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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, luni, 
28 martie, au început lucrările Plena
rei Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Plenara a adoptat, în unanimitate, 
Ia propunerea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., următoarea or
dine de zi :

1. Raport privind analiza pe bazâ 
de bilanț a rezultatelor obținute pe 
ansamblul economiei naționale, for
marea și utilizarea resurselor financi
are in anul 1987.

— Raport în legâtură cu nivelul 
stocurilor existente la 31 de
cembrie 1987 și propuneri de 
valorificare a acestora.

2. Propuneri privind perfecționarea
mecanismului economico-financiar 
prin îmbunătățirea sistemului de for
mare a prețurilor. /

3. Propuneri privind perfecționarea 
sistemului de retribuire pentru stimu
larea producției de export ți a expor
tului.

4. Raport privind efectivul, compo
ziția ți structura organizatorică a 
partidului la 31 decembrie 1987 ți 
activitatea politico-organizatoricâ des- 
fâțuratâ de organele ți organizațiile 
de partid pentru înfăptuirea hotăriri- 
lor ți directivelor partidului.

5. Raport cu privire la activitatea 
desfățurată de organele de partid, de 
stat ți organizațiile de masă in anul 
1987 pentru înfăptuirea politicii de 
cadre a partidului.

MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
I

- cale sigură de creștere
a calității si eficientei

9 9 9
Partidul, secretarul său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
fundamentat intr-o concepție de 
largă perspectivă, pe baza analizei 
științifice a stadiilor de evoluție a 
economiei și societății noastre, obiec
tivul strategic al acestui cincinal. El 
constă in trecerea României in rin- 
dul statelor cu nivel economic mediu 
de dezvoltare. Proces gradual cu 
triplă deschidere: economică: poli
tică și socială. Clădit pe acțiunea 
legilor interne din economia noastră 
si avînd drept suport esențial efortul 
propriu, munca tot mai eficientă a 
membrilor socie
tății. Opțiune ce 
vizează ^mode
larea pe termen 
lung a întregului 
complex eco
nomic national, 
căci statutul de 
țară mediu dez
voltată nu poate 
fi. pur si simplu, 
importat sau •..de
rivat" automat 
din evoluția altor 
economii. Eva- 
luînd realist, in 
context interna
tional. nivelul tot 
mai complex de 
dezvoltare • al țâ
rii noastre, se
cretarul general 
al partidului a 
conturat intr-o 
viziune calitativ 
nouă imaginea României la «ffrși- 
tul acestui deceniu: ea va fi o puter
nică tară industrial-agrără, in care re
sursele umane, naturale și materiale 
tși vor găsi o valorificare complexă, 
tn condiții superioare. Factorii inten
sivi ei reproducției vor deține o po
ziție dominantă, impunînd modelarea 
unor structuri industriale moderne, in 
consonantă cu noile evoluții ale 
științei și tehnicii. Ramurile și sub- 
ramurile cu tehnologii de virf iși vor 
pune pecetea pe profilul, dinamismul 
și calitatea dezvoltării.

Soluția de fond și de durată a 
dezvoltării, promovată de condu
cerea partidului, este creșterea eco
nomică de tip intensiv, in care fac
torii și indicatorii calitativi ai ' pro
ducției devin preponderent!. Româ
nia iși propune să accentueze gradul 
de complexitate ah producției. pe 
baza tehnologiilor de virf și a utila
jelor moderne, să realizeze produse 
de înalt nivel tehnic și calitativ, cu 
o mare economie de timp, deci cu o 
productivitate a muncii in creștere, 
să prelucreze superior resursele ma
teriale, reducind consumurile de 
orice fel și atrăgînd în circuitul eco
nomic toate materialele recuperabile 
și refolosibile.

Un demers obiectiv determinat de 
necesitatea presantă de a soluționa 
contradicția dintre nevoi și resurse, 
preocuparea justificată de a reduce 
dependenta creșterii noastre econo
mice tocmai de cheltuirea acelor re
surse care au o evoluție limitată și 
prețuri restrictive. Mai ales că incă 
se înregistrează consumuri de ma
terii prime, materiale și energie 
inacceptabil de mari.

Nu trebuie pierdut din vedere fap
tul1 că. prin natura lucrurilor, indus
tria antrenează volumul covirșitor 
de resurse umane, energetice și de

• Dezvoltarea economică de tip intensiv - 
o cerință impusă de noile cuceriri ale științei 
și tehnicii

© Continuitatea procesului de moderni
zare a producției asigură creșterea neîn
treruptă a eficienței

© Formarea și perfecționarea pregătirii 
profesionale a personalului muncitor să se 
înscrie într-o strategie unitară, pe domenii și 
sectoare de activitate

materii prime. Drămuirea șl valori
ficarea lor superioară, printr-o acti
vitate bine planificată, rational or
ganizată șl riguros desfășurată. In
fluențează decisiv performanțele 

.sale. Ca și rezultatele de ansamblu 
ale întregii activități economice, prin 
forța ei de propagare a progresului 
tehnic in celelalte sfere de. activitate. 
Ca să-l difuzeze însă este necesar 
in primul rind să-1 asimileze ea În
săși fără rezerve.

Din această perspectivă, se poate 
descifra caracterul evident subordo
nat al programelor naționale prio
ritare. stabilite de partid, al amplu
lui proces de modernizare, aflat în 
curs de desfășurare. Ele nu consti
tuie scopuri în sine, dar înfăptuirea 
lor in întregime și bine corelată re
prezintă condiții majore, absolut ne
cesare pentru a conferi conținut și 
dinamism dezvoltării intensive a 
economiei. Sub impactul soluțiilor 
furnizate de cercetarea științifică și 
dezvoltarea tehnologică, aceste pro
grame nu pot fi considerate ca în
făptuite o dată cu realizarea măsuri
lor cuprinse in ele. Continuitatea lor 
este permanentă, pentru că tot per
manent se vor ivi noi alternative da' 
creștere a productivității muncii, de

îmbunătățire a calității produselor 
sau de redupere a consumurilor. 
Economia națională este un sistem 
deschis, in stare să asimileze fără În
cetare perfecționările tehnologice și 
organizatorice. Iar substanța moder
nizării o generează tocmai reluarea 
ei sistematică, pe o treaptă superi
oară, spre noi „praguri" de eficiență. 
Chiar și eșalonarea. în două etape, a 
acțiunii de modernizare se cere în
țeleasă doar ca o programare for
mală. însă necesară, pentru o des
fășurare organizată și unitară la ni
velul economiei și nicidecum ca o 

..ruptură" între 
două tipuri dife
rite de moderni
zare. Asa cum 
ne-am obișnuit 
să vorbim despre 
continuitatea ne
întreruptă a creș
terii economics, 
va trebui să na 
obișnuim să ne 
gindim la mo
dernizare. in con
dițiile transfor
mărilor revolu
ționare initiate 
de știință, ca la 
o preocupare con
tinuă și obligato
rie. impusă de 
realitate, de prac
tica economică.

Perfecționarea 
organizării și mo
dernizarea pro

ceselor de producție, iar pe a- 
ceastă bază adincirea laturilor 
calitative ale dezvoltării este o 
problemă de extremă actualitate. 
Nu-i așteptăm rezultatele benefica 
numai în viitor, in anii care vor 
veni, ci facem acest lucru toarta 
concret și la timpul prezent. Ceea 
ce obligă conducerile colective din. 
fiecare unitate economică să-si pună 
permanent întrebarea : unde ne 
aflăm In comparație cu ce ne-am 
propus și ne așteptam de fapt 1 Cu 
atît mai mult, cu cit există destula 
măsuri neapli'cate Sau în curs de 
aplicare, dar care nu-și justifică prin 
nimic necesitatea. în unele între
prinderi poate fi întîlnită o situa
ție de-a dreptul paradoxală : se „stă" 
bine cu modernizarea, dar prost cu 
planul de producție, tn alte părți, 
acționîndu-se după principiul „pași
lor mărunți", se manifestă o surprin
zătoare doză de suficientă, afir- 
mîndu-se : „ne-am făcut planul, 
deci e clar că și modernizarea -mer
ge- bine". Confundîndu-se valențele 
acesteia cu o sarcină oarecare și su-

Inq. Cristian ANTONESCU
(Continuare in pag. a V-a)
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Oriunde vremea e favorabilă și terenul permite

6. Raport privind activitatea de re
zolvare a propunerilor, sesizărilor, re- 
clamațiilor și cererilor oamenilor mun
cii in anul 1987.

7. Raport cu privire la activitatea 
internațională a partidului și statului 
in 1987 și principalele obiective ale 
politicii externe in anul 1988.

. La lucrările plenarei iau parte, ca Invitați, cadre 
cu munci de răspundere din aparatul de partid 
ți de stat care nu sint membri ai C.C, al P.C.R.

Pe marginea problemelor înscrise la ordinea 
de zi au luat cuvîntul tovarășii Mihai Marina, 
Ion Giuvelcă, Elena Pugna, Ion M. Nicolae, lu- 
liana Bucur, Carol Dina, loan Culda, Vasiie 
Bărbuleț, Iulian Costescu, Marin Nedea, Vasiie 
Carp.

In continuare, lucrările plenarei s-au desfășu
rat In comisii.

Lucrările plenarei continuă.

IN PAGINILE ll-lll

LA ÎNSĂMÎNȚĂRI
CU TOATE FORȚELE!

Un sfirșit de martie tn care plouă 
cu fulgere si tunete ca ip plină 
vară. Să prevestească oare asta un 
an agricol mai fertil decit cei din 
ultimul timp ? Deși meteorologii 
nu se hazardează în a emite o ase
menea prognoză, agricultorii în
cearcă din plin satisfacția oricăror 
ploi, deși ele 11 încurcă destul de 
mult în desfășurarea muncii 
cimpului. Pe întinderi mari, cu 
deosebire In cîmpiile din sudul ță
rii, in Dobrogea și in Moldova pă- 
mîntul mai are tncă nevoie de apă 
pentru, a se putea completa marele 
deficit cauzat de secetele ultimilor 
ani. Și apoi, chiar dacă ploile in- 
tirzie puțin semănatul, umiditatea 
ridicată din sol. ca și încălzirea 
puternică a vremii care se așteaptă 
de acum sint in măsură să favori
zeze recuperarea intirzierii la se
mănat, grăbind puternic _ 
ția boabelor și răsărirea uniformă 
a culturilor. Cu condiția i 
sămînța să se afle sub

■ spre a se putea fructifica 
condiții ideale pentru 
plantelor în vegetație.

Săptămina pe care am Incheia- 
t-o, in pofida numeroaselor ploi 
care au cuprins practic întreg teri
toriul țării, se detașează ca un 
răstimp de activitate Ia capătul că
ruia adevărații. gospodari — adică 
cei care au știut .să valorifice fie
care oră bună de lucru în cîmp — 
au înregistrat rezultate bune. Pe 
ansamblul agriculturii a fost tnsă-

o 
de 
de

germina-

insă ca 
brazdă, 

i acesta 
pornirea

lor de partid, competența și spiri
tul de răspundere ale cadrelor da 
conducere, ale specialiștilor -din 
unități, prioeperea și hărnicia me
canizatorilor. ale celorlalți lucrători 
din agricultură. Iar dacă ar fi să 
facem un prim bilanț al realizărilor 
din săptămina încheiată, atunci o 
primă concluzie care se poate trage 
este aceea că acele trăsături la care 
ne refeream au fost probate în mod 
diferit de organismele și factorii 
direct implicați in desfășurarea a- 
cestei campanii agricole. Cum alt
fel poate fi interpretat faptul că, in 
condiții climatice asemănătoare și 
cel puțin identice din punct de ve
dere al dotării, totalul suprafețelor 
insămințate in județul Teleorman 
abia reprezintă cu ceva mai mult 
de jumătate din ceea ce s-a reali
zat in județul vecin, Olt, dacă nu 
pe seama modului diferit de a ac
ționa și a ințelege răspunderea 
fată de recoltă. . Este apoi oare 
normal faptul ca suprafețele insă
mințate in județul din extremita
tea cea mai nordică a țârii, in Bo
toșani. să fie aproape duble față 
de cele realizate in județul Iași ? 
Ca să nu mai vorbim de faptul că 
în ce privește stadiul însămințări- 
lor. Iașiul se află chiar și in urma 
Bacăului, realizările lui situin- 
du-se procentual abia la nivelul u- 
nităților agricole din Vaslui și Su
ceava. A plouat și a fost frig, ce-i 
drept, tn toată Moldova ; dar ar fi 
cel puțin nerealist să se creadă că 
in Suceava au fost condiții mai 
bune pentru semănatul sfeclei de 
zahăr decit In Iași. Șl asemenea 
concluzii se pot trage comparind 
suprafețele mici insămințate in ju
dețul Tulcea fată de ceea ce s-a 
realizat in unitățile agricole din 
Constanța, ca să ne oprim numai 
la un exemplu dat dintr-o zonă eu 
un microclimat identic. Pentru că 
dacă facem comparația între rezul
tatele obținute la semănat de uni
tățile agricole fruntașe și cele si
tuate in vecinătatea lor, atunci re
zultă cu toată claritatea că nu, 
nicidecum, nu atît pe seama preci-

pitațiilor și temperaturilor scăzute 
trebuie puse intirzierile mari la 
semănat dintr-un număr mare de 
unități agricole, și chiar din județe 
întregi.

Pentru săptămina care a început 
In fața agricultorilor se află un 
volum .de lucrări pe cit de mare, pe 
atit de complex. Chiar în condi
țiile în care vremea se menține in
stabilă, este absolut necesar ca în 
cîteva zile să se încheie semănatul 
sfeclei de- zahăr, al florii-soarelui 
și al plantelor furajere in toate uni
tățile, inclusiv în cele din zona a 
doua de cultură. Creșterea con
stantă a temperaturii din sol, dar 
mai ales ploile mai calde din ulti
mele zile indică faptul că vremea 
se află in plin proces de încălzire și 
că de acum nu mai .există nici un 
risc pentru a se trece din plin la 
semănatul porumbului, soiei. faso
lei, a tuturor celorlalte culturi de 
primăvară. Au mai rămas de se
mănat peste 4 milioane de hectare, 
ceea ce înseamnă că de acum tre
buie să se lucreze cu o viteză zil
nică /le cel puțin 350 000—100 000 
hectare, ritm absolut posibil da 
atins in condițiile folosirii judici
oase a forței mecanica repartizate 
în această campanie și, bineînțeles, 
în condiții normale de lucru în 
cîmp.

Subordonată acestui obiectiv ma
jor, perioada în care ne aflăm im
pune acțiuni ferme pentru îndepli
nirea de către fiecare formație de 
muncă, de către fiecare lucrător a 
sarcinilor zilnice ce le revin. în 
înfăptuirea acestor imperative nu 
pot fi admise nici un fel de defec
țiuni, oricit de mici ar fi, mai ales 
acum, cînd trebuie să se dea do
vadă de inventivitate și fermitate 
in organizarea muncii și folosirea 
mijloacelor mecanice în fiecare oră 
bună de lucru din zi și noapte. 
Trebuie să se înțeleagă 
claritatea că

(Continuare în pag. a IV-a)

cu toată
această sarcină te

PATRIA, PATRIOTISMUL

mintea

«ună

Smaranda OTEANU
(Continuare în pag. a V-a)

Din noua arhitectură a orașului Sighetu Marmațlel Foto : Sandu Cristian

la Șantierul 
de 38 de 

mine, pentru 
lansare ră- 
..eveniment".

canicil urmăresc toate vln- 
ciurile, urmăresc toate ro
titele cărucioarelor.

— Cam romantic 
povestirile despre lansările
la apă pe sănii — comple
tează Petre Niculescu. se
cretarul de partid al san-

entuziasmului

TULCEA : Producții 
suplimentare

E rîndul barjei 15 316. 
Ea va ponta oea de-a 54-a 
lansare pe sincrolift. De 11 
zile a fost ridicată pe 
platformă și acum, in fine, 
va intra în bazin. Timpul 
nu-i frumos. E ceată, o 
dimineață mohorită de 
martie. Dunărea nu e nici 
albastră si nici luminoasă
— să nu sune ca un „re
proș", dar... — cotele ape
lor (418 cm. cu o creștere 
de 48 cm) sint tocmai bune. 
Baria a fost la reparat, se 
va mai pune pe ea un 
vinci de ancoră si apoi o 
va lua în primire benefi
ciarul. adică NAVROM 
Giurgiu. Cărucioarele-tren 
au tras-o deja. Calculato
rul a controlat toate datele 
tehnice. S-a dat semnalul. 
Vinciurlle s-au pus in 
funcțiune. La fiecare pom
pare hidraulică se coboară 
cu doi centimetri si jumă
tate. încet. încet, cu grijă, 
sub ochii meșterilor, ingi
nerilor...

— Pare un fapt divers
— spune mai mult în soan-
tă șeful de echipă, ajus- 
torul mecanic Costea Vasi
ie. Dar. centru mine, care 
lucrez aici. I 
naval Giurgiu, 
ani. pentru 
noi» orice 
mine un __________  .

^Imi aduc aminte de lansă-

rile făcute pe sănii 
lemn. Par o poveste !
mai derapa, unul din ca
petele navei se intimpla să 
nu ajungă paralel cu ma
lul. La cote de ape mici 
nici vorbă să fi lucrat.

— Ați spin „noi". „Noi"

Un colectiv aflat 
mereu la vîrsta

poate Însemna sl cel mal 
tineri ?

— Bineînțeles. Am cres
cut zeci de ucenici. Nici 
nu le mai știu numărul. 
Astăzi vin de la liceele 
industriale din Giurgiu, 
Bacău. Alexandria și in- 
cercăm să-l învățăm tot ce 
știm din meseria noastră 
și nu numai atit : dragos
tea. respectul fată de 
muncă.

Platforma coboară. Me-

tlerului. Mat ales că acum 
vorbim de sincrolift — in
stalație modernă, de con
cepție și construcție româ
nească, realizată, după cum 
se știe, de Centrul de ingi
nerie tehnologică, proiec
tări construcții mașini. Aici 
se coboară navele spre lan
sare. aici se ridică navele 
pentru reparații, aici s-au 
format hidraulicieni (o 
meserie nouă), colaborind 
direct cu constructorii plat-

formei. cu oroiectantii. 
ginerii, cu specialiștii 
la întreprinderea „Balan
ța" — Sibiu care au elabo
rat aparatura hidraulică. 
Eu, în ’52, eram strungar 
tot aici, pe șantier. Este ro
mantică și povestea despre 
ghirlandele pe care, la zile 
de sărbătoare, le făceam 
din crengile stejarilor pă
durii Cioroiu. care se afla 
chiar pe aceste locuri. A- 
cum — hale, mașini, insta
lații. utilaje — toate vor
besc de progres, de moder
nizare. Dintr-un șantier de 
reparații, după 1965. Șan
tierul naval Giurgiu s-a 
transformat Intr-un șantier 
de construcții noi. adică 
s-au împletit, cum era do
rința noastră, cele trei pro
filuri : echipamente navale, 
construcții noi si reparații 
nave. Este alt ritm acum, 
oamenii sint alții, dar e 
bine să ne aducem citeoda- 
tă aminte de „tabloul" de 
acum cîteva decenii, ca să 
avem termen de compa
rație.

Suflă un vînt destul de 
tăios. Pompele acționează 
ritmic, conjugindu-se cu 
semnalele sonetei plutitoa
re care lucrează la cheiul

Prin creșterea gradului de folo
sire a capacităților de producție, 
prin mai buna valorificare a ma
teriilor prime, materialelor, ener
giei și combustibilului, prin aplica
rea tn practică a măsurilor cuprin
se in programul de modernizare a 
proceselor tehnologice, colectivul 
Combinatului metalurgic din Tulcea 
a livrat suplimentar, de la începu
tul anului și pină tn prezent, 1 100 
tone feroaliaje și 200 tone siliciu 
metalic. S-au creat astfel toate 
condițiile pentru onorarea exem
plară a angajamentului asumat in 
întrecerea socialistă pe primul tri
mestru al anului. (Adrian Vasiie).

mințată, pină duminică 
suprafață de peste 
hectare, din care 
500 000 hectare au 
tocmai in această 
care specialiștii au 
treacă la organizarea muncii nu de 
la o zi la alta, ci de la un ceas la 
altul ; nu pe sole întinse și dinainte 
stabilite, ci pe parcele și porțiuni 
mici care permiteau intrarea mași
nilor In brazdă. Au fost zile dificile 
pentru desfășurarea muncii cimpu- 
lui. dar tocmai aceste dificultăți au 
probat din plin capacitatea organi
zatorică a organelor și organizații-

seara, 
un milion 
mai bine 
fost semănate 
săptămina. în 

fost obligați să

i
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LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Din cuvintul participanților 
la dezbateri

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
MIHAI MARINA

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nieolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși.
Integrindu-se organic In am

pla activitate politico-organiza- 
toricâ desfășurată de partid 
pentru îndeplinirea exemplară 
a obiectivelor si sarcinilor sta
bilite de Congresul al XIIII-lea 
și Conferința Națională, a indi
cațiilor si orientărilor tovarășu
lui Nieolae Ceaușescu. străluci
tul strateg al edificării socialis
mului si comunismului in 
România, problematica deose
bit de complexă si de mare im
portantă supusă dezbaterii ac
tualei plenare a Comitetului 
Central evidențiază grija sta
tornică a partidului nostru 'de 
a-si perfecționa propria activi
tate. de a armoniza in perma
nentă obiectivele dezvoltării 
patriei, ale modernizării struc
turilor sale economice, politice 
și sociale' cu resursele de care 
dispune societatea, in deplin 
consens cu aspirațiile de pro
gres si civilizație ale întregii 
națiuni.

Declarindu-mă de acord cu 
documentele supuse dezbaterii 
plenarei Comitetului Central, 
raportez că si organizația jude
țeană de partid Constanta a 
desfășurat si desfășoară o in
tensă activitate pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce-i revin din 
hotăririle de partid si de stat.

Pe baza indicațiilor și orien
tărilor dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. comitetul județean, orga
nele și organizațiile de partid 
din județ sint angajate ferm in 
înfăptuirea planului și progra
melor de dezvoltare economico- 
socială. Așa cum in repetate 
nnduri ne-ați cerut, acționăm 
hotărit pentru creșterea răs
punderii organelor de partid 
față de bunul mers al activității 
în toate sectoarele, întărirea și 
perfecționarea controlului, func
ționării corespunzătoare a or
ganismelor democratice, dar 
mai cu seamă a activității de 
organizare și unire ă eforturi
lor oamenilor muncii in înde
plinirea in bune condiții a pla
nului de stat.

Ca urmare a ajutorului con
ducerii partidului și statului, 
anul 1987 s-a constituit și pen
tru județul nostru intr-o nouă 
etapă a dezvoltării și consolidă
rii marilor succese obținute in 
anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului. 
S-au realizat însemnate inves
tiții, au fost puse în funcțiune 
importante obiective economice 
și sociale, printre care canalul 
Poarta Albă — Midia — Năvo
dari și primele sonde de ex
tracție a țițeiului și gazelor 
naturale din subsolul marin. 
Producția industrială a Înregis
trat un ritm anual de creștere 
de 4.6 la ■sută, au sporit pro
ductivitatea muncii și produc
ția pentru export, s-au redus 
stocurile supranormative și 
consumurile specifice la majo
ritatea produselor, a crescut vo
lumul beneficiului.

în agricultură, deși rezultatele 
nu sint pe măsura posibilități
lor, atit producțiile cit și livră
rile la fondul de stat au fost 
substanțial mai mari ca in anii 
trecuți.

Realizarea complexelor sar
cini pe care le-am avut in 1987 
și în acest inceput de an, din
tre care o bună parte în pre
mieră națională, a reclamat o 
participare largă și concretă a 
institutelor de cercetare și 
proiectare, intervenții și con
tribuții directe ale tovarășei 
Elena Ceaușescu, pentru care, 
cu profund respect și aleasă 
recunoștință. îi adresăm cele 
mai calde mulțumiri.

Rezultatele obținute în anul 
trecut și pe primul trimestru al 
acestui an în indeplinirea pla
nului, ca de altfel în întreaga 
viață economică și socială, se 
leagă nemijlocit și de creșterea 
rolului conducător al organiza
țiilor de partid, de activitatea 
politico-organizatorică desfășu
rată de acestea pentru punerea 
deplină in valoare a resurselor 
de care dispunem.

în anul trecut, șl organizația 
noastră județeană â continuat 
să se întărească. Au fost pri
miți în partid peste 2 700 noi 
membri, cu precădere de pe 
marile platforme industriale și 
de construcții, din flota comer
cială și din agricultură. S-au îm
bunătățit structura organizato
rică. repartizarea comuniștilor 
pe ramuri de activitate, compo
ziția socială, profesională si pe 
virste, ceea ce creează condiții

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
ION GIUVELCĂ

Mult stimate și Iubite 
tovarășe secretar general 
Nieolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu.

Stimați tovarăși.

Plenara noastră are loc la 
sfirșit de trimestru, cind între
gul nostru popor, în frunte cu 
comuniștii, strins uniți in jurul 
partidului, al mult iubitului și 
stimatului nostru conducător — 
tovarășul Nieolae Ceaușescu —, 
acționează ferm pentru îndepli
nirea exemplară a planului la 
toți indicatorii, îndeosebi a ex
portului. la un nivel ridicat da 
calitate și eficiență. 

pentru înfăptuirea in bune con
diții a sarcinilor ce ne revin în 
toate domeniile. Au avut loc 
mutații calitative în compoziția 
si pregătirea politico-ideologică 
și profesională a cadrelor. In 
activul de partid a crescut pon
derea elementului muncitoresc, 
a membrilor de partid tineri si 
femeilor.

Cu toate- acestea, trebuie să 
spunem că, deși avem o organi
zație puternică. care numără 
107 000 de comuniști, cu o com
poziție si o structură organiza
torică bună, rezultatele obținute 
in anul trecut si chiar în pri
mul trimestru al. acestui an in 
realizarea planului si programe
lor de dezvoltare economică și 
socială, deși în creștere, sint 
încă departe de posibilitățile 
concrete de Care dispunem, de 
ajutorul pe care îl primim in 
permanență.

în continuare, vorbitorul a a- 
nalizat m spirit autocritic unele 
nerealizări din anul 1987 și din 
primul trimestru al acestui an 
la producția fizică, la beneficiul 
planificat. în onorarea obliga
țiilor pentru constituirea resur
selor financiare. Am rămas da
tori la fondul de stat cu canti
tăți importante de cereale, 
plante tehnice și produse ani
maliere. Sintem conștienti că a- 
cest lucru, insuficienta valori
ficare a resurselor materiale, 
tehnice si umane se leagă și-și 
au cauzele, in primul rmd, in 
neajunsurile si lipsurile muncii 
politico-organizatorice. in acti
vitatea de repartizare si folosi
re a cadrelor. în munca de con
ducere.

Toate aceste lipsuri și altele 
au favorizat și favorizează per
petuarea unor neajunsuri in 
procesul de producție, au făcut 
ca resursele materiale, tehnice 
și umane avute la dispoziție să 
nu fie pe deplin valorificate, 
menținindu-se și acum aspecte 
de nefolosire deplină a capaci
tăților de producție, a pămintu- 
lui. de risipă. de depășire a 
normelor și normativelor de 
stoc și de consum.

Pe baza indicațiilor date de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, acțio
năm pentru lichidarea lipsurilor- 
și neajunsurilor, implicarea tot 
mai directă și responsabilă a 
organelor și organizațiilor de. 
partid în realizarea programe
lor de organizare și modernizare 
a proceselor tehnologice și a 
întreprinderilor. exercitarea 
unui control ferm, a cărui efi
ciență să se concretizeze în 
realizarea ritmică a sarcinilor 
producției fizice și la export, 
în îndeplinirea planului în pro
fil teritorial, a angajamentelor 
asumate. în gospodărirea și fo
losirea chibzuită a resurselor 
materiale și de forță de muncă, 
în aplicarea fermă a mecanis
mului economico-financiar.

în 'agricultură sintem preocu
pați pentru încheierea grabnică 
și la un înalt nivel calitativ a 
lucrărilor din campania de pri
măvară. pentru aplicarea strictă 
a tehnologiilor pe culturi și de 
creștere a animalelor, in vede
rea obținerii — și vă asigurăm, 
în acest sens — de producții- 
record.

Apreciez că noile măsuri pe 
care urmează să le adoptăm in 
plenară cu privire la îmbunătă
țirea Sistemului de formare a 
prețurilor și perfecționarea sis
temului de retribuire, pentru 
stimularea producției de export 
și exporturilor au o mare im
portantă și vor determina o îm
bunătățire substanțială a cointe
resării materiale și a activității 
de îndeplinire a sarcinilor de 
plan, și îndeosebi a celor pen
tru export.

Reafirmindu-ne adeziunea to
tală fată de politica internă și 
externă a partidului și statului, 
deplina satisfacție și aprobarea 
unanimă a rezultatelor care în
cununează și recenta vizită ofi
cială la nivel înalt întreprinsă 
in unele țări din Africa — a 
subliniat în încheiere vorbitorul 
— în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii con- 
stănteni ne angajăm solemn să 
nu precupețim nici un efort 
pentru înfăptuirea exemplară a 
programelor de dezvoltare eco
nomică și socială a țării pe 
acest an și întregul cincinal, ca 
principal omagiu pe care îl pu
tem aduce și îl vom aduce ce
lui care îșii închină întreaga 
activitate și viață, de peste 5 
decenii și jumătate, țării și po
porului său. dezvoltării socia
liste libere și demne a Româ
niei. secretarul general al parti
dului. președintele Republicii, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu.

Strălucitele calități de con
ducător ale tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, preocuparea 
și grija pentru infăptuirea 
neabătută a tuturor planurilor 
și programelor de dezvoltare 
economico-socială a țării se re
liefează puternic și în analiza 
exigentă pe care o facem și în 
plenara noastră asupra activi
tății economico-financiare pe 
anul 1987, asupra realizării pla
nului pe primul trimestru și a 
măsurilor care se impun pen
tru îndeplinirea planului pe 
trimestrul II și pe Întregul an.

Referindu-mă la aceste pro
bleme. vă rog să-mi permiteți 
In primul rînd să subliniez că 

industria de autoturisme, ca 
toate celelalte sectoare de acti
vitate, se bucură de o atenție 
deosebită și de un sprijin sub
stanțial și permanent din partea 
tovarășului Nieolae Ceaușescu. a 
tovarășei Elena Ceaușescu, spri
jin pentru care adresăm și in 
acest cadru cele mai calde mul
țumiri și nemărginita noastră 
recunoștință.

Traducind in viață indicațiile 
primite — a mehționat in con
tinuare vorbitorul — am trecut 
la fabricația autoturismului 
Dacia 1320, am asimilat in fa
bricație autoturismul ARO 10 
model 1988, care se bucură de 
aprecieri pe piața internaționa
lă, am intensificat eforturile și 
sintem avansați pentru asimi
larea autoturismului OLTCIT 
cu integrare ma’ximă. am pus în 
funcțiune noi capacități de pro
ducție.

Vă raportăm că în anul 1987 
planul producției-marfă indus
triale pe centrală a fost înde
plinit și depășit. La export s-a 
realizat planul producției. pe 
cliring țâri socialiste, iar pe 
devize convertibile am realizat 
volumul prevăzut in contractele 
scadente.

Cu toate acestea, la producția 
fizică, cit și in încadrarea in 
cheltuieli și consumuri, rezulta
tele n-au fost la nivelul stabilit 
in plan.

în ceea ce privește anul 1988, 
ca urmare a sprijinului primit 
din partea conducerii partidului 
și a măsurilor luate. încheiem 
primul trimestru cu rezultate 
mai bune la toți indicatorii. 
Astfel; față de aceeași perioadă 
a anului trecut, producția fizică 
la autoturismele Dacia și ARO 
este mai mare cu peste 22 la 
sută, iar exportul a crescut cu 
peste 30 la sută, sporuri impor
tante înregistrindu-se la expor
tul pe relația devize converti
bile. Acționăm in continuare 
cu hotărire. împreună cu între
prinderile de comerț exterior, 
pentru asigurarea portofoliului 
de contracte și comenzi.

în cursul lunii martie, din 
Indicația conducerii partidului, 
s-au ținut analize pe probleme 
de calitate cu furnizorii, stabi- 
lindu-se măsuri pentru îmbună
tățirea aprovizionării tehnico- 
materiale și creșterea calității, 
pentru a realiza automobile ro
mânești la niveluri din ce în ce 
mai competitive. îmburtătățirea 
sistemului de retribuire, astfel 
ca aceasta să stimuleze mai 
mult exportul, precum și noul 
sistem dfe formare a prețurilor 
vor avea cu siguranță un efect 
deosebit de important în creș
terea exportului, in gospodări
rea mai bună a resurselor. în 
creșterea veniturilor oamenilor 
muncii.

Pentru asigurarea în cele mal 
bune condiții a bazei mate
riale a planului, pentru îmbu
nătățirea cooperării în produc
ția de automobile, care să ducă 
la sporirea eficientei întregii 
noastre activități, acționăm, așa 
cum ne-ati indicat, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar ge
neral. pentru creșterea integră
rii producției de componente

CUVINTUL
ELENA

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nieolae Ceaușescu.

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Plenara la care participăm, 

prin problematica supusă dezba
terii, se înscrie ca un moment 
important în canalizarea efortu
rilor tuturor oamenilor muncii 
ca. strins uniți în jurul parti
dului. al dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, conducătorul de excepție al 
poporului român, să acționăm, 
așa cum ne cereți, cu înalt 
spirit revoluționar, cu o înaltă 
conștiință și dăruire comunistă, 
pentru realizarea sarcinilor ce 
ne revin in primul trimestru și 
pe întregul an, în conformitate 
cu directivele și măsurile stabi
lite de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale parti
dului.

Tot ceea ce întreprindeți 
spre binele și fericirea națiunii 
noastre socialiste și-a găsit ex
presie grăitoare în grandioasa 
operă, începută in urmă cu 23 
de ani, de edificare a României 
moderne, și care va dăinui peste 
secole drept cea mai prosperă și 
fertilă perioadă din- întreaga 
noastră istdrie. pe care noi. con
temporanii dumneavoastră, o 
numim cu deosebit respect și 
admirație, cu înalte sentimente 
de mindrie patriotică „Epoca 
Nieolae Ceaușescu'1. De aceea, 
permiteți-mi să folosesc acest 
prilej pentru a da glas celor 
mai înălțătoare sentimente de 
stimă și considerație pe care le 
nutresc comuniștii,. toti oamenii 
muncii din județul Arad, expri- 
mîndu-vă* întreaga , gratitudine 
pentru modul strălucit in care 
conduceți destinele noastre pe 
culmi de civilizație comunistă.

Cu aceleași sentimente. de 
aleasă stimă și considerație 
•mulțumim călduros tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru contri
buția esențială pe care o aduce 
la infăptuirea liniei politice a 
partidului, pentru aportul re
marcabil șl de inalt prestigiu 
mondial la dezvoltarea științei 
românești, la fundamentarea 

în cadrul centralei noastre, ast
fel ca un volum din ce in ce 
mai mare de componente de* 
automobile să fie produs in 
unitățile proprii.

Analizind cu exigență activi
tatea economico-financiară din 
1987 și trăgînd toate învățămin
tele dintr-o serie de neajunsuri, 
am acționat mai hotărit pentru 
reducerea costurilor. încadrarea 
în normele de consum, reduce
rea cheltuielilor neeconomicoa- 
se. reducerea stocurilor de ma
terii prime și materiale și în 
mod deosebit a celor destinate 
exportului. Ca urmare, fată de 
aceeași perioadă a anului tre
cut. beneficiul a crescut în mod 
simțitor. Va trebui să acționăm 
în continuare mai energic pen
tru a ne încadra riguros în sar
cinile’planificate și în acest 
domeniu.

In activitatea pe care o des
fășurăm pentru îndeplinirea 
planului, ne bazăm în primul 
rind pe organizațiile de partid 
din întreprinderile centralei 
noastre, care numără peste 25 
de mii de comuniști. Avem or
ganizații de partid puternice, 
capabile să analizeze competent 
întreaga activitate, să mobili
zeze oamenii muncii pentru în
deplinirea planului, a sarcinii 
trasate de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu de a obține 
în acest an cele mai bune re
zultate din întreaga perioadă 
care a trecut din actualul cinci
nal.

Am tras toate învățămintele 
din analiza deosebit de exi
gentă pe care conducerea parti
dului, personal tovarășul 
rfslicolae Ceaușescu, a făcut-o 
la Conferința Națională a parti
dului. în ședințele Comitetului 
Politic Executiv referitoare la 
activitatea cadrelor.

Trebuie să spunem că șl în 
domeniul construcției de auto
turisme. în activitatea unor ca
dre s-au manifestat si se mai 
manifestă lipsuri și neajunsuri, 
care au fost analizate cu tbată 
exigenta și fermitatea, luindu-se 
măsurile necesare. Acționăm in 
continuare, prin toate formele 
muncii politico-organizatorice. 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, pentru a ridica nive
lul de responsabilitate și de 
pregătire profesională, tehnico- 
economică și politică al întregu- 
lui personal, și în primul rind 
al cadrelor cu munci de răspun
dere.

împreună cu întregul popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
din construcția de automobile 
aprobă din toată inima și cu 
toată căldura politica externă 
și internă a partidului și a 
tării noastre, politica de priete
nie și largă cooperare interna
țională. de unire a eforturilor 
tuturor popoarelor, a forțelor 
progresiste de pretutindeni îm
potriva cursei periculoase a 
înarmărilor, pentru a se asigura 
tuturor oamenilor planetei o 
viață liniștită, fără pericolul dis
trugător al războiului.

Vom susține această politică 
în primul rînd prin realizarea 
sarcinilor proprii, prin creșterea 
participării noastre la coope
rarea internațională, prin dez
voltarea exportului.

TOVARĂȘEI 
PUGNA
dezvoltării economico-soclale a 
României.

In continuare, vorbitoarea a 
spus : Deși în 1987 s-au obținut 
unele rezultate mai bune. înre- 
gistrînd o creștere a producției- 
marfă industriale de peste 2 la 
sută față de 1986, rezultatele 
economico-financiare nu se si
tuează Ia nivelul celor planifi
cate. Analizele pe care le-am 
efectuat, intr-un pronunțat spi
rit revoluționar, critic și auto
critic, dar mai ales măsuriLe 
adoptate, de realizare ritmică a 
planului, de urmărire zilnică și 
încadrare în indicatorii de efi
ciență. ne dau garanția că vom 
îmbunătăți activitatea și în acest 
domeniu pe anul în curs.

Urmare a unei astfel de pre
ocupări, vă raportăm, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
că marea majoritate a între
prinderilor industriale și-au 
realizat șl depășit sarcinile de 
plan, obținindu-se pe primele 
două luni care au trecut din 
acest an o creștere a producției- 
marfă industriale de 10 la sută 
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut. Este semnificativ 
faptul că întregul spor de pro
ducție s-a realizat pe seama 
creșterii productivității muncii, 
executindu-se, peste prevederi
le de plan, mașini-unelte. mobi
lier, importante cantități de 
țesături, tricotaje și alte pro
duse. Am antrenat în mai mare 
măsură organele și organizațiile 
de partid la ample acțiuni de 
utilizare judicioasă a materiilor 
prime, a materialelor, de înca
drare în consumurile normate.

Așa cum ne cereți, acordăm 
deosebită atenție exportului, 
urmărind să av.em în formațiile 
de lucru, care execută produse 
pentru piața externă, specialiști 
și muncitori cu o înaltă califi
care. Am întărit controlul pe 
fază tehnologică și urmărim zil
nic încadrarea în graficele de 
producție.

Raportindu-ne la exigențele 
formulate de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, la măsurile stabilite in 
cadrul recentei ședințe a Comi
tetului Politic Executiv, avînd 
in vedere sarcinile ce ne revin 

în acest trimestru și pe între
gul an. hotărîtor in infăptuirea 
planului cincinal, trebuie să re
cunoaștem deschis că rezulta
tele obținute pe ansamblu nu 
ne mulțumesc, nu reflectă pe 
deplin posibilitățile existente. 
Avem încă unități care înregis
trează restante, organizații de 
partid și conduceri colective 
care nu au reușit să mobilizeze 
toate rezervele de care dispun, 
nu au acționat cu fermitate 
pentru înlăturarea tuturor ca
nalelor de risipă, pentru aplica
rea unor tehnologii moderne.

Pe baza indicațiilor dumnea
voastră, am acționat cu mai 
multă fermitate pentru reduce
rea stocurilor ■ supranormative 
care au încărcat cheltuielile de 
producție si au îngreunat viteza 
de rotație a mijloacelor finan
ciare. Din analizele efectuate in 
unități am depistat rezerve care 
ne-au permis ca la nivel de ju
deț să renunțăm la repartiții si 
contracte în valoare de peste 
sute de milioane lei. Deși nu 
am lichidat în întregime stocu
rile supranormative inregistrate 
în anul trecut, aplicînd si acțio- 
nind pe baza măsurilor stabilite 
de Comitetul Politic Executiv, 
am reușit ca pină în prezent să 
reducem considerabil nivelul a- 
cestora. urmind ca pe baza pro
gramului elaborat în acest scop, 
la indicația dumneavoastră, să 
le lichidăm în întregime.

Măsurile stabilite la recenta' 
ședință a Comitetului Politic 
Executiv ne-au determinat să 
ne reevaluăm activitatea, să 
stabilim noi măsuri pentru în
făptuirea programelor priorita
re. să întărim rolttl organiza
țiilor de partid în înfăptuirea 
acestora.

Indicațiile, orientările pe care 
ni le-ati dat si cu prilejul ple
narei Consiliului National al 
Agriculturii s-au constituit in 
direcții clare de acțiune pentru 
comuniști, pentru toti cei ce lu
crează în acest domeniu. în 
prezent acționăm pentru ur
gentarea lucrărilor din campa
nia agricolă de primăvară, care 
este intirziată si ca urmare a 
condițiilor climatice defavora

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
ION M. NICOLAE

Mult stimate șl Iubite 
tovarășe secretar general 
Nieolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe șl stimați 
tovarăși,

Viața politică a țării noastre â 
Înregistrat evenimente de larga 
rezonanță socială, care dau ex
presie hotărîrilor Conferinței 
Naționale a partidului din de
cembrie 1987. Raportul la Con
ferința Națională a Partidului 
Comunist Român, cuvintările la 
înaltele tribune ale democrației 
muncitotești-revoluționare re
prezintă documente de excepțio
nală valoare teoretică și prac
tică, care, prin claritatea, 
profunzimea și cutezanța idei
lor proprii personalităților fău
ritoare de istorie, reflectă 
geniul _ creator al iubitului 
nostru * conducător, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu.

Documentele supuse dezbaterii 
actualei plenare abordează pro
bleme fundamentale ale vieții 
noastre economice și sociale 
privind perfecționarea mecanis
mului de conducere, de stimula
re a participării oamenilor mun
cii la înfăptuirea priorităților 
din economie ; ele poartă am
prenta excepționalei vocații a 
secretarului nostru general, de 
a analiza in profunzime feno
menele, de a sublinia esența 
acestora și a defini soluții re
voluționare pentru fiecare etapă 
de dezvoltare a societății româ
nești.

Analiza critică a activității 
desfășurate în Industria chi
mică și petrochimică în anul
1987, pe baza rezultatelor re
flectate în bilanț, ne-a permis 
să dezvăluim neajunsurile ce 
s-au manifestat în munca noas
tră ți ne-au mobilizat plenar 
pentru înlăturarea acestora șl 
stabilirea direcțiilor de acțiune, 
care să determine o nouă cali
tate a muncii noastre în anul
1988.

Raportez plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român că in trimestrul I din 
1988 ne-am orientăt și concentrat 
eforturile pentru realizarea pro
ducției fizice, cu prioritate a 
celei destinate exportului, prin 
punerea in funcțiune a obiecti
velor de investiții, atingerea 
parametrilor la capacitățile în 
funcțiune, asimilarea de noi 
produse pentru eliminarea im
porturilor. diminuarea consumu
rilor specifice, reducerea stocu
rilor de materii prime, materia
le si produse finite. îmbunătă
țirea calității muncii și eficien
tei economice in toate domeniile 
de activitate.

Am beneficiat și în această 
perioadă de un sprijin direct, 
permanent și prețios din partea 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. pe li
nia introducerii în producție a 
rezultatelor cercetării știin
țifice. a asimilării de noi pro
duse chimice și petrochimice, 
pentru care exprimăm sentimen
te de sinceră și aleasă admira
ție și recunoștință. Astfel. în 
acest trimestru au fost realiza
te pentru prima oară peste 160 
de produse, printre care men
ționăm produse și materiale 
termoreactive pentru energetica 
nucleară, siliciu monocristalin, 
mase plastice. antidăunători 
pentru agricultură, noi tipuri de 
fire și auxiliari pentru indus
tria ușoară și alțe produse. Au 
fost puse în funcțiune 11 capa
cități și obiective de in
vestiții. intre care clorură de 
cianurii Ia Borzești. polistiren la 
Brazi, corzi de petrol acicurat 
la rafinăria Dărmănești, repere 
auto la întreprinderea chimică 
Craiova. 

bile. ploilor abundente. Am ac
ționat operativ prin organiza
țiile de partid pentru mobili
zarea locuitorilor comunelor la 
evacuarea apei de pe culturi, a- 
părarea acestora de inundații, 
deeolmatarea si săparea de șan
țuri pentru scurgerea apei si 
zvintarea terenurilor.

In toate rezultatele obținute 
se regăsesc munca si activita
tea celor 76 de mii de comu
niști, care formează organizația 
județeană de partid și care 
acționează ca un puternic ca
talizator in stimularea energiilor 
tuturor colectivelor de muncă. 
De aceea, ne-am preocupat pen
tru a asigura o structură și 
compoziție corespunzătoare or
ganizației județene de partid, 
primind ” și in anul trecut noi 
membri de partid. Cu toate 
acestea, trebuie să mărturisim 
că, deși pe ansamblu, avem o 
compoziție bună, nu am acor
dat toată atenția unor sectoare 
deficitare, cum sint forajul și 
extracția petrolului, construcți
ile, unele unități de mecaniza
re a agriculturii, unde nu s-a 
acordat atenție suficientă pri
mirii în partid și mai ales cali
tății moral-politice și profesio
nale a celor care au solicitat 
intrarea in rîndurile partidului.

Deși am sporit exigența și am 
îmbunătățit activitatea de pre
gătire și formare a cadrelor, 
trebuie să recunoaștem deschis 
că multe din neimplinirile și 
nerealizările noastre sînt legate 
și de munca și activitatea aces
tora. Va trebui în cpntinuare să 
acționăm pentru perfecționarea 
stilului și metodelor noastre de 
muncă, să întărim controlul de 
partid, să manifestăm mai multă 
exigență fată de modul in care 
fiecare își face datoria, pornind 
de la noi. membrii comitetului 
județean de partid.

Comuniștii, toti cel ce trăim 
și muncim in județul Arad vă 
asigurăm de hotărîrea noastră 
fermă de a ne face datoria cu 
înalt spirit revoluționar, cu răs- 
purîdere și dăruire pentru în
făptuirea exemplară a sarcini
lor ce ne revin in acest an și 
pe întregul cincinal.

Au fost realizați indicatorii 
tehnico-economici proiectați la 
36 de capacități puse in func
țiune. costurile de producție la 
1 000 lei producție marfă au 
fost reduse cu 16.2 lei. Produc
ția fizică a înregistrat creșteri 
fată de realizările aceleiași pe
rioade din anul, 1987 la un nu
măr de 84 sortimente urmărite 
la nivel central. Prin aceasta 
s-au obtinut creșteri la produc
ția-marfă față de realizările a- 
nului trecut de circa 10 la sută. 
Producția pentru export repre
zintă o creștere de 35 la sută 
fată de realizările trimestrului I 
ai anului 1987, concretizată in 
depășiri la fibre sintetice, arti
cole tehnice din cauciuc, mela
nină. pigmenți, solventi. produ
se de mic tonaj.

Cu toate aceste aspecte pozi
tive. a arătat vorbitorul, nu pu
tem fi mulțumiți de activitatea 
pe care am depus-o. i,ntrucit 
fată de prevederile de plan la 
producția fizică, precum și la 
producția-marfă, s-au inregis- 
trat rămineri in urmă. n-au 
fost soluționate in mod cores
punzător unele probleme de a- 
provizionare tehnico-materială. 
Aceste neajunsuri, precum și 
alte lipsuri care s-au manifes
tat în activitatea noastră au 
influențat negativ situația eco- 
nomică-financiară a unor uni
tăți.

lipsurile manifestate în acti
vitatea noastră au fost ana
lizate cu exigență în organele 
de conducere colectivă ale mi
nisterului, centralelor și între
prinderilor, stabilindu-se mă
suri de îmbunătățire a stilului 
și metodelor de muncă, pentru 
realizarea sarcinilor prevăzute 
in trimestrul II și pe intreg 
anul 1988. S-au luat măsuri 
pentru funcționarea, în deplină 
siguranță, a instalațiilor tehno
logice, pentru pregătirea și e- 
xecutarea lucrărilor de repara
ții și revizii de calitate, acțio
năm pentru asigurarea punerii 
în funcțiune a obiectivelor de 
investiții și, în primul rind, a 
capacităților prevăzute in acest 
an cu sarcini de producție, ur
mărim zilnic producția fizică, 
și cu precădere producția desti
nată exportului, rezolvăm cu 
operativitate problemele care 
condiționează desfășurarea rit
mică și la nivel calitativ a ac
tivității productive. Am consti
tuit colective de specialiști, teh
nicieni și economiști, care să 
sprijine unitățile cu rezultate 
financiare nesatisfăcătoare, ast
fel incit să eliminăm pierderile 
înregistrate la unele centrale și 
întreprinderi în cel mai scurt 
timp. S-au întocmit pentru fie
care unitate programe concrete 
de acțiune menite să conducă la 
reducerea stocurilor de materii 
prime. materiale si piese de 
schimb, producție neterminată 
și produse finite.

Considerăm că sînt întrunite 
condiții ca incepind cu luna a- 
prilie 1988 să se asigure înde
plinirea ritmică a sarcinilor de 
plan.
‘ Vă rog să-mi îngăduiți ca pe 
marginea celorlalte probleme 
înscrise in ordinea de zi a ple
narei să exprim acordul total 
cu rapoartele prezentate, care 
pun m relief forța politică 
imensă și capacitatea revoluțio
nară ale partidului nostru de a-și 
îndeplini cu cinste rolul de cen
tru vital al națiunii noastre so
cialiste. cu politica de cadre 
pătrunsă de principialitate, exi
gență comunistă si inalt uma
nism.

Doresc să-mi exprim totala 
adeziune fată de politica inter
națională a partidului si statu
lui nostru, inițiată si promova
ta cu strălucire de exponentul 
de cea mai înaltă autoritate al 
poporului nostru, președintele 
României socialiste, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu. Da numele 

său, de nobilele si neobositele 
sale eforturi, de principiile 
înalte care stau la baza politicii 
externe românești sint indisolu
bil legate prestigiul internațio
nal al tării noastre, respectul 
pentru demnitatea națională a 
fiecărui stat, promovarea unei 
politici in centrul căreia se 
află ideile păcii și colaborării 
active intre țări libere. suve
rane si egale in drepturi, care 
își edifică- viitorul in concor
dantă eu aspirațiile propriilor 
lor națiuni.

CUVINTUL TOVARĂȘEI
IULIANA

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nieolae Ceaușescu,-

Mult stimată și iubită 
tovarășă Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși, 
îngăduiți-mi ca de la această 

înaltă tribună să dau glas sen
timentelor de profundă admi
rație și respect, de nețărmurită 
dragoste și recunoștință pe care 
comuniștii, toți oamenii muncii 
din cadrul centralei industriei 
linii le nutresc față de ctitorul 
României moderne, eroul între 
eroii neamului, conducătorul de 
excepție al partidului și po
porului nostru, proeminentă 
personalitate a vieții politice 
contemporane, strălucit mili
tant pentru instaurarea unei 
noi ordini economice în rela
țiile dintre toate țările lumii, 
pentru cauza păcii și socia
lismului. secretarul genera] 
al partidului, președinte
le Republicii, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu.

Permiteți-mi, totodată, să dau 
expresie sentimentelor noastre 
de aleasă și respectuoasă stimă 
și gratitudine față de -tovarășa 
academician doctor inginer 
Flena Ceausescu, pentru neobo
sita sa activitate desfășurată 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului nostru, pentru înalta 
competență cu care îndrumă 
activitatea de cercetare științi
fică. stîmulînd. prin pilduitorul 
său exemplu, energiile creatoare 
ale tuturor acelora aflați în 
avanposturile cercetării șl care 
trebuie să contribuie,'prin mun
ca lor. Ia realizarea unor pro
duse competitive In competiția 
mondială de valori.

Vă raportez, mult stimate 
tovarășe secretar general, că, 
acționînd în spiritul orientărilor 
și indicațiilor dumneavoastră, 
am stabilit, la nivelul fiecărei 
întreprinderi din cadrul centra
lei, modalități concrete pentru 
realizarea ritmică a producției 
fizice in structura sortimentală 
prevăzută, că am acordat o 
deosebită atenție realizării în
tregii producții destinate expor
tului la un nivel tehnic și ca - 
tativ corespunzător. Ca urma s, 
volumul producției-marfă indus
triale a fost mult mai mare în 
anul 1987 față de anul anterior, 
întregul spor de producție fiind 
realizat pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

A sporit, de asemenea, pon
derea produselor noi și moder
nizate în totalul producției, care 
in anul 1987 a fost de 38,8 la 
sută, ceea ce a perm s obținerea 
unor rezultate bune la export, 

• îndeosebi pe relația devize con
vertibile, care, comparativ cu 
anul precedent, a fost cu 17,4 la 
sută mai mare.

Trebuie să recunosc însă, 
deschis, că, deși multe din în
treprinderi și-au indeplinit in
tegral sarcinile ce le-au revenit 
în anul trecut, rezultatele obți
nute pe, ansamblul centralei nu 
sint de natură să ne mulțu
mească. Ele nu reflectă nici pe 
departe marile posibilități de 
care dispunem și dovedesc că 
nu am folosit la întreaga capa
citate baza tehnico-materială, că 
am utilizat in mică măsură și 
neeficient experiența și poten
țialul creator al colectivelor de 
muncă. Toate aceste deficiențe 
existente în munca noastră se 
datoresc faptului că în activita
tea consiliului oamenilor muncii 
din cadrul centralei și, în egală 
măsură. în modul în care și-au 

.desfășurat activitatea unele 
consilii ale oamenilor muncii 
din unități, dar și in propria 
activitate a unor cadre cu func
ții de răspundere continuă să 
persiste încă o serie de neajun
suri in ceea ce privește organi
zarea muncii, in aplicarea cu

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
CAROL DINA

Mult stimate șl iubite tovarășe 
Nieolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Analiza rezultatelor obținute 

In economia națională în anul 
1987. efectuată la începutul unui 
an decisiv pentru actualul cin
cinal, și măsurile pe care le va 
adopta plenara Comitetului 
Central se înscriu pe linia'gri
jii statornice a conducerii parti
dului nostru fată de îndeplini
rea exemplară a hotărîrilor a- 
doptate de Congresul al XIII- 
lea si Conferința Națională alo 
partidului pentru continua dez
voltare economico-socială a 
tării noastre.

Cu sentimente de aleasă cin
stire. izvorite dintr-o înaltă da
torie de conștiință, vă rugăm să 
primiți, mult stimate tovarășe 
secretar general, sentimentele 
noastre de admirație si prețuire 
nețărmurite, expresie a profun
dului devotament al comuniști
lor. al tuturor oamenilor muncii 
gălățeni față de activitatea 
dumneavoastră revoluționară, 
dedicată, cu pilduitoare abnega
ție și eroism, progresului conti
nuu al patriei noastre. Aducem, 
de asemenea, un cald omagiu 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central

Asigurăm plenara că vom 
mobiliza, in mod exemplar, 
toate forțele, pentru a ne înde
plini cu dăruire comunistă sar
cinile ce ne revin pe acest an, 
că vofri acționa cu hotărire pen
tru realizarea unei noi calități 
in întreaga noastră activitate, 
urmind exemplul luminos și con- 
firmind prin fapte încrederea 
și sprijinul generos pe care ni-1 
acordă iubitul nostru conducă
tor. secretarul general al parti
dului. președintele României, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu.

BUCUR
fermitate si curaj a propriilor 
programe de măsuri. în apli
carea lentă a programelor de 
modernizare, in folosirea utila
jelor și instalațiilor tehnologice 
la întreaga capacitate, in instau
rarea unui climat responsabil 
de disciplină la fiecare loc de 
mUncă.

Analizindu-ne cu inaltă exi
gență si responsabilitate activi
tatea desfășurată in anul ante
rior. am tras toate învățămin
tele din deficiențele manifesta
te și am trecut hotărit la apli
carea unor măsuri concrete care 
să ne dea garanția obținerii u- 
nor rezultate superioare în a- 
cest an.

Sintem în măsură să rapor
tăm că vom încheia primul tri
mestru cu planul realizat la 
producția-marfă, vom realiza 
planul la export pe relația cli
ring țări socialiste și toate con
tractele la devize convertibile, 
realizări care ne dau certi
tudinea realizării ritmice și in 
condiții de înaltă calitate a 
prevederilor planului pe în
tregul an.

Vom acționa. în continuare, 
cu fermitate pentru realizarea 
in cele mai bune condiții a 
programelor de perfecționare a 
organizării și modernizare a 
proceselor de producție, pentru 
îmbunătățirea parametrilor ca
litativi ai proceselor, diversifi
carea gamei sortimentale, va
lorificarea superioară a materi
ilor prime, preocupări priorita
re care se află permanent in 
atenția organelor de conducere 
colectivă ale centralei și între
prinderilor. Vom acorda o deo
sebită atenție realizării ritmice 
a producției fizice la toate sor
timentele, acordind prioritate 
produselor destinate exportului. 
De asemenea, vom da dovadă 
de și mai multă consecvență în 
promovarea la export a artico
lelor cu grad ridicat de prelu
crare și finisare, bazate pe con
cepția de creație proprie, care 
să ne confere o competitivitate 
sporită pe piețele externe. De 
altfel, propunerile privind per
fecționarea sistemului de re
tribuire pentru producția de 
export, cu care mă declar întru- 
totul de acord, reprezintă o 
măsură eficientă pentru per
fecționarea activității de comerț 
exterior, pentru creșterea cali
tății și competitivității produ
selor.

In vederea ridicării pe o 
treaptă calitativ superioară a 
activității economico-financiare, 
așa cum se subliniază 
in raportul prezentat plenarei, 
acționăm cu fermitate, atit la 
nivelul centralei, cit și al între
prinderilor. pentru încadrarea 
strictă in normativele de con
sumuri, stocuri de mijloace cir
culante. pentru creșterea sub
stanțială a eficienței producției.

în întreaga activitate econo
mică vom milita cu hotărire 
pentru asigurarea unei largi 
participări a oamenilor muncii 
la conducerea și elaborarea de
ciziilor. întărind rolul consiliilor 
oamenilor muncii din centrală 
și întreprinderi, perfecționind 
permanent stilul și metodele de 
muncă ale acestora.

Declarindu-mă pe deplin de 
acord cu documentele supuse 
dezbaterii plenarei Comitetului 
Central, vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
că vom acționa cu inaltă exi
gență și responsabilitate revolu
ționară pentru a transpune in 
fapte hotăririle Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, astfel îpcît 
în anul 1988 să obținem cele mai 
mari realizări de pînă acum 
din actualul cincinal. Acesta 
este cel mai. înalt omagiu pe 
care îl aducem partidului, ilus
trului său conducător, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu.

al partidului, președintele Con
siliului Național al Științei și 
Invâțămîntului, pentru contri
buția deosebită la fundamenta
rea si înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru, la creș
terea nivelului de cultură si ci
vilizație al poporului român.

In continuare vorbitorul a 
spus : Vă raportăm că, in tri
mestrul pe care-1 încheiem, 
realizăm planul la producția- 
marfă în proporție de 100,5 la 
sută, depășim prevederile la 
producția fizică de fontă, oțel, 
laminate finite pline si alte 
produse ; îndeplinim producti
vitatea muncii în proporție de
100.6 la sută, iar la investiții de
pășim sarcina planificată cu
13.6 la sută.

Acționăm cu hotărire pentru 
materializarea sarcinilor trasate 
la Conferința Națională cu pri
vire la intensificarea participă
rii active a României la divi
ziunea internațională a muncii, 
prin creșterea accentuată a pro
ducției de export. Măsurile de 
sporire a cointeresării materiale 
în acest domeniu, adoptate din 
inițiativa dumneavoastră, au 
generat un puternic ecou in 
conștiința oamenilor muncii, o 
activitate de inaltă răspundere 
muncitorească, revoluționară, pe 
baza căreia putem raporta de-

(Contlnuare în pag. a IlI-a)
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pășirea cu 5,9 ia sută a planu
lui la producția de export în 
acest trimestru. Toate întreprin
derile cu sarcini la export și-au 
onorat integral contractele sca
dente. Combinatul siderurgic li- 
vrind. în medie, in fiecare lună, 
zeci de mii de tone de la
minate. Sînt lansate in fabrica
ție toate comenzile trimestrului 
II și acționăm. împreună cu mi
nisterele si întreprinderile de 
comerț exterior, pentru, finaliza
rea contractelor pe acest an.

Subliniind că, mobilizați de 
indicațiile și îndemnurile secre
tarului general, s-au executat, 
în condiții de calitate superioa
ră. reparațiile la două caupere', 
două convertizoare. bateria de 
cocsificare nr. 6, furnalul nr. 5, 
agregate principale care func
ționează normal și produc la 
capacitatea proiectată, chiar cu 
unele depășiri, vorbitorul a a- 
rătat că finalizarea reparațiilor 
capitale și a modernizărilor 
prevăzute în acest an în toate 
uzinele combinatului vor crea 
condițiile necesare pentru înde
plinirea obiectivului trasat ca în 
trimestrul IV al acestui an să 
se realizeze o producție de două 
milioane și jumătate de tone de 
oțel.

Promovind cu răspundere 
autoconducerea și autogestiu- 
nea economică, am reușit, fată 
de începutul anului trecut, să 
reducem cu mult stocurile su- 
pranormative de materii prime 
și materiale. 36 de' unităti eco
nomice s-au incadrat in norme
le de stoc, iar 27 nu au mai 
apelat la credite. Rezultatele 
obținute nu corespund însă 
exigentelor formulate de dum
neavoastră la Conferința Națio
nală a partidului. Ne prezen
tăm la această plenară cu une
le nerealizări privind încadra
rea in nivelul planificat al 
cheltuielilor de producție, nu 
realizăm beneficiile planificate, 
nu am reușit să asigurăm pu
nerea în funcțiune a unor o- 
biective de investiții, care tre
buiau să intre în producție pen
tru asigurarea unor sortimen
te necesare economiei naționa
le, iar în unele unități există 
încă stocuri supranormative.

Cunoscînd aceste deficiente, 
acționăm cu hotărîre pentru ca 
organele si organizațiile de 
partid. conducerile de unități 
să rezolve operativ și eficient 
toate problemele de producție, 
asigurînd creșterea nivelului 
calitativ al produselor, respec
tarea cu strictele a normelor 
tehnologice, generalizarea unui 
sever regim de economii, utili
zarea cu eficientă maximă a 
mijloacelor materiale si finan
ciare.

Analizele efectuate la indica
ția dumneavoastră, stimate to
varășe secretar general, cu cen
tralele si ministerele, au relie
fat că. prin asigurarea ritmică 
a bazei materiale, se creează 
condiții să realizăm sarcinile 
de producție pe trimestrul II si 
pe întregul an. In acest context.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
IOAN CULDA

Mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți să ra

portez plenarei că. pornind 
de la orientările și indica
țiile formulate de dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, privind îm
bunătățirea calitativă a întregii 
munci de partid, comitetul ju
dețean de partid, biroul său 
si-au orientat preocupările în 
direcția creșterii capacității po- 
litico-organizatorice a' organiza
țiilor de partid, in scopul de a 
asigura respectarea și materia
lizarea întocmai a hotăririlor de 
partid și a legilor țării, perfec
ționarea planificării și organi
zării muncii, in funcție de pro
blematica și prioritățile specifice 
fiecărei etape și domeniu de ac
tivitate.

întărind exigența și spiritul 
revoluționar in munca politico- 
organizatorică. comitetul jude
țean a vizat, cu prioritate, im
plicarea mai activă a organelor 
și organizațiilor de partid din 
industrie in valorificarea supe
rioară a capacităților de pro
ducție, a bazei materiale exis
tente. finalizarea măsurilor cu
prinse in programele de perfec
ționare a organizării și moder
nizarea proceselor de producție, 
aplicarea fermă a mecanismului 
economico-financiar. Pe această 
bază, producția-marfă în anul 
1987 a fost cu 8 la sută mai 
mare decit cea realizată în 1986. 
productivitatea muncii cu 4.7 
la sută, iar volumul exportului 
a sporit cu 7.6 la sută. Au fost 
realizate integral prevederile de 
plan la investiții, inclusiv la 
locuințe.

In continuare, vorbitorul a 
arătat că organul județean a 
reușit să imprime. încă de la 
începutul acestui an, un climat 
de muncă și răspundere comu
nistă la toate nivelurile. Ca ur
mare. pe primele două luni ale 
anului, planul a fost îndeplinit 
la producția-marfă industrială 
în proporție de 100.3 Ia sută, la 
investiții in proporție de 106.4 
la sută, volumul exportului a 
crescut, față de perioada cores
punzătoare a anului trecut, cu 
16.8 la sută'. Vă asigurării, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu că și pe tri
mestrul I al anului curent, sar
cinile de plan la productia- 
marlă. investiții vor fi îndepli
nite integral.

în ansamblul eforturilor zilni
ce ale organizației județene de 
partid Sălaj, se integrează și 
cele ale comuniștilor de la în- 

este imperios necesar ca orga
nele centrale de sinteză să sta
bilească măsuri operative de 
aprovizionare cu materii pri
me. îndeosebi cărbune a Com
binatului siderurgic de la Ga
lati.

în agricultură am analizat cu 
exigentă cauzele care au deter
minat obținerea unor rezultate 
necorespunzătoare în anul tre
cut si am luat măsuri pentru 
îmbunătățirea substanțială a 
muncii în acest an. Am pregă- • 
tit cu cea mai mare răspundere 
noul ciclu de producție agricolă 
pe 1988.

Pe baza orientărilor si sarci
nilor stabilite de dumneavoas
tră, comitetul județean de 
partid acționează pentru creș
terea competentei, abnegației 
și responsabilității cadrelor din 
aparatul de partid si de stat. în 
acest spirit, am pus un accent 
mai mare pe cultivarea răspun
derii politice cu care cadrele de 
partid, revoluționari de profe
sie. participă nemijlocit la în
deplinirea hotăririlor si progra
melor adoptate. A sporit exi
genta fată de acele cadre care, 
la locurile încredințate, nu pro
bează în munca lor unitatea 
dintre principiile declarate și 
fapte, dintre angajamente si re
zultatele concrete.

Am întreprins măsuri de creș
tere a capacității de acțiune a 
organizațiilor da partid din te
ritoriu. a rolului lor de condu
cător politic, pentru îmbunătă
țirea structurii organizatorice* 
de partid.

Critica, principială și dreaptă, 
formulată de dumneavoastră ia 
adresa muncii biroului și comi
tetului județean de partid, ne-a 
mobilizat conștiințele, ne-a de
terminat să ducem o luptă 
neobosită cu propriile lipsuri, 
imprimînd un curs pozitiv în
tregii activități politice, econo
mice și sociale.

Comuniștii, toți locuitorii ju
dețului Galați dau o înaltă 
apreciere politicii externe acti
ve, principiale a partidului și 
statului nostru și aduc un fier
binte omagiu activității neobo
site. demersurilor de o largă 
rezonantă internațională pe care 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii. to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
marele erou el păcii, le dedică 
promovării unor relații noi 
între toate statele lumii, care să 
asigure întărirea încrederii, 
securității și colaborării po
poarelor.

Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral — a subliniat în încheiere 
vorbitorul — de hotărirea 
nestrămutată a tuturor comu
niștilor. a oamenilor muncii din 
județul Galati de a acționa 
strins uniți în jurul partidului, 
al dumneavoastră, pentru înde
plinirea neabătută a hotăririlor 
Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român, a sarcini
lor ce ne revin din magistralul 
raport prezentat in fața marelui 
forum al comuniștilor români, 
programul concret de muncă și 
luptă al fiecăruia dintre noi.

treprinderea de conductori e- 
lectrici Zalău, și. asa cum 
a ti indicat dumneavoastră la 
recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului 
Central al partidului, sintem an
gajați pentru realizarea inte
grală a planului pe acest an.

Urmare a întăririi răspunderii 
și disciplinei comuniste la fie
care loc de muncă, a cres
cut capacitatea comitetului de 
partid, a organelor și organiza
țiilor sale, de a cuprinde și so
luționa sarcinile tot mai com
plexe ce revin colectivului nos
tru de muncă. Pornind de la ce
rința. expres formulată de dum
neavoastră, de a asigura crește
rea rolului de conducător al or
ganelor și organizațiilor de 
partid, am urmărit realizarea 
acestui obiectiv, așezind pe 
prim plan criteriul calitate, ceea 
ce face ca ponderea membrilor 
de partid în ansamblul colecti
vului nostru de muncă să fie de 
peste 60 la sută, din care 90 la 
sută sint din rindul muncitorilor.

Ne-am preocupat' cu toată 
consecventa, in mod prioritar, 
de pregătirea politică și edu
carea revoluționară a comuniș
tilor, a cadrelor de conducere, 
a specialiștilor, de asigurarea 
cadrului organizatoric necesar 
perfecționării pregătirii profe
sionale a Întregului personal 
muncitor. Ca urmare, pe prime
le două luni din acest an. au 
fost realizate integral prevede
rile de plan la producția marfă, 
producția fizică, productivitatea 
muncii, precum și la export și 
investiții.

Beneficiind de un program 
ferm de acțiune, stabilit pe baza 
orientărilor și indicațiilor for
mulate de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, cu prilejul vizitei de lucru 
efectuate, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în unitatea 
noastră în anul 1986, Comitetul 
de partid a acordat și acordă o 
atenție deosebită materializării 
măsurilor prevăzute în progra
mele de perfecționare a organi
zării și modernizării producției, 
în acest an am realizat 12 mă
suri din cele 33 prevăzute și 
dispunem de toate condițiile, de 
forțele necesare, pentru a le 
finaliza la termen, așa cum ați 
indicat dumneavoastră. Au fost 
omologați, în premieră națio
nală. conductorii electrici ultra- 
subțiri de 25 de microni, am 
proiectat și executat, în între
gime, cu forțe proprii, o nouă 
instalație de emailat conductori 
speciali, cu o capacitate de 210 
tone pe an, care se află in pre
zent în probe tehnologice. Ne 
aflăm în stadiu avansat cu omo
logarea conductorului de 20 de 

microni. Prin materializarea tu
turor măsurilor, estimăm un 
spor de producție marfă pentru 
anul 1988, de peste 90 de mili
oane de lei, reducerea costurilor 
de producție cu 1,5 milioane de 
lei și o însemnată reducere a 
consumului de energie electrică.

Sintem pe deplin conștienți 
că pentru colectivul nostru de 
muncă realizarea la termen a 
acestor măsuri constituie o ne
cesitate de prim ordin, cu atît 
mai mult cu cit și în perioada 
scursă din acest an înregistrăm 
unele nerealizări la indicatorii 
de eficiență, datorate neîndepli- 
nirii planului la producția 
marfă vîndută și încasată, ceea 
ce face să nu realizăm benefi
ciile planificate.

Ne nemulțumește profund 
modul în care am acționat — 
comitetul de partid, cadrele de 
conducere, toți comuniștii — 
pentru demararea producției 
anului 1988 in condițiile econo- 
mico-financiare stabilite prin 
plan. De aceea, pe baza indica
țiilor formulate de dumneavoas
tră la recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv, am ana
lizat cu exigență în organiza
țiile de partid neajunsurile 
existente, stabilind măsuri fer
me pentru lichidarea lor și îm
bunătățirea sub aspect economi
co-financiar a întregii activități 
productive.

Folosesc și acest prilej pen
tru a-mi exprima deplinul

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE BĂRBULEȚ

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe șl stimați 
tovarăși.

Vă rog să-mi permiteți ca. 
exprimind acordul deplin cu 
documentele înscrise pe ordinea 
de zi. a Plenarei Comitetului 
Central al partidului, să folo
sesc acest prilej pentru a da 
expresie celor mai alese senti
mente de neasemuită prețuire, 
dragoste și recunoștință, pe care 
comuniștii, toți locuitorii jude
țului Maramureș le nutresc 
față de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, față de 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. pentru eroica acti
vitate revoluționară consacrată 
înfăptuirii celor mai nobile 
idealuri de libertate, indepen
dentă și fericire a națiunii 
noastre, triumfului cauzei so
cialismului, păcii și colaborării 
in lume.

Raportez că. punînd la baza 
întregii activități hotăririle 
Congresului al XITI-lea. ale 
Conferinței Naționale, orientă
rile si indicațiile date de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitei de lucru din 
1986. precum și cu alte pri
lejuri. comitetul județean de 
partid a acționat și acționează 
pentru întărirea spiritului revo
luționar, a capacității organiza
torice și politico-educative a or
ganelor și organizațiilor de 
partid, perfecționarea stilului 
și metodelor de muncă, creș
terea răspunderii politice și 
profesionale a cadrelor în mo
bilizarea și unirea tuturor for
țelor în vederea îndeplinirii e- 
xemplare a sarcinilor din indus
trie, investiții și agricultură, in 
toate sectoarele vieții econo- 
mico-sociale, pentru a obține 
cele mai bune rezultate ta 
acest an.

Comitetul județean de partid 
a inițiat un ansamblu de mă
suri și acțiuni în scopul întări
rii democrației interne de 
partid. pentru primirea în 
partid a celor mai buni munci
tori. țărani, intelectuali și . creș
terea ponderii femeilor în efec
tivul organizației județene, 
pentru respectarea fermă a nor
melor privind selecționarea, 
pregătirea și promovarea ca
drelor, repartizarea judicioasă 
a forțelor și întărirea controlu
lui îndeplinirii hotăririlor, com
baterii atitudinilor de justifica
re. birocratism, de automulțu- 
mire care se mai manifestă la 
unele cadre, pentru pregătirea 
politico-ideologică si ridicarea 
nivelului de competentă și răs
pundere a activului de partid 
și de stat.

în continuare vorbitorul a 
arătat că pe primii doi ani din 
actualul cincinal, s-a depășit 
planul în industrie cu 610 mili
oane lei. Pe primul trimestru 
din acest an s-a îndeplinit pla
nul la producția marfă indus
trială cu o depășire de circa 100 
de milioane, în condițiile creș
terii producției față de aceeași 
perioadă a anului trecut cu 15,5 
Ia sută, iar a productivității 
muncii cu 16,3 la sută. ,Vom 
livra suplimentar economiei 
naționale 300 tone plumb, cupru 
și zinc ta concentrate, mașini- 
unelte în valoare de peste 2,3 
milioane lei. cherestea, produse 
din industria ușoară și altele.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
IULIAN COSTESCU

Mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimat! 
tovarăși.

Sint bucuros pentru posibili
tatea ce mi se oferă ca de la 
înalta tribună a plenarei Co
mitetului Central al partidului, 
în numele minerilor gorjeni. al 
tuturor comuniștilor și celorlalți 
oameni ai muncii din județul 
nostru să dau glas sentimente- 

acord față de activitatea Inter
națională a partidului și statu
lui in anul 1987 și obiectivele 
ei în 1988, care confirmă' încă o 
dată justețea și realismul poli
ticii externe a partidului și sta
tului nostru, la temelia căreia 
a stat și stă eroica dumnea
voastră activitate revoluțio
nară, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, consacrată 
înfăptuirii celor mai nobile 
aspirații ale poporului român, 
cauzei securității, colaborării și 
păcii în întreaga lume.

Vă rog să-mi permiteți să 
reafirm, în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din 
județul Sălaj, cea mai aleasă 
gratitudine și recunoștință pen
tru modul eroic in care slujiți 
interesele supreme ale patriei, 
pentru sprijinul nemijlocit, sta
tornic. pe care ni-I acordați in 
realizarea planurilor și a pro
gramelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a județului nostru 
ca și a întregii țări. Exprimind 
deplinul acord Ia conținutul do
cumentelor supuse dezbaterii, 
asigur Plenara că vom face to
tul pentru ridicarea. în conti
nuare, la un nivel calitativ su
perior a întregii munci de 
partid. în scopul perfecționării 
activității productive, al reali
zării integrale a planului. 'a 
sarcinilor ce ne revin din hotă
ririle acestei Plenare, ale Con
gresului al XITI-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului.

Am realizat toate contractele 
la export. Am îndeplinit planul 
de investiții. Comitetul jude
țean de partid și-a intensificat 
preocupările în spiritul indica
țiilor date de dumneavoastră la 
plenara Conciliului Național al 
Oamenilor Muncii, pentru apli
carea programelor de moderni
zare a producției, ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al 
produselor, a competitivității lor 
la export. întărirea ordinii și 
disciplinei în utilizarea resur
selor materiale și financiare, 
creșterea vitezei rotației m:i- 
loacelor bănești, realizarea ve
niturilor și a beneficiilor pre
văzute tn bugetele de venituri 
si cheltuieli, creșterea rentabi
lității unităților economice, mo
bilizarea colectivelor de oameni 
ai muncii pentru reaiizarc-a in
tegrală a planului ne semestrul 
I. ne intregul an 1988. ta con
diții de înaltă eficientă si <■>•□- 
ductivitate. Sintem conștienți că 
nu ne-am îndeplinit in cele mai 
bune conditiuni sarcinile Je 
plan In 1987 și pe primul tri
mestru din acest an, atît.în in
dustrie. investiții. agricultură, 
cit și în celelalte domenii. 
Avem restante Ia producția fizi
că. Nu ne-am realizat produc
ția la export la nivelul planu
lui, mai avem unităti în care se 
înregistrează neajunsuri ta în
făptuirea programelor de mo
dernizare a producției, de creș
tere a productivității muncii, a 
rentabilității, beneficiilor, a efi
cienței economice. Acestea se 
datoresc și faptului că organul 
județean, organele și organiza
țiile de partid nu au acționat cu 
toată fermitatea pentru preve
nirea și eliminarea lipsurilor în 
organizarea producției si a mun
cii. din stilul și atitudinea unor 
cadre de conducere, care nu dau 
dovadă de suficientă răspunde
re și inițiativă în soluționarea 
problemelor mai dificile, care 
apar în aprovizionarea tehnico- 
materială. au o comportare mo- 
ral-politică în muncă, în fami
lie și societate care contravin 
statutului partidului, legilor, 
normelor eticii și echității so
cialiste. Comitetul județean de 
partid a luat măsuri de schim
bare din funcție a unor ase
menea cadre, de sancționare pe 
linie de partid, de pregătire și 
promovare a unor cadre capa
bile să organizeze, să mobilize
ze. să dinamizeze colectivele 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
economico-socîale. cu profil 
moral-politic demn.

. Vă asigur. mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
In spiritul hotăririlor ce vor fi 
adoptate de plenară. vom 
acționa cu fermitate ca să 
sporim rolul conducător, forța 
organizatorică și politico-educa- 
tivă a fiecărei organizații de 
partid. pentru a ne realiza 
exemplar planul și angajamen
tul p.e acest an. Vă rog să-mi 
permiteți ca în numele comu
niștilor si locuitorilor jude
țului Maramureș să exprim de
plina adeziune la politica ex
ternă de pace și colaborare a 
partidului și statului nostru 
inițiată cu consecvență și înalt 
umanism de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pusă in 
slujba dezideratelor fundamen
tale, ale națiunii noastre, a idea
lurilor de progres și prosperi
tate a Întregii omeniri.

lor de nemărginită dragoste și 
recunoștință, pe care le nu
trim fată de dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. conducăto
rul încercat al partidului; și al 
poporului, in măreața operă de 
făurire a socialismului si comu
nismului. ctitorul patriei noas
tre noi. stegarul, strategul în
tregii politici interne și inter
naționale a partidului și statu
lui, omul care, de aproape 23 
de ani a dat dimensiunile cute
zanței si înnoirii în toate sfe
rele vieții materiale si spiți- 

tuale. Minerii Gorjului vă simt, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, mereu aproa
pe și se străduiesc să urmeze 
neabătut orientările și indica
țiile pe care le formulați. să 
răspundă prin fapte grijii sta
tornice pe care le-o purtati si 
pentru care vă adresează cele 
mai călduroase mulțumiri. Fo
losesc acest prilej spre a expri
ma simțămintele de aleasă pre
țuire fată de tovarășa 
Elena Ceaușescu. pentru con
tribuția de seamă la elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne 
și externe, pentru remarcabilul 
aport la afirmarea cercetării 
științifice, la dezvoltarea tehno
logiilor în toate sectoarele eco- 
nomico-sociale.

Vă raportez cu emoție și sa
tisfacție că. în timp ce dumnea
voastră. tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu. duceați in mai 
multe țări ale Africii solia de 
prietenie, colaborare și pace a 
poporului român, oamenii mun
cii din Combinatul minier Mo- 
tru, unde imi desfășor acti
vitatea. printr-o mai temeinică 
organizare a producției și a 
muncii, prin subordonarea în
tregii activități politico-orga- 
nizatorice și educative, realiză
rii prevederilor de plan, au ob
ținut cele mai bune rezultate 
din existenta sa. atît la produc
ția de lignit, cit și la livrarea 
acesteia către principalii noștri 
beneficiari. în comparație cu 
primul trimestru al anului tre
cut. in primele trei luni din 
anul 1988 s-au extras și livrat 
mai mult cu aproape 250 000 
tone cărbune. Producția mar
fă industrială este cu 26 mi
lioane lei mai mare, iar pro
ducția netă cu 35 de milioane. 
Am realizat in acest interval 
un volum de investiții mai 
mare cu 75 de milioane față de 
perioada similară a anului tre
cut și am pus un accent deo
sebit și sporit pe infăptuirea 
indicatorilor de eficiență.

Nu dorim să se creadă că în 
bazinul nostru carbonifer toate 
lucrurile merg bine, a arătat 
în continuare vorbitorul. Dim
potrivă. recunoaștem cu toată 
răspunderea că in activitatea 
organelor și organizațiilor' de 
partid, a conducerilor combi
natului și întreprinderilor s-au 
manifestat o serie de neajun
suri, munca politico-organiza- 
torică nu este întotdeauna an
corată în problemele esențiale 
ale procesului de producție, nu 
se analizează cu profunzime 
cauzele care generează stările 
de lucruri negative. N-am iz
butit nici in anul 1987 și nici 
în primul trimestru al acestui 
an să ne realizăm sarcinile de 
plan, indicii intensivi și exten
sivi de utilizare a „instalațiilor, 
să punem la < termen in func
țiune toate capacitățile planifi
cate, să determinăm folosirea 
corespunzătoare a timpului • de 
lucru in toate minele și ca
rierele, să imprimăm la toate 
cadrele, la intregul personal o 
ordine și o disciplină desăvirși- 
tă. interesul cuvenit față de 
pregătirea politică și profesio
nală. în consens cu problemele 
aflate la ordinea de zi, trebuie 
să spun că. deși am obținut 
unele rezultate în creșterea

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
MARIN NEDEA

Mult iubite șl stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși.
Cu profund respect și ne

țărmurită prețuire, vă rog să-mi 
permiteți, mult iubite si stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. să dau glas 
sentimentelor de fierbinte re
cunoștință de care sintem ani
mați toți lucrătorii ogoarelor 
din județul Teleorman pentru 
contribuția dumneavoastră hp- 
tărîtoare la elaborarea și înfăp
tuirea întregului . proces de 
transformare revoluționară, eco
nomică și socială, a satului 
românesc, pentru aportul esen
țial la făurirea unei agriculturi 
moderne, intensive, de mare 
randament, la elaborarea con
ceptului și căilor de înfăptuire 
a noii revoluții agrare.

Totodată, aducem cele mai 
calde mulțumiri și aleasa noas
tră recunoștință tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. eminentă 
personalitate politică și savant 
de largă recunoaștere interna
țională. pentru contribuția cu 
totul remarcabilă la dezvoltarea 
științei și tehnicii românești, ca 
forță de producție cu rol de
terminant în dezvoltarea impe
tuoasă pe care a cunoscut-o 
agricultura, cu deosebire după 
Congresul al IX-lea al partidu
lui.

în continuare vorbitorul a 
arătat : în Teleorman trăiesc 
și muncesc peste 88 000 de 
comuniști, dintre care 22 000 în 
agricultura județului. o forță 
uriașă aflată permanent în 
fruntea luptei pentru traducerea 
în viață a politicii partidului și 
statului nostru, strins unită în 
jurul conducerii superioare, al 
dumneavoastră, mult iubite, și 
stimate tovarășe secretar gene
ral.

în județul nostru activează 
sute, mii de cadre crescute de 
partid în spiritul unei înalte 
răspunderi comuniste, ale devo
tamentului nelimitat față de 
cauza partidului, față de nobile
le idealuri de progres și prospe
ritate. în tot ce facem. în în
treaga noastră activitate ne 
călăuzim neabătut după exem
plul de patos revoluționar, de 
înaltă dăruire și responsabili
tate pe care îl oferiți dumnea
voastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Ne-am întilnit cu dumneavoas
tră, am beneficiat de străluci

efectivului organizațiilor de 
partid, îmbunătățirea structurii 
organizatorice, repartizarea și 
folosirea cadrelor, înregistrăm 
deficiențe in antrenarea activu
lui de partid, a organizațiilor 
de masă și obștești la soluțio
narea operativă a problemelor, 
asigurarea întregului necesar 
de forță de muncă și altele.

Vă încredințez, stimate to
varășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. că sîntem 
preocupați permanent de înlă
turarea neajunsurilor existente, 
de îmbunătățirea permanentă a 
activității productive. Astfel, 
vom insista pentru a realiza 
din subteran o producție mai 
mane, prin creșterea continuă a 
liniei de front active. în cariere 
vom pune accentul. în primul 
rind. pe creșterea indicilor in
tensivi și extensivi ai excava
toarelor cu rotor prin organi
zarea unor revizii și reparații 
de bună calitate, care să con
ducă la micșorarea întreruperi
lor accidentale, prin ridicarea 
nivelului profesional al forței 
de muncă și creșterea răspun
derii fiecărui om al muncii. De 
asemenea, vom asigura în con
tinuare promovarea în funcții 
de conducere a celor mai bune 
cadre, oameni care au dovedit 
că sint bine pregătiți politic și 
profesional si care știu să or
ganizeze activitatea economică.

Doresc să subliniez în mod 
deosebit faptul că am fost spri
jiniți permanent în realizarea 
sarcinilor ce ne-au revenit de 
către tovarăși din conducerea 
de partid și de stat, din partea 
ministerelor și a altor organe 
centrale, motiv pentru care în 
acest cadru aducem toate mul
țumirile noastre și îi rugăm să 
ne ajute în continuare. Sîntem 
convinși că vom fi sprijiniți și 
pe mai departe în soluționarea 
problemelor complexe ale tri
mestrului al doilea si ale între
gului an. tn ridicarea continuă 
a producției de cărbune a Com
binatului minier Motru. mai 
ales pentru faptul că pentru 
anul 1988 nu au fost puse în 
funcțiune importante capaci
tăți productive. De asemenea, 
fată de capacitățile puse în 
funcțiune, s-au pjerdut sau nu 
au fost atinse peste 6 milioane 
tone, atît în subteran, cît și în 
cariere, astfei că activitatea 
noastră trebuie să fie Îndrepta
tă spre recuperarea acestora. 
Pe lingă soluțiile deja găsite, 
trebuie ca. Împreună cu minis
terele și centralele de resort, să 
asigurăm baza materială ne
cesară.

Exprimind adeziunea înflăcă
rată a minerilor Gorjului la 
politica de pace si colaborare a 
României socialiste, asigur ple
nara, pe dumneavoastră perso
nal. stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceausescu, că 
oamenii muncii de la Combina
tul minier Motru. sub condu
cerea organelor și organiza
țiilor de partid, vor acționa 
ferm. în spiritul hotăririlor 
Congresului al XIII-lea si Con
ferinței Naționale ale partidu
lui. ale indicațiilor dumneavoas
tră. pentru ca în anul 1988 să 
obținem cele mai bune rezultate, 
să asigurăm cărbunele necesar 
termocentralelor si celorlalți be
neficiari ai noștri.

tele orientări și indicații pe care 
ni le-ați dat la Conferința Na
țională a partidului și la 
plenara lărgită a Consiliului Na
țional al Agriculturii. De fie
care dată, comitetul nostru ju
dețean a organizat consfătuiri 
cu activul de partid din agri
cultură, adunări la nivelul uni
tăților agricole, consacrate ana
lizării profunde. în lumina in
dicațiilor dumneavoastră, a mo
dului cum am muncit. cum 
ne-am făcut datoria de membri 
ai partidului și au fost luate 
măsuri concrete pentru elimi
narea neajunsurilor, mobilizarea 
tuturor forțelor și creșterea răs
punderii in efectuarea de calita
te și la timp a tuturor lucrări
lor agricole.

Deși rezultatele din anul tre
cut din agricultură sînt supe
rioare celor din 1986. ele nu ne 
satisfac, chiar dacă la unele 
culturi, cum sînt griul, orzul și 
floafea-soarelui, in numeroase 
unităti agricole producția reali
zată în 1987 a fost la nivelul 
sau aproape de cerințele noi’ 
revoluții agrare.

Cooperativa agricolă Puranî 
a obținut în medie la hectar 
7 000 kg. de orz, peste 5 000 de 
kg. de grîu. 2 400 kg. la floarea- 
soarelui. Este drept că anul tre
cut natura nu a fost de partea 
noastră ; dar tot atit de adevărat 
este și faptul. că în aplicarea 
tehnologiilor stabilite s-au ma
nifestat unele abateri care s-a t 
soldat cu rezultate mai slabe. 
Acolo unde am muncit bine, pe 
solele pe care verigile tehnolo
gice au fost respectate rigu-os, 
rezultatele planificate au fost 
depășite cu mult, aiungind. in 
medie, la hectar la peste 8 tone 
grîu, 20 de tone de porumb știu- 
leți. 3 000 de kilograme de floa- 
rea-soarelui și 60 de tone de 
sfeclă de zahăr.

Aș vrea să fac o subliniere : 
în agricultură, în special, se 
simte nevoia. exemplului perso
nal. Acolo unde noi muncim 
bine și oamenii muncesc bine. 
Dacă noi lucrăm prost și nu 
reușim să cuprindem probleme
le. nu reușim nici să mobilizăm 
oamenii, întreaga lor forță — 
și lucrurile nu merg bine.

Cînd am așternut pe hîrtie 
aceste rînduri mi-am amintit un 
aspect deosebit din viața mea 
personală și a membrilor co
operatori de la Purani — vizita 
tovarășului secretar general 
făcută anul trecut. După ce a 
fost întîmpinat de conducerea 
județului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a îndreptat 

spre un grup de cooperatori 
care lucrau pe cimp. Secre
tarul general a mers in mijlo
cul acestor oameni cu care 
a discutat mai mult timp pro
blemele legate de munca și 
viața lor. A fost de un mare 
efect această întilnire, oamenii 
s-au simțit încurajați, mai pu
ternici, au apreciat cu mare 
satisfacție această intilnire.

Mi-am pus de multe ori în
trebarea : dacă secretarul gene
ral al partidului, șeful statului 
are timp, și își face timp să 
meargă să discute cu oamenii, 
de ce unele cadre nu-și găsesc 
asemenea timp ? De multe ori, 
tovarășe secretar general, sînt 
ocoliți oamenii și, din păcate, 
nici rezultatele nu sint bune. 
Este și firesc ca lucrurile să 
meargă prost, acolo unde oa
menii sint ignorați, nu sint res
pectați, nu sint ascultați și unde 
legătura aceasta, sentimentală, 
între om și conducător, lipsește. 
Noi ne-am bucurat și vă mul
țumim și astăzi nentru această 
frumoasă vizită. O păstrăm ca o 
amintire deosebită in gîndurile 
noastre și vă rugăm si eu alte 
ocazji să ne dați posibilitatea să 
vă primim pe ogoarele noastre.

Organizația noastră de partid 
a analizat cu răspunde-ea cu
venită rezultatele anului trecut 
si pe acest temei a stabilit tacă 
din toamnă măsuri pentru pro
ducția acestui an. în același fel. 
la indicația și cu snrihnul direct 
al comitetului județean de

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
VASILE CARP

Mult Iubite șl stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Problemele supuse dezbaterii 

plenarei Comitetului Central 
al partidului demonstrează încă 
o dată grija statornică a condu- 

’ cerii partidului, personal a 
dumneavoastră, mult stimate șl 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. pentru per
fecționarea continuă a activită
ții politlco-organizatorice șl 
creșterea rolului organizațiilor 
de partid in conducerea tutu
ror sectoarelor vieții materiale 
și spirituale, ceea ce ilustrează 
încă o dată excepționala dum
neavoastră capacitate de analiză 
si sinteză a fenomenelor econo- 
mico-sociale. inegalabilul spirit 
de previziune științifică a căi
lor de acțiune pentru ridica
rea României socialiste ne noi 
trepte de progres și civilizație.

Este pentru mine o înaltă 
datorie de conștiință pe care, 
în numele comuniștilor, al tup 
turor oamenilor muncii din ju
dețul Olt. o îndeplinesc cu vi
brantă emoție, de a exprima și 
cu acest prilej sentimentele 
noastre de dragoste fierbinte si 
profundă recunoștință pentru 
sprijinul permanent pe care ni-1 
acordați dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. cel mai iubit fiu al poporu
lui nostru, patriot, revoluționar 
înflăcărat, eminent gînditor și 
om politic al lumii contempo
rane care, de peste 55 de ani, 
v-ati identificat cu lupta parti
dului si poporului nostru, pen
tru progres și bunăstare, ctito
rind o epocă de aur ce a in
trat pentru totdeauna în 
conștiința întregii națiuni 
sub numele de „Epoca 
Nicolae Ceausescu".

Cu sentimente de vibrantă 
recunoștință, adresăm mult sti
matei tovarășe Elena Ceaușescu 
un cald omagiu și cele mai vii 
mulțumiri pentru abnegația si 
Înalta responsabilitate revolu
ționară cu care acționează ca 
militant de frunte al vieții po
litice. economice și sociale a 
patriei, pentru ca știința și In- 
vățămîntul să devină tot mai 
mult o forță a dezvoltării noas
tre socialiste.

înfăptuind prețioasele dum
neavoastră indicații si orientări, 
mult iubite si stimate tovarășe 
secretar general, comitetul ju
dețean de partid acționează cu 
înaltă răspundere pentru unirea 
eforturilor celor 84 000 comu
niști. ale tutpror oamenilor 
muncii. în vederea realizării 
neabătute a sarcinilor ce revin 
județului din hotăririle Con
gresului al XIII-lea si Confe
rinței Naționale ale partidului. 
Vă raportăm . că desfășurăm o 
intensă activitate pentru reali
zarea obiectivelor din econo
mie. perfecționarea stilului și 
metodelor de lucru ale organe
lor democrației muncitoresti- 
revolutionare. pentru intensifi
carea muncii politico-organiza- 
torice si educative, creșterea 
spiritului de combativitate al 
comuniștilor, ridicarea conștiin
ței revoluționare, patriotice, a 
tuturor oamenilor muncii.

Continuind bunele rezultate 
din anii anteriori. în anul 1987 
am realizat o producție pentru 
export care depășește Prevede
rile de plan cu aproape 7 la 
sută pe devize convertibile.

Am îndeplinit sarcinile de 
plan la producția netă, marfă 
vindută si încasată, la beneficii, 
înregistrind creșteri importante 
in structura produselor noi si 
modernizate. Totodată, am reu,- 
șit să obținem însemnate can
tități de produse fizice peste 
plan, să economisim circa 32 
milioane kWh de energie elec
trică si peste 7 000 tone combus
tibil convențional, să reducem 
stocurile de materii prime si 
materiale cu 750 de milioane 
lei. sporind viteza de rotație a 
mijloacelor circulante.

Analizînd cu maximă exigen
tă. în spirit critic și autocritic, 
bilanțul activității desfășurate 
în anul 1987 — a menționat tn 
continuare vorbitorul —. tre
buie să recunoaștem că s-au 
manifestat unele neajunsuri, in

partid, au procedat șl comuniștii 
din celelalte unităti agricole afe 
județului nostru, trăgind maxi
mum de învățăminte din expe
riența anului 1987 și luind cele 
mai potrivite măsuri pentru 
anul 1988.

Comuniștii, toți mecanizatorii 
și țăranii cooperatori din comu
na Purani și-au propus să ob
țină în acest an in medie la 
hectar 7 000 kg. griu, 8 000 kg. 
de orz, peste 20 de tone de po
rumb știuleți, 3 200 kg. soia și 
floarea-soarelui, peste 4 OOQ de 
litri lapte pe cap de vacă fu
rajată. Rezultatele obținute pină 
acum în munca de pregătire a 
producției ne îndreptățesc să 
putem spera la îndeplinirea și 
depășirea angajamentelor asu
mate in întrecerea socialistă.

Vă informăm, stimate tovarășe 
secretar general, că în tot jude
țul se muncește . cu răspundere 
pentru ca agricultura Teleorma
nului să livreze în acest an 2 
milioane 600 mii de tone de ce
reale. aproape un milion de tone 
de plante tehnice, 694 000 de 
tone de legume și importante 
cantități de produse alimenta
re. Acesta este de fapt angaja
mentul nostru pentru a cărui 
realizare și depășire sîntem 
ferm hotăriți să eliminăm din 
munca noastră toate neajunsuri
le din anii trecuți. să ne înzecim 
eforturile in marea și complexa 
bătălie pentru infăptuirea exem
plară a obiectivelor noii revo
luții agrare.

clusiv în munca comitetului ju
dețean de partid. Unii membri 
ai organului județean de partid, 
activiști de partid și de stat, u- 
nele cadre de conducere din 
unitățile economice nu s-au im
plicat în suficientă măsură in 
rezolvarea concretă a sarcinilor, 
limitindu-se. de multe ori, doar 
Ia solutionarea unor problema 
curente de producție, la inter
venții de moment, pierzind din 
vedere sprijinul pe care trebuie 
să-l acorde organizațiilor de 
pari>’ organelor de conducere 
cole â in înfăptuirea obiecti- 
velo? ... tuale si de perspectivă.

Va asigurăm, mult stimate si 
lub ■ tovarășe secretar general, 
că v„..i lua in continuare toata 
măsurile ce se impun și vom 
asigura toate condițiile pentru 
realizarea integrală a sarciniloș 
de plan ne semestrul I si pe în
tregul an.

Asa cum ne-ati indicat dum
neavoastră. acordăm o deosebi
tă atenție calității produselor, 
onorării obligațiilor contractua
le. asumate la export. înnoirii 
și modernizării producției, spo
ririi competitivității si fiabili
tății produselor ; astfel, la în
treprinderea de vagoane Cara
cal. punem un accent pe reor
ganizarea fluxurilor tehnologica 
și pe extinderea sudurii auto
mate. la întreprinderea de an
velope Caracal pe fiabilizarea 
mașinilor, sporirea calității și 
pe această bază ridicarea gra
dului de selecție al anvelopelor 
pentru export, la întreprinderea 
de osii și boghiuri pe finaliza
rea modernizărilor de la turnă
torie. cit și creșterea capacității 
de tratament termic, la între
prinderea de produse cărbunoa- 
se Slatina, pe atingerea para
metrilor proiectați.

Desfășurăm o amplă activi
tate pentru realizarea progra
melor din agricultură. în ve
derea ridicări gradului de fer
tilitate â solului, în toamna tre
cută și în iarnă am administrat 
îngrășăminte organice pe circa 
20 000 de hectare, amendamente 
calcaroase pe 18 000 hectare, am 
executat afinarea adincă șl
scarificarea solului pe 67 000 de
hectare ; aplicind tehnologii
avansate, starea de vegetație a 
culturilor păioase este bună,
asigurind realizarea producții
lor stabilite. în horticultură am 
asigurat răsaduri de bună cali
tate pentru întreaga suprafață 
de tomate timpurii și ardeioase 
și am început plantatul în cimp. 
Mai mult de 40 la sută din su
prafața de legume a fost ferti
lizată cu îngrășăminte naturale, 
în cadrul programului sericicul
turii. pentru anul acesta am 
prevăzut să plantăm 800 000 da 
duzi. Am început acțiunea în 
curțile unităților socialiste, ala 
membrilor cooperatori și pe 
aliniamentul șoselelor. unde 
plantăm peste 250 000 puleți de 
dud,

în zootehnie, unde rezultatele 
din anul trecut și începutul 
acestui an nu ne mulțumesc, 
am luat măsuri ferme pentru 
sporirea efectivelor și sporirea 
producțiilor animaliere. îmbu
nătățirea furajării, a disciplinei 
tehnologice și de muncă. Am 
întocmit, in acest sens, progra
me de dezvoltare a zootehniei 
pe fiecare localitate atit la uni
tățile socialiste, cît și la gospo
dăriile populației, asigurarea și 
modernizarea adăposturilor, ex
tinderea culturilor duble pa 
40 000 de hectare in vederea 
asigurării necesarului de furaje.

în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din ju
dețul Olt ne exprimăm și cu 
acest prilej adeziunea deplină 
la politica externă promovată 
de partidul și statul nostru. 
Sintem mindri că inițiativele 
de pace, de colaborare; de bună 
vecinătate ale României sînt 
primite cu respect si considera
ție pe toate meridianele lumii’ șl 
știm că stima de care se bucură 
poporul român în rindul po
poarelor lumii este stima adusă 
dumneavoastră. mult iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, proeminentă 
personalitate a Vieții internațio
nale, prieten de nădejde al po
poarelor lumii, al tuturor for
țelor democratice și iubitoare 
de pace.
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Sarcina cea mai importantă a acestor zile 
pentru oamenii muncii din agricultură:

SĂMINȚA - cit mai repede sub brazdă!

DUBLAREA PRODUCȚIEI DE CUPRU

Ploile care au căzut In ultimele 
zile in zona Mehedințiului au făcut 
mai anevoioasă activitatea de pe o- 
Boare. In aceste condiții deosebite, 
se impune pretutindeni o organizare 
temeinică a muncii, exercitarea unui 
control permanent și exigent pen
tru folosirea tuturor .„ferestrelor" de 
timp frumos, pentru a fi recuperate 
grabnic răminerile în urmă cauzate 
de vreme. Iată de ce, timp de două 
zile, am parcurs principalele zone 
ale județului pentru a vedea care 
•ste. mai ales acum, „cota" răspun
derii celor chemați să pună o bază 
trainică viitoarelor recolte.

Străbatem o solă a cooperativei 
agricole Livezile. In cursul nopții și 
dimineții a plouat. Cadrele tehnice 
parcurg întinderile, verifică starea 
terenului, fac probe de lucru spre a 
a se convinge pe ce porțiuni se va 
putea intra in după-amiaza zilei la 
pregătirea patului germinativ și se
mănat. lntrucil soarele s-a ivit, acti
vitatea în cimp poate fi reluată. „In 
mai puțin de. patru zile am semă
nat mazărea, inul pentru fibră, sfe
cla furajeră și trifoiul — ne spune 
Mihai Riță. inginerul-șef al unității. 
Ne-au mai rămas doar cele 379 hec
tare cu porumb. Și la această cul
tură, pe 120 hectare am incorporat 
sămința in sol“.

Cit rămînem aici, ne convingem că 
reluarea activității se face cu multă 
grijă. Pentru a se respecta Întocmai 
tehnologia de lucru stabilită, viteza 
de înaintare a celor trei semănători 
este adaptată la condițiile .terenului. 
Sint stabiliți oamenii care au răs
punderea să curețe tuburile ce se în
fundă repede, astfel incit sămînța să 
fie încorporată uniform in pămint. 
Șeful secției de mecanizare, Ion 
Gherghinescu, a stabilit ca la semă
nat să lucreze cei mai buni mecani
zatori. Și tot el consideră că este ne
cesar să rămînă in acest punct pen
tru a regla semănătorile ori de cite 
ori va fi nevoie. Primarul comunei, 
Rafael Ciorăscu, precum și conduce
rea unității sint preocupați de pro
blema asigurării cartofilor de să- 
mintă. La C.A.P. Livezile s-a pre
văzut să șe cultive 50 hectare cu 
cartofi, 'din care s-au plantat numai

LA ÎNSĂMÎNTĂRI-CU TOATE FORȚELE!
-> zii ' • o ■

(Urmare din pag. I)
poate realiza numai șl numai dacă 
se pune cu hotârire capăt stărilor 
de lucruri negative, numai în con
dițiile in care se trece la un mod 
de acțiune caracterizat printr-o or
ganizare desăvirșită a muncii. Or
dinea și disciplina constituie obli
gație legală primordială a lucrăto
rilor din unitățile agricole, a tu
turor celor ce iși desfășoară acti
vitatea in această ramură de bază 
a economiei naționale. In această 
ordine de idei, Legea organizării 
producției și a muncii în agricul
tură, celelalte acte normative care 
reglementează activitatea in a- 
ceastă ramură prevăd obligații con
crete pentru toți oamenii muncii 
din agricultură in privința execu
tării lucrărilor și aplicării reguli
lor agrotehnice. Cu atit mai nece
sare sînt măsurile pentru respec
tarea strictă a acestor preve
deri cu cit, de acum, In agri
cultură trebuie folosită din plin 
flecare oră bună de lucru 
din zi și noapte pentru a se putea 
recupera întîrzierile la semănat. 
Problema cea mai importantă care 
trebuie avută in vedere este or-

Intre stadiul dezvoltării economiei, 
pe de o parte, si creșterea rolului 
economistului, pe de altă parte, 
există o strinsă corelație. Trecerea 
României la dezvoltarea economică 
de tip intensiv necesită un salt ca
litativ și în munca economiștilor, al 
căror rol se amplifică, dobindind noi 
dimensiuni. Aplicarea noului me
canism economico-financiar la nive
lul exigentelor stabilite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, este condiționată și 
de activitatea economiștilor din în
treprinderi. centrale si ministere.

In contextul acestor cerințe, o 
problemă principală care se ridică 
este folosirea integrală a potenția
lului cadrelor economice. Edifica
toare pentru acuitatea acestei pro
bleme sint rezultatele unei anchete 
efectuate de un colectiv de cadre 
didactice din cadrul Academiei de 
Studii Economice din București, la 
care au răspuns 215 economiști. Nu
mai 22 la sută din economiștii in- 
vestigați apreciază că iși folosesc 
potențialul in proporție de 90—100 
la sută ; 24 la sută estimează că in 
cazul lor gradul de utilizare se si
tuează sub 60 la sută. Demn de re
ținut este și faptul că folosirea in
completă a potențialului profesional 
este mai frecventă la tinerii econo
miști. cu o vechime de 1—3 ani, 
adică tocmai la cadrele ce au ab
solvit recent facultatea $1 care stă- 
pinesc concepte, metode, tehnici, 
abordări economice, comerciale, or
ganizatorice. informatice moderne, 
pe deplin corespunzătoare noului 
mecanism economico-financiar.

O primă direcție in care trebuie 
acționat în vederea folosirii inte
grale a potențialului economiștilor 
în interesul creșterii mai puternice 
a eficientei economice o constituie 
concentrarea activității acestora asu
pra abordării și soluționării princi
palelor probleme economice cu care 
unitățile sint confruntate în peri
oada actuală. In cazul economiștilor 
din eșantionul investigat, problemele 
reducerii costurilor reprezintă preo
cupări prioritare pentru 7 la sută 
dintre ei. iar cele privind creșterea 
productivității si respectiv moderni
zarea organizării producției — 4 la 
sută. Or. conținutul principal al 
activității cadrelor economice din în
treprinderi și centrale ar trebui 
să-1 reprezinte analiza si soluționa
rea problemelor economice de fond 

15 hectare. încă din toamnă, trustul 
județean al horticulturii a promis 
că va asigura cartofii de sămînță în 
cantitatea prevăzută, dar acum se 
face că nu știe nimic.

în apropiere, pe o parcelă cu sol 
nisipos, care aparține cooperativei a- 
gricole din Rogova, forțele mecanice 
au fost grupate pe două porțiuni. Se 
pregătește terenul și se insămînțea- 
ză porumbul. „Toate celelalte culturi 
le-am terminat de semănat — ne 
spune inginerul-șef al'unității. Cos- 
ma Damian. Din cele 381 hectare 

mehedinți : PRIN BUNĂ ORGANIZARE, 
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pentru porumb am realizat deja 116 
hectare. în condițiile de acum și cu 
viteza pe care o stabilim in funcție 
de starea terenului, in cel mult cinci 
zile încheiem lucrarea pe întreaga 
suprafață**. Ne oprim și pe o solă 
unde s-au plantat cartofi pe 7 hec
tare. Terenul s-a lucrat ca pentru 
grădină, O tehnologie aplicată ca la 
carte. Inginerul-șef ne spune că nu 
pot fi plantați cartofii pe întreaga 
suprafață de 50 hectare cite s-au 
prevăzut in plan. $i aceasta intru- 
cit nu s-au asigurat cartofii de să
mînță. Alexandru Dugăiașu, organi
zatorul de partid și președintele 
consiliului agroindustrial Vinju Mare 
— pe raza căruia se află cele două 
unități —* ne spune că nici pină 
acum nu s-a indicat precis de către 
trustul județean al horticulturii lo
cul de unde vor fi ridicați cartofii 
de sămință.

Unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Bălăcița au de insă- 
mînțat în această primăvară 9145 
hectare. Și aici sînt porțiuni mari cu 
exces de umiditate, se lucrează greu.

ganizarea exemplară a treburilor 
potrivit recomandărilor clare și 
precise ale specialiștilor, aștfel 
incit in fiecare oră, bună de lucru 
forța mecanică să fie folosită la în
treaga capacitate. în acest con
text, coordonarea directă, la fața 
locului, a desfășurării lucrărilor de 
către factorii direct răspunzători,_ 
repartizarea strictă a sarcinilor pe 
fiecare formație de muncă și pe 
fiecare oră, mobilizarea largă a oa
menilor la munca cimpului, inclu
siv pentru eliminarea băltirilor 
acolo unde există, sint necesități de 
cea mai stringentă actualitate in 
agricultură.

Nimic nu trebuie să sustragă în 
aceste zile pe mecanizatori și 
cooperatori, pe specialiști și ca
drele de conducere, pe ceilalți oa
meni ai muncii din agricultură de 
la obligația lor fundamentală : rea
lizarea în ritm rapid și în cele mai 
bune condiții a însămințărilor. a 
celorlalte lucrări agricole. Exerci- 
tindu-și cu competență și răspun
dere rolul politic conducător al în
tregii activități din agricultură, or
ganele și organizațiile de partid de 
la sate au datoria de a acționa cu 

privind eficiența de ansamblu a în
treprinderii. creșterea beneficiului, 
stabilirea unei structuri rationale de 
producție, diminuarea cheltuielilor 
de producție și desfacere, sporirea 
productivității muncii, creșterea gra
dului de folosire a capacităților, or
ganizarea de ansamblu a unității 
economice și a principalelor domenii 
din cadrul său. creșterea vitezei de 
rotație a mijloacelor circulante, evo
luția acumulărilor bănești, dimensio
narea rațională a stocurilor de ma
terii prime si produse finite, efec

ECONOMISTUL SI EXIGENTELE NOULUI MECANISM ECONOMICO-FINANCIAR
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în prima linie a efortului 
pentru o înaltă eficiență economică

tuarea de studii pe piața internă si 
externă, informatizarea proceselor 
financiare, comerciale, contabile, or
ganizatorice. de personal etc.

Introducerea rapidă și eficientă a 
progresului științifico-tehnic în în
treprinderi reprezintă o orientare 
strategică stabilită, după cum se știe, 
de Congresul al XIII-lea al P.C.R. 
Fără indoială, rolul decisiv pe acest 
plan iî au cadrele tehnice, cei care 
au fost pregătiți pentru a concepe și 
implementa noi produse și tehnolo
gii. Realizarea acestei activități la 
nivelul actual- de eficiență nu se 
poate asigura însă fără participarea 
activă a economiștilor. După opinia 
noastră, iu toate activitățile de pro
iectare și asimilare de noi produse 
și tehnologii economiștii trebuie să 
fie puternic integrați. în prezent, 
competitivitatea unui produs depinde 
nu numai de parametrii săi con
structivi și funcționali, cl în egală 
măsură de caracteristicile sale eco
nomice. Pentru a concepe și fabrica 
produse competitive este necesar, 
în primul rînd, să se efectueze stu- 

Și totuși unitățile agricole sînt mult 
avansate cu toate lucrările fată 
de cele din alte consilii agroindus
triale din județ. Astfel, pe ansam
blul consiliului agroindustrial au fost 
insămințate peste 2 400 hectare cu 
diferite culturi de primăvară. Acum 

forțele s-au concentrat la porumb și 
soia, culturi ce ocupă aici 5 508 hec
tare. „Cum ați reușit ca, in ciuda 
vremii instabile, să faceți un ase
menea volum de lucrări 7“ „în toate 
unitățile am organizat tabere in cimp 
pentru mecanizatori — ne spune in

ginerul Ion Iordache, directorul 
S.M.A. Bălăcița. în cursul nopții am 
mutat tractoarele și semănătorile la 
capătul solei pe care urma să lu
crăm in ziua următoare. în felul 
acesta am început activitatea la pri
mele ore ale dimineții și am lucrat 
pină la lăsarea întunericului**. Lu- 
crindu-se pe solele pe care le indică 
zilnic specialiștii, chiar dacă ritmul 
este mai lent, in toate cele 7 unități 
cooperatiste din acest consiliu agro
industrial, semănatul porumbului a- 
vansează eu fiecare zi, lucrare efec
tuată pină acum pe 860 hectare din 
cele 4 408 prevăzute in plan.

Urcind spre zona colinară a jude
țului. ajungem și în unitățile de pe 
raza consiliului agroindustrial Si
mian. La Malovăț, Cerneți, Hinova 
și Breznița de Ocol s-a lucrat din 
plin. Adevărat, pe unele sole nu se 
poate intra, dar specialiștii au no
minalizat, la primele ore ale dimi
neții, parcelele zvintate spre care au 
dirijat tractoarele și semănătorile. 
Directorul S.M.A. Simian, inginerul 
Vasile Galea, împreună cu inginerul- 

fermitate pentru mobilizarea tutu
ror forțelor din agricultură in ve- 
deije» executării integrale < și ■ in 
timpul stabilit a lucrărilor^ din 
această campanie. întreaga activi
tate politico-organizatorică a acti
viștilor de partid trebuie să fie pă
trunsă de spirit revoluționar. să 
aibă un pronunțat caracter practic 
și o finalitate precisă, incit să in
sufle tuturor lucrătorilor ogoarelor 
încrederea in capacitatea lor de a 
munci mai repede și mai . bine. 
Aceasta impune din partea organi
zațiilor de partid o judicioasă re
partizare a forțelor, in sensul ca la 
cele mai dificile puncte de lucru să 
fie repartizați comuniștii cei mai 
buni, incredințîndu-le in același 
timp responsabilități precise în 
cimp. pentru a acționa in vederea 
utilizării cu maximă eficiență a 
tractoarelor și mașinilor, respec
tării întocmai a tehnologiilor de 
producție. Nici un moment nu tre
buie pierdut din vedere că. pentru 
toate organele și organizațiile de 
partid de la sate, actuala campanie 
agricolă constituie cel mai impor
tant examen al capacității lor or
ganizatorice. examen ce trebuie 
trecut cu bine de către toți co
muniștii.

dii de piață care să indice cu cit 
mai mare precizie ce produse se cer. 
în ce cantități, la ce prețuri, cum 
vor evolua cerințele beneficiarilor 
etc., concomitent cu efectuarea de 
prognoze economice, comerciale, mo
netare privind evoluțiile din econo
mia mondială, in subramura de 
care aparține întreprinderea. în con
tinuare. o dată adoptată decizia de' 
concepere a produsului respectiv, 
sint necesare o comensurare și o 
analiză permanentă a costurilor, 
elaborarea de diferite variante de

costuri, astfel incit să se asigure in 
final un cost unitar pe produs com
petitiv. ,

De o mare importanță pentru rea
lizarea unor noi produse și tehnolo
gii eficiente este și adoptarea unor 
raționale soluții organizatorice la 
nivelul locurilor de muncă, care să 
se bazeze pe cunoștințe de economia 
si ergonomia muncii, programarea 
și organizarea producției etc. La 
realizarea tuturor acestor elemente, 
indispensabile fabricării unor pro
duse eficiente, economiștii care au 
studiat aprofundat in facultate dis
ciplinele de marketing, prognoza 
economică, analiză economică, cal- 
culația costurilor, organizare, plani
ficare. programarea producției, con
ducerea întreprinderii, eficienta in
vestițiilor. finanțe, contabilitate etc. 
pot și trebuie să-și aducă contribu
ția lor de specialiști.

O sarcină majoră a întreprinderi
lor si centralelor in perioada ac
tuală. subliniată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și la plenara 
Consiliului Național al Oamenilor 

șef al cooperativei agricole din Și- 
mian, Nicolae Popescu, se consultă 
la capătul unei sole pentru a aduce 
tehnologiei de semănat corectările 
impuse de starea terenului. „In a- 
ceste condiții — spune directorul 
S.M.A. — răspunderea noastră, a 
mecanizatorilor, sporește conside
rabil. Reglăm tot mai des viteza de 
înaintare, urmărind distribuirea uni
formă a seminței in sol, pentru a 
nu avea goluri la răsărire". Proce- 
dind astfel, cei de aici au insămin- 
țat deja 545 hectare cu porumb din 
cele 2 351 hectare in plan.

La fel se procedează și in unită
țile din consiliul agroindustrial 
Broșteni. Numai că aici surprindem 
următorul aspect. In jurul orelor 16 
oprim la primăria din comuna Și- 
șești. Secretarul adjunct cu proble
mele muncii de propagandă. Coca 
Toader, care răspunde de activita
tea din cooperativa agricolă Crăgu- 
iești. e tare grăbită. Se pregătește 
să prindă autobuzul care o duce zil
nic Ia Drobeta-Turnu Severin. Pur
tăm acest scurt dialog : „S-a lucrat 
azi în cimp 7“ „Cred că s-a lucrat 
la semănat**. „Ce suprafață s-a rea
lizat 7“ „N-am fost in unitate**... In- 
trerupem dialogul pentru a-i da po
sibilitatea să prindă autobuzul care 
urma să o ducă devreme la oraș, in 
timp ce in cimp oamenii continuau 
efortul pentru a mai pune pină-n 
seară sămința sub brazdă pe alte 
zeci de hectare. în aceste zile de 
vîrf ale lucrărilor din agricultură, 
toate cadrele cu munci de răspun
dere la sate au datoria Să-și desfă
șoare activitatea pe teren, unde să 
rezolve operativ problemele ce se 
ivesc, condiție de mare însemnătate 
pentru buna desfășurare a lucrărilor 
în campania agricolă de primăvară.

Vlrqiliu TĂTARU
corespondentul „Scînteii"

La Întreprinderea mecanică de utilai chimic din Capitală
Utilaje complexe, de înalt nivel calitativ

In vecinătatea întreprinderii de mașini grele din 
București, pe mărea platformă industrială din car
tierul Berceni se află întreprinderea mecanică de uti
laj chimic — unitatea care de mai mult timp se si
tuează pe locuri fruntașe în întrecerea socialistă pe 
ramură. în perioada care a trecut d.e la începutul aces
tui an. prin aplicarea măsurilor cuprinse in programul 
de modernizare, prin introducerea unor tehnologii noi 
de sudură, de inaltă productivitate, colectivul de aici a 
obținut rezultate notabile in producție. Astfel, planul

a fost îndeplinit și depășit Ia principalii indicatori in 
condițiile economisirii a 73 MWh energie electrică, 
37 tone metal și 20 tone combustibil convențional. în
tre produsele noi asimilate in fabricație in perioada 
car.e a trecut din acest an și care urmează să fie fina
lizate intr-un timp cit mai scurt menționăm mașinile, 
instalațiile și liniile tehnologice complexe destinate 
industriei alimentare. în fotografie : Aspect din 
secția cazangerie grea, unde se finalizează un nou pro
dus. (Gh. loniță). Foto : S. Cristian

Muncii, o constituie perfecționarea 
conducerii și organizării, dezvoltarea 
pe mai departe a autoconducerii. 
Perfecționarea activității organelor 
de conducere colectivă implică în 
primul rind exercitarea integrală și 
la un nivel superior a atribuțiilor ce 
le revin, subordonate celor două 
obiective care au stat la baza creă
rii lor : sporirea mai accelerată a 
eficienței economice și adineirea de
mocrației socialiste. O parte apre
ciabilă dintre atribuțiile consiliului 
oamenilor muncii și ale biroului 

său executiv — peste o treime — 
este predominant economică, iar ce
lelalte atribuții trebuie operațio- 
nalizate, situind pe primul plan 
creșterea eficienței. Asigurarea a- 
cestor cerințe este condiționată 
și de o implicare corespunză
toare a economiștilor. Pe aceas
tă linie sint rezerve apreciabilă 
atit în .ceea ce privește includerea 
lor în organele de conducere colec
tivă. cit si in folosirea lor sistema
tică in cadrul comisiilor Pe problemă 
ale C.O.M. — pentru a efectua ana
lize și elabora variante decizionale 
pentru soluționarea problemelor 
dezbătute în organele colective. Po
sibilitățile de îmbunătățire existente 
în acest domeniu rezultă și din pro
centul redus al economiștilor care 
fac parte din aceste organe colec
tive de conducere. în cazul eșantio
nului investigat, doar 6 la sută din 
economiști făceau parte din birou
rile executive ale consiliilor oameni
lor muncii și 9 la sută din consilii.

O altă direcție de perfecționare a 
activității economiștilor o reprezintă

-obiectivul acestui an la
Pe biroul directorului Combinatu

lui minier a! cuprului Roșia Poieni, 
tovarășul Cornel Nicoără, se găsește 
un pupitru cu patru becuri verzi și 
patru roșii. Becurile verzi aprinse 
indică funcționarea liniilor de pro
ducție de la uzina de preparare a 
minereului. Zilele trecute erau aprin
se trei becuri verzi și unul roșu. Ce 
înseamnă aceasta 7

— Linia a doua, in dreptul căreia 
este aprins becul roșu, este in revizie 
planificată. Celelalte funcționează 
normal, ne precizează directorul 
combinatului. In anul trecut, de la 
un trimestru la altul, indicii de func
ționare a liniilor de preparare au 
crescut. Cel mai bine evidențiază a- 
cest fapt producția de cupru reali
zată. care față de trimestrul I aproa
pe s-a triplat in trimestrul II și a 
fost de circa patru ori mai mare în 
trimestrul IV.

— Dar in primele două tuni din 
anul 1988. care a fost situația ?

— în lunile ianuarie Si februarie 
am realizat și chiar depășit prevede
rile planului. A fost o producție su
perioară mediei Junilor trimestrului 
IV 1987, cel mai bun trimestru de la 
punerea în funcțiune a combinatului.

— Activitatea combinatului se află 
pe o linie ascendentă. în anul trecut 
a fost realizată o producție de cupru 
dublă in comparație cu 1986. Cu toate 
acestea, planul nu a fost realizat. în 
darea de seamă pe care ați prezen
tat-o la începutul lunii februarie a.c. 
in adunarea generală a oamenilor 
muncii, printre cauze s-au menționat 
frecventele opriri in funcționarea in
stalațiilor de la uzina de preparare. 
Iar in legătură cu aceasta, ați subli
niat, citez : „Multe din defecțiunile 
înregistrate in anul precedent s-au 
datorat unei exploatări necorespun
zătoare. în foarte multe cazuri, 
operațiile de întreținere și control 
zilnic nu s-au realizat, fapt ce a dus 
la uzură prematură și frecvente 
opriri pentru remedieri accidentale. 
De asemenea, activitatea de întreți
nere și reparații nu s-a desfășurat 
întotdeauna la nivelul cerut de dota
rea tehnică, iar intervențiile planifi- 

folosirea permanentă a unei game 
largi de metode si tehnici moderne 
economice, de conducere si organi
zare, cu ajutorul cărora să se valo
rifice pe un plan superior posibili
tățile oferite de noul mecanism eco
nomico-financiar. Realizarea la ni
velul cerințelor actuale a sferei mai 
largi de sarcini ce revin economiș
tilor este necesar să fie dublată și 
de apelarea la un instrumentar 
adecvat. Firește, gama metodelor pe 
care este necesar să le folosească 
economiștii diferă in funcție de do

meniul în care lucrează si de postul 
ocupat. Cu toate acestea, există o 
serie de elemente comune. în pri
mul rind. fiecare economist este 
necesar să cunoască si să folosească 
în mod adecvat metoda diagnostică
rii. Așa cum nu se poate concepe 
ca un medic să treacă la tratament 
fără ca mai intîi să stabilească 
diagnosticul pacientului, tot la fel 
nici un economist nu trebuie să dea 
soluții fără a stabili în prealabil un 
diagnostic aprofundat al problemei 
abordate, care să precizeze princi
palele puncte forte si slabe, cauzele 
care le generează și. în funcție de 
acestea, să stabilească recomandările 
privind modul cum trebuie acționat 
în continuare.

Ridicarea activității economiștilor 
la nivelul calitativ superior cerut de 
trecerea la o dezvoltare intensivă 
necesită cunoașterea si utilizarea 
metodelor de stimulare a creativi
tății. Gradul de aprofundare si de 
noutate al soluțiilor oferite de eco
nomiști. contribuția lor la moderni
zarea organizării, reducerea costu- 

cate nu întotdeauna au fost pregă
tite din timp, fapt ce a dus la pre
lungirea nejustificată a duratei de 
execuție fi, implicit, a celei de imo
bilizare a utilajelor". Cu qlte cuvinte, 
pină acum s-au urnit munții, dar a 
venit vremea să se urnească și oa
menii.

— Utilajele de Ia uzina de prepa
rare au fost realizate in regim de 
prototip, iar verificarea funcționării 
lor s-a făcut la scară industrială aici, 
la Roșia Poieni. Există un program 
de fiabilizare a utilajelor, care tre
buie urgentat, in realizarea lui fiind 
implicați și alți factori : proiectanți, 
furnizori. Peste această situație 
obiectivă s-au suprapus și neajun
surile din activitatea combinatului. 
Forța de muncă a fost asigurată la 
nivelul cerințelor procesului de pro
ducție abia anul trecut, prin anga
jarea a 663 de persoane de diferite 
profesii. Au fost organizate în com
binat patru cursuri de calificare, iar 
la formele de perfecționare a pregă
tirii profesionale este cuprins 80 la 
sută din personalul muncitor. Pe li
nia utilizării forței de muncă dis
punem de mari rezerve.

— Așa evidențiază și darea de sea
mă amintită. în 1987 au fost înregis
trate citeva mii de zile-om concedii 
fără plată, învoiri și absențe nemoti
vate. Cum se respectă disciplina 
muncii și a producției în combinat ?

— Acționăm pentru perfecționarea 
organizării și conducerii activităților 
de producție din carieră și uzina de 
preparare prin îmbunătățirea activi
tății tehnice pe schimburi și crește
rea operativității intervențiilor. Au 
fost luate măsuri pentru îmbunătă
țirea activității de întreținere și 
efectuarea reviziilor planificate. A 
fost asigurat personalul calificat pen
tru realizarea reviziilor și reparații
lor în trei schimburi. Intîmpinăm 
Insă greutăți în ce privește perso
nalul calificat din categoriile supe
rioare, îndeosebi la lăcătuși și elec
tricieni. Deocamdată, mai sînt deta
șați sau transferați oameni de la 
unitățile din jur. Crișcior și Baia de 
Arieș. Pină acum lucrările de între-

rilor. creșterea productivității mun- 
• cii. accelerarea vitezei de rotație a 

mijloacelor circulante, amplificarea 
exportului. înnoirea produselor și 
tehnologiilor vor fi sensibil mai mari 
dacă se vor folosi metode ca sinec- 
tica. matricea descoperirilor, brain- 
stormingul. tehnica Delphy, analiza 
morfologică. Philipps 66 ș.a. Conco
mitent. se pune și problema folosi
rii metodelor statistico-matematice, 
apelind la metodele de programare 
liniară, programare dinamică, teoria 
probabilităților, de teoria firelor de 
așteptare, cărora in ultimul deceniu 
și jumătate li se acordă un mare 
volum de ore in pregătirea econo
miștilor. în sfîrșit. un alt aspect 
esențial al modernizării arsenalului 
de metode folosit de economiști se 
referă la informatică. Pentru solu
tionarea unui mare număr de pro
bleme economice există deja ela
borate numeroase programe la 
calculator, la care este necesar să 
se facă apel. în plus, economiștii 
sint chemați în continuare să se 
implice in elaborarea de pachete de 
programe, de subsisteme informațio
nale care să asigure plusul de pre
cizie. rapiditate și aprofundare in 
calcule și analize cerut de creșterea 
eficienței desfășurării fiecărei acti
vități comerciale, financiare sau de 
producție din unitatea economică.

Firește, operaționalizarea perfec
ționărilor de conținut menționate im
plică o serie de schimbări de natură 
organizatorică. Dintre acestea men
ționăm redefinirea descrierilor de 
posturi pentru economiști sub as
pectul sarcinilor competențelor și 
responsabilităților incorporate, înca
drarea economiștilor pe posturi co
respunzător specializării dobindite în 
facultate, ocuparea posturilor de 
■conducere de natură economică sau 
predominant economică numai de 
economiști, accentuarea caracterului 
participativ al stilului de conducere 
din întreprinderi si centrale cores
punzător cerințelor autoconducerii 
ș.a.. astfel incit să se asigure în
totdeauna corespondenta dintre na
tura si complexitatea problemelor 
de rezolvat, pe de o parte, și na
tura si nivelul pregătirii specialiști
lor. pe de altă parte, condițiile si
tuării pe primul plan a sporirii efi
cienței economice.

Dr. Ovidiu NICOLESCU
Academia de Științe Economice

Roșia Poieni
ținere și revizie se făceau cu forțe 
din afara combinatului. Acum, cu 
oameni care lhcrează chiar la uzina 
de preparare. Eficiența acestor mă
suri se întrezărește. în luna ianuarie 
a.c., gradul de Utilizare a timpului de 
muncă disponibil a fost mai mare 
decît dublul celui înregistrat in ia
nuarie 1987. Randamentele de extrac
ție au crescut cu 5 la sută față de 
media ânuluf trecut. Cantitatea de 
minereu prelucrat se situează zilnic 
la aproximativ 10 000 tone. Nivelul 
atins încă nu este cel pe care-1 do
rim, dar reprezintă un progres. Acest 
fapt ne mobilizează. Numai punînd 
în valoare forțele proprii, mobili- 
zînd oamenii, așa Cum ați zts, putem 
asigura țării, economiei naționale 
mai mult cupru.

— Tovarășe director, dosarul func
ționării liniilor de preparare, pe 
care-l aveți in față, cuprinde in drep
tul multor schimburi spații albe. 
Aceasta înseamnă că activitatea a 
decurs normal. Sint consemnate insă 
și perioade de întrerupere a activi
tății pe diverse linii, împreună cu 
cauzele care le-au provocat : format 
stoc minereu apropiat, blocat buncăre 
din cauza alimentării cu supragaba- 
riți, spartă conducta de aer compri
mat la ambreiajul morii autogene. 
Sint cauze care vizează organizarea 
muncii in combinat, lipsuri interne. 
Cum acționați pentru eliminarea 
acestor neajunsuri 7

— Uneori se oprește cîte o linte 
de preparare pentru formarea stocu
lui de minereu. Aceasta din cauza 
alimentării neritmice a concasoruluL 
Pe de altă parte, nu putem utiliza in 
anumite perioade întreaga capacitate 
de transport a minereului cu auto
basculantele din Carieră la concasor 
pentru că nu este asigurat combusti
bilul. In luna ianuarie, magistrala de 
transport cu benzi al minereului de la 
concasor la uzina de preparare a sta
ționat zece zile datorită ruperii 
covorului de capciuc. Aceasta a în
semnat neritmicitate in alimentarea 
liniilor, reducerea stocurilor. Pentru 
determinarea producției realizate pe 
liniile tehnologice și a cantității de 
minereu transportat, pe liniile de 
preparare unu și patru au fost mon
tate și sînt in curs de experimentare 
cintare. Se lucrează la montarea cîn- 
tarelor și pe liniile doi și trei, pre
cum și la banda de minereu. Am 
luat măsuri pentru asigurarea cu ma
teriale și piese de schimb a utilaje
lor din dotarea uzinei în scopul în
treținerii și funcționării lor normale. 
Sîntem hotărîți ca în acest an să 
dublăm producția de cupru la .Roșia 
Poieni.

Stefan D1MCA
corespondentul „Scînteii"

GORJ: Sporește producția 
de energie electrică

Ca urmare a transpunerii cu fer
mitate in viață a măsurilor ini
țiate de conducerea partidului 
pentru îmbunătățirea activității în 
sectorul energetic, a înfăptuirii cu 
consecvență a programului de re
parații și modernizări, colectivele 
de oameni ai muncii de la termo
centralele Rovînari si Turceni ob
țin rezultate tot mai bune in pro
ducție. In perioada care a trecut 
de la începutul anului s-a acțio
nat stăruitor pentru creșterea dis
ponibilității blocurilor energetice 
și funcționarea corespunzătoare a 
instalațiilor tehnologice si de au
tomatizare. pentru finalizarea 
unor noi lucrări în gospodăriile de 
cărbune și executarea la timp a 
reviziilor și reparațiilor prevăzu
te. S-au aplicat, de asemenea, 
măsuri ferme in vederea folosirii 
judicioase a instalațiilor din do
tare. a întăririi climatului de or
dine si disciplină la fiecare loc 
de muncă. Aceste măsuri și acțiuni 
au dus — cu deosebire la termo
centrala de Ia Rovinari — la îm
bunătățirea activității de exploa
tare a grupurilor energetice, la 
creșterea siguranței în funcționare 
a instalațiilor si sporirea puterii 
disponibile. Este de remarcat că, 
prin funcționarea grupurilor în 
schemă completă. în ultima decadă 
din luna martie producția de e- 
nergie electrică. însumată la cele 
două mari termocentrale din Gorj. 
s-a situat constant la peste 1500 
MWh pe zi. inregistrindu-se, cu 
două zile în urrttă. un vîrf de 
putere de peste 2 000 MWh. Ener- 
geticienii gorjeni sint preocupați 
acum de consolidarea acestor re
zultate. de înfăptuirea neabătută 
a programului complex de măsuri 
adoptat in spiritul sarcinilor sta
bilite de Conferința Națională a 
partidului. (Dumitru Prună).

BACĂU : Piese 
și subansamble 
recondiționate

în unitățile economice din jude
țul Bacău se desfășoară o amplă 
acțiune de recuperare, reconditio- 
nare si reintroducere în circuitul 
economic a unui volum tot mai 
mare de materiale, piese de schimb 
și subansamble refolosibile. în a- 
cest scop, au fost organizate for
mații și ateliere speciale dotate cv 
aparatură și instalații moderne, 
care recuperează din secțiile si ate
lierele de producție, de la schelele 
de foraj și de extracție petrolieră 
burlane, țevi de extracție, prăjini 
de foraj, cutii de viteze, arbori co
tiți și alte piese de schimb, suban
samble și materiale pe care le re
condiționează și le reintroduc în 
producție. Din datele existente la 
nivelul județului rezultă că. in ul
tima vreme, au fost recuperate, re
condiționate și refoloslte piese de 
schimb și subansamble în vaăoare 
de circa 806 milioane lei. Cele mai 
bune rezultate in această activitate 
au fost inregistrate Ia Trustul de 
foraj-extracție Moinesti. Combina
tul petrochimic Borzești. întreprin
derea de transporturi auto Bacău si 
în cele 12 stațiuni de mecanizare a 
agriculturii existente în județ. 
(Gheorghe Baltă).
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Patriotismul la proba zilnică a muncii MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
(Urmare din pag. I)

Se înserase. Si era ora schim
bului : șoferii sosiți din cursele 
de zi se pregăteau să plece 
spre casă ; cei sosiți de-acasă iși 
luau in primire mașinile, pregătin- 
du-le pentru obișnuitele curse de 
noapte. Pe la orele 21. aici — la sec
ția Boldești a Bazei de ateliere Și 
transporturi Scăeni — a ajuns un 
semnal de chemare in ajutor de la 
Schela de foraj lanca, județul Brăi
la. Un convoi de intervenție (zece 
cisterne încărcate cu substanțele ne
cesare. un autoatelier si o echipă de 
depanare pentru eventuale eveni
mente rutiere) trebuia să plece în
dată. să ajute la stingerea sondei de 
la lanca. Bineînțeles, cei din schim
bul de noapte erau gata de drum. 
Dar ei nu erau de-ajuns. în putină 
vreme însă, convoiul, condus de 
comunistul Nicolae Croitoru. s-a 
completat cu voluntari ; auzind, de 
la vecini, despre ce este vorba, tine
rii șoferi Puiu Sora. Ion Roman, 
Florin Ionescu. Gheorghe Androna- 
che au venit de-acasă gata să plece 
în cursă. Iar ceilalți șoferi, care 
abia ieșiseră din schimb, s-au oferit 
si ei să rămină la bază in conti
nuare. toată noaptea, pentru a pleca 
la drum de se va ivi nevoia. Ca să 
nu mai lungim vorba, să spunem că 
a doua zi. dimineața, la prima oră. 
întreaga formație se găsea la lanca 
(după un parcurs de 150 km pe șo
sea si 15 km pe drum de tară) și 
începea lucrul. Deși mai fuseseră 
chemate ajutoare si din alte părți, 
intervenția lor — promptă, califica
tă. hotărită — a fost suficientă pen
tru a lichida focarul de avarie..

...Altădată, mai exact la Începutul 
lunii februarie din acest an. tot la 
Boldești-Scăeni. din pricina intem
periilor care întîrziaseră lucrările 
de punere in funcțiune a unei son
de. apăruse riscul să nu se realizeze 
planul schelei de foraj. La chema
rea comitetului de partid, formația 
de montai condusă de inginerul 
Petre Constantin si-a organizat ast
fel munca (prin mai mare cheltuială 
de idei și efort fizic, lucnnd fiecare 
nu doar un schimb, ci o zi-lumină. 
aiutindu-se reciproc) incit sonda a 
fost pusă în foraj cu 15 zile mai de
vreme decit termenul prevăzut.

Am înfățișat două exemple de 
fante de muncă deosebite. Două 
din multe. multe altele întîl- 
nite la Boldești-Scăeni. dar și in 
celelalte centre petroliere prahove
ne. Din fapte de excepție, ele au de
venit fapte obișnuite. cotidiene. 
..Sîntem petroliști — ne spunea 
maistrul Mihail Popa, secretar al or
ganizației de partid la B.A.T. 
Scăeni —, și de cînd tovarășul 
Nicolae Ceausescu a spus că tara are 
nevoie de titei si ne-a chemat să 
dăm cit mai mult, ne considerăm 
singuri — fără, nici o decizie ofi
cială — în permanentă stare de 
muncă excepțională : din conștiință 
muncitorească, din datorie patrio
tică".

Un asemenea mod. revoluționar, 
de a gindi — transpus, după cum 
vedem, in fapte de muncă, nu o dată 
eroice — pune în lumină înalte ca
lități morale, specifice omului nou, 
al societății noastre socialiste : dra
gostea de muncă și iubirea pentru 
popor, concordanta între vorbă și 
faptă, spiritul de dăruire împins pi
nă la sacrificiu, atașamentul fată de 
locul de muncă si locul natal, r.eș- 
nonsabilitatea socială pentru pro
ducție. pentru cei din jur. pentru 
viitorul patriei. Sint trăsături patrio
tice moștenite si preluate de la pă
rinți si Strămoși, cultivate. îmbogă
țite si puse in valoare Pe un plan 
superior astăzi. printr-un sistem 
educational complex si continuu. 
desfășurat sub îndrumarea si con
ducerea directă a partidului nostru 
comunist. Pentru că — asa cum e 
firesc și necesar — cultivarea pa
triotismului socialist este un obiectiv

permanent si major al activității do 
partid. „Educarea tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate. si in prințul rind a tineretu
lui. in spiritul dragostei fată de 
tară si al patriotismului revoluțio
nar. socialist, constituie — sublinia 
secretarul general al partidului — o 
îndatorire permanentă, care trebuie 
să ocupe un loc central in întreaga 
activitate politică si culturală".

Dacă patriotismul se probează tn 
primul rind prin fapte in folosul pa
triei. înseamnă că acolo unde există 
mobilizare generală pentru îndepli
nirea sarcini l'or de producție, acolo 
unde se săvirsesc acte de eroism în 
muncă — nu izolat, ci în masă, nu 
întîmpîător. din cînd in cind. ci zi 
de zi — si activitatea politico-edu- 
cativă se situează la înălțimea me
nirii sale revoluționare.

Luind deci în considerare criteriul 
indubitabil al faptelor de muncă, se 
ajunge la aprecierea — confirmată 
de realitate — că organizațiile de 
partid din orașul Boldești-Scăeni 
desfășoară o rodnică activitate de 
educație patriotică. Răminind toi in 
jurul frumoaselor exemple invocate

rea organică a omului de locul in 
care muncește, de localitatea in care 
trăiește, secretarul comitetului oră
șenesc de partid. Dumitru Gheor
ghe. ne prezenta preocupările (in
tensificate m uitima vreme) pentru 
dezvoltarea edilitară si crearea unor 
condiții de locuit care să-i mențină 
Pe oameni aici, din generație in ge
nerație. Dovezi concludente ale aces
tei preocupări : fostele sate (Bol
dești si Scăeni). acum unite, prind 
aspect de oraș pe zi ce trece, nu nu
mai datorită apariției blocurilor (din 
3150 locuințe, circa 1 000 sint apar
tamente noi), ci si magazinelor, as
pectului străzilor si celorlalte do
tări social-culturale. Cea mai re
centă dintre realizările remarcabile 
in acest sens este instalarea unei 
conducte care asigură apă caldă in 
locuințele oamenilor. Cum mai 'sînt 
multe de făcut insă, se lucrează in 
continuare...

Sentimentele patriotice se cultivă, 
bineînțeles, prin tot ceea ce inițiază 
organizațiile de Partid. activitatea 
politico-educativă (in întregul ei Si 
fiecare formă in parte) avînd .me
nirea si scopul final de a dezvolta

în județul Prahova

mai sus — repetăm : excepționale 
prin lecția de solidaritate umană 
oferită, nicidecum prin singularitate 
— să mai spunem că ele au fost 
popularizate pe măsură, scotindu-se 
în evidentă semnificațiile lor. fiind 
prezentate ca modele comuniste 
demne de urmat. Despre fapta șo
ferilor de la B.A.T. s-a vorbit nu 
numai în adunarea de partid, ci și 
Ia proxima întilnire săptăminală cu 
cei 150 membri ai colectivului. în 
adunarea generală a oamenilor mun
cii. in Plenara comitetului de partid, 
la gazeta. de , perete ; în paralel, și 
în contrast, prin, toate aceste forme 
au fost supuse criticii colective st 
cazurile de superficialitate in mun
că, de lipsă de responsabilitate.

Locul de muncă - o „carte 
de vizită" din care pot fi 
cunoscute calitățile fiecărui 

membru al colectivului

Tn modul acesta procedează și 
organizațiile de partid de la alte 
unități economice din oraș — 
cum sint întreprinderea de car
toane și confecții (unde există o 
bună experiență in folosirea mun
citorilor cu îndelungată vechime in 
acest colectiv pentru formarea pro
fesională si stabilizarea tinerilor an
gajați) sau întreprindere» de gea
muri (unde activitatea de cercetare, 
raționalizări si inovații este socotită 
si orientată ca datorie profesională, 
ca expresie a atașamentului fată de 
locul de muncă, a conștiinței revo
luționare. patriotice). Prin tot ce 
propagă, prin tot ce Întreprind, or
ganizațiile de partid din Boldești- 
Scăeni se străduiesc să sădească in 
conștiința comuniștilor, a tuturor lo
cuitorilor orașului convingerea că. 
astăzi, a fi patriot înseamnă in pri
mul rind să realizezi sarcinile de 
plan, să dai tării cit mal mult* țiței 
si alte produse necesare, să con
sumi rațional materia primă, ener
gia. combustibilul, să recuperezi și 
să relolosesti materialele recupera
bile. să te implici activ și respon
sabil în viata colectivului din care 
faci parte, a localității in care te-ai 
născut ori te-ai stabilit.

Vorbindu-ne de relația directă din
tre cultivarea patriotismului si lega-

conștiințe, a încorda minți și brațe, 
a dinamiza, a mobiliza energii, spre 
binele individual si colectiv, al po
porului si al patriei socialiste. O 
gamă largă de mijloace politico- 
organizatorice și culturale se al'lâ in 
plină mișcare —-slujind direct sau 
implicit acest scop maior — si in 
județul Prahova. Fără a le putea 
reflecta Pe toate, nu putem să nu 
trecem in revistă citeva. mai deo
sebite :

inițiative valoroase 
care pledează pentru o și mai 

largă generalizare
La Muzeul Doftana se fac. de

sigur. vizite, evocări, simpozioa
ne. dar se fac și adunări so
lemne — cu puternic caracter edu
cativ. revoluționar — de primire in 
organizația pionierilor, in U.T.C.. in 
partid. Copii din Cimpina. Ploiești, 
Comarnic. Urlați si din alte locali
tăți au primit aici cravata roșie cu 
tricolor ; elevi de la liceele din Plo
iești si Cimpina. de la Liceul ..Aurel 
Vlaicu" din Breaza Și alții au pri
mit tot aici carnetele de membri ai 
U.T.C. ; oameni ai muncii — circa 
200 — de la întreprinderi ca ..1 Mai" 
Ploiești si „Mecanica" Plopeni. cele 
de hirtie din Bușteni sau sticlă din 
Azuga. din localitățile Telega. Bre- 
bu sau Adunați au primit la Doftana 
carnetul de membru al P.C.R. Toți 
aceștia, numai în cursul anului pre
cedent. dar în fiecare an se proce
dează la fel.

...Intr-o serie de localități, mai cu 
seamă rurale, se desfășoară de citva 
timp largi acțiuni patriotice de 
restaurare Si îngrijire a locurilor is
torice si a monumentelor eroice, re
voluționare. La Singjfgțg. Fintinele, 
Cornu. Ciorani. Budureasca. Brebu, 
Tîrgșor. ca si in municipiul Ploiești, 
asemenea acțiuni au prilejuit tot
odată evocări ale momentelor si tra
dițiilor patriotice, precum si o sea
mă de alte manifestări cu puternic 
efect educativ, mobilizator.

...La Muzeul județean de istorie și 
arheologie, ca și la Muzeul petrolu
lui — din Ploiești — zilnic este pro
gramată cite o clasă de elevi, care 
tine aci lecția de istorie ce se trans
formă. firesc. în lecție de patrio
tism.

...tn librăriile si bibliotecile publi
ce din județ, in general la lăcașu
rile de cultură, sint amenajate in 
permanentă expoziții de carte socia
lă si politică, la deschiderea cărora 
sint organizate intilniri cu scriitori 
si lansări de volume, accehtul pu- 
nîndu-se. evident, pe popularizarea 
si răspindirea operelor românești de 
valoare si cu valențe patriotice.

...Tn cadrul Festivalului national 
„Cintarea României", organizatorii 
prahoveni — preocupați de cultiva
rea simtămintelor patriotice — pro
movează un sir de forme subordo
nate direct acestui scop nobil : „Cin- 
tecele tării" (coruri). „Pămint al 
bucuriei" (montaje literar-muzicale). 
„Bucuria muncii" (dansuri) ș.a.

...La nivelul județului, alte ac
țiuni cum sint „Zilele educației 
politice si culturii socialiste". „Zilele 
poeziei românești — Niehita Stă- 
nescu", „Tezaur prahovean" etc. — 
se înscriu, de asemenea, in ansam
blul activităților educative ce urmă
resc cultivarea dragostei fată de Pla
iurile prahovene si fată de România 
socialistă, dorința și hotărirea de a 
munci mereu mai bine, spre folosul 
întregului nostru popor.

...Cea mai recentă acțiune de acest 
fel — o consfătuire pe probleme 
educative ținută la Sinaia, cu toți 
activiștii județeni ai U.T.C.. în care 
principalul material prezentat spre 
dezbatere s-a referit la sarcinile pri
vind educația patriotică revolu
ționară.

Se organizează în județul Prahova, 
prin urmare, numeroase acțiuni me
nite să cultive sentimentele patrio
tice. Documentarea noastră printr-o 
serie de localități a dezvăluit însă 
si un alt aspect, ănume că prea pu
ține organizații de partid isi propun 
educarea patriotică in planul de ac
tivitate, ca obiectiv distinct, de mare 
importanță. E adevărat — cum s-a 
arătat în diverse locuri — că edu
cația patriotică se face prin tot ce* 
se întreprinde, prin întreaga activi
tate a organizațiilor de partid. 
U.T.C. si de sindicat. Dar se face Și 
sistematic, prin acțiuni specifice, cu 
mare încărcătură emoțională si pu
ternică forță de convingere, dq în
râurire. (Cum sint unele dintre cele 
enunțate mai sus). Or. dacă de la 
conceperea si planificarea muncii nu 
se prevăd asemenea activități, e greu 
de presupus că ele vor apărea spon
tan. Sau — alt aspect — cînd se 
stabilesc obiective de acest gen ma
jor. realizarea lor este,lăsată pe sea
ma unor acțiuni minore. Cum am 
găsit Ia un comitet orășenesc al 
U.T.C. din acest județ, care — la ca
pitolul „Formarea și dezvoltarea 
conștiinței ’socialiste a tinerilor", din 
programul de activități pe primul 
trimestru 1988 -- si-a prevăzut trei 
acțiuni generale : „îmbunătățirea 
calitativă a temelor (?) de invăță- 
mint politico-ideologic", „asigurarea 
dezbaterii documentelor de partid", 
„popularizarea documentelor de 
partid la gazeta de perete". Se vede 
limpede că scopul maior propus nu 
poate fi atins doar prin asemenea 
proiecte generale.

Se întîmplă asa probabil și pentru 
că la nivelul comitetelor de partid 
— comunale, orășenești — nu este 
constantă preocuparea pentru a ur
mări educarea patriotică. prin in
struiri sau referate privind miiloa- 
cele. poy.tiCQr^ducative ca bubuie,fo
losite in arest domeniu, jțjn con
troale și apalizeas^ptafeluiui in care 
Se Planifică si se deșfâș<>t;râ .activi
tățile de educație patrfoiica.veea ce 
înseamnă că se simte, in acest sens, 
nevoia unei coordonări mai organi
zate. nemijlocite. începînd de la ni
velul județului si pină la comitetele 
de partid si birouri ale organizațiilor 
de bază.

plimentarft. Fără să se înțeleagă că 
tocmai angajarea cu fermitate pe 
traiectoria progresului tehnic și a 
perfecționărilor organizatorice asi
gură elementele dinamizatoare ale 
propriei activități. Nu este nici o 
umbră de îndoială că. în asemenea 
unități, lucrurile ar putea să „mear
gă", și mai bine. Cu condiția să fie 
abordate cu ochi critic noi aspecte 
ale procesului productiv, să fie sti
mulat climatul in ovaționai și pus la 
punct — pe seama unui coordonat 
efort colectiv — portofoliul mereu 
proaspăt de idei valoroase. Evaluare» 
și reconsiderarea periodică, pe mul
tiple planuri, a strategiilor de mo
dernizare adoptate in . întreprinderi 
este singura măsură în* stare să fa
vorizeze nbi criterii de apreciere a 
rezultatelor obținute și de fundamen
tare a unor decizii viitoare.

Un alt aspect, des întîlnit. Sînt 
specialiști care-și leagă in exclusi
vitate speranțele de cea de-a doua 
etapă a modernizării, „majoră" in 
accepția lor. pentru că presupune, 
după cum se știe, un important efort 
investițional. Sint deci așteptate uti
laje dintre cele mai modeme și teh
nologii cu performanțe spectaculoa
se. dar nu sînt văzute „locurile în
guste" care strangulează fluxul pro
ductiv. sau nu este luat in calcul 
timpul irosit cu manipulările nu
meroase și nejustificate de mate
riale, datorate în mod indiscutabil 
unei organizări precare. Tn alte în
treprinderi, cadre tehnice și ingine
rești vădesc un entuziasm debor
dant în legătură cu viitoarele avan
taje ale implementării sistemelor in
formatice. dar trec indiferenți pe lin
gă oamenii din subordine care mun

cesc „de voie" sau chiar stau de
geaba. Iar aceștia pierd timpul pen
tru că nimeni nu s-a gîndit să le mă
soare și să le organizeze mai bine 
munca, repartizindu-le sarcini preci
se. dar și competente și răspunderi 
pe măsura ei. Altfel spus, in „focul" 
modernizării de anvergură, prin in
vestiții, sint pierdute din vedere 
abc-ui și cerințele organizării ele
mentare. dar raționale, a producției 
pe întreaga ei fili.eră.

în condițiile dezvoltării intensive, 
fondurile alocate modernizării dețin 
și vor deține, fără îndoială, o pon- 

.dere crescindă in planurile de inves
tiții ale țării. Prin intermediul aces
tui impresionant efort material și 
financiar, societatea a proiectat reîn
noirea unei părți importante din 
echipamentul său tehnico-productiv, 
aducindu-1 la nivelul de performan
ță atins în țările dezvoltate. Tehnolo
gia este importantă, desigur, și pla
sată în centrul atenției și interesului 
general. Cine-și închipuie insă că ea 
va rezolva automat și de la sine pro
blemele multiple ale unei activități 
economice eficiente va fi curind ne
voit să se întoarcă cu fata spre rea
litate.

Problema nu e nouă, ea se pune și 
tn alte părți ale lumii. Iar specia
liștii au ajuns de mult la concluzia 
că orice acțiune de modernizare tre
buie precedată de o acțiune de sim
plificare. Altfel spus, de identifi
carea cauzelor cotidiene ale non-pro- 
ductivitătii : amplasare rtejudicioasă 
de mașini și utilaje, menținerea unor 
stocuri excesive, insuficiențe în ges
tiunea calității, fiabilitatea scăzută a 
unor echipamente și multe altele. 
Numai după investigarea riguroasă a 
căilor de perfecționare a structuri

lor existente se poate face pasul 
următor — evaluarea cu precizie a 
zonelor, dimensiunilor și caracteru
lui preponderent ale modernizării 
tehnologice.

Concluzia care se impune pe un 
plan mai larg are o deosebită sem
nificație operațională. Este vorba de 
adoptarea unei strategii cuprinză
toare in formarea și pregătirea per
sonalului muncitor, pentru a-i asi
gura capacitatea de a se adapta ra
pid la cerințele modernizării și Ia 
exigențele dezvoltării intensive. Un 
muncitor, un economist, un inginer, 
în sfîrșit, un cadru de conducere nu 
mai pot fi doar simpli „receptori" ai 
tehnologiilor avansate, ci sint che
mați să intervină activ în valorifi
carea superioară a întregului poten
țial. existent și nou creat, pe care ii 
administrează. Ceea ce presupune 
transformări importante în modul lor 
de gindire și acțiune, abordarea pro
blemelor specifice activității produc
tive intr-o viziune integratoare. De
sigur. deblocarea frinelor in gin
dire. debarasarea de spiritul rutinier 
reclamă asimilarea unor noi compe
tente. Realizarea de produse, tehno
logii sau servicii in condiții de ren
tabilitate sporită nu poate fi situată 
în afara unor permanente eforturi de 
împrospătare a cunoștințelor tehnice 
și economice, in afara unei acțiuni 
sistemice și competente de reciclare 
a personalului muncitor. Adaptarea 
continuă a întregului sistem dc per
fecționare a pregătirii profesionale 
la noile condiții create în economia 
noastră, la cerințele dezvoltării pe 
coordonate pregnant intensive este 
condiția hotăritoare a deschiderii 
spre nou, spre creativitate, determi
nă însuși ritmul in care se propagă 
acestea in unitățile economice.

Gheorqhe M1TRO1 
Ion MARINESCU 
corespondentul „Scînteii*

Centrală telefonică 
automată 

la Negrești-Vaslui
La Negrești, cea mai tinără lo

calitate urbană a județului Vaslui, 
a fost dată în funcțiune noua și 
moderna centrală telefonică auto
mată de construcție românească. In 
acest fel. din orice parte a țării, 
formind prefixul 983. se poate 
vorbi acum cu această localitate a- 
flată in plin proces de dezvolta
re economico-sOcială. Tot aici se 
mai află in stadii înaintate de e- 
xecuție lucrările la alte obiective 
social-edilitare. intre care un com
plex de producție si prestări servi
cii pentru populație, blocuri de lo
cuințe cu spații comerciale la 
parter, modernizarea unor străzi și 
altele. (Petru Necula).

Noutăți în 
rețeaua farmaceutică

De curind, în orașul Rupea ■ a 
fost deschisă o nouă farmacie. Ea 
se alătură altor unități similare 
deschise in ultimul timp tn locali
tățile de pe raza de servire a Ofi
ciului farmaceutic Brașov — și 
anume, in municipiile Brașov și 
Sibiu. în orașul Tirgu Secuiesc și 
altele. Numai în anii actualului 
cincinal, rețeaua farmaceutică apar- 
ținind acestui oficiu a sporit .cu 1?. 
unități, amplasate în .special în noi
le cartiere ale orașelor. Numărul 
unităților farmaceutice apartinind 
de acest oficiu a atins cifra de 180. 
Acestora li se vor adăuga, in urmă
toarele luni, noi farmacii la Făgă
raș, Mediaș. Codlea. în localitatea 
Ozun din județul Covasna și altele. 
Concomitent, s-a desfășurat o 
amplă acțiune de modernizare a 
unităților vechi, ceea ce contribuie 
la îmbunătățirea servirii populației. 
(Nicolae Mocanii).

t V
20,00 Telejurnal
20,30 Cu țara pentru țară. Spectacol 

llterar-muzical’coregr^fic (color)
11,00 Pe calea progresului multilateral

al tării. Două decenii de la reor
ganizarea teritorial-administrati- 
vă. Agricultura pe coordonatele 
înfăptuirii noii revoluții agrare — 

documentar
21,25 Patriotismul — adevărul de fie

care zi al faptelor noastre. Re
portaj

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Un colectiv aflat mereu la virsta entuziasmului
(Urmare din pag. I)
de armare. Acolo, in bazin, 
la doi pași de gura Dună
rii. deși totul merge stru
nă. sint emoții, oamenii se 
agită, nu scapă din ochi 
nici o mișcare a platfor
mei.

— Rămîne o noutate a- 
cest sincrolift — spune, cîn- 
tărindu-și bine cuvintele, 
inginerul-șef al șantierului. 
Paul Militaru. Și putem 
numi „eveniment" orice 
lansare. Dar „eveniment" 
pentru noi este si ter
minarea debitărilor la o 
anumită navă, tabla de la 
Combinatul siderurgic Ga
lați debitindu-se automat 
pe trei mașini. „Eveni
ment" este și asamblarea 
bloc-sectiilor In hala de 
montaj, acolo unde se vede 
cu ochii cum crește vapo
rul și terminarea lucrări
lor la cală, adică pornirea 
și predarea motoarelor 
principale, după termina
rea lucrărilor de montaj.

După cum. „eveniment". Ia 
fabrica de echipamente, se 
numește tot ce se produce 
cu inaltâ precizie : adică 
vinciuri de ancoră, vin- 
ciuri de manevră-legare, 
cabestane, mașini de timo
nă etc si care trebuie să 
obțină aprobarea CTC-ului 
și mai ales a Registrului 
Naval Român. cunoscut 
pentru exigența sa. Le nu
mim „evenimente". dar 
sint faptele noastre de fie
care zi și fiecare zi aduce 
intr-adevăr ceva deosebit. 
Aceasta nu înseamnă că nu 
avem probleme, că nu a- 
vem greutăți, că nu trebuie 
să rezolvăm contracrono- 
metru situații de tot felul... 
11 000 de poziții de mate
riale trebuie pentru o 
navă !

In inima halei de echi
pamente navale, adică in 
atelierul de prelucrări la 
rece, se lucrează ordonat, 
concentrat, oamenii n-au 
timp de vorbă. în hala de 
construcții montaj, pe două

barje mai avansate, se fi
xează ultimele bloc-secții. 
In cala de reparații, ali
niate, cuminți, de fapt as- 
teptind un tratament „dur" 
de întinerire — se odih
nesc. parcă, remorcherele 
„Mediaș" si „Crisan". im- 
pingătoarele „Giurgiu"-!, 
„Giurgiu“-8. o stație de 
pompare. Cu zece ani in 
urmă, se putea da roată in 
zece minute șantierului. 
Acum — patru ore nu a- 
jung ! Se adună aici dragi 
„Delta" și remorchere, 
macarale plutitoare, piloti
ng maritime... O lume ! 
Par o secvență dintr-un 
film de epocă birourile si 
atelierele vechi, fosta hală 
de construcții, care va de
veni magazie de inventar 
nave. Soneta plutitoare 
sună mai departe, sincrolif- 
tul acționează mai depar
te... Oare nu aici, cu 90 de 
ani în urmă, orașul se min- 
drea cu ateliere flotante ?! 
Oare nu aici, in 1834, s-a 
ridicat prima navă româ

nească numită „Corabia 
Marita “?

— O navă este ca o casă 
— spune Petre Niculescu. 
rizind. Dar. nu-i o glumă. 
Ii trebuie de toate, chiar 
și ceainic. Aceasta după ce 
sute de specialiști s-au a- 
plecat asupra ei : construc
tori. sudori, motoriști. lăcă
tuși, tubulatori, electri
cieni... Și nu o zi-două : de 
la 6 luni la 24 de luni. E 
romantică si această poves
te. dar e adevărată. Sufla
tul navei este sufletul oa
menilor. Și. mă gindesc la 
tineri. Chiar dacă Istoria 
ne poartă gindul în urmă 
cu nouă, cu cincisprezece 
decenii, ritmul de astăzi al 
șantierului este tineresc, 
trepidant. Trebuie să dăm 
tinerilor posibilitatea să-și 
arate din plin iscusința, 
fantezia, talentul. Sint sute 
de uteciști. comuniști, 
care miine vor conduce 
destinele șantierului, care 
zilnic invată ce înseamnă 
responsabilitate, atitudine

comunistă față de muncă, 
dragoste, respect pentru 
șantier. De fapt, o excelen
tă -lecție de educație pa
triotică, revoluționară. Fap
tele lor desenează chipul 
patriei de astăzi. Flacăra 
sentimentului patriotic dăl- 
tuieste treptele de pro
gres.

— E frumoasă Dunărea, 
nu-i așa ? — îmi ghicește, 
parcă, gindurile mecanicul 
Costea Vasile. O simțim 
lot timpul alături de noi.

Sin'crojiftul acționează.' 
Barja 15 316 coboară incet, 
încet, in bazin. La Șantie
rul naval Giurgiu este o 
dimineață de martie, o di
mineață ca oricare alta. Cu 
faptele ei. cu evenimentele 
ei. cu gindurile oamenilor, 
cu emoțiile, cu problemele 
care nu suportă nici o 
aminare. Ochii tuturor sînt 
ațintiți la vinciuri. Au tre
cut mai bine de două ore. 
Cu fiecare pompare, plat
forma se mai apropie de 
apele Dunării cu doi centi
metri și jumătate.

teatre
• Teatrul National (14 71 71, Sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 18: 
(sala Amfiteatru): Poveste din Holly
wood — 18; (sala Atelier) : Farul și 
dl. Valentino — 18
S Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Panoramic 
XX« — Ansamblul „CONTEMPO
RAN**. Conducerea muzicală : Marcel 
Spinei — 17; (Ateneul Român): „Stu
dioul tinărului muzician “ (XXXIII). 
Orchestra de cameră „DINU LI- 
PATTI“ și studenți ai Conservatoru
lui „George Dima** din Cluj-Napoca

— 18

ACTUALITATEA SPORTiVĂ
O medalie de argint și două de bronz 

pentru sportivii români la campionatele europene 
de tenis de masă

La campionatele europene de te
nis de masă de la Paris, tinăra 
Sportivă româncă Otilia Bădescu s-a 
comportat remarcabili cucerind me
dalia de argint și titlul de vicecam- 
pioană continentală in proba dq sim
plu. după ce a intrecut-o in semifi
nale cu 3—0 (21—18. 21—15. 21—15) 
pe Valentina Popova (U.R.S.S.). La 
dublu mixt (Otilia Bădescu. Călin 
Creangă) și la dublu feminin (Oti
lia Bădescu. Maria Alboiu). sporti
vii români au obținut medaliile de 
bronz.

In finala de simplu feminin. Fliu- 
ra Bulatova (U.R.S.S.) a ciștigat cu 
8—2 (15—21. 21—10. 16—21. 21—15,

Informații
• După ce duminică a susținut 

un ultim joc de verificare, la Brăi
la. in compania echipei locale. 
F.C.M. Progresul, lotul reprezenta
tiv A (fără selecționabilii steliști, a- 
flați in pregătire pentru meciul-tur 
din semifinalele C.C.E., cu Benfica 
Lisabona) a plecat ieri, pe calea ae
rului. la Halle. unde miine are pro
gramată o partidă amicală cu selec
ționata R.D. Germane. Din lotul nos
tru fac parte, printre alții. Moraru, 
M. Popa. Andone, Stănescu. Rednic, 
.Sabău. Mateuț, Klein, Cămătaru,

21—12) în fața Otiliel Bădescu. la 
capătul unei partide foarte strinse, 
de excelent nivel tehnic.

Iată rezultatele înregistrate în ce
lelalte finale : dublu masculin : Jan 
Owe Waldner. Mikael Appelgren 
(Suedia) — Ilia Lupulescu. Zoran 

‘Primorac (Iugoslavia) 2—1 ; dublu 
feminin : Csila Batorfi. Edith Urban 
(Ungaria) — Fliura Bulatova. Elena 
Kovtun (U.R.S.S.) 2—0 : dublu mixt: 
Jasna Fazlici. Ilia Lupulescu (Iugo
slavia) — Bettme Vrieskoop (Olan
da), Andrzej Grubba (Polonia) 2—0 ; 
simplu masculin : Mikael Appelgren 
(Suedia) — Andrei Mazunov 
(U.R.S.S.) 3—1.

din fotbal
Geolgău. In vederea acestui meci, fe
derația de fotbal din R.D.G. a se
lecționat următorul lot de jucători : 
portari : Miiller. Rudwaleit ; fun
dași : Kreer, Stahmann. Lindner, 
Zoetzsche. Doeschner ; mijlocași șt 
atacanți : Stubner, Liebers. Raab, 
Pilz. Ernst. Steinmann. Sammer, 
Thom. Kirsten. • Tot miine. 
echipa olimpică a României joa
că. tot în deplasare, meciul ofi
cial cu echipa similară a Poloniei, 
meci contind in preliminariile J.O. 
Partida dintre olimpicii români și cei

polonezi va avea loc în localitatea 
Piotrkow Tribunalski. In lotul trico
lorilor : Nițu, Speriatu. Ad. Popes
cu. C. Solomon, Mirea. D. Ștefan. 
Eduard. Balaur I. Goanță. M. Po
pescu, Mujnai. Eftimie. P. Badea. 
Ralea, Pena. Văidean. Craiu. • Sta
dionul „Flacăra" din Moreni va găz
dui. tot miine. meciul amical dintre e- 
chipele reprezentative de tineret ale 
României și R.D. Germane. • în 
urma victoriei cu 2—0, in fața for
mației Petrolul Ploiești, echipa noas
tră campioană. Steaua București, a 
revenit in fruntea clasamentului di
viziei A. totalizind. din 20 de me
ciuri disputate. 38 de puncte (go
laveraj 72—10). Pe locul secund, din

*
HALTERE. La Klosterneuburg, in 

cadrul competiției internaționale de 
haltere „Cupa Dunării", la catego
ria 60 kg. pe locui întii s-a ciasat 
sportivul român Dorel Mateeș — cu 
272.500 kg la totalul celor două sti
luri. urmat de Todor Țanev (Bulga
ria) — 270 kg și Miodrag Kovacevici 
(Iugoslavia) — cu 225 kg. Adrian 
Jigău (categ. 50 kg) și Mircea Birsan 
(categ 75 kg) s-au clasat pe locul 
al doilea, cu. 207.5 kg și 310 kg la 
categoriile respective.

ȘAH. Turneul internațional femi
nin de șah de la Bled (Iugoslavia) 
s-a Încheiat cu victoria maestrei 
Gertrude Baumstark (România), care 
a totalizat 7,5 puncte din 9 posibi
le. fiind urmată in clasamentul fi
nal de olandeza Harmsen (7 punc
te). iugoslavele Pihailici si Bazaj — 
cu cite 6 puncte. Margareta Mureșan 
(România) — 5,5 puncte etc.

tot atitea partide. Dinamo, cu 36 
puncte (golaveraj : 48—14). • în di
vizia B. lidere după 20 de etape sint, 
in continuare: F.C. Constanta (28p), 
Inter Sibiu (29 p) și, respectiv, F.C. 
Bihor (30 p). • Benfica Lisabona, 
partenera fotbaliștilor de la Steaua 
în semifinalele „Cupei campionilor 
europeni", a terminat la egalitate 
(0—0). în deplasare, partida din e- 
tapa a 27-a. cu Salgueiros. și ocu
pă locul al doilea în clasamentul 
campionatului portughez, cu 39 de 
puncte, după F.C. Porto (46 p) și 
înaintea lui Belenenseș (34 p). • La 
Bruxelles. în meci amical : Belgia — 
Ungaria 3—0 (0—0).

*

ATLETISM. Proba seniorilor din 
cadrul campionatelor mondiale de 
cros, desfășurate pe hipodromul 
..Ellerslie" din Auckland, a fost ciști- 
gată. pentru a treia oară consecutiv, 
de kenyanul John Ngugi, cronome
trat pe 12 km cu timpul de 34’32”. 
Pe locurile următoare. 2, 3 și 4, s-au 
clasat, de asemenea, sportivi din Ke
nya. astfel incit și titlul pe echi
pe a revenit formației kenyene. La 
feminin, prima a trecut linia de so
sire principala favorită. Ingrid Kris
tiansen (Norvegia), care a parcurs 
6 km in 19'04”. Pe echipe, primul 
loc a fost ocupat de U.R.S.S. Proba 
rezervată juniorilor, disputată pe 
8 km. a fost dominată, de aseme
nea. net. de sportivii kenyeni. A 
ciștigat Wilfried Kiroychi (23'25”). 
urmat de Cosmas Ndeti (23’31”) și 
Alfonce Muindi (23’39”).

• Teatrul de operetă (13 18 37) : 
Văduva veselă — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață 
pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul și 
bunul Dumnezeu (amlnat din 15 III) 
— 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 03) : 
Bătrina și hoțul — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 18
• Teatrul „Nottara“ (59 31 03. sala 
Magheru): Amintirile Sarei Bernhardt

18; (sala Studio) : Idioata — 18,30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 13 56 78) : Pompiliu 
de Pompadour — 18: (sala Victoria. 
50 5 8 65) : Vom ciuta — 19
t> Teatrul ,.ion Creangă" (50 26 53) : 
Stop ! în top : Daniela — 15
• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77. sala 
Victoria) : Vitejii cetătii Bade-Bade 
— 10; Steaua lui Arlechino — 15

cinema
• Egreta de fildeș : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: U; 13; 17; 19. GRIVIȚA 
(17 08 58) - 9: II: 13
• lacob : FLOREASCA (33 29 71) —
9; 11,30; 14; 16.30: 19. MIORIȚA
(14 27 17) — 9: 11.30; 14: 16.30: 19
• Zimbet de soare : CIULEȘTI 
(17 35 46) - 9: 1'1 : 13: 13: 17; 19. AU
RORA (35 04 66) - 9: 11 ; 13: 13; 17; 19
• Extemporal la dirlgenție : COTRO- 
CENT (49 48 48) — 13: 17: 19. PACEA 
(71 30 85) - 9: 1'1: 13: 15; 17; 19
• Casa mea de pe eollna verde — 
9; 13.45. Program special pentru copil 
și tiperet — 10.45: 12.15: 15.15; 18,15 : 
"IOINA (16 35 38)
• Nu e ușor cu bărbații : LUMINA
(14 74 16) - 9: 1'1 ; 13: 15; 17; 19.
CULTURAL (83 50 13) — 9: 11 ; 13: 15: 
17: 19
• Incoruptibilul de la etajul XIX : 
arta (21 31 86) — 9: 11: 13: 15: 17; 19
• Mesagerul Invincibil ; DACtA 
(50 35 94) — 9: 11; 13: 15: 17: 19
• Mlss Iugoslavia : VIITORUL 
flO 67 40) - 15: 17; 19
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9: 11.30: 14: 18.30: 19
• Salamandra : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8.45: 10.45: 13: 15,15; 17.30: 
1-9.45

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 29 martie, ora 20 — 1 aprilie, 
ora 20. în țară : Vremea va fi în ge
neral instabilă și se va încălzi ușor 
și treptat. CerUl va fi variabil, mai 
mult noros în prima parte a interva
lului în estul și sud-estul țării, apoi 
în regiunile vestice și sud-vestice. Se 
var semnala ploi locale care vor avea 
și caracter de aversă la începutul in
tervalului în estul și sud-estul tării, 
iar la sfîrșitul intervalului în regiunile 
vestice si sud-vestice. In celelalte

zone, ploile vor fi izolate. La munte, 
precipitațiile vor fi și sub farmă de 
lapoviță și ninsoare. Izolat, cantitățile 
de apă pot depăși 15 litri pe metrul 
pătrat în 24 de ore. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat, cu intensificări 
trecătoare in regiunile estice și sud- 
estice. Temperaturile minime vor 1'1 
cuprinse in general intre 2 și 10 grade, 
iar maximele între 10 și 18 grade, 
izolat mai ridicate la sfîrșitul interva
lului. Pe alocuri, dimineața, se va pro
duce ceață. în București : Vremea va 
fi în general instabilă și se va încălzi 
ușor. Cerul va fi variabil,, mai mult 
noros. Temporar va ploua rfiai ales în 
prima parte a intervalului. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 5 
și 9 grade, iar maximele între 13 șl 17 
grade. Dimineața, condiții de ceată.

ȘOMAJUL Șl IMPLICAȚIILE SALE SOCIAL-ECONOMICE
ITALIA.....

O „primăvară fierbinte" 
pentru industria oțelului

Ziarul italian „II Giornale", care apare la Milano, a'publicat, recent, 
sub titlul „După drasticele proiecte de restructurare se anunță o primă
vară fierbinte pentru industria oțelului", o suită de corespondențe din 
Neapole, Roma și Genova despre serioasele implicații sociale pentru mii 
de oameni ai muncii din industria siderurgică italiană, amenințați cu 
reducerea locurilor de muncă prin punerea în aplicare a planurilor de 
închidere a unor întreprinderi sau de restrîngere a activității in mai 
multe combinate siderurgice din peninsulă. Reproducem extrase din cele 
trei corespondențe.

In corespondenta întitulată 
„NEAPOLE : CIOCNIRI INTRE 
POLITIE ȘI MUNCITORII DE LA 
BAGNOLI" se arată :

Ciocniri grave între muncitorii 
de la „Italsider" și poliție au de
terminat o puternică tensiune in 
oraș, și așa ridicată datorită planu
lui societății „Finsider", care pre
vede închiderea furnalului înalt de 
la Bagnoli, ce va conduce la redu
cerea a circa 2 500 
de locuri de mun
că (din cei 3 700 
de lucrători an
gajați in prezent 
în această insta
lație. dintre care 
1 000 se află deja 
in șomaj parțial). După o înfrun
tare cu agenți ai poliției și jandar
meriei. sindicatele au proclamat 
o grevă generală a intregului sec
tor industrial din Neapole și din 
întreaga provincie. Intre motivele 
care au determinat proclamarea 
grevei s-au aflat nu doar închide
rea aproape totală a combinatului 
siderurgic de la Bagnoli, unde ar 
urma să rămină doar laminorul ia 
rece, ci și înspăimintătoarca redu
cere a întregii activități industriale 
in întreaga zonă napolitană. Reali
tatea arată, de altfel, că se înre
gistrează o serioasă rămînere in 
urmă și fenomene de criză și în 
sectorul șantierelor navale.

Circa o mie de muncitori — 
scrie ziarul — au părăsit combina
tul de la Bagnoli și, încadrîndu-se 
intr-un lung cortegiu, au paralizat 
traficul in centrul orașului. Aceas
ta urma imediat după ce greviștii 
blocaseră liniile la gara centrală. In 
ziua, următoare, acțiunea do pro
test a continuat, cortegiul îndrep- 
tindp-se din nou spre centrul ora- 
sulu’. „unde-s-au înregistrat noi în
treruperi a'e traficului. Faza cul
minantă s-a petrecut in strada 
Santa Lucia, unde se află sed'ul 
societății „Intersind". S-au înregis
trat o serie de ciocniri, Manifes- 
tanții au aruncat pietre asupra 
agenților și jandarmilor ; de cea
laltă parte, aceștia au aruncat gre
nade lacrimogene.

Secretarul general al U.I.L., 
Franco Lotito. a evidențiat că cioc
nirile de la Neapole nu pot decit 
să agraveze tensiunea socială exis
tentă. datorită amenințării cu în
chiderea combinatului, prevăzută in 
planul „Finsider".

Intr-o altă corespondență. din 
Roma, publicată sub titlul : „DOUA 
ZILE DE GREVA ESTE RĂSPUN
SUL SINDICATULUI LA PLANUL 
«FINSIDER»", se arată :

Două zile de grevă si o adunare 
națională la Roma. Acesta este

DIN PRESA 
INTERNAȚIONALA

răspunsul sindicatului la primul 
dialog între „Finsider" și sindicate 
pentru restructurarea industriei si
derurgice. Gele două greve au fost 
stabilite pentru zilele de 25 martie 
și 15 aprilie. Potrivit unor obser
vatori. reacția sindicatului este in
spirată de ciocnirile care au avut 
loc la Bagnoli. După prima întil
nire cu delegația „Finsider", repre
zentanții sindicatelor de ramură, 

arată în conti-r 
nuare ziarul, au 
avansat o serie 
de aprecieri ne
gative. Paolo 
Franco, de la 
Fiom. a declarat: 
„In planul, care 

ne-a fost prezentat există preve
deri pe care noi le judecăm inac
ceptabile. Aceste aspecte trebuie să 
fie modificate in cursul tratative
lor paralele ce urmează să aibă 
loc". Pentru Geris Musetti, de la 
„Finsider". „in planul avansat sînt 
foarte puțin aprofundate criteriile 
relative la închiderea combinatelor 
în vederea restructurării anunțate". 

Intr-o corespondență din Genova, 
intitulată : „PREȘEDINTELE RE
GIUNII CRITICA OPȚIUNILE 
I.R.I.", se arată :

Reducerea a șapte mii de locuri 
de muncă constituie un „aliment" 
pe care orașul nu reușește să-l di
gere. Nimeni nu împărtășește deci
ziile I.R.I. (Institutul de recon
strucție industrială, reprezentind 
sectorul de stat), dorința de a le 
contesta este unanimă, deși nu se 
știe încă bine cum. Deja se vorbește 
de o grevă generală, care ar trebui 
să pună in lumină o unitate de ac
țiune similară, și chiar mai mare, 
ca cea din 1983. cind orașul trecea 
printr-o dramatică criză economică.

Redimensionarea societății 
ANSALDO. proiectele „Finsider" si 
ale „Finpantieri" (cu închiderea, de 
exemplu, a unei părți a combina
tului „Italsider" de la Campi) 
string Genova intr-o menghină a 
fricii. Sindicatele s-au reunit pen
tru a stabili viitoarele acțiuni de 
luptă, dar s-au regăsit apoi îm
preună intr-o adunare convocată 
de primarul Cesare Campart, re
prezentanții organismelor locale si 
deoutatii in parlamentul regional, 
indiferent de partidul căruia îi a- 
parțin. Camp-rt a pronunțat cu
vinte dure : „Nu se poate accepta 
închiderea a diferite sectoare, care 
comnortă sacrificii ce nu mai pot 
fi sunortate in ce privește ocuparea 
forței de muncă".

Dar datele de bilanț reprezintă o 
realitate pe care un oraș comercial 
ca Genova nu le poate subaprecia. 
Atmosfera este fără îndoială apă
sătoare.
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Ample acțiuni in favoarea
dezarmării

>
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Mii de participant la marșurile păcii 
in Danemarca și Italia

COPENHAGA.
s-au desfășurat 
de primăvară in 
care au luat parte mii de locuitori 
din capitală și din alte orașe da
neze. Participanții la aceste mani
festări s-au pronunțat împotriva 
cursei Înarmărilor nucleare, pentru 
dezarmare si securitate, pentru 
crearea de zone denuclearizate în 
nordul Europei și în alte regiuni 
ale continentului. In zilele urmă- 

/ toare vor avea loc noi mani- 
1 festări — marșuri, mitinguri, semi- 
i narii — pentru dezarmare și pace, 
’ inițiate de organizațiile obștești din 
ț această tară.

ROMA. — Un ..Marș al păcii" a 
avut loc in regiunea Toscana din

Luări de poziție in sprijinul
i HELSINKI. — în localitatea fin- 
/ landeză Lahti g-au încheiat lucră- 
* rile Conferinței naționale cu tema 
l „Pacea ’88“, la care au fost exami- 
/ nate probleme actuale privind în- 
ț tărirea păcii și securității, lichi- 
< darea pericolului nuclear, dezvol- 
’ tarea cooperării pașnice dintre sta- 
l te și protecția mediului înconjură- 
’ tor. Reuniunea s-a desfășurat din 

inițiativa organizației obștești 
litanții pentru pace din 
landa".

— La Copenhaga 
primele marșuri 
favoarea păcii, la

„Mi- 
Fin-

8-auHAGA. — La Amsterdam
lucrările conferinței

**p

desfășurat ___ __ _____,___
Partidului Comunist din Olanda, 
la care au luat parte 250 de dele
gați. transmite agenția T.A.S.S. 
Participanții s-au pronunțat pen
tru crearea unor zone libere de 
arme nucleare pentru realizarea de 
noi pași pe calea eliminării arma
mentelor nucleare. Împotriva per
fecționării si modernizării acestor 
arme.

BONN. — In localitatea Ludwig
shafen au luat sfîrșit lucrările

I ț
*

)*
*

Italia. Au luat parte cîteva mii de 
persoane — reprezentind circa 700 
de orașe italiene declarate zone 
libere de' arme nucleare — care 
și-au manifestat dorința de pace, 
destindere și dezarmare, transmit 
agențiile de presă, in cadrul unui' 
miting, vorbitorii au relevat că 
mișcarea pentru proclamarea de 
zone libere de arme nucleare poate 
juca un rol important in realiza
rea de pași concreți pe calea în
făptuirii dezarmării generale și to
tale, a obținerii unor garanții sigu
re pentru pacea in întreaga lume.

„Marșul păcii". precizează ziarul 
..Paese Sera“. a constituit începutul 
unei serii de asemenea acțiuni ce , 
se vor desfășura In regiunile Tos- ) 
cana și Umbria.

lichidării armelor nucleare

ș
celei de-a IO-a Adunări Federale 
ordinare, a Partidului Ecologist din 
R.F. Germania. Participanții au 
decis, printre altele, să lanseze o 
campanie pe tema înscrierii in 
Constituția R.F.G. a principiului 
renunțării la arma nucleară.

LUXEMBURG. — în Camera 
Deputaților a Parlamentului Lu
xemburghez au început luni dez
baterile de politică externă. Pre- 
zentind poziția in principalele pro-
bleme internaționale, vicepreședin- \ 
tele guvernului și ministrul de ex- l 
terne al Luxemburgului, Jack Poos. ? 
a relevat atitudinea constructivă ' 
a tării sale față de negocierile de 
dezarmare șl sprijinul pe care îl 
acordă îmbunătățirii relațiilor Est- 
Vest. El a adresat Statelor Unite 
și Uniunii Sovietice chemarea de a 
spori eforturile in vederea semnă
rii acordului referitor la reducerea 
cu 50 la sută a armamentelor stra
tegice ofensive și de a căuta solu
ționarea problemelor litigioase pe 
calea negocierilor.

**4
CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
Continuă bombardarea unor orașe de pe teritoriul celor două 

țări
TEHERAN 28 (Agerpres). — Po

trivit agenției IRNA, forțele ira
niene au lansat două pachete sol-sol 
asupra unor obiective militare ira
kiene din Basra, ca răspuns la 
atacurile efectuate de Irak împo
triva unor orașe iraniene.

Pe de altă parte. IRNA arată că 
artileria iraniană de mare calibru a 
continuat bombardarea unor obiec
tive economice și militare din 
Basra și din alte localități.

. BAGDAD 28 (Agerpres). — For
țele Irakiene au lansat patru ra
chete asupra capitalei iraniene și » 
orașului Isfahan, ca răspuns la a- 
gresiunile iraniene împotriva Iraku
lui — transmite agenția INA.

Un purtător de cuvînt militar ira
kian a relevat că prima rachetă a 
fost lansată asupra Teheranului la 
07.30 (04,30 G.M.T.). simultan fiind 
lansată o rachetă asupra Isfahanu- 
lui. Loviturile au fost repetata la 
07.31 (04,31 G.M.T.).

Superpetrolierul danez „Kararoa 
Maersk", cu un deplasament de 
337 700 tone, și un alt petrolier. „Jai- 
narayan Vyas", indian, de 24 529 
tone. au. fost atacate intr-o zonă din 
anele Golfului, la 64 km de .coasțe- 
Je emiratului Dubai, au anunțat sur
se navale, din regiune, citate de a- 
gențiile de presă. Potrivit primelor 
știri, la bordul celor două nave s-au 
produs incendii.

(Agerpres)

OMS. < Bilanț tragic al consumului 
de tutun pe plan mondial

Un deces la fiecare 13 secunde
NAȚIUNILE UNITE 

28 (Agerpres). — Pri
ma „Zi mondială fără 
tutun" va fi marcată 
la 7 aprilie a.c., dată 
ce coincide cu aniver
sarea a patru decenii 
de existentă a Orga
nizației Mondiale a 
Sănătății (O.M.S.). A- 
ceastă inițiativă se țn- 
scrie in contextul 
eforturilor depuse pe

plan mondial pentru 
combaterea fumatului, 
deosebit de noțiv pen
tru sănătatea atit a 
fumătorilor, cit si a 
persoanelor din antu
rajul acestora.

Potrivit directorului 
general al O.M.S., dr 
Halfdan Mahler, circa 
2,5 milioane de per
soane mor anual din 
cauza unor boli legate

de consumul de tutun. 
Aceasta inseamnă un 
deces la fiecare 13 se
cunde. Intr-adevăr, 
fumatul este direct 
răspunzător pentru 
majoritatea cazurilor 
de cancer pulmonar, si 
contribuie la declan
șarea altor tipuri de 
cancere, afecțiuni car
diace si respiratorii, 
tulburări circulatorii 
Si boli pulmonare.

Grecia se opune modernizării bazelor 
militare americane de pe teritoriul său

ATENA 28 (Agerpres). — Guvernul 
Greciei a reafirmat opoziția sa cate
gorică față de orice intenție de a fi 
mărite și modernizate instalațiile mi
litare americane de pe teritoriul ță
rii, a anunțat un purtător de cuvint 
oficial la Atena. Se reamintește că 
această poziție a guvernului elen a 
fost exprimată la sfirșitul anului tre

cut și reafirmată luna aceasta. Cum 
se știe. Grecia și S.U.A. desfășoară 
negocieri în legătură cu viitorul ce
lor 4 baze și 20 instalații militare 
americane existente pe teritoriul 
Greciei. Acordul — semnat in 1983 și 
valabil pină la sfirșitul acestui an — 
prevede posibilitatea desființării ba
zelor militare incepind de anul viitor.

LA WASHINGTON Șl SAN FRANCISCO

Demonstrații de protest împotriva amestecului 
S.U.A. în America Centrală

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Mai multe mii de persoane au par
ticipat. la sfirșitul săptăminii abia 
încheiate, la demonstrații de protest, 
in Washington și San Francisco. îm
potriva politicii administrației Rea
gan față de America Centrală.

în capitala federală, demonstranții 
s-au îndreptat de la Capitoliu spre

Casa Albă, cerînd retragerea trupelor 
americane din Honduras si oprirea 
oricăror livrări de asistentă finan
ciară in favoarea forțelor contrare
voluționare antisandiniste.

Poliția a intervenit, operînd o serie 
de arestări — precizează agenția 
A.D.N.

PENTRU DIALOG Șl NEGOCIERI
- „NU" INTERVENȚIILOR ARMATE!

WASHINGTON 28 (Agerpres).
Președintele Republicii Costa Rica, 
Oscar Arias, laureat al Premiului 
Nobet pentru pace in 1987. a cerut 
încetarea intervenției străine in 
America Centrală pentru a se crea 
astfel cadrul favorabil aplicării acor
durilor de pace „Esquipolas II". sem
nate in Guatemala ia 7 august 1987.

într-un articol publicat de ziarul 
„Washington Post", șeful statulpi 
oostatican arată că „semnarea unui 
acord privind incetarea ostilităților 
pe o perioadă de 60 de zile, in ve
derea negocierii unei încetări a focu
lui in Nicaragua, deschide noi di
mensiuni și orizonturi in căutarea 
păcii în America Centrală".

După ce iși exprimă încrederea că 
„părțile in conflict în regiune vor în
deplini acordurile de pace" convenite 
la nivel înalt — președintele Arias 
subliniază că „guvernul Statelor Uni
te ar trebui să înțeleagă că statele 
centroamericane doresc dialogul și 
negocierile, fiind necesar ca rațiunea 
să prevaleze asupra războiului". în 
context, Oscar Arias își exprimă, de 
asemenea, speranța asupra posibili
tății unei noi reuniuni a președinți
lor centroamericani care să verifice 
stadiul îndeplinirii angajamentelor 
asumate.

SAN JOSE 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Costa Rica. Os
car Arias, l-a primit pe președintele 
guvernului Spaniei. Felipe Gonzalez, 
aflat in vizită oficială in această 
țară. în cadrul convorbirilor au fost 
abordate problemele cu care se con
fruntă America Latină și. mai ales, 
posibilitățile de găsire a unei soluții

negociate pentru criza din Panama. 
Părțile au evidențiat faptul că pre
zența militară nord-americană in re
giune nu face decit să frineze efor
turile de aplicare a ’acordurilor de 
pace „Esquipolas II" și a celui sem
nat recent la Sapoa. intre autorități
le nicaraguane și forțele „contras", 
informează agenția EFE.

CARACAS 28 (Agerpres). — Pes
te 500 de personalități ale vieții po
litice, sociale și culturale venezue- 
lene au semnat un document in spri
jinul Republicii Nicaragua și de pro
test față de politica agresivă a S.U.A. 
împotriva acestei țări. Semnatarii 
se pronunță în favoarea respectării 
suveranității, independenței și drep
tului la autodeterminare al poporu
lui nicaraguan. denuntind amestecul 
Statelor Unite in problematica Ame- 
ricii Centrale, care constituie un 
obstacol în calea eforturilor de pace 
depuse de guvernele din zonă.

MADRID 28 (Agerpres). — 37 oa
meni de știință si cultură din Spania 
au semnat o declarație prin care cri
tică sever hotărîrea Statelor Unite de 
a trimite efective militare in Hon
duras. Ei subliniază că această deci
zie echivalează cu sporirea amenin
țărilor la adresa Republicii Nicara
gua si constituie o nouă încălcare a 
normelor dreptului internațional — 
relatează agenția T.A.S.S.

Declarația cere aliaților din 
N.A.T.Ol ai S.U.A.. și în special Spa
niei, să adopte o atitudine fermă de 
condamnare a acțiunilor de acest 
gen ale guvernului american, care 
sint de natură să agraveze tensiunea 
in regiunea Americii Centrale.

Declarațiile președintelui Republicii Nicaragua
MANAGUA 28 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega, s-a intilnit cu membrii 
comisiei tehnice a O.N.U.. care in
vestighează incidentele recente de la 
f ron tiera n icaraguano-honduriană. 
După Întrevedere, el a declarat pre
sei că se impune cu necesitate stabi

lizarea situației in zona, de frontieră, 
subliniind că prezenta in acest sector 
a unei forte armate multinaționale 
ar contribui la realizarea acestui lu
cru și ar permite guvernului sandi- 
nist să continue aplicarea acordului 
semnat recent la Sapoa cu reprezen
tanții forțelor „contras", informează 
agențiile Prensa Latina Si EFE.

REUNIUNEA MINISTERIALA 
EXTRAORDINARA A S.E.L.A.

CARACAS 28 (Agerpres). — La 
Caracas au inceput lucrările unei 
reuniuni ministeriale extraordinare a 
Consiliului Latino-American — orga
nul suprem al Sistemului Economic 
Latino-American (S.E.L.A.) — con
sacrată definirii poziției țărilor din 
regiune față de măsurile , economice 
coercitive ale S.U.A. împotriva Re
publicii Panama — informează agen
ția Prensa Latina. Reuniunea ur
mează să pună in aplicare mecanis
mul de securitate economică al

S.E.L.A., care este un angajament al 
statelor membre de a sprijini pe 
oricare dintre cele 26 de țări ce al
cătuiesc această organizație regiona
lă in cazul unor acțiuni agresive.

în sesiunea inaugurală au luat 
cuvîntul președintele In exercițiu al 
consiliului, ministrul ecuadorian al 
relațiilor externe, Rafael Garcia Ve
lasco, și secretarul executiv perma
nent al S.E.L.A., Carlos Perez del 
Castillo.

Cooperarea „Sud-Sud"-factor stimulator 
al dezvoltării

Situația țărilor !n curs ds dezvol
tare continuă să se înrăutățească, 
îndeosebi datorită practicilor statelor 
capitaliste industrializate, ale capi
talului financiar internațional, ale 
marilor monopoluri transnaționale, 
ce duc o politică deliberată de men
ținere și perpetuare a vechilor pri
vilegii, de exploatare și spoliere de 
tip neocolonialist. Criza datoriei ex
terne a țărilor în curs de dezvoltare
— datorie ce a depășit 1 100 miliarde 
de dolari, transformîndu-se într-o 
povară de nesuportat — oglindește nu 
numai efectele profund nocive ale 
politicilor financiare, economice, in 
general, ale marilor state capitaliste 
asupra economiilor țărilor lumii a 
treia, ci și refuzul persistent al aces
tora de a angaja un autentic dialog 
internațional pentru a se ajunge la 
o soluționare globală a problemelor 
subdezvoltării, inclusiv a datoriei ex
terne. „Relațiile dintre țările capita
liste industrializate și lumea a. treia
— scria nu de mult ziarul „Le Monde"
— au intrat intr-o perioadă de război 
rece, după ani indelungați de pace 
fierbinte". Caracterizlnd această sta
re de lucruri ca o „dramatică inco- 
municabilitate existentă intre lumea 
dezvoltată și lumea in curs de dez
voltare", fostul președinte al Vene
zuela. Carlos Andres Perez, arăta, 
cu prilejul recentului simpozion de 
la Davos (Elveția), că ea se dato
rează „mentalității colonialiste c» 
persistă încă atunci cind se privește 
spre țările noastre numai ca zone 
bogate in resurse pentru a fi exploa
tate, fără nici un fel de interes pen
tru condițiile de viață în care 
trăim".

Pornind tocmai de la aceste rea
lități. au crescut rolul și importanța 
acțiunilor comune ale țărilor anga
jate pe calea dezvoltării, in cadrul

unei colaborări reciproc avantajoase, 
ca o alternativă viabilă și eficientă 
ia politica statelor capitaliste dez
voltate față de lumea a treia. 
Cooperarea „Sud-Sud", cum mai 
este denumită colaborarea din
tre țările in curs de dezvoltare, nu 
este un deziderat strict recent, nici 
In ce privește conceptul și nici rea
litatea. Preocuparea tot mai accen
tuată a țărilor in curs de dezvoltare 
pentru extinderea și intensificarea 
colaborării dintre ele se regăsește în
tr-o serie de acțiuni, inițiative șl 
platforme comune, începînd Încă de 
prin anii ’70. Astfel. Declarația și 
Programul de acțiuni privind in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale adoptate de O.N.U. în 
1974 au subliniat necesitatea unei 
complexe cooperări intre statele in 
curs de dezvoltare. O expresie con
cretă a acestei cerințe o constituie 
Programul complex de eooperare 
economică între țările în curs ^)e 
dezvoltare, for-mulat în cadrul „Ghi
nului celor 77“, în 1976 la Ciudăd de 
Mexico, program ce a căpătat un 
contur mai precis în Planul de ac
țiune de la Arusha, adoptat trei f ani 
mai tirziu, și în Programul de 
acțiune de la Caracas, adoptat în 
1981, stabillndu-se ca domenii prio
ritare ale cooperării industria, teh
nologia. agricultura, energia, comer
țul. relațiile financiare și altele. în 
plus, pentru a se asigura identifi
carea celor mai bune căi șl mijloace 
de transpunere în practică a măsu
rilor stabilite in cadrul diverselor 
reuniuni internaționale, desfășurate 
in acest scop, cu prilejul reuniunii 
la nivel înalt a țărilor nealiniate de 
la Harare din 1986 a fost creată Co
misia Sud-Sud.

Viabilitatea inițiativelor, proiecte
lor și acțiunilor comune se funda

mentează pe forța economică in 
creștere a acestor țări in ansamblul 
lor, pe considerabilul potențial eco
nomic pe care-1 pot pune în va
loare, pe unele progrese tehnologice 
incontestabile pe care o parte din
tre aceste state le-au înregistrat. Ca 
urmare, pe „harta Sudului" au apă
rut anumite rețele de organizații și 
organisme menite să ofere cadrul unei 
crescinde colaborări regionale intra 
țările respective — „Pactul ANDIN", 
S.E.L.A., A.S.E.A.N., „Comunita
tea economică a țărilor Africii 
centrale" și altele. Totodată, au fost 
stabilite numeroase măsuri, inclusiv 
de ordin comercial — tratament pre
ferențial, înlăturarea barierelor va
male sau unificarea taxelor vamale 
etc. Toate acestea au dus la înre
gistrarea unor rezultate notabile, atît 
în ce privește creșterea schimburi
lor comerciale în interiorul acestui 
grup de state sau pe plan regional, 
cit și: sub unghiul dezvoltării coope
rării economice; tehnologice și finan
ciare.

între formele de cooperare eco
nomică. societățile bi și multinațio
nale tind să capete o pondere din 
ce in ce mai însemnată. în acest sens 
este de remarcat faptul că numărul 
societăților bi și multinaționale în 
care partenerii sint țări in curs de 
dezvoltare se apropie de o mie, co
operarea extinzîndu-se de la dome
niul productiv și la centrele de cer
cetare din țările respective.

Analiza evoluției cooperării „Sud- 
Sud", in special in ultimii ani, arată 
că aceasta este mai dific lă pe plan 
intraregional (comerțul intraafrican, 
de exemplu, reprezenta în 1986 doar 15 
la sută din totalul schimburilor comer
ciale ale țărilor africane), din cauza 
relativei similitudini, respectiv a in-

suficientei complementarități a eco
nomiilor celor mai multe dintre ele : 
marea lor majoritate exportă ace
leași produse. în schimb, compo
nenta interregională a schimburilor, 
ca și a cooperării In producție cu 
alte continente, datorită unei reale 
complementarități, tapătă o pondere 
tot mai mare in ansamblul coope
rării „Sud-Sud"’. în acest context 
se înscriu numeroase acțiuni de co
operare eficientă, intre țări din Ame
rica Latină și Africa sau între țări 
din Africa și Asia, America Latină 
și Asia. De altfel, 60 Ia sută din 
investițiile Americii Latine în afara 
continentului privesc societăți mixte 
in țări In curs de dezvoltare, iar 
mai recent o serie de'țâri din Asia 
s-au arătat dispuse să investească 
mai mult în lumea a treia.

Unele din statele latino-americane, 
ca și din Asia, au creat organisme 
menite să asigure nu numai transfer 
de tehnologie în țările rămase în 
urmă, ci și experiență în domeniul 
comercializării produselor, al servici
ilor în general. Pe de altă parte, di
ficultățile financiare pe care țările 
In curs de dezvoltare le Înfruptă, 

datoriei 
provocate, 
F.M.I. și

. extinderea
comerțului In compensație. în ca
drul acestui grup de state, unul din
tre cele mai noi exemple îl oferă 
comerțul In compensație dintre Bra
zilia și Nigeria, care se ridică la 
500 milioane de dolari pe an.

Desigur, cooperarea „Sud-Sud" nu 
se substituie și nu implică redu
cerea relațiilor cu statele capitaliste 
industrializate, cu celelalte state ale 
lumii ; dimpotrivă. cerințele o- 
biective ale unei dezvoltări stabile

din pricina 
externe, ca 
în același 
B.I.R.D., au

serviciului 
și cele 

sens, de 
dus la

Un nou act agresiv 
al rasiștilor de la Pretoria 
Raidul unui grup de coman
do in , capitala Republicii 

Botswana
GABORONE 28 (Agerpres). — A- 

frica de Sud a comis un nou act ile
gal deosebit de grav, trimițînd in 
statul vecin. Republica Botswana, 
un grup militar de comando. Potri
vit surselor oficiale, citate de agen
țiile T.A.S.S. și EFE, soldați sud- 
africani au atacat un punct de la pe
riferia orașului Gaborone, capitala 
Botswanei. Patru persoane au fost 
ucise, iar o casă a fost distrusă.

Autoritățile rasiste de la Pretoria 
au confirmat raidul grupului de co
mando in Gaborone, afirmind că cele 
patru persoane ucise ar aparține 
Congresului Național African 
.(A.N.C.), interzis pe teritoriul Afri
cii de Sud.

HARARE 28 (Agerpres). — La Ha
rare s-au deschis lucrările Conferin
ței Organizației parlamentarilor 
vest-europeni împotrivă sistemului 
de apartheid, la care participă și 
parlamentari din statele membra 
ale Conferinței de coordonare pen
tru dezvoltare a țărilor din sudul A- 
fricii (S:A.D.C.C.). Deschizînd lucră
rile. președintele Republicii Zim
babwe, Robert Mugabe, a chemat ță
rile lumii să instituie sancțiuni eco
nomice obligatorii împotrivă regi
mului de la Pretoria.

PIAȚA COMUNĂ

ȘOMAJUL AFECTEAZĂ 
GRAV VIAȚA A 

MILIOANE DE OAMENI
BRUXELLES 28 (Agerpres). — Po

trivit statisticilor, citate de agenția 
A.D.N., numărul celor care trăiesc 
sub limita admisă a sărăciei in ca
drul Pieței comune s-a ridicat la 45 
milioane. .Se anticipează că, în 1992, 
situația se va înrăutăți, fenomenul 
general al sărăciei continuind să se 
extindă.

Cauza majoră a creșterii sărăciei 
o constituie șomajul, după cum a- 
preciază în mod unanim experții. în 
țările C.E.E., rata șomajului la ti
nerii sub. 25 de ani este de două ori 
mai mare decit Ia cei mai în vîrstă. 
Sărăcia afectează îndeosebi tinerii și 
femeile.

ROMA 28 (Agerpres). — Circa 
50 000 de femei din Italia au parti
cipat la Roma la o demonstrație 
pentru asigurarea dreptului la mun
că, pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață. împotriva violentei, trans
mite agenția EFE. Manifestația a 
fost sprijinită de totalitatea partide
lor politice italiene.

LISĂBONA 28 (Agerpres). — Luni 
s-a desfășurat, in Portugalia, o gre
vă generală de 24 de ore, la chema
rea a 370 de organizații sindicale.

Acțiunile revendicative au fost or
ganizate in semn de protest împo
triva unui proiect de lege supus 
parlamentului, care afectează grav 
drepturile oamenilor muticii.

Rezultatele alegerilor 
din Salvador

SAN SALVADOR 28 (Agerpres).— 
în Salvador au fost date publicită
ții rezultatele oficiale definitive ale 
alegerilor parlamentare, desfășurate 
la 20 martie. Alianța Republicană- 
Națională de opoziție (ARENA, de 
dreapta) a obținut 31 din cele 60 de 
locuri in Adunarea Națională. Parti
dul Democrat-Creștin al președinte
lui Jose Napoleon Duarte a pier
dut 10 locuri, obținind numai 22. de 
mandate, iar Partidul de Conciliere 
Națională 7 mandate,- informează a- 
genția EFE. După cum relatează 
agențiile de presă, absenteismul a 
fost ridicat in rindul celor 1.6 mi
lioane de cetățeni cu drept de vot, 
in urma apelurilor lansate de Fron
tul „Farabundo Marti" de Eliberare 
Națională (F.M.L.N.) și de Frontul 
Democratic Revoluționar, care ău a- 
rătat că scrutinul a făcut parte din 
strategia autorităților de a conferi 
regimului o aparență democratică.

și sănătoase a Întregii economii 
mondiale impun asigurarea unei largi 
colaborări internaționale, așezată pe 
baze noi, echitabile, reciproc avan
tajoase.

Constituie un merit larg recunoscut 
al președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a fi formulat, 
încă in urmă cu peste două decenii, 
conceptul cooperării pe multiple pla
nuri — politic, economic, tehnico- 
științific — intre țările în curs de 
dezvoltare, in scopul asigurării pro
gresului lor economic și social, al 
consolidării poziției lor in negocie
rile cu statele industrializate. In de
plin acord cu această concepție de 
amplă perspectivă istorică. România 
socialistă, ea însăși țară în curs de 
dezvoltare, punind un accent deose
bit pe extinderea relațiilor politice, 
economice și tehnico-științifice cu 
acest grup de state, indiferent de zona 
In care se află — Africa, America 
Latină sau Asia — a dus o politică 
activă, constructivă și perseverentă, 
atit în planul relațiilor bilaterale, cit 
și In cadrul O.N.U. și al altor foruri 
internaționale, in sprijinul promovă
rii unei largi cooperări între țările 
In curs de dezvoltare.

Reafirmînd această poziție. Româ
nia s-a pronunțat, in cadrul confe
rinței ministeriale extraordinare a 
țărilor nealiniate consacrată coope
rării „Sud-Sud", pentru intensificarea 
cooperării economice intre' țările în 
curs de dezvoltare, ca factor de ac
celerare a progresului lor economic 
și social, de creștere a rolului lor In 
viața politică și economică interna
țională. în contextul eforturilor vi- 
zînd edificarea unei noi ordini eco
nomice' internaționale. Țara noastră 
consideră de o deosebită importanță, 
în acest sens, organizarea unei con
ferințe la nivel înalt a țărilor în 
curs de dezvoltare, care să dezbată 
și să stabilească măsuri concrete, 
modalități de întărire a colaborării 
dintre aqeste state și. totodată, să 
definească o strategie comună pentru 
negocierile cu țările dezvoltate în 
vederea soluționării problemelor sub
dezvoltării. inclusiv a datoriei ex
terne a țărilor în curs de dezvoltare.

Valentin PAUNESCU

ORIENTUL MIJLOCIU
• Creșterea încordării în teritoriile de pe malul vestic al Ior
danului și Gaza • Cele mai serioase incidente de la declanșa
rea mișcării de protest palestiniene • O.E.P. a cerut Consi
liului de Securitate să adopte măsuri efective pentru a se pune 

capăt represiunilor
La sfirșitul săptăminii trecute, miș

carea de protest palestiniană din 
teritoriile de pe malul vestic al Ior
danului șj Gaza, ocupate de Israel 
in urma războiului din 1967, s-a in
tensificat. inregistrindu-se cele mai 
serioase incidente de la declanșarea 
ei. in decembrie anul trecut. Ciocni
rile de simbătă și duminică s-au sol
dat cu nouă palestinieni uciși și 30 
răniți. Postul de radio Israel, citat 
de agenția EFE. a anunțat că in 
ultimele zile au fost închiși peste 
4 000 de palestinieni.

Creșterea încordării a fost gene
rată și de autorizarea dată locuito
rilor ișraelieni din așezări de a pur
ta arme de foc.

Noul val al revoltei palestiniene, 
însoțit de greve generale și demi
sii succesive ale angajaților pales
tinieni din diverse instituții publi
ce. precede evenimentul marcat in 
fiecare an la 30 martie „Ziua pă- 
mintului". cind sint comemorate vic
timele produse în 1976 de interven
ția brutală a forțelor de ocupație 
împotriva palestinienilor, care s-au 
opus confiscării unor terenuri arabe 
pentru implantarea de așezări israe-

liene pe malul vestic el Iordanu
lui. (Agerpres)

BAGDAD 28 (Agerpres). — Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei 
a cerut Consiliului de Securitate al 
O.N.U. să adopte măsuri efective 
menite să pună capăt represiunilor 
in rîndul populației palestiniene din 
teritoriile arabe ocupate — a de
clarat agenției INA . Bassam Abu 
Sharif, consilier al președintelui Co
mitetului Executiv al O.E.P.. Yasser 
Arafat.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— Un grup de țări arabe s-a a- 
dresat Consiliului de Securitate cu 
cererea de a „analiza situația din 
teritoriile ocupate, care devine tot 
mai periculoasă". In scrisoarea a- 
dresată președintelui Consiliului de 
Securitate in legătură cu aceasta, re
prezentantul Tunisiei la O.N.U. a re
levat situația critică din teritoriile 
arabe ocupate in urma escaladării 
represiunilor, violenței și persecuții
lor dezlănțuite de autoritățile israe- 
liene de ocupație împotriva popu
lației palestiniene.

Avertismentul zăpezii otrăvite
Un studiu dat nu de mult publici

tății de către oamenii de știință de 
la Școala (institutul) pentru stu
dierea problemelor păcii, de pe lin
gă Universitatea din Bradford 
(Marea Britanie), relevă că in „era 
atomică", respectiv din 1945 și pină 
astăzi, s-au produs in lume peste 
200 accidente nucleare probate. 
Deși au întreprins cercetări temei
nice. autorii studiului afirmă că, 
in mod cert, pe lingă acestea s-au 
mai produs și altele, dar că multe 
din intimplările tragice petrecute 
in această perioadă au rămas aco
perite de vălul „secretului militar" 
și că. de aceea, rezultatele studiu
lui nu reprezintă decit „virful ais
bergului". Intr-adevăr, alte surse 
sint de părere că numai numărul 
accidentelor implicind arme nu
cleare produse la bazele militare 
din S.U.A. și nedate publicității 
depășește această cifră.

Cu citva timp in urmă, un cerce
tător elvețian incerca chiar o clasi
ficare a accidentelor de acest tip — 
de la avioane care se prăbușesc cu 
arme nucleare la bord, pină la 
„scăparea" in timpul zborurilor 
unor asemenea avioane a bombe
lor pe care le transportă (cazul cel 
mai celebru fiind cel de lingă mica 
localitate spaniolă Palomares, care 
a căpătat peste noapte o tristă fai
mă) și de la submarinele care se 
scufundă împreună cu armamentul 
nuclear, la rachete care explodează 
in zbor sau al căror mecanism de 
lansare se declanșează intimplător. 
Din fericire, in cazurile amintite 
dispozitivele nucleare nu erau „ar
mate". și astfel au putut fi evitate 
explozii cu urmări catastrofale. 
Dar chiar dacă „din intimplare" 
nu s-a produs o nouă Hiroșhimă, 
numărul persoanelor care au avut 
de suferit de pe urma unor astfel 
de accidente nu este deloc neîn
semnat.

Așa s-a tntîmplat, de pildă, eu 
prilejul prăbușirii, la 21 ianuarie 
1968. a unui bombardier american 
de tipul B-52, care transporta pa
tru bombe cu hidrogen de cite 1,1 
megatone fiecare, in apropiere de 
baza militară a N.A.T.O. de lingă 
Thule, din Groenlanda. Printre cei 
1 200 danezi (Groenlanda se află 
sub jurisdicția Danemarcei) și es
chimoși trimiși in grabă pentru a-i 
ajuta pe militarii americani de la 
baza amintită. să înlăture zăpada și 
fragmentele de carcasă radioactive 
ale bombelor, împrăștiate pe dis
tanțe de mai mulți kilometri in ju

rul locului prăbușirii, s-a. aflat și 
Marius Schmidt, pe atunci coman
dant adjunct al detașamentului de 
pompieri din Thule. Astăzi, in vir- 
stă de 55 de ani, Schmidt suferă 
de oboseală cronică, dificultăți res
piratorii și maladii ale articulați
ilor. El consideră că membrii echi
pelor care au încărcat in recipiente 
speciale zăpada contaminată cu 
plutoniu, ce avea, apoi, să fie 
transportată In S.U.A. intr-un loc 
unde sint depozitate deșeurile ato
mice, au fost expuși unui nivel de 
radioactivitate peste limita permisă.

Și aceasta nu este o simplă presu
punere. In 1986, Schmidt a desco
perit că trei membri ai fostului său 
detașament au murit înainte de a 
fi împlinit 40 de ani, ca urmare a 
unor maladii asemănătoare acelora 
de care suferă el. Alarmat, a cău
tat să dea de urma altor mem
bri ai echipelor trimise la. locul 
accidentului petrecut cu două de
cenii înainte, reușind să intre în 
contact cu familiile a circa 400 
dintre ei. Ceea ce a aflat l-a In- 
spăimintat : un număr îngrijoră
tor de mare dintre aceștia fie mu
riseră, fie sufereau de cancer, de 
sterilitate sau diferite alte boli.

Bazat pe cele * descoperite, 
Schmidt șl împreună cu el 164 din 
foștii săi tovarăși au dat in jude
cată, la începutul acestui an, coman
damentul aviației militare ameri
cane, cerind plata unor compen
sații către cei in cauză sau fami
liilor lor. Potrivit statutului alian
ței atlantice, procesul urmează să 
se desfășoare pe teritoriul Dane
marcei, dar avocații reclamanților 
susțin că procesul trebuie să aibă 
loc in S.U.A., întrucit autoritățile 
daneze nu au nici un amestec in 
accidentul produs. In ce le privește, 
forurile militare americane ar pre
fera prima variantă, pentru a evi
ta o nedorită publicitate in propria 
țară.

Indiferent de cum se va rezolva 
această controversă juridică și in
diferent de compensațiile pe care 
le-ar putea primi victimele sau ru
dele lor — ca și cum suferințele 
îndurate sau chiar moartea ar pu
tea fi compensate in vreun fel — 
accidentul de la Thule, adăugîn- 
du-se atitor și atîtor cazuri simi
lare, capătă valoarea unui avertis
ment in plus in ce privește peri
colul nuclear. Oare de cite ase
menea semnale de alarmă mai este 
nevoie ?

R. CAPLESCU

AGENȚIILE DE PRES/T

e scurt I

CONGRES. în prezenta condu
cerii’ de partid si de stat, luni s-au 
deschis, la Hanoi, lucrările primu
lui Congres național ah țărănimii 
din R.S. Vietnam — transmite a- 
genția V.N.A. Delegați din toate 
regiunile tării urmează să adopte 
raportul cu privire la situația și 
sarcinile țărănimii vietnameze, sta
tutul viitoarei Uniuni Naționale a 
Țăranilor din R.S. Vietnam și să 
aleagă un Comitet Executiv Cen
tral — precizează agenția vietna
meză de știri.

TRATATIVE. Luni au fost re
luate la Geneva tratativele indirec
te afgano-pakistaneze, relatează 
agenția T.A.S.S. Reprezentantul 
personal al secretarului general al 
O.N.U., Diego Cordovez, a avut în
trevederi cu conducătorii ambelor 
delegații prezente la convorbiri.

DECLARAȚIE. La sediul O.N.U. 
din New York, Declarația din 23 
martie a Ministerului Afacerilor 
Externe al R.P.D. Coreene. care 
condamnă manevrele militare de 
mare amploare sud-coreeano—ame
ricane „Team Spirit-'88“, a fost di
fuzată ca document oficial al Con
siliului de Securitate al O.N.U. — 
informează agenția A.C.T.C.

AI,PREMIERUL DESEMNAT
ITALIEI, Ciriaco de Mita, urmează 
să aibă marți o a treia rundă de 
convorbiri cu delegațiile principa
lelor partide politice din țară. Li
derul democrat-creștin urmează să 
prezinte interlocutorilor săi proiec
tul final al programului de guver
nare, elaborat pe baza contactelor 
anterioare cu reprezentanții forma
țiunilor politice care s-au declarat 
dispuse să participe la formarea 
unui nou cabinet.

LA BRUXELLES și-a închis por
țile Tîrgul internațional de tu
rism. Tara noastră a participat cu 
un stand’reprezentativ pentru ofer
ta turistică românească.

TEST ELECTORAL. în urma ale-
| gerilor preliminare din statul

Michigan, pentru învestitura Parti
dului Democrat. în vederea scru
tinului prezidențial din noiembrie 
a.c., reverendul de culoare Jesse 
Jackson a obținut 55 la sută din 
voturi, urmat de Michael Dukakis, 
— cu 28 la sută, și Richard 
Gephardt — 13 la sută. Paul Simon 
și Albert Gore au obținut fiecare 
doi la sută din voturi. După pre
liminariile desfășurate pină in pre
zent, Michael Dukakis dispune 
pentru Convenția’ Națională a de
mocraților de 597 delegați, Jesse 
Jackson — de 585, iar Albert Gore 
de 363. Pentru desemnarea candi
datului democrat în alegerile pre
zidențiale sint necesare minimum 
2 082 din totalul de 4 162 de voturi.

FORMAREA UNUI NOU GU
VERN ÎN BANGLADESH. Pre
ședintele Republicii Populare Ban
gladesh, Hussain Mohammad Er- 
shad. a anunțai formarea unul nou 
cabinet, condus de premierul 
Moudud Ahmed, care-1 Înlocuiește 
în această funcție pe Mizanour 
Rahman Chowdury. Noul guvern 
este format din trei viceprim-mi- 
niștri și 19 miniștri. Remanierea 
guvernamentală de la Dhaka sur
vine după alegerile de la 3 mar
tie. în care Partidul Național 
(JATIYA). condus de președin
tele Ershad. a obținut 251 din cele 
300 de locuri în parlament.
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IINUNDAȚII. Ca urmare a ploi

lor torențiale care au căzut in ul
timele zile pe teritoriul R.F. Ger
mania. Dunărea. Rinul. Mainul și 
Weserul au depășit cotele de inun
dație. afectind numeroase zone ale 
tării, informează agenția D.P.A. In 
regiunea străbătută de Dunăre în
tre localitățile Regensburg șl Strau
bing se înregistrează cele mai 
mari inundații de după 1954. Ca 
urmare a creșterii nivelului ape
lor. digurile din zonele Straubing- 
Bogen (Bavaria) și Regensburg au 
cedat. Circa 2 000 de persoane au 
fost evâcuate. Și alte localități ur
mează să fie evacuate, deoarece I 
nivelul apelor crește continuu.
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