangerei la titlul 
mondial de șah. s-a încheiat remiza. 
Scorul este de 2—1 în favoarea Na
nei Ioseliani.

TENIS DE MASA. La Leskovac 
(Iugoslavia), în meci pentru „Cupa 
ligii europene" la tenis de masă, 
echipa Iugoslaviei a întrecut cu 4—3 
formația Suediei. în partida deci
sivă, Zoran Primorac a dispus cu 
2—0 (23—21. 23—21), de Jdrgen Pers
son. în cadrul aceleiași competiții, 
selecționata Franței a învins, în de
plasare, cu 4—3, echipa Ungariei.

FOTBAL. Tn preliminariile tur
neului olimpic de fotbal, selecționa
ta Portugaliei a terminat la egali
tate : 0—0 meciul susținut, pe teren 
propriu, cu formația Italiei. în cla
samentul grupei conduce echipa Ita
liei (7 puncte), urmată de formația 
R.D. Germane (7 p. —- un joc mal 
mult disputat).
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REUNIUNEA MINIȘTRILOR AFACERILOR EXTERNE
Al ȚÂRILOR BALCANICE

BELGRAD. — Trimisul Ager
pres, Vasile Crișu, transmite : In 
capitala iugoslavă au continuat, joi, 
lucrările reuniunii miniștrilor aface
rilor externe ai Țărilor balcanice, 
desfășurate cu participarea Alba
niei. Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, 
României și Turciei. Participanții au 
efectuat un larg schimb de păreri 
asupra modalităților de înfăptuire a 
propunerilor țărilor lor, expuse In

CUVlNTĂRI ALE REPREZENTANȚILOR ȚĂRILOR PARTICIPANTE
Ministrul afacerilor externe al AL

BANIEI. Reis Malile, a subliniat că 
dezvoltarea colaborării și crearea 
unui climat de destindere în Balcani 
ar reprezenta o contribuție importan
tă la întărirea păcii și securității in 
Europa și în întreaga lume. El a 
declarat că țara sa acordă o deose
bită însemnătate extinderii și diver
sificării legăturilor economice tradi
ționale dintre statele balcanice. în
tăririi relațiilor de bună vecinătate 
dintre aceste țări, constituind una 
dintre prioritățile politicii externe 
albaneze. Ne-am pronunțat și ne 
pronunțăm în continuare, a relevat 
vorbitorul, pentru aplicarea riguroa
să în aceste relații a principiilor 
și normelor respectării independen
ței. suveranității naționale si inte
grității teritoriale, neamestecului in 
treburile interne și cooperării pe 
baza respectului și avantajului re
ciproc. în opinia noastră, a conti
nuat el. faptul că țările noastre au 
orinduirl politice și sociale diferite 
nu trebuie să devină un obstacol 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
6tate, deoarece orinduirea socială 
este o problemă internă a fiecărei 
țări și a fiecărui popor. Ne-am 
reunit la această întrunire recunos
când șl respectînd această realitate.

Referlndu-se la necesitatea de a se 
asigura o bază trainică, permanen
tă raporturilor interbalcanice, vor
bitorul a subliniat că ..interesele ac
tuale si viitoare ale popoarelor noas
tre impun ca relațiile dintre state
le balcanice să nu se schimbe o 
dată cu schimbarea situațiilor poli
tice. ci să aibă fundamente stabi
le". în context, el a apreciat că, în 
perioada următoare, se cer depuse 
eforturi pentru lărgirea colaborării 
In domeniile comerțului, transpor
turilor. comunicațiilor, resurselor da 
apă șl în alte sectoare. Totodată, a 
fost relevată importanta continuării 
dialogului politic pe plan guverna
mental intre statele balcanice, ex- 
primindu-se opinia că acesta se cere 
extins prin dezvoltarea contactelor 
între parlamentari, oameni de cul
tură. reprezentanți ai mijloacelor de 
informare în masă și organizațiilor 
obștești, in scopul promovării unei 
colaborări multilaterale între țările 
din Peninsula Balcanică, în confor
mitate cu interesele și aspirațiile de 
prietenie, independență și progres 
«le popoarelor din regiune.

Eliminarea armelor nucleare ale 
unor puteri străine din Balcani — a 
declarat ministrul albanez — ar con
stitui un pas de o importantă mul
tilaterală. în primul rind. acest lu
cru nu numai că ar întări suvera
nitatea țărilor în care sint ampla
sate și ar reduce complicațiile po
litice și militare pe care le atrag 
după sine, dar, in același timp, ar 
îmbunătăți atmosfera generală in 
Balcani și ar întări Încrederea re
ciprocă. soluționind o problemă care 
reprezintă un pericol serios Și ge
nerează tensiuni și fricțiuni.

în încheiere, vorbitorul a propus, 
între altele, reactivarea comitetelor 
de înțelegere balcanică în cadrul că
rora să fie incluși reprezentanți al 
forurilor legislative și organizațiilor 
de masă, astfel încît acestea să spri
jine activitatea la nivel guvernamen
tal pentru soluționarea tuturor pro
blemelor regiunii balcanice și dez
voltarea relațiilor dintre statele 
balcanice în diferite domenii.

în discursul pronunțat de minis
trul afacerilor externe al R.P. BUL
GARIA. Petăr Mladenov. s-a arătat 
că delegația bulgară a venit la Bel
grad animată de dorința sinceră de a 
depune o activitate susținută și rodni
că. Sîntem convinși că trebuie să 
scoatem în evidență problemele care 
ne unesc, să orientăm eforturile In 
mod corespunzător și să căutăm so
luții la problemele existente pe baza 
echilibrului de interese.

Amintind că Bulgaria a promovat 
Întotdeauna o politică de consolidare 
a păcii și securității, de înțelegere și t

I
I
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Intervențiile rostite în prima zl a re
uniunii, propuneri vizind dezvoltarea 
și întărirea cooperării și colaborării 
in Balcani, în scopul transformării 
acestei regiuni într-o zonă de pace 
trainică, de încredere și bună veci
nătate.

★
Ministrul român al afacerilor ex

terne. Ioan Totu, a avut, in cursul 

relații de bună vecinătate, bazată pe 
egalitate și avantaj reciproc și reafir- 
mînd dorința țării sale de a acționa 
in această direcție, vorbitorul s-a 
pronunțat pentru inițiative și acțiuni 
care să îmbine necesitățile și intere
sele tuturor statelor balcanice.

Evidențiind necesitatea eliminării 
armelor de distrugere în masă din 
Peninsula Balcanică, ministrul bulgar 
a arătat că ar fi oportun șă se dis
cute problema schimbului de infor
mații referitoare la doctrinele mili
tare naționale în vederea consolidă
rii caracterului lor strict defensiv, 
transformarea liniei de contact din
tre cele două blocuri militare într-o 
zonă a încrederii, instituirea unui 
moratoriu multilateral urmat de re
ducerea cheltuieliTor militare. Tot
odată, ministrul bulgar de externe 
s-a pronunțat pentru elaborarea 
unui acord concret privind neadmi- 
terea armelor nucleare, chimice și 
convenționale, a forțelor și navelor 
militare străine în Peninsula Balca
nică. El a relevat necesitatea exami
nării problemei eliminării dezechili
brelor existente prin înghețarea și, 
apoi, reducerea forțelor armate și a 
armamentelor statelor balcanice la 
limita suficienței rezonabile.

Ca un factor important pentru 
securitatea statelor și a întregii re
giuni, ministrul bulgar a evidențiat 
importanta cooperării economice 
pentru a cărei activizare sint posi
bilități considerabile, mai ales în do
meniile industriei, comunicațiilor, 
energeticii. El a amintit despre o se
rie de forme noi, cum ar fi coopera
rea industrială, schimbul de tehno
logii noi, realizarea de proiecte co
mune. Vorbitorul a arătat impor
tanța organizării unei reuniuni balca
nice consacrate examinării proble
melor transportului feroviar șl auto 
internațional, îmbunătățirii secu
rității transportului pe teritoriul sta
telor balcanice, modernizării și su
plimentării echipamentului din do
tarea punctelor de trecere a fron
tierei.

în încheiere, ministrul bulgar de 
externe s-a pronunțat ca reuniunea 
de la Belgrad să se transforme în- 
tr-un forum care să se Întrunească 
regulat, la date stabilite, consecutiv 
în capitala fiecărui stat balcanic. 
Totodată, el s-a pronunțat în favoa
rea convocării unei reuniuni balca
nice la nivel înalt. Petăr Mladendv 
a propus elaborarea unul mecanism 
concret pentru organizarea de dis
cuții comune privind propunerile 
concrete și menținerea unui dialog 
permanent în legătură cu diferite 
aspecte ale cooperării balcanice, care 
ar trebui să se desfășoare în inter
valele dintre reuniunile miniștrilor 
de externe.

Salutînd organizarea reuniunii de 
la Belgrad, ministrul de externe al 
GRECIEI, Karolos Papoulias. a re
levat că este necesară mobilizarea 
voinței politice pentru a se depăși 
toate obstacolele care stau în calea 
colaborării dintre țările balcanice în 
diferite domenii. în context, vorbito
rul a propus instituirea unul meca
nism concret de colaborare regională 
..care să constituie o îmbinare a 
voinței politice, eficienței, flexibili
tății și a studiilor teoretico-științifice. 
Un asemenea sistem global ar urma 
să prevadă. în primul rînd. întilniri 
la fiecare doi ani ale miniștrilor afa
cerilor externe, care ar constitui forța 
motrice si mecanismul de control. 
Experți al ministerelor de externe 
din toate țările balcanice ar urma 
să coordoneze colaborarea interstata
lă, să stimuleze lansarea de idei și 
să examineze propunerile anterioare 
în cadrul unor întîlniri trimestriale". 
Ministrul de externe elen a mal 
propus crearea, la Atena, a unul In
stitut pentru cercetări economice, 
format din oameni de stiintă din toa
te țările balcanice, care să exami
neze problemele ce necesită o ana
liză mai îndelungată și mal amă
nunțită.
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protest a persoanelor fără locuințe 
din capitala austriacă. Participan
ții au inminat conducerii primăriei 
o petiție în care se cere adoptarea 
de măsuri urgente pentru lichida
rea acestui fenomen. In timp ce in 
Viena există aproximativ 100 000 
locuințe goale pentru care se cer 
chirii exorbitante, relevă docu
mentul, cîteva mii de săraci care 
nu au posibilitatea să achite aseme
nea chirii sînt nevoiți să înnopteze 
In stațiile de metrou, în pasaje, pe 
sub poduri sau să trăiască din aju
toarele organizațiilor de binefacere.

COMISIA DE COOPERARE SUD- 
SUD, creată in 1986. cu prilejul 
reuniunii la nivel înalt a țărilor 
nealiniate, de la Harare, cu scopul 
promovării conlucrării economice 
între țările în curs de dezvoltare, 
se va' întruni, la 1 martie. în capi
tala Malayeziei, Kuala Lumpur. 
Reuniunea va fi condusă de fostul 
președinte tanzanian, Julius Nye- 
rere. 

zilei de joi, convorbiri cu miniștrii 
de externe ai Albaniei, Turciei, Bul
gariei, Greciei. într-o atmosferă cor
dială. au fost abordate dezvoltarea 
relațiilor bilaterale, precum si dife
rite aspecte ale problematicii care 
face obiectul dezbaterilor din ca
drul reuniunii.

O asemenea colaborare sistemati
că și mai intensă — a declarat vor
bitorul — ar putea duce la următorul 
pas in colaborarea balcanică — reu
niunea la nivel înalt a oamenilor de 
stat din Balcani, ceea ce ar îmbogăți 
procesul inaugurat prin această reu
niune.

Ministrul de externe elen a reafir
mat poziția tării sale în favoarea 
transformării Balcanilor într-o zonă 
fără arme atomice si fără arme chi
mice. înfăptuirea unor asemenea 
idei — a spus el — necesită crearea 
unui climat de încredere șl înțele
gere reciprocă, în care fiecare să 
respecte deosebirile care există In 
mod real între noi. căutînd. în ace
lași timp, modalități pentru depăși
rea lor. prin scoaterea în primul plan 
a ceea ce este în interesul nostru 
comun.

Vorbitorul a arătat că guvernul 
Greciei acordă o atenție deosebită 
dezvoltării colaborării în domeniile 
economic șl tehnic între țările din 
Peninsula Balcanică și, în acest sens, 
a propus refacerea „Camerei econo
mice balcanice", care a funcționat în 
perioada interbelică. El a propus, de 
asemenea, editarea unei publicații 
în care să fie prezentate avantajele 
tranzitului prin Peninsula Balcanică, 
precum și îmbunătățirea serviciilor 
de postă și telecomunicații, a servi
ciilor informaționale între țările din 
regiune. Vorbitorul a apreciat că se 
cer valorificate în mai mare măsură 
numeroasele posibilități existente 
pentru colaborarea țărilor balcanice 
în domeniile agriculturii, ecologiei si 
dezvoltării tehnologioe si a propus, 
totodată, crearea unei comisii care 
să se ocupe de problemele energeti
ce ale țărilor din regiune. El a ex
primat, de asemenea, opinia că exis
tă mari posibilități de colaborare 
Intre țările balcanice în domeniul 
turismului si al propagandei comu
ne în acest sector.

Secretarul federal pentru afaceri
le externe al IUGOSLAVIEI, Bu- 
dimir Loncear. a salutat faptul că 
pentru prima oară a fost organizată 
o reuniune a miniștrilor de externe 
din toate țările balcanice. Aceasta de
monstrează, a spus el, că s-au creat 
condițiile necesare și există necesita
tea și Voința politică și obiectivă 
pentru satisfacerea — printr-o cola
borare mai intensă și mai strînsă — 
n intereselor reale ale popoarelor țd 
țărilor balcanice în numeroase do
menii de importanță vitală. în con
tinuare, el a arătat că între țările 
balcanice există importante asemă
nări, dar și deosebiri. In ce privește 
gradul lor de dezvoltare, sistemele 
sodal-politlce șl poziția internaționa
lă a fiecărei țări. Perioada în oare 
trăim Impune însă, a «spus ministrul . 
iugoslav, necesitatea de a tie con
sacra viitorul pentru a căuta elemen
tele care ne unesc. Printre premisele 
realizării acestui obiectiv sint respec
tarea principiului bunei vecinătăți șl 
neamestecului în treburile interne, a 
principiului egalității în drepturi și 
respectului reciproc, suveranității 
depline, integrității teritoriale șl 
demnității fiecărui popor, ale fiecă
rei țări.

Acestea sint, în același timp, șl 
premisele pentru trecerea treptată la 
soluționarea problemelor care Împo
vărează relațiile reciproce. Vorbito
rul a reamintit că Iugoslavia consi
deră, așa cum a afirmat-o Încă la 
reuniunea de la Helsinki, că princi
piul Inviolabilității frontierelor exis
tente constituie o condiție fundamen
tală a consolidării încrederii între 
statele europene, obligatoriu pentru 
ea și pentru toți vecinii ei. Iu
goslavia dă o înaltă apreciere tuturor 
inițiativelor și ideilor privind dez
voltarea colaborării multilaterale în 
Balcani. Ea are în ansamblu o po
ziție pozitivă față de ideea transfor
mării Balcanilor într-o zonă fără 
arme nucleare și chimice, a spus el. 
Inaugurând un proces dinamic al 
colaborării balcanice, s-a Ivit necesi

„ORAȘ AL VIITORULUI". Intre 
Japonia și Australia a intervenit o 
înțelegere privind construcția in 
comun pe teritoriul australian a 
unui „oraș al viitorului-. Potrivit 
intențiilor celor care au conceput 
proiectul, „orașul viitorului- va tre
bui să înglobeze cele mai noi reali
zări din domeniile științei și teh
nicii, ale industriei, care vor deveni 
dominante In secolul viitor. Pentru 
construcția „orașului viitorului", cu 
o populație de 100 000 de locui
tori, vor fi necesari cinci ani.

LA BARCELONA au fost arestați 
trei membri ai organizației teroris
te italiene autointitulate „Brigăzile 
Roșii". Ei au fost urmăriți de peste 
un an de poliția italiană și de 
Interpol, pentru comiterea a nu
meroase atacuri armate, răpiri șl 
acte de șantaj.

LA LANGENTAHL, în apropiere 
de Berna, s-au intensificat acti
vitățile neonaziștilor. Potrivit unor 
surse ale poliției. în ultimele săp- 
tămîni, mai multi imigranți au fost 
atacați de neonaziști, fiind grav 
răniți.

POPULAȚIA ORAȘULUI TOKIO 
A SCĂZUT pentru prima dată in 
ultimii cinci ani. La 1 ianuarie 
1988, capitala niponă avea 8 337 037 

tatea asigurării continuității acțiuni
lor comune prin organizarea de în
tîlniri regulate, pentru a analiza re
zultatele obținute și a stabili acțiu
nile de perspectivă. Referindu-se la 
domeniile de colaborare pe care Iu
goslavia le Qonsideră prioritare, el 
a menționat colaborarea economică, 
subliniind că rezultatele acestei 
colaborări sint încă modeste. Există, 
de asemenea, posibilități pentru în
cheierea de acorduri comerciale pe 
termen lung, pentru schimburi de 
informații privind realizarea unor 
proiecte mai importante din planu
rile naționale de dezvoltare, la care 
ar putea participa și alte țări, pen
tru crearea unui consorțiu de bănci 
al țărilor balcanice, pentru produc
ția industrială comună în zonele 
vamale libere șl în alte domenii.

Iugoslavia sprijină, totodată, Ideea 
unei întîlniri la nivel de experți 
care să facă nod recomandări atit în 
direcția perfecționării colaborării 
economice multilaterale, cit și a 
formelor ei organizatorice. în con
tinuare, el s-a referit la necesitatea 
lărgirii cooperării în domeniile agri
culturii, tehnico-științific, transpor
turilor, energeticii, turismului, me
diului înconjurător și în alte sec
toare Pentru viitorul relațiilor și al 
colaborării multilaterale în Balcani 
este foarte important să se asigure 
continuitatea dialogului inaugurat 
prin această reuniune, a subliniat 
vorbitorul.

Ministrul de externe al TURCIEI, 
Mesut Yilmaz. a apreciat că reuniu
nea de la Belgrad „oferă un prilej 
unic de a se demonstra cum țările cu 
trăsături culturale, etnice, sociale și 
religioase diferite pot să clădească cu 
adevărat o prietenie și o colaborare 
trainică". El a apreciat că procesul 
inițiat în Europa de semnarea Actu
lui final de la Helsinki și ameliora
rea. în ultima vreme, a climatului 
politic pe plan european creează 
premise favorabile pentru dezvolta
rea și intensificarea colaborării mul
tilaterale în Balcani. Spiritul de la 
Helsinki — a declarat vorbitorul — 
cu toate aspectele Iul economice, 
umanitare și pe planul securității ar 
trebui să constituie punctul de ple
care șl pentru dezvoltarea relațiilor 
din Balcani. în continuare, ministrul 
turc s-a pronunțat pentru dezvolta
rea colaborării Interbalcanice în do
meniile transporturilor, comerțului, 
Investițiilor comune, protecției me
diului înconjurător șl agriculturii. 
Toate acestea, a apreciat vorbitorul, 
ar putea contribui la Întărirea Încre
derii și Înțelegerii reciproce, ca o 
pîrghie pentru depășirea problemelor 
în suspensie existente în relațiile 
bilaterale.

Ministrul de externe turc a subli
niat, in continuare, că scopul final al 
colaborării interbalcanice îl consti
tuie crearea unei zone de prietenie, 
Încredere reciprocă și bună vecină
tate în peninsulă.

Vorbitorul s-a referit apoi la pre
ocuparea țării sale pentru soluțio
narea problemelor existente cu unele 
state balcanice și pentru asigurarea 
unul curs ascendent al raporturilor 
bilaterale.

Dorim sincer, a spus vorbitorul, ea 
reuniunea miniștrilor de externe din 
Balcani să se încheie cu deplin suc
ces. Ea ar trebui să fie însoțită de 
alte reuniuni similare și Inițiative 
îndreptate spre extinderea colaboră
rii In Balcani. Una dintre aceste ini
țiative ar putea-o constitui organi
zarea unei Întîlniri a miniștrilor re
sorturilor economice din Balcani, 
Turcia fiind bucuroasă să-și ofere 
serviciile de gazdă.

în continuare, vorbitorul a apre
ciat că este necesar ca țările din 
Balcani „să se elibereze de moșteniri 
Istorice negative" șl să acționeze 
pentru extinderea și diversificarea 
unei cooperări multilaterale reciproc 
avantajoase între ele. „Există semne 
încurajatoare că noua istorie a re
giunii noastre va fi orientată spre 
crearea unei zone a păcii, stabilității, 
bunei vecinătăți și colaborării, în 
avantajul reciproc. Necesitățile noas
tre sînt, prin natura lor, asemănă
toare. iar posibilitățile noastre sînt 
complementare" — a declarat minis
trul de externe turc, exprimîndu-și, 
în încheiere, convingerea că datorită 
voinței politice a statelor participan
te problemele din Balcani pot fi de
pășite, în interesul popoarelor res
pective. al cauzei înțelegerii și păcii 
în Peninsula Balcanică și în întreaga 
lume.

locuitori, cu 33 000 mai puțin dectt 
în anul anterior. Potrivit autorită
ților municipale, această scădere se 
explică prin deplasarea unei părți 
a populației în zonele din apropie
rea capitalei, ca urmare a creșterii 
prețurilor terenurilor de construc
ții in marea metropolă niponă.

REPLICA. într-o declarație făcu
tă la Bogota, ministrul columbian 
al relațiilor externe, Julio Lon
dono, a calificat drept bizară pro
punerea făcută de congresmanul 
nord-american John F. Kerry de a 
se trimite trupe ale S.U.A. tn Co
lumbia pentru combaterea traficu
lui ilegal de stupefiante. Propune
rea senatorului John F. Kerry de
notă o necunoaștere crasă a reali
tății. particularităților social-istori- 
ce si obiectivelor poporului colum
bian — a arătat ministrul de ex
terne al Columbiei. în același sens 
s-au pronunțat șl ministrul colum
bian al justiției. Enrique Low. pre
cum și o serie de lideri ai unor 
partide și organizații politice co
lumbiene.

ITALIA VA LANSA UN SATE
LIT din seria „San Marco-, la 18 
martie, de la baza Mombasa, din 

Festivitățile de la Praga 
și Bratislava 

cu prilejul aniversării victoriei 
din februarie 1948 

a oamenilor muncii 
din Cehoslovacia

PRAGA 25 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 40-a aniversări a 
victoriei din februarie 1948 a oame
nilor muncii din Cehoslovacia, la 
Praga a avut loc o manifestație la 
care au participat peste 80 000 de 
persoane, relatează agenția C.T.K.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
Milos Jakes, secretar general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, care a 
evocat Importanța evenimentului și 
sarcinile aflate în prezent în fața 
poporului cehoslovac în /opera de 
construire a societății socialiste.

O manifestație a oamenilor muncii 
și a tineretului a avut loc și la Bra
tislava, capitala Slovaciei.

ORIENTUL MIJLOCIU
PARIS 25 (Agerpres). — Președin

tele Franței, Francois Mitterrand, 
și-a exprimat îngrijorarea în legă
tură cu evoluția evenimentelor din 
teritoriile de pe Malul de Vest al 
Iordanului și Gaza. El s-a pronunțat 
pentru convocarea unei conferințe 
internaționale de pace în Orientul 
Mijlociu.

DAMASC 25 (Agerpres). — Siria 
și Italia se pronunță pentru iniție
rea unei conferințe internaționale de 
pace în Orientul Mijlociu, sub auspi
ciile O.N.U. și cu participarea tutu
ror părților implicate — s-a subli
niat în cursul convorbirilor de la 
Damasc dintre ministrul italian de 
externe, Giulio Andreotti, și oficia
litățile siriene. Joi. Andreotti a fost 
primit de Abdel Halim Khaddam, 
vicepreședinte al Siriei.

BAGDAD 25 (Agerpres). — Irakul 
și Djibouti sprijină lupta poporului 
palestinian pentru recunoașterea 
drepturilor sale legitime sl consi
deră Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei unicul reprezentant legi
tim al poporului palestinian. Această 
poziție a fost exprimată în cadrul 
unei întrevederi intre președintele 
Irakului. Saddam Hussein, și pre
ședintele Republicii Djibouti. El 
Hadj Hassan Gouled Aptidon. aflat 
în vizită la Bagdad.

Poziții in favoarea 
eliminării armelor chimice

MADRID 25 (Agerpres). — Spania 
(e pronunță pentru reducerea cu 50 
la sută a armelor nucleare strategice, 
distrugerea armelor chimice și redu
cerea echilibrată a arsenalelor con
venționale, a afirmat în parlament 
președintele guvernului, Felipe Gon
zalez.

Pe de altă parte, Gonzalez s-a pro
nunțat Împotriva amestecului străin 
în America Centrală și a reiterat 
sprijinul Spaniei față de acordul de 
pace în regiune.

BONN 25 (Agerpres). — Miniștrii 
de externe al R.F. Germania și Su
ediei, Hans-Dietrich Genscher și Sten 
Andersson, s-au pronunțat, în cadrul 
unei întUnirl desfășurate la Bonn, 
pentru adjncirea cooperării Est-Vest 
Ei au subliniat, totodată, necesitatea 
amplificării eforturilor în vederea 
ajungerii la un acord privind elimi
narea armelor chimice la scară 
globală șl a inițierii cit mai curind 
posibil de convorbiri in domeniul 
armamentelor convenționale.

Plaga șomajului 
se extinde continuu

PARIS 25 (Agerpres). — Potrivit 
datelor oficiale publicate joi la Pa
ris, numărul șomerilor a ajuns in 
Franța la 2 577 000, ceea ce reprezintă 
10,4 la sută din populația activă a 
țării. Aproape o treime din șomeri 
tint tineri tub 25 de ani. S-a a- 
nunțat, totodată, că 680 000 dintre 
șomeri nu beneficiază de ajutoare 
sociale.

BONN 25 (Agerpres). — Fiecare 
a patra întreprindere vest-germană 
intenționează să facă noi concedieri 
In cursul acestui an, relevă un son
daj realizat cu conducătorii a peste 
14 000 de întreprinderi din R.F.G., 
informează agenția A.D.N. mențio- 
nind că fn prezent în această țară 
tint înregistrați circa 2,5 milioane de 
șomeri.

VIENA 25 (Agerpres). — In landul 
Styria, importantă zonă industrială a 
Austriei, erau înregistrați la sfirși- 
tul lunii ianuarie aproximativ 40 000 
de șomeri, ceea ce înseamnă 9,5 la 
sută din totalul forței de muncă a 
regiunii. Dintre aceștia, 12100 sînt 
tineri care nu au împlinit încă 20 
de ani.

Kenya — s-a anunțat Intr-un co- i 
municat dat publicității de N.A.S.A. I 
Satelitul, cintărind 250 kg, conține 
instrumente științifice americane, ■ 
vest-germane și italiene destinate 
unor experimente în straturile in
ferioare ale atmosferei terestre, t 
precizează agenția ANSA. Satelitul 
va fi pus pe orbită cu un vector 
american de tip „Scout". i

ÎMPOTRIVA MAFIEI. Comisia 
pentru afaceri constituționale a Ca- i 
merei deputaților a aprobat proiec- | 
tul de lege vizînd instituirea unei 
comisii parlamentare de anchetă | 
asupra fenomenului Mafiei. Corni- j
sia anti-Mafia va fi formată din 20 
de deputați și 20 de senatori. Pro- I 
iectul de document a fost aprobat | 
în prealabil de Senat.

NINSORILE ABUNDENTE sem- | 
nalate începind de marți noaptea, 
în regiunile de mai mare altitudine | 
din Iordania, inclusiv in capitala 
tării. Amman, au dus la depunerea 
unui strat de zăpadă cu înălțimea 
de o jumătate de metru. Valul de 
aer rece care a pătruns deasupra 
teritoriului iordanian se va menti- | 
ne. iar ninsorile vor continua, a- I 
preciază meteorologii.

Declarații privind retragerea rachetelor nucleare SS-12 
de pe teritoriile R. D. Germane și R. S. Cehoslovace

MOSCOVA 25 (Agerpres). — în
tr-o declarație transmisă de agen
ția T.A.S.S. se arată că. pornind de 
la înțelegerea realizată la Consfă
tuirea Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia din mal 1987, 
Guvernul U.R.S.S. a hotărît să re
tragă rachetele nucleare SS—12. in
stalațiile lor de lansare si apara
tura auxiliară corespunzătoare de pe 
teritoriile R.D. Germane și R.S. Ce-

*
BERLIN 25 (Agerpres). — Retra

gerea rachetelor sovietice SS—12 de 
la bazele Waren și Bischofswerda, 
din R.D. Germană. începe la 25 fe
bruarie — a anunțat un purtător de 
cuvînt al M.A.E. din R.D.G., citat de 
agenția A.D.N. Această măsură va 
preceda ratificarea Tratatului dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la li-

★

PRAGA 25 (Agerpres). — într-o 
declarație a Ministerului Afacerilor 
Externe al R.S. Cehoslovace, trans
misă de agenția C.T.K., se arată că, 
pe baza acordului, dintre guverne
le R.S.C. și U.R.S.S.. la 25 februa
rie 1988 începe retragerea subunită
ților de rachete ale armatei sovie
tice. dotate cu rachete operatlv-tac-

Cereri pentru revizuirea acordului americano-portughez 
privind baza militară din Azore

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
a conferit la Washington cu primul 
ministru portughez, Anibal Cavaco 
Silva, in legătură cu o serie de pro
bleme internaționale actuale si as

Guvernul sandinist consideră necesară 
reluarea negocierilor directe cu reprezentanții

grupurilor
MANAGUA 25 (Agerpres). — în

tr-o declarație făcută Ia Managua, 
ministrul adjunct de externe nica- 
raguan. Victor Hugo Tinoco, a pre
cizat că guvernul sandinist consideră 
necesară reluarea fără întîrziere a 
negocierilor directe dintre reprezen
tanții săi sl cei ai forțelor „contras"

ÎN SPRIJINUL ÎNCETĂRII RĂZBOIULUI 
DINTRE IRAN ȘI IRAK

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres).
— Secretarul general ai O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, și-a reluat
— la înapoierea din turneul său 
african — eforturile vizînd încetarea 
războiului dintre Iran și Irak, a de
clarat un purtător de cuvînt al Na
țiunilor Unite. S-a precizat că în 
acest scop secretarul general al 
O.N.U. a conferit cu ambasadorul 
Franței la Națiunile Unite și 
urmează să aibă întrevederi cu am
basadorii Iranului și Irakului. De 
asemenea, președintele in exercițiu 
al Consiliului de Securitate, amba
sadorul S.U.A., Veriion Walters, a 
angajat consultări bilaterale In 
același scop.

ABU DHABI 25 (Agerpres). — 
Emiratele Arabe Unite si Marocul

împotriva manevrelor militare britanice 
în regiunea Malvinelor (Falkland)

BRASILIA 25 (Agenpres). — în
tr-o declarație făcută la Brasilia, se
cretarul general al Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.). Joao Cle
mente Baena Soares, s-a pronunțat 
împotriva manevrelor militare bri
tanice în regiunea arhipelagului Mal
vinelor (Falkland), programate să se 
.desfășoare la începutul lunii vii
toare.

La 1 martie. Ia cererea Argenti
nei, Consiliul permanent al O.S.A. 
se va întruni pentru a dezbate a-

Condamnare fermă a agresiunii militare 
a Africii de Sud asupra teritoriului Angolei
LUANDA 25 (Agerpres). — Angola 

este un stat suveran și iși vă apăra 
cu orice preț independența și inte
gritatea teritorială — a declarat pre
ședintele Jose Eduardo dos Santos, 
președintele M.P.L.A — Partidul 
Muncii, intr-un discurs rostit cu pri
lejul sesiunii Adunării Poporului. El 
a condamnat și de această dată agre
siunea militară a Africii de Sud 
asupra teritoriului angolez și a ară
tat că bandele contrarevoluționare 
interne nu sînt altceva decît instru
mente în mina guvernanților de la 
Pretoria. Includerea elementelor 
contrarevoluționare într-un proces de 
pace în Angola a fost din nou res
pinsă de șeful statului angolez.

Pe de altă parte, Eduardo dos 
Santos a cerut oamenilor muncii an
golezi să participe cu toate forțele 
la soluționarea sarcinilor Înscrise In 
programul tie redresare a economiei.

SOLUȚIONAREA PROBLEMEI DATORIEI EXTERNE 
RECLAMĂ DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A ȚĂRILOR 

DEBITOARE
RABAT 25 (Agerpres). — în loca

litatea marocană Mohammedia s-a 
încheiat reuniunea consultativă a 
țărilor nealiniate și în curs de dez
voltare consacrată problemei dato
riilor externe. Participanții au sub
scris la ideea că soluționarea pro
blemei datoriilor țărilor în curs de 
dezvoltare — care potrivit unor sta
tistici este în prezent de 1200 mi
liarde dolari — reclamă dezvoltarea 
economică a țărilor debitoare, care 
să aibă la bază „o strategie axată pe 
creștere". între căile de reducere a 
datoriilor au fost avansate reduce
rea dobînzilor, continuarea fluxului 
de fonduri către țările în curs de 
dezvoltare, îmbunătățirea sistemului 
comercial și stabilirea unor preturi 
adecvate la materiile prime și cele
lalte produse de export ale acestor 
state.

S-a subliniat că soluționarea crizei 
datoriilor externe trebui'e să preocu
pe tn egală măsură țările în curs de 

hoslovace. de comun acord cu gu
vernele acestor țări. încă înainte de 
intrarea în vigoare a Tratatului cu 
privire la lichidarea rachetelor nu
cleare cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune. Rachetele — precizează 
declarația — vor fi retrase în pe
rioada februarie — martie 1988 pe 
teritoriul U.R.S.S.. în locurile stabi
lite în memorandumul cu privire la 
înțelegerea referitoare la datele ini
țiale ale tratatului respectiv.

★

chidarea rachetelor cu rază medie șl 
mai scurtă de acțiune de către So
vietul Suprem al Uniunii Sovietice 
și Congresul Statelor Unite, repre- 
zentînd o contribuție hotărîtoare la 
întărirea Încrederii între Est și Vest, 
la stimularea altor schimbări pozi
tive, în special pe continentul eu
ropean.

★

tlee. de pe teritoriul Cehoslovaciei. 
Singura bază de rachete sovietice cu 
rază mai scurtă de acțiune „SS—12" 
din R.S.C. se află în zona poligo
nului militar din apropierea orașu
lui Hranice-na-Morave. Astfel, pre
cizează declarația, Cehoslovacia va 
redeveni o țară fără arme nucleara 
pe teritoriul său.

pecte ale relațiilor bilaterale. Pre
mierul portughez a declarat presei, 
după întrevedere, că a cerut pre
ședintelui Reagan revizuirea acor
dului americano-portughez privind 
baza militară din insulele Azore.

„contras”
privind încetarea stării confllctuale 
interne. Poziția guvernului sandinist 
este de a se relua, cît mal repede 
posibil, negocierile pe teme serioase 
și fără elemente politice care pot 
distorsiona procesul de pace din 
America Centrală — a spus Victor 
Hugo Tinoco.

se pronunță pentru Încetarea Ime
diată a războiului dintre Iran si 
Irak și exprimă sprijinul față da 
eforturile in direcția punerii In apli
care a rezoluției 598 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U., care prevede 
măsuri in acest sens și soluționarea 
conflictului iraniano-irakian Pe cale 
pașnică, prin negocieri.

într-o declarație dată publicității 
la încheierea convorbirilor de Ia 
Abu Dhabi dintre ministrul de stat 
pentru afaceri externe ai E.A.U., 
Rashid Abdullah, și ministrul ma
rocan de externe, Abdul Latif al Fi
lai*.  părțile au lansat, de asemenea, 
un apel pentru convocarea unei con
ferințe internaționale în problema 
Orientului Mijlociu, pentru soluțio
narea problematicii regiunii.

l PLENARA C.C. AL P.C. POR
TUGHEZ. La Lisabona s-a desfă-

I șurat plenara C.C. al P.C. Portu
ghez. consacrată examinării situa-

Iției interne din tară, precum și 
dezbaterii problemelor legate de 
pregătirea celui de-al XII-lea Con-

Igres al P.C.P. în cadrul unei con
ferințe de presă, secretarul gene
ral al partidului, Alvaro Cunhal, a

I declarat că plenara a hotărît ca 
viitorul congres al P.C.P. să se des
fășoare în perioada 1—4 decembrie 
1988.

I VIZITA. Wu Xueqian. consilier 
de stat și ministru de externe al

IR.P. Chineze, va efectua o vizită 
oficială în S.U.A. și Marea Britanie 
în cursul lunii viitoare. Potrivit 
unui purtător de cuvînt al Minis-

I ferului chinez de Externe, el va vi
zita Statele Unite în perioada 2—9 
martie, iar Marea Britanie între 10

• și 15 martie.
I LA VIENA t-a desfășurat, 

miercuri, o amplă demonstrație de

ceastă temă — ar "Izat secreta
rul general al O.S.A.

BUENOS AIRES 25 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la Buenos 
Aires, ministrul argentinian al re
lațiilor externe, Dante Caputo, a a- 
nunțat că tara sa a avizat Organi
zația Națiunilor Unite privind o po
sibilă cerere de convocare a Con
siliului de Securitate pentru a lua 
In discuție proiectatele manevre mi
litare britanice in regiunea arhipe
lagului Malvinelor (Falkland).

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres), 
— Grupul statelor africane la Na
țiunile Unite a dat publicității o 
declarație în care acuză regimul 
sud-african de declanșarea unei ex
plozii la banca din localitatea nami- 
biană Oshakati, soldată cu moartea a 
20 de persoane și rănirea a 70. 
Autoritățile de la Pretoria — relevă 
documentul — atribuie responsabili
tatea exploziei Organizației Poporu
lui din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), în tentativa de a jus
tifica acțiunile agresive declanșate 
împotriva statelor africane vecine și 
a combatanților S.W.A.P.O. staționați 
pe teritoriul acestora.

Declarația grupului statelor afri
cane denunță, totodată, represaliile 
dezlănțuite de autoritățile sud-afri- 
cane împotriva populației namibiene 
și cere intensificarea eforturilor în 
direcția accelerării accesului Nami
biei la independență, în conformitate 
cu rezoluțiile O.N.U.

dezvoltare și statele creditoare, o re
glementare a ei trebuind să fie gă
sită printr-un dialog constructiv in
tre cele două părți. Participanții s-au 
pronunțat pentru liberul acces pe 
piețele financiare străine și pentru 
condiții mai favorabile de acordare a 
creditelor de către Banca Mondială, 
Fondul Monetar Internațional și alte 
instituții.

LAGOS 25 (Agerpres). — Ziarul 
„African Network Dossier", care 
apare la Lagos, relevă că statele 
africane sint nevoite să aloce anual 
20 miliarde dolari doar pentru achi
tarea serviciului datoriei externe, 
fapt cu serioase repercusiuni asupra 
situației lor economice. Printre cauze
le acumulării uriașei datorii externe 
a statelor continentului, ziarul citea
ză scăderea exporturilor ca urmare 
e barierelor protecționiste ridicate 
de statele dezvoltate și nivelul 
dobînzilor bancare.
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