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SPORIREA EFICIENTEI ECONOMICE
BACĂU : Producție 

suplimentară 
cu consumuri reduse

Răspunzînd prin fapte chemă
rilor adresate de secretarul ge
neral al partidului, colectivele 
de muncitori, ingineri și teh
nicieni d.n industria județului 
Bacău înscriu în cronica între
cerii socialiste noi și semnifi
cative succese in îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de plan la 
toți indicatorii și cu prioritate 
la producția fizică. Astfel, ca 
rezultat al sporirii indicelui 
de utilizare a mașinilor si uti
lajelor din dotare, creșterii mai 
accentuate a productivității 
muncii. întăririi ordinii si dis
ciplinei, oamenii muncii din in
dustria județului au realizat in 
perioada care a trecut din acest 
an, peste sarcinile de plan, 
importante cantități de utilaie 
tehnologice pentru industria 
chimică și petrochimică, armă
turi industriale din fontă, or
gane de asamblare. produse 
pentru industria electrotehnică, 
mobilier, furn.turi estetice,
plăci aglomerate din lemn și 
alte produse solicitate de bene
ficiarii interni și partenerii de 
peste hotare. Demn de remar
cat este faptul că aceste spo
ruri de producție au fost rea
lizate in condițiile in care s-au 
economisit importante cantități 
de materii prime, materiale, 
energie electrică și combustibil. 
(Gheorghe Baltă, foto : S. Cris
tian).

Este evident că 
bunăstarea depind nemijlocit 
priceperea cu care 
podărim resursele de care putem 
dispune. Cit de importante sînt a- 
ceste resurse ? Zăcămintele pro
prii de cărbune nu sînt foarte 
mari și nici nu asigură o resursă cu 
putere calorică prea ridicată ; petro
lul este din ce în ce mai puțin și se 
extrage tot mai dificil : mineralele 
se află în concentrații scăzute si cos
tă foarte mult 
lemnul din pă
duri este tot mai 
scump. Realita
tea este că sîn- 
tem o tară boga
tă în... resurse 
sărace. Și atunci, 
pentru o bună 
parte din mate
riile prime re
curgem la import. 
Așa cum arăta 
tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
la recenta plena
ră a Consiliului 
Național al Oa
menilor Muncii, 
importăm circa 70 
la sută chiar ceva 
mai mult din 
cesarul de 
trol care se 
peste 90 la 
de fier, chiar .._ _______ ________
nele cocsificabil. 50 la sută din ne
cesarul de piei de bovine. în între
gime bumbacul, nichelul, molibde
nul. mai importăm cupru și alte 
materiale. Toate acestea trebuie să 
le plătim, deci să facem eforturi 
pentru a asigura valuta necesară.

Desigur, aceste cheltuieli impor
tante pentru asigurarea materiilor 
prime și materialelor atît din țară, 
cît și din import au o deplină jus
tificare. Economia noastră are con
diții de a le prelucra superior, .de a 
le înzeci. însuti și chiar înmii va
loarea prin transformarea lor în pro
duse care încorporează, deopotrivă, 
și munca fizică, și inteligență tehni
că. în folosul tării, al bunăstării în
tregului popor. In această privință 
urmăm o strategie limpede, științi
fic elaborată de partid, menită să 
determine dezvoltarea calitativă, in
tensivă a economiei spre a așeza 
România pe o treaptă superioară de 
progres și civilizație.

progresul și
7 de 

știm să gos-

exploatarea lor ;

Un drum care oferă perspectiva 
clară a obținerii unor rezultate su
perioare în producție, cu condiția ca 
toti oamenii muncii să adere nu în 
vorbe, ci prin fapte la linia strate
gică a partidului, dovedind inițiati
vă și spirit creator în gospodărirea 
cu cit mai mare eficientă a resur
selor materiale. In acest sens, așa 
cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., este necesar ca în

și energie, precum și de 
riguroasă a normativelor 
de neindeplinirpa intoc-

RESURSELE MATERIALE
Șl ENERGETICE

uiiM cu inaStâ răsound^e
ne-
pe-

prelucrează în țară, 
sută din minereul

60 la sută din cărbu-

toate unitățile să se acționeze’ cu 
toată răspunderea in vederea reduce
rii consumurilor energetice și mate
riale, a? realizării producției cu res
pectarea strictă a normelor de con
sum prevăzute și cu stabilirea de noi 
căi de diminuare in continuare a 
consumurilor.

Realmente, avem multe de făcut în 
această privință, intrucit într-o serie 
de domenii, in numeroase între
prinderi, resursele materiale nu sînt 
folosite cu exigenta și răspunderea 
necesare. Să ne oprim, în acest sens, 
la Comunicatul cu privire la înde
plinirea Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială pe anul 
1987, în care se arată că. deși pe an
samblul industriei republicane chel
tuielile la 1 000 lei producție-marfă 
au fost cu 0,70 lei mai mici decît in 
anul precedent. în multe unități s-au 
manifestat neajunsuri. Ele sînt lega
te. intre altele, de neintroducerea și 
neextinderea tehnologiilor moderne, 
care au avantajul unor consumuri re
duse de materii prime, materiale,

combustibil 
neaplicarea 
financiare, 
mai a măsurilor de modernizare a pro
ducției, ceea ce în cele din urmă s-a 
reflectat în neîncadrarea în normele 
și normativele de consum, in cheltu
ielile materiale planificate. Perpe
tuarea unor asemenea deficiente tre
buie să dea serios de gîndit facto
rilor de conducere din unitățile res
pective. din centralele și ministerele 
de resort, cu atit mai mult cu cit 

sarcinile pe acest 
an sint deosebit 
de mobilizatoare, 
impunind un real 
salt calitativ in 
domeniul gospo
dăririi resurselor 
materiale. In a- 
cest sens, se cu
vine să reamin
tim că, potrivit 
planului, in 1938 
cheltuielile la 
1 000 lei produc- 
ție-marfă, în in
dustria republi
cană urmează să 
se reducă cu 50 
lei față de anul 
precedent, deci 
cu o valoare cu 
mult mai mare 

decit cea realizată in 1987 față de 
1986. Și, așa cum este firesc, ponde
rea în această diminuare severă a 
cheltuielilor trebuie să o dețină re
ducerea consumurilor materiale.

In practică, in rindul anumitor 
factori de conducere din întreprin
deri care nu reușesc să asigure o 
disciplină riguroasă a consumurilor 
și-a făcut loc o concepție cu totul 
greșită. De. curind. un director al 
unei întreprinderi constructoare de 
mașini ne mărturisea că trei zile a 
făcut antecameră la un omolog al 
său dintr-o unitate furnizoare de pe 
malul Dunării. încercind să-1 de
termine să-i livreze anumite mate
riale. Dar a avut prea 
de cauză. Evident, vroia 
ze anumite greutăți în 
narea tehnico-materială.
în secția de prelucrări mecanice a 
întreprinderii și la un strung, la care

■ Corue’h CÂRLAN

putin cîștig 
să sublinie- 

aprovizio- ' 
Intrăm însă

DOLJ : Succese
ale sondorilor

Ferm hotărîți să realizeze 
exemplar sarcinile ce le revin, 
sondorii Schelei de foraj Meli- 
nești au raportat un important 
succes : realizarea, inainte de 
termen, a prevederilor de plan 
la indicatorul sonde începute și 
terminate, precum și depășirea 
cu 12 procente a lucrărilor de 
cercetare geologică. Prin măsu
rile tehnico-organizatorice luate, 
extinderea unor metode mo
derne de foraj și folosirea ju
dicioasă a timpului de lucru, 
s-au predat, peste prevederile 
de Plan la zi. două sonde. 
(Nicolae Băbălău)

BUZĂU ; Contractele
la export — onorate

exemplar
folosirea cu randament 
a capacităților de pro- 

și asigurarea unui înalt 
calitativ și competitiv 

produselor, oamenii

Prtn 
maxim 
ducție 
nivel 
tuturor ,------------- -
muncii din industria județului 
Buzău acționează cu 
răspundere 
exemplară a 
port. Astfel, 
a trecut din 
vele din 13 
intre care întreprinderea 
utilaj tehnologic.

înaltă 
pentru onorarea 
contractelor la ex- 
în perioada care 
acest an, colecti- 
unități economice, 

F .1 de 
____________ întreprinde

rea de contactoare, Filatura de 
lină pieptănată Buzău și în
treprinderea de producere și 
industrializare a legumelor și 
fructelor Rimnicu Sărat, au li
vrat suplimentar partenerilor 
externi produse în valoare de 
peste 6 milioane lei. Demn de 
remarcat este faptul că sporu
rile de producție au fost reali
zate în cea mai mare parte pe 
seama creșterii productivității 
muncii. (Stelian Chiper).

AGRICOLĂ
[DE PRIMĂVARĂ

DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!
Unul din obiectivele subliniate 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, la 
recenta Plenară a Consiliului Na- 
ț;onal al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor, este ca însămîn- 
țarea culturilor de primăvară să 
se încheie pînă la 15 aprilie. De 
la Ministerul Agriculturii aflăm 
că din punctul de vedere al execu
tării mecanizate a lucrărilor, cam
pania agricolă de primăvară poate 
începe în orice moment. De altfel, 
în unele județe din vestul și su
dul țării, însămințarea culturilor 
din prima urgență 
lucrare ce trebuie 
tindeni, imediat ce 
în cîmp cu mij
loacele mecanice.

Practica a do- ‘ 
vedit că scurtarea 
la maximum a, 
duratei însămîn- 
țări'or de primă
vară — 
esențială 
obținerea 
producții superi
oare — se poate 
realiza prin folo
sirea agregatelor 
complexe de pre
gătire a terenu
lui și însămînțări, 
caro execută cîte 
2—3 lucrări 
multan. Avantajele sînt multiple. 
Folosirea celor peste 40 000 de 
agregate complexe realizate in 
acest an are ca efect exploatarea cu 
randament ridicat a tractoarelor, 
reducerea consumului de combus
tibil și evitarea tasării terenului.

Pentru a mări precizia la semă
nat, a asigura o densitate și o re
partizare optimă a plantelor pe 
teren, precum și o răsărire uni
formă, in acest an au fost aduse 
o serie de Îmbunătățiri celor două 
tipuri de agregate, complexe mai 
raspindite. de pregătire a terenu
lui și semănat. Desigur, folosirea pe 
scară largă a agregatelor complexe, 
precum și funcționarea perfectă a 
acestora cer să se pună și mai 
mult accentul pe instruirea tutu
ror lucrătorilor agricoli. Una din 
căi o constituie difuzarea in toate 
unitățile a tehnologiilor cuprin- 
zind scheme de lucru pentru in- 
sămințările de primăvară cu toate , 
detaliile privitoare la adîncime, 
distanța intre rinduri, norma de 
sămințâ la hectar, viteza de înain
tare a utilajelor etc. Ceea ce tre
buie remarcat este faptul că aceste 
tehnologii au fost aduse la cu
noștința tuturor celor ce le vor 
aplica, la nivelul la care își des
fășoară fiecare activitatea.

Este știut că pentru obținerea de 
recolte superioare, o cerință esen- 
ț ală este ca semănatul să se facă 
cu cea mai mare precizie. Preci
zie care depinde în cel mai înalt 
grad de efectuarea reglajelor la 
diferite culturi, în funcție de sol 
și condițiile de climă. Trebuie ară-

a și început, 
extinsă pretu- 
se poate intra

țat că în momentul însămînțării 
se decide densitatea, iar greșelile 
care se văd abia după răsărire — 
goluri în cultură sau mai multe 
plante grupate la un loc — nu 
mai pot fi corectate. Bine se pro
cedează in acele județe în care 
pentru fiecare cultură mecaniza
torii dispun de cartonașe tipărite, 
cuprinzînd reglajele și dimensiu
nile la care se lucrează. Spunem 
aceasta intrucit numărul reglaje
lor care se fac la mașinile deose
bit de complexe ex.stente în do
tarea agriculturii noastre depășesc 
cifra de o mie, iar mecanizatorii 
trebuie să le aibă proaspăt în 
minte înainte de a intra în cîmp.

O altă cerință de mare impor-

condiție 
pentru 

unor

s!-

CUVlNTUL HOTARlTOR
IL AU, ACUM, MECANIZATORIIA

(Continuare în pag. a Il-a)

Sfîntu Gheorghe — un oraș modern, în continuă dezvoltare Foto : S. Cristian
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Puternica dezvoltare economică - baza. materială
■

La două decenii de la constituirea 
sa ca județ prin legea de reorgani
zare administrativ-teritorială. CO
VASNA înfățișează astăzi tabloul 
uneia din cele mai spectaculoase 
dezvoltări economico-sociale pe an
samblul țării. Aceasta a fost posibilă, 
în cadrul larg înnoitor deschis de 
Congresul al IX-lea, ca urmare a po
liticii înțelepte a partidului, a secre
tarului său gene
ral, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
de repartizare ra
țională a forțelor 
de producție pe în
treg teritoriul țării, 
de dezvoltare ar
monioasă și echili
brată a tuturor zonelor și jude
țelor țării, cu precădere a celor 
rămase în urmă economic. Aceas
ta. ca temelie sigură a progre
sului rapid al întregii țări și. tot
odată, ca o cerință esențială de a 
asigura aplicarea in viață a deplinei 
egalități pe baza puternicei dezvol
tări economice, industriale și sociale 
a tuturor județelor. „După cum știți
— arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la puțin timp după constituirea noi
lor unități administrativ-teritoriale
— partidul nostru consideră că pen
tru a realiza în viață principiile de
plinei egalități socialiste intre toți 
cetățenii României, fără deosebire 
de naționalitate, este in primul rind 
necesar să asigurăm o puternică

* dezvoltare a industriei, a întregii 
vieți sociale în toate județele țării, 
pe intinsul întregii patrii".

Ca urmare a acestei politici, apli
cate consecvent și cu fermitate de 
partidul nostru, beneficiind de uriașe 
fonduri de investiții, de ritmuri 
înalte de dezvoltare, localitățile ju
dețului au fost scoase din inerția și 
înapoierea economică moștenite de la 
trecut, au fost lansate spectaculos pe 
calea industrializării socialiste, a mo
dernizării agriculturii, dezvoltării

armonioasă, rațională a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării, 
s-au creat condiții de afirmare mul
tilaterală a tuturor capacităților 
creatoare și pentru locuitorii jude
țului nostru. Transformările profunde 
petrecute în perioada ce cu min- 
drie patriotică o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" au marcat ample 
mutații atit in geografia social-eco-

zestrei social-culturale și edilitar- 
gospodărești, ridicării continue a ni
velului de viață al tuturor locuitori
lor, fără deosebire de naționalitate.

Pentru a avea o imagine cit mai 
exactă a dezvoltării economico-so- 
ciale ample și rapide a județului în 
acești 20 de ani. este bine să ne 
reamintim de unde am pornit. în 
1968, potențialul industrial al jude
țului se rezuma la o fabrică de texti
le și una de țigarete, în orașul Sfîntu 
Gheorghe, o mină de cărbune în 
Baraolt și cîteva unități de exploa
tare forestieră, cîteva ateliere ale 
industriei locale alimentare sau ale 
cooperației meșteșugărești, care păs
trau tradiția breslelor, la Tîrgu Se
cuiesc. la Covasna, îritorsura 
Buzăului.

Astăzi, ca urmare a politicii parti
dului de repartizare echilibrată și

nomică a județului, cit și în struc
tura socioprofesională a locuitorilor 
săi. In această perioadă, județul a 
primit fonduri de investiții de peste 
25 miliarde de lei. Astfel a fost po
sibilă construirea unor puternice 
platforme industriale și unități eco
nomice moderne în toate cele cinci 
așezări urbane ale județului, ca și 
în unele comune, care, datorită gra
dului de dezvoltare economico- 
socială. se numără astăzi printre lo
calitățile agroindustriale in perspec
tivă de viitoare centre urbane. In 
această perioadă, valoarea fondurilor 
fixe existente în unitățile socialiste 
a crescut de 11,5 ori1.

Noile obiective industriale reparti
zate și ele rațional pe teritoriul ju
dețului, modernizarea fluxurilor 
productive și a întregului proces de 
producție au determinat o creștere

substanțială a producției industriale, 
care a cunoscut. în 1987, un spor de 
peste 19 ori față de 1965. Semnifica
tiv este și faptul că astăzi industria 
județului realizează doar in 36 zile 
volumul producției anului 
tatii importante au avut 
structura industriei, mai 
crearea unor noi unități 
toare de mașini, purtătoare de pro

gres tehnic. Dacă 
această ramură re
prezenta în 1965 
doar 2 la sută din 
volumul producției 
întregii industrii a 
județului, astăzi ea 
se apropie de 40 la 
sută. Intreprinde- 

exportă astăzi produse

1965. Mu- 
loc și în 
ales prin- 
construc-

rile noastre . _____ _____ __
de înaltă calitate și competitivitate 
în peste 40 de țări de pe toate con
tinentele.

Ca efect al întregii dezvoltări eco
nomice, personalul muncitor a cres
cut in anul 1987 de aproapq 3 ori 
fată de anul 1965, din care peste 40 
de mii de oameni ai muncii sînt 
ocupați în sfera activității industria
le. Meserii cîndva necunoscute pe 
aici, ca operator chimist, constructor 
de mașini și utilaje, de motoare elec
trice și aparataje de bord pentru di
ferite tipuri de autocamioane, auto-

Ioan INCEU
prim vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Covasna

(Continuare în pag. a IH-a)

tanță este organizarea formațiilor 
de lucru, în așa fel incit acestea 
să răspundă condițiilor din teren. 
Pentru asigurarea unei exploatări 
eficiente, a întreținerii corecte a 
utilajelor și evitarea deplasărilor 
în gol, in stațiunile pentru meca- 
n.zarea agriculturii s-a stabilit să 
se organizeze 5 000 de tabere în 
cîmp. Un accent deosebit trebuie 
să se pună pe întreținerea zilnică 
și periodică a utilajelor, în acest 
scop este necesar ca atelierele 
mobile să fie dotate corespunzător, 
iar operațiunile de întreținere să 
fie efectuate zi de zi în prezența 
șef.lor de 'secții sau a unor specia
liști de la S.M.A. Este o realitate 
incontestabilă de care e bine să 
țină seama acum toți specialiștii 
mecanici și mecanizatorii și nu la 
sfîrșitul anului, că una din prin
cipalele cauze ale cheltuielilor 
mari cu reparațiile utilajelor și a 
veniturilor reduse pe utilaj se 
datorează defectării acestora din 
cauza neintreținerii corespunză
toare.

Creșterea răspunderii mecaniza
torilor pentru calitatea 
— condiție de bază a 
producțiilor planificate — consti
tuie un alt element de care tre
buie să se țină seama la organi
zarea formațiilor și la întocmirea 
programelor de lucrări. De ase
menea, este necesar să se aibă în 
vedere, pe cit pos;bil, da fiecare 
tractorist să însămînțeze, să în
trețină și să recolteze cultura de 
pe aceeași suprafață. în formați

ile mixte, șefii de fermă sînt da
tori să urmărească cu cea mai 
mare atenție cum și-au îndeplinit 
obligațiile atît cooperatorii, cît și 
mecanizatorii pentru a putea sta
bili cu precizie contribuția fiecă
ruia la realizarea producțiilor.

Asigurarea, distribuirea și gos
podărirea motorinei constituie una 
din condițiile realizării ritmului 
de lucru stabilit. în ce privește 
asigurarea, lucrurile sînt clare : 
pentru fiecare lucrare se stabilește, 
în funcție de tehnologie, un anu
mit consum pe hectar, cantitate ce 
urmează să se livreze unităților. 
Se ridică însă unele probleme în 
ce privește distribuirea. Din cauza 
nerespectării planificării inițiale, 

stabilită pe bază 
de contracte în
tre unitățile
S.M.A. și PECO, 
s-au produs une
ori perturbații 
care au dus' la 
întirzierea lucră
rilor. Insistăm 
asupra acestui 
fapt intrucit anul 
trecut din cauza 
senimbării pe 
parcurs a depozi
telor de aprovi
zionare, un mare 
număr de trac
toare au bătut 
inutil sute de ki- 

a aduce, motorina, 
să amintim că 

I S.M.A. Fundeni, 
din jude- 
adus mo- 
Cernavodă.

»

lucrărilor 
realizării

=

lometri pentru i 
Este suficient 
mai tot timpul 
Ulmeni și Chiselet 
țul Călărași și-au 
torina tocmai de la... 
Calculele arată că numai cu mo
torina consumată în plus de cele 
trei unități cu transportul acesteia 
pe distanțe mai mari 
prevăzute inițial se 
cîteva mii de hectare.

Referitor la modul 
gospodărită 
cîteva precizări. Este clar stabilit 
ca ea să fie folosită numai pentru 
lucrările prevăzute în program, 
schimbarea destinației ducînd la 
înțîrzieri. în altă ordine de idei, 
mai este încă timp să se realizeze 
între unitățile S.M.A., acolo unde 
este cazul, o echilibrare a dotării 
tehnice cu volumul de lucrări și 
suprafețele. S-ar evita în acest fel 
deplasările păgubitoare de utilaje 
pe mări d.stanțe cu totul nejustifi
cate în condițiile in care ar exista 
acest echilib’- ’. A gospodări bine 
motorina îr anină și a folosi uti
lajele potr vite la lucrările potri
vite. La în ămințări, de exemplu, 
dau rezultate bune tractoarele de 
45 CP, care consumă mai puțin 
decît cele de 65 CP. De asemenea, 
nu trebuie lăsat la o parte rolul 
întreținerii, al efectuării corecte a 
reglajelor, foarte importante și în 
ce privește reducerea consumului 
de combustibil.

decft cele 
puteau ara

în care este
motorina se impun

Lucian CIUBOTARU

• reportaje • însemnări •

OAMENI DE NOTA 10
în urmă cu un an 

de zile, la o analiză a 
rebuturilor in secția 
turnătorie a întreprin
derii „Independența" 
din Sibiu, un șef de 
echipă a pus degetul 
pe rană : „Cu oameni 
de nota 6 nu poți 
face producție de 
nota 10".

Toamna trecută, la 
secția cazangerie grea 
a aceleiași întreprin
deri. un beneficiar ex
tern a semnat contrac
tul pentru o mare co
mandă doar după o 
probă practică de su
dură specială, la car^ 
au fost supuși sudo
rii. 64 de 
scriși, 64 
de 10.

Oameni 
Oameni 
Două ipostaze 
singură 
nota omului e dată de 
calitatea munci sa'e. 
Iar calitatea muncii, 
de pregătirea sa.

Joi. ora 9. Curtea 
întreprinderii cunoaș
te animația 
aulelor 
Au loc 
proba 
cursurile de policalifi
care cu o durată de 6 
sau 8 luni. în funcție 
de gradul de comple
xitate a meseriei.

— La noi. ziua 
joi este destinată 
iii. De aceea o 
mim ..ziua politehnică 
a uzinei" — spune 
Ștefan Vasiu. secre
tarul comitetului de 
partid pe întreprinde
re. Avem cursuri de 
ridicare a calificării 
profesiona'e și de po
licalificare pe fiecare 
secție și pe fiecare 
meserie în parte, pen
tru toate categoriile de 
personal.

Din sală iese primul 
examinat. E o cu
noștință mai veche, 
lăcătușul loan Albu, 
secretar de partid la 
cazangerie ușoară, 
secție care a ocupat

sudori în
de note

de nota 6. 
de nota 10. 

și o 
concluzie :

specifică 
universitare, 

examene, în 
teoretică. la

de 
șco- 
nu-

1

locul I pe întreprin
dere in întrecerea so
cialistă pe anul trecut.

— Cum a fost ?
— Dacă, secția e 

fruntașă, la examen nu 
pot -fi pe locul II?

Prin natura profilu
lui său de fabricație 
foarte complex si di
vers. întreprinderea 
„Independența" nu 
este numai „mecani- 
cul-'șef“ al industriei 
constructoare de ma
șini, așa cum e 
pranumită, ci

su- 
și o

Secvențe de la 
„Politehnica" 
treprinderii 
pendența"

„Lucrarea de diplo
mă" face parte inte
grantă din planul de 
producție al atelieru
lui sau secției. Iar a 
doua meserie nu în
seamnă o nouă mese
rie situată pe planul 
doi, ci încă unia de
prinsă și stăpînită în 
condiții egale de înde- 
mînare. operativitate 
și calitate.

Stelian Mihai, șeful 
biroului învățămînt, 
face o sumă a „stu
denților" — 4 176, din 
care 3 380 sînt munci
tori, in 63 de cursuri.

nu
in- 

„Inde- 
Sibiu

în
nu.

care

mare uzină în care 
noul și unicatul con
stituie baza producției 
sale. Aceasta presupu
ne o mare mobilitate 
tehnică, o dinamică 
alertă a procesului de 
producție, care. în ter
men scurt, să poată 
face față oricărei co
menzi noi. Or. pe lin
gă dotare, se cere să 
ai numai oameni de 
nota 10. Iată rațiu
nea existenței „poli
tehnicii uzinei".

Tocmai 
bilet la

untrage 
examen lă

cătușul Nicolae Bor- 
zea, de la secția de 
utilaj metalurgic. Răs
punde bine la primul 
punct. la fel și la 
următoarele, rezolvă 
problema de matema
tică fără dificultăți. 
Fișa individuală de 
practică, ce atestă 
efectuarea celor 300 de 
ore în cea de-a doua 
meserie — zidar-șa- 
motor — mai cuprinde 
mențiunea : „împreu
nă cu colegii săi lă
cătuși din secție au 
inzidit trei cuptoare, 
dovedind reale aptitu
dini în noua meserie“.

— Restanțieri 
aveți ? întrebăm.

— Restanțieri, 
sens universitar. 
Avem însă unii
au abandonat cursa pe 
parcurs, fie că n-au 
frecventat cursurile, 
fie că n-au efectuat 
orele de practică. 
Șansa lor e s-o ia din 
nou de Ia capăt, dar 
cu seriozitate. Uzina 
nu poate fi o instituție 
de binefacere pentru 
leneși. De aceea nu 
semnăm diplome in 
alb. Eliberăm doar 
certificate de compe
tență.

Examenul continuă. 
Ies și intră alți 
cursanți.

Inginerul Sabin O- 
netiu. directorul celei 
mai noi fabrici a în
treprinderii — ele
mente de structură 
pentru centrale elec
trice nucleare — a 
venit să-și vadă 
propriii studenți la 
examen.

— Prezența mea 
aici ? Știți, noi lu
crăm în regim de 
asigurare absolută a 
calității. De la intra-
Ion Onuc NEMEȘ 
corespondentul 
„Scînteii”

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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COMPEIIÎIVUAÎEA - DECISA IA PIANSETA
noi- 
re- 
un 
Să 

im-

Există vreo legătură intre compe
titivitate și decizia de a investi, in
tre prezenta activă pe piețele exter
ne și gradul de fundamentare a 
lqr capacități industriale 7 Nu 
prezintă, oare, competitivitatea 
atribut exclusiv al producției 7 
descifrăm coordonatele acestei 
portante probleme. __

Este cunoscut faptul că. sub impactul 
crizei economice mondiale, asigura
rea competitivității a fost pretutindeni 
situată în centrul strategiei factori
lor de decizie politică si economică. 
De altfel, tot mai mult cîștigă teren 
opinia că definirea competitivității 
ca obiectiv de politică economica de 
lungă durată conferă creșterii o 
accentuată stabilitate pe o perioadă 
mare de timp. Urmărind evoluția si 
distorsiunile comerțului mondial nu 
sînt greu de sesizat cîteva dintre tră
săturile specifice ale etapei oe care 
o străbatem. în primul rmd. cupba 
vieții produselor s-a scurtat și se va 
scurta drastic în continuare. Fazele 
prin care trece un nou produs 
la descoperire și experimentare 
lansare și industrializare, oină 
maturitate și declin ~ .s<i Sa~C^iid¥ repeziciune. în electronica, de pilda, 
ciclul de viată al unei inovații este 
de 3—4 ani și fiecare nouă descope
rire provoacă o diminuare apreciabi
lă a prețului obținut de producători, 
în al doilea rînd, sporirea generală 
a nivelului de productivitate și apa
riția de noi pro- _— 
ducători în țările 
în curs de dez
voltare au accen
tuat tensiunea 
concurențială. în
deosebi pentru 
mărfurile de ni
vel tehnic coborît 
sau mediu.

C o m p e t 1- . ..
tivitatea, orientarea unei părți cit 
mai mari din producția naflona 
lă către export au devenit, așa- 
dar. strict dependente de rlUn"L l," 
care poate fi ridicat nivelul 
al produselor — obiectiv stnns legat 
în viziunea partidului nostru, a to 
varășului Nicolae Ceaușescu de con
tinua modelare a structurilor îndus- 
triȚarâ noastră și-a angajat, în acest 

cincinal, forței*.  P°t.entlal'£ 
mic in ambele direcții. Pe de o par
te se află în plină desfășurare un 
profund proces de modernizare dar și 
de realizare a unor ample programe 
de investiții în toate ramurile s 
sectoarele de activitate, pe de> alta 
parte, oferta de export a industrii 
românești cunoaște o creștere ® .
ficativă, atît sub aspect cantitativ, 
cit și calitativ. Vor fi promovate in âdrol unor structuri diversificate 
produse ale unor ramuri industriale 
de virf : chimia și constru^ ‘!e.„d® 
mașini electronica și microelectronica Și în celelalte ramuri se esti
mează, bineînțeles, creșterea con
stantă a grupelor de Pr0?usa 2 
lucrate superior, rezultat al moder 
n Pentru viitorul apropiat se sco’}“ 
tează pe modificări și mai profunde In nomenclatorul de export. în con
sonantă cu ritmul de afirmare a pro- , 
greșului tehnico-științific in activ ita 
tea productivă. Ceea ce înseamnă ca. 
nu peste mult timp si in multe ca ^vom vinde altceva decit vin
dem astăzi, uneori produse cu o altă 
destinație Si Pentru alti Parteneri 
comerciali. Nici nu s-ar putea altfel, 
deoarece riscul deprecierii unor pro
duse prin uzura morală, prin red 
cerea cererii Si scăderea volumului 
de desfacere este cît se poate de real. 
Menținerea pe piețele internaționale 
a unor oferte necompetitive sau lan
sarea unor produse nesolicitate con Irarine regulilor elementare ale 
unui remert activ si eficient. Elasti
citatea în adaptarea la cerer®“.be"ț’i 
ficiarilor externi șe impune tot mai 
limDede ca o linie majoră de 
duită in comportarea întreprinderi- 
lor noastre producătoare.

Se spune adesea că aJ'rnlare® 
mercială este condiționată de Price
perea Si talentul manifestate ini acest 
domeniu. Foarte adevarat. Dar W 
atît de adevărat este că afirmarea 
economică ar fi practic imposibila 
fără factorul tehnologic, cel care_ pe 
întreg perimetrul producției face 
ionctiunea și stabilește punțile de 
legătură cu exigentele revoluției țeh- 
nico-științifice. Dimpotrivă. im<>b>}is 
mul față de schimbările tehnologice, reflect deseori Prin adoptarea in 
proiectele unor obiective de inves 
tiții a acelorași procedee de fa 
bricatie și echipamente depășite din 
punct de vedere al performanțelor, 
devine un pericol major pentru edil- 
librul economi co-financiar al noilor 
capacități construite.

de 
la 
la 
cu

Cum foarte multe dintre noile o- 
biective de investiții vor participa 
direct la creșterea activității comer
ciale externe, construirea lor nu se 
poate sprijini decît pe o imensă 
muncă de concepție, subordonată 
creării unui aparat productiv mo
dern și modelării unor structuri or
ganizatorice raționale, pentru a le 
face capabile să preia un rol și răs
punderi atit de importante. Știința, 
tehnica, tehnologia au tocînai capa
citatea să „aprovizioneze" cel mai 
bine economia națională cu resur
sele esențiale ale competitivității. 
Problema este însă deosebit de com
plexă sub aspect tehnic și econo
mic: cum utilizăm capacitățile exis
tente 7 cum le adaptăm și Ie vom 
completa cu altele noi 7 După cum 
se știe, la nivel de ramuri, centrale 
industriale și întreprinderi s-au ela
borat și se elaborează programe de
taliate de perfecționare a tehnologii
lor de fabricație, de echipare cu noi 
utilaje de înaltă performantă, de re- 
proiectare a produselor fabricate în 
prezent. Pentru că soluțiile trebuie 
găsite. înainte de toate, în interiorul 
halelor existente, prin creșterea ran
damentului echipamentelor și insta
lațiilor și transformarea lor în siste
me de mare productivitate. în para
lel, sînt construite noi obiective și 
capacități, confruntate cu cerința de 
a avea o înaltă capacitate de adap
tare la nou, o mare flexibilitate. De-

Pregătiri intense pentru buna funcționare
Institutului român de standardizare, 
biblioteca INID ș. a. — dezvăluie 
faptul că nu in toate institutele de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică este făcută corelația nece
sară intre creșterea ofertei la export 
și cunoașterea exigențelor mediilor 
economice și tehnologice în care ne 
propunem să ne comercializăm pro
dusele.

îmbunătățirea activității sub acest 
aspect și consultarea prognozelor e- 
fectuate la diferite orizonturi de 
timp asupra parametrilor pieței sînt 
mijloacele cele mai sigure ale eva
luării < 
ni lor și 
fortului 
faptul 
poarta 
produse 
piața externă 
necunoașterii 
gice și comerciale. De mult nu mai 
este suficient ca o tehnologie sau un 
produs nou să fie proiectat la per
formanțe similare cu cele realizate 
de potențialii concurenți. In mo
mentul în care ele se află pe plan
șetă. trebuie concepute la perfor
manțele pe care aceeași concurentă 
le va atinge atunci cînd produsul sau 
tehnologia vor fi exportate. Deci, 
după un decalaj de timp care, in 
funcție de complexitatea lor, poate 
să cuprindă cîțiva ani.

într-o viziune comună și îngustă, 
funcțiile unui o- 
biectiv productiv 
sînt cele tehnolo
gice și economice. 
Nu întîmplător 
ponderea in do
cumentațiile pen
tru noile investi
ții o dețin calcu
lele și planurile 
tehnice. Urmea

ză intr-o proporție mai redusă 
calculele economice și. de cele mai 
multe ori. tratată tangențial, proble
ma organizării rationale a compor
tamentului funcțional din timpul ac
tivității ulterioare. De parcă un 
obiectiv ar fi alcătuit exclusiv 
tehnologii, utilaje, construcții si 
stalații.

Dar elasticitatea producției 
de cererea externă impune o abor
dare calitativ nouă a funcțiilor noi
lor obiective de investiții și, mai 
ales, evidențierea chiar din faza de 
proiectare a exigențelor suplimen
tare puse în fața activității comer
ciale propriu-zise. Altfel spus, cer
cetători și proiectanți sînt chemați 
să-și mărească 
să-și asume cu 
de organizator 
competitivitate 
treprinderi sau 
dernizării. Cerință 
Oferta de export 
numai la cererea 
mercial, pentru că 
are o anumită structură și un anu
mit volum, o limită de satisfacere in 
timp. Tot așa, o marfă nu poate fi 
vîndută pînă nu este cunoscută pe 
piețele externe. Așteptarea clienților 
la sediul întreprinderii poate să pară 
cel puțin neeconomic. Cît despre 
vînzarea prin intermediari, aceasta 
nu echivalează în ochii specialiștilor 
decît cu pasivitate față de rezulta
tele economico-financiare obținute 
pe seama acestei importante activi
tăți.

Concluzia 7 Munca de urmărire și 
dispecerat a unor compartimente din 
întreprinderi trebuie să-și schimbe 
profund conținutul. orientindu?se 
tot mai hotărît spre studierea siste
matică a exigentelor pieței prin me
todele moderne de marketing, prin 
cunoașterea „la zi" a situației cate
goriei respective de produse, a per
spectivelor în evoluția cererii, a ce
rințelor de utilizare, a nivelului ca
litativ al acestora. Direcții de acțiu
ne in care sprijinul competent al 
specialiștilor din proiectare. între
prinderile de comerț, al cadrelor uni
versitare, încă din faza de elabora
re a proiectelor pentru un nou obiec
tiv de investiții, constituie un atu 
extrem de important. Analiza-diag- 
nostic a funcției de .export a uni
tății economice. în etapa de pro
iectare, permite formularea de ob
servații utile pe linia corelării su
perioare a atribuțiilor și răspunderi
lor acestui sector. Observații me
nite să așeze pe coordonate noi efor
turile de înnoire a producției, de asi
milare a unor noi produse, înscriin- 
du-se organic în strategia de dezvol
tare viitoare a întreprinderii, a în
tregii noastre 
punsul cel mai competent ce poate 
fi dat cerințelor multicriteriale și di
namice pe care le ridică creșterea 
necontenită a competitivității.

Inq. Cristian ANTONESCU

cu precizie ridicată a optiu- 
i costurilor de investiții, a e- 
i de modernizare. De altfel, 

că se
unor

! fără

mai întîmplă ca pe 
întreprinderi să lasă 
prea mare căutare pe 
se datorează tocmai 
prognozelor tehnolo-

într-o viziune

EXIGENȚE ALE MODERNIZĂRII 
ACTIVITĂȚII ÎN INVESTIJII C")

sigur, alegerea variantei de moder
nizare sau de investiții cu succes co
mercial nu constituie pentru nici un 
colectiv de specialiști o chestiune sim
plă. Specializarea producției pentru 
export după criteriile dezvoltării in
tensive nu echivalează nicidecum 
doar cu simpla rezervare a unor 
secții de producție sau linii de fa
bricație în acest scop. întregul obiec
tiv de investiții nou construit sau cel 
supus modernizării trebuie conceput 
și proiectat la un nivel superior dc 
funcționalitate. Se cer larg promo
vate. așa cum a subliniat în repe
tate rînduri secretarul general al 
partidului, tehnologii moderne de fa
bricație nu numai pentru noile pro
duse, ci și pentru cele existente, în ve
derea realizării lor cu consumuri ma
teriale și cheltuieli de producție cit 
mai reduse, cu posibilități cit mai 
mari de a satisface cerințele în con
tinuă evoluție ale beneficiarilor ex
terni.

Pentru aceasta, în activitatea de 
proiectare trebuie pornit in mod 
consecvent de la nivelul mondial de 
vîrf, precum și de la dinamismul 
previzibil al progresului tehnico-ști- 
ințifțc. Comparația complexă pe ter
men lung se detașează ca fiind cel 
mai important instrument de lucru 
la îndemîna specialiștilor. Cu con
diția includerii. între parametrii 
aleși și ipotezele făcute, a unor, in
dicatori care permit cunoașterea pie
ței pentru categoria respectivă de 
produse, perspectivele în evoluția 
cererii și cerințele de utilizare, la 
care se adaugă informații pertinen
te despre preturi, condiții de plată 
și creditare, despre nivelul activită
ții de servire, chiar si cele privind 
reclama, eventualele relații si efor
tul organizatoric de desfacere a pro
duselor.

Toate aceste exigențe ridică o pro
blemă de fond. Este vorba de nece
sitatea obiectivă a unei informări 
riguroase a proiectantilor și econo
miștilor. pentru a nu acționa la în- 
tîmplare, ci în deplină cunoștință de 
cauză. Volumul și calitatea informa
țiilor dobîndesc dimensiuni 
precedent. Actualizarea sub 
aspect, 
ciilor 
unități 
comerț 
bănci de date cît mai complexe, dar 
mai ales consdltarea și utilizarea lor 
permanentă sint condiții sine qua 
non ale reușitei eforturilor depuse la 
planșetă. Promovarea eficientă a ex
portului mai presupune crearea unui 
cadru permeabil comunicării cu me
diile și instituțiile care manifestă 
preocupări similare. receptivitate 
fată de nou. Flexibilitatea înseamnă 
cunoaștere și informare. Dimpotrivă, 
necunoașterea, opacitatea duc repede 
la rigiditate. Or. nivelul de frecven- , 
tare a surselor existente de infor
mații — biblioteca de brevete 
OSIM, biblioteca*  de standarde a

nou 
din 
in-

fată

orizontul de acțiune, 
responsabilitate rolul 
al eforturilor pentru 
depuse in noile în- 
in cele supuse mo- 

absolut firească, 
nu se pregătește 
partenerului co- 

o anumită cerere

a sistemelor de irigații
în acest an, unitățile agricole dispun de amenajări pentru irigarea 

culturilor pe 3,5 milioane hectare, ceea ce reprezintă un puternic potential 
de creștere a producțiilor. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretarul general al partidului, Ia recenta Plenară lărgită a Consiliului 
National al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor, unul din factorii de cea mai mare însemnătate pentru realizarea 
producțiilor stabilite pentru acest an il constituie irigarea culturilor pe 
întreaga suprafață prevăzută. îndeplinirea acestei importante sarcini de
pinde in mod hotăritor de modul in care acționează acum organele agri
cole județene, organizațiile de partid din unitățile specializate și condu
cerile unităților agricole beneficiare pentru funcționarea perfectă și folo
sirea la capacitatea maximă a sistemelor de irigații. Iată de ce, in aceste 
zile, timpul trebuie folosit intens pentru pregătirea temeinică a tuturor 
amenajărilor. Am urmărit cum se acționează concret in acest sens in ju
dețele Dolj și Mehedinți.

mehedinți : în prima urgență.

repararea echipamentelor de udare

DOLJ: Pe ansamblu

Doljul dispune în prezent de 
282 786 hectare amenajate pentru 
irigații, suprafață ce va spori in 
acest an cu încă 56 125 hectare. Este 
firească deci atenția organelor agri
cole de resort pentru materializarea 
programului de revizii și reparații, 
care să dea garanția funcționării 
sistemelor de irigații la parametrii 
proiectați.

Buna organizare a muncii, în sec
torul de recondiționări, și iarna 
blîndă au contribuit decisiv la rea
lizarea unor ritmuri mai înalte de 
lucru, comparativ cu anii trecuți. Un 
argument : pină la această dată s-au 
decolmatat 212 100 mc canale, față 
de 299 357 mc, cît s-a planificat ; 
s-au reparat 393 stații de pompare 
din 437, 48 820 conducte de aluminiu 
din 49 688, 45 300 aspersoare din
47 625 și 1 641 agregate de pompare 
din 1 728. Am ales pentru documen
tare sistemul de irigații Băilești— 
Calafat, cel mai vechi din județ și 
al doilea ca suprafață amenajată, 
după Nedeea—Măceșu. După compa
rarea rezultatelor obținute „la zi" 
față de alte sisteme, inginerul Emil 
Robu, șeful serviciului exploatare 
irigații al întreprinderii pentru exe
cuția și exploatarea lucrărilor de îm
bunătățiri funciare Dolj, apreciază că 
„sistemul are o activitate bună, atît 
ca ritm, cît și din punct de vedere 
al organizării muncii, al calității lu
crărilor de revizii și reparații". Ne 
declarăm parțial de acord cu opinia 
sa. Iată și motivele. Privind în an
samblu lucrările, se poate, ' in
tr-adevăr, aprecia că stadiul actual 
de execuție este avansat față de 
anul trecut și chiar față de activi
tatea celorlalte nouă sisteme de 
irigații din județ. Aceasta s-a da
torat organizării muncii în două 
schimburi, recondiționării unui nu
măr sporit de piese, creării unor re
zerve de repere și subansamble de 
schimb pentru intervenții în perioada 
de exploatare și altele. Pătrunzînd 
mai adine, dincolo de aspectul... de 
ansamblu al activității, in unele ate
liere din incinta sediului central al 
sistemului constatăm și cîteva 
aspecte nedorite, ce țin de spiritul 
gospodăresc. Dovada : notasem din 
datele furnizate de I.E.E.L.I.F. că în 
sistemul Băilești s-au reparat mai 
multe conducte de aluminiu, compa
rativ cu cite ar fi trebuit. Tocmai de

aceea am rămas surprinși cînd, în 
curtea sistemului de la Băilești, am 
văzut citeva stive de conducte — 
unele din ele făcute „curea", turtite 
complet, altele zdrențuite — bineîn
țeles, trimise . .."
tr-adevăr, mai avem cîteva sute de 
reparat — ne spune Dobre Zamfi- 
rescu, șeful sistemului. Acestea, atît 
de deteriorate, aparțin C.A.P. Siliș
tea Crucii și Bistreț. La o parte din 
ele. le luăm doar mufele, restul, un 
imens morman de țevi deteriorate, 
vor merge la topit". Morman pe care 
îl zărim după peretele unei clădiri. 
Aici, claie peste grămadă — resturi 
de aluminiu provenite de la con
ducte dezmembrate, aruncate peste 
conducte reparate. „Nu știu cine o 
să le plătească, dar știu că o con
ductă nouă costă 470 lei și că se 
consumă pentru producerea ei multă 
energie" — ne spunea Mihai Colan, 
maistru la atelierul de reparații. 
La C.A.P. Rast, unde lucrările pre
gătitoare pentru buna funcționare a 
sistemelor de Irigații sînt mult 
rămase în urmă, președintele acestei 
unități, Ion Stânescu, ne asigura că 
nu-i grabă mare, întrucît „mai e 
timp să se decolmateze canalele, să 
se recruteze udătorii și să se facă 
toate celelalte lucrări prevăzute".

în contrast cu unitățile amintite 
mai sus, la C.A.P. Băilești se ma
nifestă o grijă deosebită pentru echi
pamentele de udare. Toațe cele 
aproape 1 000 de conducte și 2 400 de 
aspersoare se repară in cadrul uni
tății. „Am realizat prin forte proprii 
o instalație specială pentru îndrep
tat conducte, precum și instalații de 
verificat conducte și aspersoare — 
tine să precizeze mecanicul Florea 
Predoi. Conductele sînt reparate 
chiar de cei care le folosesc, de 
motopompiști". Care este eficiența 
acestei inițiative 7 „Dacă reparam 
conductele și aspersoarele în cadrul 
sistemului, ne costa peste 100 000 lei, 
iar noi le realizăm într-un timp mai 
scurt și la jumătate din această va
loare" — ne spune Constantin Secu, 
contabil la C.A.P. Băilești. Este, 
intr-adevăr, o experiență bună, oare 
merită să fie cunoscută — întrucît 
aici toate lucrările de revizii și re
parații

la reparat. „în-

sînt avansate și bine organi-

Pentru a face fată volumului mare 
de lucrări de reparații și revizii, in 
cele cinci sisteme de irigații — Tira
na. Gruia. Cujmir. Jiana si Vînju 
Mare, care se întind pe mai bine de 
93 000 hectare — au fost alcătuite 
formații specializate, conduse de 
maiștri și specialiști, care coordo
nează direct aceste acțiuni. Recepția 
lucrărilor efectuate se face cu exi
gență sporită, pentru a se evita de
reglările de orice natură in perioada 
funcționării sistemelor de irigații. 
Din datele centralizate la zi. pe ju
deț, reținem că în ce privește repa
rarea și consolidarea canalelor, lu
crările sînt avansate.
urmă se înregistrează la revizuirea 
echipamentelor de udare. în sis
temul de irigații Gruia se află 
cele mai fertile terenuri, de pe care 
se pot obține si cele mai ridicate 
producții de porumb, sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui. cartofi si legume, 
culturi care dețin o pondere ridica
tă. La stația de pompare din Pristol, 
activitatea este organizată în două 
schimburi : „Cu cei 21 de oameni — 
ne spune Gheorghe Liciu. șeful sta
ției — am încheiat pînă acum 
lucrările de revizie și reparații și 
probele de funcționare la toate agre
gatele existente. în cursul aces
te. săptămîni. punem în stare de 
funcționare și ultimul agregat". Ne 
oprim și în locurile unde se află cele 
șapte stații și cele 42 platforme de 
punere sub presiune. Au mai rămas 
de verificat — după cum ne convin
gem — doar o stație și o plat
formă de punere sub presiune. Șeful 
sistemului de irigații, ing. Tudor 
Dinu, ne prezintă o soluție tehnică 
concepută și finalizată de oamenii 
de aici pentru grăbirea lucrărilor de 
curățire de pămînt a canalelor. La 
decolmatat canale cu 
mare de șapte metri 
da transportoare cu 
gen. Productivitatea 
manipularea anevoioasă. Șeful de 
sistem, împreună cu un colectiv de 
muncitori au realizat o bandă ac
ționată direct de la priza tractorului. 
Deplasarea acesteia se face cu ușu
rință. de un singur om. Care este 
avantajul 7 în varianta veche se 
consumau într-o zi 36 litri motorină, 
iar in cea nouă, numai 10 litri. Tot
odată, productivitatea muncii a cres
cut cu 10 mc pe oră. O soluție teh
nică valoroasă ce poate fi extinsă și 
în celelalte sisteme de irigații 
Mehedinți.

împreună cu șeful sistemului 
irigații aprofundăm 
care l-am întîlnit 
zonă. La conducte, 
cîte s-au prevăzut.
cadrul sistemului. 1 469. Cum se ex
plică acest fapt, cînd am găsit în 
unități multe conducte 
intimplării, deformate.
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tehnic și comercial, a servi- 
informationale din institute, 
productive, întreprinderi de 
exterior, organizarea unor

Nicolae BABALAU
corespondentul

Foto : E. Dichiseanu

în magistrala cuvîntare rostită la 
Conferința Națională a partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat încă o dată, cu claritate, că 
rolul conducător al partidului se 
materializează numai prin participa
rea activă a fiecărei organizații de 
partid, a fiecărui comunist la înfăp
tuirea neabătută a hotărîrilor de 
partid, a legilor țării. Este o cerin
ță fundamentală pentru orientarea 
activității organelor și organizațiilor 
de partid spre o finalitate precisă, 
care dă conținut formelor și meto
delor muncii politico-organizatorice. 
în însemnările de față, pornind de 
la această cerință, ne-am oprit asu
pra criteriilor pe care organizațiile 
de partid din cîteva unități indus
triale din municipiul Bacău le-au 
avut în vedere în stabilirea unor 
teme pentru adunările generale ale 
comuniștilor, a unor acțiuni de reală 
actualitate cuprinse în planurile de 
muncă ale organelor de partid.

La întrebarea noastră; asupra că
ror obiective îsi concentrează aten
ția în prezent organizați» comuniș
tilor de la întreprinderea de ma
șini-unelte, una dintre cele mai mo
deme unități djn municipiu, tovară
șul Gheorghe 
mitetului 
„în acest 
producție 
decit cea 
mare număr 
înaltă tehnicitate, între care și linia 
automată de prelucrat piese prisma
tice. iar volumul mărfurilor destina
te exportului să crească de zece ori. 
Sint obiective mari și complexe a 
căror îndeplinire reclamă o bună re
partizare a forțelor, o activitate or
ganizatorică și politico-educativă 
susținută. De aceea, comitetul de 
partid, birourile organizațiilor de 
bază au înscris în planurile lor de 
muncă, cu precădere, acțiuni cu pro-

blematică economică legată de sar
cinile de producție ce revin unității 
noastre. Astfel. în adunările organi
zațiilor de bază. în plenarele comi
tetului de partid examinăm proble
me majore, cum sînt cele privitoare 
la contribuția comuniștilor la scurta
rea termenelor de fabricație a masi- 
nilor-unelte. asimilarea si moderni
zarea acestora, întărirea ordinii, a

pentru producerea unor mașini-unel- 
te*care  să concureze cu cele mai 
bune de pe piața mondială — spune 
inginerul Vasile Gogu. directorul în
treprinderii. membru al comitetului 
dc partid. Am inteles că a fi compe
titivi înseamnă a ne situa la nivelul 
performantelor mondiale. înseamnă 
a’ considera critic rezultatele obținu
te și a ne strădui in permanentă să

prevăzut, totodată, în planurile 
de muncă pe acest trimestru să 
lizeze modul cum se realizează 
cinile de plan privind exportul. 
„S-ar putea oare altfel, din moment 
ce aproape întreaga noastră produc
ție este destinată partenerilor ex
terni ? — ne spunea tovarășul Du
mitru Ungureanu, secretarul organi
zației de bază din secția Je montai

— spunea tovarășul Viorel Huțu, se
cretarul comitetului de partid de la 
Combinatul de celuloză și hirtie 
„Letea". De exemplu : a avut loc 
o ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., care 
punea cu acuitate problema atin
gerii parametrilor proiectați, la toa
te instalațiile. Or, la noi. trecuse 
destul timp de la montarea insta-

Rezultatele - pe măsura muncii concrete
fi ■
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an 
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Ceaușu, secretarul co- 
partid. rte-a răspuns : 
trebuie să obținem o 
16.5 la sută mai mare 
1987. să asimilăm un 
de mașini-unelte de

disciplinei, aportul lor la introduce
rea tehnicii noi. sporirea eficientei 
economice. în fiecare organizație, 
anual, două-trei teme privesc aspec
te ale vieții interne de partid, ale 
muncii politico-educative și social
cult urale".

Din discuțiile purtate cu membri 
ai comitetului de partid, cu secretari 
ai organizațiilor de bază am reținut 
că in planurile de muncă sînt prevă
zute, sistematic, obiective și acțiuni 
menite să asigure o cit mai bună 
conducere, orientare și îndrumare a 
activității destinate cu precădere 
realizării programelor prioritare. Li
na dintre acestea vizează moderni
zarea producției, perfectionarea or
ganizării muncii.

— Unitatea noastră a fost vizita
tă de trei ori de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și de fiecare 
dată secretarul general al partidului 
ne-a îndemnat să acționăm cu toată 
fermitatea, cu toată răspunderea

îmbunătățim calitatea produselor 
noastre.

Pornind de la aceste sarcini, biroul 
comitetului de partid a prevăzut sis
tematic acțiuni de antrenare a tutu
ror organizațiilor de bază, a comu
niștilor și celorlalți oameni ai mun
cii la dezvoltarea creației tehnico- 
științifice proprii, obiectiv înscris, 
de altfel, și în planurile de muncă 
ale tuturor celor 14 organizații de 
bază. Ele vizează creșterea contribu
ției celor 430 de ingineri și tehnicieni 
la soluționarea problemelor comple
xe de concepție, pregătirea fabrica
ției, intensificarea activității comi
siilor inginerilor și tehnicienilor, ex
tinderea unor initiative privind re
ducerea consumurilor de metal, 
popularizarea mai largă, prin mij
loacele propagandei vizuale, a co
muniștilor care se disting în activi
tatea de invenții și inovații.

Toate organizațiile de bază și-au

a mașinilor de frezat longitudinal 
cu portal. De aceea ne străduim să 
ridicăm capacitatea tehnică a perso
nalului muncitor la nivelul înalt al 
dotării de care dispunem. Din con
troalele făcute, din dezbaterea ce a 
avut loc in 
de carențe, 
calificare a 
propunerii 
conducerii 
curs de specializare și policalificare 
a oamenilor, pentru a se asigura 
astfel o calitate ireproșabilă a mași
nilor realizate".

Desfășurarea activității economice 
este deosebit de complexă. Dinamis
mul ei atrage după sine apariția 
permanentă a noi și noi cerințe. De 
aici și necesitatea ca planurile de 
muncă să fie, de la caz la caz, după 
necesitățile noi care apar — reactua
lizate. „N-am considerat niciodată 
planul de muncă drept ceva imuabil

birou au reieșit o serie 
intre care și insuficienta 
unor oameni. Pe baza 
făcute, biroul a cerut 
secției să organizeze un

lației de hirtie de scris și tipărit, 
dar producția ei bătea pasul pe loc. 
Am schimbat tema înscrisă în plan 
pentru luna respectivă și am pus in 
dezbaterea comuniștilor problema 
ivită. Aceasta nu înainte de a forma 
un colectiv de oameni competenți, 
care au constatat cauzele și au pro
pus măsurile tehnice și organizato
rice cele mai potrivite care se im
puneau. Efectul 7 După numai două 
luni, instalația și-a atins parametrii 
prevăzuți in proiect". .

Nu așa stau lucrurile la Combina
tul de îngrășăminte chimice. Comi
tetul de partid, birourile organiza
țiilor de bază, deși dovedesc preocu
pare pentru întocmirea tematicilor 
orientative și a graficelor de ședin
țe, nu reușesc să înscrie în planurile 
lor de muncă problemele cele mai 
importante legate de îndeplinirea 
planului de producție. Inginerul 
Corneliu Artemie, directorul combi
natului, ne spunea că problemele

cele mai acute cu care se confruntă 
secțiile de producție se referă la in
suficienta calificare a unor oameni, 
nesupravegherea atentă a instalații
lor, desele defecțiuni și stagnări ale 
utilajelor și mașinilor, slaba calitate 
a unor lucrări de revizii si reparații, 
neincadrarea în consumurile speci
fice de materii prime și energie. 
Doar puține din cele 15 organizat.i 
de bază și-au prevăzut in planurile 
de muncă pe acest trimestru al anu
lui să dezbată cu comuniștii aseme
nea probleme. De altfel, combinatul 
băcăuan nu și-a realizat planul de 
producție nici în 1987, și nici în peri
oada care a trecut din acest an. fapt 
ce ar trebui să reprezinte principala 
preocupare în momentul de față a 
organizației de partid din combina1..

Asemenea planuri de muncă for
male. neconforme cu problematica 
economică a unităților industriale, 
ne informa tovarășa Ana Nedelcu. 
secretar al comitetului municipal de 
partid, au întocmit și comitetele de 
partid de la combinatul de prelu
crare a lemnului, întreprinderea de 
panouri electropneumatice, între
prinderea mecanică, fiind nevoie ca 
biroul comitetului municipal de 
partid să ceară refacerea lor in con
sens cu cerințele actuale ale muncii 
de partid. Este totuși necesar ca 
printr-un control mai exigent din 
partea comitetului municipal de 
partid, astfel de situații să fie prein- 
timplnate, pentru ca organizațiile de 
partid din toate unitățile industrials 
din Bacău să abordeze de la bun ir.- 
ceput solutionarea acelor problem? 
care să asigure îndeplinirea ritmică, 
la parametri calitativi super ori. 
planului de producție pe acest an 
pe întregul cincinal.

a 
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Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteii

nici vorbă nu poate fi — în starea 
in care se află acum — să fie folo
site la irigații 7 Unii — adică cei in
teresați — după ce au mai reverifi- 
cat starea acestora au adus mai 
multe la reparat. In schimb, cei negli- 
jenti. chiar după multe insistente, 
nici la ora actuală nu acționează in 
vreun fel. La data documentării 
noastre, cooperativa agricolă Pă- 
tulele I. din 200 conducte și 150 as
persoare — prevăzute a fi reparate 
— n-a adus la sistemul de irigații 
nimic. Asociația horticolă, tot din 
zonă, din 200 conducte a adus 76. iar 
din 250 aspersoare numai 198; I.A.S. 
Girla Mare — amplasată tot pe raza 
sistemului de irigații Gruia — din 
400 conducte a venit doar cu 225.

Aceeași lipsă de preocupare în ce 
privește repararea echipamentelor 
se manifestă și în celelalte sisteme 
de irigații Jiana. Vînju Mare șl 
Cujmir. Oare ce așteaptă condu
cerile cooperativelor agricole din 
Gemeni. Vînători. Bistreț. Jiana, 
Punghina, Burila Mare și alte
le. unde, din aceeași neglijență 
anul trecut însemnate suprafețe de 
teren au rămas neirigate si. ca ur
mare. producțiile au fost cu mult 
diminuate 7 O asemenea stare de 
lucruri trebuie grabnic înlăturată 
pentru a nu se mai repeta situații 
de natura celor amintite.

Se cuvine ca tot in acest cadru să 
semnalăm și un alt aspect An de 
an. conducerile unităților raportează 
că au asigurat și au pregătit numă
rul de udători necesari in raport cu 
suprafețele pe care le dețin in sis
temele de irigații. In perioada cînd 
se irigă, însă, multi ridică din umeri 
și „motivează" că nu pot aplica 
udările din... lipsă de udători. Con
siderăm că este timpul ca cei care 
s-au obișnuit să procedeze astfel 
să fie trași sever la răspundere. în
trucît pină în prezent au fost pregă
tiți doar un număr mic de udători, 
din cei necesari.

Virgiliu TAT/
corespondentul' ,

Resursele materiale 
si energetice

(Urmare din pag. I)

era pe sfîrșite prelucrarea unui 
arbore pentru un motor electric, ob
servăm că se adunase o grămadă 
impresionantă de span. Cîntărind-o, 
constatăm că este de peste patru ori 
mai grea decit piesa finită. Este 
drept, la alte piese prelucrate pier
derile tehnologice prin așchiere erau 
mai reduse, dar. oricum, de cel pu
țin 25 la sută din valoarea metalului 
brut. Facem rapid un calcul și 
ajungem la concluzia că. reducînd 
cu numai 10 la sută pierderile teh
nologice din această secție, prin tre
cerea la alte procedee, mai eficiente, 
s-ar fi putut economisi o cantitate 
mult mai mare de metal decit cea 
pe care directorul se străduise, f’ara 
prea mult succes, s-o obțină de la 
furnizor.

De fapt, reducerea consumurilor 
materiale, a cheltuielilor de produc
ție in general este problema esen
țială a autogestiunii și autofinanță
rii, parametrii săi fiind transpuși 
sub formă valorică in bugetul de 
venituri și cheltuieli al fiecărei în
treprinderi și avînd un rol determi
nant în creșterea rentabilității, a efi
cienței economice. In această privin
ță. la plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta că nu e su
ficient numai să vorbim de autoges- 
tiune, de autoconducere, de autofi
nanțare și, de fapt, să continuăm să 
facem risipă, să înțelegem aceasta, 
așa cum o fac unii, in se.isu. de a 
cheltui fără a da socoteală nimănui. 
Or. întreprinderea nu este proprie
tatea personală a nimănui ; ea este 
proprietatea întregului popor, dată 
în administrare întregului colectiv, 
iar cei care sînt puși să o adminis
treze poartă răspunderea materială 
și din toate punctele de vedere pen
tru felul cum își fac datoria.

In mecanismul autoconduceril șl 
autogestiunii există pîrghii și instru
mente de natură să cointereseze 
direct colectivele din întreprinderi 
Si pe fiecare om al muncii în parte 
în economisirea severă a resurselor 
materiale. Astfel, in sistemul de 
acord global între criteriile si condi
țiile in funcție de care se determină 
cîștigurile figurează șî o serie de in
dicatori din acest domeniu. cum 
sint : normele de consum de mate
riale și energie, coeficientul de uti
lizare a materialelor, indicele de va
lorificare a materiilor prime. De 
asemenea, pierderile sau. dimpotri
vă. economiile realizate influențează 
într-un sens sau altul volumul bene
ficiilor. deci participarea 
cii a oamenilor muncii, 
este să aplicăm ferm 
acordului global, regulile 
stimulînd atitudinea gospodărească, 
spiritul de răspundere și sanctionînd 
abaterile de la 
murilor.

In cele din urmă, 
de aspecte tehnice 
ce. pentru țnstaurarea unei discipli
ne de fier a consumurilor, esențială 
se dovedește a fi înțelegerea de că
tre fiecare om al muncii a legăturii 
directe dintre spiritul gospodăresc 
dovedit în utilizarea resurselor si 
gradul de îndeplinire a sarcinilor de 
plan, dintre grija dovedită fată de 
patrimoniul încredințat spre admi
nistrare si crearea condițiilor pen
tru bunăstarea intregului popor.

la benefi- 
Important 
principiile 
financiare.

disciplina consu-

fie că este vorba 
sau organizatori-

<
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Propunerile
una din 

este
Localitatea Darabani, 

cele mai nord.ce din țară, 
totuși un oțaș, deși, a căpătat 
acest statut abia în 1968, adică la 
scurtă vreme de Ia reorganizarea te- 
ritorial-administrativă a țării. în cei 
20 de ani, de cînd la intrarea în se
diu s-a fixat firma „Consiliu popu
lar orășenesc", în vechiul tîrg s-au 
produs schimbări structurale. în pri
mul rind în economie. Ca urmare a 
politicii partidului de dezvoltare ar
monioasă a tuturor județelor și loca
lităților, la noi a luat ființă Filatura 
de bumbac — unitate de importanță 
republicană — s-au dezvoltat puternic 
stațiunea de mașini agricole, coope
rativele meșteșugărești, secțiile de 
covoare și mobilă din împletituri au 
fost profilate pentru producția de ex
port. în al doilea rind — edilitar. Pei
sajul urbanistic al localității s-a dez
voltat și conturat în noile blocuri cu 
circa 600 apartamente, în străzi mo
dernizate pe o lungime de 10 kilome
tri, în rețeaua de apă potabilă, în 
cele 17 școli, o casă de cultură, un 

, cinematograf. 9 biblioteci publice, 
spital, policlinică, hotel... E o zes
tre însemnată, care 
și cu folos gospodărită.

- La prima întilnire cu 
' le-am cerut părerea despre 

construcții. Le-au acceptat și nu prea. 
Vizau obiective cam îndepărta
te. „E nevoie, desigur, și de stația 
PECO — au zis ei, dar deocamdată 
Să aibă pe unde circula... pietonii. 
Sîntem încă orașul cu multe străzi 
cu trotuar pe-o singură parte". Evi
dent,

trebuie bine

cetățenii, 
niște

am reacționat imediat, și am

Sistematizarea - amplu proces de modernizare

Localitatea noastră, 30 Decembrie, 
se află într-un proces de schimbare 
și înnoire de o amploare cu totul 
deosebită. In cîțiva ani. această co
mună din apropierea Capitalei ur
mează să-și modifice radical înfăți
șarea, să devină un frumos orășel 
agroindustrial, demn de marea ctito
rie a „Epocii Nicolae Ceaușescu", ce 
prinde viață pe aceste locuri : portul 
30'Decembrie, unul din cele mai im
portante obiective ale Canalului 
București — Dunăre.

La fel ca toate localitățile 
tării, și comuna noastră a cu
noscut. în ultimele două decenii, 
de cînd a fost adoptată legea 
privind reorganizarea administrativ- 
teritorială din 1968, o puternică 
dezvoltare — în care consiliul popu
lar al comunei, deputății săi și cetă
țenii sînt profund implicați. Astfel, 
puterea economică a comunei a cres
cut necontenit, ca urmare, în primul 
rînd, a dezvoltării întreprinderii de 
sere, unitate complexă, puternică, în 
care lucrează peste 2 400 de oameni 
ai muncii, recent distinsă cu titlul 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare". 
Ca urmare a rezultatelor obținute în 
agricultură, în alte domenii de acti
vitate, a crescut în permanență și 
nivelul de trai al populației.

Dar, așa cum arătam, schimbarea 
fundamentală în viața localității 
noastre — un adevărat salt — este 
de dată mai recentă și se referă la 
vastul proces de sistematizare și mo
dernizare a localității. Tn cîțiva ani, 
satul de reședință al comunei 30 De
cembrie își va schimba practic înfăți
șarea. căpătînd toate atributele unei 
localități urbane. Avînd în vedere 
și faptul că populația localității 
aproape se va dubla, sînt prevăzute

(Urmare din pag. I)
turisme și tractoare, s-au alăturat 
celor tradiționale. In 1987, ponderea 
populației ocupate in industrie și alte 
ramuri neagricole a crescut la 75 la 
sută din totalul populației ocupate.

Potențialul agricol de care dispune 
județul Covasna, condițiile pedocli
matice și tradițiile existente in a- 
ceastă străveche îndeletnicire au 
făcut ca dezvoltarea agriculturii, a- 
ceastă importantă ramură a econo
miei naționale, să constituie unul 
din obiectivele centrale ale orga
nelor și organizațiilor de partid, ale 
consiliilor populare. S-a avut în 
vedere trecerea la agricultura in
tensivă. in condițiile folosirii fie
cărei suprafețe de teren. Pentru 
sporirea an de an a producțiilor 
vegetale si animale, baza tehnico- 
materială a agriculturii județului s-a 
dezvoltat permanent, valoarea fon
durilor fixe în agricultură sporind 
de peste 6 ori. Astăzi dispunem de 
aproape 1 500 de tractoare fizice. 
400 de semănători. 600 de combine 
autopropulsate pentru recoltarea 
păioaselor și alte utilaje agricole. 
Importante investiții ale statului 
nostru socialist, implicarea mai pu
ternică a organelor și organizațiilor 
de partid, a consiliilor populare în 
realizarea sarcinilor noii revoluții 
agrare au determinat creșterea pro
ducțiilor agricole vegetale și anima
le. livrarea unor sporuri substanția
le de produse la fondul de stat și. 
la fondul de autoaprovizionare a 
populației locale cu produse agroali- 
mentare.

Mutațiile structurale pe plan social 
determinate de dezvoltarea forțe
lor de producție constituie grăitoare 
dovezi ale creării unor condiții ega
le de viață și muncă tuturor locui
torilor. fără deosebire de naționa
litate. Municipiul Sfîntu Gheorghe, 
orașele Tîrgu Secuiesc. Covasna. 
Baraolt și Tntorsura Buzăului, co
munele Malnaș, Ozun. Bretcu. Za- 
gon, Brateș. Cernat si încă multe 
altele, ca urmare a construirii a 
diferite unități economice, a nume
roase edificii social-culturale și o- 
biective edilitar-gospodărești, pre
zintă înfățișări de nerecunoscut. Pe 
ansamblul județului au fost date 
în folosință în acești 20 de ani a-

cetățenilor și
și stabilit : putea începe lucrarea 
chiar acum ! Sigur, au fost și din
tre aceia care au ripostat : „Acum 7 
Păi pînă comandăm dalele, -pînă...". 
Mergind însă pâ firul propunerii, 
am ajuns la concluzia că nu trebuie 
făcută nici o comandă de dale. Con
siliul popular are o balastieră. De ce 
n-ar organiza și un poligon de pre
fabricate ? Și astfel „îmbogățită", 
propunerea cetățenilor s-a materiali
zat în poligonul de prefabricate care 
produce dale din mozaic, chiar în 
culori, și borduri. Lucrările de ame
najare au fost executate de cetățeni. 
Iar în loc de 300 metri liniari, cît 
se propusese la început, s-au reali
zat 1 500 metri. De la autogară pînă 
la S.M.A.

A fost prima experiență cîștigată 
și aș putea spune o experiență ce 
stă astăzi la baza întregii activități a 
consiliului nostru popular : în tot 
ceea ce facem, în tot ceea ce ne pro
punem să înfăptuim ne consultăm 
cu masele de cetățeni, le cerem pă
rerea, le ascultăm propunerile și so
luțiile și mărturisesc că de fiecare 
dată am avut numai de ciștigat. Au 
fost făcute — într-un singur an — în 
cadrul întîlnirilor deputaților cu ce
tățenii, al adunărilor cetățenești, al 
„Tribunei democrației", ca și cu alte 
prilejuri, peste o sută de Drcpureri. 
multe dintre ele de mare valoare 
economică.

Dar propunerea cetățenească. însu
șită de edili, este valoroasă nu nu
mai prin latura ei materială, ci și 
prin cea educativă. Căci oamenii 
văzînd că ideile lor prind viață.

să se construiască peste 3 000 de 
apartamente. De altfel, schița de sis
tematizare este rap:d transpusă la 
dimensiunile realității. S-au con
struit deja ori se află în faze avan
sate de construcție circa 1 000 de 
apartamente, din care cîteva sute au 
și fost date în folosință. Ele sînt lo
cuințe spațioase, cu bucătării, băi și 
holuri mari, cele mai multe cu trei 
sau patru, camere, prevăzute cu tot 
confortul necesar : apă caldă, cana
lizare și termoficare, localitatea” ur- 
mind să fie racordată și la rețeaua 
de telefonie interurbană. Blocurile 
sînt în majoritate cu trei etaje, gru
pate în ansambluri arhitectonice ar
monioase. înconjurate de zone verzi, 
scuaruri, locuri de joacă pentru 
copii, parcări și alte utilități. Se va 
realiza, de asemenea. Un mare parc, 
care, împreună cu faleza, viitorului 
port, cu amenajările specifice aces
tuia vor conferi localității noastre o 
personalitate distinctă, o frumusețe 
deosebită. în noul centru al viitorului 
oraș, situat la circa 10 kilometri de 
pucurești — pe șosea și pe... apă — 
urmează să se construiască un sediu 
politico-administrativ, o casă de cul
tură. o po'iclinică și un liceu.

Majoritatea blocurilor nou con
struite sînt prevăzute cu spații co
merciale și de prestări servicii în 
suprafață totală de circa 5 000 me ri 
pătrați. ceea ce va tripla actualele 
spaț'i cu asemenea destinație.

Toate aceste înfăptuiri da an
vergură. realizare sub directa îndru
mare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
au pus și pun în fața noastră, a ce
tățenilor comunei și a consiliu'ui 
popular, îndatoriri de mare însemnă
tate. în primul rînd, a fost și este 
în continuare necesară o implicare 

Puternica dezvoltare economică
proape 27 mii de apartamente, iar 
la sate, s-au construit alte mii de 
noi locuințe. Fonduri importante au 
fost alocate dezvoltării învățăminlu- 
lui. științei, culturii și artei. Azi. o 
puternică bază materială asigură 
buna funcționare a celor 367 de uni
tăți de invățămînt unde se predă 
în limbile română și maghiară și 
care dispun de aproape 1 400 de săli 
de clasă și cabinete șqplare. peste 
170 de laboratoare și 130 de atelie
re școlare — o bază materială soli
dă. pusă la dispoziția educării multi
laterale a tineretului. în spiritul pa
triotismului socialist, al cultului 
pentru muncă, al răspunderii pen
tru formarea viitorilor constructori 
ai comunismului pe pămîntul pa
triei. Astăzi, dintr-o populație de 
234 000 de locuitori, 58 000 sînt tineri 
si copii care studiază, adică, pract'c. 
fiecare al 4-lea locuitor. Din peste 
11 000 de preșcolari, 8 300 învață în 
limba maghiară, din aproape 33 000 de 
elevi din sistemul primar si gim
nazial 24 000 sînt maghiari, iar din 
cele 2 939 de cadre didactice 2100 
sînt de naționalitate maghiară.

Activitatea economică efervescen
tă a determinat și o viață spirituală 
bogată ce cuprinde — datorită ca
drului generos al Festivalului na
țional „Cîntarea României" — zeci 
de mii de artiști amatori și pro
fesioniști. numeroși cetățeni iubitori 
ai frumosului, dornici de a pune 
talentul lor in slujba întregii popu
lații a județului. Dispunînd de c 
puternică bază materială, unitățile 
cultural-artistice desfășoară o amplă 
activitate de educare patriotică, es
tetică și civică. Numai la cele circa 
500 de spectacole prezentate de cele 
două secții — în limbile română și 
maghiară — ale teatrului din Sfîntu 
Gheorghe participă anual peste 
230 000 de spectatori. Cunoscut prin 
valoarea cercetărilor arheologice. 
Muzeul județean, care a deve
nit, demult, o instituție de inte
res național, desfășoară o intensă 
activitate politico-educativă. Ce poate 
fi mai grăitor decît aceste date pri
vind modul cum se traduce în via
tă, practic, grija partidului si sta
tului pentru dezvoltarea culturală și 
îmbogățirea spirituală a tuturor fii
lor patriei, fără deosebire de na
ționalitate 1

noul chip al
gîndesc si propun alte și alte 
idei, pun umărul cu însufleți
re la înfăptuirea lor. Să dau un alt 
exemplu.

Pot fi interioarele noilor aparta
mente mai frumoase, mai pe gustul 
noilor locatgri ? Da, dar de unde de
corații pe gustul fiecăruia ? Secția 
de construcții a consiliului popular 
își redusese anii trecuți activi
tatea în timpul iernii. Anul a- 
cesta, pe baza unor propuneri ale 
cetățenilor, abia prididește. A fost 
organizată o ipsoserie care confec
ționează decorațiuni. La comanda 
viitorilor locatari în blocuri.

La una din întrunirile „Tribunei 
democrației", cetățenii au cerut di
versificarea prestărilor de servicii. 
Meseriași în oraș există. Dar spații ? 
S-a dovedit că și acestea există. 
O dată cu darea în folosință a noului 
spital, clădirea celui vechi își aș
tepta o nouă destinație. De cîteva 
zile aici a început montarea utilaje
lor unei secții de tîmplărie și a altor 
genuri de servicii ale consiliului 
popular.

Se realizează insă „neted", fără anu
mite greutăți, toate propunerile cetă
țenești adoptate ? Desigur că nu. De 
exemplu, propunerea de a devia cir
culația autovehiculelor grele de pe 
strada principală pe alte artere pre
supunea croirea unei noi rețele stra
dale. Ceea ce însemna unele demo
lări, fapt care a provocat unele 
obiecții. Noul nu găsește întotdeauna 
porți larg deschise. Am mobilizat 
deputății, organizațiile F.D.U.S., am 

mai puternică a consiliului popular, 
a deputaților, în privința sprijinirii 
creșterii ritmului' de predare a 
noilor apartamente. De asemenea, 
considerăm ca un domeniu larg 
de activitate al consiliului popular, 
mobilizarea cetățenilor, a forțelor 
comunei la efectuarea unor lucrări 
privind racordarea și echiparea noilor 
apartamente. îmbunătățirea calității 
finisajelor. Un aport cetățenesc, mult 
sporit, îl aducem în privința amena
jării spațiilor dintre blocuri, înfru
musețării localității.

Sistematizarea localității, moderni
zarea și urbanizarea sa pun și alte 
probleme în fața consiliului popular. 
De exemplu, în privința dezvoltării 
prestărilor de servicii, industriei mici 
în general. Anul trecut s-au înfiin
țat noi secții de prestări servicii în 
cadrul cooperativei de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor, 
s-au făcut eforturi de îmbunătățire a 
activității ace teia — semnificativ 
fiind faptul că în 1987 această coope
rativă s-a situat pe locul al III-Iea 
între cele similare a’e Sectorului 
agricol Ilfov, în condițiile în care în 
anul 1986 se situase pe... antepenu’ti- 
mul. Dar este necesar să acționăm 
cu mai multă perseverență -entru a 
înființa noi unități de producție și 
prestări, atît în cadrul C.P.A.D.M., cît 
și îp cadrul cooperativei agricole sau 
pe lîngă consiliul popular.

Numeroase alte sarcini spec'fice 
apar in fața consiliului popular, a 
denutnți'or, în privința edu°ați-i ce
tățenești, a formării unui spirit civic 
înaintat, demn de noile schimbări 
din localitatea noastră. Ne pregătim 
să devenim orășeni în, deplinul în
țeles al cuvîntului. Este necesar, de

An de an se îmbunătățește asis
tenta sanitară, se îmbogățește baza 
ei tehnico-materială. Numărul patu
rilor în spitale și staționare a spo
rit de la 1 600, în 1965, la peste 
2 700. în 1987. Astăzi revin 456 de 
locuitori la un medic — sub media 
pe țară — față de 854 în 1965. Sta
țiunea Covasna — dispunînd de 7 
hoteluri noi. confortabile, de o bază 
modernă de tratament — a devenit 
una'dintre căutatele stațiuni balneo- 
climatice din țară. în ultimii 20 de 
ani numărul unităților comerciale 
a sporit cu aproape 450. iar volumul 
desfacerilor de mărfuri a crescut în 
aceeași perioadă de peste trei ori.

Fără îndoială, toate aceste reali
zări fac parte organică din marile 
succese ale întregului nostru popor, 
ele constituind motive de mindrie 
pentru toți cei ce trăim pe aceste 
vechi meleaguri românești. Ele sînt 
rodul muncii înfrățite a tuturor ce
tățenilor, al activității consilii'or 
populare locale, care, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid, au acționat neobosit pentru 
dezvoltarea și înflorirea localităților, 
pentru creșterea bunăstării tuturor 
oamenilor muncii. în acest sens aș 
remarca faptul că numai în 1987, cu 
prilejul adunărilor cetățenești, al în- 
tîlniri'or dintre candidați și alegă
tori. în cadrul „Tribunei democra
ției", oamenii muncii. români și 
maghiari, au făcut peste 500 de pro
puneri privind probleme edilitar- 
gosppdărești, îmbunătățirea folosirii 
resurselor locale pentru îndeplinirea 
planului de dezvoltare economico- 
socială în profil teritorial. Aceeași 
largă participare a tuturor cetățeni
lor. fără deosebire de naționalitate, 
la vasta activitate de dezvoltare și 
înflorire a localităților județului o 
demonstrează și faptul că numai în 
1987 valoarea muncii patriotice e- 
fectuațe de cetățeni s-a ridicat la 
peste 124 milioane de lei.

Desigur, sîntem conștienți că am fi 
putut face mai mult. Activitatea con
siliilor populare, a altor organisme 
ale democrației noastre socialiste nu 
a fost ferită de unele deficiențe și 
neajunsuri. Ele au existat, le cunoaș
tem și depunem serioase eforturi 
pentru a le elimina. Măsurile luate 
de conducerea partidului pentru 
continua lărgire a atribuțiilor consi

localităților
mers și eu din poartă-n poartă, lă- 
murindu-i pe cetățeni că este în in
teresul lor, al întregului oraș ca ei să 
se mute în noile locuințe. Și tre
buie spus că obiecțiile inițiale s-au 
transformat în consimțămint, ba 
chiar în angajament. Mulți dintre a- 
ceștia lucrează acum ei înșiși la de
molări.

Agenda de lucru a consiliului popu
lar prevede „la ordinea zilei" nu
meroase acțiuni de dezvoltare urba
nistică și înfrumusețare a orașului, 
care au pornit de la diverse 
propuneri cetățenești. Aș aminti 
cîteva dintre acestea aflate acum 
în actualitate : restaurarea unei 
clădiri pentru un viitor muzeu 
al orașului, săparea de gropi pentru 
plantarea a 1 000 de nuci și 2 000 de 
duzi din sera proprie, două noi spa
ții de joacă pentru copii, lucrările 
pentru dublarea rețelei de apă pota
bilă, amenajarea de artere noi de 
circulație... în același timp, capitolul 
„noi propuneri" crește. Căci intere
sul cetățenilor pentru dezvoltarea și 
înfrumusețarea orașului lor sporfește 
Pe măsură ce propriile lor idei devin 
fapte. Ceea ce confirmă încă o dată 
-strălucita teză a tovarășului 
Nicola'e Ceaușescu, potrivit căreia, în 
țara noastră socialismul se con
struiește cu poporul, pentru popor.

Ion ZBUGHIM 
președintele biroului executiv 
al Consiliului popular orășenesc 
Darabani, județul Botoșani

aceea, să depășim o serie de men
talități și inerții, să ne aliniem și să 
înțelegem ritmul alert al schimbări
lor din comuna noastră, care consti
tuie o mare șansă pentru viitorul său, 
pentru tinerii șl copiii de aici. In 
același timp, nu putem să ne uităm 
îndeletnicirile tradiț.o.na'e. deprinde
rile de lucrători ai ogoarelor, ai pă
mântului. De altfel, sistematizarea 
implică și o reducere considerabilă a 
perimetrului construibil, urmînd ca 
în viitor să fie redată agriculturii-o 
suprafață de circa 100 de hectare, 
care, lucrate in condiții de eficiență, 
în marea agricultură vor da produc
ții ridicate. Aș dori să menționez că 
una din principalele noastre griji în 
această etapă o constituie îmbunătă
țirea muncii în agricultură în cele 
două cooperative agricole de produc
ție, care în 1987 au obținut rezultate 
bune la principalele culturi, po
rumb, orz și grîu, producțiile la hec
tar fiind aproape duble față de anul 
1986.

Sistematizarea comunei 30 Decem
brie. amplul proces de înnoire și mo
dernizare coast-tu ie obiective ș' sar
cini de o deosebită importanță și 
responsabilitate, care impun din 
partea consiliului popular, a membri- 
!o- birou’ui executiv și deputați'or o 
co'aborare mult mai strînsă cu cetă
țenii. o va'orificare dep’înă a po- 
tenția’.ului și'rezerve’or de care dis
punem. Dent~u înflorirea necontenită 
a -localității noastre.
Polrj FHU7JZOI 
președintele biroului executiv 
al Consiliului popular al comunei 
30 Decembrie, Sectorul agricol Ilfov

Foto : E. Bichiseanu

liilor populare creează cadrul orga
nizatoric pentru a determina o mai 
profundă implicare a organelor lo
cale ale puterii și administrației de 
stat în îndeplinirea sarcinilor planu
lui de dezvoltare economico-socială 
în profil teritorial pe anul 1988 și 
pe întregul cincinal. Avem obiective 
mobilizatoare — pînă în 1990 pro
ducția industrială a județului va 
crește față de 1985 cu 40 la sută, asi- 
gurîndu-se realizarea unui volum de 
activități economice de peste 93 000 
lei pe locuitor. Și. mai ales, avem 
în Partidul Comunist Român un 
conducător înțelept și încercat; strîns 
uniți în jurul partidului, al secre
tarului său general, sîntem hotărîți 
să aducem la îndeplinire în mod e- 
xemplar aceste planuri, să contri
buim cît mai substanțial la ridicarea 
patriei noastre pe noi culmi de pro
gres și civilizație. Noi, cei ce mun
cim și trăim aici, știm ce trebuie să 
facem pentru ca viața noastră să fie 
și în continuare tot mai bună, mai 
frumoasă. Marile realizări obținute 
prin’ munca înfrățită a poporului 
sînt expresia patriotismului fierbin
te al tuturor oamenilor munc i din 
patria noastră, hotărîți să obțină noi 
și noi înfăptuiri, urmînd cu deplină 
încredere și in strînsă unitate’poli
tica partidului.

In perioada premergătoare Confe
rinței pe țară a președinților con
siliilor populare au avut loc si în 
județul nostru o serie de acțiuni me
nite să ducă la generalizarea expe
riențelor pozitive obținute în mobi
lizarea locuitorilor la îndeplinirea 
sarcinilor planului de dezvoltare e- 
conomico-socială în profil teritorial 
pe anul 1988 și pe întregul cincinal, 
în înfăptuirea programelor de auto- 
conducere și autofinanțare, a pro
gramelor de sistematizare și moder
nizare a localităților, de autoaprovi
zionare. întreaga această activitate a 
demonstrat. încă o dată, hotărîrea 
tuturor oamenilor muncii, a tuturor 
locuitorilor județului nostru de a 
înfăptui neabătut politica partidului 
sarcinile stabilite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Națională ale 
partidului de ridicare a patriei co
mune, România Socialistă, pe noi 
trepte de progres și civilizație.

Cu prilejul celei de-a 32-a a’niver- 
sări a creării Armatei Populare Na
ționale a R.D. Germane, ministrul 
apărării naționale al Republicii So
cialiste România, general-colonel 
Vasile Milea, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului apărării na
ționale al Republicii Democrate Ger
mane, general de armată Heinz 
Kessler.

Cu același prilej, căpitanul de 
rangul 2 Richard Luderfinger, atașat 
militar aero și naval al R.D. Ger
mane la București, s-a întîlnit cu 
militari dintr-o garnizoană a arma
tei noastre, cărora le-a vorbit despre 
semnificația evenimentului aniversat.

Participanții la întilnire au vizio
nat o fotoexpoziție cu aspecte din 
viața și activitatea militarilor Arma
tei Populare Naționale a'R.D. Ger
mane și filme documentare puse la 
dispoziție de ambasada acestei țări 
la București.

★
Cu prilejul aniversării a 110 ani 

de la eliberarea Bulgariei de sub 
dominația otomană, ambasadorul 
acestei țări la București, Boncio 
Mitev, a oferit, luni, un cocteil.

Au participat Ion Constantinescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
membri ai conducerii unor ministere 
și instituții centrale, adjuncți de șefi 

(Urmare din pag. I)
rea materiei prime pe poar
tă și pînă la expedierea pro
dusului finit, fiecare opera
ție poartă marca celui ce a 
executat-o. Deci, -ăspurf» 
dere și, totodată, mare res
ponsabilitate. Aici nu poli 
lucra decît cu oameni de 
nota 10. Nici măcar o su
time de punct sub barem 
nu poate fi admisă.

— Nu exagerați ?
— Deloc. E vorba de o 

calitate absolută. Și mai 
rețineți un amănunt : lu
crăm cu materiale foarte 
scumpe. A rebuta o piesă 
cît de mică înseamnă o 
pagubă serioasă.
• Pe noua platformă in
dustrială Est a municipiu
lui — ctitorie a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" — ală
turi de Fabrica de ele
mente de structură pentru 
centrale electrice nucleare 
se află o nouă secție — 
lanț cu role, obiectiv de

LISTA OFICIALĂ

a obligațiunilor C.E.C.
ieșite ciștigătoare la tragerea Ia sorți 

lunară din 29 februarie 1988
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1 85842 162 50 000
1 58862 46 50 000
1 82541 10 50 000
1 94305 07 50 000
1 37037 224 40 000
1 60446 27 40 000
1 35134 118 40 000
1 73088 92 40 000
1 24155 186 40 000
1 25331 109 30 000
1 59425 185 30 000
1 64163 68 30 000
1 77312 118 30 000
1 08810 97 30 000
1 68867 98 30 000
1 82237 145 20 000
1 63239 84 20 000
1 68098 194 • 20 000
1 64431 98 20 000
1 07830 168 20 000
1 20538 188 20 003
1 70792 37 20 003
1 24409 215 10 000
1 61396 49 10 000
1 41410 143 10 000
1 37423 146 10 000
1 59957 96 10 000
1 860.31 220 10 000
1 36313 183 10 000
1 60106 179 10 000
1 46665 136 5 000
1 36622 63 5 000
1 77852 87 5 000
1 98700 65 5 000
1 23636 130 5 000
1 81911 30 5 000
1 59946 200 5 000
1 01744 98 5 000
1 74 359

1 1 O □ CA —-
cs

.2“-

e ° c 
Su — o o 
H u

180 5 000

100 x 400 58 3 000
100 230 124 2 000
100 874 201 2 000

1 000 63 67 1 000
1 000 71 161 800
1 000 99 48 800
1 000 72 152 800
I 000 57 200 800
1 000 87 169 800
1 000 66 98 800

Cîștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîști- 
gătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—225, la con
fruntarea cu lista oficială. primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timoul probabil pentru 
intervalul cuprins între 1 martie, ora 
20 — 4 martie, ora 20. în țară : Vre
mea va fi în general închisă în re
giunile din vestul, centrul și nordul 
țării, unde cerul va fi mai mult 
noros, șl schimbătoare, cu cerul varia
bil în restul teritoriului. Se vor sem- 

de secție la C.C. al P.C.R., activiști 
de partid și de stat, oameni de cul
tură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Ambasadorul Spaniei Ia București. 

Nicolas Revenga, a oferit, luni, o 
recepție cu prilejul încheierii mi
siunii sale în țara noastră.

Au’ participat membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai altor ministere și in
stituții centrale, oameni de cultură 
și artă, ziariști.

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

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

gatului Maroc, luni după-amiază a 
avut loc în Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. în cadrul căre'a au fost 
prezentate impresii de călătorie din 
această țară. Au participat membri 
ai conducerii I.R.R.C.S., reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, un numeros public.

Au fost prezenți Abdelwahab 
Chorfi, ambasadorul Regatului Maroc 
la București, membri ai ambasadei.

Oameni de nota 10
mare importanță pentru 
economia națională. Dota
re modernă, utilaje de 
mare productivitate.

La tablă, tocmai rezolvă 
ultimul punct de pe bilet 
strungarul Gheorghe Hincu, 
de la secția lanț cu role. 
Ultimele momente în fața 
atestării noii meserii, aceea 
de frezor. învățătura nu-i 
nici ușoară și nici simplă, 
mai ales cînd o faci după, 
orele de serviciu. Cere 
efort, muncă mul* *ă.

© Zîmbet de soare : SCALA (11 03 72>
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30. FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Extemporal la dirigenție : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Totul se plătește : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 15; 17; 19
• Unde ești, copilărie ? : MUNCA 
(21 50 97) — 15
• Duelul : PROGRESUL (23 94 10) — 
15; 17; 19
• Incoruptibilul de Ia etajul XIX : 
LUMINA (14 74 16) —'9; 11; 13; 15; 
17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15: 17; 19
• Drumuri neumblate : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Miss Iugoslavia : PACEA (71 30 85)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA (21 31 86)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Lăcomia : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
© Mesagerul invincibil: FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19, COTROCENI 
(49 48 48) — 15: 17; 19
• Misiune specială : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17: 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
© Inspectorul și braconierii — 15; 
19, Program special pentru copii și 
tineret — 9; 11; 13; 17 : DOINA
(16 35 38)
© Urmărire la Amsterdam: STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30: 19.30
• Biciul fermecat : G R I V I Ț A 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOL
GA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

nimele vor fi cuprinse între minus 5 și 
plus 4 grade, mai coborîte în nord-est 
și centrul țării, mai ales în ultimele 
nopți, iar maximele între zero și 10 
grade, pe alocuri mai ridicate în sudul 
țării în primele zile. Pe alocuri se va 
semnala ceață. La București : Vremea 
va fi schimbătoare, cu cerul variabil, 
condiții de precipitații slabe, trecătoa
re, mai ales sub formă de ploaie. Vîn- 
tul va sufla moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 1 și 4 grade, 
iar cele maxime între 6 șl 10 grade.

E ora 17. Timpul trece 
polenizat cu emoții.

întreprinderea „Indepen
dența" se bucură cu faima 
de a avea un corp tehnic 
valoros. O scurtă fișă sta
tistică pe anul trecut se 
dovedește convingătoare : 
14 cereri de brevete depu
se la OSIM ; 26 invenții
aplicate ; 99 de inovatori ; 
23 de inventatori ; valoa
rea economiilor realizate 
prin invenții și inovații — 
peste 12 milioane lei. După

orele de program, cea mai 
mare parte a acestor spe
cialiști trec la catedra po
litehnică a uzinei.

— La noi, toată lumea 
Învață. De la muncitor la 
director — ne spune chiar 
directorul întreprinderii. 
Mihai Găldeanu. el însuși 
cursant, împreună cu toti 
conducătorii proceselor d° 
producție, la cursul de In
formatică și de prelucrare 
automată a datelor.

Lectorul cursului. Marin 
Mihai, șeful centrului de 
calcul, explică :

— întreprinderea noastră 
dispune de un sistem in
formațional complex- ce 
asigură urmărirea întregii 
fabricații pe calculator. Lu
crăm deja cu trei secții în 
regim conversațional cu 
baza de date și, în scurt 
timp, vom conecta la acest 
sistem întreaga uzină. Re
zultanta pentru producție : 
o evidență exactă și ex

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
HANDBAL. Echipa H.C. Minaur 

Baia Mare s-a calificat în semifi
nalele „Cupei federației internațio
nale de handbal", în urma victoriei 
din meciul retur al „sferturilor" 
disputat, pe teren propriu, în com
pania formației daneze Hellerup Co
penhaga. Prestind un joc excelent, 
dinamic și eficient în atac, mobil și 
sigur in apărare, handbaliștii băimă- 
renj au repurtat, o victorie netă cu 
scorul de 24—16 (10—6). Primul joc 
fusese ciștigat de Hellerup cu 25—20.

FOTBAL. Rezultatele „16-imilor“ 
de finală ale „Cupei României" : O- 
limpia I.M.U.N. Satu Mare — Uni
versitatea Cluj-Napoca 2—0 (1—0), 
Oțelul oraș Dr. Petru Groza — Uni
versitatea Craiova 1—2 (0—1), C.S.M. 
Reșița — F.C.M. Brașov 3—1 (2—0), 
Gloria Pandurii Tg. Jiu — S C. Ba
cău 0—1 (0—1), Gloria Bistrița — 
Victoria București 2—3 (0—1), Mon- 
tana Sinaia — Dinamo București 1—2 
(1—2), C.F.R. Pașcani — Flacăra Mo- 
reni 5—4 (după executarea lovitu
rilor de la 11 m — la încheierea 
timpului regulamentar de joc scorul 
a fost egal : 2—2). Rapid București— 
A.S.A. Tg. Mureș 1—0 (1—0), Gra
nitul Babadag F.C. Argeș Pitești 
1—2 (1—2), Petrolul Ploiești — Oțe
lul Galați 5—3 (după executarea lo
viturilor de la 11 m — la încheierea 
timpului regulamentar de joc sco
rul a fost egal : 1—lj. Partizanul 
Bacău — F.C. Olt’1—2 (0—1). F.C.M. 
Progresul Brăila — C.S.M. Suceava 
5—1 (1—0). Unirea Urziceni — 
Corvinul Hunedoara 1—3 (0—0), 
Steaua București — Voința București 
3—0 (1—0), F.C. Maramureș Bgia 
Mare — Politehnica Timișoara 3—0 
(1—0). Partida Carpați Agnita — 
Sportul studențesc a fost amînată.

SCHI. înscrisă sub egida „Dacia- 
dei“. competiția sportivă de masă 
„Cupa U.G.S.R." la schi, care a reu
nit în etapele preliminare zeci de 
mii de concurenți, și-a desemnat în

teatre cinema
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Harap Alb — 18; (sala Amfi
teatru) : Drumul singurătății — 18; 
(sala Atelier) : Farul și dl. Valentino 
— 18
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Cvartetul 
în creația clasicilor" (IV). Cvartetul 
„SERIOSO" — 18
• Opera Română (13 18 57) : Nabucco 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : O 
noapte la Veneția — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Cîn- 
tec despre mine însumi — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : „Respirări" 
cu Nichita Stănescu; recital extraor
dinar Leopoldina Bălănuță — 18
• Teatrul Foa»rte Mic (14 09 05) : 
Bărbatul și femeile — 18,30
O Teatrul de comedie (16 64 60) :
O dragoste nebună, nebună, nebună 
— 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18; 
(sala Studio) : Craii de curtea veche
— 18.30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) ; Dragoste 
la prima vedere — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 15
• Teatrul „Țăndărică" (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04) : Motanul încălțat
— 10; Cartea cu jucării — 15
• Circul București (10 41 95): Caval
cada circului — 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Visul unei nopți de vară
— 18,30

nala precipitații locale și temporare 
mai ales sub formă de lapovițâ și nin
soare, în primele zile în vestul, cen
trul și nordul țării, apoi se vor re- 
strînge ca arie. In celelalte regiuni 
vor cădea precipitații slabe Izolate, mai 
ales sub formă de ploaie. La munte, 
local, va ninge. Vînțul va sufla slab 
pînă la moderat, cu unele intensificări * 
în sud-vestul și estul tării, cu viteze 
între 40 și 60 km pe oră, iar la munte 
cu intensificări pînă la 100 km pe oră, 
unde pe alocuri va spulbera și viscoli 
zăpada. Temperatura aerului în scăde
re, în a doua parte a intervalului. Mi

Recent, la Londra a avut loc ce
remonia atribuirii trofeului pentru 
comerț internațional 1987 și Diplomei 
de- Onoare întreprinderii de Comerț 
Exterior ..Dunărea", in semn de 
apreciere a dinamismului, prompti
tudinii și competenței de care a dat 
dovadă în relațiile cti partenerii ex
terni.

Este pentru a doua oară cînd în
treprinderii de Comerț Exterior 
„Dunărea" i se acordă această dis
tincție de editura spaniolă „Edicoin" 
pe baza recomandărilor primite de 
la firme din diferite țări. în acest 
an, trofeul a fost atribuit unui grup 
de 25 firme din diferite state și con
tinente.

(Agerpres)

t V
20,00 Telejurnal
20,15 Pe calea progresului multilateral 

al tării. Două decenii de la reor
ganizarea teritorial-admlnisbrativă. 
Documentar

20,30 Țeatru TV (color). „Marna", de 
Octavian Sava. Premieră pe țară

21,55 Telejurnal
22,00 închiderea programului

trem de rapidă a întregu
lui proces de fabricație. 
Rezultanta pentru condu
cători : decizii prompte, 
eficiente. în această direc
ție pregătim viitorul care, 
de fapt, începe cu ziua de 
astăzi.

Mai aflăm că în colabo
rare cu Institutul de sub- 
ingineri din Sibiu a fost 
organizat, pentru specia
liștii întreprinderii, un curs 
de robotică industrială. 
Chiar dacă în uzină robotii 
sînt încă pe planșetă, în 
curînd ei vor coborî în 
secții. Iar timpul așteaptă 
oameni de nota 10.

...Luminile s-au aprins in 
halele de producție, în să
lile de curs și în cele de 
examen. Ies pe poartă. 
Alma Mater rămîne în 
urmă, acoperită de mur
murul uzinei și de refre
nul mereu proaspăt al lui 
Gaudeamus igitur.

vingătorii cu prilejul finalelor des
fășurate la Vatra Dornei. La probe
le alpine, pe primele locuri : Corne
lia Cosma (Harghita), Mariana Axin- 
te (Prahova), Laszlo Elekes (Harghi
ta). iar la schi fond (ștafete) au 
ciștigat echipele feminină și mascu
lină ale județului Suceava (Magda
lena Hîrtob. Valentina Mustea, Ga
briela Pușcaru, respectiv Adrian 
Potîngă. Doru Bazic si Ionel Ghipa).

ATLETISM. în ultima zi a con
cursului internațional atletic de sală 
de la Budapesta. Petre Drăgoescu a 
ciștigat proba de 1 500 m. In pro
ba feminină de 60 m garduri, victo
ria a revenit Mihaelei Pogăceanu.

„Olimpiada aibă" de la Calgary 
s-a încheiat pe stadionul McMahon 
din orașul canadian Calgary.

La slalom special titlul de cam
pion olimpic a revenit italianului 
Alberto Tomba. Proba feminină de 
patinaj artistic s-a încheiat cu 
succesul sportivei Katarina Witt 
(R. D. Germană). Concursul fe
minin de patinaj viteză a progra
mat cursa de 1 500 m. adjudecată de 
olandeza Yvonne van Gennip, cu un 
nou record olimpic: 2’00’’68/100. „Ma
ratonul zăpezii" (50 km) a fost cîști- 
gat de schiorul suedez Gunde Svan 
(2h 04’30”09/100). Turneul de ho
chei pe gheață s-a încheiat cu 
victoria selecționatei U.R.S.S. (8 
puncte). La patinaj viteză, pro
ba feminină de 5 000 m a reve
nit olandezei Yvonne van Gennip, 
cu timpul de 7T4”13/100 — rezultat 
ce constituie un nou record mondial, 
în concursul de bob patru persoane, 
pe primul loc s-a clasat echipajul El
veției. Combinata nordică a fost cîșr 
tigată de elvețianul Hipollyt Kempf, 
în clasamentul final pe medalii, 
primul loc a fost ocupat de U.R.S.S., 
cu 29 medalii (11 de aur. 9 de ar
gint și 9 de bronz), urmată de R.D. 
Germană — 25 (9—10—6) ; Elveția 
— 15 (5—‘5—5) etc.
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ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR
„Angola își apără independența 

și integritatea teritorială66
Rolul parlamentarilor in promovarea păcii 

si colaborării internaționale
Intensificarea cooperării 

economice 
între state africane

(
I

cadrul lucrărilor — t 
area situației inter- ’ 

!

*

Balcani. Astfel de manifestații au l 
avut loc la Universitatea Aristotel , 
din Salonic. în brasul Ioannina. la ’ 
Mytilini în Insula Lesbos si în alte ) 
localități. .

PROBLEMA CENTRALĂ A OMENIRII
/

24 uniuni sindicale britanice cer reducerea 
uriașelor cheltuieli militare

LONDRA. — La Conferința a- 
nuală a secției sindicale a Mișcării 
pentru dezarmare nucleară — cea 
mai mare organizație antirăzboini
că din Marea Britanie — vorbitorii 
au criticat refuzul guvernului con
servator de a examina problema 
reducerii arsenalelor nucleare bri
tanice. Uriașele cheltuieli milita
re ale Marii Britanii, care au atins 
un plafon anual de aproape 20 mi
liarde de lire sterline, precum și 
înfăptuirea programului racheto- 
nuclear „Trident", care sporește de 
opt ori puterea armamentelor nu
cleare britanice, pun in pericol pa

cea în întreaga lume si îngreunea
ză calea 
și totală 
adoptată 
rintă.

Conferința segtiei sindicale a 
Mișcării pentru dezarmare nuclea
ră, din care fac parte 24 uniuni 
sindicale, a salutat acordul sovie- 
to-american cu privire la lichida
rea rachetelor cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune, subliniind 
că este necesar ca forțele iubitoa
re de pace să acționeze pentru li
chidarea completă, pînă în anul 
2000. a întregului arsenal nuclear.

spre dezarmarea generală 
— se arată în declarația 
de participantii la confe-

ULAN BATOR (Agerpres). — In 
capitala Mongoliei s-au încheiat lu
crările întîlnirii consultative anua
le a președinților grupurilor inter
parlamentare din unele țări socialis
te membre ale Uniunii Interparla
mentare. în cadrul întîlnirii s-a sub
liniat rolul parlamentarilor în pro
movarea păcii și colaborării in Eu
ropa și în lume. S-a relevat im
portanta acțiunilor menite să ducă 
ia înfăptuirea unor măsuri hotări- 
te de dezarmare nucleară și conven
țională. soluționarea pe cale pașni
că a conflictelor, lichidarea subdez
voltării și instaurarea unei noi or
dini economice internaționale. O a-

tentie deosebită a fost acordată ac
țiunilor pe plan parlamentar euro
pean. un roi de cea mai mare im
portantă revenind celei de-a Vil-a 
Conferințe interparlamentare consa
crate problemelor cooperării si secu
rității în Europa, care va avea loc 
la București. în 1989 — anul cen
tenarului Uniunii Interparlamen
tare.

Au fost, de asemenea, abordate as
pecte privind pregătirea centenaru
lui organizației, creșterea eficienței 
conferinței interparlamentare, ampli
ficarea colaborării cu parlamentele 
din Europa și de pe alte continente.

ORIENTUL MIJLOCIU

Miting în sprijinul consolidării securității în Asia

• Siria reafirmâ importanța unei Conferințe internaționale 
de pace • Declarațiile președintelui Comitetului Executiv 

al O.E.P.

KINSHASA (Agerpres). — în ca
pitala zaireză au luat sfirșit lucră
rile reuniunii la nivel inalt a Co
munității Economice a Statelor din 
Africa Centrală (C.E.E.A.C.). la care 
au participat (președinții din Zair, 
Congo. Gabon. Ciad. Camerun. Re
publica Centrafricană. Guineea E- 
cuatorială, Sao-Tome și Principe, 
Ruanda. Burundi, precum și un ob
servator din partea Angolei.

Conferința a examinat raportul de 
activitate al organizației pe 1987, a 
trasat programul de acțiuni pe anul 
in curs și a dezbătut problemele re
feritoare la consolidarea colaborării 
din cadrul C.E.E.A.C. in domeniile 
economic, financiar și comercial.

Președinte al C.E.E.A.C. pe anul 
în curs a fost ales președintele Zai
rului. Mobutu Șese Seko. Urmă
toarea reuniune la nivel înalt a or
ganizației va avea loc în februarie 
1989, la Bangui.

---------------------------- 1

Sesiunea organului legislativ suprem al țării
LUANDA 29 (Agerpres). — La 

Luanda s-au încheiat lucrările se
siunii Adunării Poporului, care a e- 
xaminat situația politică și milita
ră din țară și etapele privind rea
lizarea programului de însănătoșire 
a situației economice și financiare a 
Angolei.

Luînd cuvîntul. Jose Eduardo dos 
Santos, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președinte al R.P. 
Angola, a declarat că tara sa salută 
tendința care se manifestă pe are
na internațională in direcția solu
ționării conflictelor regionale pe ca

lea tratativelor. Angola — a subli
niat el — este interesată in ince- 
tarea războiului declanșat împotriva 
ei de forte străine. Ca stat suve
ran, ea își va apăra cu orice preț 
independenta și integritatea terito
rială.

Adunarea Poporului — organul le
gislativ suprem al tării — a aprobat 
planul de dezvoltare economică si 
socială a tării și bugetul de stat pe 
1988, a adoptat o serie de legi me
nite să conducă la perfectionarea 
structurilor economice și administra
tive ale tării.

NEW DELHI. — Mișcarea de 
nealiniere se pronunță pentru 
menținerea păcii si întărirea șecu- 

i ritâtii în Asia — au declarat parti- 
' cipantii la mitingul reprezentanti- 
ț lor opiniei publice din New Delhi.
i In alocuțiunile rostite în acest ca-
* dru, vorbitorii au evidențiat inter-
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î

î
ț
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dependenta 
dezvoltare si 
stătătoare a 
și-au cucerit 
cele uriașe cheltuite 
mare reprezintă una dintre princi
palele cauze ale datoriei crescînde 
a țărilor în curs de dezvoltare, s-a 
relevat 
continuă 
telor in

dintre dezarmare si 
a dezvoltării de sine 
tinerelor state care 
independenta. Mijloa- 

pentru înar- •

în dezbateri. Creșterea 
a datoriei externe a sta- 
curs de dezvoltare — s-a

subliniat în < 
duce la agravarea situației ___ _
naționale, la menținerea focarelor 
de încordare în diferite regiuni ale 
lumii.

Reprezentanții opiniei publjce 
indiene și-au exprimat încrederea 
că vor fi initiate noi măsuri con
structive în direcția opririi cursei 
înarmărilor și a realizării dezar
mării. Rezoluția adoptată de Parti
cipantii la miting condamnă mili
tarizarea crescindă a Oceanului In
dian si se pronunță pentru conso
lidarea păcii internaționale si în
făptuirea dezarmării generale, 
pentru edificarea unor relații eco
nomice cu adevărat echitabile între 
toate statele.

Pentru crearea unei zone 
fără arme nucleare și chimice în Balcani

ATENA. — Mișcările pentru pace 
din Grecia și alte forte progre
siste ale tării au desfășurat în ul
timele zile 
creării unei 
nucleare si

acțiuni in favoarea 
zone libere de arme 
de arme chimice in

Savanți vest-germani se pronunță pentru încetarea 
producției de noi mijloace de distrugere în masă

S.U.A. au 
noi arme 
negocieri- 
încheierea 

interzicerii

BONN. — Faptul Că 
început producerea de 
chimice pune în pericol 
le de la Geneva vizînd 
unei convenții asupra 
armelor chimice în întreaga lume, 
se arată într-o declarație dată pu
blicității la Bonn de Organizația 
oamenilor de stiintă din R.F. Ger
mania „Responsabilitate pentru

pace". Savantii vest-germani rele
vă că armele chimice binare în
greunează mult preconizatele con
troale care urmează să fie prevă
zute de viitorul acord privind in
terzicerea armelor chimice. Dato
rită acestui lucru există pericolul 
ca spirala înarmărilor in acest do
meniu să devină ireversibilă, se 
apreciază in document.

Spre un echilibru la un nivel 
cît mai scăzut al înarmărilor

WASHINGTON. — Președintele 
Franței, Francois Mitterrand, a 
subliniat, intr-un interviu acordat 
săptămînalului american ..U.S. News 
and World Report", necesitatea „in
staurării unui echilibru al arma
mentelor la cel mai scăzut nivel 
posibil". El a apreciat, totodată, că 
supraînarmarea ar fi ..paradoxală"

în prezent. într-un moment în care 
cele două pacte militare participă 
pentru prima dată la procesul de 
dezarmare. Mitterrand s-a pronun
țat. de asemenea, pentru realiza
rea unei înțelegeri sovietb-ameri- 
cane privind reducerea cu 50 la 
sută a armelor nucleare strategice 
ofensive.

200 localități și districte din S.U.A. declarate 
zone denuclearizate

WASHINGTON. — Peste 40 000 
de locuitori din Oakland, Califor
nia, ău semnat o petiție prin care 
cer declararea orașului drept zonă 
liberă de arme nucleare. Conform 
legilor statului California, numă
rul de semnături este suficient ca

să fie menționată 
de vot în cadrul 
luna noiembrie.
de față, în S.U.A.

această cerere 
pe buletinele 
scrutinului din

In momentul 
există circa 200 de localități și dis
tricte care s-au declarat zone lip
site de arme nucleare.

I

î

DAMASC 29 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei. Hafez Al-Assad. a 
reafirmat poziția țării sale privind 
importanta unei Conferințe interna
ționale de pace în Orientul Mijlo
ciu, sub egida O.N.U., cu participa
rea tuturor părților implicate, inclu
siv Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, pentru soluționarea situa
ției din această regiune. Un purtă
tor de cuvint oficial sirian a decla
rat că. in cadrul convorbirilor ce au 
avut loc Ha Damasc, cu secretarul de 
stat al S.U.A., George Shultz, aflat 
în turneu în zonă, au fost examina
te conflictul arabo-israelian și ac
tualele mișcări de protest palestinie
ne din teritoriile arabe ocupate — 
informează agenția QNA.

TUNIS 29 (Agerpres). — La o în- 
tîlnire cu ziariști, organizată la Tu
nis, Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
a declarat că. în cadrul reprimării 
de către forțele armate israeliene de 
ocupație aacțiunilor de protest ale 
populației palestiniene, pînă în pre
zent 140 de locuitori palestinieni au 
fost uciși, aproximativ 4 000—5 000 
răniți, iar alți 8 000—9 000 arestați. 
Israelul — a arătat el — încearcă să 
înăbușe revolta poporului palestinian 
pe calea acțiunilor represive. Patrio- 
ții palestinieni — a declarat pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. — sînt ferm hotărîti să con
tinue pină la capăt lupta pentru 
drepturile legitime ale poporului pa
lestinian.

Președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. Yasser Arafat, a de
clarat că O.E.P. acționează pentru 
realizarea unei păci juste și globale 
în Orientul Mijlociu. în cadrul unei 
conferințe de presă organizate Ia 
Tunis, liderul palestinian a reafirmat 
că O.E.P. este gata să accepte rezo
luțiile Consiliului de Securitate al 
O.N.U. în problema palestiniană și a 
respins noile propuneri pe care 
secretarul de stat al S.U.A., George 
Shuitz. le-a formulat cu prilejul 
turneului său în regiune cu privire 
la soluționarea pe cale politică a si
tuației din Orientul Mijlociu — in
formează agenția K.U.N.A.

RIAD 29 (Agerpres). — Organi
zația Conferinței Islamice (O.C.I.) 
s-a pronunțat din nou pentru con
vocarea unei conferințe internaționa
le consacrate examinării crizei din 
Orientul Mijlociu. După cum relevă 
agenția M.E.N.A., într-o declărație 
făcută în capitala Arabici Saudite, 
secretarul general al O.C.I., Shari- 
fuddin Pirzada, a reafirmat necesita
tea organizării unui asemenea forum 
internațional, la care să participe 
toate părțile interesate, inclusiv Or
ganizația pentru Eliberarea Pales
tinei.

NAȚIUNILE UNITE 29 (Ager
pres). — La cererea grupului de țări 
arabe la O.N.U.. la 29 februarie au 
fost reluate lucrările celei de-a 42-a 
sesiuni ordinare a Adunării Gene
rale a O.N.U. Dezbaterile au loc cu 
prilejul deciziei Congresului S.U.A. 
de a închide Oficiul de observator al 
Organizației pnntru Eliberarea. Pa
lestinei de la New York.

tn deschidere, secretarul general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, a 
arătat că Oficiul de observator al 
O.E.P. a funcționat pe baza unei 
hotărîri a Adunării Generale și de 
aceea S.U.A.. ca tară-gazdă a sediu
lui O.N.U.. trebuie să permită mem
brilor oficiului să-si exercite atribu
țiile încredințate. El a adresat guver
nului S.U.iA. chemarea de a respecta 
litera si spiritul acordurilor dintre 
Națiunile Unite și tara-gazdă.

VIENA 29 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la o adunare organizată la 
Viena. ministrul de interne al Aus
triei, Karl Blecha, care este și pre
ședintele Asociației Austria—Țările 
Arabe, s-a pronunțat pentru convo
carea unei, conferințe internaționale 
de oare în Orientul Mijlociu sub 
egida O.N.U.

El a ’lansat un apel Ia recunoaș
terea Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei ca reprezentant legitim al 
poporului palestinian.

RIAD 29 (Agerpres). — Ministrul 
italian.de externe, Giulio Andreotti, 
a reafirmat sprijinul țării sale fată 
de găsirea unei soluții juste situa
ției din Orientul Miilociu prin inter
mediul unei Conferințe internațio
nale de pace.

în cadrul unei conferințe de pre
să organizate la Riad — la înche
ierea vizitei în Arabia Saudită — el 
a lansat, totodată, un anei Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. pentru 
găsirea de urgență a unei soluții me
nite să ducă la încetarea războiului 
dintre Iran și Irak.

BEIRUT (Agerpres). — In sudul 
Libanului s-au înregistrat noi inci- 

între forțele rivale In mai 
multe sectoare de la est de orașul 
Saida. în perimetrul așa-numitei 
..zone de securitate" create de Israel 
în sudul Libanu’ui. au avut loc 
ciocniri între luptătorii libanezi din 
rezistentă s’ m”itantii -.Armatei Li
banului de Sud".

O nouă rundă 
de negocieri 

între reprezentanți 
ai guvernului 

nicaraguan 
și ai opoziției

CIUDAD DE GUATEMALA 29 (A- 
gerpres). — O nouă rundă de nego
cieri între reprezentanții guvernului 
din Nicaragua și cei ai opoziției 
antisandiniste se va desfășura în ca
pitala Guatemalei, in zilele de 2—4 
martie, a anunțat un purtător de 
cuvint al Ministerului guatemalez de 
Externe. El a precizat că cele două 
părți și-au dat acordul pentru a re
lua tratativele spre a se pune capăt 
acțiunilor militare din Nicaragua.

CONFLICTUL 
DINTRE IRAN ȘI IRAK

TEHERAN 29 (Agerpres). — In
tr-un comunicat militar citat de a- 
gentia IRNA se anunță că trei ra
chete au fost lansate de forțele ira
niene luni dimineața asupra clădirii 
radioteleviziunii si a două centre 
militare din Bagdad. Totodată, a- 
vioane de luptă iraniene au bombar
dat duminică instalații ale comple
xului petrochimic din orașul irakian 
Basra si podul strategic de la Umm- 
ul-Rasas.

Agenția IRNA informează că a- 
vioane militare irakiene au bombar
dat unele zone civile din jurul ora
șelor Dezful și Hamadan. din Iran.

BAGDAD 29 (Agerpres). —. Agen
ția I.N.A. informează că forțele ae
riene irakiene au efectuat duminică 
seara raiduri asupra orașelor iranie
ne Dezful si Hamadan și că forte 
navale au scufundat cinci ambarca
țiuni, iraniene.

Agenția I.N.A.. relatează, pe de 
altă parte...că două rachete iraniene 
au fost lansate în noaptea de du
minică spre luni asupra a două dis
tricte de locuințe din Bagdad, nro- 
vocînd victime si pagube. Agenția a- 
daugă că districte d» locuințe din 
orașe irakiene au fost bombardate 
de trupele iraniene.

La reluarea convorbirilor indirecte afgano-pakistaneze
MOSCOVA 29 (Agerpres). — Luni, 

la Moscova a avut loc o convorbire 
între Eduard Șevardnadze. ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., si 
Abdul Wakil, ministrul afacerilor 
externe al Afganistanului, care a fă
cut o escală in drum spre Geneva, 
unde vor continua negocierile afga- 
no-pakistaneze prin intermediul re-

prezentantului secretarului - general 
al O.N.U.

ISLAMABAD 29 (Agerpres). — In 
ajunul plecării delegației pakistane
ze la Geneva, a avut loc o ședință 
extraordinară a parlamentului pakis
tanez consacrată examinării poziției 
Pakistanului la convorbirile indirec
te de la Geneva.

I
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INVITAȚIE. La invitația Prezi- 
I diului R.S.F.I. și a Prezidiului C.C. 
| al U.C.I.. Mihail Gorbaciov. secre- 
1 tar general al C.C. al P.C.U.S.. va 

întreprinde o vizită oficială de 
I prietenie în Iugoslavia, la mijlo

cul lunii martie — anunță agen
ția T.A.S.S.

ÎN DUBAI — Emiratele Arabe 
1 Unite — s-a deschis cea de-a 13-a 
I ediție a Tirgului internațional de 

primăvară. România participă cu 
un pavilion în cadrul căruia sînt 
expuse produse din domeniile e- 

Ilectrotehnic, electronic, chimic, pe
trochimic. prelucrării lemnului, 
industriilor ușoară și alimentară. 

. La deschiderea oficială a tirgului. 
pavilionul României a fost vizitat 

I de oficialități ale țării-gazdâ, care 
au apreciat diversitatea exponate- 

I lor și modul lor de prezentare.

' VIZITA LA BEIJING. Președin- 
. tele R.P. Chineze. Li Xiannian, s-a 

întîlnit cu președintele zZambiei.
I Kenneth David Kaunda, sosit în 

vizită de stat la Beijing. Au fost 
| abordate relațiile bilaterale.

ÎNVESTIRE. La 29 februarie, 
I Daniel arap Moi a fost învestit, 

în mod oficial, președinte al Re- 
1 publicii Kenya, pentru un nou 
. mandat, pe o perioadă de cinci ani. 
I CONVORBIRI. La Teheran au 

avut loc convorbiri între Mir Hus- 
Isein Moussavi. primul-ministru ai 

Iranului, și Tiirgiit Ozal, prjmul- 
ministru al Turciei, care î-ntre- 

I prinde o vizită de trei zile în ca
pitala iraniană, anunță agenția 
I.R.N.A. In atenția interlocutorilor 
s-au aflat evoluția relațiilor bilate- 

I rale și unele probleme regionale.

NOUL PREȘEDINTE AL CIPRU- 
■ LUI, Ghiorghios Vassiliou, a depus, 

duminică, jurămîntul în cadrul 
’ unei ședințe plenare a Camerei Re- 
Iprezentanților (parlamentul țării). 

El s-a pronunțat pentru aplicarea 
rezoluțiilor O.N.U în vederea so
luționării problemei cipriote — in- 

1 formează agenția C.N.A. El a ară- 
I Jat că este necesar ca prin soluția 

care va fi găsită să fie asigurate 
I independența, integritatea terito

rială. unitatea și statutul de neali
niere ale Ciprului. Potrivit con
stitutivi. Ghiorghios Vassiliou a 

Ifost ales președinte al Ciprului pe 
o perioadă de 5 ani. El deține, in 
același timp, și funcția de șef al 

I guvernului, din care fac parte 11 
membri. Portofoliul afacerilor ex- 
*erne este deținut în continuare de
Ghiorghios Iacovou, ministru de 
interne a fosit numit Hristodoulos 
Veniamin, iar ministru al apărării 
— Andreas Aloneftis. ’

MARȘ. în capitala statului Geor- • 
gia, orașul Atlanta, a avut loc un 
marș în sprijinul persoanelor fără I 
locuințe. După cum a declarat di- | 
rectorul Coaliției naționale pentru 
ajutorarea persoanelor fără locuin- | 
țe. la inițiativa căreia a avut loc 
acțiunea, în momentul de fată în * 
S.U.A. există circa 3 milioane de . 
persoane aflate în această situație. I 
iar numărul lor crește anual cu I 
circa 25 la sută. Pe de altă parte, 
78 la sută din cetățenii S.U.A. I 
și-au exprimat convingerea că asi- | 
gurarea unei locuințe reprezintă 
unul din drepturile fundamentale t 
ale omului.

MODIFICARE. Comitetul Cen
tral al Partidului Socialist Destu- 
rian din Tunisia a hotărît schim- | 
barea numelui partidului în Adu
narea Constituțională Democratică i 
— a anunțat șeful statului tunisian, I 
Zine El-Abidine Ben Aii, pre- 1 
ședințele partidului. .

O REUNIUNE PREGĂTITOARE, I 
la nivel de experți. a Pieței Comu
ne caraibiene (Caricom) și-a în- I 
ceput lucrările la Georgetown. I 
întîlnirea precede conferința mi
niștrilor comerțului din țările ■ 
membre ale Caricom, care urmea- I 
ză să inceapă joi, consacrată dez- • 
baterii a noi căi menite să favo
rizeze extinderea relațiilor econo- I 
mice.

LA SEDIUL DIN NEW YORK I 
AL NAȚIUNILOR UNITE s-au în
cheiat lucrările subcomitetului 
O.N.U. pentru folosirea spațiului . 
cosmic în scopuri pașnice. Au fost I 
dezbătute. între altele, probleme I 
legate de cercetarea Pămîntului cu 
ajutorul sateliților și utilizarea I 
surselor nucleare de energie in | 
spațiul extraatmosferic.

FORȚELE NAVALE AMERICA- I 
NE au lansat o rachetă „Tridentul". * 
amplasată pe un submersibil. Se 
precizează că este cea de-a 55-a I 
lansare a acestui tip de rachete. | 
de la inițierea. în 1977 a progra
mului respectiv. Anterioarele trei I 
încercări au eșuat. în urma unor I 
defecțiuni tehnice.

CAPRICIILE VREMII. în Aus- I 
tria s-au înregistrat ninsori abun- I 
dente. In regiunea capitalei țării 
grosimea stratului de zăpadă este I 
de o jumătate de metru. In zonele | 
montane, unde există pericolul ava
lanșelor, o serie de căi rutiere au I 
fost închise traficului. Și în Ceho- | 
slovacia a venit iarna. După trei 
luni de vreme relativ caldă, în ul- I 
timele trei zile a nins pe întreg j 
teritoriul Cehoslovaciei.

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
Publicăm, în continuare, o nouă parte a articolului 

apărut în revista „LE FIGARO MAGAZINE", sugestiv 
intitulat „«MIZERABILII» DIN 1988 NU SÎNT PERSONAJE 
DE ROMAN", avind ca, supratitlu „SÎNT CEL PUȚIN 
DOUA MILIOANE Șl JUMĂTATE DE FRANCEZI 
«FĂRĂ DREPTURI», TRĂIND SUB PRAGUL SĂRĂCIEI".

în articol autoarea, Veronique Grousset, dezvăluie 
situația mizeră a unor largi categorii de oameni ai 
muncii, francezi sau imigranți, exploatarea, sărăcia și 
lipsurile la care sint supuși, condițiile dificile de trai.

Prima parte a fost publicată în „Scînteia" nr. 
14 160, apărută duminică 28 februarie 1988.

„Mizerabilii" din 
nu sint personaje de

0 insuportabilă pierdere : 
dreptul la îngrijire 

medicală
...Pe strada Jura din Paris, ..fan

tomele" sint prezente, intr-un ade
vărat cortegiu, frumos aliniate, cu
minți sub ploaia măruntă și rece, 
iar pe fața lor se poate citi 
bucurie. Motivul ? Azi este ioi. iar 
Joia dispensarul „Medicilor lumii" 
nu se mai limitează la a da in- 
griiiri celor excluși de asigurările 
sociale. Joia este „Ziua opticianu- 
lui“. ziua ochelarilor.

— O pereche de ochelari pentru 
cineva care nu mai are nimic este 
un dar de mare preț, spune Sibel. 
una din asistentele sociale ale a- 
cestui centru. In tara sa. unde lu
crase tot ca asistentă, beneficiază 
de asigurările sociale abia 5 la sută 
din populație. Sibel nu credea că 
avea să descopere „atita nenoro
cire" si in Franța : „Este mai rău 
ca la noi. Pentru că la noi nu

u

există persoane -fără domiciliu 
fix»". .

Printre doctorii, infirmierele, ca
drele administrative care îsi sacri
fică săptăminal cite o iumătate 
de zi din timpul lor. ca si o par
te din salariu, din onorariul lor 
pentru a asigura permanența la 
dispensarul de Pe strada Jura, fi
gurează si un optician. Sosirea 
lui a fost determinată de un re
portai la televiziune. în care s-a 
putut vedea cum Veronique Pon- 
chet, șefa acestui centru, se chi
nuia să împartă solicitantilor oche
lari vechi, donați dă persoane par
ticulare si colectați cu grămada de 
„Medicii lumii". Se descurca si 
ea cum putea. Apreciind cu ochiul 
liber distanta dincolo de care pa
cientul său nu mai. vedea si cîn- 
tărind apoi, tot cu ochiul liber, 
grosimea lentilelor necesare.

A doua zi dimineața, opticianul 
s-a prezentat Pe strada Jura cu

1988 
roman au 

două aparate de măsură. De atunci, 
în fiecare ioi după-amiaza. el nu 
mai pleacă de aici decit cind toti 
solicitantii au fost examinați si 
cind ochelarii primiți ca donații 
în săptămîna respectivă au fost 
triati. măsurati. etichetați, clasați. 
O femeie in virstă tocmai ieșise din 
cotlonul pe care îl ocupă opticia
nul — între un paravan. îndărătul 
căruia infirmierele pansează bol
navi. si o piramidă instabilă de 
cutii de medicamente cu valabili
tate expirată, si ele colectate cu 
grămada cfe la persoane particula
re. Această femeie a căpătat o pe
reche de- ochelari ale căror lentile 
au o grosime de aproape un centi
metru. de te întrebi cum a reușit 
să aiungă la atitea dioptrii. Altci
neva, un zdrențăros care așteaptă 
cu aparatul de măsură încă pe 
nas. este prezbit de mai multi ani. 
Spre deosebire de alții, pentru el 
cea mai mare bucurie nu este aceea

de a primi o pereche de ochelari 
si nici de a putea citi. Ceea ce 
contemplă, cu ochii de un albas
tru spălăcit inundați de bucurie, 
este ceasul său de mină. De cind 
îl are. nu reușise niciodată să-1 
consulte.

Cînd lipsește avansul 
de 100 de franci, 

indispensabil spitalizării
— Pentru oamenii nevoiași, oche

larii. protezele dentare sint de do
meniul imposibilului deoarece nu 
constituie obiect de primă necesi
tate. pentru supraviețuire, preci
zează Veronique Ponchet. Avem o 
listă cu dentiști care consimt să 
trateze, o dată la două săptămîni. 
cite o persoană trimisă de noi. 
Pentru efectuarea analizelor, unele 
laboratoare private acceptă să Ie 
trimitem săptămînal cîte patru pa- 
cienți. Cit privește urgentele, tre
buie să așteptăm uneori cîte 18 
ore pînă să obținem o spitalizare, 
formalitățile administrative desfă- 
surîndu-se cu încetinitorul.

Ești obligat să. trișezi : trebuie 
să știi să deioci șicanele forurilor 
administrative: să „driblezi" regu
lamentele. „să-i obligi pe alții să 
recunoască", asa cum spune Alain 
Deioche. directorul dispensarului, 
„că nu mai poți vorbi de caritate 
atunci cînd îi lași pe oameni intr-o 
situație inacceptabilă". Munca de 
lămurire a înregistrat un prim 
succes cu directoarea unui spital 
care a acceptat să semneze o con
venție cu dispensarul, care-i trimi
te patru Ia sută din bolnavii săi.

— Este vorba de maladii acute, 
de investigații mai complicate, de 
cazurile de sarcină cu probleme, 
explică Alain Deioche.-Cei de la 
spital sint indignați cînd dau de 
acești oameni, lăsati ne drumuri cu 
febră de 40 de grade. Convenția 
noastră i-a costat însă. în sase 
luni. 2 milioane de franci, asa că 
încearcă să obțină rambursarea 
banilor de la birourile de aiutor

...... .......... ...................................... ............. ... . ...—-----► ►►
Le plus inacceptable des droits 
perdus: celui d’etre soigne

LT. du Jura .i Paris. Les iurilămi»
< sold lu. cn cortege Bien alignes, 

*'■ btcn sages sous la plute fine el gla
ciale Joyeux. Puree quon esl jeiuli ct que le 
jettdi. Ic dispensam; de Medeems du nioirde ..... ........--- i.. ...r.as>. >. i.

social, dar acestea le răspund ste
reotip : „Nu-i cunoaștem Pe oa
menii aceștia".

Cel dintîi care este de-a dreptul 
stupefiat de amploarea acestei 
groaznice, incredibile carențe este 
chiar Alain Deioche. profesor uni
versitar si medic de spital cu o 
vechime de vreo 20 de ani.

— Atunci cînd am deschis cen
trul nostru, acum 18 luni, preci
zează el. l-am gindit să fie pentru 
uzul străinilor, oameni prin defini
ție fără ocrotire socială.

Șase luni mai tîrziu, a trebuit 
să se recunoască realitatea că 5.5 
la sută din vizitatorii noștri era.u 
francezi, altfel spus, refugiati din 
chiar... interiorul tării.

— Din proprie experiență, mă 
așteptam la o proporție de 10 la 
sută. îsi amintește Alain Deioche. 
La cam atita apreciam proporția 
celor care n-au completat la timp 
sau corect cererea de „aiutor me
dical gratuit", la care toti francezii 
au dreptul... și a celor care nu pot 
de avansul de 100 de franci, nece
sar oricărei spitalizări. Nimeni nu 
se aștepta însă la o proporție de 
55 la sută. De fapt, nici acum nu 
înțelegem cum de este posibilă. Ne 
străduim însă, pentru că socotim

colfcctes ca 'vrac aupnS <l<s ixiiiiculi 
Celle fcintne a rcyu unt- pane <ie 
dom Ies verres om preș d’un tentiim 
ii epaisseur . a se ifemander i'ottwni e«i 
lan pom parventr ,ium|u'ki. Le clochard

că aceasta ne este menirea. In a- 
fară de îngrijiri medicale. noi 
completăm fise, vorbim cu oame
nii. mergem prin ministere, unde 
factorii de răspundere se declară 
si ei la fel de depășiți, de stupe- 
fiati ca si noi. In fond, noi depu
nem mărturie despre oamenii care 
apelează la serviciile noastre. 
Ce-am putea face mai mult ? Doar 
nu avem pretenția si nici ambiția 
să-i îngrijim pe cei 400 000 de 
francezi despre care sîntem siguri, 
actualmente, că sint în afara siste
mului de asistentă medicală, teo
retic garantată... tuturor cetățeni
lor !

Prin urmare. există în total 
400 000 de ..excluși de la îngrijirile 
medicale". De ce sînt ei excluși ? 
Pentru că nu mai încearcă să com
pleteze sau să înainteze dosarele 
cu formalitățile necesare. Pentru 
că refuză ca asigurările sociale să 
îsi scoată paguba pe seama rude
lor apropiate, cerind. asa cum pre
vede legea, rambursarea celor 
8 331 de franci, cît costă anual 
„asigurarea personală". Sau pentru 
că este nevoie uneori de trei luni 
pină să-ti parvină „ajutorul me
dical gratuit". Da. de trei luni, 
chiar dacă suferi, chiar dacă simți 
cum îți pierzi puterea, răbdarea.

speranța ! 400 000 de excluși totali, 
peste 370 000 care au drept la 
„ocrotire", dar ignoră acest lucru, 
care nu pot achita cheltuielile ne
rambursate de asigurări (27 de 
franci pe zi pentru spitalizare, 
sumă ce depășește cu mult venitu
rile cotidiene ale celor 2,5 mili
oane de oameni „extrem de săraci" 
recenzați anul trecut, sau care, 
pur și simplu, nu sint în stare să 
plătească sumele cerute de farma
cist sau de oficiul de primire în 
spital.

în realitate, citi sint ei. de fapt, 
la ora actuală ? 800 000 ? Un mi
lion?— se întreabă Alain Deioche. 
Nu se știe, pentru că nu 'există 
statistici in acest sens.

Și cum să găsești de lucru, 
atunci cînd ești bolnav sau un 
„S.D.S." ? (adică fără domiciliu 
stabil).

— La capătul unui an de șomaj, 
bărbații „clachează". remarcă Si
bel. Din punct de vedere psiholo
gic. ei au o mai mare fragilitate 
decît femeile; își pierd mai repede 
mindria. demnitatea. Mie îmi pro
voacă teamă cei fără domiciliu 
stabil, pentru că, o dată ce un om 
și-a pierdut demnitatea umană, nu 
mai poate ieși din impas. Nu mal 
vor să-ti răspundă, nu mai vor să 
aștepte pină te poți ocupa de ei. 
nu mai cred că aceasta ar putea 
servi la ceva.

Fără alt domiciliu decît centrele 
care dau găzduire numai pentru 
o noapte, unde tovarășii de somn 
le fură tot în afară de cămașa de 
pe ei. acestor oameni le este cu 
adevărat imposibil să se îmbrace 
decent, să se spele, pentru a se 
putea prezenta, așa cum se cuvi
ne. în fata unui potential patron. 
Nu au nici telefon la care ar putea 
fi găsiți în eventualitatea unei 
angajări. Dar. mai ales, de unde să 
găsească timpul, energia necesară 
■căutării unui loc de muncă, atunci 
cind prioritar trebuie să-si caute 
ceva de mîncare și unde să 
doarmă. înainte de a se lăsa din 
nou noaptea și frigul ?
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